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SUNUfi

‹nsanlar›n dünya ve âhiretle ilgili ihtiyaç duyduklar› bütün hükümleri ayr›n-
t›lar›yla kullar›na beyân eden rahman, rahîm ve raûf rabbimiz Allah’a hamd ol-
sun. Rabbimizin bu ayr›nt›l› beyân›n› kullar›na tebli¤ etmekle görevli olan elçi, Al-
lah’›n halîli Muhammed’e, ailesine ve ashab›na salât ve selam olsun. 

fiüphesiz ki her müslüman›n dinini ve dünyas›n› kendisiyle düzene koya-
ca¤› hükümleri ö¤renmesi farzd›r. Bu hükümler ‹slam’›n iki ana kayna¤› Kur’an ve
Sünnette ayr›nt›l› olarak beyân edilmifltir. Ancak Kur’an ve Sünnetin indirildi¤i di-
li yeterince bilmemek, insanlar›n hepsinin ayn› derecede ilme vakit ay›ramamala-
r›, f›khetmekte insanlar›n seviyelerinin bir olmay›fl› gibi sebepler alimlere ihtiyac›
do¤urmufltur. ‹flte bu kaç›n›lamaz ihtiyaçtan ötürü Yüce Allah azze ve celle ve Ra-
sûlü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar›n, bilmedikleri fleyleri kendilerinden daha
bilgililere sormalar›n› ve onlara ittiba etmelerini  (uymalar›n›) meflru k›lm›fl, hatta
bunu emretmifltir. Nitekim Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r: “E¤er bilmiyorsan›z zi-
kir ehline (bilgisi olanlara) sorunuz.” (en-Nahl, 16/43) Rasûl sallallahu aleyhi ve
sellem de verdikleri hatal› fetva ile bir kiflinin ölümüne sebebiyet veren kimseler
için flöyle buyurmufltur: “Adam› öldürdüler. Bilmiyor idiyseler, sorsayd›lar ya!” Ta-
rih boyunca ‹slam ümmetinin üzerinde yürüdü¤ü ve hakk›nda icma etti¤i esas, bil-
medikleri hususlar› alimlere sormak ve onlara ittiba etmek olmufltur.

Zaman içerisinde alimler hakk›nda iki afl›r› uç kesim oluflmufltur. Baz›lar›
alimleri ve onlar›n görüfllerini Allah ve Rasûlünün kelam› seviyesine yükseltmifl-
ler, kör bir taklid ve taassup yoluna sapm›fllar, alimlerini ve önderlerini ‘sözlerinin
d›fl›na ç›k›lamaz, mutlak itaat mercii’ olarak kabul etmifllerdir. Bu sapk›n ak›m,
ümmetin birbirine düflman hizip ve gruplara bölünmesi, Kitap ve Sünnetin kendi-
siyle amel edilmeyen iki ât›l kayna¤a dönüflmesi, ihtilaf ve ayr›l›klar›n iyice de-
rinleflmesi gibi oldukça zararl› sonuçlar do¤urmufltur. Alimler hakk›nda ikinci afl›-
r› uç, onlara sormay›, bilgilerine baflvurmay› terkeden, her kiflinin bizzat Kur’an
ve Sünnetten almas› gerekti¤ini savunan, insanlar›n fehim ve idrak seviyelerini
hesaba katmadan onlar› kendi reyleri ile amel etmeye ça¤›ranlard›r. Bu sapk›n
ak›m›n sonucunda heva ve heves tap›n›lan bir put olmufl, alimlerin hak ve hür-
metleri çi¤nenmifl, insanlar›n say›s›nca dinler ve görüfller meydana gelmifltir.
Akîde ve amellerdeki sapmalar›n bir ço¤u da bu yüzdendir. 



Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat di¤er sap›kl›klar aras›nda vasat oldu¤u gibi bu
konudada vasatt›r. Onlar, ne alimleri ‘sözlerinin d›fl›na ç›k›lmas› imkans›z itaat
merciileri’ olarak kabul ederler, ne de onlar›n hak ve hürmetlerini çi¤neyip herke-
si kendi idrak ve fehmi ile amel etmeye ça¤›r›rlar. Bizler guraba yay›nevi olarak
tam anlam›yla Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolunda yürümeye çal›fl›yoruz. Kör tak-
lid ve taassuba karfl› oldu¤umuz gibi, Ehl-i Sünnet imamlar›n›n ve özellikle dört
imam›n yolu üzerinde yürümeye de gayret ediyoruz. Onlar›n miraslar›na f›khî bir
servet gözüyle bak›yor, Kitap ve Sünneti fehmetmenin onlars›z olamayaca¤›n›
itiraf ve ikrar ediyoruz. fiüphesiz ki dört imam ve onlara tabi olan ilim ehli Kitap
ve Sünnetin f›kh›n› aç›¤a ç›karmak için olanca gayretlerini ortaya koymufllard›r.

Elinizdeki eser, M›s›rl› ünlü ilim adam› Abdulazim el-Bedevî’ye ait genifl bir
araflt›rman›n ürünüdür. Yazar bu incelemesinde ‹slam f›kh›n›n dayand›¤› hadis-
lerden sadece sahihleri ile yetinerek, kör taklid ve taassuptan uzak özlü bir f›k›h
derlemesi meydana getirmifltir. Özellikle ‹slam f›kh›n›n dayand›¤› sahih hadisle-
ri –hepsini içermese de- bir araya toplamas› aç›s›ndan bu eserin dilimize kazan-
d›r›lmas› faydal› görülmüfltür. Müellifin hadislere dayanarak istinbat etti¤i f›khî
ahkâma gelince, baflkalar› hakk›nda söz konusu olan yan›lma olas›l›¤›, hiç flüp-
hesiz ki onun hakk›nda da söz konusudur. Dolay›s›yla bu kitab›n, f›k›h mese-
lelerine konulmufl son nokta oldu¤u san›lmamal›d›r. Müelliften beklenen, hiç de-
¤ilse ço¤unlu¤a muhalefet etti¤i hususlarda, ihtilaf›n varl›¤›ndan söz etmesi, kar-
fl› görüflün delillerini de zikretmesiydi. Ancak birazdan sadece birkaç›n› zikrede-
ce¤imiz birçok meselede müellif yaln›zca bir görüflü zikretmifl, cumhurun görü-
flüne iflaret bile etmemifltir. Bu meselelerin baz›lar› flunlard›r: 

1. Sünnet olman›n k›zlar hakk›nda da farz oldu¤u.
2. Sakal›, el ve ayak parmaklar›n› hilallemenin abdestin farz› oldu¤u.
3. Bafla meshetmenin üç kere tekrarlanabilece¤i.
4. Abdestsiz olarak Kur’an’a el sürülebilece¤i.
5. Namaz› terk edenin kafir olmayaca¤›.
6. Namaz›n vaciplerinin üç tane ile s›n›rlanmas›.
7. Her e¤ilip kalk›flta elleri kald›rman›n müstehapl›¤›.

Bu ve buna benzer görüfllerinde müellifin yan›lmas› olas› oldu¤u gibi tabii
ki isabet etmifl olmas› da mümkündür. Bilindi¤i üzere hadislerin rivâyeti ile dirâ-
yeti iki farkl› husustur. Rivâyetler için hadis ehline müracaat edilece¤i gibi, dirâ-
yet için de f›k›h ehline müracaat edilmesi gerekti¤i ortadad›r. Dolay›s›yla rivâyet-
lere dayanmayan f›k›h ve f›k›hs›z  bir rivâyetçilik isabetli olmaktan oldukça uzak-
t›r. Hadis ile f›kh› cem edenlerin yolu, her zaman do¤ruya en yak›n yol olmufltur. 

Bu eseri okuyucular›m›za sunarken, onlar›n yol gösterici elefltiri ve tavsi-
yelerine de aç›k oldu¤umuzu, yaz›l› ve sözlü her tavsiye ve elefltirilerinin mutla-
ka de¤erlendirilece¤ini, okuyucusuyla ba¤› bulunmayan bir yay›nevinin yüksek
gayelere asla eriflemeyece¤ini hat›rlatmak istiyoruz.

guraba
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fiüphesiz hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yard›m ve

ma¤firet dileriz. Nefislerimizin flerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a

s›¤›n›r›z. Allah’›n do¤ru yola iletti¤ini kimse sapt›ramaz, O’nun sapt›rd›¤›n› da

kimse do¤ru yola iletemez. fiehadet ederim ki Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur,

O bir ve tektir, orta¤› yoktur. Ve yine flehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu

ve Rasûlüdür. Onun aile halk›na, ashab›na, onun gösterdi¤i do¤ru yoldan giden-

lere, k›yamet gününde onun yüce sünnetini izleyecek olanlara da salât ve selâm

olsun.

‹mdi;

Yüce Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i hidayet ve hak din ile insan-

lar› karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›kartmak üzere göndermifltir. Ona Kitâb’› –ve Sün-

net demek olan– Hikmet’i indirmifl, kendisine indirilenlere uymas›n› ve onlar›n

d›fl›ndaki her fleyden yüz çevirmesini emrederek flöyle buyurmufltur: “Rabbinden

sana vahyolunana uy, O’ndan baflka hiçbir ilah yoktur, müflriklerden yüz çevir.”

(el-En’âm, 6/106) Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e verdi¤i emrin ayn›s›n› ona

uyanlara da vererek flöyle buyurmufltur: “Rabbinizden size indirilene uyun, on-

dan baflka velilere uymay›n.” (el-Araf, 7/3) Onlara Peygamberine indirdi¤i buy-

ruklara muhalefet etmelerini yasaklayarak flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman eden-

ler, Allah’›n ve Rasûlünün önüne geçmeyin...” (el-Hucurat, 49/1) 

‹bn Abbas dedi ki: “Bu: Kitap ve sünnete ayk›r› ve onlara uygun olmayan

sözler söylemeyiniz, demektir.” (‹bn Kesir) 

Yüce Allah insanlar› alimler ve avam olmak üzere iki k›sma ay›rm›fl ve

ikinci k›s›mdakilere birinci k›s›mda olanlara soru sormalar›n› emrederek: “E¤er



bilmiyorsan›z zikir ehline (bilgisi olanlara) sorunuz.” (en-Nahl, 16/43) buyurmufl-

tur. Dolay›s›yla ilim sahibi olmayan bir kimse karfl› karfl›ya kald›¤› durum ile ilgi-

li hükmü müftüye sordu¤u takdirde bu tutumu ile ona adeta: “Sen beni hevâm›n

pefline gitmekten kurtar ve bana hakka tabi olman›n yolunu göster” demifltir. Du-

rum bu iken bu kimsenin ona: “Senin bu meselen ile ilgili iki görüfl vard›r. Senin

can›n hangisini çekiyorsa onu seç demesi fleriat› de¤il, hevây› hakim k›lmak de-

mektir.” (fiât›bî, el-Muvafakat, 4/143) Çünkü ilim adam› ona kendisine fleriat›n

hükmünü göstermek üzere soru sormufltur. Dolay›s›yla ona düflen delilini de be-

lirterek iki görüflten daha tercihe de¤er olan› söz konusu etmesidir. Yoksa ona,

senin bu meselen hakk›nda iki görüfl vard›r, demesi de¤ildir. 

Fetva veren kimselerin soru soran avama: Senin bu sorun ile ilgili iki gö-

rüfl vard›r, demeleri art›k onlar› çok s›kmaktad›r. Bundan dolay› bu hususta nük-

teler bile yap›l›r olmufltur.

‹flte ben hem avama, hem de havasa yard›mc› olmak üzere “el-Veciz fî

F›khi’s-Sünneti ve’l-Kitâbi’l-Azîz: Kitap ve Sünnete Dayal› Özet F›k›h” adl› bu

eserimi ortaya koydum. 

Bu eserimde sadece kitap ve sünnetten delile göre tercihe de¤er olan gö-

rüflü kaydettim. Yüce Allah’tan benim tercihe de¤er gördü¤üm hususun gerçek-

ten de tercih edilen görüfl oldu¤unu ümit ederim. E¤er bu böyle ise Allah’›n bir

lütfudur. Böyle olmayanlar için de flan› Yüce Allah’tan ma¤firet dilerim ve baflka

hususlarda bana lütuflarda bulundu¤u gibi, tercihe de¤er olan görüflü tesbit et-

meyi de lutfetmesini dilerim. 

Baba mesabesinde gördü¤ümüz büyük ilim adam›, üstad Muhammed ‹b-

rahim fiakra –Allah onu korusun–’n›n takdiminin bu ikinci bask› da bafla al›nma-

s› beni mutlu etmifltir. Allah onu ilmiyle müslümanlara faydal› k›ls›n.

Yüce Allah’tan bu bask›n›n güzel bir kabule mazhar olmas›n›, müslüman-

lar› onunla faydaland›rmas›n› ve bunun sevab›n› da âhiretime bir kazanç olarak

saklamas›n› niyaz ederim. “O günde mal›n da, evlâd›n da hiç faydas› olmaz. Al-

lah’a salim kalb ile gelmifl olanlar müstesnâ.” (efl-fiuara, 26/89.90)

Duam›z›n sonu âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun, demektir.

Abdulazim b. Bedevî el-Halefî

1 Ramazan 1420/9.12.1990
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TAKD‹M

De¤erli evlad›m›z, fieyh Abdulazim’e! –Allah onu korusun her bir hayra

iletsin–.

Allah’›n selam› rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. ‹mdi: ... Bu eserinle

kalpleri birbirine kaynaflt›rm›fl, ruhlar›, arzular›n›n etraf›nda toparlam›fl, nefislere

giren flüphe ve tereddütleri ar›nd›rm›fl oluyorsun. Nihayet flu kanaate ulaflt›m ki,

insanlar›n, f›kh›n meselelerini içeren ve çeflitli bölümler halinde te’lif edilmifl,

uzun kitaplara bakmalar›n› gerektirmeyecek bir esere ihtiyaçlar› vard›. ‹flte sen

bu gibi kimseler için bereketi bol “el-Vecîz” adl› bu eserini haz›rlad›n.

Bu kitab›n bölümlerine ve alt bafll›klar›na alelacele bir göz att›m. Bu göz

at›fl›m ile kitab› oldukça be¤endim. Bu kitap hakk›nda de¤erli kardeflimiz Mu-

hammed Safvet Nureddin’in flu sözlerinin oldukça do¤ru oldu¤unu gördüm: “Bu

kitap, en k›sa flekilde ibadetlerde, muamelâtta ve f›kh›n di¤er bahislerinde Ra-

sûl-i Ekrem’e uymay› gerçeklefltirme yolunu içermektedir.”

Yine faziletli kardeflimiz, de¤erli ilim adam› Safvet efl-fievadifî’nin flu söz-

lerinin de do¤ru oldu¤unu gördüm: “Okuyucular›n elinde bulunan bu kitab›n mü-

ellifine Yüce Allah baflar› ihsan etmifl ve onun vas›tas› ile büyük çapta hay›rlar›

ve pek çok faydalar› gerçeklefltirmifltir. Bunu da aç›k seçik aç›klamalar›yla birlik-

te, kolay ve kapsaml› olma özelli¤ini tafl›yan çok anlafl›l›r bir yöntemi izlemesi su-

retiyle gerçeklefltirebilmifltir.”

Bu kitaba ve onun müellifine dair bu övücü sözleri ayn› zamanda onlar›n

bu eseri çok iyi anlay›p de¤erlendirdiklerini de göstermektedir. Allah her ikisine

de hay›rl› mükâfatlar versin.

Her ikisinin bu övgücü sözleri benim için yeterlidir. 

... Sevgili evlad›m, yapt›¤›n›z bu çal›flmadan dolay› Allah size hay›rl› mü-



kâfatlar versin. Size, aile halk›n›za bereketler ihsan etsin, sizlere, bizlere ve bü-

tün sevdiklerinize dünyan›n da âhiretin de güzel mükâfatlar›n› nasip etsin. Bizle-

ri Muhammed Mustafa’n›n ümmeti aras›nda haflretsin. Onun Havz’›ndan ebediy-

yen bir daha susamayaca¤›m›z bir yudum içmeyi nasip eylesin. 

Önünde ve sonunda hamd Allah’›nd›r. Salât ve selam, rahmet ve hidayet

peygamberi, bütün insanlara gönderilmifl efendimize, onun aile halk›na, ashab›-

na ve güzel bir flekilde onun yolundan gideceklere olsun.

Muhammed ‹brahim fiakra

Amman, 20 Cumade’l-Ahire 1416/13 Kas›m 1995
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MUHAMMED SAFVET NUREDD‹N’‹N SUNUfiU

Allah’›n ad›yla; Allah’a hamd, O’nun Rasûlüne de salât ve selâm olsun.

Buhârî ve Müslim Sahihlerinde Muaviye b. Ebî Sufyan rad›yallahu anh’dan

flöyle dedi¤ini rivâyet etmektedir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Allah her kim hakk›nda bir hay›r murad ederse onu dinde fakih k›lar. (Dinin

inceliklerini bilmesini sa¤lar.)”1

Yine Buhârî ve Müslim, Ebû Mûsâ el-Efl’arî rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i-

ni rivâyet etmektedirler: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Al-

lah’›n benimle göndermifl oldu¤u hidayet ve ilmin misali, belli bir araziye isabet

eden çok miktardaki ya¤mura benzer. Bu arazinin bir k›sm› temizdir, suyu kabul

edip (emip) çok miktarda ot ve bitki yeflertir. Bir di¤er k›sm› ekin bitirmeyip suyu

içinde tutmufltur. Bundan dolay› Allah oras› ile insanlar›n istifade etmesini sa¤la-

m›fl ve onlar oradan su içmifl, (hayvanlar›na) içirmifl ve ekin ekmifllerdir. Bu ya¤-

mur yerin bir baflka bölümüne de isabet etmifltir. Ancak buras› suyu tutmayan ve

ekin de bitirmeyen dümdüz kayal›klard›r. ‹flte Allah’›n dini hakk›nda bilgi sahibi

olan ve Allah’›n benimle gönderdikleriyle kendisini faydaland›rd›¤› ve bunun so-

nucunda kendisi de ö¤renen ve baflkas›na ö¤reten kimsenin durumu ile buna hiç

ald›r›fl etmeyen ve benimle gönderilen Allah’›n hidayetini kabul etmeyen kimse-

nin durumu buna benzer.”2

‹mdi;

De¤erli okuyucu, Âifle rad›yallahu anha’n›n da belirtti¤i gibi Rasûlullah sallalla-

1 Buhârî ve Müslim (Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr, 6612)   
2 Buhârî ve Müslim (Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr, 5855)



hu aleyhi ve sellem’in, “ahlâk› Kur’ân idi.”3 Yani onun ahlâk› vahyin amelî olarak uy-

gulanmas›ndan ve yerine getirilmesinden ibaretti. Bundan dolay› o insanlara:

“Benim nas›l namaz k›ld›¤›m› gördüyseniz siz de öylece namaz k›l›n›z.”4 buyur-

du¤u gibi hac hakk›nda da: “Menâsikinizi (hac ibadetinizi yerine getirmeyi) ben-

den ö¤reniniz.”5 buyurmufltur. Abdest hakk›nda da: “Her kim benim bu abdest

al›fl›m gibi abdest al›rsa...”6 buyurmufltur. Bir baflka husus hakk›nda da: “Bu hu-

susta senin bana uyman gerekmez mi?”7 buyurmufltur. Yüce Rabbimiz de flöy-

le buyurmaktad›r: “Andolsun ki sizin için Allah’› ve âhiret gününü ümit eden ve

Allah’› çokça anan kimseler için Rasûlullah’ta güzel bir örnek vard›r.” (el-Ahzab,

33/21)

Bundan dolay› her müslüman›n Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ibadet-

lerinde yahut muamelât›nda neler yapt›¤›n› ö¤renmesi bir yükümlülüktür. Böyle-

likle ona uyabilsin. Çünkü ‹slâm dini onun yapt›klar›d›r.

Elinizde bulunan “bu veciz (özlü f›k›h)” adl› eser ibadetlerde, muamelâtta

ve f›kh›n di¤er alanlar›nda en k›sa yoldan Allah Rasûlüne uyma yolunu gerçek-

lefltirmifltir. Okuyucunun amelî bak›mdan mutmain olmas› için de benimsedi¤i

görüflleri delille süslemifltir. De¤erli müellif ayr›ca kulland›¤› delillerin hadis alim-

lerince kabul edilen delillerden olmas›na da özellikle dikkat göstermifltir. Bu se-

beple ya sahih hadisleri ya da ona yak›n mertebedeki hadisleri delil göstermifl,

illeti ileri dereceye ulaflm›fl hadislerden yüz çevirmifltir. Çünkü Allah’›n dininde

delil olarak al›nmayan o rivâyetlere ihtiyaç b›rakmayacak kadar sa¤lam rivâyet-

ler vard›r.

‹lim adam› Abdulazim b. Bedevî –Allah onun ilmiyle müslümanlar› fayda-

land›rs›n– az sözlerle Kitap ve Sünnete göre amel edenlerin huzurlu bir kalp ile

kabul edecekleri delilleri bir arada sunabilmek baflar›s›na eriflmifltir. Bu kitap ha-

cim itibariyle küçük olmakla birlikte ayn› anda iki kitap özelli¤ini de birlikte tafl›-

maktad›r. Evvela bu bir f›k›h kitab›d›r, okuyucuya ne flekilde amel edece¤ini gös-

terir. ‹kincisi olarak bu bir hadis kitab›d›r, bu kitabta Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in sözleri ve fiillerini canland›rmaktad›r. Bu flekilde iki ayr› kitab› bir arada

sunmak, pek büyük bir hay›rd›r. Kitap bu hüviyetiyle âlemlerin Rabbine giden

yolcuya yeterlidir, oldukça gayretli (ictihad eden) ilim talebelerini de raz› edecek
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düzeydedir. Bundan dolay› insanlar›n bu kitaba ihtiyaçlar› vard›r. Okuyucunun

bunu dikkatle okumas›n›, bafl›n› okurken sonunu unutmamas›n› ve bafl›yla sonu

aras›ndakilerle gere¤ince amel etmesini ümit ederim.

Kitab› bafl›ndan hac bahsinin sonuna kadar okudum. Onun oldukça kolay

ve salih amel iflleyerek kurtulmak ve faydal› bilgiye sahip olmak isteyen herkese

kolayl›k olsun diye görüfl ayr›l›klar›n› söz konusu etmedi¤ini gördüm. Yüce Al-

lah’tan de¤erli ilim adamlar›m›z› bu tür güzel ürünler vermeye muvaffak k›lmas›-

n›, ilmiyle müslümanlar› faydaland›rmas›n›, baflar› ile amellerini taçland›rmas›n›,

kitab› okuyan herkese gere¤ince amel etme muvaffakiyetini ihsan etmesini, biz-

lere söz ve davran›fllar›m›zda, gizli ve aç›k hallerimizde ihlas› nasip buyurmas›-

n› niyaz ederim. Maksatlar›m›z› gerçeklefltirecek olan Allah’t›r.

Rabbinin af ve r›zas›na muhtaç: 

Muhammed Safvet Nureddin

Ensaru’s-Sünne Genel Baflkan›
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SAFVET Efi-fiEVÂD‹FÎ’N‹N SUNUfiU

Hamd Allah’a mahsustur.. Salât ve selam onun seçkin kulu Allah’›n Rasû-

lü Muhammed’e, onun aile halk›na, ashab›na ve onu dost bilenlere, izinden gi-

denlere... ‹mdi;

F›k›h ilmi (merhum ‹bn Nuceym’in de dedi¤i gibi); “de¤er itibariyle ilimlerin

en flereflisi, ecir itibariyle en büyü¤ü, faydas› itibariyle en mükemmeli ve en kap-

saml›s›, mertebesi itibariyle en yüceleri, flerefi itibariyle en üstünüdür. Gözleri ay-

d›nlat›r, kalpleri sevince bo¤ar, gö¤üslere genifllik verir, iflleri geniflletir ve aç›l›m-

lar sa¤lar. Çünkü genel ve özel düzen ve istikrar, birarada olufl ve kaynaflma

esas› üzerine devam, ancak helâl ve haram› bilmekle, hüküm itibariyle caiz olan-

la olmayan› birbirinden ay›rdetmekle mümkündür. Bu ilmin denizleri çok coflkun

dalgal›, bahçeleri pek güzel, y›ld›zlar› apayd›nl›k, kökleri sa¤lam, dallar› verimli-

dir. Onun hazinesi harcamakla bitmez. Uzay›p giden zamanla flan› ve flerefi y›p-

ranmaz. 

Bu ilmin müntesibleri ile din ayakta durur ve dini dimdik onlar ayakta tutar-

lar. Bu dinin güzelli¤i ve düzeni onlarla ortaya ç›kar, dünyada ve âhiret ifllerinde

s›¤›nak onlard›r. ‹lim tedrisi ve fetvâ hususlar›nda onlara baflvurulur.

Bu ilime temennilerle ulafl›lmaz... ce¤im, ...ca¤›m ve keflkelerle elde edil-

mez. Bu ifl ancak ciddiyetle davrananlar›n, buna kendisini verenlerin, yak›nlar›n-

dan uzak kalabilenlerin, kollar› s›vayarak, bu denize dalarak dalgalar›na kar›flan-

lar›n, sabah-akflam tekrar ve mütalaay› kesintisiz sürdürenlerin, gece ve gündüz

kendisini telife ve yazmaya hasredenlerin elde edebilece¤i bir ilimdir. Böyleleri-

nin bütün düflündükleri bir meseleyi çözüme kavuflturmak yahut az gayret gös-

terenlerin ulaflamad›klar› ve zor gördükleri herbir meselenin üstesinden gelerek



çözüme kavuflturmakt›r. Bununla birlikte buna ulaflabilmek kiflinin kendi çabas›

ve kazanc›yla olmaz, o ancak Allah’›n diledi¤i kimselere verece¤i bir lütuftur.”

(‹bn Nuceym’in sözleri burada sona ermektedir.)

Selef-i salih Kur’ân-› Kerim’in flu buyru¤unda dikkat çekti¤i kâmil ve flâmil

anlam› ile dinde fakih olmaya çal›fl›rlard›: “Mü’minlerin topluca (savafla) ç›kma-

lar› gerekmez. Onlar›n herbir toplulu¤undan bir kesim de dinde fakih olmak ve

kendilerine döndükleri zaman kavimlerini uyarmak üzere (geri) kalmal› de¤il miy-

di? Olur ki sak›n›rlar diye.” (et-Tevbe, 9/122)

Bu sebeble onlar›n f›khetmeleri, ibadetlerle ve muamelât ile ilgili fler’î ah-

kâm› bilmekle kalm›yor, tamam›yla bütün fler’î ilimleri kapsam›na alacak nokta-

lara kadar uzan›yordu. Onlar tevhidde, sîrette ve insan kalbini yumuflat›c› husus-

lar› ö¤renmekte tefakkuh ettikleri (f›kh› ö¤rendikleri) gibi tefsir, hadis ve di¤er

ilimlerde de f›k›h sahibi olmaya çal›fl›yorlard›. Onlar Yüce Allah’›n dedi¤i gibi tam

anlam›yla “dinde tefakkuh ediyorlard›”. ‹flte bu f›k›h bilgisini elde etmenin bir

meyvesi de “sak›n›rlar diye kendi toplumlar›n›n yan›na döndükleri vakit toplum-

lar›n› uyarmalar›” olmufltur.

Okuyucular›n elinde bulunan bu kitab›n müellifine Yüce Allah tevfikini yar

etmifl ve onun vas›tas› ile pek çok hay›rlar ve pek büyük menfaatler sa¤lam›flt›r.

Bu da aç›k ve seçik aç›klamalar ile birlikte, kapsaml›l›k ve kolayca anlafl›l›r ol-

mak özelli¤i ve anlafl›l›r bir yöntem yoluyla gerçekleflmifltir.

Bu kitapta anlat›lanlar Kitab›n ve sahih sünnetin naslar›ndan, okuyucunun

hükümleri konuyu kolayca anlamas› ve çok fleyler ö¤renmesine yard›mc› olacak

kolay bir yöntem ile ortaya konulmas› esas› üzerinde yükselmektedir.

Bu kitap fler’î naslar› flah›slar›n görüfllerinin önünde görmektedir. fier’î

nass› f›kh›n bütün meselelerinde kendisine önder kabul etmektedir.

O, bu yöntemi ile ehl-i sünnetin imam› Ahmed b. Hanbel -Allah’›n rahmeti

üzerine olsun-in mezhebine uygunluk arzetmekte ya da ona yak›n bir hüviyette-

dir. Çünkü o da f›kh›nda nass neyi gösteriyorsa onu kabul ediyordu. 

‹lim talep eden bir kimsenin, de¤iflik yollar önünde flafl›rmamas› ve aya¤›-

n›n kaymamas› için uzunca eserlere dalmadan önce bu kitab› okumas› oldukça

faydal›d›r.

Ben bu kitab› okuyan herkesin müellifine, ilâhî tevfike mazhar olmas› ve

do¤ruyu isabet ettirmesi için dua etmesini dilerim. Ayn› flekilde bu kitab›n yay›n-

lanmas›nda yahutta bas›lmas›nda katk›s› olan herkese de hay›r ve bereket ihsa-

n› için dua etmesini de dilerim. Duam›z›n sonu âlemlerin rabbi Allah’a hamdol-
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sun, demektir.

Allah, peygamberimiz Muhammed’e, onun aile halk›na ve ashab›na salât

ve selam eylesin, bereketler ihsan buyursun.

Safvet efl-fievâdifî

Ensâru’s-Sünneti’l-Muhammediyye Yay›n› olan

Tevhid Dergisi Yay›n Yönetmeni
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ÖNSÖZ

fiüphesiz hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yard›m ve

ma¤firet dileriz. Nefislerimizin flerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a

s›¤›n›r›z. Allah’›n do¤ru yola iletti¤ini kimse sapt›ramaz, onun sapt›rd›¤›na kimse

hidayet veremez. fiehadet ederim ki, Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur, O bir ve

tektir, O’nun orta¤› yoktur. Ve yine flehadet ederim ki, Muhammed onun kulu ve

rasûlüdür. 

“Ey iman edenler! Allah’tan nas›l korkmak gerekirse öyle korkun ve siz an-

cak müslümanlar olarak ölün.”  (Al-i ‹mran, 3/102)

“Ey insanlar sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var eden,

her ikisinden de birçok erkek ve kad›n türeten Rabbinizden korkun. Kendisi ad›-

na birbirinizden dileklerde bulundu¤unuz Allah’tan ve akrabal›k (ba¤›n)› kesmek-

ten de sak›n›n. fiüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.” (en-Nisâ, 4/1)

“Ey iman edenler! Siz de Mûsâ’y› incitenler gibi olmay›n. Allah onu dedik-

lerinden temize ç›kard›. O Allah indinde itibarl› ve de¤erli idi. Ey iman edenler,

Allah’tan korkun ve dosdo¤ru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üze-

re düzeltsin, günahlar›n›z› da ma¤firet etsin. Kim Allah’a ve rasûlüne itaat eder-

se büyük bir kurtuluflla kurtulmufl olur.” (el-Ahzab, 33/69-71)

‹mdi;

fiüphesiz sözün en do¤rusu Allah’›n Kitab›, yolun en hay›rl›s› Muhammed

sallallahu aleyhi ve sellem’in gösterdi¤i yol, ifllerin en kötüleri ise sonradan uydurul-



mufl olanlar (bid’atler)dir. Sonradan uydurulan her ifl bir bid’att›r ve her bid’at bir

sap›kl›kt›r, her sap›kl›k da atefltedir.8

Di¤er taraftan f›k›h ilmi hiç flüphesiz ilimlerin en üstünü ve flereflilerinden-

dir. Çünkü yarat›lm›fllar›n yarat›lmas›ndan amaç olan ibadet ancak f›k›h sayesin-

de sahih olabilir. Nitekim Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ben cinleri de insan-

lar› da ancak bana ibadet etsinler diye yaratt›m.” (ez-Zâriyât, 51/56)

Kurtulufl esasen ancak tevhidin sahih olmas› ve flirkin flaibelerinden uzak

olmas› ile elde edilebildi¤i gibi, kurtuluflun tamam› da ancak ibadetin sahih olma-

s› ve bid’at flaibelerinden ar›nm›fl olmas› ile mümkün olabilir. Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem kulun fakih olmas›n›, Yüce Allah’›n o kimse hakk›nda hay›r mu-

rad etmifl oldu¤unun göstergesi olarak tesbit etmifltir. Çünkü o flöyle buyurmufl-

tur: “Allah her kim hakk›nda hay›r murad ederse o kimseyi dinde fakih k›lar.”9

Bu ilmin büyüklü¤ü ve flerefi anlat›lamayacak ve kuflat›lamayacak kadar

büyüktür. Çünkü bu ilim müslüman ile birlikte ad›m ad›m yürüyen, kendisi ile

Rabbi ve kendisi ile Rabbinin di¤er kullar› aras›nda hayat›n›n bütün yollar›nda

kendisinden ayr›lmayan hükümleri içerir.

Bu hükümler sayesinde gizli ve aç›k Rabbine karfl› yapt›¤› taharet, namaz,

zekât, oruç, hac ve di¤er ibadetler ile Rabbi ile kurdu¤u ba¤lar›n› sa¤lamlaflt›r›r.

Bu hükümlerle ‹slâm bayra¤› aç›l›r, Kur’ân’›n ayd›nl›k saçan feneri yüksel-

tilir. Bu da cihad, savafllar, siyer, eman, antlaflma ve benzeri hususlara dair f›k-

hî bilgilerle gerçekleflir. 

Bu hükümler sayesinde mübah olan r›z›k aran›r, küçük büyük günah nok-

talar›ndan uzak kal›n›r. Bu da al›flverifl, muhayyerlik, faiz, sarf (para ve k›ymet

mübadelesi) gibi muamelâta dair f›khî hükümleri ve bu kabilden olup insanlar›n

birbirleriyle mali iliflkilerine dair muamelât ile alakal› hususlar› bilmekle gerçekle-

flir. Bu sayede (mükellef) mallar, vak›f, vasiyet ve buna benzer mali tasarruflara

dair di¤er hükümler çerçevesinde fler’î aç›dan gözetilen vazifelere uygun flekil-

de hareket eder. 

Kifli bu hükümleri bilmekle muhkem farzlara dair f›khî bilgilere vâk›f olur.

Böylelikle ilmin yar›s›n› elde etmek saadetine kavuflmufl olur. Mallar en adaletli

paylafl›m ve en mükemmel bir düzene uygun olarak sahiplerinin ellerinde bulu-
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8 Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hutbesinin, verdi¤i derslerin ve yapt›¤›
vaazlar›n bafl›nda okudu¤u “hutbetu’l-hâce”dir. Allâme el-Elbânî’nin bu hususta fay-
dal› bir kitapç›¤› vard›r. Ona baflvurabilirsiniz.

9 Buhârî ve Müslim taraf›ndan rivâyet edilmifltir. Buhârî 3316; Müslim 1037; ‹bn Mâ-
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nur. Bu hükümlerin iyice bilinmesi sayesinde fleriate uygun bir evlilik hayat› ve

buna dair di¤er hükümlerin yerine getirilmesi nimeti elde edilmifl olur.

Cinayetler (suç ve cezalar), diyetler, hudud ve tazirler” ad› alt›nda toparla-

nan hayat›n zorunlu gerekleri için, ‹slâm›n koruyuculuk boyutunu ö¤renir, güven-

lik ve huzur içerisinde rahat bir gönülle ve istikrar ile yaflar.

Yiyecekler, kesilerek yenilen hayvanlar, adaklar, yeminler ile ilgili hüküm-

ler hakk›nda da mahkemelerde davalaflma, muhakeme kurallar›, yollar› ve hü-

kümleri ile ilgili bahislerde adaletin gerçekleflece¤i yerler, anlaflmazl›klar›n çö-

zümlenmesi ile ilgili hükümler hakk›nda da gerekli bilgiyi elde eder ve böylelikle

haklar yerlerini bulur, haks›zl›¤a u¤ram›fl olanlar›n haklar› sahiplerine geri iade

edilir.10

‹flte bu ve baflka sebepler dolay›s›yla flair flöyle demifltir:

“Bir ilim sahibi ilmi dolay›s›yla iftihar ederse

F›k›h alimlerinin iftihar etmeleri daha uygundur.

Nice hofl kokular vard›r fakat misk gibisi yoktur

Nice uçan kufllar var amma flahin gibisi yoktur.”

“fieriat tamam›yla ve -görüfl ayr›l›klar› çok olsa bile- s›n›r› itibariyle tek bir

görüflte toplanmaktad›r. Nitekim fleriatin usûlü (esaslar›) da böyledir. fieriat hak-

k›nda bunun d›fl›nda bir fley de zaten uygun de¤ildir. Bunun da pek çok delili var-

d›r: 

Birinci tür deliller Kur’ân’›n delilleridir:

Yüce Allah’›n flu buyru¤u bunlar aras›ndad›r: “E¤er o Allah’tan baflkas›n-

dan gelseydi elbette içinde birbirini tutmayan birçok fleyler bulurlard›.” (en-Nisâ,

4/82) Böylelikle kitabta herhangi bir ayr›l›¤›n söz konusu olmayaca¤›n› belirt-

mektedir. E¤er bu kitabta birbiri ile çat›flan, birbirinden farkl› iki görüflün olmas›-

n› gerektiren bir husus bulunsayd›, hiçbir flekilde kitab hakk›nda böyle bir ifade-

nin kullan›lmas› do¤ru olamazd›.

Kur’ân-› Kerim hakk›nda: “E¤er herhangi bir hususta anlaflmazl›¤a düfler-

seniz onu Allah’a ve Rasûlüne götürünüz.” (en-Nisâ, 4/59) buyurmaktad›r. Bu

âyet-i kerime ayr›l›¤›n ve anlaflmazl›¤›n sözkonusu olmayaca¤› hususunda ga-

yet aç›kt›r. Çünkü anlaflmazl›¤a düflenlere fleriata baflvurmalar› emredilmektedir.

Bunun tek sebebi ise ayr›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Ayr›l›k da ancak bir tek hu-
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susa baflvurmakla, ona dönmekle ortadan kalkar. Çünkü kitaba baflvurmak em-

rolunmakla birlikte ayr›l›¤› gerektiren bir husus baki kal›rsa baflvurmakla anlafl-

mazl›k ortadan kald›r›lam›yor, demektir. Bu ise (yani kitaba baflvurmakla birlikte

ayr›l›¤›n ortadan kalkmamas›) bat›l bir fleydir.

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Siz kendilerine apaç›k deliller gel-

dikten sonra parçalan›p (dinlerinde) ayr›l›¤a düflenler gibi olmay›n.” (Âl-i ‹mran,

3/105)

“el-Beyyinât (apaç›k deliller)” bizzat fleriattir. E¤er fleriat ayr›l›¤› gerektir-

meyen ve hiçbir flekilde ayr›l›¤› kabul etmeyen bir nitelikte olmasayd› onlar hak-

k›nda “flundan sonra” denilmezdi ve bu hususta onlar›n oldukça ciddi bir flekilde

mazeretleri bulunurdu. Böylesi ise do¤ru de¤ildir. Çünkü fleriatte ihtilâf söz konu-

su olamaz.

Ayr›l›klar›n yerilmesi ve fleriate dönüp baflvurman›n emredilmesine dair

âyetler pek çoktur. Hepsi de fleriatte görüfl ayr›l›¤› sözkonusu olmayaca¤› konu-

sunda çok aç›k ve kesindir. fieriat ancak bir tek kaynaktan al›n›r ve tek bir görüfl

ihtiva eder. ‹mam fiafiî’nin arkadafl› Müzenî flöyle demektedir: Yüce Allah görüfl

ayr›l›¤›n› yermifl, söz konusu olmas› halinde kitap ve sünnete baflvurulmas›n›

emretmifltir. 

‹kinci tür delillere gelince; genel olarak fleriat ehli, Kur’ân ve sünnette ge-

nel anlam›yla nâsih ve mensuh oldu¤unu kabul etmifller ve onu bilmemekten ve

bu hususta hataya düflmekten sak›nd›rm›fllard›r. Bilindi¤i gibi nâsih ve mensuh

ancak hiçbir flekilde bir arada de¤erlendirilmeleri do¤ru olmayacak flekilde birbir-

leriyle çat›flan iki delilin bulunmas› halinde sözkonusu olur. Aksi takdirde onlar›n

birisi nâsih, di¤eri mensuh olmazd›. Söz konusu edece¤imiz varsay›m bunun z›t-

t›d›r: E¤er ihtilâf dinin mahiyetinde olan bir fley olsayd› -bu hususta kesin bir nas

bulunmadan- nâsih ve mensuhu kabul etmenin bir faydas› olmaz ve bu husus-

taki aç›klamalar›n yarar› bulunmazd›. Zira bu durumda bafltan ve sürekli olarak

bu delillerin her birisiyle amel etmek sahih olurdu ve dayanak olarak da ihtilâf›n

dinin esaslar›ndan birisi oldu¤u gösterilirdi. Fakat bütün bunlar icmâ’ ile bât›ld›r.

Bu da fleriatte ihtilâf›n bir asl›n›n olmad›¤›na delildir. Bu aç›klamalar ayn› flekilde

umum ve husus, mutlakl›k- mukayyedlik ve buna benzer birbiriyle çat›flt›¤› görü-

len her türlü delil hakk›nda da söylenir. Aksi takdirde bütün bu esas ilkelerin hep-

si ortadan kalkar. Bu ise tutars›z bir iddia olur. Çünkü böyle bir tutars›zl›¤a götü-

ren her bir varsay›m ayn› flekilde tutars›zd›r.

Üçüncü tür deliller: E¤er fleriatte görüfl ayr›l›¤›n› hakl› ç›kartan bir delil bu-

lunsayd› bu “teklif-i mâ lâ yutâk: takat d›fl› teklif”e götürürdü. Çünkü biz iki delilin
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birbirleriyle çat›flt›¤›n› varsaysak ve her iki delilin de fleriat taraf›ndan ayn› za-

manda maksat olarak gözetilmifl oldu¤unu kabul etsek ya: Mükellef her ikisinin

muktezâs›n› (gere¤ini) yerine getirmekten sorumludur ya da de¤ildir, denilecek

yahutta bunlardan ikisinden birisini yerine getirmesi istenmifltir, denilecektir. Fa-

kat bu görüfllerin hepsi do¤ru de¤ildir. Çünkü birincisi ayn› mükellef hakk›nda bir

tek bak›mdan “yap” ve “yapma” emirlerini kabul etmeyi gerektirir. Bu ise “mâ lâ

yutâk” ile mükellef k›l›nman›n ta kendisidir. 

‹kinci durum ise bât›ld›r. Çünkü böyle bir varsay›m söz konusu olamaz.

Üçüncüsü de ayn› flekilde. Çünkü as›l olmas› gereken, her iki emrin yerine geti-

rilmesinin istenmesidir. O halde geriye sadece birinci ihtimalin do¤rulu¤u kal-

maktad›r. Bu ise onunla ilgili geçen de¤erlendirmeyi kabul etmeyi gerektirir.

Dördüncü delil: Usûl alimleri e¤er bir arada telif edilmelerine imkan yoksa

birbirleriyle çat›flan delillerden birisinin tercih edilmesi gere¤ini ittifakla kabul et-

mifllerdir. Birini di¤erine tercih etmeksizin birbiriyle çat›flan delillerden herhangi

birisini gelifli güzel bir flekilde uygulamaya koyman›n sahih olmayaca¤›n› ifade

etmifllerdir. fieriatta ihtilâf›n varl›¤›n› kabul etmek genel olarak deliller aras›nda

tercih imkan›n› ortadan kald›r›r. Çünkü ihtilâf›n fler’î bir esas oldu¤unun kabul

edilmesi halinde böyle bir fleyi (tercihe gitme yolunu) kabul etmeye ihtiyaç da ol-

maz, faydas› da yoktur. Çünkü fleriatte çat›flman›n meydana gelmesi do¤ru ka-

bul edilmektedir. Oysa böyle bir iddia fâsiddir. Bu sonuca ulaflt›ran herbir durum

da onun gibi (fâsid)dir.11

Derim ki: fieriat bütünüyle -görüfl ayr›l›klar› çok olsa bile- fler’î hususlarda

-ki usûlünde (itikadî meselelerde) böyle oldu¤u gibi- tek bir görüfle raci oldu¤un-

dan ötürü ben de sabit, sahih delilin tercihine uygun olarak, tercih edilmeye de-

¤er olan bir tek görüflü zikretmekle yetinece¤im bir f›k›h kitab› telif etmek istedim.

Bu yolda ictihad, tahkik ve derinlemesine incelemede bulunanlar›n yolunu izle-

meyi öngördüm. Bunlar vak›alar› tesbit etmifl, karfl› karfl›ya kal›nan hallere dair

aç›klamalarda bulunmufl, peygamberlik nurundan çeflitli delilleri ortaya koymufl,

bunu yaparken bu iflin erlerinin izledikleri yolu izlemifllerdir. Bu kafileler nas›l bir

istikamet izlemifllerse onlar›n istikametinden gitmifllerdir. Böylelikle insanlar›n

önüne pek büyük bir ilim ve çok verimli bir düflünce mahsûllerini ortaya koymufl-

lard›r. Bunu yaparken de en do¤ru ve en mutluluk verici kurallara göre yürümüfl-

lerdir.

Böyle bir f›k›h, esas itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›-
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n›n pay›na düflendir. Onlar bunu kendilerine güzel bir flekilde tabi olanlara ö¤ret-

mifllerdir. Böylelikle güzel bir flekilde onlara uyanlar da bunu onlardan ö¤renmifl-

ler ve bu güzel flekilde ve bu do¤ru yöntem çerçevesinde bu f›kh› tedvin etmifl-

lerdir.12

Bu kitab›ma: 

“el-Vecîz fî f›khî’s-Sünneti ve’l-Kitâbi’l-Azîz: Kitab ve Sünnetten delille-

riyle f›kh›n özü” ad›n› verdim. 

Bu kitab› afla¤›daki flekilde düzenledim: Taharet bölümü, namaz bölümü,

oruç bölümü, zekât bölümü, hac bölümü, nikâh bölümü, buyû’ (al›flverifl) bölümü,

eymân (yeminler) bölümü, yiyecekler bölümü, vasiyetler bölümü, ferâiz (miras

hukuku) bölümü, hadler bölümü, cinayetler bölümü, kaza (yarg›) bölümü, cihad

bölümü, ›tk (köle azad›) bölümü.

Böyle bir düzenlemenin sebebine gelince; Yüce Allah insanlar› kendisine

ibadet etsinler ve onu bir ve tek ilâh olarak kabul etsinler diye yaratm›flt›r. “Na-

maz” ibadetlerin esas› ve dinin dire¤i oldu¤undan ötürü namazdan söz etmekle

ifle bafllad›m. Ondan önce “taharet” bahsini ele al›fl›m›n sebebi ise, namaz›n s›h-

hatinin flartlar›ndan birisi oldu¤undan dolay›d›r. Bir fley için öngörülen flart ise o

fleyden önceliklidir.

Hadis-i flerifte belirtildi¤i üzere “oruç” Allah’›n bizzat mükâfat›n› verece¤i

bir ibadet oldu¤undan ötürü namazdan sonra onu söz konusu ettim, “zekât”tan

önce ele al›fl›m›n sebebi ise, sadece bedenî ibadetleri s›rf mali ibadetlerden ön-

ce ele almak içindir. Sadece mal ile eda edilen ibadet zekâtt›r, hem bedenî, hem

mali ibadet ise hac ibadetidir. 

Nikâh ibadet edenlerin var olmas›na sebeb teflkil etti¤inden ötürü ibadet-

lere dair bahislerden hemen sonra ilk ele ald›¤›m bahis oldu. Arkas›ndan al›flve-

rifllerden söz ettim. Çünkü nikâhlanma sonucu var olan insanlar devaml› al›flve-

rifl yaparlar. Âdeten insanlar al›flverifllerde çokça yemin ederler. Bu sebebten

ötürü al›flverifl bahsinden sonra Yeminler bahsini sözkonusu ettim. Böylelikle ne-

lerin sahih ve nelerin sahih olmad›¤›n› aç›klamak istedim. Bunun peflinden yiye-

cekler, vasiyetler ve feraiz (miras hukuku) bahislerini ele ald›m. Daha sonra hu-

dud ve cinayetleri aç›klad›m. Yarg› –ço¤unlukla– feraize dair ay›rdedici hükmü

verdi¤inden ve hadler ve cinayetler hakk›nda hüküm verme yetkisi her zaman

yarg›ya ait oldu¤undan -çünkü hadleri ancak ya hakim (meflru yönetici) veya
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onun vekili uygulayabilir- bunlar›n peflinden kaza (yarg›) bahsini söz konusu et-

tim.

Müslümanlar kendi nefislerine Allah’›n dinini uygulad›ktan sonra yeryü-

zünde Allah’›n dinini uygulamaya, insanlar› da Allah’a ibadet etmeye davet et-

mekle yükümlü olduklar›ndan ve her zaman ve mekânda Allah’›n yolundan al›-

koyacak, davetçilerin Allah’›n dinini tebli¤ etmelerini engelleyecek kimselerin var-

l›¤› görülegeldi¤inden ötürü cihad ve cihada dair hükümlerden de sözettim. Ba-

z› hallerde kölelerin varl›¤› cihad›n sonuçlar›ndan oldu¤u için –ki köleler esasen

kâfir ve müflriklerden al›nan savafl esirleridir–; ›tk (kölelerin hürriyetlerine kavufl-

turulmas›) bahsini cihad›n peflinde ele ald›m. Böylece ‹slâm’›n kölelerin hürriyet-

lerine kavuflturulmas›n› ve savafl esirlerine hürriyetlerini verme lütfunda bulun-

du¤unu aç›klamak istedim.

Köle azad› bahsini bu kitab›m›z›n son bahsi olarak tesbit etmemizdeki hik-

met ise; Yüce Allah’›n bu amelimi cehennemden azad olmama sebeb k›lmas›n›

ümit ediflimdir. fiüphesiz ki O, azizdir, ¤affard›r.

Bu eserde do¤ruyu bulmaya muvaffak k›l›nm›fl oldu¤umu ve yüce Rabbi-

min bundan dolay› beni mükafatland›rmas›n›, yapm›fl oldu¤um hatalar›m› da ba-

¤›fllamas›n› Allah azimu’fl-flandan dilerim.

Ve ayr›ca bunu müslümanlara faydal› k›lmas›n› da niyaz ederim. Hamd

âlemlerin Rabbi Allah’ad›r.

Abdulazîm b. Bedevî el-Halefî 

21.07.1413/14.01.1993 Ö¤le Ezan› Vakti
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TAHÂRET

Tahâret: Sözlükte temizlik ve hadeslerden uzak kalmak demektir. Terim

olarak, hadesin kald›r›lmas› yahut necâsetin giderilmesi demektir.13

1. Sular:

Gökten inen yahut yerden ç›kan her bir su temizdir. Çünkü Yüce Allah: “Ve

gökten tertemiz su indirdik.” (el-Furkan, 25/48) buyurmufltur. Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem de deniz hakk›nda: “Onun suyu temiz, meytesi (içinde ölen can-

l›lar›) helâldir”14 buyurmufltur. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Temiz

olan fleyi hiçbir fley necis etmez.”15 buyurmufltur.

13 el-Mecmu’ fierhu’l-Muhezzeb, I, 79 (Kaynaklar gösterilirken, verilen Romen Ra-
kam›, cilt say›s›na, ondan sonraki  Arap rakam› sahife numaras›na, varsa di¤er
arap rakam›, yada rakamlar› –hadis kaynaklar› için, ço¤unlukla– hadis numara-
s›na iflarettir. –Çeviren–).

14 Hadis Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 309, Mâlik, el-Muvatta 26/40; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 152, 83; Tirmizî, es-Sunen I, 47, 69; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 136, 386; Nesâî, es-Sunen I, 176.

15 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 14; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bud ile– I, 126, 127, 66, 67; Tirmizî, es-Sunen I, 45, 66; MS
I, 174; el-Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, I, 204’de flunlar› söylemektedir: “et-T›y-
bî flöyle der: Hadisteki “oraya at›l›yordu” sözünün anlam› fludur: Kuyu bir vadinin
sular›n›n akt›¤› bir yerde idi. Muhtemeldir ki çöl ahalisi olan göçebeler bu vadiye
konakl›yor ve onlar bu pislikleri kald›klar› yerlerin önlerindeki düzlüklere at›yorlar-
d›. Akan seller bu pislikleri al›p kuyuya götürüyordu. Bu sebeble bu olay› anlatan
kimse bu gibi pislikleri insanlar›n dini hassasiyetlerinin azl›¤›ndan ötürü oraya at-
t›klar› izlenimini uyand›racak bir ifade kullanm›flt›r. Böyle bir fleyi ise hiçbir müs-
lüman caiz göremez. Bütün nesillerin en faziletlileri ve en temizleri olan kimseler
hakk›nda böyle bir fley nas›l düflünülebilir? Ben (el-Mubârekfûrî) derim ki: ‹lim



Su, mutlak özellikleri d›fl›na ç›kmad›¤› sürece temiz olan bir fleyler ona ka-

r›flsa dahi temiz ve tahir özelli¤ini sürdürür.

Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem k›z›n›n techiz ve tekfini ile u¤ra-

flan han›mlara flöyle demifltir: “Onu üç yahut befl ya da uygun gördü¤ünüz tak-

dirde daha fazla defa su ve sedir ile y›kay›n›z, sonuncusunda ise kâfûr –ya da

bir miktar kâfûr– koyunuz.”16

Suya necaset düflse bile -necaset sebebiyle de¤iflmedikçe- necis oldu¤u-

na hükmedilmez.

Çünkü Ebû Said hadisi olarak flöyle rivâyet edilmifltir: “Ey Allah’›n Rasûlü

Buzâa kuyusundan abdest alabilir miyiz? Çünkü oraya kad›nlar›n ay hali bezle-

ri, köpek leflleri ve kokmufl fleyler at›l›yor” denildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem: “Su temizdir, hiçbir fley onu necis etmez”17 buyurdu.

2. Necasetler:

Necâsât: Necaset kelimesinin ço¤uludur. Sa¤lam bir tabiata sahip olan kim-

selerin tiksindi¤i ve kendisinden korunduklar› ve elbiselerine isabet etti¤i takdirde

elbiselerini y›kad›klar› küçük ve büyük abdest pislikleri gibi fleylere denilir.18

Eflyada aslolan mübahl›k ve temizliktir. Her kim muayyen herhangi bir fle-

yin necis oldu¤unu söyleyecek olursa delil getirmesi gerekir. Delil ortaya koyabi-

lirse mesele yok, e¤er delil getiremeyecek olur yahut delil olamayacak bir fleyler

ortaya koyarsa, bizim as›l kaidenin gere¤ini ve beri oluflu (o hükümde genel ka-

idenin aksine hüküm bulunmay›fl›)n› kabul etmemiz gerekir.19 Çünkü bir fleyin

necis oldu¤una hüküm vermek, hem teklifî bir zorlu¤u gerektirir, hem de bu her-

kesin karfl› karfl›ya kalabilece¤i bir durumdur. Bu sebeble bu hususta delil olma-

dan hüküm vermek helâl de¤ildir.20

Necis oldu¤una dair delil bulunan hususlardan baz›lar›:
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ehlinden baflkalar›n›n da söyledikleri budur. Kuvvetli görülen ve taayyün eden
(yani baflkas›n› kabul etmeye imkan bulunmayan) görüfl de budur.”

16 Muttefeku’n-aleyhtir. Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–III, 125, 1253; Müslim,
es-Sahîh II, 646, 939.

17 Bk. 15 no’lu dipnot.
18 er-Ravdatu’n-Nediyye, I, 12
19 es-Seylu’l-Cerrâr, I, 31
20 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 834; er-Ravdatu’n-Nediyye, I, 15



1, 2. Âdemo¤lunun sidi¤i ve kaba pisli¤i: 

Kaba pisli¤in necis oluflunun delili, Ebû Hureyre’nin rivâyet etti¤i Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’in flu buyru¤udur: 

“Sizden herhangi bir kimse ayakkab›s›yla pisli¤i çi¤neyecek olursa toprak

onun için temizleyicidir.”21

Buradaki “pislik (ezâ)” necaset, pislik, tafl, diken ve buna benzer rahats›z-

l›k veren herbir fleydir.22 Bununla birlikte hadiste kastedilen, –aç›kça anlafl›ld›¤›

üzere– necasettir.

Sidi¤in necis oluflu ise Enes’in rivâyet etti¤i flu hadisten dolay›d›r: Bedevî

bir arap gelip mescidde küçük abdestini bozdu. Baz›lar› onun üzerine gitmek

üzere aya¤a kalkt›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Onu b›rak›n ve abdestini

bozma iflini yar›da kesmeyin” buyurdu. (Enes) dedi ki: ‹flini bitirince (Peygamber)

bir su kovas› getirilmesini emretti ve o suyu onun abdest bozdu¤u yere döktü.”23

3, 4. Mezi ve Vedi:

Mezi: Beyaz, ince ve yap›flkan bir sudur. fiehvet halinde ç›kar. fiehvetsiz

ç›kmaz ve h›zl›ca d›flar› at›lmaz. Arkas›ndan da bir sükûnet gelmez. Hatta bazen

ç›kt›¤›n›n fark›na bile var›lmaz. Bu erkekte de, kad›nda da görülür.24

Mezi necistir. Bundan dolay›, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mezi den

ötürü tenasül uzvunun y›kanmas›n› emir buyurmufltur.

Ali rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ben çokça mezisi ge-

len birisi idim. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e, -k›z› nikâh›m›n al-

t›nda oldu¤undan ötürü- soru sormaktan utan›rd›m. el-Mikdad b. el-Esved’e söy-

ledim, o da ona sordu, flöyle buyurdu: “Tenasül uzvunu y›kar ve abdest al›r.”25

Vedi ise küçük abdestten sonra ç›kan kal›nca beyaz bir sudur.26

O da necistir. 

Çünkü ‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Meni, vedi ve mezi.

Taharet Kitabı 31

21 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 834; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 47, 381

22 Avnu’l-Ma’bûd, II, 44
23 Müslim, es-Sahîh I, 236, 284 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–

X, 449, 6025.
24 Nevevî, fierhu Müslim, III, 213. 
25 Müslim, es-Sahîh I, 247, 303 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–

I, 230, 132 –muhtasar olarak–
26 F›khu’s-Sunne I, 24 



Meni guslü gerektirendir. Vedi ve mezi hakk›nda ise: “Tenasül uzvunu ya da te-

nasül uzvunun bölgelerini y›ka ve namaz abdesti gibi abdest al.” demifltir.27

5. Eti yenmeyen hayvanlar›n pisli¤i:

Abdullah (b. Mesud)’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem abdest bozmak istedi. “Bana üç tane tafl getir” buyurdu. Ben

ona iki tafl ve bir de bir efle¤in pisli¤ini buldum. ‹ki tafl› ald› fakat pisli¤i att› ve:

“O necistir” buyurdu.28

6. Ay hali kan›: 

Ebû Bekir’in k›z› Esmâ dedi ki: Bir kad›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’e gelerek: Bizden herhangi birinin elbisesine ay hali kan› bulafl›rsa ne yap-

mal›d›r? diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Onu ova-

lad›ktan sonra su ile izi gidinceye kadar çitileyerek y›kar, sonra da o elbisesiyle

namaz k›lar.”29

7. Köpek salyas›:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Sizden birine ait bir kab› köpek yalad›¤› zaman onun te-

mizlenmesi, birincisi toprak ile olmak üzere yedi defa y›kamas›d›r.”30

8. Meyte (lefl):

fier’i bir kesim yolu d›fl›nda ölen hayvana meyte denilir. Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Meytenin derisi tabakland›¤› zaman tahir

olur (temizlenmifl olur).”31

32 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

27 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 190; Beyhakî I, 115
28 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 253; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh I, 39,

70 –baflka hadislerde “eflek” lafz› yoktur. Bunu da  Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– I, 256, 156; NS, I, 39; Tirmizî, es-Sunen I, 13, 17; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
114, 314 rivâyet etmifltir. 

29 Müslim, es-Sahîh I, 240, 291 –laf›z ona ait–, Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
I, 410, 307

30 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3933; Müslim, es-Sahîh I, 234, 91,
279

31 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 511; Müslim, es-Sahîh I, 277, 366;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XI, 181, 4105



Afla¤›da say›lanlar bundan istisnâ edilir:

1. Ölü bal›k ve çekirge: Çünkü ‹bn Ömer rad›yallahu anh’›n flöyle dedi¤i ri-

vâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “‹ki meyte (ölü)

ve iki kan bize helâl k›l›nd›: ‹ki meyte bal›k ve çekirge, iki kan ise karaci¤er ve

dalakt›r.”32

2. Ak›c› kan› olmayan canl›lar›n ölüleri: Sinek, kar›nca, ar› ve benzerleri.

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “Sinek herhangi birinizin kab›na düfltü¤ü zaman, önce si-

ne¤i büsbütün kaba dald›rs›n, sonra o sine¤i ç›kar›p ats›n. Çünkü sine¤in iki ka-

nad›ndan birisinde hastal›k, di¤erinde ise flifa vard›r.”33

3. Meytenin kemi¤i, boynuzu, t›rna¤›, k›l› ve tüyleri: Bunlar›n hepsi te-

mizdir. Bu, bu husustaki as›l kaideye ba¤l› olarak kabul edilmifl bir hükümdür. As-

lolan ise taharettir. Çünkü Buhârî’nin muallak olarak kaydetti¤i rivâyette34 flöyle

denilmektedir:

ez-Zuhrî -fil ve benzeri hayvanlar›n- ölülerinin kemikleri hakk›nda flunlar›

söylemifltir: Ben geçmifl alimlerden baz›lar›n›n bunlarla tarand›klar›n› ve bunlar-

daki ya¤lardan süründüklerini, bu ifli yapmakta da bir sak›nca görmediklerini gör-

düm. 

Hammad dedi ki: Meytenin tüyünde bir beis yoktur. 

Necasetin Temizlenmesi: Bize belli bir cismin necis oldu¤unu yahut ne-

casetlenmifl oldu¤unu ö¤reten fleriat ayn› flekilde onun nas›l temizlenece¤ini de

ö¤retmifltir. Bize düflen fleriat koyucunun sözüne uymak ve emrine göre hareket

etmektir. Temizlenmesi için geriye necasetin rengi, kokusu, tad› kalmay›ncaya

kadar y›kanaca¤›na dair hüküm varid olan fleyler bu yolla temizlenir. Hakk›nda

su dökmenin yahut su serpmenin ya da kaz›man›n yahut yere sürtmenin ya da

sadece tahir bir yerde yürümenin temizleyici oldu¤u hükmü varid olmufl olan

fleyler de bu yolla temizlenir. fiunu bilelim ki necasetlerin temizlenmesi için aslo-

lan su kullanmakt›r. Çünkü fleriat koyucu: “Allah suyu temiz ve temizleyici olarak

(tâhûr) yaratm›flt›r”35 buyurmufltur. O halde yine fleriat koyucudan sabit olmad›k-
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32 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 210; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rab-
bânî tertibi– I, 255, 96; Beyhakî I, 254

33 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 837; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– X, 250, 57, 82; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1159, 3505

34 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 342
35 es-Seylu’l-Cerrar, 42, 48’den tasarruf edilerek flunu bilelim ki “Allah suyu temiz

olarak yaratm›flt›r” ifadesi hakk›nda Haf›z (‹bn Hacer) et-Telhis, I, 14’de ben bu



ça sudan baflka bir temizleyici kullan›lmaz. Sabit olmuflsa durum de¤iflir. Çünkü

temizleyici oldu¤u bilinen bir maddeyi b›rak›p, temizleyici oldu¤u bilinmeyen bir

maddeyi kullanmaya kalk›flmak olur. Bu da fler’î bak›mdan tak›n›lmas› gereken

tutumun d›fl›na ç›kmak demektir.36

Bu hususu böylece aç›klad›ktan sonra necis olan ya da necasetlenmifl bu-

lunan cisimlerin ne flekilde temizlenece¤ine dair fleriatin gösterdi¤i yollar› göre-

lim:

1. Meytenin derisinin tabaklanarak temizlenmesi: 

‹bn Abbas rad›yallahu anh dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle

buyururken dinledim: “Herhangi bir deri tabaklanacak olursa temizlenmifl olur.”37

2. Köpe¤in yalad›¤› kab›n temizlenmesi:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Bir köpe¤in yalad›¤›, herhangi birinize ait bir kab›, birincisi

toprak ile olmak üzere yedi defa y›karsan›z temizlenmifl olur.”38

3. Ay hali kan› isabet eden elbisenin temizlenmesi:

Ebû Bekir’in k›z› Esma rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir:

Bir kad›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek dedi ki: Herhangi birimizin

elbisesine ay hali kan› bulafl›rsa ne yapmal›d›r? Allah Rasûlü flöyle buyurdu:

“Önce onu ovalar, sonra parmak uçlar›yla toplay›p su ile y›kar ve onu çitiler, son-

ra da onunla namaz k›lar.”39

Bundan sonra izi kalsa da bir sak›ncas› yoktur. 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Yesar k›z› Havle dedi ki: Ey

Allah’›n Rasûlü benim sadece bir elbisem var ve o elbisem üzerimdeyken ay ha-
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hadisi böylece bulamad›m demektedir. Daha önceden de Ebu Said’den gelen
lafz›yla: “fiüphesiz su tertemizdir, hiçbir fley onu necis etmez” fleklinde geçmifltir,
der.”

36 Bk. Bir önceki dipnot
37 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2907; Ahmed, Musned –Fethu’r-

Rabbânî tertibi– I, 230, 49; Tirmizî, es-Sunen III, 135, 1782; ‹bn Mâce, es-Sunen
II, 1193, 3609; Nesâî, es-Sunen VII, 173

38 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3933; Müslim, es-Sahîh I, 234-91-279
39 Müslim, es-Sahîh I, 240, 291 –laf›z ona ait– ; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–

I, 410, 307



li oluyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ay halinden temiz-

lendin mi kan›n isabet etti¤i yeri y›ka, sonra da o elbisenle namaz k›l.” Ey Allah’›n

Rasûlü e¤er izi gitmezse (ne yapmal›y›m), diye sorunca Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurdu: “Suyu kullanman yeterlidir. ‹zinin kalmas›n›n sana za-

rar› yoktur.”40

4. Kad›n›n elbisesinin eteklerinin temizlenmesi: 

‹brahim b. Abdirrahman’a ait bir Um Veled’den rivâyete göre o Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem’in han›m› Um Seleme’ye flunu sormufl: Ben eteklerimi

uzun tutan bir kad›n›m ve bu arada pis yerlerde de yürüyorum. Um Seleme de-

di ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ondan sonras› onu (el-

bisenin kirlenen eteklerini) temizler.”41

5. Süt emen küçük çocu¤un sidi¤inden dolay› elbisenin temizlenmesi: 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hizmetçisi Ebû’s-Semh’den flöyle de-

di¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “K›z ço-

cu¤unun küçük abdestinden dolay› (elbise) y›kan›r, erkek çocu¤un küçük abdes-

tinden dolay› da (necaset üzerine) su serpilir.”42

6. Elbisenin meziden temizlenmesi: 

Sehl b. Huneyf’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Meziden dolay› çok zor-

luk ve s›k›nt› ile karfl› karfl›ya kal›yordum. Bundan dolay› da çokça guslediyor-

dum. Durumu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e açt›m. fiöyle buyurdu: “Bundan

dolay› abdest alman yeterlidir.” Ey Allah’›n Rasûlü, peki meziden elbiseme isa-

bet edeni ne yapay›m diye sordum, flöyle buyurdu: “Bir avuç su al›p onu mezi-

nin elbisende isabet etti¤ini gördü¤ün yerlerin üzerine serpmen sana yeter.”43
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40 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 351; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– II, 26, 361; Beyhakî II, 408

41 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 430; Mâlik, el-Muvatta 27, 44; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 44, 379; Tirmizî, es-Sunen I, 95, 143;
‹bn Mâce, es-Sunen I, 177, 531

42 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 293; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 36, 372; Nesâî, es-Sunen I, 158

43 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 409, Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 358, 207; Tirmizî, es-Sunen I, 76, 215; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
169, 506



7. Ayakkab›lar›n tabanlar›n›n temizlenmesi:

Ebû Said rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “Sizden biri mescide geldi¤i vakit ayakkab›s›n› ters çevir-

sin ve onlara baks›n. E¤er herhangi bir pislik görürse onu yere sürtsün, sonra da

ayakkab›lar› ile namaz k›ls›n.”44

8. Yerin temizlenmesi:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bedevî bir

arap kalk›p mescidde küçük abdestini bozdu. ‹nsanlar onu yakalamak istedi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara: “Onu b›rak›n ve küçük abdesti üzerine

büyükçe bir kova -yahutta bir kova- su dökün. Sizler kolaylaflt›r›c›lar olarak gön-

derildiniz, zorlaflt›r›c›lar olarak gönderilmediniz.”45

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bunu emretmesinin sebebi yerin ça-

bukça temizlenmesini istedi¤indendir. E¤er kuruyuncaya ve necasetin izi gidin-

ceye kadar oldu¤u gibi b›rak›lacak olsa yine yer temizlenir. Çünkü ‹bn Ömer ra-

d›yallahu anh’›n flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde köpekler mescidde ifler, gi-

der gelirlerdi. Üzerine de hiçbir fley serpmezlerdi.”46

F›trî sünnetler: 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Befl fley f›trattand›r: Etek trafl› olmak47,

sünnet olmak, b›y›klar› kesmek, koltuk altlar›n› yolmak ve t›rnaklar› kesmek.”48

Zekeriyya b. Ebî Zâide’nin, Mus’ab b. fieybe’den, onun Talk b. Habib’den,

onun ‹bn ez-Zubeyr’den, onun Âifle rad›yallahu anha’dan rivâyetine göre Âifle vâli-
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44 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 605; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 353, 636

45 Buhârî ve Müslim taraf›ndan rivâyet edilmifltir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Me-
nâri’s-Sebîl 171; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 323, 220; Nesâî, es-Su-
nen I, 48, 49; Uzunca: D, II, 39, 376, T, I, 99, 147’de rivâyet edilmifltir.

46 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 368; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
–muallak olarak– I, 278, 174, D, II, 42, 378

47 Etek trafl› demir –yani ustura– kullan›larak gerçeklefltirildi¤inden ona (demir an-
lam›ndaki hadid’den türeyen bir kelime olarak) istihdad ad› verilmifltir. Bu da trafl-
la, kesmekle, yolmakla veya baflka bir yolla olabilir. 

48 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 334, 5889; Müslim, es-Sahîh I, 221, 257;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XI, 252, 4180; Tirmizî, es-Sunen IV,
184, 2905; Nesâî, es-Sunen I, 14; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 107, 292



demiz dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “On fley f›trattan-

d›r: B›y›klar› kesmek, sakal koyvermek, misvak kullanmak, suyu burna çekmek,

t›rnaklar› kesmek, parmak bo¤umlar›n› ve aralar›n› y›kamak, koltuk altlar›n› yol-

mak, etek trafl› olmak, büyük abdestten sonra su kullanmak (istinca)” (Râvi) Ze-

keriyya dedi ki: (Râvi) Mus’ab dedi ki: Onuncusunu unuttum, fakat olsa olsa

mazmazad›r. (Suyu a¤›zda çalkalamakt›r.)49

Sünnet olmak:

Sünnet olmak hem erkekler hem de kad›nlar için vacibtir. Çünkü sünnet

‹slâm’›n fliarlar›ndand›r. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ‹slâm’a giren bir ada-

ma: “Üzerinden küfür saç›n› at ve sünnet ol!”50 buyurmufltur. 

Sünnet olmak ‹brahim’in dinindendir. Ebû Hureyre’den rivâyete göre Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “‹brahim halilu’r-rahman sek-

sen yafl›ndan sonra sünnet oldu.”51

Yüce Allah da peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e: “Sonra biz

sana: ‘Hanif olarak ‹brahim’in dinine uy...” diye vahyettik.” (en-Nahl, 16/123) bu-

yurmufltur. 

Çocu¤un do¤umunun yedinci gününde sünnet edilmesi müstehabt›r. Çün-

kü Câbir rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤ine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Hasan ve Hüseyin yedi günlük iken Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem akika kur-

banlar›n› kesti ve onlar› sünnet ettirdi.52 ‹bn Abbas’tan da flöyle dedi¤i rivâyet

edilmifltir: Çocuk yedi günlükken yedi hususu yapmak sünnettir: Ad› konur ve

sünnet edilir...53

Bu iki hadisin her birisinde bir parça zay›fl›k olsa da, biri di¤erini güçlen-

dirmektedir. Çünkü bu hadislerin rivâyet yollar› farkl›d›r ve senedlerinde itham

edilen kimse yoktur.54
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49 Hasen bir hadistir. Muhtasar Müslim 182; Müslim, es-Sahîh I, 223, 261; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 79, 52; Tirmizî, es-Sunen IV, 184, 2906;
Nesâî, es-Sunen VIII, 126; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 108, 293

50 Hasen bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1251; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 20, 352; Beyhakî I, 172

51 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 88, 6298; Müslim, es-Sahîh IV, 1839, 370
52 Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sa¤îr II, 122, 891; Temâmu’l-Minne fi’t-Ta’liki alâ F›kh›’s-

Sunne 68
53 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât I, 334, 562; Temâmu’l-Minne fi’t-Ta’liki alâ F›kh›’s-

Sunne 68
54 Temâmu’l-Minne fi’t-Ta’liki alâ F›kh›’s-Sunne 68



Sakal› Sal›vermek:

Sakal› sal›vermek vacip, kesmek haramd›r. Çünkü bu, hem Allah’›n hilka-

tini de¤ifltirmektir. Hem de: “Ve yine andolsun ki, onlara Allah’›n yaratt›¤›n› de-

¤ifltirmelerini emredece¤im.” (en-Nisâ, 4/119) diyen fleytan›n ifllerindendir.

Ayr›ca sakal›n trafl edilmesi ile kad›nlara benzemek de söz konusudur.

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kad›nlara benzeyen erkeklere lanet etmifltir.”55

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sakal›n sal›verilmesini emretmifltir.

Bilindi¤i gibi emir, vaciblik ifade eder.

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “B›y›klar› kesin, sakallar› sal›verin, (böyle-

ce) mecusilere muhalefet edin.”56

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan da flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Müflriklere muhalefet edin. Sakallar› sal›-

verin ve b›y›klar› kesin.”57

Misvak kullanmak:

Misvak kullanmak her durumda müstehabt›r. Afla¤›daki hallerde ise mis-

vak kullanman›n müstehabl›¤› daha da kuvvetlidir:

1. Abdest al›rken:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “E¤er ümmetime zorluk vermeyecek olsay-

d›m onlara her abdest al›fllar›nda misvak kullanmalar›n› emredecektim.”58

2. Namaza dururken:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “E¤er ümmetime zorluk vermeyecek olsayd›m nama-
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55 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5100; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– X, 332, 5885; Tirmizî, es-Sunen IV, 194, 2935

56 Sahih bir hadistir. Muhtasaru Müslim 181; Müslim, es-Sahîh I, 222, 260
57 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 349, 5892; Müslim, es-Sahîh I, 222, 54,

259
58 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5316; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rab-

bânî tertibi– I, 294, 171



za her durduklar›nda misvak kullanmalar›n› emrederdim.”59

3. Kur’ân okurken:

Ali rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: (Rasûlullah) bize mis-

vak kullanmay› emretti ve flöyle buyurdu: “Kul namaza durdu¤u vakit ona bir me-

lek gelir ve arkas›nda durarak Kur’ân okumas›n› dinler ve ona oldukça yaklafl›r.

Melek dinleyip yaklaflmaya devam eder. Öyle ki a¤z›n› namaz k›lan›n a¤z› üze-

rine koyar. Bu sebeble okudu¤u he rbir âyet mutlaka mele¤in içinde yerini al›r.”60

4. Eve girince:

Mikdam b. fiureyh’in babas›ndan rivâyetine göre babas› flöyle demifltir:

Âifle rad›yallahu anha’ya flöyle sordum: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in evine

girdi¤i vakit ilk yapt›¤› ifl neydi? Âifle: Misvak kullanmakla ifle bafllard›, dedi.61

5. Gece uyan›nca:

Huzeyfe rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem teheccüd k›lmak üzere uyand›¤›nda a¤z›n› misvaklard›.62

A¤arm›fl k›llar› yolman›n mekruhlu¤u:

Amr b. fiuayb’›n babas›ndan, onun da dedesinden rivâyete göre Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: 

“A¤arm›fl saçlar› koparmay›n›z. Çünkü ‹slâm dininde müslüman›n bir k›l›

a¤aracak olursa mutlaka o onun için k›yamet gününde bir nur olacakt›r.”63
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59 Müslim, es-Sahîh I, 220, 252; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 374, 887;
Tirmizî, es-Sunen I, 18, 22; Nesâî, es-Sunen I, 12; fiu kadar var ki Buhârî’deki
laf›z “... her namaz ile birlikte...” manas›ndad›r.

60 Sahih li gayrihi bir hadistir. Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha, 1213; Beyhakî I, 38
61 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 235, Müslim, es-Sahîh I, 220, 253;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 86, 58; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 106,
290; Nesâî, es-Sunen I, 13

62 Müslim, es-Sahîh I, 220, 255 –bu laf›zla–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I,
356, 245; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 83, 54; Nesâî, es-Sunen
I, 8. Son üç kaynaktaki laf›z: “Geceleyin uyand›¤›nda” fleklindedir. 

63 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7463; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– XI, 256, 4184; Nesâî, es-Sunen VIII, 136



A¤arm›fl saçlar› k›na, ketem64 ve benzeri fleylerle rengini de¤ifltir-

mek ve siyaha boyaman›n haram oluflu:

Ebû Zerr rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: 

“A¤arm›fl saçlar›n rengini kendisi ile de¤ifltirece¤iniz en güzel fleyler k›na

ve ketemdir.”65

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: 

“Yahudiler ve hristiyanlar (a¤arm›fl saç ve sakallar›n›) boyamazlar. Siz on-

lara muhalefet edin.”66

Cabir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: (Ebû Bekir’in baba-

s›) Ebû Kuhâfe, Mekke’nin fethedildi¤i günü getirildi¤inde saç› ve sakal› ak çiçek-

ler bitiren ba¤ otunu and›r›yordu. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Bunun rengini bir fleylerle de¤ifltirin, fakat siyaha boyamak-

tan kaç›n›n.”67

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Âhir zamanda güvercin kursa¤› gibi (saçvi

sakallar›n›) siyaha boyayacak bir kavim gelecektir. Bunlar cennet kokusunu ala-

mayacaklard›r.”68

TUVALET ÂDÂBI:

1. Tuvalete girmek isteyen bir kimsenin: “(Allah’›n ad›yla) Allah’›m ben sana pis-

liklerden ve pis fleylerden s›¤›n›r›m” demesi müstehabt›r. Çünkü Ali rad›yallahu anh’›n ri-

vâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: 
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64 Ketem: Boyamada kullan›l›r. Vesm denilen ota kar›flt›r›lan bir bitkidir. Vesm de
yapra¤› boyamada kullan›lan bir bitkidir.

65 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1546, Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– XI, 259, 4187; Tirmizî, es-Sunen III, 145, 1806; ‹bn Mâce, es-Sunen
II, 1196, 3622 –laf›z ona ait–; Nesâî, es-Sunen VIII, 139

66 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 354, 5899; Müslim, es-Sahîh III, 1663,
2137; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XI, 257, 4185; Nesâî, es-Su-
nen VIII, 137

67 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4170; Müslim, es-Sahîh III, 1663, 69,
2102; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XI, 258, 4186; NS, VIII, 138;
‹bn Mâce, es-Sunen II, 1197, 3624 –buna yak›n–

68 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 8153; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– XI, 266, 4194; Nesâî, es-Sunen VIII, 138



“Cinler ile Âdemo¤ullar›n›n avretleri aras›ndaki perde onlardan herhangi

birisi helaya girdi¤i vakit: Bismillah, demesidir.”69

Enes rad›yallahu anh da flöyle demifltir: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem helâya girdi¤i vakit: “Allah’›m, ben pislik-

ten ve pisliklerden sana s›¤›n›r›m, derdi.”70

2. Helâdan ç›kt›¤› vakit de “¤ufrânek” demesi müstehabt›r. Çünkü Aifle ra-

d›yallahu anha rivâyet etti¤i hadiste flöyle demifltir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem helâdan ç›kt›¤› vakit: “Gufrânek” derdi.71

3. Helâya girerken önce sol aya¤›n›, ç›karken de önce sa¤ aya¤›n› atma-

s› müstehabt›r. Çünkü üstün ifllere sa¤dan bafllamak, öyle olmayan ifllerde ise

soldan bafllamak gerekir. Bu hususa genel bir flekilde delâlet eden rivâyetler va-

rid olmufltur.72

4. ‹htiyac›n› yap› d›fl›nda aç›k yerlerde giderecekse görünmeyecek kadar

uza¤a gitmesi müstehabt›r: 

Câbir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir yolculukta Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber ç›km›flt›k. Esasen Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem görünmeyecek kadar uza¤a gitmedikçe def-i hacette bulunmazd›.73

5. Yere yaklaflmad›kça elbisesini kald›rmamas› müstehabt›r.

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem ihtiyac›n› görmek istedi¤inde yere yaklaflmad›kça elbisesini kald›rmazd›.74

6. Ne sahrada (bina olmayan aç›kl›kta) ne de yap› içerisinde k›bleye önü-

nü veya arkas›n› dönmek caiz de¤ildir. 
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69 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3611; Tirmizî, es-Sunen II, 59, 603
–lafz› budur–, ‹bn Mâce, es-Sunen I, 109, 297’deki ifade: “Helâya girdi¤i vakit”
yerine “kenefe girdi¤i vakit” fleklindedir.

70 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 242, 142; Müslim, es-Sahîh I, 283, 375;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 21, 4; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 109,
298; Tirmizî, es-Sunen I, 7, 6; Nesâî, es-Sunen I, 20

71 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4714; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– I, 52, 30, Tirmizî, es-Sunen I, 7, 7; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 110, 300

72 es-Seylu’l-Cerrâr, I, 64
73 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 268; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 121,

335; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 19, 2 –buna yak›n–
74 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4652; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– I, 31, 14; Tirmizî, es-Sunen I, 11, 14 –Enes’den– Rasûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem yukardan afla¤›ya sark›t›lan türde bir elbise giydi¤i için bu tabir
kullan›lm›flt›r. Bundan kastedilen avreti korumaya titizlik göstermektir. [guraba]



Ebû Eyyub el-Ensarî rad›yallahu anh’›n rivâyetine göre Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur:

“Def-i hacete ç›kt›¤›n›z vakit önünüzü de, arkan›z› da k›bleye çevirmeyin.

Bunun yerine do¤uya ya da bat›ya dönebilirsiniz.”75

Ebû Eyyub dedi ki: fiam’a geldik, orada tuvaletlerin Kabeye do¤ru bina

edilmifl oldu¤unu gördük. Biz oralarda k›bleden bir parça baflka tarafa yönelip

Yüce Allah’tan ma¤firet dilerdik.76

7. ‹nsanlar›n gidip geldikleri yollarda ve onlar›n gölgelendikleri yerlerde

abdest bozmak haramd›r: 

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “‹ki lanet ediciden sak›n›n›z.” Ashab: Ey Allah’›n Rasûlü, iki lanet

edici nedir? diye sorunca flöyle buyurdu: “‹nsanlar›n yollar›nda ya da gölgelen-

dikleri yollarda abdest bozan kimsedir.”77

8. Banyo yapt›¤› yerde küçük abdestini bozmas› mekruhtur: 

Humeyd el-Himyerî’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ebû Hureyre gibi

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbeti bulunan, peygamberle arkadafll›k

yapm›fl birisi ile karfl›laflt›m. O dedi ki: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birimizin her gün y›kand›¤› yer-

de taranmas›n› ya da küçük abdestini bozmas›n› nehyetmifltir.”78

9. Durgun bir suya küçük abdest bozmak haramd›r:

Câbir’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durgun suya kü-

çük abdest bozulmas›n› yasaklam›flt›r.79

10. Ayakta küçük abdest bozmak caiz olmakla birlikte, oturmak daha fazi-

letlidir:

Huzeyfe rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

bir toplulu¤a ait bir mezbeleye gitti ve ayakta küçük abdestini bozdu. Ben bir ke-
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75 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 109; Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 7
76 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 498, 394; Müslim, es-Sahîh I, 224, 264; T,

I, 8, 8
77 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 110; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– I, 47, 25; Müslim, es-Sahîh I, 226, 269; Müslim’de: “Lanet okuyan-
lar” anlam›ndaki kelimeler mübala¤a kipi ile gelmifltir. 

78 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 232; Nesâî, es-Sunen I, 130; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 50, 28

79 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6814; Müslim, es-Sahîh I, 235, 281;
Nesâî, es-Sunen I, 34



nara çekildim. O: “Yaklafl” dedi. Ben de onun topuklar› yan›nda ayakta dikilince-

ye kadar yaklaflt›m. Sonra abdest ald› ve mestleri üzerine mesh etti.80

Oturman›n daha faziletli oldu¤unu söylememizin sebebi ise Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem’in ço¤unlukla yapt›¤›n›n bu flekilde oluflundan dolay›d›r.

Öyle ki Âifle rad›yallahu anha flöyle demifltir: 

“Her kim size Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ayakta küçük abdestini

bozdu¤unu söylerse onu tasdik etmeyiniz. O ancak oturarak küçük abdestini bo-

zard›.”81

Onun bu sözleri Huzeyfe’den gelen rivâyetteki aç›klamalar› reddetmez.

Çünkü o gördü¤ü fleyleri bize bildirmifltir. Huzeyfe de gördü¤ünü bize bildirmifl-

tir. Bilindi¤i üzere bir fleyi müsbet (olumlu) olarak nakleden bir kimsenin aç›kla-

mas›, onu reddedenin aç›klamas›ndan önceliklidir. Çünkü o bu ifadeleriyle di¤e-

rinin sahip olmad›¤› bir bilgiyi bize nakletmifl olur.

11. Sidikten kendini korumak icab eder:

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem iki kabrin yan›ndan geçti ve flöyle buyurdu: “Bu iki kabirdeki kifliler azab gör-

mektedirler. Asl›nda bunlar büyük bir günahtan dolay› azap görmüyorlar. Onlar-

dan birisi sidi¤inden kendisini gerekti¤i gibi kollam›yordu. Di¤eri ise insanlar ara-

s›nda laf götürüp getiriyordu.”82

12. Küçük abdestini bozarken tenasül uzvunu sa¤ eliyle tutmamal› ve sa¤

eliyle istinca yapmamal›d›r:

Ebû Katade rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: 

“Sizden herhangi bir kimse küçük abdestini bozdu¤unda sa¤ elini tenasül

uzvuna de¤dirmesin ve sa¤ eliyle de istinca yapmas›n.”83
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80 Müslim, es-Sahîh I, 234, 273; Tirmizî, es-Sunen I, 11, 13; Buhârî, es-Sahîh –Fet-
hu’l-Bârî ile– I, 329, 225; Nesâî, es-Sunen I, 19; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– I, 44, 23; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 111, 305

81 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 29; Nesâî, es-Sunen I, 26; Tirmizî,
es-Sunen I, 10, 12

82 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 317, 216; Müslim, es-Sahîh I, 240, 292; Tir-
mizî, es-Sunen I, 47, 70; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 40, 20;
Nesâî, es-Sunen I, 28

83 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 250; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 113,
310 –bu laf›zla–; Ayr›ca: Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 254, 154; Müslim,
es-Sahîh I, 225, 267; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 53, 31; Tirmi-
zî, es-Sunen I, 12, 15; Nesâî, es-Sunen I, 25 uzun ve muhtasar olarak rivâyet et-
mifllerdir.



13. Su ile yahut tafllarla veya bu kabilden olan fleylerle istinca caiz olmak-

la birlikte, su ile istinca daha faziletlidir:

Enes rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem helâya girer. Ben de -henüz küçük bir çocuk iken- onunla birlikte

bir su mataras› ve bir harbe tafl›r idim. Su ile istinca yap›yordu.”84

Âifle rad›yallahu anha’dan rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse abdest bozmak için gitti¤i vakit

beraberinde üç tafl al›p gitsin ve onlarla istinca yaps›n. Bunlarla istinca yapmak

ona yeterlidir.”85

14. Üç tafltan daha afla¤›s› ile istinca caiz de¤ildir:

Selman el-Farisî rad›yallahu anh’dan rivâyete göre ona: Sizin peygamberiniz

size abdest bozmaya var›ncaya kadar herfleyi ö¤retmifl! denilince:

O (böyle diyenlere) flöyle dedi: “Evet, O, bizlere küçük ya da büyük abdest

bozarken k›bleye yönelmemizi, sa¤ elimizle ve üç tafltan afla¤›s› ile, hayvan pis-

li¤iyle yahut kemikle istinca yapmam›z› da yasaklad›.”86

15. Kemik yahut hayvan teze¤i ile istinca caiz de¤ildir:

Câbir rad›yallahu anh dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (istinca ya-

parken) kemik ya da hayvan teze¤i ile silinmeyi yasaklam›flt›r.87

Kap kacaklar:

Alt›n ve gümüfl d›fl›nda her türlü kap kaca¤›n kullan›lmas› caizdir. Alt›n ve

gümüfl kaplarla özel olarak yemek ve içmek haramd›r, fakat di¤er kullan›mlar ca-

izdir.

Huzeyfe rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur:

“Alt›n ve gümüfl kaplarda içmeyiniz. ‹nce ve kal›n ipe¤i giymeyiniz. Çünkü
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84 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 252, 152; Müslim, es-Sahîh I, 227, 271; Ne-
sâî, es-Sunen I, 42 –burada Harbe’den sözedilmemektedir–

85 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 43, Nesâî, es-Sunen I, 42; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 61, 40

86 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 255; Müslim, es-Sahîh I, 223, 262,
Tirmizî, es-Sunen I, 13, 16; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 24, 7;
‹bn Mâce, es-Sunen I, 115, 316; Nesâî, es-Sunen I, 38

87 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6827; Müslim, es-Sahîh I, 224, 363;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 60, 38



bunlar dünya hayat›nda onlara (kâfirlere)dir, âhirette de size ait olacakt›r.”88

Um Seleme rad›yallahu anha’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Gümüfl kaplardan su içen ancak karn›na cehennem

ateflini doldurmufl olur.” Hadisi Buhârî ve Müslim rivâyet etmifltir.89 Müslim’de:

“Alt›n ve gümüfl kaplarda yiyip içen kimse... “ fleklindedir.

Müslim dedi ki: “-‹bn Müshir’in yapt›¤› rivâyet d›fl›nda- onlardan (hadisi

nakleden ravilerden) herhangi bir kimsenin rivâyet etti¤i hadiste yemek ve iç-

mekten söz edilmemektedir.”

el-Elbânî dedi ki: Bu fazlal›k rivâyet bak›m›ndan flazd›r. Dirayet itibariyle

anlam aç›s›ndan sahih olmakla birlikte bu böyledir. Çünkü aç›kça görüldü¤ü gibi

alt›n kaplarda yemek, gümüfl kaplardan su içmekten daha a¤›rd›r.90

NAMAZ ‹Ç‹N TAHARET

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: 

“Taharetsiz hiçbir namaz kabul olunmaz.”91

Taharet iki türlüdür: Su ile taharet, saîd yer ile (temiz toprak ve toprak cin-

sinden olan fleylerle) taharet

A- SU ‹LE TAHARET: ABDEST VE GUSÜL

Abdest

Abdestin al›n›fl flekli:

Osman rad›yallahu anh’›n azadl›s› Humran’dan gelen rivâyete göre Osman

b. Affan rad›yallahu anh abdest suyu getirilmesini istedi ve flöylece abdest ald›: El-

lerini üç defa y›kad›, sonra a¤z›na su ald›, çalkalad›, burnuna su verdi ve nefe-

siyle o suyu d›flar› att›. Sonra üç defa yüzünü y›kad›. Sonra sa¤ elini ve kolunu
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88 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 96, 5633; Müslim, es-Sahîh III, 1637,
2067; Tirmizî, es-Sunen III, 199, 1939; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– X, 189, 3705; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1130, 3414 –ince ve kal›n ipe¤in yasa-
¤› sözkonusu edilmeden–; Nesâî, es-Sunen VIII, 198

89 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 96, 5634, Müslim, es-Sahîh III, 1634,
2065; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1130, 3413

90 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl I, 69
91 Sahih bir hadistir. Muhtasaru Müslim 104; Müslim, es-Sahîh I, 204, 224; Tirmi-

zî, es-Sunen I, 3, 1



dirseklerine kadar y›kad›. Sonra da ayn› flekilde sol elini (ve kolunu) y›kad›. Da-

ha sonra bafl›n› mesh etti. Sonra önce sa¤ aya¤›n› topuklara kadar üç defa y›-

kad›. Sonra sol aya¤›n› ayn› flekilde y›kad›, sonra flöyle dedi: Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem’i benim bu abdestim gibi abdest al›rken gördüm. Daha sonra Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kim benim bu abdestim gibi ab-

dest al›p sonra namaza durup iki rekat k›lar ve bu iki rekatte içinden (namazla il-

gisi olmayan) bir fley geçirmezse Allah onun geçmifl günahlar›n› ba¤›fllar.” ‹bn

fiihab dedi ki: ‹lim adamlar›m›z flöyle derlerdi: Böyle bir abdest herhangi bir kim-

senin namaz için alabilece¤i en güzel abdesttir.92

Abdestin s›hhat flartlar›:

1. Niyet: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ameller niyetlere ba¤-

l›d›r”93 buyurmufltur. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in niyetini diliyle telaffuz ederek söyledi-

¤i sabit olmad›¤›ndan, böyle yapmak meflru de¤ildir.

2. Besmele çekmek: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Abdesti olmayan›n namaz› olmaz. Üzerinde Allah’›n ad›n› anmayan

kimsenin de abdesti olmaz.”94

3. Muvâlât (bir aza kurumadan di¤er azay› y›kamak): Çünkü Halid b.

Ma’dân’›n rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aya¤›n›n

üst taraf›nda suyun de¤medi¤i bir dirhem büyüklü¤ünde kuru bir yer b›rakm›fl ol-

du¤u halde namaz k›lmakta oldu¤unu görünce, ona hem abdestini, hem de na-

maz›n› tekrar iade etmesini emretmifltir.95

Abdestin farzlar›: 

1, 2. Yüzü y›kamak: Mazmaza (a¤za su al›p çalkalamak) ve istinflâk (bur-
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92 Müslim, es-Sahîh I, 204, 226 bu laf›zla; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I,
266, 164; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 180, 106; Nesâî, es-Su-
nen I, 64

93 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 9, 1; Müslim, es-Sahîh III, 1515, 1907; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 284, 2186; Tirmizî, es-Sunen III, 100,
1684; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1413, 4227; Nesâî, es-Sunen I, 59

94 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 320; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 174, 101; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 140, 399

95 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 161; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 296, 173



na su çekmek) yüzü y›kamaya dahildir.

3. Elleri dirseklere kadar y›kamak96

4, 5. Bafl›n tamam›n› meshetmek. Kulaklar da bafltand›r.

6. Ayaklar› topuklara kadar y›kamak.

Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! Namaza kalka-

ca¤›n›z zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi y›kay›n. Bafllar›n›za mes-

hedin. Her iki topu¤unuza kadar ayaklar›n›z› da (y›kay›n)...” (el-Mâide, 5/6)

Mazmaza ve istinflak yapman›n, yüzü y›kamaya dahil olmas›n›n ve bun-

lar›n da vacib (farz) olmas›n›n sebebi, Yüce Allah’›n kitab›nda yüzü y›kamay›

emretmifl olmas› ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in da her abdest al›fl›nda

bu iflleri devaml› yapt›¤›n›n sabit olmas›d›r. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

abdest al›fl fleklini rivâyet eden ve abdest al›fl›n› aç›klayan bütün raviler bunu

böylece rivâyet etmifllerdir. ‹flte bu Kur’ân-› Kerim’de emrolunan yüzü y›kama

fleklinin beraberinde mazmaza ve istinflak› da içerdi¤ini göstermektedir.97

Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in flu buyruklar›nda da mazmaza

ve istinflak emredilmifltir:

“Sizden herhangi bir kimse abdest ald›¤› zaman burnuna su versin, sonra

onu d›flar› ç›kars›n.”98

Allah Rasûlü (salât ve selam ona) flöyle buyurmufltur: “Oruçlu olma hali

d›fl›nda ileri derecede istinflak yap. (Suyu burnuna iyice çek)”99

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Abdest ald›¤›n

vakit mazmaza yap. (Suyu a¤z›nda çalkala)”100

Bafl›n tamam›n›n meshedilmesinin vacibli¤ine gelince, bu, Kur’ân-› Ke-

rim’deki mesh emrinin mücmel oluflundan dolay›d›r. Böyle bir durumda mücme-

lin aç›klanmas› için sünnete baflvurmak gerekir. Buhârî ve Müslim ile baflka
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96 ‹mam fiafiî, el-Um (I, 25)’de flunlar› söylemektedir: “Parmaklar aras› dirseklere
kadar y›kanmad›kça kesinlikle ellerin y›kanm›fl olmas› söz konusu olmaz. Ellerin
içleri, d›fllar› ve kenarlar› tamamen y›kanmadan ellerin yeterli bir flekilde y›kand›-
¤›ndan söz edilemez. E¤er y›kamadan birfley b›rakacak olursa az dahi olsa caiz
de¤ildir.”

97 es-Seylu’l-Cerrâr, I, 81
98 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 443; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– I, 234, 140, Nesâî, es-Sunen I, 66
99 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 129, 131; Ebû Dâvûd, es-Sunen

–Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 236, 142 ve 144
100 Ayn› yerler



eserlerde sabit oldu¤una göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bafl›n› tamamen

meshetmifltir. ‹flte bu bafl› eksiksiz meshetmenin vacip olufluna delildir.

E¤er Mu¤ire’nin rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem bafl›n›n ön k›sm›n› ve sar›¤›n üzerini meshetmifltir, diye bir itiraz ileri sürüle-

cek olursa ona flöylece cevap verilir:

Onun sadece bafl›n›n ön k›sm›n› meshetmesi bafl›n›n di¤er k›s›mlar›n›

meshetmeyi sar›¤›n üzerinden tamamlam›fl oldu¤undand›r. Bu rivâyette bafl›n

ön k›sm›n› ya da sar›k üzerinde meshi tamamlamaks›z›n bafl›n bir bölümünü

meshetmekle yetinmenin caiz oldu¤una dair bir delil yoktur.101

Özet olarak, bafl›n tamamen meshedilmesi vaciptir. Bafl›n› meshedecek

kimse dilerse sadece bafl›n›n üzerini mesheder, dilerse yaln›zca sar›¤›n üzerini

mesheder, dilerse hem bafl›n›, hem de sar›¤› mesheder. Hepsi sahih ve sabittir.

Kulaklar bafl›n bir parças› olduklar›ndan, onlar›n da meshedilmesinin va-

cip oluflunun gerekçesi de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Kulaklar da bafl-

tand›r.”102 buyurmufl olmas›d›r.

7. Sakal› hilallemek: Çünkü Enes b. Malik rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i

hadise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest ald› m› bir avuç su al›r, onu

çenesinin alt›ndan (sakal›n›n aras›na) sokar ve onunla sakal›n› hilaller (suyun

sakal›n›n k›llar› aras›na girmesini sa¤lar) ve flöyle derdi: “Aziz ve celil olan Rab-

bim bana böylece emir buyurmufltur.”103

8. El ve ayak parmaklar›n› hilallemek: 

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “‹yice abdest

al, parmak aralar›n› hilalle (aralar›na su girmesini sa¤la). Oruçlu olma hali müs-

tesnâ, iyice istinflak yap.”104

Sünnetleri:

1. Misvak kullanmak: Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet

edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “E¤er ümmetime zor-
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101 ‹bn Kesir, Tefsîr, II, 24 –k›smen tasarruf edilerek–
102 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 357; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 152,

443
103 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 92; D, I, 243,

145; Beyhakî I, 54
104 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 129, 131; Ebû Dâvûd, es-Sunen

–Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 236, 142, 144



luk vermeyecek olsayd›m her abdest ile birlikte misvak kullanmalar›n› emreder-

dim.”105

2. Abdeste bafllarken elleri üç defa y›kamak: Çünkü Osman rad›yallahu

anh’›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in abdest al›fl fleklini anlatt›¤› hadiste el-

lerini üç defa y›kad›¤› sabit olmufltur.106

3. Bir avuç su ile bir arada üçer defa hem a¤z› çalkalamak, hem de

istinflak yapmak. Çünkü Abdullah b. Zeyd rad›yallahu anh’›n Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’in abdest al›fl›n› ö¤retti¤i nakledilen hadiste o tek bir avuç su ile

hem mazmaza, hem istinflak yapm›fl ve bu ifli üçer defa tekrarlam›flt›r.107

4. Oruçlu olmayan kimsenin mazmaza ve istinflak› ileriye götürmesi:

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Oruçlu olman müstesnâ ileri derecede

istinflak yap.”108 buyurmufltur.

5. Sa¤› soldan önce y›kamak: Çünkü Âifle rad›yallahu anha flöyle demifltir:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkab› giyerken de, saçlar›n› tararken

de, abdest al›rken de ve hatta bütün ifllerinde sa¤ taraflardan bafllamay› sever-

di.”109

Ayr›ca Osman rad›yallahu anh’›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in abdest

al›fl fleklini anlatt›¤› hadiste de onun önce sa¤›n›, sonra da solunu y›kad›¤› rivâ-

yet edilmifltir.

6. Ovalamak: Çünkü Abdullah b. Zeyd’in rivâyet etti¤i hadiste “Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem’e üçte iki mudlük bir su getirilmifl, o da ondan abdest

alm›flt›r. Kollar›n› ovalamaya koyuldu...” denilmektedir.110

7. Y›kamay› üçer defa tekrarlamak: Çünkü Osman rad›yallahu anh’›n rivâ-

yet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçer üçer abdest alm›fl-

t›r. Ayr›ca onun birer defa y›kayarak, ikifler defa y›kayarak abdest ald›¤› da sa-
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105 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5316, Ahmed, Musned –Fethu’r-Rab-
bânî tertibi– I, 294, 171

106 Müslim, es-Sahîh I, 204, 226 –bu laf›zla–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I,
266, 164; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 180, 106; Nesâî, es-Su-
nen I, 64

107 Muhtasar Sahîh-i Müslim 125; Müslim, es-Sahîh I, 210, 235
108 Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 129, 131; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–

I, 236, 142, 144
109 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 269, 168; Müslim, es-Sahîh I, 226, 268, Ne-

sâî, es-Sunen I, 78
110 Senedi Sahihtir. ‹bn Huzeyme, es-Sahîh I, 62, 118



hih rivâyetlerle nakledilmifltir.111

Baz› hallerde meshin tekrar edilmesi de müstehabt›r. Çünkü Osman rad›-

yallahu anh’dan nakledilen sahih rivâyete göre o abdest ald› ve bafl›n› üç defa

meshetti ve flöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i böylece abdest al›rken

gördüm.112

8. Tertib (s›ray› gözetmek): Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ab-

dest al›fl fleklini nakledenlerin aç›klad›klar› gibi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

abdest al›fl›nda ço¤unlukla görülen budur. Fakat el-Mikdam b. Ma’dî Kerib’den ge-

len sahih rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bir abdest suyu ge-

tirilmifl, o da abdest almaya bafllayarak önce ellerini üç defa y›kam›fl, yüzünü üç

defa y›kam›fl sonra kollar›n› da üç defa y›kad›ktan sonra üçer defa mazmaza ve

istinflak yapm›fl, daha sonra da bafl›n› ve kulaklar›n› meshetmifltir...113

9. Abdestten sonra dua etmek: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: Sizden herhangi bir kimse abdest al›r, abdest azalar›n› iyice

y›kar, sonra da: “fiehadet ederim ki Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur, O, bir ve

tektir, O’nun orta¤› yoktur. Yine flehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Ra-

sûlüdür” diyecek olursa ona mutlaka cennetin sekiz kap›s› da aç›l›r ve o hangi-

sinden dilerse ondan girer.”114 Tirmizi flu fazlal›¤› da kaydeder:115

“Allah’›m beni çokça tevbe edenlerden k›l, beni çokça temizlenenlerden

k›l...”

Ebû Said’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Her kim abdest al›r ve: “Allah’›m seni her türlü eksiklikten tenzih eder,

sana hamdederim. fiehadet ederim ki senden baflka hiçbir ilah yoktur, senden

ma¤firet diler ve sana tevbe ederim.” derse o beyaz bir sahifeye yaz›l›r, sonra

üzeri mühürlenir ve k›yamet gününe kadar bu mühür de bir daha sökülmez.”116
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111 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 124; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– I, 254, 158 Abdullah b. Zeyd’den gelen bir hadis olarak; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 230, 136; Tirmizî, es-Sunen I, 35, 43
Ebu Hureyre’nin rivâyet etti¤i bir hadis olarak.

112 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 101; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 188, 110

113 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 112; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 211, 121

114 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 143; Müslim, es-Sahîh I, 209, 234
115 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 48; Tirmizî, es-Sunen I, 34, 55
116 Sahih bir hadistir. Ter¤îb, 220; Hâkim, el-Mustedrek I, 564 Abdest s›ras›nda

okunacak dua ile ilgili sahih herhangi bir rivâyet gelmemifltir.



10. Abdestten sonra iki rekat namaz k›lmak: Çünkü Osman rad›yallahu anh

etraf›ndakilere Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in abdest al›fl fleklini ö¤rettikten

sonra flunlar› söylemifltir: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bu abdestim gi-

bi bir abdest ald›¤›n› gördüm ve arkas›ndan flöyle buyurdu: “Kim benim bu abdes-

tim gibi abdest al›r, sonra kalkar iki rekat namaz k›lar ve içinden (namaz›n d›fl›n-

da) bir fleyler geçirmeyecek olursa Allah onun geçmifl günahlar›n› ba¤›fllar.”117

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah

namaz› esnas›nda Bilâl’e flunlar› söylemifltir: “Ey Bilâl, bana ‹slâm’da iflledi¤in ve

(mükafât›n›) en çok ümit etti¤in bir amelini söyle. Çünkü ben cennette benim

önümde senin  ayakkab›lar›n›n seslerini duydum. Bilal dedi ki: Bence ecrini en

çok ümit etti¤im amel flundan baflkas› de¤ildir: Gece ya da gündüz her ne za-

man bir abdest alacak olursam mutlaka o abdest ile benim için takdir buyurulan

kadar› ile namaz k›lm›fl›md›r.”118

Abdesti bozan haller:

1. ‹ki yoldan yani ön ve arkadan ç›kan küçük büyük abdest ya da yel-

ler: Çünkü Yüce Allah: “Yahut içinizden biri ayak yolundan gelirse...” (el-Mâide,

5/6) buyurmaktad›r. Bu da def-i hacette bulunmaktan kinayedir.

Ayr›ca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Sizden her-

hangi biriniz def-i hacette bulundu¤u zaman abdest almad›kça Allah onun nama-

z›n› kabul etmez. Hadramevtli bir adam: Hades nedir ey Ebû Hureyre diye sor-

du. O: Yellenmek yahut osurmakt›r, dedi.119

Ayn› flekilde mezi ve vedinin ç›kmas› da abdesti bozar:

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Meni, vedi ve

mezi (ç›kan üç s›v›d›r). Meni guslü gerektiren fleydir. Vedi ve meziye gelince: Te-

nasül uzvunu ya da tenasül uzvunun etraf›n› y›ka ve namaz için ald›¤›n gibi ab-

dest al.120
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117 Müslim, es-Sahîh I, 204, 226 –bu laf›zla–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I,
266, 164; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 180, 106; Nesâî, es-Su-
nen I, 64

118 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 34, 1149; Müslim, es-Sahîh IV, 1910, 2458
119 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 234, 135; Beyhakî I, 117; Ahmed, Musned

–Fethu’r-Rabbânî tertibi– II, 75, 352. Hadisin asl› baflkalar›nda fazlal›ks›z olarak
nakledilmifltir: Müslim, es-Sahîh I, 204, 225; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– I, 87, 60; Tirmizî, es-Sunen I, 150, 76

120 Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 190; Beyhakî I, 115



2. Derin uyku: ‹ster makad› yerde iyice oturmufl olsun, ister oturmam›fl ol-

sun idrakin sona erdi¤i uyku halidir (ve bu abdesti bozar). Çünkü Safvan b. As-

sal flöyle demifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta ise geceli gün-

düzlü üç gün mestlerimizi -cünubluk hali müstesnâ olmak üzere- büyük abdest,

küçük abdest ve uykudan dolay› ç›karmam›z› emrederdi.”121

Böylelikle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uyku, küçük ve büyük abdest

aras›nda fark gözetmemifltir.

Ali rad›yallahu anh’dan da flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Göz makad›n ba¤›d›r. Buna göre kim uyursa ab-

dest als›n.”122

Ba¤ (arapçada vikâ’r), torban›n a¤z› büzülerek ba¤land›¤› ipe denilir. 

Makad (arapçada: esseh) dubur (makad, arka yol) demektir. 

Yani uyan›kl›k hali makad›n ba¤›d›r. Bu da onun içinde bulunan fleylerin

d›flar›ya ç›kmas›n› korumas› demektir. Çünkü kifli ancak uyan›k kald›¤› sürece

bir fleylerin içinden d›flar›ya ç›k›p ç›kmad›¤›n›n fark›na var›r.123

3. Sarhoflluk ya da hastal›k sebebiyle akl›n gitmesi: Çünkü bu haller

sebebiyle akl›n bafltan gitmesi uyku sebebiyle idrakin gitmesinden daha ileri de-

recededir.

4. fiehvet ile ve arada bir engel bulunmadan ferce dokunmak: Çünkü

Allah Rasûlü: “Her kim tenasül uzvuna dokunursa abdest als›n”124 buyurmufltur. 

Yine o: “O senin vücudunun bir parças›ndan baflka bir fley midir?”125 bu-

yurmufltur. Yani flehvetle ona dokunulmad›¤› zaman o senin bir parçand›r. Çün-

kü bu durumda tenasül uzvuna dokunmak vücudun herhangi bir organ›na do-

kunmaya benzer. Hâlbuki ona flehvetli dokunacak olursa bu, bir baflka organa

dokunmaya benzemez. Çünkü genelde di¤er organlara flehvetli dokunmak söz-
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121 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 123; Tirmizî, es-Sunen I, 65, 69; Ne-
sâî, es-Sunen I, 84

122 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 286; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 160, 1,
477; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 347, 200 –yak›n ifadelerle–

123 Neylu’l-Evtâr, I, 242
124 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 388; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– I, 307, 179; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 161, 479; Nesâî, es-Sunen I, 100;
Tirmizî, es-Sunen I, 55, 82 –”namaz k›lmas›n...” fazlal›¤› ile–

125 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 392; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– I, 312, 180; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 163, 483; Nesâî, es-Sunen I, 101;
Tirmizî, es-Sunen I, 56, 85



konusu de¤ildir. Bu da aç›kça görülece¤i gibi aç›k ve seçik bir husustur.126

5. Deve eti yemek: Çünkü el-Berâ b. Âzib rad›yallahu anh flöyle demifltir:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: 

“Deve etinden ötürü abdest al›n›z, fakat koyun etinden ötürü abdest alma-

y›n›z.”127

Câbir b. Semura rad›yallahu anh’dan rivâyete göre bir adam Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’e: Koyun etinden ötürü abdest alay›m m›, diye sormufl, Pey-

gamber: “Dilersen abdest al, dilersen abdest alma” buyurmufltur. Adam: Peki de-

ve etinden ötürü abdest alay›m m›, diye sorunca, Allah Rasûlü: “Evet, deve etin-

den ötürü abdest al” buyurmufltur.128

Abdestsiz yap›lamayan ifller:

1. Namaz: Çünkü Yüce Allah: “Ey iman edenler, namaza kalkaca¤›n›z va-

kit yüzlerinizi... y›kay›n...” (el-Mâide, 5/6) buyurmufltur. Ayr›ca Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem de: “Abdestsiz hiçbir namaz› Allah kabul etmez”129 buyurmufl-

tur.

2. Ka’be’yi tavaf etmek: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Ka’be’yi tavaf etmek bir namazd›r. fiu kadar var ki Allah tavaf s›-

ras›nda konuflmay› helâl k›lm›flt›r.”130

Abdestin mustehab oldu¤u yerler:

1. Aziz ve celil olan Allah’› anmak: Çünkü Muhâcir b. Kunfüz’den rivâ-

yete göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e abdest al›rken selam vermifl,

Peygamber abdestini bitirinceye kadar selam›n› almayarak bitirdikten sonra se-

lam›n› alm›fl ve flöyle buyurmufltur: “Selam›n› almam› engelleyen tek husus, be-

nim abdestli olmadan Allah’› anmaktan hofllanmay›fl›md›r.”131
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126 Temâmu’l-Minne, 103
127 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 401; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– I, 315, 182; Tirmizî, es-Sunen I, 54, 81; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 166,
494 –muhtasar olarak–

128 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 146; Müslim, es-Sahîh I, 275, 360
129 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 104; Müslim, es-Sahîh I, 204, 224;

Tirmizî, es-Sunen I, 3, 1
130 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3954; Tirmizî, es-Sunen II, 217, 967
131 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 280; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– I, 34, 17; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 126, 350; Nesâî, es-Sunen I, 37 –an-



2. Uyumak: Çünkü el-Berâ b. Âzib rad›yallahu anh’›n flöyle dedi¤i rivâyet

edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Yata¤›na çekilecek

olursan namaz için al›r gibi abdest al. Sonra sa¤ yan›n üzerine yat, sonra flöyle

de: “Allah’›m, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, iflimi sana hava-

le ettim, s›rt›m› sana dayad›m. Nezdindekileri (nimetlerini) ümit ederek (nezdin-

deki azabtan) korkarak (sana s›¤›nd›m). Esasen senden geleceklere karfl› yine

ancak sana s›¤›narak kurtulmak mümkündür. Allah’›m, indirdi¤in kitaba ve pey-

gamber olarak gönderdi¤in Rasûle de iman ettim.” de. E¤er o gece ölürsen sen

f›trat üzeresin ve bunlar senin söyledi¤in son sözlerin olsun.”132

3. Cünub olan bir kimse yemek, içmek yahut uyumak ya da tekrar ci-

mâ etmek isterse: 

Âifle rad›yallahu anha’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem cünub iken e¤er yemek yahut uyumak isterse namaz için al›r gibi

abdest al›rd›.133

Ammâr b. Yâsir rad›yallahu anh’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem cünub bir kimseye yemek yemek, içmek yahut uyumak isterse namaz

için ald›¤› abdest gibi abdest almas› suretiyle ruhsat vermifltir.134

Ebû Said rad›yallahu anh’dan rivâyete göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in flöyle buyurdu¤unu bildirmifltir: “Sizden herhangi bir kimse han›m› ile (bir

kez) cimâ’ ettikten sonra tekrar cimâ’ etmek isterse abdest al›versin.”135

4. Farz olsun, müstehab olsun gusülden önce: Âifle rad›yallahu anha’dan

flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cünubluktan do-

lay› gusletti¤i vakit önce ellerini y›kar, sonra sa¤ eliyle sol eli üzerine su boflalt›r,

fercini y›kar, sonra da namaz için ald›¤› gibi abdest al›rd›.136

5. Ateflin de¤di¤i fleyleri yemekten dolay›: Çünkü Ebû Hureyre rad›yalla-

hu anh flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinle-
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cak onda Peygamberimiz taraf›ndan söylendi¤i belirtilen ifadeler kaydedilmemifltir–
132 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 109, 6311; Müslim, es-Sahîh IV, 2081,

2710
133 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 162; Müslim, es-Sahîh I, 248, 22,

305; Nesâî, es-Sunen I, 138; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 374,
221

134 Sahih bir hadistir. Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 375, 222
135 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 263; Müslim, es-Sahîh I, 249, 308;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 371, 217; Tirmizî, es-Sunen I, 94,
141; Nesâî, es-Sunen I, 142; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 193, 587

136 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 155; Müslim, es-Sahîh I, 253, 316



dim: “Ateflin de¤di¤i fleyler(i yemek)den ötürü abdest al›n.”137 Bu hadisteki emir,

Amr b. Umeyye ed-Damrî’nin rivâyet etti¤i flu hadis dolay›s› ile müstehab diye

yorumlanm›flt›r: 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i bir koyunun kolunu difllerken gördüm.

Ondan yedi, sonra namaz k›l(d›r)mak üzere ça¤›r›ld›, kalkt›, b›ça¤› b›rakt› ve ab-

dest almaks›z›n namaz k›l(d›r)d›.138

6. Her namaz için: Çünkü Bureyde rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet

edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için abdest al›rd›. Mekke

fethedildi¤i günü abdest ald›, mestleri üzerine meshetti ve bütün namazlar›n› bir

tek abdest ile k›l(d›r)d›. Ömer ona: Ey Allah’›n Rasûlü, sen daha önce yapmad›-

¤›n bir ifli yapt›n, deyince flöyle buyurdu: “Ben bunu kasten yapt›m, ey Ömer”139

7. Her abdest bozduktan sonra: Çünkü Bureyde rad›yallahu anh’›n flöyle

dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir gün Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Bi-

lal’i ça¤›rd› ve flöyle buyurdu: “Ey Bilal, sen hangi sebeple cennette benim önü-

me geçtin? Çünkü dün ben cennete girdim de benim önümde senin hareketinin

sesini duydum.” Bilal flöyle dedi: Ey Allah’›n Rasûlü, ne kadar ezan okudumsa

mutlaka iki rekat namaz k›lm›fl›md›r ve ne kadar abdestimi bozacak ifl yapt›msa

mutlaka hemen abdest alm›fl›md›r. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem: “Bundan dolay›d›r” buyurdu.140

8. Kusmak: Çünkü Ma’dân b. Ebi Talha’n›n, Ebû’d-Derdâ’dan rivâyet etti-

¤ine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kustu. Orucunu bozdu ve abdest al-

d›. Daha sonra ben D›maflk mescidinde Sevban ile karfl›laflt›m ve bunu ona nak-

lettim. fiöyle dedi: O (yani Ebû’d-Derdâ) do¤ru söylemifltir. Abdest suyunu ona

ben döktüm.141

9. Cenaze tafl›mak: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle demifl-
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137 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 147; Müslim, es-Sahîh I, 272, 352;
Nesâî, es-Sunen I, 105

138 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 148; Müslim, es-Sahîh I, 274, 93,
355 –bu laf›zla–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 311, 208

139 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 142; Müslim, es-Sahîh I, 232, 277;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 292, 171; Tirmizî, es-Sunen I, 42,
61; Nesâî, es-Sunen I, 86

140 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7894; Tirmizî, es-Sunen V, 282, 3772
141 Senedi Sahih bir hadistir. Temâmu’l-Minne, 111; Tirmizî, es-Sunen I, 58, 87;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 8, 2364 –burada “abdest ald›” ifa-
desi yer almamaktad›r–



tir: “Her kim bir ölüyü y›karsa gusletsin ve kim de onu tafl›rsa abdest als›n.”142

Mestler üzerine mesh etmek:

‹mam Nevevî –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– Müslim fierh’inde (III, 164)

flunlar› söylemektedir: “‹cma hususunda görüfllerine itibar edilen kimseler, yolcu-

lukta ve ikamet halinde, ihtiyaç olsun ya da olmas›n mestler üzerine meshetme-

nin caiz oluflu üzerinde icmâ’ etmifllerdir. Hatta evinden d›flar› ç›kmayan kad›n

için ve yol yürümedi¤i süre için dahi caizdir. Ancak flia ile hariciler bunu kabul et-

mezler. Fakat onlar›n muhalefetleri muteber de¤ildir.

Hasan-› Basri -Allah’›n rahmeti üzerine olsun- flöyle demifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›ndan yetmifl kifli bana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in mestler üzerine meshetti¤ini anlatm›fllard›r.”

Mestler üzerine meshetmenin caiz olufluna dair ileri sürülecek en güzel

delillerden birisi de Müslim’in el-A’mefl’ten, onun ‹brahim’den, onun Hem-

mam’dan flöyle dedi¤ine dair kaydetti¤i rivâyettir: Cerir küçük abdestini bozduk-

tan sonra abdest ald› ve mestleri üzerine meshetti. Ona: Sen de mi böyle yap›-

yorsun diye sorulunca, o flu cevab› vermifltir. Evet, ben Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem’in küçük abdestini bozduktan sonra abdest ald›¤›n› ve mestleri üzerine

meshetti¤ini gördüm. A’mefl dedi ki: ‹brahim dedi ki: Onlar (hadis rivâyetiyle mefl-

gul olanlar) bu hadisi be¤enirler ve hofllar›na giderdi. Çünkü Cerir’in müslüman

olmas› Mâide sûresinin nuzûlünden sonraya rastlar.143

Nevevî der ki:144 “ Yüce Allah Mâide suresinde: “Yüzlerinizi ve dirseklere

kadar ellerinizi y›kay›n. Bafllar›n›za meshedin, her iki topu¤unuza kadar ayakla-

r›n›z› da (y›kay›n).” (el-Mâide, 5/6) buyurmufltur. E¤er Cerir’in müslüman olma-

s› Maide suresinin iniflinden önceye rastlam›fl olsayd› onun mestler üzerine

mesh etmeye dair rivâyet etti¤i bu hadisinin Maide suresindeki âyet ile mensuh

olma ihtimali olurdu. Onun ‹slâm’a girmesi daha sonraya rastlad›¤›na göre rivâ-
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142 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 53; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî ter-
tibi– II, 145, 486; ‹bn H›bbân, es-Sahîh 191, 751; Beyhakî I, 300; Tirmizî, es-Su-
nen II, 231, 998 bu manada: “Emir zahiri itibariyle vücub ifade eder. Ancak bizim
vacib oldu¤unu söylemeyiflimizin sebebi ‹bn Abbas taraf›ndan rivâyet edilen ha-
dise göre Peygamberimizin flöyle buyurmufl olmas›d›r: “Cenazenizi y›kad›¤›n›z
vakit gusletmeniz gerekmez. Çünkü cenazeniz necis de¤ildir. Ellerinizi y›kama-
n›z size yeter.” Bunu Hâkim, el-Mustedrek I, 386 ve Beyhakî III, 398 rivâyet et-
mifltir.” el-Elbânî, Ahkâmu’l-Cenâiz, s. 53

143 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 136; Müslim, es-Sahîh I, 227, 272;
Tirmizî, es-Sunen I, 63, 93



yet etti¤i hadis ile amel edilece¤ini anlam›fl oluyoruz. Ayr›ca bu hadis âyet ile

kastedilenlerin, mesti olmayanlar oldu¤unu da aç›klamaktad›r. Buna göre bu

sünnet, âyeti tahsis etmektedir. Do¤rusunu en iyi bilen Allah’t›r.”

Mest üzerine meshin flartlar›:

Mest üzerine meshin caiz olmas› için mestlerin abdestli olarak giyilmifl ol-

mas› flartt›r: 

Mu¤ire b. fiu’be rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir gece

yolculukta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte idim. Ben ona mataradan

su boflaltt›m, yüzünü, kollar›n› y›kad›, bafl›na mesh etti. Mestlerini ayaklar›ndan

ç›karmak için e¤ildim: “Onlar› b›rak! Çünkü ben onlar› taharet üzere iken giymifl-

tim.” buyurdu.145 ve üzerlerine meshetti. 

Meshin müddeti: 

Ali b. Ebî Talib rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem yolcu için geceli gündüzlü üç gün, ikamet halinde olan için

de bir gün bir gece süre tesbit etmifltir.146

Meshin yap›laca¤› yer ve flekli:

Meshedilmesi meflru olan (fleriatle belirlenen) yer, mestin üst k›sm›d›r.

Çünkü Ali b. Ebî Talib rad›yallahu anh flöyle demifltir: E¤er din mücerred rey’e da-

yansayd› mestin alt taraf›n› meshetmek üst taraf›n› meshetmekten daha uygun

olurdu ama ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i mestlerinin üstünü mesheder-

ken gördüm.147 Vacib olan mesh miktar› ise, kendisine mesh ad› verilecek ka-

dard›r.

Çoraplara ve ayakkab›lara meshetmek:

Mestler üzerine mesh caiz oldu¤u gibi çoraplara ve ayakkab›lara mesh de

caizdir. Çünkü Mu¤ire b. fiu’be’nin rivâyet etti¤i hadiste Peygamber sallallahu aleyhi
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144 fierhu Müslim, III, 164
145 Müslim, es-Sahîh I, 230, 79, 274; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 309, 206

–muhtasar olarak– D, I, 256, 151
146 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 139; Müslim, es-Sahîh I, 232, 276;

Nesâî, es-Sunen I, 84
147 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 103, Ebû Dâvûd,

es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 278, 162



ve sellem’in abdest ald›¤›, çoraplara ve ayakkab›lara mesh etti¤i sabit olmufltur.148

Ubeyd b. Cureyc’den de flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: ‹bn Ömer’e: Biz

senin senden baflka kimsenin yapmad›¤› bir ifli yapt›¤›n› gördük, denildi. O: Ne-

den sözediyorsunuz, deyince flöyle dediler: Senin tabaklanm›fl deriden yap›lm›fl

ayakkab›lar giydi¤ini görüyoruz. fiu cevab› verdi: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in onlar› giydi¤ini, onlar aya¤›nda iken abdest ald›¤›n› ve üzerlerine mesh

etti¤ini gördüm dedi. 

Meshi bozan haller:

Mesh bu üç husustan birisi ile bozulur:

1. Sürenin bitmesi: Çünkü bilindi¤i üzere meshin belli bir süresi vard›r.

Tesbit edilen süreden fazlas› caiz de¤ildir.

2. Cünubluk: Çünkü Safvan’›n rivâyet etti¤i hadise göre Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem büyük küçük abdest ve uykudan dolay› de¤il de, ancak cünub

olma hali müstesnâ yolcu oldu¤umuz zaman geceli gündüzlü üç gün süreyle

ayakkab›lar›m›z› ç›karmamam›z› emrederdi.149

3. Üzerine mest edilen meshin ayaklardan ç›kar›lmas›: Çünkü onlar›

ç›kart›p tekrar giyinecek olursa ayaklar› abdestli olarak onu giyinmifl say›lmaz.

Ek bilgiler:

1. Sürenin dolmas› ve üzerine mesh yap›lan ayakkab›n›n ç›kart›lmas› sa-

dece meshi sona erdirir. Abdest al›p ayaklar›n› y›kay›p sonra da meshini bu hal-

de giyinmedikçe mesh caiz olmaz. Fakat abdestli iken üzerine meshetti¤i ayak-

kab›y› ç›kart›r yahut süre biterse abdesti devam eder ve abdesti bozacak hal or-

taya ç›k›ncaya kadar o abdestiyle diledi¤i kadar namaz k›labilir. 

2. Abdestli iken üstüste iki çorap giyinse sonra üzerlerine meshettikten

sonra üstteki çorab› ç›kart›rsa alttakine meshetmek suretiyle mesh süresini ta-

mamlamas› caizdir. Çünkü bu durumda çoraplar›n› taharet üzere giymifltir. An-

cak tek bir çorap giyinip üzerine mesh ederse daha sonra ikinci bir çorap giyinir-
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148 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 101; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 269, 159; Tirmizî, es-Sunen I, 67, 99; ‹bn Mâce,
es-Sunen I, 185, 559

149 Hasen bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 104; Tirmizî,
es-Sunen I, 65, 96; Nesâî, es-Sunen I, 84



se üzerine mesh edemez. Çünkü bu durumda onun taharet üzere bu iki çift ço-

rab› aya¤›na giydi¤ini söylemek mümkün olmaz.150

GUSÜL

Guslü gerektiren haller:

1. Uyan›kken ya da uyurken meninin ç›kmas›. Çünkü Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem: “Su ancak sudan ötürü gerekir” buyurmufltur.151

Um Seleme’den rivâyete göre de Um Suleym dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü,

flüphesiz Allah haktan utanmaz. Kad›n rüyas›nda ihtilâm oldu¤u vakit gusletme-

si gerekir mi? Allah Rasûlü: “Suyu gördü¤ü zaman evet” buyurdu.152

Uyan›kken meninin flehvetle ç›kmas› flart olmakla birlikte uyurken böyle

bir flart aranmaz. Çünkü Allah Rasûlü flöyle buyurmufltur: “Suyu att›¤›nda cünub-

luktan dolay› guslet. E¤er suyu h›zl›ca (d›flar›) atmad›ysan gusletme.”153 fievkâ-

nî dedi ki:154 “Atmak bir fleyi f›rlatmak demektir. Bu flekilde ancak flehvet ile

olur. Bundan ötürü Musann›f (Neylu’l-Evtâr›n metnini teflkil eden hadisleri derle-

yen) flöyle demifltir: Bu ifadede hastal›k yahut üflümekten ötürü oluflan bir sebep

gibi flehvet olmadan d›flar› ç›kan meninin guslü gerektirmedi¤ine dikkat çekil-

mektedir.”

‹htilam oldu¤u halde meni görmeyen bir kimse gusletmez. Menisinin gel-

di¤ini görmekle birlikte ihtilam oldu¤unu hat›rlamayan bir kimsenin ise gusletme-

si gerekir. Âifle rad›yallahu anha dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ihtilam

oldu¤unu hat›rlamad›¤› halde (elbisesinde) ›slakl›k bulunan kiflinin durumu hak-

k›nda soru soruldu da o: “Gusletmelidir” buyurdu. ‹htilam oldu¤unu görmekle bir-

likte ›slakl›k görmeyen kimse hakk›nda da soru soruldu, onunla ilgili olarak da:

“Gusletmesi gerekmez” buyurdu.155

2. ‹nzal olmasa dahi cimâ’: Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber
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150 Merhum büyük ilim adam› el-Elbânî bana böylece söylemifltir. 
151 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 151; Müslim, es-Sahîh I, 269, 343;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 366, 214
152 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 228, 130; Müslim, es-Sahîh I, 251, 313; Tir-

mizî, es-Sunen I, 80, 122
153 Senedi Hasen-Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl,

I, 162; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– I, 247, 82
154 Neylu’l-Evtar, I, 275
155 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 216; Tirmizî, es-Sunen I, 74, 113;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 399, 233



sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Erkek kad›n›n dört dal› (kollar› ve ba-

caklar›) aras›na otursa, sonra da onunla cimâ’ etse menisi akmasa dahi gusül

icab eder.”156

3. Kâfir müslüman olursa: Kays b. Âs›m’dan rivâyete göre o, ‹slâm’a gi-

rince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine su ve çöven otuyla y›kanmas›-

n› (gusletmesini) emretti.157

4. Ay hali ve lohusal›¤›n kesilmesi:

Çünkü Âifle rad›yallahu anha’n›n rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem Ebû Hubeyfl k›z› Fat›ma’ya flöyle demifltir: “Ay hali vaktin ge-

lince namaz› b›rak. Ay hali sona erince guslet ve namaz k›l.”158

5. Cuma günü: Ebû Said el-Hudrî’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Cuma günü gusletmek ergenlik yafl›na gelmifl

olan herkese vacip (farz)d›r.”159

Guslün rükünleri:

1. Niyet: Çünkü: “Ameller niyetlere ba¤l›d›r” hadisi bunu gerektirmekte-

dir.160

2. Bütün vücudu su ile y›kamak.

Müstehab gusletme flekli:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem cünubluktan dolay› gusletti¤i vakit önce ellerini y›kamakla ifle bafl-

lar, sonra sa¤ eliyle sol eli üzerine su dökerek fercini y›kard›. Sonra namaz ab-

desti gibi abdest al›rd›. Sonra su al›p parmaklar›n› saçlar›n›n dibine sokard›. Ni-
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156 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 152; Müslim, es-Sahîh I, 271, 348
157 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 128; Nesâî, es-

Sunen I, 109; Tirmizî, es-Sunen II, 58, 602; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 19, 351

158 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 420, 320, Müslim, es-Sahîh I, 262, 333;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 466, 279; Tirmizî, es-Sunen I, 82,
125; Nesâî, es-Sunen I, 186; Buhârî d›fl›nda laf›zlar›: “Üzerinden kan› y›ka” flek-
lindedir.

159 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 357, 879; Müslim, es-Sahîh II, 580, 846;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 4, 5, 337; Müslim, es-Sahîh III, 93,
‹bn Mâce, es-Sunen I, 346, 1089

160 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 9, 1; Müslim, es-Sahîh III, 1511, 1907; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 284, 2186; Tirmizî, es-Sunen III, 100,
1698; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1413, 4227; Nesâî, es-Sunen I, 59



hayet saçlar›n›n diplerini iyice y›kad›¤› kanaatine sahip oldu mu bafl›na üç avuç

su boflalt›rd›. Sonra da vücudunun di¤er bölümlerine su dökerdi. Son olarak da

ayaklar›n› y›kard›.”161

Cünubluktan dolay› gusül halinde kad›n›n örük yapt›¤› saçlar›n› çözmesi

icab etmez. Ancak ay halinden ötürü gusletti¤i zaman saçlar›n› çözmesi gerekir.

Um Seleme rad›yallahu anha’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ey Allah’›n

Rasûlü dedim. Ben bafl›m› çok s›k› bir flekilde örük yapan birisiyim. Cünubluktan

dolay› y›kanmak için örüklerimi çözeyim mi, diye sordum. O flöyle buyurdu: “Ha-

y›r, senin bafl›na üç defa su dökmen sana yeter. Sonra da bedeninin di¤er bö-

lümlerine su dökersin ve böylelikle temizlenirsin.”162

Âifle rad›yallahu anha’dan rivâyete göre Esmâ Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’e ay halinden dolay› gusletmek hakk›nda soru sordu da Peygamber flöyle

buyurdu: “Sizden herhangi biriniz suyunu ve çöven otunu al›r, güzelce temizle-

nir, bafl›n›n üzerine su döker ve onu iyice ovalar, saçlar›n›n dibine var›ncaya ka-

dar sonra bafl›na su döker; sonra da miske bulanm›fl bir pamuk parças› al›r ve

onunla temizlenir. “Esma: Onunla nas›l temizlenir, diye sordu. Allah Rasûlü:

“Subhanallah, onunla temizlen iflte” dedi.  Âifle rad›yallahu anha sanki gizlemek is-

teyerek: O miskli pamuk parças›n› kan›n iz b›rakt›¤› yerlerde gezdirirsin, dedi.

Yine Esma ona cünubluktan dolay› gusletmeye dair sordu. fiöyle buyur-

du: “Suyunu al›r iyice temizlenir yahutta temizlenmesi gereken her taraf›n› temiz-

ler, sonra bafl›n›n üzerine su döker ve onu saç›n›n diplerine ulafl›ncaya kadar iyi-

ce ovalar sonra da üzerine bolca su döker.”163

Bu hadis kad›n›n ay halinden dolay› gusletmesi ile cünublükten dolay›

gusletmesi aras›nda ay›r›m oldu¤u hususunda gayet aç›kt›r. Çünkü ay halinden

dolay› y›kanacak kad›n›n iyice ovalanmas›n› ve bunu ileri dereceye götürmesini

ve temizlenmesini vurgulad›¤› halde, cünubluktan dolay› gusletmesi halinde bu

flekilde bir tekidli ifade kullanmam›flt›r. Ayn› flekilde Um Seleme’nin rivâyet etti¤i

hadis de cünublükten dolay› gusletmek halinde örükleri çözmenin gerekmedi¤i-

ne dair bir delildir.164
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161 Buhârî ve Müslim taraf›ndan ittifakla rivâyet edilmifltir.
162 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 136; Müslim,

es-Sahîh I, 259, 330; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 426, 248; Ne-
sâî, es-Sunen I, 131; Tirmizî, es-Sunen I, 71, 105; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 198,
603

163 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 172; Müslim, es-Sahîh I, 261, 61,
332

164 ‹bnu’l-Kayyim, Tehzîbu Suneni Ebî Dâvûd, I, 166-167 –k›smen tasarruf ile– 



Aslolan suyun örüklerin alt›na ulaflt›¤›ndan emin olmak için örükleri aç-

makt›r. Ancak cünublükten dolay› gusletmek halinde bu affedilmifltir. Çünkü bu

defalarca tekrarlanan bir husustur ve çözülmesi halinde ileri derecede meflakkat

sözkonusu olur. Ay halinden gusletmekte ise durum böyle de¤ildir. Çünkü o, ay-

da bir defa sözkonusudur.165

Efllerin ayn› yerde birlikte gusletmeleri biri ötekinin avretini görecek olsa

dahi caizdir. Çünkü Âifle rad›yallahu anhâ flöyle buyurmufltur: Ben ve Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem ikimiz de cünub oldu¤umuz halde tek bir su kab›ndan gusle-

derdik.166

Gusletmenin Müstehab Oldu¤u Haller:

1. Her cimâdan sonra gusletmek: Çünkü Ebû Râfi’in rivâyet etti¤i hadi-

se göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bütün han›mlar›n› dolaflt›. Bu-

nun yan›nda da y›kand›, öbürünün yan›nda da y›kand›. (Ebû Râfi) dedi ki: Ey Al-

lah’›n Rasûlü, niçin hepsi için bir defa gusletmedin, diye sordum: “Böylesi daha

temiz, daha güzel ve daha hofltur” buyurdu.167

2. ‹stihaza kan› gören kad›n›n herbir namaz için yahut ö¤le ve ikindi

için bir, akflam ve yats› için bir, sabah için bir gusül yapmas›. Çünkü Âifle ra-

d›yallahu anhâ’n›n flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Um Habibe, Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem döneminde istihâza kan› gördü. Allah Rasûlü ona herbir namaz için

bir defa y›kanmas›n› emretti...168 Yine ondan gelen bir baflka rivâyette flöyle de-

nilmektedir: Bir kad›n Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde istihaza kan›

gördü. Peygamber ona ikindi namaz›n› ilk vaktinde, ö¤le namaz›n› da son vak-

tinde k›lmas›n› ve her ikisi için bir defa gusletmesini, buna karfl›l›k akflam nama-

z›n› geciktirip yats› namaz›n› ilk vaktinde k›lmas›n› ve her ikisi için bir defa gus-

letmesini, sabah namaz› için de bir defa gusletmesini emretti.169

3. Bay›ld›ktan sonra gusletmek: Çünkü Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle

dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem a¤›rlaflt›. “‹nsanlar na-
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165 Ayn› yer
166 Müslim, es-Sahîh I, 256, 321; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 374, 263; Ne-

sâî, es-Sunen I, 129
167 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 480; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– I, 370, 216; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 194, 590
168 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 269; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– I, 483, 289
169 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 273; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– I, 487, 291; Nesâî, es-Sunen I, 184



maz k›ld› m›?” diye sordu. Bizler: Hay›r, onlar seni bekliyorlar ey Allah’›n Rasû-

lü, dedik. fiöyle buyurdu: “Benim için büyük le¤eni getirip koyunuz.” (Âifle) dedi

ki: Biz de onun dedi¤ini yapt›k. Gusletti, daha sonra aya¤a kalkmak istedi, yine

bay›ld›. Sonra ay›ld› ve: “‹nsanlar namaz k›ld› m›?” diye sordu. Bizler: Hay›r ey

Allah’›n Rasûlü, seni bekliyorlar dedik. fiöyle buyurdu: “Büyük le¤ende bana su

koyunuz.” Âifle rad›yallahu anha biz de onun dedi¤ini yapt›k, dedi. Gusletti, sonra

aya¤a kalkmak istedi, yine bay›ld›. Tekrar ay›l›nca: “‹nsanlar namaz k›ld› m›?” di-

ye sordu. Bizler: Hay›r onlar seni bekliyorlar ey Allah’›n Rasûlü dedik... Daha

sonra Ebû Bekir’e namaz k›ld›rmak üzere haber gönderdi¤ini ve hadisin geri ka-

lan bölümlerini nakletmektedir.170

4. Müflrik bir kimseyi defnetmekten ötürü gusletmek: Çünkü Ali b. Ebi

Talib rad›yallahu anh’›n rivâyetine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e gelip: Ebû Ta-

lib öldü, dedi. Allah Rasûlü: “Git ve onu göm” dedi. Ben onu gömdükten sonra

Peygamberin yan›na geri döndüm. Bana: “Guslet” buyurdu.171

5. Bayramlar ve arefe günü dolay›s›yla y›kanmak. Çünkü Beyhakî

‹mam fiafiî’den gelen bir yolla rivâyet etti¤ine göre Zâzân’dan flöyle dedi¤ini nak-

letmektedir: Bir adam Ali rad›yallahu anh’a gusle (y›kanmaya) dair soru sordu. Ona:

Arzu edersen hergün guslede (y›kana)bilirsin dedi. Adam: Hay›r o gusül dedi¤i-

miz guslü soruyorum. Ali: Cuma günü, arefe günü, kurban bayram› birinci günü,

ramazan bayram› birinci günü (guslet), dedi.

6. Ölüyü y›kamaktan dolay› gusletmek: Çünkü Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem: “Her kim bir ölüyü y›karsa gusletsin.” buyurmufltur.172

7. Umre ya da hac için ihrama girmek üzere gusletmek: Çünkü Zeyd

b. Sabit’in rivâyet etti¤i hadise göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ihra-

ma girmek için elbiselerini ç›kart›p gusletti¤ini görmüfltür.173

8. Mekke’ye girmek için gusletmek: ‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan rivâye-

te göre o Mekke’ye geldi mi mutlaka Zû Tuvâ denilen yerde geceyi sabah› edin-

ceye kadar geçirir ve sonra gusleder, daha sonra da gündüz Mekke’ye girerdi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in de bunu böylece yapt›¤›n› söylerdi.174
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170 Müslim, es-Sahîh I, 311, 418; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 172, 687
171 Senedi Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 134; Nesâî, es-Sunen I, 110; Ebû

Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 32, 3194
172 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1195; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 470, 1463
173 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 149; Tirmizî, es-Sunen II, 163, 831
174 Müslim, es-Sahîh II, 919, 227, 1259 –bu laf›zla–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-

rî ile– III, 435, 1573, Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 318, 1848; Tir-
mizî, es-Sunen II, 172, 854



B- YERYÜZÜ ‹LE TEM‹ZLENMEK (TEYEMMÜM):

Teyemmümün meflrû k›l›n›fl›:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “E¤er hasta veya yolculukta iseniz yahut içiniz-

den biri ayakyolundan gelirse ya da kad›nlara yaklaflm›fl ta su bulamazsan›z o

vakit tertemiz bir yer parças› (sa’îd) ile teyemmüm edin. Bununla yüzlerinize ve

ellerinize sürün...” (el-Mâide, 5/6)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de flöyle buyurdu: “Temiz sa’îd (yeryüzü)

mümin için bir temizlenme arac›d›r. ‹sterse on y›l süreyle su bulamas›n.”175

Teyemmümü mübah k›lan sebebler:

Suyun bulunamamas› yahut bedeni bir hastal›k ya da afl›r› so¤uk sebebiy-

le kullan›lmas›ndan ötürü zarar görülece¤inden korkulmas› gibi haller dolay›s›y-

la su kullan›lamayacak olursa, teyemmüm mübah olur. 

‹mran b. Husayn rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir yolculuk-

ta Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte idik. ‹nsanlara namaz k›ld›rd›. Kenar-

da duran bir adam› görünce ona: “Namaz k›lman› engelleyen nedir?” diye sordu.

Adam: Ben cünub oldum ve su yok, dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Sen te-

miz sa’îd ile (teyemmüm almaya) bak. Çünkü o sana yeterlidir” buyurdu.176

Câbir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir yolculukta idik.

Bizden bir adama bir tafl isabet etti ve bafl› yaraland›. Daha sonra ihtilâm oldu.

Arkadafllar›na: Görüflünüze göre ben teyemmüm edebilir miyim? diye sordu.

Onlar: Su kullanabiliyorken senin teyemmüm edebilece¤in görüflünde de¤iliz,

dediler. Adam gusletti ve öldü. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›na vard›-
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175 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 322; Tirmizî, es-Sunen I, 81, 124;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 528, 329; Nesâî, es-Sunen I, 171
–birbirine yak›n laf›zlarla–

176 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 477, 344; Müslim, es-Sahîh I, 474, 682; Ne-
sâî, es-Sunen I, 171

177 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 326; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 532, 332. Burada münker bir fazlal›k vard›r. O da fludur: “...ve
yaras› üzerine bir bez ba¤lar, sonra onun üzerine mesheder, sonra da vücudu-
nun geri kalan k›s›mlar›n› y›kar.” fiemsu’l-Hak, Avnu’l-Mab’ûd, I, 535’de flöyle
der: Teyemmüm ve guslün birarada yap›laca¤›na dair rivâyeti sadece Zubeyr b.
Hurayk nakletmifltir. O ise hadis rivâyetinde pek güçlü bir kimse olmamakla bir-
likte Ata b. Ebî Rebah’dan bu rivâyeti nakleden di¤er kimselere de muhalefet et-
mifltir. Buna göre teyemmüm ve guslün birarada yap›laca¤›n› belirten rivâyet hü-
küm tesbit etmeyecek türden zay›f bir rivâyettir.” Bundan sonra zikredilecek ek
bilgiye de dikkat edilmesi yararl› olacakt›r.



¤›m›zda ona bu durum haber verilince flöyle buyurdu: “Onu öldürdüler, Allah kah-

retsin onlar›. Bilmedikleri halde neden sormad›lar? Çünkü bilgisizli¤in flifas› so-

ru sormakt›r. Teyemmüm etmesi onun için yeterli olurdu.”177

Amr b. el-Âs rad›yallahu anh’dan rivâyete göre; Zâtu’s-Selâsil gazvesinde

(kumandan olarak) gönderilmesi hakk›nda dedi ki: Oldukça so¤uk bir gecede ih-

tilam oldum. Gusledecek olursam ölece¤imden korktum. Bu sebeble önce te-

yemmüm ettim, sonra beraberimdekilere sabah namaz› k›ld›rd›m. Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna geldi¤imizde ona olanlar› anlatt›lar. fiöyle buyur-

du: “Ey Amr, sen gerçekten arkadafllar›na cünub oldu¤un halde namaz m› k›ld›r-

d›n?” Ben: Yüce Allah’›n: “Kendinizi öldürmeyin. fiüphe yok ki Allah size çok rah-

met edendir.” (en-Nisâ, 4/29) buyru¤unu hat›rlad›m. Bunun üzerine teyemmüm

ettim, sonra da namaz k›l(d›r)d›m. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem güldü ve hiçbir fley demedi.178

Sa’îd nedir?:

Lisânu’l-Arab’da179 Sa’îd, yer demektir. Temiz yer oldu¤u söylendi¤i gibi

temiz olan herbir toprak oldu¤u da söylenmifltir. Kur’ân-› Kerim’de: “O vakit ter-

temiz sa’îd ile teyemmüm edin.” (el-Mâide, 5/6) buyrulmaktad›r. Ebû ‹shak dedi

ki: Sa’îd yerin yüzü demektir. ‹nsan ellerini yerin üzerine vurmakla yükümlüdür.

Orada toprak olsun ya da olmas›n buna ald›rmaz. Çünkü Sa’îd, toprak demek

de¤ildir. Yerin yüzü demektir. Toprak ya da baflka bir fley olsun farketmez. (Ebû

‹shak devamla) dedi ki: E¤er yerin tamam›, üzerinde toprak bulunmayan bir ka-

yal›k ise, daha sonra teyemmüm yapan kifli elini bu kayan›n üzerine vursa, onun-

la yüzüne mesh etmesi halinde hiç flüphesiz bu da temizlenme olur. 

Teyemmümün yap›l›fl›:

Ammâr b. Yasir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Cünub ol-

dum ve su bulamad›m. Bunun üzerine yerin üzerinde yuvarland›m ve namaz k›l-

d›m. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e söyleyince: “Sana bu flekilde yap-

mak yeterdi.” dedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuçlar›n› yere vurdu ve

onlara üfledikten sonra elleriyle yüzünü ve ellerini mesh etti.180
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178 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 323; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 530, 330; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– II, 191,
16; HA, I, 177

179 III, 254
180 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 455, 347; Müslim, es-Sahîh I, 280, 368;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 514, 317; Nesâî, es-Sunen I, 166



fiunu hat›rlatal›m ki; teyemmümde aslolan onun abdestin yerine geçti¤idir.

Dolay›s› ile abdestin ile yap›lmas› mübah olan ifller teyemmüm ile de mübah

olur. Abdestin vakit girmeden önce al›nmas› caiz oldu¤u gibi, teyemmüm de va-

kit girmeden önce yap›labilir. Abdest ile diledi¤i kadar namaz k›labildi¤i gibi te-

yemmüm ile de k›labilir.

Teyemmümü bozan haller:

Abdesti bozan haller teyemmümü de bozar. Ayn› flekilde su bulamad›¤›n-

dan ötürü su bulmak, su kullanamamaktan ötürü teyemmüm yapan kimse de su

kullanabilecek hale geldi¤i zaman teyemmüm bozulur. Daha önce k›ld›¤› namaz-

lar ise sahihtir, o namazlar› iade etmesi gerekmez.

Ebû Said el-Hudrî rad›yallahu anh’dan dedi ki: ‹ki kifli bir yolculu¤a ç›kt›. Na-

maz vakti girdi. Beraberlerinde su yoktu. Temiz bir yeryüzü ile teyemmüm edip

namaz k›ld›lar. Daha sonra vakit ç›kmadan önce suyu buldular. Onlardan birisi

yeniden hem abdest ald›, hem namaz›n› tekrar k›ld›. Di¤eri ise iade etmedi. Da-

ha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldiler ve ona durumu anlatt›lar.

Namaz›n› ve abdestini tekrar iade etmeyene: “Sen sünnete uygun hareket ettin

ve namaz›n da sana yeterli gelmifltir” dedi. Abdest al›p namaz›n› tekrar k›lan kim-

seye de: “Senin için de iki ecir sözkonusudur” dedi.181

Yaras› üzerinde sarg› bulunan kimse:

Sarg›l› yaras› bulunan yahut k›r›¤› alç›l› olan bir kimsenin sar›l› o yeri y›-

kama yükümlülü¤ü kalkar. Onun üzerini meshetmesi de gerekmez. Onun için te-

yemmüm etmesi de gerekmez.

Bunun delili Yüce Allah’›n: “Allah hiçbir kimseye gücünün yetece¤inden

baflkas›n› yüklemez.” (el-Bakara, 2/286) buyru¤udur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in flu buyru¤u da bunun delilidir: “Ben size herhangi bir hususu emredecek

olursam gücünüz yetti¤i kadar›yla onu yerine getirin.”182

Böylelikle Kur’ân ve sünnetin hükmü gere¤ince kiflinin yapamad›¤› herbir

fleyin yükümlülü¤ü kalkmakta ve onun yerine fler’an geçecek uygulamalar tesbit
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181 Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 327; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I,
536, 334; Nesâî, es-Sunen I, 213

182 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 639; Müslim, es-Sahîh II, 975,
1337; Nesâî, es-Sunen V, 110



edilmifl olmaktad›r. fier’î bir hüküm ise ancak Kur’ân ya da sünnet ile ba¤lay›c›

olur. Burada sarg›lar›n ve ilaçl› yerlerin y›kanmaya güç yetirilememesi halinde

üzerlerine mesh yap›laca¤›na dair Kur’ân’dan ya da sünnetten herhangi bir delil

yoktur. Dolay›s›yla böyle bir fley söylemeye imkân kalmamaktad›r.183

Duvar ile teyemmümün caiz oluflu:184

‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ben ve Nebi sallallahu aleyhi ve

sellem’in han›m› Meymune’nin azadl›s› Abdullah b. Yesar birlikte geldik ve ensar-

dan Ebû Cuheym b. el-Haris b. es-S›mme’nin yan›na girdik. Ebû Cuheym dedi

ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (Medine yak›nlar›nda bir yer olan) Cemel

kuyusu yak›nlar›ndan geldi. Bir adam onunla karfl›laflt› ve ona selam verdi. Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem duvara gidip yüzünü ve ellerini meshetmedikçe

onun selam›n› almad›. Ancak bu ifli yapt›ktan sonra onun selam›n› ald›.185

HAYIZ VE N‹FASA DA‹R HÜKÜMLER:

Hay›z: Kad›nlarca bilinen kan demektir. fieriatte onun asgari ve azami sü-

resinin bir s›n›r› yoktur. Bu hususta adet neyse ona baflvurulur.

Nifas (lo¤usal›k) ise, do¤um sebebiyle ortaya ç›kan kand›r. Ço¤unlukla

görülen süresi k›rk gündür. 

Um Seleme rad›yallahu anha dedi ki: Lo¤usa kad›n Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem döneminde k›rk gün otururdu.186

Kad›n e¤er k›rk günden önce temizlendi¤ini görürse gusleder ve temizle-

nir. E¤er k›rk günden fazla kan› devam edecek olursa k›rk günün bitimi ile gus-

leder ve temizlenir. 

Ay hali ve lo¤usal›k dolay›s›yla haram olanlar:

Ay hali ve lo¤usa olan kad›na, abdestsiz olana haram olan hususlar› yap-

mak haram olmakla birlikte, ayr›ca flu hususlar da haramd›r: 
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183 ‹bn Hazm, el-Muhallâ, II, 74
184 Duvar, çamur yahut tafltan da olsa ya¤l› boya yap›lm›fl ya da yap›lmam›fl olsa

onunla teyemmüm etmek caizdir. Bu hususta bana hocam›z el-Elbânî fetva ver-
mifl ve: “Rabbin unutkan de¤ildir.” (Meryem, 19/64) âyetini okumufltu. 

185 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 441, 337; Müslim, es-Sahîh I, 281, 369
–muallak bir rivâyet olarak–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 521,
325; N I, 165

186 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 530; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 501, 307; Tirmizî, es-Sunen I, 92, 139; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 213, 648



1. Oruç tutmak: Temizlendikten sonra kazas›n› yapar.

Muâze dedi ki: Âifle rad›yallahu anha’ya flunu sordum: Ay hali olan kad›n ne

diye orucun kazas›n› yapar da, namaz›n kazas›n› yapmaz? fiöyle dedi: Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte biz bu durum ile karfl› karfl›ya kal›rd›k da oru-

cu kaza etmemiz emrolunur namaz› kaza etmek ise emrolunmazd›.187

2. Fercden cinsel iliflki: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Sana

ay halinden sorarlar. Deki: ‘O bir rahats›zl›kt›r. Onun için ay halinde iken kad›n-

lardan ayr› durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaflmay›n. ‹yice temizlendiler

mi o zaman Allah’›n size emretti¤i yerden onlara var›n...’” (el-Bakara, 2/222)

Ayr›ca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Nikâh (cimâ) d›fl›nda herfleyi

yapabilirsiniz.” buyru¤u da bunu gerektirmektedir.188

Ay hali olan han›m› ile iliflki kuran›n hükmü:

‹mam Nevevî -Allah’›n rahmeti üzerine olsun- Müslim fierh’inde (III, 204)

flunlar› söylemektedir: 

“Ay hali olan kad›nla fercinde cimâ’ yapman›n helâl oldu¤una inanan bir

müslüman kâfir ve mürted olur. Bir kimse bu ifli helâl oldu¤una inanmadan yapa-

cak olursa, e¤er bu hükmü unutarak yahut ay hali oldu¤unu bilmeden ya da ha-

ram oldu¤unu bilmeksizin ya da zorlama neticesi (mükreh) olarak yaparsa, onun

için günah da yoktur, keffaret de yoktur. E¤er kendi iradesiyle, haram oldu¤unu

bilerek ve ay hali oldu¤unu da bilmekle birlikte, kasten iliflki kurarsa, pek büyük

bir masiyet ifllemifl olur. ‹mam fiafiî bunun büyük bir günah oldu¤unu aç›kça ifa-

de etmifltir. Onun için tevbe etmek vacibtir, keffarette bulunman›n vücubu husu-

sunda da iki görüfl vard›r.”

Derim ki: Tercih edilen görüfl keffarette bulunman›n vacib oldu¤udur. Çün-

kü ‹bn Abbas rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem ay hali olan han›m›na yaklaflan kimse hakk›nda flöyle buyurmufltur: “Bir

ya da yar›m dinar sadaka verir.”189

Hadiste kiflinin muhayyer b›rak›lmas›, kan›n ilk geldi¤i zaman ile son za-
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187 Müslim, es-Sahîh I, 265, 335 –bu laf›zla–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I,
421, 321; Tirmizî, es-Sunen I, 87, 130; I, 444, 259; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 207, 631

188 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 527; Müslim, es-Sahîh I, 246, 302;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 439, 255; Tirmizî, es-Sunen IV, 282,
4060; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 211, 644; Nesâî, es-Sunen I, 152

189 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 532; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 445,
261; Nesâî, es-Sunen I, 153; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 210, 640



manlar› aras›nda fark gözetmekten kaynaklanmaktad›r. Çünkü ‹bn Abbas’a mev-

kuf olarak gelen rivâyette flöyle denilmektedir: “E¤er kan›n ilk geldi¤i s›rada ha-

n›m›na yaklaflm›flsa bir dinar tasadduk eder. Son dönemlerinde ise yar›m dinar

sadaka verir.”190

‹stihâza:

‹stihâza ay hali ve lo¤usal›k halleri d›fl›nda ya da orada bir kesin olmadan

ç›kan bir kand›r. Birinci türden olan istihaza kanlar› aç›kça anlafl›l›r. ‹kinci türden

olursa: E¤er kad›n›n belli bir adeti varsa adetinden sonraki sürede gelen kan is-

tihaza kan›d›r. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Um Habibe’ye: “Daha ön-

ce ay halinin seni (namazdan) al›koydu¤u kadar bir süre bekle. Sonra gusledip

namaz k›l” buyurmufltur.191

‹ki kan› birbirinden ay hali kan›n› tan›nan siyah bir kan olarak;. bunun d›-

fl›ndakini de istihaza kan› diye ay›rd edebilir. Çünkü Allah Rasûlü Ebû Hubeyfl k›-

z› Fat›ma’ya flöyle demifltir: “Ay hali kan› siyah ve bilinen bir kand›r. Bunu görür-

sen namaz k›lma. E¤er baflka türlü olursa abdest al! (Çünkü) o (kan ak›tan) bir

damard›r.”192

‹stihâza kan› görerek ergenlik yafl›na gelmifl ve onu ay hali kan›ndan ay›r-

dedemiyor ise; akrabas› olan han›mlar›n ço¤unlukla gördükleri adeti gözönünde

bulundurur. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Cahfl k›z› Hamne’ye flöyle

demifltir: “Bu fleytan›n tekmelerinden bir tekmedir. Sen -Allah’›n ilminde- alt› ya da

yedi gün ay hali olursun. Sonra gusledersin. Nihayet temizlendi¤ini görüp de ar-

t›k ay hali kan›n›n kesildi¤ini görürsen yirmiüç ya da yirmidört gün namaz k›l ve

oruç tut. Bu kadar› senin için yeterlidir. ‹flte her ay böyle yap. T›pk› di¤er kad›nla-

r›n ay hali vakitleri geldi¤inde ay hali olduklar› ve temiz kald›klar› süre gibi.”193

‹stihâza kan› görenin hükümleri:

‹stihâza kan› gören kad›na, ay hali sebebiyle haram olanlar haram de¤il-
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190 Mevkûf olarak Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 238; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 249, 262

191 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 202; Müslim,
es-Sahîh I, 264, 65, 334

192 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 204; Nesâî, es-Sunen I, 185; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 470, 283

193 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 205; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 475, 284; Tirmizî, es-Sunen I, 83, 124; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
205, 627 –bu manada–



dir. fiu kadar var ki, böyle bir kad›n›n herbir namaz için abdest almas› gerekir.

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Hubeyfl k›z› Fat›ma’ya: “Sonra her-

bir namaz için abdest al” buyurmufltur.194

Müstehab gusül ile ilgili bahiste geçti¤i üzere her bir namaz için gusletme-

si ise, onun için sünnettir. 
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194 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 507; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– I, 490, 195; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 204, 624



NAMAZ K‹TABI





NAMAZ

Farz namazlar ö¤le, ikindi, akflam, yats› ve sabah olmak üzere befl vakit-

tir.

Enes b. Malik rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Namazlar

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ‹sra’ya götürüldü¤ü gece elli vakit olarak farz

k›l›nd›. Sonra befl vakit olana kadar eksiltildi. Sonra ona: “Ey Muhammed, söz

benim nezdimde de¤ifltirilmez. Bu befl vakit karfl›l›¤›nda sana elli vakit (sevab›)

verilecektir” diye seslenildi.195

Talha b. Ubeydullah rad›yallahu anh’dan rivâyete göre bedevî bir arab Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi. Saç› bafl› birbirine kar›fl›kt›. Ey Allah’›n Ra-

sûlü, bana Allah’›n farz k›ld›¤› namaz› bildir, dedi. Peygamber: “Farz olan namaz-

lar befl vakittir. Senin tatavvu (nafile) olarak bir fleyler k›lman müstesnâ.”196 bu-

yurdu.

Namaz›n dindeki yeri:

Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “‹slâm befl temel üzerine bina edilmifltir. Allah’tan baflka hiç-

bir ilâh olmad›¤›na ve Muhammed’in Allah’›n Rasûlü oldu¤una flehadet etmek,

195 Tirmizî, es-Sunen I, 137, 213 –bu flekilde muhtasar olarak–; uzunca: Buhârî, es-
Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VII, 211, 3887; Müslim, es-Sahîh I, 145, 259; Nesâî, es-
Sunen I, 217

196 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 106, 46; N I, 40, 11; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 53, 387; Nesâî, es-Sunen IV, 121



namaz› dosdo¤ru k›lmak, zekât› vermek, Beytullah› haccetmek ve ramazan ay›

orucunu tutmak.”197

Namaz› terk edenin hükmü:

Müslümanlar namaz›n farz oldu¤unu inkâr eden kimsenin kâfir oldu¤unu

ve ‹slâm’dan ç›kt›¤›n› ittifakla kabul etmifllerdir. Fakat farz oldu¤una inanmakla

birlikte namaz› terk eden kimsenin hükmü hakk›nda farkl› görüfllere sahiptirler.

Farkl› görüfllerin sebebi ise, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den inkâr ederek

terk eden ile tembellikten dolay› terkedenin aras›nda ay›r›m gözetmeksizin na-

maz› terk edene kâfir ad›n› veren hadislerin gelmifl olmas›d›r. Câbir rad›yallahu

anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Kifli ile flirk ve küfür aras›nda namaz› terk etmek vard›r.”198

Bureyde’den, dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken

dinledim: “Bizimle onlar aras›ndaki ahid namazd›r. Kim onu terk ederse kâfir

olur.”199

Fakat ilim adamlar›na ait görüfllerden tercihe de¤er olan burada “küfür” ile

kastedilenin insan› dinden ç›kartmayan “küçük küfür” oldu¤udur. Bu yolla bu ha-

disler ile di¤er hadisler birarada telif edilmifl olur. Bunlardan baz›lar› flöyledir: 

Ubâde b. es-Sâmit rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: 

“Befl vakit namaz› Allah kullar›na farz k›lm›flt›r. Kim bunlar› yerine getirir,

haklar›n› hafife alarak onlardan herhangi bir fley zayi etmezse o kimsenin Allah

nezdinde onu cennete koyaca¤›na dair bir ahdi bulunur. Her kim de onlar› yeri-

ne getirmese onun da Allah nezdinde herhangi bir ahdi olmaz. Dilerse onu azab-

land›r›r, dilerse ona günahlar›n› ba¤›fllar.”200
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197 Müslim, es-Sahîh I, 45, 20, 16 –bu laf›zla rivâyet etmifltir–; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– I, 49, 8; Tirmizî, es-Sunen IV, 119, 2736; Nesâî, es-Sunen VI-
II, 107

198 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2848; Müslim, es-Sahîh I, 8, 82 –laf-
z› budur– Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 436, 4653; Tirmizî, es-
Sunen IV, 125, 2751; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 342, 1078

199 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 884; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 342,
1079; Nesâî, es-Sunen I, 231; Tirmizî, es-Sunen IV, 125, 2756

200 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 115; Mâlik, el-Muvatta 90, 266; Ah-
med, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– II, 234, 82; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 93, 421; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 449, 1401; Nesâî, es-Sunen
I, 230



Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in namazlar› k›lmayan kimsenin durumu-

nu Allah’›n meflîetine havale etmesi, namaz› terk etmenin küfür ve flirkten afla¤›

oldu¤unu göstermektedir. Çünkü Yüce Allah: “Do¤rusu Allah kendisine flirk ko-

flulmas›n› asla ma¤firet etmez. Ondan baflkas›n› da diledi¤ine ba¤›fllar.” (en-Ni-

sâ, 4/48, 116) buyurmufltur.

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: “fiüphesiz k›yamet gününde

müslüman kulun ilk hesaba çekilece¤i husus farz namazd›r. E¤er onu eksiksiz

yapm›flsa (mesele yok); aksi takdirde: Bak›n, nafile namaz› var m› denilir. E¤er

nafilesi varsa onun farz namazlar› nafilesinden tamamlan›r. Sonra da di¤er farz

amellere bunun benzeri uygulama yap›l›r.”201

Huzeyfe b. el-Yeman’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “‹slâm bir elbisenin de¤iflik renkleri silinip gitti¤i gibi silinecektir. O ka-

dar ki oruç nedir, namaz nedir, hac nedir, sadaka nedir bilinmeyecektir. Yüce Al-

lah’›n kitab› üzerine bir gecede yürünülecek ve yeryüzünde ondan bir âyet dahi

kalmayacakt›r. ‹nsanlardan bir kesim geriye kalacak, oldukça yafll› bafll› kimse-

ler diyecekler ki: Biz babalar›m›z› flu sözü söylerken yetifltik (Onlar) La ilahe il-

lallah (diyorlard›.) Bu sebeble biz de onu söylüyoruz. Bunun üzerine S›la ona

(Huzeyfe’ye): Peki onlar namaz›n, orucun, hacc›n, sadakan›n ne oldu¤unu bil-

medikleri halde La ilahe illallah’›n onlara ne faydas› olacakt›r? Huzeyfe ondan

yüz çevirdi. S›la ona bu sözleri üç defa tekrarlad›. Huzeyfe de her seferinde on-

dan yüz çeviriyordu. Sonra üçüncüsünde ona yönelerek: Ey S›la, bu söz onlar›

cehennem ateflinden kurtaracakt›r, dedi ve üç defa tekrarlad›.202

Namaz kimlere farzd›r?:

Namaz âkil (ak›ll›) ve bâli¤ olan her müslümana farzd›r.

Ali rad›yallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in flöyle buyurdu¤unu

nakletmifltir: “Üç kifliden kalem (sorumluluk) kald›r›lm›flt›r: Uyan›ncaya kadar

uyuyandan, ergenlik ça¤›na gelinceye kadar çocuktan, ak›llan›ncaya kadar deli-

den.”203
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201 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1172; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 458,
1425 –bu laf›zla–; Tirmizî, es-Sunen I, 258, 411; Nesâî, es-Sunen I, 232

202 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 3273; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1344,
4049

203 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3513; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– XII, 78, 4380



Küçük çocu¤un velisinin çocu¤a namaz k›lmas›n› emretmesi vaciptir. Kü-

çük çocu¤un namaz k›lmas› farz olmamakla birlikte namaz k›lmaya al›flmas› ve

ona gereken dikkati göstermesi için böyle yapar.

Amr b. fiuayb babas›ndan, o dedesinden dedi ki: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurdu: “Çocuklar›n›za yedi yafl›nda olduklar› vakit namaz k›l-

malar›n› emredin. On yafl›nda olduklar› halde k›lmazlarsa onlar› dövün ve yatak-

larda aralar›n› ay›r›n.”204

Namaz vakitleri:

Câbir b. Abdullah’tan rivâyete göre Cebrail aleyhisselam, Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e gelerek ona: “Kalk ve namaz k›l, dedi. Günefl bat›ya do¤ru ka-

y›nca ö¤le namaz›n› k›ld›. Daha sonra ikindi vakti geldi, ona gelerek: Kalk ve na-

maz k›l, dedi. O da her bir fleyin gölgesi kendisi kadar oldu¤u vakit ikindi nama-

z›n› k›ld›. Sonra akflam vakti ona gelerek kalk namaz k›l, dedi. O da günefl bat-

t›¤›nda akflam namaz›n› k›ld›. Sonra yats› vakti ona gelerek: Kalk ve namaz k›l,

dedi. O da flafak (günefl batt›ktan sonraki k›rm›z›l›k) kaybolunca yats› namaz›n›

k›ld›. Sonra tan yeri a¤ar›nca ona geldi ve kalk namaz k›l, dedi. O da tan yeri ay-

d›nland›¤›nda sabah namaz›n› k›ld›. –ya da fecir ç›kt›¤›nda–

Ertesi günü ö¤le namaz› için ona gelerek: Kalk namaz k›l, dedi. Ö¤le na-

maz›n› her fleyin gölgesi kendisi kadar oldu¤u vakit k›ld›. Sonra ikindi ona geldi

ve: Kalk ve namaz k›l, dedi. O da her fleyin gölgesi kendisinin iki kat› oldu¤unda

ikindi namaz›n› k›ld›. Sonra akflam namaz› ayn› vakitte, o vakti geçirmeden ona

geldi. Sonra yats› vakti gece yar›s› geçtikten sonra -ya da; gecenin üçte birinden

sonra- ona geldi ve yats› namaz›n› k›ld›. Daha sonra ortal›k iyice ayd›nland›¤›

vakit geldi ve: Kalk ve namaz k›l dedi. O da sabah namaz›n› k›ld›, sonra da: Bu

iki vakit aras› bir (namaz için) vakittir, dedi.205

Tirmizî dedi ki: Muhammed (b. ‹smail el-Buhârî’yi kastediyor) dedi ki: Na-

maz vakitlerine dair en sahih fley Câbir’in rivâyet etti¤i hadistir. (Buna göre): 

1. Ö¤le: Vakti güneflin zevalinden (bat›ya do¤ru kaymas›ndan) itibaren

bafllar, her fleyin gölgesi bir misli oluncaya kadar devam eder.
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204 Hasen bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5868; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 162, 491 –lafz› bu flekildedir–; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî
tertibi– II, 277, 84; Hâkim, el-Mustedrek I, 197

205 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 250; Ahmed,
Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– II, 241, 90; Nesâî, es-Sunen I, 263; Tirmizî, es-
Sunen I, 101, 150 –buna yak›n ifadelerle–



2. ‹kindi: Her fleyin gölgesi bir misli oldu¤u zamandan itibaren bafllar, gü-

neflin bat›m›na kadar devam eder.

3. Akflam: Vakti güneflin bat›m›ndan bafllar, flafak (bat›m sonras› k›rm›z›-

l›k) kayboluncaya kadar devam eder. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Akflam namaz›n›n vakti flafak kaybolmad›kça devam eder” buyurmufltur.206

4. Yats›: Vakti flafa¤›n kayboluflundan itibaren bafllay›p gece yar›s›na ka-

dar devam eder. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Yats› namaz›n›n vak-

ti gece yar›s›na kadar devam eder” buyurmufltur.207

5. Sabah (fecir): Bu namaz›n vakti tan yerinin a¤armas›ndan itibaren bafl-

lay›p, güneflin do¤ufluna kadar devam eder. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem: “Sabah namaz›n›n vakti tan yerinin a¤armas›ndan itibaren bafllar, günefl

do¤mad›kça devam eder” buyurmufltur.208

Salatu’l-vustâ (orta namaz) hangisidir?:

Yüce Allah: “Namazlar› ve özellikle orta namaz› koruyunuz. Gönülden ge-

lerek sayg› ve itaat ile Allah’›n huzurunda durunuz.” (el-Bakara, 2/238) buyur-

maktad›r.

Ali rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem Ahzab (Hendek savafl›) günü flöyle buyurdu: “Bizleri meflgul ederek

salatu’l-vustâ’dan yani ikindi namaz›ndan al›koydular. Allah evlerini de, kabirleri-

ni de ateflle doldursun.”209

Afl›r› s›cak olmad›¤› zaman ö¤le namaz›n› ilk vaktinde k›lman›n müs-

tehabl›¤›:

Câbir b. Semura’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem ö¤le namaz›n› günefl bat›ya do¤ru kayd› m› k›lard›.210
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206 Hasen bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, I, 2680; Müs-
lim, es-Sahîh I, 427, 173, 613 –lafz› budur–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 67, 392; Nesâî, es-Sunen I, 260

207 Ayn› yerler
208 Ayn› yerler
209 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 217; Müslim, es-Sahîh I, 437, 205,

627 
210 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 254; Müslim,

es-Sahîh I, 432, 618, 627



Fazla s›cakta ikindi namaz›n› serin vakitlere geciktirmenin müste-

habl›¤›:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “S›cak fliddetli ise namaz› serin vakte b›rak›n›z. Çünkü

afl›r› s›cak cehennemin afl›r› s›ca¤›ndand›r.”211

‹kindiyi erken k›lman›n müstehabl›¤›: 

Enes rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ikin-

di namaz›n› günefl yüksekte ve diri iken k›lard›. Öyle ki bir kimse (Medine’nin o

zaman için uzakça yerleri olan) el-Avali’ye gider ve el-Avali’ye günefl henüz yük-

seklerde iken ulafl›rd›.212

‹kindi namaz›n›n geçirmenin günah›:

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “‹kindi namaz›n› kaç›ran kimse adeta ailesini ve mal›n› kay-

betmifl gibidir.”213 Bureyde rad›yallahu anh’dan rivâyete göre de Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Her kim ikindi namaz›n› terk ederse ame-

li bofla ç›kar.”214

Günefl ›fl›¤› sarar›ncaya kadar ikindiyi geciktirenin günah›:

Enes’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i

flöyle buyururken dinledim: “fiu namaz münaf›¤›n namaz›d›r: Oturur, günefli gö-

zetler. Nihayet fleytan›n boynuzlar› aras›na geldi mi kalkar ve dört rekat olarak

onu gagalar, Allah’› da ancak pek az zikreder.”215
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211 Müslim, es-Sahîh I, 430, 615 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
II, 15, 533; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 75, 398; Tirmizî, es-Su-
nen I, 105, 157; Nesâî, es-Sunen I, 248; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 222, 677

212 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 28, 550; Müslim, es-Sahîh I, 433, 621; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 400; Nesâî, es-Sunen I, 252; ‹bn Mâce,
es-Sunen I, 223, 682

213 Müslim, es-Sahîh I, 435, 626; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 30, 552; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 84, 410; Tirmizî, es-Sunen I, 113, 175;
Nesâî, es-Sunen I, 238

214 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 497; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 31, 553; Nesâî, es-Sunen I, 236

215 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 399; Müslim, es-Sahîh XXI, 434,
622 –laf›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 83, 409; Tirmi-
zî, es-Sunen I, 107, 160; Sahîhu Suneni’n-Nesâî I, 254



Akflam namaz›n› erken k›lman›n müstehabl›¤› ve geciktirmenin mek-

ruh oluflu:

Ukbe b. Âmir rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Ümmetim akflam namaz›n› y›ld›zlar birbirine girinceye

(gökte görülmeleri ço¤al›ncaya) kadar geciktirmedikleri sürece hay›r ile -yahut

f›trat üzere- kalmaya devam edecektir.”216

Seleme b. el-Ekva’ rad›yallahu anh’dan rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem akflam namaz›n› günefl bat›p perdenin arkas›nda gizlendi¤i vakit

k›lard›.217

Meflakkat söz konusu de¤ilse yats› namaz›n› geciktirmenin müste-

habl›¤›:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

gece büsbütün geçinceye kadar yats› namaz›n› geciktirdi. Hatta mesciddekiler

uyudu. Sonra ç›kt›, namaz k›l(d›r)d› ve flöyle buyurdu: “fiüphesiz ki yats›n›n vak-

ti budur. Ancak ümmetime zorluk vermeyecek olsayd›m (bu vakitte k›ld›r›r ve k›l-

malar›n› emrederdim.)”218

Yats›dan önce uyuman›n ve herhangi bir maslahat olmadan ondan

sonra konuflman›n mekruh oluflu: 

Ebû Berze rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem yats› namaz›ndan önce uyumay› ve ondan sonra da konuflmaya dalmay› hofl

görmezdi.219

Enes rad›yallahu anh’dan dedi ki: Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i

gözetledik. Nihayet gece yar›s› oldu. Geldi ve bize namaz k›ld›rd›. Sonra da bi-

ze bir hutbe irad ederek dedi ki: “fiunu bilin ki insanlar namaz› k›ld›lar, sonra da
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216 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 403; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 87, 414

217 Müslim, es-Sahîh I, 541, 636; Tirmizî, es-Sunen I, 108, 164; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– II, 41, 561 “günefl batt›¤›nda” lafz›n› zikretmeksizin; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 87, 413 –buna yak›n–; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 225, 688 –buna yak›n–

218 Muhtasar Sahîhi Müslim 223; Müslim, es-Sahîh I, 442, 219, 638
219 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 49, 568; Müslim, es-Sahîh I, 447, 237, 647;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 69, 394; Nesâî, es-Sunen I, 246



uyudular. Sizler ise namaz› bekledi¤iniz sürece namazdas›n›z demektir.”220

Sabah namaz›n›n ilk vaktinde erken k›l›nmas› (ta¤lis)in müstehabl›¤›:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Mü’min han›mlar

örtülerine sarmalanm›fl olduklar› halde sabah namaz›na gelir, Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz k›lar, sonra da namaz› k›lar k›lmaz geri döner-

lerdi. Etraf iyice ayd›nlanmad›¤›ndan ötürü de kimse onlar› tan›mazd›.221

Namaz hangi vakitte k›l›n›rsa vaktinde k›l›nm›fl olur:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “Her kim günefl do¤madan önce sabah namaz›ndan bir

rekat yetifltirirse sabah namaz›na yetiflmifl olur ve her kim günefl batmadan ön-

ce ikindi namaz›ndan bir rekat k›labilirse ikindi namaz›na yetiflmifl olur.”222 Bu

hüküm sabah ve ikindi namazlar›na has de¤ildir. Bütün namazlar hakk›nda ge-

nel bir hükümdür.

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Her kim namazdan bir rekat yetiflecek olursa namaz›n bütü-

nünü yetiflmifl olur.”223

Vaktinde k›l›namayan namazlar›n kazas›:

Enes rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Allah’›n Peygambe-

ri (salât ve selâm ona) flöyle buyurdu: “Her kim bir namaz› k›lmay› unutur yahut

uykuda iken geçirirse o namaz›n keffareti onu hat›rlad›¤› vakit k›lmas›d›r.”224
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220 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 73, 600 –bu laf›zlarla–; Müslim, es-Sahîh
I, 443, 640; Nesâî, es-Sunen I, 268

221 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 54, 578; Müslim, es-Sahîh I, 445, 645; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 91, 419; Nesâî, es-Sunen I, 271; Tirmi-
zî, es-Sunen I, 103, 153; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 220, 669

222 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 56, 579; Müslim, es-Sahîh I, 424, 608; Ne-
sâî, es-Sunen I, 273 –buna yak›n laf›zlarla–

223 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 57, 580; Müslim, es-Sahîh I, 423, 607; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 471, 1108; Tirmizî, es-Sunen II, 19,
523; Nesâî, es-Sunen I, 274

224 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 229; Müslim, es-Sahîh I, 477, 315,
684



Vakti ç›k›ncaya kadar kasten namaz› terkeden kimse namaz›n kaza-

s›n› yapar m›?:

‹bn Hazm -Allah’›n rahmeti üzerine olsun- el-Muhallâ adl› eserinde (II,

235) flunlar› söylemektedir: 

“Yüce Allah farz olan herbir namaz için bafl› ve sonu s›n›rl› bir vakit tesbit

etmifltir. Bu vakit s›n›rlar› belli bir zamanda girer ve yine s›n›rlar› belli bir vakitte

ç›kar. Namaz› vaktinden önce k›lan kimse ile vaktinden sonra k›lan kimse ara-

s›nda fark yoktur. Çünkü her ikisi de vaktin d›fl›nda namaz› k›lm›fl olur. Ayn› fle-

kilde namaz›n kazas›n› yapmak fler’î bir vücubtur. fieriat koymak ise ancak ra-

sûlü vas›tas› ile Yüce Allah için mümkün olabilen bir fleydir. E¤er namaz›n vakti

ç›kana kadar namaz› kasten terkeden kimsenin terketti¤i bu namaz› kaza etme-

si vacib olsayd› elbetteki Yüce Allah da, rasûlü de mutlaka bunu sözkonusu eder

ve unutmazlar, bu aç›klamay› yapmayarak kasten bizi zor duruma sokmazlard›.

“Senin Rabbin unutkan de¤ildir.” (Meryem, 19/64) Kur’ân ve sünnetin getirme-

di¤i herbir fler’î hüküm ise bat›ld›r.”

Namaz k›lman›n yasakland›¤› vakitler:

Ukbe b. Âmir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’in bizlere namaz k›lmay› ya da ölülerimizi gömmeyi yasak-

lad›¤› üç vakit vard›r: Günefl ayd›nl›¤›n› etrafa yayarak do¤du¤u vakitten itibaren

yükselinceye kadar; ö¤le vakti güneflin dimdik oldu¤u vakitten itibaren günefl ba-

t›ya do¤ru meyledinceye kadar ve günefl batmaya do¤ru meyletti¤inden itibaren

bat›ncaya kadar.225

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu vakitlerde namaz k›lmay› yasakla-

man›n illetini (sebebini gerekçesini) Amr b. Abse’ye söyledi¤i flu sözlerinde aç›k-

lam›flt›r: “Sabah namaz›n› k›l, sonra günefl do¤up yükselinceye kadar namaz k›l-

ma. Çünkü günefl bir fleytan›n iki boynuzu aras›nda do¤ar ve o vakit kâfirler de

ona secde eder. Daha sonra namaz k›l çünkü namaz tan›k olunan ve haz›r olu-

nan bir ibadettir. M›zra¤›n gölgesi tamamen k›sal›ncaya kadar (namaz k›lmaya

devam edebilirsin.) Sonra namaz k›lma çünkü o vakit cehennem alevlendirilir.

Gölge uzamaya bafllay›nca namaz k›l. Çünkü namaz tan›k olunan ve haz›r olu-

nan bir ibadettir. ‹kindi namaz›n› k›l›ncaya kadar (namaz k›labilirsin. ‹kindiyi k›l-
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225 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1233; Müslim, es-Sahîh I, 568, 831;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 481, 3176; Tirmizî, es-Sunen II,
247, 1035; Nesâî, es-Sunen I, 275; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 486, 1519



d›ktan) sonra günefl batana kadar namaz k›lma. Çünkü günefl batt›¤› vakit bir

fleytan›n iki boynuzu aras›nda batar ve o vakit ona kâfirler secde eder.”226

Belli bir zaman ve bir mekân bu yasaktan müstesnâd›r:

Bu belli zaman cuma günü güneflin tam tepede oldu¤u vakittir. Çünkü Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Cuma günü kifli gusleder ve

gücü yetti¤i kadar temizlenir ve herhangi bir koku sürünür yahutta evindeki hofl

kokuya el de¤dirir sonra da (namaza gitmek üzere) ç›kar. ‹ki kiflinin aras›n› ay›r-

madan kendisi için takdir olunan kadar›yla namaz k›larsa, sonra imam konuflma-

ya bafllay›nca susup dinlerse, mutlaka o cuma ile di¤er cuma aras›nda, (küçük

günahlar›) ona ba¤›fllan›r.”227

Bu hadisle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müslüman› kendisi için tak-

dir olunmufl namaz› k›lmaya teflvik etmifl ve imam›n hutbeye ç›k›fl vakti d›fl›nda

namaz k›lmas›n› engellememifltir. Bu sebeble aralar›nda Ömer b. el-Hattab rad›-

yallahu anh’›n da bulundu¤u seleften birden çok kimse böyle demifl ve bu hususta

‹mam Ahmed b. Hanbel de ona uyarak flunlar› söylemifltir: ‹mam›n minbere ç›k-

mas› namaz k›lmaya, hutbeye bafllamas› konuflmaya manidir. Böylelikle bugün-

de günün tam ortas›n› de¤il, imam›n hutbeye ç›kmas›n› namaza mani kabul et-

mifllerdir. 

Belli yer ise -Yüce Allah’›n fleref ve azametini artt›rmas›n› diledi¤imiz-

Mekke’dir. Bu vakitlerin hiçbirisinde orada namaz k›lmak mekruh de¤ildir. Çünkü

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Ey Abd-i Menaf o¤ullar›! Bu

beyti tavaf eden ve namaz k›lan herhangi bir kimseye gece ya da gündüz hangi

vakit olursa olsun, mani olmay›n›z.”228

Bu vakitlerde k›l›nmas› yasak olan namaz hiçbir sebebi bulunmayan mut-

lak tatavvu (nafile) namazd›r. Bu vakitlerde farz yahut nafile olsun, geçmifl na-

mazlar›n kazas› caizdir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Her kim bir namaz› unutursa onu hat›rlad›¤›nda k›ls›n. O namaz›n bun-

dan baflka bir keffareti yoktur.”229
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226 Sahih bir hadistir. Miflkâtu’l-Mesâbîh, 1042; Müslim, es-Sahîh I, 570, 832
227 Sahih bir hadistir. Ter¤ib, 689; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 370, 883
228 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1036; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 398,

1254; Tirmizî, es-Sunen II, 178, 869; Nesâî, es-Sunen V, 223
229 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 70, 597; Müslim, es-Sahîh I, 477, 684; Ebû

Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 113, 438; Bu hadisi ayr›ca “bundan bafl-
ka keffareti yoktur” ifadesi olmadan: Nesâî, es-Sunen I, 293; Tirmizî, es-Sunen I,
114, 187; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 227, 696’da rivâyet etmifllerdir.



Ayn› flekilde abdestten sonra her ne vakitte olursa olsun namaz k›lmak

caizdir. Çünkü Ebû Hureyre’nin rivâyetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

sabah namaz› esnas›nda Bilâl’e flöyle demifltir: “Ey Bilâl, ‹slâm’da (mükâfat›n›)

en çok ümit etti¤in bir amelini bana bildir. Çünkü ben cennette benim önümde

senin takunyalar›n›n sesini duydum.” Bilâl dedi ki: Bana göre, ben gece ya da

gündüz ne zaman abdest ald›msa o abdest ile benim için k›lmam takdir olunmufl

kadar›yla mutlaka k›ld›¤›m namazdan daha çok (mükâfat›n›) ümit etti¤im baflka-

ca bir amelim yoktur.230

Tahiyyetu’l-mescid namaz› da (o vakitlerde) caizdir. Çünkü Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse mescide gire-

cek olursa iki rekat k›lmadan oturmas›n.”231

Tan yerinin a¤armas›ndan sonra ve sabah namaz›ndan önce tatavvu

(nâfile) namaz›n›n nehyedilmesi:

‹bn Ömer’in azadl›s› Yesâr’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: ‹bn Ömer

tan yeri a¤ard›ktan sonra benim namaz k›ld›¤›m› gördü. Ey Yesar dedi, flüphe-

siz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler bu flekilde namaz k›lmakta iken yan›-

m›za ç›k›p geldi ve flöyle buyurdu: “Sizden haz›r olanlar, haz›r olmayanlara teb-

li¤ etsin. Tan yeri a¤ard›ktan sonra iki rekatten baflka namaz k›lmay›n.”232

Namaz için kamet getirildi¤i vakit nafile namaz k›lman›n yasaklan›fl›:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöye bu-

yurmufltur: “Namaz için kamet getirildi¤inde (kendisi için kamet getirilen) farz d›-

fl›nda hiçbir namaz olmaz.”233
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230 Daha önce abdestin sünnetleri aç›klan›rken geçen bu hadisin kaynaklar› için ora-
ya bak›labilir.

231 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 48, 1163; Müslim, es-Sahîh I, 495, 714;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 133, 463; Tirmizî, es-Sunen I, 198,
315; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 324, 1013; Nesâî, es-Sunen II, 53

232 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5353; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– IV, 158, 1264; Tirmizi’de muhtasar olarak: “Tan yeri a¤ard›ktan son-
ra iki rekat d›fl›nda namaz yoktur” lafz› ile rivâyet etmifltir. I, 262, 417

233 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 945; Müslim, es-Sahîh I, 493, 710;
Tirmizî, es-Sunen I, 264, 419; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 142,
1252; Nesâî, es-Sunen II, 116; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 364, 1151



Namaz k›lman›n yasakland›¤› yerler:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Alt› husus ile di¤er peygamberlere üstün k›l›nd›m: Bana özlü sözler ve-

rildi. (Düflman›m›n kalbine sal›nan) korku ile yard›ma mazhar oldum. Ganimetler

bana helâl k›l›nd›. Yeryüzü benim için hem temizlenme arac›, hem mescid k›l›n-

d›. Ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim ve ben peygamberlerin

sonuncusu oldum.”234

Buna göre yeryüzünün bütünü mesciddir. fiu hadiste istisnâ edilenler

müstesnâ: 

Cundeb b. Abdullah el-Becelî’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’i vefat›ndan befl gün önce flöyle buyururken dinledim:

“Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin ve aralar›ndaki salih kimselerin

kabirlerini mescid ediniyorlard›. Dikkat edin, kabirleri mescid edinmeyin. Ben siz-

lere bunu yapman›z› yasakl›yorum.”235

Ebû Said el-Hudrî’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kabristan ve hamam d›fl›nda yeryüzünün tamam›

mesciddir.”236

el-Berâ b. Âzib’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’e deve a¤›llar›nda namaz k›lma hakk›nda soru soruldu. fiöyle buyur-

du: “Deve a¤›llar›nda namaz k›lmay›n. Çünkü oralar› fleytandand›r.” Ona koyun

a¤›llar›nda namaz k›lmaya ona sorulunca da flu cevab› verdi: “Orada namaz k›-

labilirsiniz. Çünkü onlar (koyunlar) bir berekettir.”237
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234 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 257; Müslim, es-Sahîh I, 371, 523
235 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 286; Müslim, es-

Sahîh I, 377, 532
236 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 606; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– II, 158, 488; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 246, 745; Tirmizî, es-Sunen I,
199, 316

237 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7351; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 159, 489



EZAN

Hükmü:

Ezan, özel bir tak›m laf›zlarla namaz vaktinin girdi¤ini bildirmek demek-

tir.238 Ezan vacib (farz)d›r. 

Malik b. el-Huveyris’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Namaz vakti girdi mi aran›zdan biriniz size ezan okusun ve

yaflça en büyü¤ünüz size imam olsun.”239 Böylelikle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem ona ezan okumay› emretmifltir. Emir kipi ise bilindi¤i üzere vücûb ifade

eder.

Enes’den rivâyete göre (dedi ki): Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim-

le birlikte bir kavmin üzerine gaza yapt›¤› zaman sabah› edip bekleyinceye ka-

dar bizimle gaza yapmazd› (düflmana bask›n yapmazd›). Bir ezan duyacak olur-

sa onlara hücum etmez, ezan duymayacak olursa onlara bask›n yapard›.240

Ezan›n fazileti:

Muaviye rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “fiüphesiz müezzinler k›yamet gününde insanlar aras›nda boyunlar›

(boylar›) en uzun olacak kimselerdir.”241

238 F›khu’s-Sunne, I, 94
239 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 111, 631; Müslim, es-Sahîh I, 465, 674
240 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 89, 610 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sahîh

I, 288, 382 bu manada
241 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6645; Müslim, es-Sahîh I, 290, 387



Abdurrahman b. Abdillah b. Abdirrahman b. Ebî Sa’saa el-Ensarî el-Mâzi-

nî’nin babas›ndan rivâyet etti¤ine göre babas› ona flunu bildirmifl: Ebû Said el-

Hudrî kendisine dedi ki: “Gördü¤üm kadar›yla sen koyunlar› ve çölü seven biri-

sin. E¤er koyunlar›n aras›nda yahut çölünde isen namaz için ezan okudu¤un za-

man ezan okurken sesini yükselt. Çünkü müezzinin sesinin ulaflt›¤› yere kadar

bir cin ya da bir insan ya da herhangi bir fley onun sesini iflitecek olursa mutla-

ka k›yamet gününde onun lehine flehadet edecektir.” Ebû Said dedi ki: Ben bu-

nu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den dinledim.242

Ezan›n laf›zlar›:

Abdullah b. Zeyd b. Abd Rabbih’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem (namaz vakitlerini bildirmek amac›yla) -hristiyanlara

uygunlu¤u sebebiyle hofllanmad›¤› halde- çan çalmay› kararlaflt›r›nca geceleyin

uykuda iken üzerinde yeflil iki elbise bulunan ve elinde bir çan tafl›yan bir kifli

gördüm. (Abdullah) dedi ki: Ona: Ey Allah’›n kulu, bu çan› satar m›s›n diye sor-

dum. O: Onu ne yapacaks›n diye sordu. (Abdullah) dedi ki: Onunla namaza ça-

¤›raca¤›z dedim. Adam: Sana bundan daha hay›rl›s›n› göstereyim mi, diye sor-

du. Ben: Evet deyince flöyle dedi: Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber, Allahu-

ekber, eflhedu en la ilahe ilallah eflhedu en la ilahe illallah, eflhedu enne Muham-

mede’r Rasûlullah eflhedu enne Muhammede’r- Rasûlullah, hayyeale’s-salah

hayyeale’s-salah, hayyeale’l-felâh hayyeale’l-felâh Allahuekber Allahuekber la

ilahe illallah, dersin.

(Abdullah devamla) dedi ki: Sonra biraz geri çekildi ve flunlar› söyledi: Namaz

için kamet getirece¤in vakitte flöyle de: Allahuekber Allahuekber, eflhedu en la ilahe

illallah, eflhedu enne Muhammeden Rasûlullah, hayyeale’s-salah hayyeale’l-felah

kad kameti’s-salah kad kameti’s-salah Allahuekber Allahuekber, la ilahe illallah.

(Abdullah devamla) dedi ki: Sabah olunca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in yan›na gittim ve ona gördü¤üm rüyay› anlatt›m. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “‹nflaallah bu rüya hak bir rüyad›r.” Sonra ezan okunmas›-

n› emretti. Ebû Bekr’in azadl›s› olan Bilal bu flekilde ezan okuyordu.243
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242 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 625; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 87, 609; Nesâî, es-Sunen II, 12

243 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 469; Ahmed, Musned
–Fethu’r-Rabbânî tertibi– III, 14, 244; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
II, 169, 495; Tirmizî, es-Sunen I, 122, 189 –muhtasar olarak–;  ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 232, 706



Müezzinin her iki tekbiri bir nefeste söylemesinin müstehab oluflu: 

Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Müezzin Allahuekber Allahuekber dedi¤inde sizden herhan-

gi bir kimse: Allahuekber Allahuekber derse daha sonra müezzin: Eflhedu en la

ilahe illallah deyince sizden herhangi bir kimse: Eflhedu en la ilahe illallah der-

se...”244 Bu hadiste müezzinin her iki tekbiri (Allahuekber lafz›n›) birarada söy-

leyece¤ine, ezan› duyan›n da müezzine öylece cevap verece¤ine aç›k bir iflaret

vard›r.245

Tercî’in müstehab oluflu:

Tercî’: Ezandaki flehadet lafz›n› iki defa yüksek sesle söyledikten sonra

flehadet laf›zlar›n› alçak sesle iki defa daha tekrarlamak demektir.246

Ebû Mahzure rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Allah’›n Peygamberi sallallahu

aleyhi ve sellem kendisine flu flekilde ezan okumay› ö¤retti: “Allahuekber Allahuek-

ber, eflhedu en la ilahe illallah eflhedu en la ilahe illallah eflhedu enne Muhamed-

den Rasûlullah, eflhedu enne Muhammeden Rasûlullah, sonra tekrar döner ve

flöyle der: Eflhedu en la ilahe ilallah, eflhedu en la ilahe illallah eflhedu enne Mu-

hammede’r-Rasûlullah eflhedu enne Muhammede’r-Rasûlullah, hayyeale’s-salâh

-iki defa, hayyeale’l-felâh -iki defa- Allahuekber Allahuekber la ilahe illallah.”247

Sabah›n bafllang›c› için ezanda tesvîb (es-salâtu hayru’n-mine’n-

nevm demek):

Ebû Mahzûre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi-

sine ezan› ö¤retti. Hadiste flunlar da yer almaktad›r: “...Hayyeale’l-felâh hayye-

ale’l-felâh es-salâtu hayru’m-mine’n-nevm es-salatu hayru’n-mine’n-nevm- bu

sözleri sabah›n ilk ezan›nda söyler- Allahuekber Allahuekber la ilahe illallah.”248

Emir es-San’anî Subulu’s-Selâm (I, 120)’de flunlar› söylemektedir: “‹bn

Reslan dedi ki: Tesvibin meflruiyeti sabah için okunan ilk ezandad›r. Çünkü bu ilk

ezan uyuyan› uyand›rmak için okunur. ‹kinci ezan ise o vaktin girdi¤ini bildirmek

ve namaza ça¤›rmak içindir.”
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244 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 527; Müslim, es-Sahîh I, 289, 385;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 228, 523

245 Nevevî, fierhu Müslim, III, 79
246 A.g.e., III, 81
247 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 191; Müslim, es-Sahîh I, 287, 379 



Sadece sabah namaz›nda vakitten önce, di¤er vakitlerde ise vaktin

bafllang›c›nda ezan okuman›n müstehab oluflu:

Câbir b. Semura flöyle demifltir: Bilal günefl zevale erer ermez ezan okur

ve hiçbir fley eksiltmezdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yan›na ç›kma-

d›kça da kamet getirmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ç›k›p da onu gö-

rünce de kamet getirirdi.249

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “fiüphesiz Bilal gece vaktinde ezan okur, bu nedenle ‹bn

Um Mektum ezan okuyuncaya kadar yemenize içmenize devam edebilirsi-

niz.”250

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namaz› için vaktinden önce ezan

okuman›n hikmetini flu sözleriyle aç›klamaktad›r: 

“Bilâl’in ezan okumas› herhangi birinizin sahur yemesini sak›n engelleme-

sin. Çünkü o gece namaz k›lmakta olan (yata¤›na) geri dönsün ve aran›zdan

uyuyan kimseleri uyand›rs›n diye gece vaktinde ezan okur -ya da; seslenir, diye

buyurdu-”251

Ezan ve kamet duyuldu¤unda ne söylenir?:

Ezan okundu¤unu ve kamet getirildi¤ini duyan bir kimsenin müezzinin

söyledi¤i sözleri söylemesi müstehabt›r: 

Ebû Said’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Ezan sesini duydu¤unuz vakit müezzinin dedi¤i gibi siz de söyleyiniz.”252

Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Müezzin Allahuekber Allahuekber
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248 Sahîhu Suneni’n-Nesâî 628; Nesâî, es-Sunen II, 7
249 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 503; Ahmed, Musned –Fethu’r-

Rabbânî tertibi– III, 35, 283 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sahîh I, 423, 606; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 241, 533 –buna yak›n ifadelerle– “Ek-
siltmezdi” lafz›, ezan laf›zlar›ndan okumad›k bir fley b›rakmazd›, demektir. Bu
aç›klamay› fievkânî, Neylu’l-Evtâr, II, 31’de yapm›flt›r. 

250 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 104, 622; Müslim, es-Sahîh II, 768, 38,
1092

251 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 103, 621; Müslim, es-Sahîh II, 768, 1093;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 472, 2330

252 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 90, 611; Müslim, es-Sahîh I, 288, 383; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 224, 518; Tirmizî, es-Sunen I, 134, 208;
‹bn Mâce, es-Sunen I, 238, 720; Nesâî, es-Sunen II, 23



deyince sizden herhangi bir kimse de: Allahuekber Allahuekber derse daha son-

ra (müezzin) eflhedu en la ilahe illallah deyip sizden herhangi bir kimse: Eflhedu

en la ilahe illallah derse daha sonra müezzin: Eflhedu enne Muhammede’r-Ra-

sûlullah deyince sizden herhangi bir kimse: Eflhedu enne Muhammede’r-Rasû-

lullah derse sonra müezzin: Hayyeale’s-salah deyince sizden herhangi bir kim-

se de: La havle ve la kuvvete illa billah derse, daha sonra müezzin: Hayyeale’l-

felâh deyince sizden herhangi bir kimse de: La havle ve la kuvvete illa billah der-

se daha sonra müezzin Allahuekber Allahuekber deyince sizden herhangi bir

kimse: Allahuekber Allahuekber derse arkas›ndan müezzin: La ilahe illallah de-

yince sizden herhangi bir kimse: -kalbinden olmak üzere- La ilahe illallah derse

cennete girer.”253

Buna göre; müezzinin dedi¤i gibi der yahutta hayyealâ (hayyeale’s-salah

ve hayyeale’l-felah demek) esnas›nda la havle ve la kuvvete illa billah derse ya-

hutta hem hayyealâ (hayyeale’s-salah hayyeale’l-felâh)’› hem de havkale’yi (la

havle ve la kuvvete...) birlikte söylerse, Allah’›n izniyle isabet etmifl olur.

Müezzin ezan› veya kameti bitirip de onu dinleyen ona karfl›l›k verdikten

sonra, flu iki hadiste belirtilen sözleri söyler: Abdullah b. Amr’dan rivâyete göre o

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinlemifltir: “Sizler müezzi-

nin ezan›n› duydu¤unuz vakit onun dedi¤i gibi deyiniz. Sonra bana salat getiri-

niz. Çünkü kim bana bir defa salat getirirse onun karfl›l›¤›nda Allah ona on defa

salat getirir. Sonra Allah’tan benim için “vesile”yi isteyiniz. O cennette Allah’›n

kullar›ndan sadece bir kula verilecek bir makamd›r. O kiflinin ben olaca¤›m› ümit

ederim. Her kim Allah’tan benim için “vesile”yi isteyecek olursa ona flefaat nasib

olacakt›r.”254

Câbir’den rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Her kim ezan› duydu¤u vakit:: Ey bu eksiksiz davetin ve k›l›nacak olan

namaz›n Rabbi olan Allah’›m, Muhammed’e vesileyi, üstün fazileti ver ve onu

kendisine vaadetti¤in Makam-› Mahmud’a gönder, diyecek olursa k›yamet gü-

nünde benim flefaatim ona nasib olacakt›r.”255
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253 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 527; Müslim, es-Sahîh I, 289, 385;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 228, 523

254 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 198; Müslim, es-Sahîh I, 288, 384;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 225, 519; Tirmizî, es-Sunen V, 247,
3694; Nesâî, es-Sunen II, 25

255 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 243; Buhârî, es-
Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 94, 614; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II,
231, 525; Tirmizî, es-Sunen I, 136, 211; Nesâî, es-Sunen II, 27; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 239



Ezan ile kamet aras›nda dua:

Müslüman›n ezan ile kamet aras›nda çokça dua etmesi müstehabt›r. Çün-

kü o vakit dua kabul olunur: 

Enes rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ezan ile kamet aras›nda yap›lan dua geri çeviril-

mez.”256

Müezzin için müstehab olan hususlar:257

Müezzinin afla¤›daki niteliklere sahip olmas› müstehabt›r:

1. Ezan okumakla Allah’›n r›zas›n› aramas› ve buna karfl›l›k bir ücret al-

mamas›. Osman b. Ebi’l-Âs’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ey Allah’›n Rasû-

lü, dedim. Beni kavmime imam tayin et. “Sen onlar›n imam›s›n. Onlar›n en zay›f-

lar›na uy ve okuyaca¤› ezan için ücret almayacak bir müezzin edin” buyurdu.258

2. Küçük, büyük hadesten yana temiz olmal›d›r. Çünkü daha önce geçti¤i

üzere ezan› abdestli okumak müstehabt›r.

3. Ayakta ve k›bleye yönelik olmal›d›r. ‹bnu’l-Münzir dedi ki: Ezan›n ayak-

ta okunmas›n›n sünnetten oldu¤u icmâ’ ile kabul edilmifltir. Çünkü böylece eza-

n›n iflitilme boyutlar› daha ileriye ulafl›r. Ayn› flekilde ezan okurken k›bleye yönel-

mek de sünnettendir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in müezzinleri k›b-

leye dönerek ezan okurlard›.

4. Hayyeale’s-salâh dedi¤i vakit bafl›n› ve boynunu sa¤ tarafa, hayyeale’l-

felâh dedi¤i vakit de sol tarafa çevirmesi.

Ebû Cuhayfe’den rivâyete göre o Bilal’i ezan okurken görmüfltür. (Ebû Cu-

hayfe) dedi ki: Ezan okurken ben onun a¤z›ndan flu tarafa, bu tarafa ç›kanlar› ta-

kip etmeye koyuldum.259
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256 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 489; Tirmizî, es-Sunen I, 137, 212;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 224, 517

257 F›khu’s-Sunne, I, 99
258 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 497; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– II, 234, 527; Nesâî, es-Sunen II, 23; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 236,
714 –son cümle ‹bn Mâce’den–

259 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 114, 634; Müslim, es-Sahîh I, 360, 503;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 219, 516; Tirmizî, es-Sunen I, 126,
197; Nesâî, es-Sunen II, 12. Ezan okurken gö¤sü çevirmenin sünnette kesinlik-
le bir dayana¤› yoktur. Boynun çevirilmesi ile ilgili varid hadislerden hiçbirisinde
gö¤sün çevirilmesinden söz edilmemifltir. (Temâmu’l-Minne, 150)



5. ‹ki parma¤›n› iki kula¤›na sokmas›: Çünkü Ebû Cuhayfe flöyle demifltir:

“Ben Bilal’i ezan okuyup dönerken gördüm. A¤z›n› flu tarafa ve bu tarafa çeviri-

yor, iki parma¤› da kula¤›nda bulunuyordu.”260

6. Yüksek sesle ezan okumas›: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Müezzinin sesinin uzand›¤› yere kadar cin, insan ya da her-

hangi bir fley onun sesini kim iflitirse mutlaka k›yamet gününde onun lehine fle-

hadet edecektir.”261

Ezan ile kamet aras›ndaki sürenin miktar›:

Ezan ile kamet aras›nda namaz için haz›rlan›p namaza gelecek kadar bir

sürenin b›rak›lmas› gerekir. Çünkü ezan bu maksatla teflrî olunmufltur. Aksi tak-

dirde ezandan gözetilen fayda ortadan kalkar.

‹bn Battal der ki:262 “Bunun vaktin iyice girip namaz k›lacaklar›n toplan-

mas›na imkân verecek bir süre d›fl›nda belli bir s›n›r› yoktur.”

Ezandan sonra mescidden ç›kmak hakk›ndaki nehiy:

Ebû’fl-fia’sâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Mescidde Ebû Hureyre ile

birlikte oturuyorduk. Müezzin ezan okudu. Bir adam mescidden kalk›p yürüme-

ye bafllad›. Ebû Hureyre gözüyle onu takip etti. Nihayet mescidden ç›k›nca Ebû

Hureyre dedi ki: Bu adam›n yapt›¤›na gelince o Ebû’l-Kas›m (Muhammed sallal-

lahu aleyhi vesellem)’a asi olmufltur.263

Kazaya kalm›fl namaz için ezan ve kamet:

Bir kimse uykuda iken ya da unuttu¤u için bir namaz› geçirmifl ise, onun

o vakit için ezan okuyup kamet getirmesi meflrudur. Çünkü Ebû Davud’un rivâ-
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260 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 164; Tirmizî, es-Sunen I, 126, 197
Tirmizî flöyle der: “Hasen-Sahih bir hadistir. ‹lim ehli aras›nda uygulama buna gö-
redir. Ezan okurken müezzinin iki parma¤›n› kula¤›na girdirmesini müstehab gör-
müfllerdir” 

261 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 625; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 87, 609; Nesâî, es-Sunen II, 12

262 Haf›z ‹bn Hacer, Fethu’l-Bârî, II, 106
263 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 249; Müslim, es-Sahîh I, 453, 655;

Nesâî, es-Sunen II, 29; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 240, 532;
Tirmizî, es-Sunen I, 131, 204. Son iki kaynakta bu vaktin ikindi namaz› oldu¤u da
belirtilmektedir.



yet etti¤i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab›n›n yolculukta iken uyuyup

sabah namaz›n› geçirmifl olmalar›n› anlatan olayda Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’e Bilal’e ezan okumas›n› emretmifl, o da ezan okuyup kamet getirmifltir.264

E¤er geçirilmifl namazlar birden fazla ise tek bir ezan okur ve herbir na-

maz için kamet getirir. Çünkü ‹bn Mesud rivâyet etti¤i hadiste flöyle demifltir: 

“Müflrikler Hendek gününde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i u¤raflt›rd›k-

lar›ndan dört vakit namaz› gecenin Yüce Allah’›n diledi¤i kadar bir bölümü geçin-

ceye kadar k›lamad›. Sonra Bilal’e emir vererek Bilal ezan okudu, sonra (Bilal)

kamet getirdi. (Peygamber) ö¤le namaz›n› k›l(d›r)d›. Sonra kamet getirdi. (Pey-

gamber) ikindi namaz›n› k›l(d›r)d›. Sonra bir daha kamet getirdi. Peygamber ak-

flam namaz›n› k›l(d›r)d›. Sonra (Bilal) kamet getirdi. Yats› namaz›n› k›l(d›r)d›.”265

Namaz›n s›hhat flartlar›:

Namaz›n s›hhati için afla¤›daki flartlar aran›r: 

1. Vaktin girdi¤ini bilmek: Çünkü Yüce Allah: “Çünkü namaz mü’minler

üzerine vakitleri belli bir farzd›r.” (en-Nisâ, 4/103) buyurmaktad›r.

O halde vakti girmeden ve -bir mazeret olma hali d›fl›nda- vakti ç›kt›ktan

sonra hiçbir namaz sahih olmaz.

2. Küçük ve büyük hadesten taharet: Çünkü Yüce Allah flöyle buyur-

maktad›r: “Ey iman edenler, namaza kalkaca¤›n›z zaman yüzlerinizi ve dirsekle-

re kadar ellerinizi y›kay›n. Bafllar›n›za meshedin. Her iki topu¤unuza kadar ayak-

lar›n›z› da (y›kay›n). E¤er cünub iseniz y›kan›p temizleniniz.” (el-Mâide, 5/6) ‹bn

Ömer rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i hadise göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “Allah taharetsiz hiçbir namaz› kabul etmez.”266

3. Bedeninin, namaz k›laca¤› elbise ve yerin temiz olmas›: Elbisenin

temiz olmas› Yüce Allah’›n: “Elbiseni temizle” (el-Müddessir, 74/4) buyru¤u ile

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in flu buyru¤undan dolay› gereklidir: “Sizden

herhangi bir kimse mescide geldi¤i zaman ayakkab›lar›n› ters çevirip onlara bir

baks›n. E¤er onlarda bir pislik görürse o pisli¤i yere silsin, sonra ayakkab›lar›yla
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264 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 420; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 106, 432

265 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 638; Tirmizî, es-Sunen I, 115, 179;
Nesâî, es-Sunen I, 279

266 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 104; Müslim, es-Sahîh I, 204, 224;
Tirmizî, es-Sunen I, 3, 1



(öylece) namaz k›ls›n.”267

Bedenin temiz olmas›na gelince, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mezi

hakk›nda kendisine soru sor(dur)an Ali rad›yallahu anh’a: “Abdest al ve zekerini y›-

ka” buyurmufl olmas›ndan dolay›d›r.268 ‹stihaza kan› görene de: “Üzerinden ka-

n› y›ka ve namaz k›l” buyurmufltur.269

Yerin temiz olmas›na gelince: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidde

bir bedevinin küçük abdestini bozmas›ndan sonra ashab›na söyledi¤i flu sözle-

ridir: “Onun sidi¤i üzerine bir kova su dökünüz.”270

Üzerinde necaset oldu¤unu bilmeden namaz k›lmak:

Üzerinde bir necaset bulundu¤u halde bunu bilmeden namaz k›lan kimse-

nin k›ld›¤› namaz sahihtir, ayr›ca iade etmesi de gerekmez. Namaz k›larken ne-

caset oldu¤unu bilirse e¤er ayakkab›lar›nda yahut avreti örten miktardan fazla

elbisesinde olup bunu izale edebiliyor ise bu necaseti giderir ve namaz›n› ta-

mamlar. E¤er onu izale etmesine imkân› yoksa, namaz›n› tamamlar ve iade et-

mesi de gerekmez. Çünkü Ebû Said’in rivâyetine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem namaz k›larken ayakkab›lar›n› ç›kard›. Cemaat te ayakkab›lar›n› ç›kar-

d›. Namaz›n› bitirince: “Niye (ayakkab›lar›n›z›) ç›kard›n›z?” diye sordu. Onlar: Biz

senin ç›kard›¤›n› görünce biz de ç›kard›k, dediler. Bunun üzerine Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Cebrail bana gelerek ayakkab›lar›mda pislik

oldu¤unu bana haber verdi. Sizden herhangi bir kimse mescide gelecek olursa

ayakkab›lar›n› ters çevirsin ve onlara baks›n, e¤er bir pislik görürse onu yere

sürtsün, sonra o ayakkab›lar›yla namaz k›ls›n.”271

4. Avreti örtmek: Çünkü Yüce Allah: “Ey Ademo¤ullar›, her mescidde zî-

netinizi al›n.” (el-A’raf, 7/31) buyurmaktad›r. Yani avretlerinizi örtün. Çünkü on-

lar ç›plak olarak Beytullah’› tavaf ediyorlard›.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in flu buyru¤u da bunu gerektirmektedir:
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267 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 605; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 353, 636

268 Müslim, es-Sahîh I, 247, 303 –laf›z ona ait– Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
I, 230, 132 –muhtasar olarak–

269 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 42 ve 428, 331; Müslim, es-Sahîh I, 261,
333; Tirmizî, es-Sunen I, 82, 125; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 203, 621; Nesâî, es-Su-
nen I, 184

270 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 171; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– I, 323, 220; Nesâî, es-Sunen I, 48-49; Rivâyeti uzunca kaydedenler: Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 39, 376; Tirmizî, es-Sunen I, 99, 147

271 Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 353, 636



“Ay hali gören birisinin, namaz›n› bafl›n› örtmeksizin Allah kabul buyurmaz.”272

Erke¤in avreti göbe¤i ile diz kapa¤› aras›ndad›r. Nitekim bu hususta rivâ-

yet edilen hadiste de böyledir: Amr b. fiuayb babas›ndan, o dedesinden merfu

bir rivâyet olarak (Peygamberimize nisbet ederek) dedi ki: “Göbek ile diz kapa¤›

aras›ndaki bölge avrettir.”273

Cerhed el-Eslemî’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem üzerinde bir elbise oldu¤u halde yan›mdan geçti. O s›rada uylu¤um

aç›lm›flt›. fiöyle buyurdu: “Uylu¤unu ört. Çünkü uyluk avrettir.”274

Namazda kad›n›n yüz ve elleri d›fl›nda heryeri avrettir. Çünkü Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem: “Kad›n avrettir” buyurmufltur.275

Yine Allah Rasûlü flöyle buyurmufltur: “Allah ay hali gören bir kad›n›n na-

maz›n› baflörtüsüz kabul etmez.”276

5. K›bleye yönelmek: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Hangi

yerden ç›karsan yüzünü Mescid-i Harama döndür. Siz de her nerede olursan›z

yüzlerinizi o yöne döndürün.” (el-Bakara, 2/150) Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem do¤ru dürüst namaz›n› k›lamayan zata flöyle demifltir: “Namaz k›lmak

üzere kalkt›¤›n vakit iyice abdest al, sonra k›bleye yönel...”277

‹leri derecede korku halinde ve binek üzerine yolculukta nafile namazda

k›bleye yönelmeyi terketmek caizdir: 

Çünkü Yüce Allah: “E¤er korkarsan›z o halde (namaz›) yaya olarak veya

binek üstünde (k›l›n).” (el-Bakara, 2/239) buyurmufltur. ‹bn Ömer dedi ki: ‹ster

k›bleye yönelmifl olun, ister yönelmemifl olun. Nâfî dedi ki: Gördü¤üm kadar›yla

‹bn Ömer bunu mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den, diye zikretmifl ol-

mal›d›r.278
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272 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 534; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 345,
627; Tirmizî, es-Sunen I, 234, 375; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 215, 655

273 Hasen bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 271; Hadisi ay-
r›ca Dârakutnî, Ahmed ve Ebû Dâvûd da rivâyet etmifltir.

274 Sahih li gayrihi bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 269;
Tirmizî, es-Sunen IV, 197, 2948; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XI,
52, 3995; Bu mesele ile ilgili ‹bnu’l-Kayyim –Allah’›n rahmeti üzerine olsun-’in
aç›klamalar›n›, Tehzîbu’s-Sunen, XVII, 6’da görebilirsiniz.

275 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6690; Tirmizî, es-Sunen II, 319, 1183
276 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 534, Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– II, 345, 627; Tirmizî, es-Sunen I, 234, 375; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
215, 655

277 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 36, 6251; Müslim, es-Sahîh I, 298, 397
278 Sahih bir hadistir. Mâlik, el-Muvatta 126, 442; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî

ile– IIX, 199, 4535



Yine ‹bn Ömer’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem bine¤i üzerinde hangi tarafa dönerse dönsün (nafile) namaz k›lar ve

üzerinde vitir k›lard›. fiu kadar var ki, bine¤i üzerinde farz namaz k›lmazd›.279

K›bleyi bilmeyenin k›bleyi araflt›rmas›:

K›bleyi araflt›rarak, k›ble zannetti¤i tarafa namaz k›lsa sonra da yan›ld›¤›-

n› anlasa namaz›n› tekrar iade etmesi gerekmez: Âmir b. Rabîa’dan flöyle dedi-

¤i rivâyet edilmifltir: Karanl›k bir gecede Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir-

likte yolculukta idik. K›blenin nerede oldu¤unu anlayamad›k. Bizden herbir kifli

kendisine göre bir tarafa dönüp namaz k›ld›. Sabah olunca durumu Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’e söyledik. Bunun üzerine: “Bundan dolay› nereye döner-

seniz Allah’›n yüzü oradad›r.” (el-Bakara, 2/114) buyru¤u indi.280

6. Niyet: Bu da kiflinin k›lmak istedi¤i namaz› niyetiyle belirtmesi ve kal-

biyle tayin etmesidir. Ö¤lenin ya da ikindinin farz› ya da sünneti gibi.281 Dil ile

söylenmesi meflru de¤ildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niyeti diliy-

le telaffuz etmemifltir. O namaz için kalkt›¤› vakit sadece, Allahuekber der, bun-

dan önce de bir söz söylemezdi. Kesinlikle de sözlü olarak niyeti telaffuz etmez-

di. Ayn› flekilde: Allah için flu namaz› k›bleye yönelerek dört rekat, imam olarak

ya da imama uyarak k›l›yorum, demedi¤i gibi; eda olarak, kaza olarak bu vaktin

farz› diye de söylemifl de¤ildir. Bunlar on tane bid’at etmektedir ki; hiçbir kimse

sahih olsun, zay›f olsun muttas›l bir sened ya da mürsel bir rivâyet olarak ondan

bunlar›n hiçbirisini tek bir lafz›yla dahi nakletmifl de¤ildir. Ashab-› kiramdan hiç-

bir kimseden böyle bir rivâyet gelmemifltir. Tabiinden olsun, dört mezheb ima-

m›ndan olsun, kimse de böyle bir fleyi güzel görmüfl de¤ildir.282

NAMAZIN KILINIfiI:283

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz k›lmak üzere kalkt›¤›nda sütreye

yak›n bir yerde ayakta ve k›bleye yönelirdi. O flöyle buyururdu: “Ameller ancak

niyetler iledir. Her kifli için ancak niyet etti¤i fley vard›r.”
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279 Müslim, es-Sahîh I, 487, 39, 700; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– –muallak
bir rivâyet olarak– II, 575, 1098

280 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 835; Tirmizî, es-Sunen I, 216, 343;
‹bn Mâce, es-Sunen I, 326, 1020 –buna yak›n ifadelerle–; Ayn› flekilde Beyhakî
II, 11

281 el-Elbânî, Telhisu S›fati’s-Salâh, s. 12
282 ‹bnu’l-Kayyim, Zâdu’l-Meâd, I, 51
283 el-Elbânî, S›fatu Salâti’n-Nebî adl› eserinden özetlenerek



Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem “Allahuekber” diyerek nama-

za bafllar, tekbir ile birlikte ellerini kald›r›rd›. Sonra sa¤ elini solunun üzerine ko-

yar ve gö¤sünün üzerinde birlefltirirdi. Gözü ile yere do¤ru bakard›. Pekçok ve

çeflitli dualar ile okumaya bafllar. Yüce Allah’a hamdeder, O’nun flan›n› yüceltir

ve onu överdi. Daha sonra kovulmufl fleytandan Yüce Allah’a s›¤›n›r. Arkas›ndan

bismillahirrahmanirrahim’i okur fakat bunu aç›ktan söylemezdi. Daha sonra Fa-

tiha’y› okurdu. Âyetleri teker teker birbirinden ay›r›rd›. Fatihay› bitirince “âmîn”

derdi. Bunu aç›ktan ve sesini uzatarak söylerdi. Fatiha’dan sonra baflka bir sure

okurdu. Okudu¤u bu sure bazen uzun, bazen de k›sa olurdu.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namaz›nda, akflam ve yats›n›n ilk

rekatlerinde Kur’ân’› aç›ktan okurdu. Ö¤le, ikindi, akflam›n üçüncü ve yats›n›n

son iki rekatinde de aç›ktan okumazd›. 

Cuma, bayram, istiska (ya¤mur) ve küsûf (günefl tutulmas›) namazlar›nda

da aç›ktan okurdu.

Son iki rekati ilk iki rekate göre yar› yar›ya, onbefl âyet kadar daha k›sa

okurdu. Bu son iki rekatte sadece Fatiha’y› okudu¤u da olurdu. 

Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur’ân okumay› bitirince bir

süre susard›. Arkas›ndan ellerini kald›r›r, tekbir getirir ve rükûa var›rd›. Ellerinin

ayalar›n› diz kapaklar› üzerine koyar, parmaklar›n› birbirinden ay›r›r, diz kapak-

lar›n› elleriyle yakalarcas›na iyice yerlefltirirdi. 

Dirseklerini yanlar›ndan uzak tutar, s›rt›n› düz tutard›. Öyle ki s›rt›na su dö-

külecek olsa akmazd›. 

Rükûunda itminâna (aza ve eklemlerinin yerli yerince oturmas›na) dikkat

ederdi ve: Üç defa: subhane rabbiye’l-azim derdi. Bu rüknü (rükuu) yaparken çe-

flitli zikir ve dualar ederdi. Kimi zaman bunu, kimi zaman ötekini yapard›. Rüku

ve sucud halinde Kur’ân okumay› nehyederdi. 

Daha sonra rükûdan kalkarken 

“semiallahu limen hamideh” der, do¤rulunca da ellerini kald›r›r. Ayakta iken

“Rabbenâ ve leke’l-hamd” derdi. Bazen bundan fazlas›n› söyledi¤i de

olurdu. Sonra tekbir getirip secdeye giderdi. Ellerini diz kapaklar›ndan önce ye-
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re koyard›. Ellerine dayan›r ve onlar› aç›k tutard›. Parmaklar›n› birbirine yaklafl-

t›r›r ve k›bleye yönelik tutar, ellerini omuzlar› hizas›nda b›rak›rd›. Bazen kulakla-

r›n›n hizas›nda b›rakt›¤› da olurdu. 

Secde halinde burnunu ve aln›n› yere koyar ve flöyle buyururdu: Ben ye-

di kemik üzerine secde etmekle emrolundum: Al›n üzerine deyip -burnuna da

iflaret etti-, iki el, diz kapaklar› ve ayak parmaklar›.” Yine flöyle buyururdu: “Aln›

yere de¤di¤i gibi burnu yere de¤meyenin namaz› olmaz.” Secde ederken de it-

minana dikkat eder ve üç defa 

“subhane rabbiye’l-a’lâ” derdi. Yine secde halinde çeflitli zikirler ve dualar

yapard›. Kimi zaman bunu, kimi zaman ötekini söylerdi. Secde halinde çokça

dua yapmay› emrederdi. 

Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirerek bafl›n› sec-

deden kald›r›r. Sol aya¤›n› yayar ve üzerine iyice otururdu. Sa¤ aya¤›n› diker ve

sa¤ aya¤›n›n parmaklar›n› k›bleye yöneltirdi. Bu arada: 

“Allah’›m bana ma¤firet buyur. Bana rahmet ihsan et. K›r›k kalbimi onar,

beni yücelt, bana hidayet eyle, afiyet ver, bana r›z›k ihsan eyle, derdi. Sonra tek-

bir getirerek birincisinde oldu¤u gibi ikinci defa secde yapar, sonra tekbir getire-

rek bafl›n› kald›r›rd›. Daha sonra yine sol aya¤› üzerinde herbir kemik yerli yerin-

ce gelene kadar otururdu. Daha sonra yere dayanarak ikinci rekat için kalkard›.

‹kinci rekatte de birincisinde yapt›klar› gibi yapard›. Ancak ikinci rekati birincisin-

den bir parça k›sa tutard›.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatin bitiminden sonra teflehhüd

için otururdu. E¤er namaz iki rekatli ise -iki secde aras›nda oturdu¤u gibi- sol aya-

¤›n› yayarak otururdu. Üçlü ve dörtlü namazlar›n birinci teflehhüdünde de ayn›

flekilde otururdu. Teflehhüd için oturdu¤u vakit sa¤ elini sol uylu¤u üzerine, sol eli-

ni de sol uylu¤u üzerine koyard›; fakat sol elini yayarken sa¤ elini kapal› tutar, fle-

hadet parma¤› ile iflaret eder ve ona bakard›. Parma¤›n› kald›rd›¤› vakit onu oy-

nat›r, dua eder ve bu hususta flöyle derdi: “Böylesi hiç flüphesiz fleytana demir-

den (k›l›ç darbesinden) daha a¤›rd›r.” Bununla da flehadet parma¤›n› kastederdi.
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Allah Rasûlü her iki rekatte bir tahiyyat› okurdu. Birinci teflehhüdde ve di-

¤er teflehhüdlerde kendisine salavât getirirdi. Bunu ümmetine de teflrî buyur-

mufltur. Salavât getirdi¤inde çeflitli dualar da yapard›.

Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sa¤›na! “es-selâmu aleykum

ve rahmetullah” diyerek selâm verirdi. Soluna da ayn› flekilde selam verirdi. Bi-

rinci selam veriflinde bazen “veberekâtuhû” de ilave etti¤ide olurdu. 

Namaz›n rükünleri:

Namaz›n gerçek mahiyetini ortaya ç›kartan birtak›m farz ve rükünleri var-

d›r. Öyle ki bu farzlardan birisi yerine getirilmeyecek olursa namaz tahakkuk et-

mez ve fler’an say›lmaz. Sözü geçen bu rükünleri flöylece s›ralayabiliriz:

1. ‹hram (iftitâh) tekbiri: Ali b. Ebî Talib rad›yallahu anh’dan rivâyete göre o

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in flöyle buyurdu¤unu nakletmifltir: “Namaz›n

anahtar› taharet (abdest almak), tahrîmi (namaz›n d›fl›ndaki fiillerin haram k›l›n-

d›¤›n›n ilân›) tekbir, tahlîli (namaz d›fl›ndaki fiillerin helâl oldu¤unun ilân›) selam

vermektir.”284

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem do¤ru dürüst namaz k›lamayan zata: “Namaz k›lmak üzere kalkt›¤›n vakit

tekbir getir...” diye emir buyurmufltur.285

2. Farz namazda güç yetirebilen kimseler için ayakta durmak (k›-

yam): Çünkü Yüce Allah: “Gönülden gelerek sayg› ve itaat ile Allah’›n huzurun-

da ayakta durun.” (el-Bakara, 2/238) buyurmaktad›r.

Allah Rasûlü de ayakta namaz k›lard›. ‹mran b. Husayn’e bu flekilde dur-

mas›n› emrederek flöyle buyurmufltur: “Ayakta namaz k›l. Gücün yetmezse otu-

rarak, gücün yetmezse yan›n üzere k›l.”286

3. Her rekatte Fatiha Sûresini okumak: Ubâde b. es-Sâmit rad›yallahu

anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Fa-

tihatu’l-Kitab’› okumayan kimsenin namaz› olmaz.”287 Yine Peygamber sallallahu
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284 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 222; Tirmizî, es-Sunen I, 5,
3; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 88, 61; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
101, 275

285 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 36, 6251; Müslim, es-Sahîh I, 298, 397
286 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3778; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî

ile– II, 587, 1117; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 233, 939; Tirmi-
zî, es-Sunen I, 231, 369

287 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 236, 756; Müslim, es-Sahîh I, 295, 394;
Tirmizî, es-Sunen I, 156, 247; Nesâî, es-Sunen II, 137; ‹bn Mâce, es-Sunen I,



aleyhi ve sellem, namaz›n› do¤ru dürüst k›lamayan zata Kur’ân okumas›n› emret-

tikten sonra: “Sonra bunu namaz›n›n tamam›nda yap.” diye emir buyurmufl-

tur.288

4,5. Rükû’ ve rükû’da itminan (her azan›n ve eklemin yerli yerine gel-

mesi): Çünkü Yüce Allah: “Ey iman edenler! Rükû’ edin, secde edin...” (el-Hac,

22/77) buyurmaktad›r.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de namaz›n› do¤ru dürüst k›lamayan za-

ta: “Sonra rükû’da itminâna var›ncaya kadar rükû’ yap” buyurmufltur. 

6,7. Rükû’dan sonra do¤rulmak ve itminan: 

Ebû Mesud el-Ensarî rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kifli rükû’da ve sücûdda vücudu-

nu iyice do¤rultmad›kça namaz› yerini bulmaz.”289

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de namaz›n› do¤ru dürüst k›lamayan

zata: “Sonra ayakta tam do¤ruluncaya kadar bafl›n› kald›r” buyurmufltur. 

8,9. Sücud ve sücudda itminan: Çünkü Yüce Allah: “Ey iman edenler,

rükû’ edin ve secde edin...” (el-Hac, 22/77) buyurmufltur.

Ayr›ca Allah Rasûlü namaz›n› do¤ru dürüst k›lamayan kimseye flöyle de-

mifltir: “Sonra tam itminana var›ncaya kadar secde yap. Sonra bafl›n› kald›r ve

itminana varacak flekilde otur. Sonra secde et ve secde halinde itminana var›n-

caya kadar secdeni sürdür.”

Üzerinde secde yap›lacak azalara gelince, ‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i ri-

vâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ben yedi ke-

mik üzerine secde etmekle emrolundum: Al›n üzerine -(deyip) eliyle burnunu da

iflaret etti- ellerin, dizlerin ve ayak parmaklar›n›n üzerine.”290

Yine ‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurdu: “Aln› de¤di¤i gibi burnu yere de¤meyen kimsenin na-

maz› olmaz.”291
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273, 837; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 42, 807 “ve daha bafl-
kalar›n›” fazlal›¤›yla birlikte rivâyet etmifl olup baflkas›nda bu fazlal›k yoktur.

288 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 36, 6251; Müslim, es-Sahîh I, 298, 397
289 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 710; Nesâî, es-Sunen II, 183; Tir-

mizî, es-Sunen I, 165, 264; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 93,
840; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 282, 870

290 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 297, 812; Müslim, es-Sahîh I, 354, 230,
490; Nesâî, es-Sunen II, 209

291 Sahih bir hadistir. Dârakutnî, es-Sunen I, 348, 3; Elbanî, S›fatu’s-Salâh, s.
123’de zikretmifltir.



10,11. ‹ki secde aras› oturmak ve bu oturuflta itminan: Çünkü Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kiflinin rükû’ ve sücûdda s›rt›n›

do¤rultmad›¤› hiçbir namaz yerini bulmaz.”292

Ayr›ca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce -sücûdda belirtildi¤i

üzere- namaz›n› do¤ru dürüst k›lamayan zata da bu flekilde yapmas›n› emret-

mifltir.

12. Son teflehhüd: ‹bn Mesud rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edil-

mifltir: Teflehhüd getirmemiz bize farz k›l›nmadan önce: es-Selamu alallah, es-

selamu ala Cibrile ve Mikail derdik. Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Böyle demeyiniz; bunun yerine: et-tahiyyatu lillâhi... deyiniz” bu-

yurdu.293

Teflehhüd flekilleri: Teflehhüd sigalar› (laf›zlar›)na dair gelmifl en sahih ri-

vâyet ‹bn Mesud rad›yallahu anh’›n yapt›¤› rivâyettir. O flöyle demifltir: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerim onun elleri aras›nda oldu¤u hal-

de bana teflehhüdü t›pk› Kur’ân-› Kerim’den bir sureyi ö¤retircesine ö¤retti: 

Bütün dualar, her türlü niyazlar, ibadetler Allah’a mahsustur. Selam sana

ey Peygamber Allah’›n rahmeti ve bereketleri de Selam bizlere ve Allah’›n salih

kullar›na. fiehadet ederim ki Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur ve yine flehadet

ederim ki Muhammed onun kulu ve Rasûlüdür.”294

Peygamberin vefat›ndan sonra tahiyyat’ta peygambere salavât getirmek:

Hadisteki: “Selam sana ey peygamber! Allah’›n rahmeti ve bereketleri de”

ifadeleri hakk›nda Haf›z ‹bn Hacer, Fethu’l-Bari (II, 314)’de flunlar› söylemekte-

dir: “‹bn Mesud’un bu hadisinin baz› rivâyet yollar›nda Rasûlullah sallallahu aleyhi
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292 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 710; Nesâî, es-Sunen II, 183; Tir-
mizî, es-Sunen I, 165, 264; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 93,
840; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 282, 870

293 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 319; Nesâî, es-
Sunen III, 40; Dârakutnî, es-Sunen I, 350, 4; Beyhakî II, 138

294 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 56, 6265; Müslim, es-Sahîh I, 301, 402



ve sellem’in döneminde söylenenlerden farkl› sözler söylemeyi gerektiren laf›zlar

da varid olmufltur. Onun döneminde hitab lafz› ile (selam sana... diye) denilirdi.

Fakat ondan sonra gaib (üçüncü flah›s) lafz› kullan›larak söylenilir. Çünkü Sahih-

i Buhârî’de ‹stizan bahsinde Ebû Ma’mer’den, o ‹bn Mesud’dan nakledilen rivâ-

yette teflehhüd hadisi kaydedildikten sonra flunlar› söyledi¤ini görüyoruz: “Ve o,

o zaman bizim aram›zda idi (hayattayd›), fakat vefat ettikten sonra “es-selamu...”

dedik. Bununla: “es-selamu ale’n-nebi” dediklerini kastetmektedir. Evet Buhâ-

rî’de rivâyet bu flekildedir. Bunu Ebû Avane, Sahih’inde rivâyet etti¤i gibi es-S›-

rac, el-Cevzak~i ve Ebû Nuaym el-Esbahânî ile Beyhakî de Buharî’nin hocas›

Ebû Nuaym’e ulaflan çeflitli yollarla rivâyet etmifllerdir. Bunda flu laf›z da yer al-

maktad›r: “Peygamber vefat edince bizler de: “es-Selamu ale’n-nebi” demeye

koyulduk -burada “yani”- lafz› zikredilmemifltir.” Ayn› flekilde Ebû Bekir b. Ebi

fieybe de Ebû Nuaym’den böylece rivâyet etmifltir.

es-Sübki, fierhu’l-Minhâc’da bunu sadece Ebû Avâne’den rivâyet ettikten

sonra flunlar› söylemektedir: E¤er bu ashabdan sahih olarak gelmifl bir rivâyet

ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in vefat›ndan sonra selam getirirken hitab

kipinin (“es-selamu aleyke” demenin) vacib olmad›¤›n› gösterir. Bunun yerine:

“es-Selamu ale’n-nebi” denilir. Ben (Haf›z ‹bn Hacer) derim ki: Bu hiç flüphesiz

sahih olarak rivâyet edilmifltir. Ayr›ca ben buna güçlü bir mutâbî de buldum. Ab-

durrezzak dedi ki: Bize ‹bn Cureyc haber verdi. Bana Ata’n›n haber verdi¤ine gö-

re ashab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken: es-Selamu aleyke ey-

yuhe’n-nebiyyu (selam sana ey peygamber) derlerdi. Vefat ettikten sonra: es-se-

lamu ale’n-nebi (peygambere selam olsun) demeye bafllad›lar. Bu sahih bir is-

nadd›r.”

el-Elbânî, S›fatu’s-Salâh (126)’da flunlar› söylemektedir: “Bunun Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem taraf›ndan bir tevkif ile (onun irflad› ve ö¤retmesi ile) ol-

du¤u kesin bir fleydir. Ayr›ca bunu Âifle rad›yallahu anh’dan gelen rivâyet de des-

teklemektedir. O etraf›ndakilere namazda teflehhüd getirmeyi ö¤retirken: “es-Se-

lamu ale’n-nebi... (Peygambere selam olsun)” demelerini ö¤retiyordu. Bunu es-

Sirâc Musned’inde (II, 1, 9)’de rivâyet etti¤i gibi el-Muhlis, el-Fevâid’de (I, 54,

11)’de Âifle rad›yallahu anhâ’dan gelen sahih iki senedle rivâyet etmifllerdir.”

13. Son teflehhüdden sonra Peygamber’e salât getirmek: Çünkü Fe-

dâle b. Ubeyd el-Ensari’nin rivâyet etti¤i hadise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem namaz k›lan bir adam› gördü. Bu kifli ne Allah’a hamdetti, ne de onun fla-

n›n› yüceltti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e de salât getirmedi ve namaz›n›

bitirip gitti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bu kifli acele etti” diyerek onu ça-
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¤›rd› ve hem ona, hem baflkalar›na flunlar› söyledi: “Sizden herhangi bir kimse

namaz k›lacak olursa önce Rabbinin flan›n› yücelterek ve onu övmekle bafllas›n.

Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salavât getirsin, sonra da diledi¤i flekilde dua

yaps›n.”295

Ebû Mesud’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir adam gelip Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’in önünde oturdu. Biz de yan›nda bulunuyorduk. Adam de-

di ki: Ey Allah’›n Rasûlü, sana selam vermek bildi¤imiz bir fleydir. Peki, namaz

k›ld›¤›m›z vakit dua ve salavât getirirken sana -Allah’›n salât› üzerine olsun- na-

s›l salât getirece¤iz? dedi. (Ebû Mesud) dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

sustu. Öyle ki keflke adam ona böyle bir soru sormasayd› diye arzulad›k. Sonra

flöyle buyurdu: “Siz bana salât getirecek olursan›z: “Allah’›m, ümmi nebi Muham-

med’e ve Muhammed’in âline salât eyle...” deyiniz.296

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salât getirmenin en faziletli sözleri:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salavât getirme flekillerinin en faziletlisi Kâb

b. Ucre’nin flu rivâyetinde kaydedilendir. O dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü, sana na-

s›l selam verece¤imizi biliyoruz. Peki, nas›l salât getirece¤iz? Allah Rasûlü flöy-

le buyurdu: Deyin ki:

“Allah’›m, Muhammed’e ve Muhammed’in âline -‹brahim’in aline salât ge-

tirdi¤in gibi- salât getir. Çünkü sen her türlü hamde lay›k olans›n, flan› yücesin,

Allah’›m ‹brahim âline bereketler ihsan eyledi¤in gibi Muhammed’e ve Muham-

med’in âline de bereketler ihsan eyle. Çünkü sen her türlü hamde lay›k olans›n,

flan› pek yüce olans›n.”297

14. Selam vermek: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-
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295 Senedi Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, s. 182 –Mektebetu’l-Mearif bask›s›–;
Tirmizî, es-Sunen V, 180, 3546; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV,
354, 1468

296 Senedi Hasendir. ‹bn Huzeyme, es-Sahîh I, 351-352, 711
297 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 152, 6357; Müslim, es-Sahîh I, 305, 406;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 264, 963; Tirmizî, es-Sunen I, 301,
482; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 293, 904; Nesâî, es-Sunen III, 47



mufltur: “Namaz›n anahtar› taharet (abdestli olmak)d›r. Haram k›l›n›fl› tetbir ile-

dir, helâl k›l›nmas› ile selam vermekledir.”298

Namaz›n vacibleri:

1. ‹ntikal tekbirleri ve: “semiallahu limen hamideh Rabbenâ leke’l-

hamd” demek:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem namaz k›lmak üzere kalkt›¤›nda k›yamda durdu mu tekbir

getirirdi. Sonra rükûa var›rken tekbir getirir, sonra rükûdan kalkt›¤›nda: 

“Allah kendisine hamdeden kulunu iflitti.” derdi. Sonra ayaktayken de: 

“Rabbimiz hamd yaln›z sanad›r.” der. Sonra secdeye giderken yine tekbir

getirirdi. Bafl›n› (secdeden) kald›r›rken de tekbir getirir, sonra secdeye var›nca

yine tekbir getirir, bafl›n› kald›r›nca bir daha tekbir getirirdi. Sonra namaz›n› biti-

rinceye kadar namaz›n tamam›nda bu flekilde hareket ederdi. ‹ki rekatin sonun-

da oturduktan sonra kalkt›¤›nda da tekbir getirirdi.299

Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Benim namaz k›ld›¤›m› gördü¤ü-

nüz flekilde siz de k›l›n.” buyurmufltur.300

Namaz›n› do¤ru dürüst k›lamayan zata da bu flekilde hareket etmesini

emrederek flöyle buyurmufltur: “Hiç kimsenin namaz› abdest almad›kça, abdest

azalar›n› yerli yerince y›kamad›kça sonra da tekbir getirip aziz ve celil olan Al-

lah’a hamd ve senada bulunmad›kça, Kur’ân-› Kerim’den diledi¤i bölümü oku-

duktan sonra Allahuekber deyip sonra eklemleri iyice yerlerini buluncaya kadar

rükua varmad›kça, sonra: 
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298 Daha önce iftitah tekbiri sözkonusu edilirken zikredilen bu hadisin kaynaklar› için
de oraya bak›n›z. 

299 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 272, 289; Müslim, es-Sahîh I, 293, 28, 392;
Nesâî, es-Sunen II, 233

300 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 262; Buhârî, es-
Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 111, 631



Semiallahu limen hamideh: Allah hamdeden kulunu iflitti deyip ayakta

dimdik durmad›kça, sonra Allahuekber deyip bütün eklemleri yerli yerine oturun-

caya kadar secde etmedikçe, sonra Allahuekber deyip bafl›n› kald›rarak dosdo¤-

ru oturmad›kça, sonra Allahuekber deyip yine eklemleri yerli yerine oturuncaya

kadar secdeye varmad›kça... Sonra bafl›n› kald›r›p tekbir getirmedikçe namaz›

tamam olmaz. Bunu yapt›¤› zaman namaz› eksiksiz ve tamam olmufl olur.”301

2. Birinci teflehhüd: ‹bn Mesud rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edil-

mifltir: fiüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her iki re-

katin sonunda oturdu¤unuz vakit: 

“Bütün selamlar, övgüler, ibadetler Allah’a mahsustur. Selam sana ey Pey-

gamber! Allah’›n rahmeti ve bereketleri de. Selam bizlere ve Allah’›n salih kulla-

r›na. fiehadet ederim ki Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur, yine flehadet ederim ki

Muhammed Allah’›n kulu ve Rasûlüdür.” deyiniz. Sonra herbiriniz yapmak istedi-

¤i duay› yaps›n ve o dua ile aziz ve celil olan Rabbine yakars›n.”302

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem do¤ru dürüst namaz›n› k›lamayan zata

da bu flekilde hareket etmesini emrederek flöyle buyurmufltur: “Namaz›n ortas›n-

da oturdu¤un vakit iyice otur ve sol uylu¤unu yere yerlefltirdikten sonra teflehhüd

getir.”303

3. Namaza duran bir kimsenin önünden geçip gidenleri engellemek

ve gözünün ötesine gitmesini al›koymak üzere önüne bir sütre edinmesi

gerekir: 

Sehl b. Ebî Hasme’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse namaz k›lacak olursa bir
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301 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 763; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 99-100, 842

302 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 336; Nesâî, es-
Sunen II, 238

303 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 766; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 102, 845



sütreye do¤ru namaz k›ls›n ve ona yaklafls›n. fieytan onun aleyhine olmak üze-

re namaz›n› kesmesin.”304

‹bn Ömer’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Ancak bir sütreye do¤ru namaz k›l. Kimsenin önünden

geçmesine de f›rsat verme. E¤er geçmek isterse onunla dö¤üfl. Çünkü onunla

birlikte birisi (fleytan) vard›r.”305

Duvar, sutun, yere saplanm›fl sopa ve önünde durdurdu¤u ve kendisine

do¤ru namaz k›ld›¤› binek de sütre yerine geçer. Asgari yeterli olan k›s›m ise de-

veye binenin s›rt›n› yaslad›¤› e¤erdeki tahta parças› kadard›r. Çünkü Mûsâ b.

Talha’n›n rivâyetine göre babas› flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse önünde deve e¤erinin arka taraf›nda-

ki parça yüksekli¤inde bir fley bulunursa (onu sütre olarak de¤erlendirip) namaz

k›ls›n ve onun gerisinden geçip gidenlere de ald›rmas›n.”306

Namaz k›lan›n sütreye yak›n olmas›:  Bilal’den rivâyete göre Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ile duvar aras›nda yaklafl›k üç arfl›n kadar bir me-

safe oldu¤u halde namaz k›ld›.307

Sehl b. Sâd’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in secde etti¤i yer ile sütre edindi¤i duvar aras›nda bir koyunun geçebile-

ce¤i kadar aral›k olurdu.308

Sütre edindi¤i zaman kendisi ile sütre aras›nda herhangi bir fleyin geçme-

sine f›rsat vermemek gerekir.

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz k›-

larken önünden bir koyun geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karfl› k›b-

leye do¤ru (geçmesini önlemek için) ilerledi. O kadar ki karn› k›bleye yap›flt›.309

Ebû Said el-Hudrî’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-
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304 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 722; Hâkim, el-Mustedrek I, 251 –la-
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305 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh 62; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh II, 9, 800
306 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 339; Müslim, es-Sahîh I, 358, 499;

Tirmizî, es-Sunen I, 210, 334; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 380,
671 –buna yak›n ifadelerle–

307 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 62; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 579,
506

308 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 574, 496; Müslim, es-Sahîh I, 364, 508;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 389, 682 –buna yak›n ifadelerle–

309 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 64; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh II, 20, 827



le buyurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse namaz k›larken kimsenin önünden

geçmesine f›rsat vermesin. Elinden geldi¤i kadar da onu önlesin. Kabul etmeye-

cek olursa onunla dö¤üflsün. Çünkü o bir fleytand›r.”310

E¤er sütre edinmeyecek olursa (önünden geçen) eflek, kad›n ve siyah kö-

pek namaz›n› kesintiye u¤rat›r: 

Abdullah b. es-Sâmit’in rivâyetine göre Ebû Zer dedi ki: Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden birisi namaza durdu¤unda e¤er önünde

binek e¤erinin arka taraf›ndaki parça gibi bulunursa bu onun için sütre olur. E¤er

önünde binek e¤erinin arkas›ndaki parça gibi bir fley yok ise eflek, kad›n ve si-

yah köpek namaz›n› keser.” Ben (Abdullah b. es-Samit): Ey Ebû Zer dedim. Si-

yah köpek ile k›rm›z› köpek, sar› köpek aras›nda nas›l bir fark vard›r? dedim.

fiöyle dedi: Kardeflimin o¤lu, sen bana sordu¤un gibi ben de Rasûlulullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’e sordum da: “Siyah köpek bir fleytand›r” buyurdu.311

Namaz k›lan›n önünden geçmek haramd›r: Ebû Cuheym’den flöyle dedi¤i

rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Namaz k›la-

n›n önünden geçen bir kimse, vebalinin ne oldu¤unu bilseydi, onun önünden

geçmektense k›rk y›l durup beklemek onun için daha hay›rl› olurdu.”312

‹mam›n sütresi ona uyanlar için de sütredir: ‹bn Abbas’tan dedi ki: Difli bir

eflek üzerinde binerek geliyordum. O s›rada ergenlik yafllar›na yaklaflm›flt›m.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mina’da insanlara namaz k›ld›r›yordu. Saf›n

önünden geçtim ve efle¤in s›rt›ndan inip otlamas› için b›rakt›m ve safta durdum.

Kimse benim bu yapt›¤›ma tepki göstermedi.313

Namaz›n Sünnetleri:

Namaz›n sünnetleri sözlü ve fiilî olmak üzere iki k›s›md›r.
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310 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 338; Müslim, es-Sahîh I, 362, 505
311 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 719; Müslim, es-Sahîh I, 365, 410;

Nesâî, es-Sunen II, 63; Tirmizî, es-Sunen I, 212, 337; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 394, 688

312 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 584, 510; Müslim, es-Sahîh I, 363, 507;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 393, 687; Tirmizî, es-Sunen I, 210,
235; Nesâî, es-Sunen II, 66; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 304, 945

313 Müslim, es-Sahîh I, 361, 504; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 402,
701; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 571, 493’de: “Mina’da önünde duvar
olmaks›z›n” fazlal›¤› ile. Ancak bu, duvardan baflka bir sütrenin bulunmad›¤› an-
lam›na gelmez. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in önünde harbe
sütre olarak bulunmad›kça önü aç›k düz alanlarda namaz k›lmamay› adet edin-



Namaz›n sözlü sünnetleri:

1. ‹stiftah (namaza bafllang›ç) duas›: En faziletlisi Ebû Hureyre rad›yalla-

hu anh’›n nakletti¤i flu rivâyette belirtilendir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem na-

maz için tekbir ald›¤›nda Kur’ân okumadan önce k›sa bir süre susard›. Ben: Ey

Allah’›n Rasûlü annem, babam sana feda olsun. Acaba iftitah tekbiri ile k›raat

aras›nda susarken ne söylüyorsun? diye sordum. fiöyle buyurdu: 

“Allah’›m, benimle günahlar›m›n aras›n› do¤u ile bat› aras›n› uzaklaflt›rd›-

¤›n gibi uzaklaflt›r. Beyaz bir elbisenin kirden ar›nd›r›ld›¤› gibi beni de günahla-

r›mdan ar›nd›r. Allah’›m, günahlar›m› karla, su ile, dolu ile y›ka diyorum.”314

2. ‹stiâze: Yüce Allah flöyle buyurdu: “Kur’ân’› okuyaca¤›n zaman o ko-

¤ulmufl fleytandan Allah’a s›¤›n.” (en-Nahl, 16/98)

Ebû Said el-Hudrî’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem na-

maza durdu¤u vakit önce istiftah duas›n› (az önce belirtilen ya da sünnette rivâ-

yet edilen benzer di¤er dualar›) okur. Sonra da: “Her fleyi ifliten, her fleyi bilen

Allah’a, kovulmufl olan fleytandan, onun dürtmesinden, üfürmesinden, üfleme-

sinden s›¤›n›r›m.”315

3. Âmîn demek: Vâil b. Hucr’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem (Fatihan›n sonunda) “vele’d-dâllîn”i okudu mu “âmîn”

der ve bunu derken de sesini yükseltirdi.316

Ebû Hureyre’den rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle
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mifl oldu¤u bilinen bir husustur.
314 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 227, 744; Müslim, es-Sahîh I, 419, 598; ‹bn

Mâce, es-Sunen I, 264, 805; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 485,
766

315 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 342; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 476, 760; Tirmizî, es-Sunen I, 153, 242

316 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh 82; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
III, 205, 920; Tirmizî, es-Sunen I, 157, 248



buyurmufltur: “‹mam âmîn dedi¤inde siz de âmîn deyiniz. “Âmîn” demesi melek-

lerin âmîn demesine denk düflen kimsenin geçmifl (küçük) günahlar› ba¤›flla-

n›r.”317

4. Fatiha’dan sonra (bir miktar) Kur’ân okumak: Ebû Katade’den flöy-

le dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ö¤le namaz›n›n ilk

iki rekatinde Fatiha ile iki sûre okurdu. Birinci rekatte uzunca, ikinci rekatte ise

daha k›sa okurdu. Bazen bir âyeti bize iflittirecek flekilde okudu¤u da olurdu.

‹kindi namaz›nda da Fatiha ile iki sûre okurdu. Sabah namaz›n›n ilk rekatinde

uzunca okur, ikincisinde ise daha k›sa okurdu.318

Yine Ebû Katade’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem ö¤le ve ikindi namaz›n›n ilk iki rekatinde Fatiha ile bir sure okurdu.

Bazen bir âyeti bize iflittirdi¤i de olurdu. Son iki rekatte ise yaln›zca Fatiha’y›

okurdu.319

Bazen son iki rekatte de Kur’ân okumak da sünnettir. Çünkü Ebû Said’in

rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ö¤le namaz›n›n ilk iki

rekatinin herbir rekatinde yaklafl›k otuz âyet kadar okurdu. Son iki rekatte ise on-

befler âyet kadar okurdu -ya da: Bunun yar›s› kadar, demifltir- ‹kindi namaz›n›n

ilk iki rekatinin herbirisinde onbefl âyet kadar okurdu. Son iki rekatte ise bunun

yar›s› kadar okurdu.320

Sünnet sabah namaz›nda akflam›n ve yats›n›n ilk iki rekatinde aç›ktan

okumak, ö¤le ve ikindi namazlar› ile akflam›n üçüncü, yats›n›n da son iki reka-

tinde gizliden okumakt›r. 

5. Rükû’ ve sucudda tesbihte bulunmak: Huzeyfe’den flöyle dedi¤i rivâ-

yet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz k›ld›m. Rü-

kû’unda: 
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317 Müslim, es-Sahîh I, 307, 410; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 262, 780;
Nesâî, es-Sunen II, 144; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 211, 924;
Tirmizî, es-Sunen I, 158, 250; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 277, 851

318 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 932; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 243, 759

319 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 286; Müslim, es-Sahîh I, 333, 155,
421

320 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 287; Müslim, es-Sahîh I, 334, 157,
452



Subhâne rabbiye’l-azîm, sücudunda da; subhâne rabbiye’l-a’lâ diyor-

du.321

Utbe b. Âmir’den de flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem rükû’a vard›¤›nda üç defa “subhâne rabbiye’l-azîm ve bi hamdihi” sec-

deye vard›¤›nda da üç defa “subhane rabbiye’l-a’la ve bi hamdihî” derdi.322

6. Rükû’dan do¤rulduktan sonra “Rabbenâ ve leke’l-hamd”den ayr›

olarak flu fazla zikirlerden birisini söylemek: “Gökleri ve yeri ve ikisi aras›n-

dakileri dolduracak kadar ve bundan sonra senin de diledi¤in herfleyi dolduracak

kadar” fazlal›klar›ndan birisini söylemek.323

E¤er dilerse bu fazlal›¤› söylemekle yetinir, dilerse flu sözleriyle tamamlar: 

“Ey her türlü övgü ve flan› yüceltici dualara lay›k olan, kulun söyledi¤i en

hak söz fludur ve esasen hepimiz sana kuluz: Senin verdi¤ini kimse engelleye-

mez, vermedi¤ini de kimse veremez. Makam ve mevki sahibinin, flan ve flerefi-

nin sana karfl› faydas› da olamaz.”324

“Rabbimiz sana pekçok, pek hofl ve mübarek k›l›nm›fl hamdler -Rabbimi-

zin sevdi¤i ve raz› olaca¤› flekilde- yanl›z sanad›r.”325

7. ‹ki secde aras›nda dua etmek: Huzeyfe’den rivâyete göre Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem iki secde aras›nda: 

“Rabbim bana ma¤firet buyur, Rabbim bana ma¤firet buyur” derdi.326

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki secde

aras›nda: 
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321 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1001; Nesâî, es-Sunen II, 190; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 123, 857; Tirmizî, es-Sunen I, 164, 261

322 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 127; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– III, 121, 856; Beyhakî II, 86

323 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 296; Müslim, es-Sahîh I, 347, 477-
478; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 82, 832; Nesâî, es-Sunen II,
199

324 Ayn› yerler
325 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 119
326 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 731; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 289,

897



“Allah’›m bana ma¤firet buyur, bana rahmet eyle. Gönlümü yap, bana hi-

dayet ver, bana r›z›k ihsan et.” derdi.327

8. Birinci teflehhüdden sonra Peygamber’e salavât getirmek: Çünkü

o da böyle yapm›flt›r:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’e misvak›n› ve abdest suyunu haz›rlard›k. Yüce Allah diledi¤i za-

man gece vakti onu uyand›r›rd›. O da a¤z›n› misvaklar ve abdest al›rd›. Sonra

dokuz rekat namaz k›lard›. Sadece sekizinci rekatin sonunda otururdu. O vakit

Rabbine dua eder, peygamberine salât ve selam getirir, sonra selam vermeksi-

zin kalkar, daha sonra dokuzuncu rekatini k›lar ve otururdu. Daha sonra Rabbi-

ne hamdeder, peygamberine salât ve selam getirir, dua eder, sonra da selam ve-

rirdi.328

9. Birinci ve ikinci teflehhüdden sonra dua etmek: Birinci teflehhüdden

sonra dua ile ilgili olarak ‹bn Mesud’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Muham-

med sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her iki rekat sonunda oturdu¤unuz

vakit flöyle deyin: 

“Bütün selamlar, dualar ve ibadetler Allah’a mahsustur. Selam sana ey

peygamber! Allah’›n rahmeti ve bereketleri de.  Selam bizlere ve Allah’›n salih

kullar›na. fiehadet ederim ki Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur ve yine flehadet

ederim ki Muhammed Allah’›n kulu ve Rasûlüdür.” Daha sonra herbiriniz arzu et-
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327 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 732; Tirmizî, es-Sunen I, 175, 283;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 87, 835; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
290, 898. Ebu Davud’da “gönlümü yap” lafz› yerine “bana afiyet ver” fleklinde. ‹bn
Mace’de “bana hidayet eyle” yerine “beni yükselt” fleklindedir. Hepsini bir arada
söyleyerek: “Bana afiyet ver ve beni yükselt” fazlal›¤›n› eklemesi müstehabd›r.

328 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 390; Müslim, es-Sahîh I, 512, 746



ti¤i flekilde dua etsin, Aziz ve Celil olan Rabbine yalvar›p yakars›n.329

‹kinci teflehhüdden sonra duaya gelince, Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan

flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Herhangi biriniz son teflehhüdü bitirdikten sonra flu dört husustan Allah’a s›¤›n-

s›n: 

Cehennem azab›ndan, kabir azab›ndan, hayat›n ve ölümün fitnesinden ve

Mesih ed-Deccal’in flerrinden”330

10. ‹kinci selâm: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa selâm

verirdi. Nitekim ‹bn Mesud’dan gelen rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem sa¤›na: es-selamu aleykum ve rahmetullah diye, soluna da: es-selamu

aleykum ve rahmetullah diye selam verir ve yana¤›n›n beyaz k›sm› (sakal olma-

yan k›sm›) görününceye kadar (boynunu çevirirdi).331 Bazen tek bir defa selam

verdi¤i de olurdu. Nitekim Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem namazda yüzünün bakt›¤› tarafa (öne) do¤ru tek bir defa se-

lam verir, fakat sa¤ taraf›na da az bir fley meyleder (yüzünü çevirir)di.332

Fiilî sünnetler:

1. ‹ftitah tekbiri al›rken, rükû’a giderken, rükû’dan kalkarken ve birin-

ci teflehhüdden kalk›nca elleri kald›rmak: ‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza bafllad›¤› vakit ellerini omuzlar›n›n hizas›na

kadar kald›r›rd›. Rükû’ için tekbir getirdi¤inde de, rükû’dan bafl›n› kald›rd›¤›nda
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329 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 336; Nesâî, es-
Sunen II, 238

330 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 306; Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 741;
Müslim, es-Sahîh I, 412, 588; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 273,
968; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 294, 909

331 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 878; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 288, 983; Nesâî, es-Sunen III, 62; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 296,
914; Tirmizî, es-Sunen I, 181, 294 –son cümle yok– 

332 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 242; Tirmizî, es-Sunen I, 182, 295



da ayn› flekilde ellerini kald›r›rd›.333

Nâfi’den rivâyete göre de ‹bn Ömer namaza bafllad› m› tekbir getirir ve el-

lerini kald›r›rd›. Rükû’a vard›¤› vakit de ellerini kald›r›rd›. “Semiallahu limen ha-

mideh” dedi¤inde de ellerini kald›r›rd›. ‹ki rekatten (teflehhüdden) kalkt›¤› vakit te

ellerini kald›r›rd›. Allah’›n peygamberi’nin de ayn› flekilde ellerini kald›rd›¤›na da

ifade etmifltir.334

Bazen her e¤ilip kalk›flta da elleri kald›rmak sünnettir. Çünkü Malik b. el-

Huveyris’in rivâyet etti¤i hadise göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i na-

mazda rükû’a vard›¤›nda, bafl›n› rükû’dan kald›rd›¤›nda, secdeden bafl›n› kald›r-

d›¤›nda, ellerini kulak diplerinin hizas›na kadar kald›rd›¤›n› görmüfltür.335

2. Sa¤ eli sol elin üzerinde koyup gö¤üste tutmak: Sehl b. Sa’d’dan

flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: ‹nsanlara namaza durduklar›nda erke¤in sa¤ elini

sol elinin üzerine koymas› emrolunurdu. Ebû Hazm dedi ki: Bildi¤im flu ki; o bu-

nu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan baflkas›na nisbet etmiyordu.336

Vâil b. Hucr’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem ile birlikte namaz k›ld›m. Sa¤ elini, sol elinin üzerinde gö¤sünün üzerine

koydu.337

3. Secde yerine bakmak: Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet

edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka’be’ye girdi¤inde, oradan ç›k›nca-

ya kadar gözü secde etti¤i yerin ötesine bakmad›.”338

4. Rükû’unda flu hadislerin içerdi¤i hareketleri yerine getirmesi: Âifle

rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem rükû’a vard›¤›nda ne bafl›n› yukar› kald›r›r, ne de büsbütün afla¤› e¤erdi. ‹ki-

si aras›nda tutard›.”339 Ebû Humeyd’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in
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333 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 218, 735; Müslim, es-Sahîh I, 292, 22, 390;
Tirmizî, es-Sunen I, 161, 255; Nesâî, es-Sunen II, 122

334 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 663; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– II, 222, 739; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 439, 727

335 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1040; Nesâî, es-Sunen II, 206; Ah-
med, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– III, 167, 493

336 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahih-i Buhârî 402; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– II, 224, 740; Mâlik, el-Muvatta 111, 376

337 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 352; ‹bn Huzey-
me, es-Sahîh I, 243, 479

338 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 69; Hâkim, el-Mustedrek I, 479
339 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 111; Müslim, es-Sahîh I, 357, 498; Ebû Dâ-

vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 489, 768



namaz›n› anlat›rken flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rükua vard›¤› vakit elleriyle

diz kapaklar›n› iyice yakalar. Sonra kavislendirmeksizin s›rt›n› dümdüz eder-

di.”340

Vâil b. Hucr’dan rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû’a

vard›¤› vakit parmaklar›n›n aras›n› açard›.341

Ebû Humeyd’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû’a

vard›, ellerini diz kapaklar›n›n üzerine sanki onlar› avuçlarcas›na koydu. Ellerini

(kollar›n›) kavislendirdi ve onlar› da yanlar›ndan (bö¤ürlerinden) uzaklaflt›rd›.342

5. Secdeye var›rken elleri diz kapaklar›ndan önce yere koymak: Ebû

Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse secdeye vard›¤›nda devenin çöktü¤ü gi-

bi çökmesin, ellerini diz kapaklar›ndan önce koysun.”343

6. Secde yaparken afla¤›daki hadislerin içerdi¤i hareketleri yapmak:

Ebû Humeyd’den gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in namaz fleklini anla-

tan hadiste flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Secde etti¤i vakit kollar›n› yere yap›fl-

t›rmaks›z›n kapatmaks›z›n ellerini yere koyard›. Ayak parmaklar›n›n ucunu da

k›bleye dönük koyard›.”344

el-Berâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Secde etti¤in zaman ellerini yere koy ve dirseklerini yukar›

kald›r.”345

Abdullah b. Malik b. Buhayne’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem namaz k›ld›¤› vakit (secde halinde) ellerini koltuk altlar›n›n beyaz› görü-

nünceye kadar ay›r›rd›.346

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu
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340 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 110; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II,
305, 828; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 427, 717

341 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 110; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh I, 301, 594
342 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 214; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– II, 429, 720; Tirmizî, es-Sunen I, 163, 259
343 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 746; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– III, 70, 825; Nesâî, es-Sunen II, 207; Ahmed, Musned –Fethu’r-
Rabbânî tertibi– III, 276, 656

344 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 672; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– II, 305, 828; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 427, 718

345 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 126; Müslim, es-Sahîh I, 356, 494
346 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 294, 807; Müslim, es-Sahîh I, 356, 495;

Nesâî, es-Sunen II, 212



aleyhi ve sellem benimle yata¤›m›n üzerinde iken onu bulamad›m. Onu topuklar›n›

birbirine yap›flt›rm›fl, parmak uçlar›n› k›bleye yöneltmifl oldu¤u halde secdede

buldum.”347

Vâil b. Hucr’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Medine’ye geldim ve Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in namaz›n› gözleyece¤im, dedim.” Hadisin bir bö-

lümünü zikrettikten sonra flunlar› söylemektedir: “Sonra e¤ilip secde yapt›. Bafl›-

n› elleri aras›na yerlefltirdi...”348

Vâil b. Hucr’dan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde etti¤in-

de parmaklar›n› birbirine yak›n tutard›.”349

el-Berâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem secde yapt›¤› vakit ellerini yere koyar ve ellerini ve parmaklar›n› k›bleye do¤-

ru tutard›.”350

7. ‹ki secde aras›ndaki oturuflunun afla¤›daki hadislerin anlatt›¤› fle-

kilde olmas›: Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Sol aya¤›-

n› yere yayar ve sa¤ aya¤›n› dikerdi.”351

‹bn Ömer’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Sa¤ aya¤›n› dikip parmakla-

r›n› k›bleye dönük tutman ve sol aya¤›n üzerine oturman namazdaki sünnetler-

dendir.”352

Tavus’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: ‹bn Abbas’a ayaklar üzerine kal-

çalar› koyarak oturmak (ik’a)’a dair sorduk da o: O sünnettir, dedi. Bizler ona: Bi-

zim görüflümüze göre bu erke¤e bir zorluktur. ‹bn Abbas: Hay›r o peygamberinin

sünnetidir dedi.353

8. ‹yice oturmadan secdeden kalkmamak: Ebû K›lâbe’den dedi ki: Bize

Leysli Malik b. el-Huveyris’in haber verdi¤ine göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’i namaz k›larken görmüfl. E¤er bitirdi¤i rekat tek (vitir) rekat(i) ise iyice otur-
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347 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 126; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh I, 328, 654; Bey-
hakî II, 116

348 Senedi Sahihtir. ‹bn Huzeyme, es-Sahîh I, 323, 641
349 Sahih bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 123; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh I, 324, 642; Bey-

hakî II, 112
350 Senedi Sahihtir. S›fatu’s-Salâh, 123; Beyhakî II, 113
351 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 302; Müslim, es-Sahîh I, 357, 498;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 489, 768
352 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1109; Nesâî, es-Sunen II, 236
353 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 303; Müslim, es-Sahîh I, 380, 536;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 79, 830; Tirmizî, es-Sunen I, 175,
282



madan bir sonraki rekate kalkmazd›.354

9. Rekati bitirip kalkt›¤› vakit yere dayanarak kalkmak: Eyyub’un rivâ-

yetine göre Ebû K›lâbe flöyle demifltir: Malik b. el-Huveyris bize geldi ve bizim

bu mescidimizde bize namaz k›ld›rd› ve dedi ki: Ben, namaz k›lmak iste¤im ol-

mad›¤› halde size namaz k›ld›r›yorum. Çünkü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’in namaz k›ld›¤›n› gördü¤üm flekli size göstermek istiyorum.” Eyyub dedi

ki: Ben Ebû K›labe’ye: Peki namaz› nas›ld›, diye sordum. fiöyle dedi: Bizim flu

yafll› adam›m›z›n namaz› gibi –bununla Amr b. Seleme’yi kastediyordu– Eyyub

dedi ki: O yafll› adam tekbiri eksiksiz yapard›. Bafl›n› ikinci secdeden kald›rd› m›

oturur, sonra yere dayanarak kalkard›.”355

10. Her iki teflehhüdde de afla¤›daki hadislerde anlat›ld›¤› gibi otur-

mak: Ebû Humeyd’den rivâyete göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in na-

maz k›l›fl fleklini anlat›rken flunlar› söylemifltir: “‹ki rekatin sonunda oturdu mu sol

aya¤› üzerine oturur ve sa¤ aya¤›n› dikerdi. Son rekatte oturdu mu sol aya¤›n›

sa¤›n alrt›ndan ç›kar›r, sa¤ aya¤› diker ve makad› üzerine otururdu.”356

‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda

oturdu mu sa¤ elini sa¤ uylu¤u üzerine koyar, bütün parmaklar›n› kapat›r ve bafl

parma¤a bitiflik olan iflaret parma¤› ile iflaret eder. Sol elini de sol uylu¤unun

üzerine koyard›.357

Nâfi’den dedi ki: Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh namazda oturdu mu elle-

rini dizlerinin üzerine koyar ve parma¤› ile iflaret eder, gözüyle de ona bakar,

sonra da flöyle derdi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Hiç flüp-

hesiz bu fleytana demirden (k›l›ç darbelerinden) daha a¤›rd›r.” Kastetti¤i parmak
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354 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahihi Buhârî 437; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 302, 823; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 78, 829

355 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahihi Buhârî 437; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 302, 824; Beyhakî II, 123; fiafiî, el-Um I, 116. fiafiî el-Um’da flunlar› söy-
lemektedir: Biz de bunu kabul ediyoruz ve sücuddan ya da namazda otururken
kalkan kimseye sünnete uyarak iki eliyle de yere dayanarak kalkmas›n› söylüyo-
ruz. Çünkü böylesi alçak gönüllülü¤ü daha çok ifade eder. Namaz k›lana daha
çok destek sa¤lar. Devrilmemek ya da devrilir gibi olmamak için de daha uygun-
dur. Bunun d›fl›nda hangi flekilde kalkacak olursa ben o kalk›fl fleklini o kimse için
mekruh görmekle birlikte, bundan dolay› iade etmesi de, sehv secdesi yapmas›
da gerekmez görüflündeyim.” (el-Um, I, 117)

356 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 448; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– II, 305, 828

357 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 851; Müslim, es-Sahîh I, 408, 116,
580; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 277, 972



flehadet parma¤›d›r.358

Namazdan sonra meflrû’ k›l›nm›fl zikirler ve dualar: 

1. Sevban’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem namaz›n› bitirdikten sonra üç defa isti¤far eder ve: 

Allahumme ente’s-selâmu ve minke’s-selam tebarekte ya ze’l-celali ve’l-

ikram: Allah’›m selam (her türlü kusur ve eksiklikten münezzeh olan)s›n. Selam

(esenlik) sendendir. Ey celal ve ikram sahibi, sen pek yüce ve mübareksin” der-

di. el-Velid dedi ki: Ben el-Evzaî’ye: ‹sti¤far nas›ld›r? diye sordum. O: Esta¤firul-

lah, esta¤firullah dersin, dedi.359

2. Ebû’z-Zubeyr’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: ‹bnu’z-Zubeyr her na-

maz›n arkas›ndan selam verdikten sonra: “Allah’tan baflka hiçbir hak ilâh yoktur.

O bir ve tektir, orta¤› yoktur. Egemenlik yaln›z O’nundur. Hamd yaln›z O’na mah-

sustur. O herfleye güç yetirendir. Allah vermedikçe hiçbir fleye güç yetirilmez, ta-

kat getirilmez. Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. O’ndan baflkas›na ibadet etme-

yiz. Nimet yaln›z O’nundur, lütuf yaln›z O’ndand›r. Bütün güzel övgüler yaln›z

O’nad›r. Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. Dini sadece O’na halis k›lanlar olarak

(bunu söylüyoruz), kâfirler hofl görmese dahi.” ‹bnu’z-Zubeyr flunu ekledi: Rasû-

lullah her namaz›n akabinde bunlar› yüksek sesle söylerdi.360

3. Mu¤ire b. fiube’nin azadl›s› Verrâd’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir:

Mu¤ire b. fiube, Muaviye’ye mektup yazd›: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem na-

maz› bitirip selam verdi mi flöyle derdi: 
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358 Hasen bir hadistir. S›fatu’s-Salâh, 140; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî ter-
tibi– IV, 15, 721

359 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 756; Müslim, es-Sahîh I, 414, 591;
Tirmizî, es-Sunen I, 184, 299; Nesâî, es-Sunen III, 68; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 377, 1499; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 300, 928

360 Sahih bir hadistir. SNS 127; Müslim, es-Sahîh I, 415, 594; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 372, 1493; Nesâî, es-Sunen III, 70



“Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, O’nun orta¤› yoktur. Mülk

yaln›z O’nundur, hamd yaln›z O’nad›r. O herfleye güç yetirendir. Allah’›m, senin

verdi¤ini kimse engelleyemez. Vermedi¤ini de kimse veremez. Mal, mülk, ma-

kam ve mevki sahibi kimseye de sana karfl› mal›n›n, mülkünün, makam ve mev-

kisinin faydas› olamaz.”361

4. Ka’b b. Ucre’nin rivâyetine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “(Namaz›n arkas›ndan) söylenen birtak›m sözler var ki onlar› söyleyen

-ya da yerine getiren- asla ziyan etmez. Her namaz›n akabinde otuzüç defa tes-

bih getirmek (subhanallah demek), otuzüç defa tahmid getirmek (elhamdulillah,

demek) ve otuzdört defa tekbir getirmek (Allahuekber demek).362

Ebû Hureyre’den gelen rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Her kim herbir namaz›n peflinden otuz üç defa subhanallah,

otuz üç defa elhamdulillah, otuz üç defa Allahuekber derse -ki bunlar doksando-

kuz eder- yüze tamamlamak üzere de: 

“La ilahe illallah vahdehu la flerike leh lehul mülkü ve lehu’l-hamd ve huve

ala külli fleyin kadir: Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, O’nun orta¤›

yoktur, egemenlik yaln›z O’nundur, hamd yaln›z O’nad›r ve O herfleye güç yetiren-

dir, diyecek olursa günahlar› -denizin köpükleri kadar dahi olsa- ba¤›fllan›r.”363
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361 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 325, 844; Müslim, es-Sahîh I, 414, 593;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 371, 1491

362 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1278; Müslim, es-Sahîh I, 418, 596;
Tirmizî, es-Sunen V, 144, 3473; Nesâî, es-Sunen III, 75

363 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 314; Müslim, es-Sahîh I, 418, 597;
Dikkat edilmesi gereken bir husus da fludur: Söz konusu zikirlerin onar onar (Bu-
hârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 132, 6329); Onbirer onbirer (Müslim, es-Sa-
hîh I, 417, 143, 595), yirmibefler yirmibefler olup ayr›ca tehlîl (lâ ilahe illallah) ge-
tirilece¤i (Nesâî, es-Sunen III, 76; Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1279) fleklinde rivâyet-
ler de gelmifltir. O halde namaz k›lan kimsenin kimi zaman bu say›da, kimi za-



5. Muâz b. Cebel’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir gün Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem elimden tutarak bana flöyle dedi: “Ey Muâz, Allah’a yemin

ederim ki gerçekten ben seni seviyorum.” Ben: Babam, anam sana feda olsun.

Allah’a yemin ederim gerçekten ben de seni seviyorum dedim. fiöyle buyurdu:

“Ey Muâz ben sana tavsiyede bulunuyorum. Sak›n her namaz›n akabinde: “Al-

lah’›m seni anmak, sana flükretmek, sana güzel bir flekilde ibadet etmek için ba-

na yard›m et.” demeyi terketme.”364

6. Ebû Umame’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Her kim her farz namaz›n akabinde âyete’l-kürsi’yi okursa onun

cennete girmesine ölüm d›fl›nda hiçbir fley engel olmaz.”365 Muhammed b. ‹b-

rahim rivâyet etti¤i bu hadiste “bir de: kulhuvallahu ehad...” fazlal›¤›n› eklemek-

tedir.

7. Ukbe b. Âmir’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem bana her namaz›n akabinde el-muavvizât (diye bilinen felak ve nas)

surelerini okumam› emretti.366

8. Um Seleme’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah

namaz›n› k›l›p da selam verdi¤inde: “Allah’›m ben senden faydal› bir ilim, helâl

ve temiz bir r›z›k ve kabul olunan bir amel dilerim” derdi.367

Namazda Yap›lmas› Mekruh Olan ‹fller:

1. Gereksiz yere elbise ya da beden ile u¤raflmak: 

Muaykîb’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde etti¤i

vakit topra¤› düzelten kimse hakk›nda: “E¤er bu ifli illa yapacaksan, bir defa yap”

buyurmufltur.368
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man öbür say›da bu zikirleri getirmesi gerekir.
364 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7969; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– IV, 384, 1508; Nesâî, es-Sunen III, 53
365 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6464; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr

VIII, 134, 7532
366 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1268; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– IV, 385, 1509; Nesâî, es-Sunen III, 68
367 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 753; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 298,

925; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– IV, 55, 776
368 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 79, 1207; Müslim, es-Sahîh I, 388, 49,

546; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 222, 934; Tirmizî, es-Sunen
I, 235, 377; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 327, 1026; Nesâî, es-Sunen III, 7



2. ‹htisâr yani namaz k›lan›n elini bö¤rüne koymas›: 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Kiflinin ihti-

sâr yaparak namaz k›lmas› nehyolunmufltur.”369

3. Yukar›ya do¤ru bakmak: 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Birtak›m kimseler namazda dua ettiklerinde ya gözlerini se-

maya kald›rmaktan vazgeçerler yahutta gözleri kör edilecektir.”370

4. Gereksiz yere baflka yere bakmak:

Âifle rad›yallahu anhâ dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e namazda

baflka yere bakmaya dair soru sordum da flöyle buyurdu: “Bu fleytan›n kulun na-

maz›ndan gizlice çald›¤› bir k›s›md›r.”371

5. Oyalay›c› fleylere bakmak:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir-

tak›m desenleri bulunan bir cübbe ile namaz k›ld›, bunun üzerine flöyle dedi: “Bu

cübbedeki desenler beni meflgul etti. Bunu Ebû Cehm’e götürün ve bana desen-

leri bulunmayan bir elbise getirin.”372

6. Sedl (elbiseyi sark›tmak) ve a¤z› örtmek: 

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda

sedli (elbiseyi sark›tmay›) ve kiflinin a¤z›n› örtmesini yasaklad›.373

fiemsu’l-Hak, Avnu’l-Ma’bûd (II, 347)’de flunlar› söylemektedir: “Hattabî

dedi ki: Sedl, yere de¤inceye kadar elbiseyi sark›tmak demektir.

Neyl(u’l-Evtâr)’da da flunlar› söylemektedir: Ebû Ubeyde Garib(u’l-hadis)
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369 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 88, 1220; Müslim, es-Sahîh I, 387, 545;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 223, 94; Tirmizî, es-Sunen I, 237,
381; Nesâî, es-Sunen II, 127

370 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 343; Müslim, es-Sahîh I, 321, 429;
Nesâî, es-Sunen III, 39 

371 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7047; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 234, 751; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 178, 897; Nesâî,
es-Sunen III, 8

372 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2066; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– II, 234, 752; Müslim, es-Sahîh I, 391, 556; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 182, 901; Nesâî, es-Sunen II, 72; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
1176, 3550

373 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 966; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 347, 629; Tirmizî, es-Sunen I, 234, 376 sadece birinci cümle-
yi; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 310, 966 ise sadece ikinci cümleyi zikretmifllerdir.



adl› eserinde flunlar› söylemektedir: Sedl, kiflinin elbisesini yan taraflar›n› önün-

de biraraya getirmeden serbest b›rakmas›d›r. E¤er onlar› biraraya getirirse buna

sedl denmez. en-Nihâye (fi Garibi’l-Hadis) müellifi (‹bnu’l-Esîr) dedi ki: Sedl, ki-

flinin elbisesine sar›lmas› ve ellerini içerden sokarak bu haliyle rükû’ ve secde

yapmas› demektir. Böyle bir fley kamis (diye bilinen gömlek vb.) ile di¤er elbise-

lerde görülen bir flekildir. (‹bnu’l-Esîr) dedi ki: Sedl, kiflinin örtündü¤ü izar›n (bel-

den afla¤›s›n› örten dikiflsiz kumafl›n) orta k›sm›n› bafl›n›n üzerine koymas› ve

her iki taraf›n› omuzlar› üzerine koymaks›z›n sa¤›na ve soluna sal›vermesidir. el-

Cevherî dedi ki: Elbisesini sedletti, sedleder, onu gevflek ve serbest b›rakt› (dü-

¤üm atmad›, ba¤lamad›) demektir. E¤er “sedl” bütün bu anlamlar için kullan›lan

ortak (müflterek) bir kelime ise bütün bu anlamlar hakk›nda yorumlamaya bir ma-

ni yoktur. Çünkü müflterek lafz› bütün anlamlar›na göre yorumlamak kabul edi-

len, güçlü görüfltür.” 

7. Esnemek:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Namazda esnemek fleytandand›r. Bundan dolay› sizden herhan-

gi bir kimse esneyecek olursa elinden geldi¤i kadar kendisini tutsun.”374

8. K›ble taraf›na ya da sa¤›na tükürmek:

Câbir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse namaza durdu¤u vakit

flüphesiz flan› yüce ve mübarek olan Allah onun yüzünün karfl›s›ndad›r. Sak›n

yüzü istikametinde ya da sa¤ taraf›na tükürmesin. (Tükürecek olursa) sol taraf›-

na sol aya¤›n›n alt›na tükürsün. E¤er karfl› koyamayaca¤› bir hal olursa elbisesi

ile flöylece yaps›n” dedikten sonra elbisesinin bir parças›n› di¤eri üzerine katla-

d›.375

9. Parmaklar› birbirine geçirmek:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse evinde abdest ald›ktan sonra

mescide gelirse dönünceye kadar namazdad›r. O bak›mdan böyle yapmas›n” di-

yerek, parmaklar›n› birbirine geçirdi.376
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374 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3013; Tirmizî, es-Sunen I, 230, 368;
‹bn Huzeyme, es-Sahîh II, 61, 920

375 Sahih bir hadistir. Müslim, es-Sahîh IV, 2303, 3008; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 144, 477

376 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 445; Hâkim, el-Mustedrek I, 206



10. Saç› ve elbiseyi toplamak: 

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “Ben yedi (kemik) üzerine secde etmekle emrolundum.

Ne saç, ne de elbise toplar›m.”377

11. Secdeye var›rken dizlerini ellerinden önce koymak:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse secde etti¤i vakit devenin çök-

tü¤ü gibi çökmesin. Ellerini dizlerinden önce koysun.”378

12. Secdede kollar› yere yap›flt›rmak: 

Enes’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Secdede itidalli olunuz ve herhangi biriniz kollar›n›, köpe¤in yere yap›fl-

t›rd›¤› gibi yaymas›n.”379

13. Yemek haz›rken ya da küçük ve büyük abdesti s›k›flt›rm›flken namaza

durmak:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: “Yemek haz›rken de namaz olmaz, kü-

çük ve büyük abdest s›k›flt›rm›flken de olmaz.”380

14. ‹mamdan önce hareket etmek:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse imamdan önce bafl›n› kald›rd›¤›nda Al-

lah’›n onun bafl›n› bir eflek bafl›na çevirmesinden yahutta suretini eflek suretine

dönüfltürmesinden korkmaz m›?”381
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377 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 297, 816; Müslim, es-Sahîh I, 354, 230,
490; Nesâî, es-Sunen II, 209

378 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 746; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 70, 825; Nesâî, es-Sunen II, 207; Ahmed, Musned –Fethu’r-
Rabbânî tertibi– III, 276, 656

379 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 301, 822; Müslim, es-Sahîh I, 355, 493;
Tirmizî, es-Sunen I, 172, 275; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 166,
883; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 288, 892; Nesâî, es-Sunen II, 212 buna yak›n laf›z-
larla

380 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7509; Müslim, es-Sahîh I, 393, 560;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 160, 89

381 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 182, 691 –bu laf›zla–; Müslim, es-Sahîh I,
320, 427; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 330, 609; Nesâî, es-Su-
nen II, 69, ‹bn Mâce, es-Sunen I, 308, 961



Namazda yap›lmas› mübah olan ifller:

1. Gerekti¤i kadar›yla yürümek:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Kap›n›n kilitli oldu¤u

bir s›rada Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem evde namaz k›l›yordu. Ben geldim ve

kap›n›n aç›lmas›n› istedim. Yürüyüp bana kap›y› açt›, sonra namaz k›ld›¤› yere

geri döndü. (Âifle) kap›n›n k›ble taraf›nda oldu¤unu anlatt›.382

2. Küçük çocu¤u tafl›mak:

Ebû Katade’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’in k›z› Zeyneb ile Ebû’l-Âs b. Ebi’r-Rebî’den olma toru-

nu Ümâme’yi tafl›d›¤› halde namaz k›ld›rd›. Aya¤a kalkt› m› onu tafl›r, secde etti

mi yere koyard›.383

3. Y›lan ve akrep öldürmek:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda

iki siyah› (yani) akrep ve y›lan› öldürmeyi emretti.384

4. Gerek duyulan flekilde baflka yere bakmak ve maksad› anlatan iflaret-

te bulunmak:

Câbir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem hastaland›. O oturdu¤u halde biz de arkas›nda namaz k›ld›k. Bize

dönüp ayakta oldu¤umuzu görünce bize iflaret etti, biz de oturduk.”385

5. Elbisesine tükürmek ya da cebinden mendilini ç›karmak:

Câbir rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i k›ble taraf›na tükürmeyi nehyeden ha-

dis bunu gerektirmektedir.386

6. Selam› iflaret ile almak:

Abdullah b. Ömer’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem orada namaz k›lmak üzere Kuba’ya gitti. Ensar ona gelerek o na-

maz k›lmakta iken ona selam verdiler. (Abdullah) dedi ki: Ben Bilal’e: Rasûlullah
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382 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1151; Tirmizî, es-Sunen II, 56, 598;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 190, 910; Nesâî, es-Sunen III, 11

383 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 590, 516; Müslim, es-Sahîh I, 385, 543;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 185, 904; Nesâî, es-Sunen II, 45

384 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1147; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh II, 41,
869

385 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1145; Müslim, es-Sahîh I, 309, 413;
Nesâî, es-Sunen III, 9; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 313, 588

386 Sahih bir hadistir. Müslim, es-Sahîh IV, 2303, 3008; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 144, 477



sallallahu aleyhi ve sellem namaz k›larken ensar›n gelip ona selam vermesi üzerine

onun selamlar›n› nas›l ald›¤›n› gördün, diye sordum. (Bilal): fiöyle dedi deyip eli-

ni açt›. Cafer b. Avn da elini avuç içi yere, d›fl› da yukar›ya bakacak flekilde aç-

t›.387

7. Namazda ortaya ç›kan bir durum dolay›s›yla erkeklerin: “Subhanallah”

demeleri, kad›nlar›n da ellerini ç›rpmalar›:

Sehl b. Sâd’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Ey insanlar, size ne oluyor ki namazda herhangi bir durum ile karfl›-

laflt›¤›n›z vakit el ç›rpmaya koyuluyorsunuz? El ç›rpmak kad›nlara mahsustur.

Her kim namazda iken bir durum ile karfl›lafl›rsa “subhanallah” desin. Subhanal-

lah diyecek olursa sesini ifliten mutlaka ona yönelir...”388

8. K›raatte flafl›ran imama yard›mc› olmak: 

‹bn Ömer’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer na-

maz k›ld›rd›¤›nda Kur’ân okurken flafl›rd›. Namaz› bitirince Ubey’e: Bizimle bir-

likte namazda m›yd›n? diye sordu. O: Evet deyince, peki (bana yard›mc› olma-

na) seni engelleyen neydi? diye sordu.389

9. Uyuyan›n aya¤›n› dürtmek:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem namaz k›larken ayaklar›m› onun k›blesine uzat›yordum. Secde et-

ti mi beni hafifçe dürter, ben de ayaklar›m› kald›r›rd›m. O aya¤a kalkt› m› ayak-

lar›m› uzat›rd›m.390

10. Namaz k›lan›n önünden geçmek isteyene karfl› koymak:

Ebû Said’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’i flöyle buyururken dinledim: “Sizden herhangi bir kimse kendisini insanla-

ra karfl› sütre teflkil edecek bir fleye do¤ru namaz k›larken bir kimse gelip önün-

den (ve sütre aras›ndan) geçmek isterse gö¤süne vurarak onu itsin. E¤er geç-

mekte ›srar ederse onunla dövüflsün. Çünkü o bir fleytand›r.”391
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387 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 820; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 195, 915

388 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 107, 1234; Müslim, es-Sahîh I, 316, 421;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 216, 928

389 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 803; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 175, 894

390 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 80, 1209 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh I, 367, 272, 512 –buna yak›n ifadelerle–

391 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 638; Müslim, es-Sahîh I, 362, 259,
505



11. A¤lamak:

Ali rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bedir günü Mikdad’›n

d›fl›nda aram›zda at› olan kimse yoktu. Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

d›fl›nda aram›zdaki herkesin uydu¤unu gördüm. O bir a¤ac›n alt›nda sabaha ka-

dar namaz k›l›yor ve a¤l›yordu.”392

Namaz› bozan haller:

1. Abdestinin bozuldu¤una kesin kanaat getirmek:

Abbâd b. Temim’in amcas›ndan rivâyetine göre o, Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem‘e namazda iken abdestinin bozuldu¤unu zanneden kimsenin halini

sordu. Rasûlullah: “O bir ses duymad›kça ya da bir koku almad›kça namaz›ndan

ç›kmas›n.” buyurdu.393

2. Kasten ve mazeretsiz olarak rükün ya da flartlardan birisinin terkedilmesi: 

Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz›n› do¤ru dürüst k›lama-

yan kimseye: “Dön ve namaz k›l. Çünkü sen namaz k›lm›fl olmad›n” demifl394

di¤er taraftan aya¤›n›n üst taraf›nda y›kanmad›k bir parça yer gördü¤ü kimseye

hem abdestini, hem de namaz›n› iade etmesini emir buyurmufltur.395

3. Kasten yemek ve içmek:

‹bnu’l-Münzir dedi ki: ‹lim ehli farz namazda kasten yiyen yahut içen bir

kimsenin namaz› iade etmesi gerekti¤ini ittifakla (icmâ’) kabul etmifllerdir.396

Cumhura göre nafile namazda da hüküm böyledir. Çünkü farz namaz› bozan

herbir fley nafile namaz› da bozar. 

4. Namaz›n faydas›na olmayan kastî konuflmak: 

Zeyd b. Erkam’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Namazda iken konuflu-

yorduk. Bizden herhangi bir kimse namaz k›lmakta iken yan›ndaki arkadafl› ile

konuflabiliyordu. Nihayet: “Gönülden gelerek sayg› ve itaat ile Allah’›n huzurun-
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392 Senedi Sahihtir. Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– XXI, 36, 225; ‹bn
Huzeyme, es-Sahîh II, 52, 899

393 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 237, 137; Müslim, es-Sahîh I, 276, 361;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 299, 174; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
171, 513; Nesâî, es-Sunen I, 99

394 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 276-277, 793; Müslim, es-Sahîh I, 298,
397; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 93-96, 841; Tirmizî, es-Su-
nen I, 185-186, 301; Nesâî, es-Sunen II, 125

395 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 161; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 296, 173

396 el-‹cmâ’, s. 40



da ayakta durun.” (el-Bakara, 2/238) buyru¤u nâzil olunca susmam›z emrolun-

mufl ve konuflmam›z yasaklanm›fl oldu.”397

5. Gülmek:

‹bnu’l-Münzir, gülmek dolay›s›yla namaz›n bozulaca¤› üzerinde icmâ’ bu-

lundu¤unu nakletmektedir.398

6. Bali¤a kad›n›n yahut efle¤in ya da siyah köpe¤in secde yeri ile namaz

k›lan kimsenin aras›ndan geçmesi: 

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Sizden her-

hangi biriniz namaz k›lmak üzere durdu¤unda e¤er önünde bine¤in e¤erinin ar-

ka taraf› yüksekli¤inde bir sütre bulunacak olursa o onun için sütre olur. E¤er

önünde bine¤in e¤erinin arka taraf› yüksekli¤i gibi bir fley dikili olmazsa eflek, ka-

d›n ve siyah köpek onun namaz›n› kesintiye u¤rat›r.”399

TATAVVU (NAF‹LE) NAMAZLAR:

Nafile namazlar›n fazileti:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “K›yamet gününde kulun ilk hesaba çekilece¤i ameli namaz› ola-

cakt›r. E¤er o düzgün ç›karsa art›k o iflah olmufl ve baflar› elde etmifl olur. E¤er

kötü ç›karsa zarara u¤ram›fl, kaybetmifl olur. E¤er farz bir namazdan bir fleyi ek-

sik yapm›flsa flan› yüce ve mübarek Rabbimiz flöyle buyuracak: “Bak›n, acaba

kulumun nafile namaz› var m›?” Böylelikle farz›n eksi¤i nafile ile tamamlan›r,

sonra da di¤er amelleri buna göre hesab edilir.”400

Nafilenin evde k›l›nmas› müstehabt›r: 

Câbir’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse mescidinde namaz›n›n farz›n› bitirdi-
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397 Müslim, es-Sahîh I, 383, 539; Tirmizî, es-Sunen I, 252, 4003; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 227, 936; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 72,
1200; Nesâî, es-Sunen III, 18; Son iki kaynakta “konuflmam›z yasakland›” ifade-
si yer almamaktad›r.

398 el-‹cmâ’, s. 40
399 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 719; N I, 365, 510; Nesâî, es-Sunen

II, 63; Tirmizî, es-Sunen I, 212, 337; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
II, 394, 688

400 Sahih bir hadistir. SNS 451, 452; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I,
258, 411; Nesâî, es-Sunen I, 232 



¤i vakit evine de (sünnet) namaz›ndan bir pay ay›rs›n. Çünkü Allah namaz›ndan

ötürü onun evinde bir nur yarat›r.”401

Zeyd b. Sabit’ten rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurmufltur: “Evlerinizde namaz k›lmaya dikkat ediniz. Çünkü farz namaz d›-

fl›nda kiflinin k›ld›¤› en hay›rl› namaz evinde k›ld›¤›d›r.”402

TATAVVU’UN (NAF‹LE NAMAZLARIN) TÜRLER‹:

Tatavvu’ (nâfile) namaz› mutlak ve mukayyed olmak üzere iki k›s›md›r.

Mukayyed nafile farzdan önce ve sonra k›l›nan ve revâtib sünnetler diye

bilinir. Bunlar da müekked olan ve olmayan olmak üzere iki k›s›md›r.

Müekked revatib sünnetler on rekattir:

‹bn Ömer’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’den on rekat belledim: Ö¤leden önce iki rekat ve ondan sonra iki rekat, ak-

flamdan sonra iki rekat, yats›dan sonra iki rekat sabah namaz›ndan önce de iki

rekat. Sabah namaz›n›n iki rekati zaman›nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in yan›na kimse girmezdi. Bu bak›mdan Hafsa bana müezzin ezan okuyup

tan yeri a¤ard› m› Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in iki rekat namaz k›ld›¤›n›

bana anlatm›flt›r.”403

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ö¤-

leden önce dört ve sabahtan önce iki rekat namaz k›lmay› ihmal etmezdi.404

Müekked olmayan revâtib sünnetleri ise ikindi, akflam ve yats›dan

önce ikifler rekattir:

Abdullah b. Mu¤affel’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Her iki ezan aras›nda  namaz vard›r, her iki ezan aras›nda na-
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401 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 375; Müslim, es-Sahîh I, 239, 778
402 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 517, 6113; Müslim, es-Sahîh I, 539, 781;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 321, 1434; Nesâî, es-Sunen III,
198

403 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 440; Buhârî, es-
Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 58, 1180, 1181 –laf›z ona ait–; Tirmizî, es-Sunen I,
271, 431 buna yak›n ifadelerle

404 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1658; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– III, 58, 1182; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 134, 1240; Ne-
sâî, es-Sunen III, 251



maz vard›r.” Sonra üçüncüsünde: “Dileyen kimse için” buyurdu.405

‹kindiden önce dört rekati k›lmaya özen göstermek müstehabt›r:

Ali rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem ikindiden önce dört rekat k›lar. Mukarreb (yak›nlaflt›r›lm›fl) melek-

lere, onlara uyan müslümanlarla mü’minlere selam vererek aralar›n› ay›r›rd›!”406

‹bn Ömer’den rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah

ikindiden önce dört rekat k›lan kifliye rahmet buyursun.” buyurmufltur.407

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu namazlar›n baz›lar›nda

Kur’ân okumas› ile ilgili rivâyetler:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle derdi: “Sabah namaz›ndan önce k›l›nan iki rekatte kulhuval-

lahu ehad (ihlâs)” ile “kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn (kâfirûn)” diye bafllayan iki surenin

okunmas› ne kadar güzel bir ifltir!”408

Ebû Hureyre’den rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah

namaz›n›n iki rekatinde “kul ya eyyuhe’l-kâfirûn” ile “kulhuvallahu âhad” surele-

rini okudu.409

‹bn Abbas’tan rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah na-

maz›n›n iki rekatinin ilkinde Bakara sûresinde yer alan: “Deyin ki: ‘Biz Allah’a ve

bize indirilene... iman ettik.” (el-Bakara, 2/136)  âyetini, di¤er rekatte de: “...Al-

lah’a iman ettik, sen de bizim flüphesiz müslümanlar oldu¤umuza flahid ol.” (Al-

i ‹mran, 3/52) âyetini okurdu.410
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405 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 110, 627; Müslim, es-Sahîh I, 573, 838;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 162, 1269; Tirmizî, es-Sunen I,
120, 185; Nesâî, es-Sunen II, 28; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 368, 1162

406 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 353; Tirmizî, es-Sunen I, 269, 427
407 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 354; Tirmizî, es-Sunen I, 270, 428;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 149, 1257
408 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 944; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh II,

163, 1114; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– IV, 225, 987; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 363, 1150

409 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 360; Müslim, es-Sahîh I, 502, 726;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 135, 1243; Nesâî, es-Sunen II,
156; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 363, 1148

410 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 905; Müslim, es-Sahîh I, 502, 727;
Nesâî, es-Sunen II, 155; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 137,
1646



‹bn Mesud’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in akflam namaz›ndan sonraki iki rekatte ve sabahtan önceki iki rekatte

“kul yâ eyyuhêl-kâfirûn” ile “kulhuvallahu âhad”i okudu¤unu kaç kere duydu¤u-

mu sayamam.411

V‹T‹R:

Hükmü ve fazileti:

Vitir, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in teflvik etti¤i ve k›l›nmas›n› çokça

vurgulad›¤› müekked bir sünnettir:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Muhakkak Allah vitr (tek)dir, vitri (teki) sever.”412

Ali rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Vitir kesin emredilmifl

bir namaz de¤ildir. Farz olan namaz›n›z gibi de de¤ildir. Fakat Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem vitir k›ld›, sonra da flöyle buyurdu: “Ey Kur’ân ehli vitir k›l›n›z.

Çünkü Allah vitirdir, vitri sever.”413

Vakti:

Vitir yats› namaz›ndan itibaren tan yerinin a¤armas›na kadar k›l›nabilir.

Gecenin son üçte ikisinde k›l›nmas› ise daha faziletlidir. Âifle rad›yallahu anhâ’dan

flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin ilk saat-

lerinde de, ortas›nda da, son vakitlerinde de bütün vakitlerinde vitir k›ld›. Fakat

son zamanlarda o vitrini seher vaktinde k›lar oldu.”414

Gecenin sonlar›nda uyanamamaktan korkan kimsenin vitri gecenin ilk sa-

atlerinde erken k›lmas› müstehabt›r. Gecenin sonlar›nda uyanaca¤›n› zanneden
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411 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 355; I, 270, 429
412 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 214, 6410; Müslim, es-Sahîh IV, 2062,

2677
413 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 959; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 370,

1169; Tirmizî, es-Sunen I, 282, 452; Nesâî, es-Sunen III, 228, 229 ‹ki hadis ha-
linde; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 291, 1403 sadece (Peygam-
ber efendimize isnad edilen) merfu k›sm› ile.

414 Müslim, es-Sahîh I, 512, 745 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
II, 486, 996 –muhtasar olarak–; Nesâî, es-Sunen III, 230; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 312, 1422; Tirmizî, es-Sunen I, 284, 456 onda ve Ebu
Davud’da sonlar›nda bir fazlal›k ile birlikte rivâyet etmifllerdir.



kimsenin ise vitri k›lmay› o vakitlere ertelemesi de müstehabt›r.

Ebû Katade’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Be-

kir’e: “Vitrini ne zaman k›l›yorsun?” diye sormufl. O: Uyumadan önce vitir k›l›yo-

rum, diye cevap vermifltir. Ömer’e: “Sen vitrini ne zaman k›l›yorsun?” diye sorun-

ca o da: Önce uyuyorum sonra vitir k›l›yorum, diye cevap vermifltir. (Ebû Kata-

de) dedi ki: (Rasûlullah) Ebû Bekir’e: “Sen kararl› ya da sa¤lam olan yolu esas

ald›n” dedi. Ömer’e de: “Sen de güçlü olan› ald›n” dedi.415

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem namaz k›lar, ben de o s›rada yata¤› üzerinde enine yatm›fl olur-

dum. Vitir k›lmak istedi mi beni uyand›r›r, ben de vitir k›lard›m.”416

Vitrin rekat say›s› ve k›l›n›fl flekli:

Vitrin asgari rekat say›s› birdir. ‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Gece namaz› ikifler ikifler k›l›n›r. Sizden her-

hangi bir kimse sabah(› geçirece¤in)den korkarsa tek bir rekat k›lar ve bu onun

k›ld›¤› (çift) rekatleri tek yapar.”417

Üç, befl, yedi ya da dokuz rekat vitir k›lmak da caizdir:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem ramazan ay›nda olsun baflka aylarda olsun (geceleyin) onbir rekat-

ten fazla namaz k›lmazd›. Önce dört rekat k›lard›. Bunlar›n güzelliklerini ve uzun-

luklar›n› sorma gitsin. Sonra bir dört rekat k›lard›. Bunlar›n da güzelliklerini,

uzunluklar›n› sorma gitsin. Sonra üç rekat k›lard›.”418

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem geceleyin onüç rekat k›lard›. Bunlar›n befl rekatini vitir olarak k›lar ve arada

oturmaz, yaln›zca sonunda otururdu.”419
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415 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 988; ‹bn Huzeyme, es-Sa-
hîh II, 145, 1084; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 311, 1421; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 379, 1202

416 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 487, 997; Müslim, es-Sahîh I, 511, 744
417 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 477, 990; Müslim, es-Sahîh I, 516, 749;

Nesâî, es-Sunen III, 227; Tirmizî, es-Sunen I, 273,435 –ona yak›n ve baz› fazla-
l›klarla–

418 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 33, 1147; Müslim, es-Sahîh I, 509, 738;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 218, 1327; Tirmizî, es-Sunen I,
274, 437

419 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 382; Müslim, es-Sahîh I, 508, 737;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 216, 1324; Tirmizî, es-Sunen I,
285, 457 –sonlar›nda fazla baz› ifadelerle– 



Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Biz ona –Allah’›n salât ve se-

lam› üzerine olsun– misvak›n› ve abdest suyunu haz›rlard›k. Allah geceleyin di-

ledi¤i vakit onu uyand›r›rd›. O da misvak kullan›r, abdest al›rd›. Dokuz rekat k›-

lard›. Sadece sekizinci rekatte otururdu. Allah’› zikreder, O’na hamdeder ve dua

ederdi. Sonra selam vermeden kalkard›. Sonra kalk›p dokuzuncu rekati k›lard›.

Sonra yine oturur, Allah’› anar, O’na hamd ve dua ederdi. Sonra da bize iflittire-

cek flekilde selam verirdi. Selam verdikten sonra oturarak iki rekat k›lard›. Böy-

lelikle –o¤ulca¤›z›m– k›ld›¤› namazlar onbir rekati buluyordu. Allah’›n Peygam-

beri –Allah’›n salât ve selam› ona– yafllan›p da et ba¤lay›nca vitir olarak yedi re-

kat k›lmaya bafllad› ve iki rekati daha önceki gibi k›lmaya devam etti. Böylelikle

–o¤ulca¤›z›m– k›ld›¤› rekat say›s› dokuz rekati bulmufl oldu.420

Üç rekat vitir k›l›nd›¤› zaman hadiste sözü edilen sûreler okunur:

‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem vitirde “Sebbihisme rabbike’l-a’lâ” (el-A’lâ suresi), “kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn” ile

“kulhuvallahu ehad”i (herbir sureyi) birer rekatte okuyordu.421

Vitirde kunut:

el-Hasen b. Ali’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem bana vitirde söyleyece¤im baz› sözler ö¤retti: “Allah’›m, hidayet verdi-

¤in kimseler aras›nda bana da hidayet ver. Afiyet verdi¤in kimseler aras›nda ba-

na da afiyet ver. Veli edindi¤in kimseler aras›nda beni de veli edin. Bana verdik-

lerini benim için mübarek k›l. Verdi¤in hükmün kötülüklerinden beni koru. fiüphe-

siz ki sen diledi¤in hükmü verensin. Kimse sana karfl› hüküm veremez ve flüp-

hesiz senin dost edindi¤in kimse asla zelil olmaz. Rabbimiz, flan›n ne mübarek-

tir, ne yücesin!”422

Bu kunutta sünnet olan, rükû’a varmadan önce yap›lmas›d›r. Çünkü Ubey

b. Ka’b’›n rivâyet etti¤i hadise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vitirde rü-
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420 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1510; Müslim, es-Sahîh I, 512, 746,
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 219, 1328; Nesâî, es-Sunen III,
199

421 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1607; Tirmizî, es-Sunen I, 288, 461;
Nesâî, es-Sunen III, 236 –bafl›nda bir fazlal›k ile–

422 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1647; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– IV, 300, 1412; Tirmizî, es-Sunen I, 289, 463; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
272, 1178; Nesâî, es-Sunen III, 248



kû’a varmadan önce kunut yapm›flt›r.423

Farz namazda kunut ancak bir musibet ve s›k›nt› halinde meflrudur. Bu

durumda da belli bir namaza tahsis edilmez ve rükû’dan sonra yap›l›r. Ebû Hu-

reyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi

bir kimseye dua ya da beddua etmek istedi¤inde rükû’dan sonra kunut yapar-

d›.424

Sabah namaz›nda sürekli kunut yapmak ise bir bid’attir. Nitekim bunu Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› aç›k bir flekilde ifade etmifllerdir.

Ebû Malik el-Eflcaî Sâd b. Tar›k dedi ki: Babama: Babac›¤›m sen Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’in, Ebû Bekir’in, Ömer ve Osman’›n ve burada Kûfe’de

Ali’nin arkas›nda yaklafl›k befl sene boyunca namaz k›ld›n. Sabah namaz›nda

kunut yap›yorlar m›yd›? Babam bana: Yavrucu¤um bu sonradan ortaya ç›kt›, de-

di.425

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in her sabah namaz›nda rükû’dan do¤-

rulduktan sonra: “Allah’›m, hidayete iletti¤in kimseler aras›nda bana da hidayet

ver, dost edindi¤in kimseler aras›nda beni de dost edin...” demesi, bunu yüksek

sesle söylemesi, ashab›n›n da onun bu duas›na amin demesi ve dünyadan ay-

r›l›ncaya kadar bunu sürdürmesi ile birlikte ümmet taraf›ndan bunun bilinmeyifli

imkâns›z bir hadisedir. Hatta ümmetin ço¤unun, ashab›n›n büyük ço¤unlu¤unun,

hatta hepsinin bunu unutmas› ve onlardan birisinin –Sâd b. Tar›k el-Eflcaî’nin de-

di¤i gibi– “bu sonradan ortaya ç›kt› demesi mümkün de¤ildir.”426

GECE NAMAZI (TEHECCÜD):

Gece namaz› müstehab bir sünnettir. Takvâ sahiplerinin en önemli özellik-

lerindendir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “fiüphesiz takva sahipleri cennetler-

de ve p›narlardad›rlar. Rablerinin kendilerine verdi¤ini al›rlar. Çünkü onlar bun-

dan önce ihsan edicilerdi. Onlar gecenin az bir bölümü müstesna uymazlard›.

Seherlerde de ma¤firet dilerlerdi. Mallar›nda dilenenin ve yoksulun da bir hakk›

vard›r.” (ez-Zâriyât, 51/15.19)
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423 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1266; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IV, 352, 1414

424 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4655; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– VIII, 226, 4560

425 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 435; Ahmed, Musned
–Fethu’r-Rabbânî tertibi– III, 472 ve VI, 394; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 393, 1241

426 Zâdu’l-Meâd, I, 271



Ebû Malik el-Eflârî’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “fiüphesiz cennette d›flar›lar› içlerinden, içleri de d›fllar›ndan

görülen yüksek köflkler vard›r. Allah bunlar› yemek yediren, yumuflak söz söyle-

yen, sürekli oruç tutan, insanlar uyurken geceleyin namaz k›lan kimseler için ha-

z›rlam›flt›r.”427

Gece namaz› Ramazanda müekked müstehabt›r:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem kesin bir emir vermeksizin ramazan ay›nda gece namaz› k›lmay› teflvik

eder ve flöyle derdi: “Her kim ramazan ay›n› -iman ile ve (ecrini) ümit ederek- na-

maz k›larsa geçmifl (küçük) günahlar› ona ba¤›fllan›r.”428

Gece namaz› kaç rekattir?:

Asgarisi bir, azamisi onbir rekattir. Çünkü daha önce geçti¤i üzere Âifle ra-

d›yallahu anhâ flöyle demifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ay›nda ol-

sun, baflka aylarda olsun (geceleyin) onbir rekatten fazla k›lmazd›.”429

Ramazan ay›nda gece namaz›n›n cemaatle k›l›nmas›:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir

gece mescidde namaz k›l(d›r)d›. Cemaat de ona uyarak onunla birlikte namaz

k›ld›. Bir sonraki gün yine namaz k›ld›rd›. Bu sefer namaza kat›lanlar ço¤ald›.

Daha sonra üçüncü ya da dördüncü gece topland›lar. Fakat Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem yanlar›na ç›kmad›. Sabah olunca flöyle buyurdu: “Sizin yapt›¤›n›z›

gördüm. Yan›n›za ç›kmam› engelleyen tek husus, bu namaz›n size farz k›l›naca-

¤›ndan korkmamd›r.” Bu, ramazan ay›nda olmufltu.430

Abdurrahman b. el-Karî’den de flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ramazan
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427 Hasen bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2123
428 Müslim, es-Sahîh I, 523, 174, 559; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 250,

2009 –sadece Peygamber efendimize isnad edilen merfu bölümü–; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 245, 1358; Tirmizî, es-Sunen II, 151, 805; Ne-
sâî, es-Sunen IV, 156

429 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 33, 1147; Müslim, es-Sahîh I, 509, 738;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 218, 1327; Tirmizî, es-Sunen I,
274, 437

430 Müslim, es-Sahîh I, 524, 761; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 10, 1129;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 247, 1360



ay›nda bir gece Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh ile birlikte mescide gittim. ‹nsan-

lar da¤›n›k da¤›n›kt›lar. Kimisi kendi kendisine namaz k›l›yor, kimisi namaz k›lar-

ken bir topluluk da ona uymufl bulunuyordu. Ömer dedi ki: Benim görüflüme gö-

re bunlar› tek bir Kur’ân okuyucu (imam)›n arkas›nda toplamak, daha güzel bir

ifl olur. Sonra karar›n› verdi ve Ubey b. Kâb’›n etraf›nda onlar› toplad›. Daha son-

ra bir baflka gece onunla birlikte ç›kt›m. Cemaat Kur’ân okuyan (imam)lar›n›n

namaz› ile namaz k›l›yorlard› (imamlar›na uymufllard›). Ömer: Yapt›¤›m›z bu ifl

ne güzel oldu. Fakat k›lmay›p uyuduklar› namaz –gece sonunda k›ld›klar› nama-

z› kastediyor– k›ld›klar› namazdan daha faziletlidir. Çünkü insanlar gecenin ilk

vaktinde (cemaatle bu namaz›) k›l›yorlard›.431

Ramazan d›fl›nda kiflinin ailesi ile birlikte namaz k›lmas›n›n müste-

hab oluflu:

Ebû Said’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Erkek geceleyin han›m›n› uyand›r›r da birlikte namaz k›lar-

larsa -yahutta birlikte iki rekat k›larlarsa- her ikisi de Allah’› çokça anan erkekler-

den ve Allah’› çokça anan kad›nlardan diye yaz›l›rlar.”432

K›l›namayan gece namaz›n›n kazas›:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem bir a¤r› ya da baflka bir sebep dolay›s›yla geceleyin k›ld›¤› nama-

z› k›lamayacak olursa gündüzün oniki rekat namaz k›lard›.”433

Ömer b. el-Hattab’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her kim geceleyin Kur’ân’dan okumay› al›flkanl›k

haline getirdi¤i bölümü uyudu¤u için k›smen ya da tamamen okuyamay›p sabah

namaz› ile ö¤le namaz› aras›nda okursa, ona bu bölümü t›pk› geceleyin okumufl

gibi yaz›l›r.”434
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431 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahihi Buhârî 986; Mâlik, el-Muvatta 85, 247; Bu-
hârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 250, 2010

432 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1098; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IV, 194, 1295; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 423, 1335

433 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4756; Müslim, es-Sahîh I, 515, 140,
746

434 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1104; Müslim, es-Sahîh I, 515, 747;
Tirmizî, es-Sunen II, 47, 578; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 197,
1299; Nesâî, es-Sunen III, 259; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 426, 1343



Al›flkanl›k haline getiren kimsenin gece namaz›n› terketmesinin mek-

ruh oldu¤u:

Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: “Ey Abdullah, sen filan kimse gibi olma! O ge-

celeyin namaz k›lard› fakat daha sonra terketti.”435

DUHA (EVVÂBÎN) NAMAZI:

Meflru oluflu:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Can dostum –Allah’›n sa-

lât ve selâm› ona– bana üç fley tavsiye etti. Her aydan üç gün oruç tutmay›, iki

rekat kuflluk namaz› k›lmay› ve uyumadan önce vitir k›lmay›.”436

Fazileti:

Ebû Zer’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Sizden herbirinizin herbir eklemi için her sabah bir sadaka

gerekir. Herbir tesbih bir sadakad›r, herbir elhamdulillah demek bir sadakad›r,

herbir tehlil (laâ ilâhe illallah demek) bir sadakad›r, herbir tekbir bir sadakad›r, iyi-

li¤i emretmek bir sadakad›r, münkerden al›koymak bir sadakad›r. Bütün bunlar

yerine kuflluk vakti k›laca¤› iki rekat namaz yeterli olur.”437

Kaç rekattir?:

Az önce geçen hadisler dolay›s›yla asgari iki rekattir. En çok da sekiz re-

kat k›l›n›r. 

Um Hâni rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem Mekke’nin fethedildi¤i günü evinde y›kand› ve sekiz rekat namaz k›ld›.438
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435 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 37, 1152; Müslim, es-Sahîh II, 814, 175,
1159

436 Muhtasar Sahîhi Müslim 367; Müslim, es-Sahîh I, 499, 721; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 310, 1419

437 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 364; Müslim, es-Sahîh I, 499, 720;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 164, 1271

438 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 51, 1176; Müslim, es-Sahîh I, 226, 71,
336; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 170, 1277; Tirmizî, es-Sunen
I, 295, 472; Nesâî, es-Sunen I, 126



Faziletli vakti:

Zeyd b. Erkam’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem Kubâ’l›lar›n yan›na gitti. O s›rada kuflluk namaz› k›l›yorlard›. fiöyle bu-

yurdu: “Evvaâbîn (Allah’a dönenler)in namaz› kuflluk vaktinde deve yavrular› ta-

banlar› yand›¤› vakit k›l›n›r.”439

Abdestten sonra namaz k›lmak (abdest sünneti):

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e Bilal’e

sabah namaz› vaktinde flöyle dedi: “Ey Bilal, bana ‹slâm’da en çok ümit ba¤la-

d›¤›n amelini bildir. Çünkü ben cennette senin nal›nlar›n›n sesini önümde duy-

dum.” Bilal dedi ki: Bana göre (mükâfat›n›) en çok ümit etti¤im amel fludur: Ge-

ce ya da gündüz her ne vakitte abdest ald›ysam mutlaka o abdest ile benim için

k›lmam takdir edildi¤i kadar›yla namaz k›lm›fl›md›r.”440

‹stihâre namaz›:

Bir ifli kararlaflt›ran herkesin, o hususta Yüce Allah’tan hay›rl›s›n› dileme-

si (istihare yapmas›) –flu hadiste de belirtildi¤i üzere– müstehabt›r:

Câbir’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

bizlere bütün ifller hakk›nda istihare yapmay›, Kur’ân-› Kerim’den bir sureyi ö¤-

retir gibi ö¤retiyordu: “Sizden herhangi bir kimse bir ifli yapmak istedi mi farz d›-

fl›nda olmak üzere iki rekat k›ls›n. Sonra flöyle dua etsin: “Allah’›m, ben senin il-

min ile senden hay›rl› olan› istiyorum. Kudretinle bana güç vermeni istiyorum.

Senin pek büyük lütfundan diliyorum. Çünkü sen kudret sahibisin, ben güç yeti-

remem. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen her türlü gayb› bilensin. Allah’›m, e¤er bu

ifl benim için dinimde, hayat›mda ve iflimin sonunda -ya da dünya ve âhiret iflim-

de- benim için hay›rl›ysa o ifli benim için takdir buyur ve e¤er bu iflin benim için

dinimde, hayat›mda ve iflimin ak›betinde -ya da dünya ve âhiret ifllerimde- benim

için fler oldu¤unu biliyor isen onu benden uzaklaflt›r, beni de ondan uzaklaflt›r ve
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439 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 368; Müslim, es-Sahîh I, 516, 144,
747; Evvâb (evvâbin’in tekili) itaatkâr demektir. ‹taate dönen anlam›nda oldu¤u
da söylenmifltir. Nevevî, fierhu Müslim, VI, 30

440 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 34, 1149; Müslim, es-Sahîh IV, 1910, 2458
441 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1136; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-

Bârî ile– XI, 183, 6382; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 396, 1524;
Tirmizî, es-Sunen I, 298, 478; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 440, 1383; Nesâî, es-Su-
nen VI, 80



hay›r nerede ise onu benim için takdir buyur, sonra da ona beni raz› eyle” der ve

ihtiyac›n› zikreder.”441

Küsuf namaz›:

Günefl ya da ay tutuldu¤u vakit “es-salâtu câmia (topluca namaza)” diye

seslenilmesi müstehabt›r.

Abdullah b. Amr’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem döneminde günefl tutulunca: Topluca namaza! diye yüksek sesle

ça¤r› yap›ld›.”442

‹nsanlar camide topland› m› imam onlara flu hadiste belirtildi¤i gibi iki re-

kat namaz k›ld›r›r: Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken günefl tutuldu. Mescide ç›kt›, insanla-

r› arkas›nda saf yapt›. Tekbir getirdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uzunca

Kur’ân okudu. Sonra tekbir getirdi, rükû’a vard›. Uzunca rükû’da durdu. Sonra:

Semiallahu li men hamide, dedi. Kalkt›, fakat secde etmedi. Yine uzunca Kur’ân

okudu, fakat birinci k›raatten daha k›sa idi. Sonra tekbir getirdi, rükû’a vard›.

Uzunca rükû’da kald› fakat bu birinci rükû’dan k›sa idi. Sonra semiallahu li men

hamideh, Rabbenâ leke’l-hamd dedi ve secdeye vard›. Daha sonraki rekatte de

bunun gibi yapt›. Böylelikle dört rekat (rükû’) ve dört secde tamamlam›fl oldu ve

namaz› bitirmeden de günefl aç›lm›fl oldu.”443

Küsûf Namaz›ndan sonra hutbe vermek:

Namaz› bitirip selam verdikten sonra imam›n insanlara bir hutbe irad et-

mesi sünnettir. Onlara ö¤üt verir, hat›rlatmalarda bulunur, salih amel ifllemeye

teflvik eder. Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem güneflin tutuldu¤u günü namaz k›ld›... Sonra namaz› nas›l k›ld›¤›n› anlatt› ve

dedi ki: Sonra –günefl aç›lm›fl iken– selam verdi. Cemaate bir hutbe irad etti. Gü-

nefl ve ay tutulmas› hakk›nda da onlar›n Allah’›n âyetlerinden (varl›¤›n›n, birli¤i-

nin, kudretinin belgelerinden) iki âyet olduklar›n›, herhangi bir kimsenin ölümü ya

da hayat› sebebiyle tutulmad›klar›n› söyledi. “O halde siz onlar›n tutulduklar›n›
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442 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 533, 1045; Müslim, es-Sahîh II, 627, 910;
Nesâî, es-Sunen III, 136

443 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 533, 1046; Müslim, es-Sahîh II, 619, 3,
901; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 46, 1168; Nesâî, es-Sunen
III, 130



görürseniz namaza koflunuz” (diye buyurdu).444

Esma rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem günefl tutulmas› halinde çokça köle âzâd etmeyi emir buyur-

du.”445

Ebû Mûsâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Günefl tutuldu. Bunun üzeri-

ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehflete kap›lm›fl olarak kalkt›. K›yametin

kopaca¤›ndan korkmufltu. Mescide geldi. Benim yapt›¤›n› gördüklerim aras›nda

en uzun k›yam, rükû’ ve sucud ile namaz k›ld›rd› ve flöyle buyurdu: “Allah’›n gön-

derdi¤i bu âyetler (belgeler) herhangi bir kimsenin ölümü ya da hayat› sebebiy-

le olmaz. Fakat Yüce Allah bunlarla kullar›n› korkutur. Buna göre bu kabilden bir

fley gördü¤ünüz zaman onu zikretmeye, ona dua etmeye, ondan ma¤firet dile-

meye koflunuz.”446

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Koflunuz...” buyru¤unun zahirinden

anlafl›lan bunun vücub ifade etti¤idir. Buna göre küsuf namaz› farz-› kifaye de-

mektir. Nitekim Ebû Avane, Sahîh’inde (II, 398): “Küsûf namaz›n›n vücubunun

beyan›” diye bir bafll›k kullanm›fl, bundan sonra da küsuf namaz›n› emreden sa-

hih baz› hadisleri kaydetmifltir. Nitekim ‹bn Huzeyme’nin Sahih’inde kulland›¤›

ifadelerin zahirinden de anlafl›lan budur. Orada (II, 38) flunlar› söylemektedir:

“Günefl ve ay tutulmas› halinde namaz k›lman›n emredilmesi...” Bundan sonra

da o da bunu emreden baz› hadisleri kaydetmektedir.

Haf›z (‹bn Hacer) Fethu’l-Bârî’de (II, 527) flunlar› söylemektedir: “Cumhur

(fukahân›n ço¤unlu¤u) küsûfun müekked bir sünnet oldu¤u kanaatindedir. Ebû

Avane Sahih’inde vacib oldu¤unu belirtmektedir. Ancak baflkas›n›n böyle bir fley

söyledi¤ini görmedim. fiu kadar var ki Malik’ten nakledildi¤ine göre o küsuf na-

maz›n› cuma namaz› gibi de¤erlendirmifltir. ez-Zeyn ‹bnu’l-Münir’in, Ebû Hani-

fe’den nakletti¤ine göre o da vacib kabul etmifltir. Hanefilerin baz› Mûsânn›flar›

da onun vacib oldu¤unu ayn› flekilde nakletmifltir.”447

‹stiskâ namaz› (ya¤mur duas›):

Ya¤mur ya¤maz, kurakl›k bafl gösterirse ya¤mur ya¤s›n diye dua etmek
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444 Ayn› yerler
445 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahihi Buhârî 118; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî

ile– II, 543, 1045
446 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 545, 1059; Müslim, es-Sahîh II, 628, 912;

Nesâî, es-Sunen III, 153
447 Temâmu’l-Minne, 261’den az tasarruf ile



üzere Mûsâllâya (namazgaha) ç›kmak müstehab olur.  ‹mam cemaate iki rekat

namaz k›ld›r›r, çokça dua ve isti¤farda bulunur. Üst elbisesini ters çevirir. Sa¤›

sola getirir: 

Abbâd b. Temim, amcas› Abdullah b. Zeyd’den flöyle dedi¤ini rivâyet et-

mektedir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya¤mur duas› (istiskâ) için Mûsâlla-

ya ç›kt›. K›bleye yöneldi ve iki rekat namaz k›l(d›r)d›. Ridâs›n› ters çevirdi. Süf-

yan dedi ki: el-Mesudi’nin bana haber verdi¤ine göre Ebû Bekir: Sa¤› solun üze-

rine koydu, dedi.448

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’i istiskaa namaz› (ya¤mur duas›) için ç›karken gördüm. S›rt›n› cemaate dön-

dü ve k›bleye dönüp dua etti. Sonra üst elbisesini ters çevirdi, sonra bize iki re-

kat k›l(d›r)d›. Her iki rekatte de Kur’ân’› aç›ktan okudu.”449

Tilâvet (Kur’ân okuma) secdesi:

‹bn Hazm, el-Muhallâ adl› eserinde (V, 105.106) flunlar› söylemektedir:

“Kur’ân-› Kerim’de ondört yerde secde vard›r. Bunlar›n ilki el-A’raf sûresi-

nin sonunda yer al›r. Sonra Ra’d, sonra Nahl, sonra Subhân (‹sra), sonra Kâf,

Hâ, Yâ, Ayn, Sad (Meryem), sonra Hac suresinde –secdenin ilk olarak geçti¤i

âyettedir sonlar›na yak›n secde yoktur–, sonra Furkan suresinde, sonra Neml,

sonra Elif, Lam, Mim, Tenzil (Secde) suresinde, sonra Sad, sonra Ha, Mim Fus-

silet (Fussilet suresi), sonra Ve’n-Necmi (en-Necm) suresinin sonlar›nda, sonra

‹ze’s-semau’n-flekkat (‹nflikak) suresinde “lâ yescudun: secde etmezler” buyru-

¤unda, sonra ‹kra’ bismi Rabbike (el-Alak) suresinin sonlar›ndad›r.”

Secde yapman›n hükmü:

Yine ‹bn Hazm diyor ki: “Tilavet secdesi farz de¤ildir, fakat faziletli bir

ameldir. Farz namazda da, nafile namazda da, namaz›n d›fl›nda da her vakitte

tilavet secdesi yap›l›r. Güneflin do¤uflu s›ras›nda, bat›fl› s›ras›nda, tam istivâ ha-
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448 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 515, 1027 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh II, 611, 2, 894; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 24, 1149; Tir-
mizî, es-Sunen II, 34, 553; Nesâî, es-Sunen III, 155 –buna yak›n ifadelerle–

449 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1029; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– II, 514, 1025 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sahîh II, 611, 4, 894 –Kur’ân’›
aç›ktan okudu¤unu sözkonusu etmeksizin–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– IV, 26, 1150



linde de k›bleye do¤ru da, baflka bir tarafa dönülmüfl olarak da, abdestli olarak

da, abdestsiz olarak da yap›l›r.”

Derim ki: Tilavet secdesinin farz de¤il, bir fazilet olmas› Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in “ve’n-necmi” suresini okuyup, orada secde etmifl olmas›ndan

dolay›d›r.450 Zeyd b. Sabit de kendisine (Peygamber efendimize) bu âyeti oku-

du¤u halde burada secde etmemifltir.451 Bu da secde etmenin caiz oldu¤unu

aç›klamak içindir. Nitekim Haf›z ‹bn Hacer, Fethu’l-Bârî’de (II, 555) bunu böyle-

ce söz konusu etmifltir. ‹bn Hazm (V, 111)’de der ki: 

“Abdestsiz ve k›bleden baflka tarafa dönmüfl olarak nas›l mümkün olursa

öyle yap›labilece¤ine gelince; çünkü bu bir namaz de¤ildir. Peygamberimiz sallal-

lahu aleyhi ve sellem de: “Gece ve gündüz k›l›nan namazlar ikifler ikifler rekat k›l›-

n›r.” buyurmufltur.452 Buna göre iki rekatten az olan fleyler namaz de¤ildir. An-

cak onun namaz oldu¤una dair bir nas gelmifl olmas› müstesnâ. Korku halinde

k›l›nan bir rekat namaz, vitir, cenaze namaz› gibi. Fakat tilavet secdesinin namaz

oldu¤una dair bir nas yoktur.”

Tilâvet secdesinin fazileti:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Ademo¤lu (secde âyetini) okuyup da secde ederse fleytan

a¤layarak uzaklafl›r ve bu arada: Vay benim halime! (Ademo¤lu) secde etmekle

emrolundu, o da secde etti. Bu sebeple onun için cennet vard›r. Bana da secde

etmem emrolundu, ben de isyan ettim (emre karfl› geldim) Benim için de cehen-

nem atefli vard›r, der.”453

Secde edince ne der?:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu
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450 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 553, 1070; Müslim, es-Sahîh I, 405, 576;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 282, 1393, Nesâî, es-Sunen II,
160

451 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 554, 1073; Müslim, es-Sahîh I, 406, 577;
Nesâî, es-Sunen II, 160; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 280,
1391; Tirmizî, es-Sunen II, 44, 573

452 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1151; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IV, 173, 1281; Tirmizî, es-Sunen II, 54, 594; ‹bn Mâce, es-Sunen
I, 419, 1322; Nesâî, es-Sunen III, 227

453 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 369; Müslim, es-Sahîh I, 87, 81



aleyhi ve sellem geceleyin yapt›¤› Kur’ân (tilavet) secdesinde secde ederken defa-

larca flunlar› söylerdi: “Yüzüm, onu yaratana, orada gücü ve kuvveti ile kulak ve

göz koyana secde etti.”454

Ali rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sec-

de etti¤inde flöyle derdi: “Allah’›m, sana secde ettim, sana iman ettim, sana tes-

lim oldum. Sen benim Rabbimsin. Yüzüm ona göz ve kulak verene secde edi-

yor. Yaratanlar›n en güzeli olan Allah’›n flan› ne yücedir!”455

‹bn Abbas’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’in yan›nda idim. Ona bir adam gelerek flöyle dedi: Dün rüyamda flunu gör-

düm. Sanki ben bir a¤ac›n gövdesine do¤ru namaz k›l›yorum. Ben secde âyeti-

ni okudum secde ettim. Benim secde etmem üzerine a¤aç da, secde etti. A¤a-

c›n flunlar› söyledi¤ini duydum: “Allah’›m bu secdem sebebiyle benim bir güna-

h›m› sil. Bu secdem dolay›s›yla benim için ecir yaz ve bu secdemi senin nezdin-

de benim için bir az›k k›l.”

‹bn Abbas dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in secde âyetini oku-

yup secde etti¤ini gördüm. Secde halinde de adam›n a¤ac›n söyledi¤ini kendisi-

ne bildirdi¤i sözleri söyledi¤ini de duydum.456

fiükür secdesi:

Kendisine bir nimet verilen yahut bir s›k›nt›s› giderilen ya da kendisini se-

vindirecek bir müjde alan bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e uya-

rak secdeye kapanmas› müstehabt›r.

Ebû Bekre’den rivâyete göre; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e kendisi-

ni sevindirecek yahutta sevinmesini gerektirecek bir haber ulaflt› m›, flan› yüce

ve mübarek olan Allah’a flükür olmak üzere secdeye kapan›rd›.457

fiükür secdesinin hükmü, tilavet secdesinin hükmü ile ayn›d›r. 
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454 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1255; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IV, 289, 1401; Tirmizî, es-Sunen V, 47, 577; Nesâî, es-Sunen II,
222

455 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 866; Müslim, es-Sahîh I, 534, 771;
‹bn Mâce, es-Sunen I, 335, 1054; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II,
463, 746; Tirmizî, es-Sunen V, 149, 3481

456 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 865; Tirmizî, es-Sunen II, 46, 576;
‹bn Mâce, es-Sunen I, 334, 1053

457 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1143; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 446,
1394 –laf›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 462, 2757;
Tirmizî, es-Sunen III, 69, 1626



Sehv (yan›lma) secdesi:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in namazda yan›ld›¤› sabit oldu¤u gibi,

onun: “Ben bir insan›m. Sizin unuttu¤unuz gibi ben de unuturum. O halde ben

unutacak olursam siz de bana hat›rlat›n” buyurdu¤u da sahih olarak rivâyet edil-

mifltir.458

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ümmeti için birtak›m hüküm-

leri teflri buyurmufltur. Bunlar› afla¤›daki flekilde özetleyebiliriz.459

1. Farz›n ilk iki rekatinde oturmay›p kalkarsa (birinci teflehhüdü yap-

mazsa):

Abdullah b. Buhayne rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlar›n birisinde bize iki rekat k›ld›rd›. Sonra

oturmadan kalkt›. Cemaat de onunla birlikte kalkt›. Namaz›n› bitirince ve biz se-

lam vermesini beklerken selam vermeden tekbir getirdi, oturdu¤u yerde iki sec-

de yapt›, sonra selam verdi.”460

Mu¤ire b. fiube’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse ikinci rekatten sonra (tefleh-

hüde oturmadan) kalkacak olup da henüz tam kalkmam›flsa otursun. E¤er kalk›-

fl›n› tamamlam›flsa oturmas›n ve iki sehiv secdesi yaps›n.”461

2. Befl rekat k›larsa:

Abdullah (b. Mesud) rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem bir ö¤le namaz›n› befl rekat k›ld›. Ona: Namaza ilave mi oldu, diye

sorulunca o: “Bu da neden?” diye sordu. Ona: Befl rekat k›ld›n, denilince selam

verdikten sonra iki secde yapt›.462
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458 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2339, ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi
Menâri’s-Sebîl, 339

459 F›khu’s-Sunne, I, 190
460 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 92, 1224; Müslim, es-Sahîh I, 399, 570;

Nesâî, es-Sunen III, 19; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 347,
1021; Tirmizî, es-Sunen I, 242, 389; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 381, 1206

461 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, II, 109-110; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 350, 1023; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 381,
1208. Dikkat çekilmesi gereken hususlardan birisi de fludur: Hadiste kalkman›n
k›yama yak›n olmas› halinde kalkar yahut oturmaya yak›n ise oturur diye bir ay›-
r›m yoktur. Fakat aç›kça anlafl›ld›¤› gibi e¤er tam k›yamda do¤rulmadan önce
–k›yama yak›n dahi olsa– otursun denilmektedir. 

462 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 93, 1226; Müslim, es-Sahîh I, 401, 91,
572; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 325, 1006; Tirmizî, es-Sunen
I, 243, 390; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 380, 1205; Nesâî, es-Sunen III, 31



3. ‹ki ya da üçüncü rekatte selam verirse:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem iki rekatten sonra selam verdi. Zulyedeyn kendisine: Namaz m› k›sald› yok-

sa sen mi unuttun, ey Allah’›n Rasûlü dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Zulyedeyn do¤ru mu söyledi?” diye sordu. Cemaat: Evet dedi. Bunun üzerine

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkt›, iki rekat daha k›ld›, sonra selam verdi.

Daha sonra tekbir getirerek di¤er secdeleri gibi yahutta daha uzun iki secde yap-

t›, sonra bafl›n› kald›rd›.463

‹mran b. Husayn’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi

namaz›n› k›ld› ve üç rekatin sonunda selam verdi, sonra da evine girdi. el-Hirbâk

diye an›lan bir adam kalk›p arkas›ndan gitti. Elleri nisbeten uzundu. Ey Allah’›n

Rasûlü, diyerek ona yapt›¤›n› hat›rlatt›. Allah Rasûlü ridâs›n› sürükleyerek k›zg›n

bir flekilde ç›kt›. Nihayet cemaatin yan›na geldi ve: “Bu do¤ru mu söyledi?” diye

sordu. Onlar: Evet dedi. Bunun üzerine bir rekat namaz k›ld›. Sonra selam ver-

di. Sonra da iki secde yapt›, arkas›ndan selam verdi.464

4. Kaç rekat k›ld›¤›n› bilmezse:

‹brahim’in rivâyetine göre Alkame dedi ki: Abdullah dedi ki: Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem namaz k›ld›. (‹brahim: Fazla veya eksik dedi.)465 Selam ve-

rince ona: Ey Allah’›n Rasûlü denildi. Namaz hususunda yeni bir fley mi oldu? Al-

lah Rasûlü: “Neden sordunuz?” buyurdu. Onlar: fiöyle flöyle namaz k›ld›n dedi-

ler. (Abdullah) dedi ki: Hemen ayaklar›n› büktü, k›bleye yöneldi, iki secde yapt›,

sonra selam verdi. Sonra yüzünü bize çevirerek flöyle buyurdu: “Namazda yeni

bir fley meydana gelecek olursa size onu bildiririm; fakat ben bir beflerim. Sizin

unuttu¤unuz gibi ben de unuturum. Binaenaleyh ben unutacak olursam siz de

bana hat›rlat›n. Sizden herhangi bir kimse namaz›nda flüphe ederse do¤ru ola-

n› araflt›rs›n ve onu esas alarak namaz›n› tamamlas›n, sonra da iki secde yap-

s›n.”466
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463 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 98, 1228; Müslim, es-Sahîh I, 403, 573;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 311, 995; Tirmizî, es-Sunen I, 247,
397; Nesâî, es-Sunen III, 30; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 383, 1214

464 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1001; Müslim, es-Sahîh I, 404, 574;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 323, 1005; Nesâî, es-Sunen III,
26; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 384, 1215

465 fiüphe eden ‹brahim’dir. Do¤rusu fazla k›ld›¤›d›r. Bunu ‹bnu’l-Esîr, Câmiu’l-Usûl,
V, 541’de zikretmifltir.

466 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 503, 401; Müslim, es-Sahîh I, 400, 572;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 326, 1007; Nesâî, es-Sunen III,
31; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 382, 1211



“Araflt›rma ise namazda neleri okudu¤unu” hat›rlamak ile olur. ‹ki rekatte

iki sure okudu¤unu hat›rlarsa, bir de¤il iki rekat k›lm›fl oldu¤unu anlar. Bazen bi-

rinci teflehhüdü yapt›¤›n› hat›rlar, böylelikle bir de¤il, iki rekat k›lm›fl oldu¤unu,

dolay›s›yla iki de¤il, üç rekat k›ld›¤›n› anlar. Bazen onun bir rekatte sadece Fati-

ha’y› okudu¤unu hat›rlar, sonra da bir baflka rekatte de Fatihay› okudu¤unu ha-

t›rlar. Böylece üç de¤il dört rekat k›lm›fl oldu¤unu anlar ve bu böylece devam

eder. E¤er do¤ruya en yak›n olan› araflt›r›rsa flüphe ortadan kalkar. Bu hususta

imam olmas› ile tek bafl›na k›lmas› aras›nda bir fark yoktur.”467

Araflt›rmakla birlikte kanaati herhangi bir tarafta a¤›r basmayacak olursa

kesin olarak k›ld›¤›ndan emin oldu¤u rekat say›s›n› esas al›r ki, bu da en az olan-

d›r. Nitekim hadiste de böyledir:

Ebû Said el-Hudri’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse namaz›nda flüphe edip

üç mü yoksa dört mü, kaç rekat k›ld›¤›n› bilmeyecek olursa, flüpheli olan k›sm›

bir kenara b›raks›n ve kesin olarak k›ld›¤›ndan emin oldu¤u miktar› esas al›p na-

maz›na devam etsin. Sonra selam vermeden önce iki secde yaps›n. E¤er befl

rekat k›lm›fl ise bu secdeleri namaz›n›n tek rekatlerini çift yapm›fl olur. E¤er dört

rekati tamamlam›fl olursa, bu iki secdesi fleytana ra¤men yap›lm›fl ve böylelikle

burnu yere sürtülmüfl olur.”468

Sehv secdesinin hükmü:

Sehv secdesi yapmak vacibtir. Çünkü az önce geçen hadislerde görüldü-

¤ü gibi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sehv secdesini emretmifl ve her unuttu-

¤unda sehv secdesini yapm›fl; bir defa olsun bunu ihmal etmemifltir.

Sehiv secdesi ne zaman yap›l›r?:

“Bu husustaki görüfllerin en kuvvetlisi, fazla k›lmak ile eksik k›lmak ve

araflt›rmakla birlikte flüphe etmek ile flüpheyle birlikte kesin olarak k›l›nd›¤›ndan

emin olunan rekat say›s›n› esas al›p devam etmek aras›nda fark gözetilece¤i-

dir... Bu flekilde bir fark gözetilmesi halinde bütün naslar uygulamaya konulmufl

olaca¤› gibi, makul olan bir ay›r›m da sözkonusudur.

fiöyle ki, e¤er birinci teflehhüdün terkedilmesi gibi bir eksiklik sözkonusu
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467 ‹bn Teymiye, Mecmûu’l-Fetâvâ, XXIII, 13
468 Hadis Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 632; Müslim, es-Sahîh I, 400, 571; Ebû

Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 330, 1011; Müslim, es-Sahîh III, 27



ise bu durumda namaz›n telafi edilmeye ihtiyac› vard›r. Telafi edilmesi ise selam-

dan önce olur. Çünkü selam ile namaz tamamlanm›fl olur. Ayr›ca selam namaz-

dan ç›kmay› ifade eder.

E¤er bir rekat gibi bir fazlal›ktan ötürü sözkonusu ise, namazda iki fazlal›-

¤› birarada bulundurmaz. Aksine secde selamdan sonra yap›l›r. Çünkü bu fley-

tana ra¤men yap›l›r ve namaz›ndaki eksikli¤i kendisi ile tamamlad›¤› ayr› ve ba-

¤›ms›z bir namaz gibi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da iki secdeyi bir

rekat gibi de¤erlendirmifltir.

Ayn› flekilde o flüphe edip araflt›rd›¤›ndan ötürü namaz›n› da tamamlar. ‹ki

secde de fleytana ra¤men yap›lm›fl olur. Bundan dolay› bu iki secde namazdan

sonra yap›l›r... Yine namaz›n bir k›sm›n› k›lmam›fl olmakla birlikte selam verip

sonra da namaz›n› tamamlayacak olursa, namaz›n› tamamlam›fl, bundan sonra-

ki selam da bir ziyade olur. Bu durumda sehv secdesi de selamdan sonra yap›-

l›r. Çünkü bu da fleytana ra¤men yap›lan bir secdedir.

E¤er flüphe edip a¤›rl›kl› bir kanaati kendisi taraf›ndan aç›kça tesbit edile-

meyecek olursa bu durumda ya dört yahut befl rekat k›lm›fl demektir. E¤er befl

rekat k›lm›fl ise yapaca¤› iki secde onun namaz›n› çift rekatlere dönüfltürmüfl

olur. Böylelikle o befl de¤il, alt› rekat k›lm›fl gibi olur ve bu da selamdan önce

olur.

Bizim destekledi¤imiz bu görüfl, bütün hadislerin uygulamaya konuldu¤u

bir görüfltür. Buna göre gere¤ince amel edilmedik bir hadis b›rak›lmaz. Ayr›ca

hakk›nda nas vârid olmam›fl hususlarda sahih bir k›yas da yap›lm›fl olur ve hak-

k›nda nas bulunmayan durumlar, hakk›nda nas bulunan benzeri hallere göre de-

¤erlendirilmifl olur.”469

Herhangi bir sünnetin terki dolay›s›yla sehiv secdesi:

Bir kimse unutarak bir sünneti terkederse sehiv secdesi yapar. Çünkü

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Herbir sehiv (yan›lma) do-

lay›s›yla iki secde sözkonusudur.”470

Bu da sünnettir. Fer’i olan›n asla fazlal›k teflkil etmemesi için vacib kabul

edilemez.471

144 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

469 ‹bn Teymiye, Mecmûu’l-Fetâvâ, XXIII, 24
470 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 917; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– III, 357, 1025; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 385, 1219
471 es-Seylu’l-Cerrar, I, 275



CEMAATLE NAMAZ KILMAK

Hükmü:

Cemaatle namaz k›lmak -bir mazeret olmas› hali d›fl›nda- namaz k›lan

herkes için farz-› aynd›r. 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Nefsim elinde olana yemin ederim ki, içimden odun toplan-

mas›n› emretmek, sonra namaz için ezan okunmas›n›, sonra bir kifliye cemaate

imam olmas›n› emredip, sonra da birtak›m kimselerin üzerine giderek, içinde ol-

duklar› halde üzerlerine evlerini yakmak istedim. Nefsim elinde olana yemin ede-

rim ki, onlardan herhangi bir kimse e¤er ya¤l› bir kemik yahutta güzel iki paça

bulaca¤›n› bilse, kesinlikle yats› namaz›nda haz›r bulunurdu.”472

Yine Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Gözleri görmeyen

bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: Ey Allah’›n Rasûlü, dedi.

Benim beni mescide getirecek, elimden tutacak kimsem yok. Böylece Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’den kendisine ruhsat verip evinde namaz k›lmak istedi.

Adam geri dönünce Allah Rasûlü onu ça¤›rarak: “Namaz için okunan ezan› du-

yuyor musun?” diye sordu. Adam: Evet deyince Allah Rasûlü: “O halde onun

ça¤r›s›na uy” buyurdu.473

Abdullah (b. Mesud)’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Her kim yar›n Al-

lah’›n huzuruna müslüman olarak ç›kmay› arzu ediyorsa namaz›n› ezan okunan

yerlerde k›lmaya özen göstersin. Çünkü flüphesiz Allah peygamberinize hidayet

sünnetlerini teflri buyurmufltur ve flüphesiz bu namazlar hidayet sünnetlerinden-

dir. E¤er flu evinde kal›p namaza kat›lmayan kimsenin namaz k›ld›¤› gibi siz de

evinizde namaz k›lacak olursan›z, peygamberinizin sünnetini terketmifl olursu-

nuz ve e¤er peygamberinizin sünnetini terkederseniz hiç flüphesiz sap›t›rs›n›z.

Bir kimse güzel bir flekilde abdest al›r, sonra bu mescidlerden herhangi birisine

gelirse flüphesiz Allah ona att›¤› herbir ad›m karfl›l›¤›nda bir hasene yazar. O

ad›m sebebiyle onu bir derece yükseltir ve yine o ad›m sebebiyle onun bir güna-

h›n› siler. Andolsun bizim üzerimizden öyle bir zaman geçti ki cemaatle namaza

kat›lmaktan ancak münaf›kl›¤› aç›kça bilinen biri geri kal›rd›. Andolsun ki kifli, iki
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472 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 125, 644 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sahîh
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473 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 320; Müslim, es-Sahîh I, 452, 653;
Nesâî, es-Sunen II, 109



adam aras›nda (herbiri bir koltu¤unun alt›ndan bir adam tutmufl olarak) getirilir

ve safta durdurulurdu.”474

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Her kim ezan› duyar da ona gelmeyecek olursa –bir mazeret sebebiy-

le olmas› müstesnâ– onun namaz› yoktur.”475

Fazileti:

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Cemaatle k›l›nan namaz tek bafl›na k›l›nan, namazdan yirmiye-

di derece daha faziletlidir.”476

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan da flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kiflinin cemaatle birlikte k›ld›¤› namaz

evinde yahut çarfl› pazar›nda (tek bafl›na) k›ld›¤› namazdan yirmibefl kat daha

üstündür. Çünkü o güzel bir flekilde abdest al›r, sonra mescide ancak namaz se-

bebiyle ç›kar giderse att›¤› herbir ad›m karfl›l›¤›nda mutlaka bir derece yükselti-

lir. Mutlaka ondan bir günah silinir. Namaz k›ld› m› namaz k›ld›¤› yerde kalmaya

devam etti¤i sürece melekler de ona salât (dua) ederler (ve): Allah’›m ona salât

eyle (rahmet buyur). Allah’›m ona rahmet eyle (derler). Sizden herhangi bir kim-

se namaz› bekledi¤i sürece namazdaym›fl gibi (ecir almaya) devam eder.”477

Yine Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Her kim ö¤leden önce veya ö¤leden sonra mescide gider-

se, Allah ona ö¤leden önce yahut ö¤leden sonra her gittikçe cennetten verilecek

ikram›n› haz›rlar.”478

Kad›nlar cemaatle namaza kat›l›rlar m›?:

Kad›nlar›n mescidlere ç›k›p gitmeleri ve cemaatle namazda haz›r bulun-
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474 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 631; Müslim, es-Sahîh I, 453, 257, 654; Ne-
sâî, es-Sunen II, 108; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 254, 546; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 255, 757

475 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 645; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 260, 793; Hâkim, el-Mus-
tedrek I, 245; Beyhakî III, 174

476 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 131, 645; Müslim, es-Sahîh I, 450, 650;
Tirmizî, es-Sunen I, 138, 215; Nesâî, es-Sunen II, 103; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
259, 789

477 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 131, 647; B I, 459, 649; Ebû Dâvûd, es-
Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 265, 555

478 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 148, 662; Müslim, es-Sahîh I, 463, 669



malar›, flehveti galeyana getirecek ve fitneye sebeb olacak süslenmek ve hofl

kokular sürünmek gibi hallerden uzak kalmalar› flart›yla caizdir.479

‹bn Ömer’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Han›mlar›n›z› mescidlerden al›koymay›n›z. Bununla birlikte evleri onlar

için daha hay›rl›d›r.”480

Ebû Hureyre’den de flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurdu: “Herhangi bir kad›n e¤er hofl bir koku sürünmüfl ise sa-

k›n bizimle birlikte yats› namaz›nda cemaate kat›lmas›n.”481

Yine Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Allah’›n kad›n kullar›n›, Allah’›n mescidlerine gitmekten al›koy-

may›n›z. Fakat mescidlere koku sürünmeden ç›ks›nlar.”482

Evleri onlar için daha hay›rl›d›r:

Kad›n›n mescide ç›kmas› her ne kadar caiz ise de evinde namaz k›lmas›

daha faziletlidir:

Um Humeyd es-Sâidiyye’den rivâyete göre o, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’e gelerek dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü, ben seninle birlikte namaz k›lmay› se-

viyorum. fiöyle buyurdu: “Senin benimle birlikte namaz k›lmay› sevdi¤ini biliyo-

rum fakat odanda k›laca¤›n namaz senin için nisbeten daha d›flar›daki bir oda-

da k›laca¤›n namazdan hay›rl›d›r. Nisbeten d›flar›daki odada k›laca¤›n namaz›n,

senin için evinin avlusunda k›laca¤›n namaz›ndan daha hay›rl›d›r. Evinin avlu-

sunda k›laca¤›n namaz›n mahalle mescidinde k›laca¤›n namaz›ndan daha ha-

y›rl›d›r. Mahalle mescidinde k›laca¤›n namaz senin için benim mescidimde k›la-

ca¤›n namazdan daha hay›rl›d›r.”483
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480 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 530; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
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V, 193, 1328

483 Hasen bir hadistir. AV, 198, 1137; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh III, 95, 1689



Mescide gitme âdâb›:

Ebû Katade’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bizler Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem ile birlikte namaz k›lmakta iken baz› kimselerin yüksek sesleri du-

yuldu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz›n› bitirince: “Haliniz nedir?” diye

sordu. Onlar: Namaza yetiflelim diye acele ettik, dediler. Allah Rasûlü flöyle bu-

yurdu: “Hay›r böyle yapmay›n›z. Namaza geldi¤iniz vakit sükûnetle ve vakarla

gelmeye bak›n›z. Yetiflti¤iniz kadar›n› k›l›n›z, yetiflemedi¤inizi kendi kendinize ta-

mamlay›n›z.”484

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Kamet getirildi¤ini duydu¤unuz vakit namaza yürüyerek sükûnet

ve vakar ile gitmeye bak›n›z. H›zl›ca yürümeyiniz. Yetiflti¤inizi (cemaatle) k›l›n›z,

yetiflemedi¤inizi kendi bafl›n›za tamamlay›n›z.”485

Kâb b. Ucre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse güzel bir flekilde abdest ald›ktan sonra

mescide gitmek kast›yla ç›karsa, sak›n parmaklar›n› birbirine geçirmesin. Çünkü

o namazda demektir.”486

Evden ç›karken söylenecekler:

Enes’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Her kim –evinden ç›kt›¤› zaman– bismillahi tevekkeltu alallahi lâ

havle ve lâ kuvvete illâ billah: Allah’›n ad›yla, Allah’a güvenip dayand›m. Allah’›n

yard›m› olmad›kça hiçbir fleye güç yetirilemez, takat getirilemez, diyecek olursa

ona: Hidayete iletildin ve sana Allah yeter ve sen koruma alt›na, al›nd›n denilir

ve fleytan ondan uzaklafl›r.”487

‹bn Abbas’tan rivâyete göre o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›nda

bir gece geçirdi... Onun gece namaz›n› anlatt›ktan sonra flunlar› söyledi: “Müez-

zin ezan okudu, namaza ç›karken flunlar› söylüyordu: “Allah’›m, kalbimde bir nur,

dilimde bir nur yarat. Kula¤›mda bir nur yarat, gözümde bir nur yarat, arkamdan
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484 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 116, 635; Müslim, es-Sahîh I, 421, 603
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I, 420, 602; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 278, 568; Tirmizî, es-
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Ma’bûd ile– XIII, 437, 5973; Tirmizî, es-Sunen V, 154, 3486



bir nur, önümden bir nur yarat, üstümden bir nur, alt›mdan bir nur yarat. Allah’›m

sen bana bir nur ver.”488

Mescide girince söylenecekler:

Abdullah b. Amr b. el-As’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem mescide girdi¤i vakit flöyle derdi: “Çok büyük olan Allah’a, O’nun kerim vec-

hine ve ezeli saltanat›na s›¤›n›r›m.”489

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in k›z› Fât›ma rad›yallahu anhâ’dan flöyle

dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi¤inde:

“Allah’›n ad›yla, selam Allah’›n Rasûlüne, Allah’›m günah›m› bana ba¤›flla ve ba-

na rahmetinin kap›lar›n› aç.” derdi. Ç›kt›¤›nda da: “Allah’›n ad›yla Selam Allah’›n

Rasûlüne, Allah’›m bana günahlar›m› ba¤›flla ve bana lütfunun kap›lar›n› aç” der-

di.490

Tahiyyetu’l-mescid:

Mescide girildi¤i vakit oturmadan önce iki rekat namaz k›lmak, vacibtir.

Çünkü Ebû Katade’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse mescide girdi¤i zaman iki re-

kat namaz k›lmad›kça oturmas›n.”491

Bunun vacib oldu¤unu söylememin sebebi, emrin zahirinin bunu gerektir-

mesinden dolay›d›r. Çünkü burada zahirine göre anlafl›lmas›n› önleyecek her-

hangi bir karine yoktur. Bundan tek istisna, Talha b. Ubeydullah’›n rivâyet etti¤i

flu hadistir: Saç›, sakal› birbirine kar›flm›fl bedevi bir arap Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’e gelerek: Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Bana Allah’›n üzerime farz k›ld›¤›

namazlar› bildir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Befl vakit namazd›r. Senin

herhangi bir tatavvu (nafile) k›lmak istemen müstesnâ...” buyurdu.492
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“Bu hadisi sözü geçen hususun vacib olmad›¤›na delil olarak de¤erlendir-

mek bence tart›fl›l›r bir konudur. Çünkü ‹slâm’›n temel esaslar›n› ö¤retmek mak-

sad› ile varid olmufl buyruklar› daha sonra varid olmufl buyruklar›n anlamlar›n›

daraltmak için delil olarak kullanmak sahih de¤ildir. Aksi takdirde fleriatteki bütün

vacibleri (farzlar›) sözü geçen befl farza münhas›r kabul etmek gerekir. Bu ise ic-

mâ’a bir karfl› ç›k›flt›r, fleriat›n büyük bir ço¤unlu¤unu iptal etmektir. Gerçek flu

ki; e¤er sonradan varid olmufl bir delil, sahih bir flekilde ele al›nacak olursa, de-

lil olarak kullan›l›r ve onun gerektirdi¤i vücub, mendubluk ya da benzeri hüküm

ne ise o yerine getirilir. Bununla birlikte bu meselede görüfl ayr›l›¤› vard›r. Bu hu-

sustaki iki görüflün tercihe de¤er olan› da budur.”493

Bunun vacib oldu¤unu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu namaz›n k›-

l›nmas›n› emretmifl olmas› da pekifltirmektedir. ‹sterse o s›rada imam hutbe ver-

mekte olsun:

Câbir b. Abdillah’tan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü

insanlara hutbe irad ederken bir adam geldi. “Ey filan namaz k›ld›n m›? diye bu-

yurdu. Adam: Hay›r deyince Peygamber: “Kalk ve namaz k›l” buyurdu.494

“E¤er tahiyyetu’l-mescid herhangi bir durumda terkedilecek bir namaz ol-

sayd› elbetteki bu halde terkedilmesi gerekirdi. Çünkü d›flardan gelen kifli otur-

mufltu. Halbuki bu namaz›n oturmadan önce k›l›nmas› meflrudur. Ayr›ca o bu na-

maz›n hükmünü de bilmiyordu. Di¤er taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

hutbesini kesti, o adamla konufltu ve ona tahiyyetu’l-mescidi k›lmas›n› emretti.

E¤er bütün vakitlerde tahiyyetu’l-mescide ileri derecede önem verilmemifl olsay-

d›, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu derece ona ihtimam göstermezdi.”495

Namaz için kamet getirildi¤inde farz›n d›fl›nda namaz yoktur:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Namaz için kamet getirildi¤i zaman farz namaz›n d›fl›nda namaz

yoktur.”496
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Malik b. Buhayne’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem na-

maz için kamet getirildi¤i halde iki rekat namaz k›lmakta olan bir adam› gördü.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz› bitirip de insanlar onun etraf›nda topla-

n›nca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona: “Sabah namaz› dört rekat mi? Sa-

bah namaz› dört rekat mi?” diye söylendi.497

‹ftitah tekbirine imamla birlikte yetiflmenin fazileti: 

Enes’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Kim Allah için k›rk gün süreyle ilk tekbire de yetiflecek flekilde

cemaatle namaz k›larsa ona birisi ateflten berat, di¤eri münaf›kl›ktan berat ol-

mak üzere iki berat yaz›l›r.”498

Camiye geldi¤inde imam›n namaz› bitirdi¤ini gören:

Said b. el-Museyyeb’den dedi ki: Ensardan bir kifli ölüm döfle¤inde iken

flunlar› söyledi: Ben size bir hadis nakledece¤im: Size bunu ancak ecrini umarak

naklediyorum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: “Siz-

den herhangi bir kimse güzelce abdest ald›ktan sonra namaza ç›karsa sa¤ aya¤›-

n› kald›rd› m› Yüce Allah mutlaka ona bir hasene yazar. Sol aya¤›n› koydu mu

mutlaka Allah onun bir günah›n› siler. Sizden (namaza gelecek bu kiflinin) geldi¤i

yer ister yak›n, ister uzak olsun farketmez. E¤er mescide gelir de cemaatle nama-

z› k›larsa ona ma¤firet olunur. E¤er mescide geldi¤inde namaz›n bir k›sm›n›n k›-

l›nd›¤›n›, bir k›sm›n›n da kald›¤›n› görürse yetiflti¤i kadar›n› k›lar, kalan›n› kendisi

tamamlar. Ayn› fley (ecir) sözkonusu olur. E¤er mescide geldi¤inde namaz› k›lm›fl

olduklar›n› görürse kendisi namaz› tamamlad› m› yine ayn› fley olur.”499

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurdu: “Her kim güzel bir flekilde abdest al›r, sonra (mescide)

gider, insanlar›n da namaz k›lm›fl olduklar›n› görürse Yüce Allah ona o namaz›

cemaatle haz›r bulunarak k›lm›fl kimsenin ecri gibi ecir verir ve bu onlar›n hiçbi-

risinin ecrinden bir fley de eksiltmez.”500
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497 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 148, 663 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sahîh
I, 493, 711 

498 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 200, Tirmizî, es-Sunen I, 152, 241
499 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 527; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– II, 270, 559
500 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 528; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– II, 272, 560; Nesâî, es-Sunen II, 111



‹mam hangi halde ise o halde imamla birlikte namaza kat›lmak:

Ali b. Ebî Talib ile Muâz b. Ebî Cebel dediler ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse namaza gelip de imam›n

hangi halde oldu¤unu görürse o da imam›n yapt›¤›n›n ayn›s›n› yaps›n.”501

Ne zaman bir rekat yetiflmifl say›l›r?:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Namaza geldi¤iniz vakit bizler secde halinde isek siz de

secde ediniz ve bunu bir fley saymay›n›z. Her kim rekati (rükû’u) yetiflirse nama-

z›n tamam›n› yetiflmifl olur.”502

Safa varmadan rükû’a varmak:

Ebû Bekre’den rivâyete göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e rükû’da

iken yetiflti. O da safa ulaflmadan önce rükû’a vard›. Bu hali Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e anlat›nca flöyle buyurdu: “Allah (namaza ve cemaate) tutkunu

daha da artt›rs›n, ama bir daha yapma!”503

Ata’dan rivâyete göre o (Abdullah) b. ez-Zubeyr’i minber üzerinde flunlar›

söylerken dinlemifl: Sizden herhangi bir kimse mescide girdi¤inde cemaat e¤er

rükû’da ise o da hemen rükû’ ediversin ve (safa) girsin. Sonra rükû’ halinde sa-

fa girinceye kadar yürümeye devam etsin. Çünkü sünnet böyledir.504

Zeyd b. Vehb’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Abdullah –‹bn Mes’ud– ile

birlikte evinden mescide gitmek üzere ç›kt›k. Mescidin ortas›na gelince imam rü-

kû’a vard›. Abdullah da tekbir getirdi, rükû’a vard›. Ben de onunla birlikte rükû’a

vard›m. Sonra safa eriflinceye kadar yürüdük. O s›rada cemaat bafllar›n› rü-

kû’dan kald›rm›fl oldu. ‹mam namaz› bitirince ben kalkt›m. Görüflüme göre (re-

kati) yetiflmemifl idim. Abdullah ise elimden yakalay›p beni oturttu. Sonra: Sen

(rekate) yetiflmifl oldun, dedi.”505
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501 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 484; Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 261; Tir-
mizî, es-Sunen II, 51, 488

502 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 468; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– III, 145, 875

503 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3565; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 267, 783; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 378, 683; Nesâî,
es-Sunen II, 118

504 Senedi Sahihtir. es-Sahîha 229
505 Sahih bir hadistir. es-Sahîha, II, 52; Beyhakî II, 90



‹mama namaz› k›sa k›lmas›n›n emredilmesi:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Sizden herhagi bir kimse insanlara namaz k›ld›rd›¤› zaman nama-

z›n› k›sa kessin. Çünkü aralar›nda zay›f, hasta ve yafll› kimseler vard›r. Fakat bir

bafl›na namaz k›lacak olursa diledi¤i kadar uzats›n.”506

‹mam›n birinci rekati uzunca k›ld›rmas›:

Ebû Said’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Ö¤le namaz› için kamet ge-

tirilir, bir kimse Bakî’a kadar gider, ihtiyac›n› görür, sonra abdest al›r, sonra gelir

ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e hala birinci rekatte yetiflebiliyordu. Çünkü

o ilk rekati uzunca k›ld›r›yordu.”507

‹mama uymak vacib, onun önüne geçmek haramd›r:

Enes’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: 

“‹mam kendisine uyulsun diye imaml›k makam›na getirilmifltir. Bundan

dolay› o tekbir getirirse siz de getirin, secdeye giderse siz de secdeye gidin, ba-

fl›n› kald›r›rsa siz de kald›r›n...”508

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse bafl›n› imamdan önce kald›rd›¤›nda Al-

lah’›n onun bafl›n› bir eflek bafl›na dönüfltürmesinden yahutta Allah’›n onun su-

retini bir eflek suretine çevirmesinden korkmaz m›?”509

‹maml›¤a kim daha lay›kt›r?:

Ebû Mesud el-Ensarî’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallalla-
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506 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 199, 703 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sahîh
I, 341, 467; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 11, 780; Tirmizî, es-
Sunen I, 150, 236; Nesâî, es-Sunen II, 94

507 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 930; Müslim, es-Sahîh I, 335, 454;
Nesâî, es-Sunen II, 164

508 Müslim, es-Sahîh I, 308, 411; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 173, 689;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 310, 587; Tirmizî, es-Sunen I, 225,
358; Nesâî, es-Sunen II, 98; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 392, 1238

509 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 182, 691; Müslim, es-Sahîh I, 320, 427;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 330, 609; Tirmizî, es-Sunen II, 48,
579; Nesâî, es-Sunen II, 96; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 308, 691



hu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Cemaate aralar›nda Allah’›n kitab›n› en iyi oku-

yanlar› imam olur. E¤er Kur’ân okumakta birbirlerine eflit iseler sünneti en çok

bilenleri, e¤er sünneti bilmekte eflit iseler onlardan daha erken hicret etmifl olan-

lar›, e¤er hicrette ayn› iseler aralar›ndan daha önce müslüman olmufl olanlar›

imam olur. Sak›n bir kimse bir baflkas›n›n emri alt›ndaki bir yerde o kimseye

imaml›k yapmas›n ve sak›n onun evinde kendisine ait özel oturma yerinde otur-

mas›n. Onun izin vermesi müstesnâd›r.”510

Bu hadiste ev sahibi ile görevli imam›n ve benzerlerinin imaml›k yapmaya

baflkalar›ndan daha hak sahibi oldu¤u ifade edilmektedir. Ancak bunlar›n baflka-

s›na izin vermeleri hali müstesnâd›r. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Sak›n kimse kimseye kendi idaresi alt›ndaki bir yerde imaml›k yapmas›n...” bu-

yurmufltur.

Çocu¤un imaml›k yapmas›:

Amr b. Seleme’den dedi ki: “Mekke fethedildikten sonra herbir kavim gidip

müslüman oldu¤unu aç›kça ifade ediyordu. Babam da gidip kavmimizin ‹slâm’a

girdi¤ini söyledi. Geri döndü¤ünde dedi ki: Allah’a yemin olsun ki ben gerçek pey-

gamberin yan›ndan size geliyorum. O: fiu vakitte flu namaz›, flu vakitte flu nama-

z› k›l›n, dedi. Namaz vakti geldi mi sizden biriniz ezan okusun, aran›zdan en çok

Kur’ân bileniniz size imam olsun. Bakt›lar benden daha çok Kur’ân bileni göreme-

diler. Çünkü ben gidip gelen kafileler ile görüflüyordum. Bu sebeble beni önlerine

geçirdiler (imam yapt›lar). O s›rada da alt› ya da yedi yafl›ndayd›m.”511

Farz k›lan›n nafile k›lana uymas› ve aksi:

Câbir’den rivâyete göre Muâz b. Cebel önce Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem ile birlikte namaz k›l›yor, sonra dönüp kavmine imaml›k yap›yordu.512
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510 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahîhi Müslim 316; Müslim, es-Sahîh I, 465, 673;
Tirmizî, es-Sunen I, 149, 235; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 289,
578; Nesâî, es-Sunen II, 76; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 313, 980. Belirtilen kaynak-
larda: “E¤er hicrette eflit iseler daha yafll› olanlar›” ifadesi yer almaktad›r. Bu ay-
n› zamanda Müslim’in de rivâyetidir.

511 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 761; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– VIII, 22, 4302; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 293, 581; Ne-
sâî, es-Sunen II, 80

512 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahih-i Buhârî 387; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– II, 192, 700; Müslim, es-Sahîh I, 339, 465; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– III, 4, 776; Nesâî, es-Sunen II, 102



Yezid b. el-Esved’den rivâyete göre o, genç bir delikanl› iken Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz k›ld›. Namaz›n› k›ld›ktan sonra namaz k›l-

mam›fl iki adam da mescidin bir kenar›nda göründü. Onlar› ça¤›rd›. Her ikisi gel-

diklerinde tir tir titriyorlard›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara: “Bizimle bir-

likte namaz k›lmay›fl›n›z›n nedeni nedir?” diye sordu. Onlar: Biz evimizde namaz

k›ld›k, dediler. Allah Rasûlü flöyle buyurdu: “Böyle yapmay›n›z. Sizden herhangi

bir kimse evinde namaz k›lacak olup da imama henüz namaz k›lmadan yetifle-

cek olursa onunla birlikte namaz k›ls›n. Bu onun için nafile olur.”513

Mukimin yolcuya uymas› ve aksi:

‹bn Ömer’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ömer Mekkelilere ö¤le nama-

z›n› k›ld›rd› ve iki rekat sonunda selam verdikten sonra: Ey Mekkeliler, siz nama-

z›n›z› tamamlay›n›z. Çünkü biz yolcu (seferî) kimseleriz, dedi.514

Yolcu mukim kimseye uyarsa namaz›n› tamamlar:

Mûsâ b. Seleme el-Huzlî dedi ki: ‹bn Abbas’a: Mekke’de bulunup da

imamla birlikte namaz k›lmayacak olursam nas›l namaz k›lmal›y›m, diye sordum.

Bana Ebû’l-Kas›m (Muhammed -s.a-)’›n sünneti olarak iki rekat dedi.515

Ebû Miclez’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: ‹bn Ömer’e dedim ki: Yolcu

mukim olan cemaatle iki rekate yetiflecek olursa yetiflti¤i o iki rekat ona yeter mi

yoksa onlar gibi mi namaz k›lar, diye sordum. Güldü ve: Onlar›n k›ld›¤› gibi k›lar

dedi.516

Ayakta durabilen kimsenin oturana uymas› ve onun da oturarak k›l-

mas›:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem hasta oldu¤u bir s›rada evinde namaz k›ld›. O oturarak namaz k›l-
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513 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 538; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 283, 571; Tirmizî, es-Sunen I, 140, 219; Nesâî, es-Sunen II,
112

514 Sahih bir hadistir. Arnavut, Camiu’l-Usul, V, 708; Abdu’r-Rezzak, Musannef,
4369

515 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 571; Müslim,
es-Sahîh I, 479, 688; Nesâî, es-Sunen III, 119

516 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 22; Beyhakî III,
157



d›, arkas›ndan da bir topluluk ayakta namaza durdu. Onlara oturun diye iflaret

etti. Namaz› bitirince dedi ki: “‹mam kendisine imam olarak uyulsun diye imam-

d›r. O rükû’ ederse siz de rükû’ ediniz, kalkarsa siz de kalk›n›z, oturarak namaz

k›larsa siz de oturarak namaz k›l›n›z.”517

Enes’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

bir at›n üzerinden düfltü. Onun sa¤ yan› yaraland›, bir parça eti de s›yr›ld›. Onu

ziyaret etmek üzere yan›na girdik. Namaz vakti girdi, bize oturarak namaz k›ld›r-

d›. Biz de arkas›ndan oturarak namaz k›ld›k. Namaz› bitirince flöyle buyurdu:

“‹mam kendisine uyulsun diye imamd›r. Bu sebeble o tekbir getirirse siz de tek-

bir getiriniz, secde ederse siz de secde ediniz, bafl›n› kald›r›rsa siz de kald›r›n›z.

O: Semiallahu limen hamideh, derse siz: Rabbenâ ve leke’l-hamd deyiniz. ‹mam

oturarak namaz k›larsa siz de hep birlikte oturarak namaz k›l›n›z.”518

‹mama uyan bir kifli ise imam›n sa¤ taraf›nda ve tam onun hizas›nda

durur:

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bir gece teyzem

Meymune’nin evinde kald›m. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yats› namaz›n›

k›l(d›r)d›. Sonra gelip dört rekat namaz k›ld›. Sonra uyudu, sonra kalkt›. Ben de

gelip onun sol taraf›nda durdum. Beni al›p sa¤ taraf›nda durdurdu.519

‹ki ve daha yukar›s›, imam›n arkas›nda bir saf olarak dururlar:

Câbir’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

namaz k›lmak üzere kalkt›. Ben de gelip onun sol taraf›nda durdum. Elinden tu-

tup beni sa¤ taraf›nda durduruncaya kadar döndürdü. Daha sonra Cebbâr b.

Sahr geldi, o da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sol taraf›nda durdu. Her iki-

mizin de ellerinden tutarak bizi arkas›nda durduruncaya kadar geri itti.520

‹mama uyan kad›n ise imam›n arkas›nda durur: 

Enes b. Malik’ten rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi-
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517 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 173, 688; Müslim, es-Sahîh I, 309, 412;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 315, 591

518 Bir önceki notta gösterilen kaynaklar.
519 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 540; Sahîhu Su-

neni ‹bn Mâce 792; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 190, 697 –laf›z ona
ait–; Müslim, es-Sahîh I, 525, 763; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II,
318, 596; Tirmizî, es-Sunen I, 147, 232; Nesâî, es-Sunen II, 104; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 312, 973



ne ve annesine ya da teyzesine namaz k›ld›rd›. (Enes) dedi ki: Beni sa¤ taraf›n-

da durdurdu, kad›n› da arkam›zda durdurdu.521

Saflar› düzgün tutman›n vacip olmas›: 

‹mam›n saflar düzelmedikçe namaza durmamas›, onlara saflar›n› düzelt-

melerini emretmesi ya bizzat saflar› düzeltmesi yahutta saflar› düzeltmek üzere

birisine emir vermesi vaciptir:

Enes’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Saflar›n›z› düzeltiniz. Çünkü saf› düzeltmek namaz› tamamlay›-

c› bir unsurdur.”522

Ebû Mesud’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem namazda omuzlar›m›z› düzeltir ve: “Düzgün saf tutunuz, ileri geri geçme-

yiniz. Akai taktirde kalbleriniz aras›nda ayr›l›k düfler...”523

en-Numan b. Beflir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem saflar›m›-

z› düzeltirdi. O bunu yaparken adeta ok düzeltir gibi hareket ediyordu. Nihayet

bizlerin bu hususu ondan iyice belledi¤imize kanaat getirdi. Sonra bir gün ç›k›p

namaza durmak üzere iken ve tam tekbir alacakken bir adam›n gö¤sünün saf-

tan d›flar›da görüldü¤ünü gördü ve flöyle dedi: “Ey Allah’›n kullar›, ya saflar›n›z›

düzgün tutars›n›z yahutta Allah yüzleriniz aras›nda ayr›l›k sokar.”524

‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Saflar› dosdo¤ru tutunuz. Omuzlar ayn› hizada olsun. Aradaki boflluklar›

doldurunuz. Kardefllerinizin elinde yumuflay›n›z. fieytan için boflluklar b›rakma-

y›n›z. Kim bir saf› bitifltirirse Allah da onu bitifltirsin. Kim bir safta kopuklu¤a se-

beb olursa Allah da onunla iliflkiyi kopars›n.”525
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520 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 540; Müslim,
es-Sahîh I, 458, 269, 660; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 318,
595; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 312, 975

521 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 192, 700; Müslim, es-Sahîh I, 339, 465;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 4, 776; Nesâî, es-Sunen II, 102

522 Müslim, es-Sahîh I, 324, 433 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
II, 209, 723; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 367, 654; ‹bn Mâce,
es-Sunen I, 317, 993

523 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 961; Müslim, es-Sahîh I, 323, 432
524 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3972; Müslim, es-Sahîh I, 324, 128,

436; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 363, 649; Tirmizî, es-Sunen I,
143, 227; Nesâî, es-Sunen II, 89; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 318, 994

525 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 620; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 365, 652



Enes’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Saflar›n›z› birbirine s›k› s›k›ya kenetleyiniz. Saflar› birbirine yak›n tutunuz. Bo-

yunlar ayn› hizada olsun. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, ben fleytan›n saf-

lar aras›ndaki boflluklardan küçük siyah koyunlar gibi girdi¤ini görüyorum.”526

Saflar nas›l düzeltilir?:

Enes’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Saflar›n›z› dosdo¤ru tutunuz. Çünkü ben sizleri arkamdan görüyorum.” Bizden

herhangi birimiz omuzunu yan›ndaki arkadafl›n›n omuzuna, aya¤›n› onun aya¤›-

na yap›flt›r›rd›.527

en-Numan b. Beflir dedi ki: “Ben bizden adam›n (namazda saf tutarken)

yan›ndaki arkadafl›n›n topu¤unu topu¤una yap›flt›rd›¤›n› gördüm.”528

Erkeklerin ve kad›nlar›n saflar›:

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Erkek saflar›n›n hay›rl›s› ilkleri, flerlisi sonuncular›d›r. Ka-

d›n saflar›n›n hay›rl›s› sonuncular›, flerlileri ise ilkleridir.”529

‹lk saflar›n ve saflar›n sa¤ taraflar›n›n fazileti:

el-Berâ b. Azib’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem buyuruyordu ki: “fiüphesiz Allah ve melekleri ilk safda bulunanlara dua

ederler.”530

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Bizler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in arkas›nda namaz k›ld›¤›m›zda sa¤ taraf›nda durmay› severdik. (Çünkü)
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526 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 621; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 366, 653; Nesâî, es-Sunen II, 92

527 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahih-i Buhârî 393; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– II, 211, 725

528 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahih-i Buhârî 124; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– II, 211 –muallak bir rivâyet olarak– 

529 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3310; Müslim, es-Sahîh I, 326, 440;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 374, 664; Tirmizî, es-Sunen I, 143,
224; Nesâî, es-Sunen II, 93; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 319, 1000

530 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 618; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– II, 364,650, Nesâî, es-Sunen II, 90 orada “öndeki saflar” fleklin-
dedir.



yüzünü bize do¤ru çevirirdi. (el-Berâ) dedi ki: Onu flöyle buyururken dinledim:

“Rabbim, ölümden sonra kullar›n› diriltece¤in günde beni azab›ndan koru.”531

‹mam›n arkas›nda kim durur?:

Ebû Mesud el-Ensarî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

diyordu: “Benim hemen arkamda yafl›n› bafl›n› alm›fl kimseler dursun. Sonra on-

lardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler.”532

Sütunlar aras›nda saf yapman›n mekruh oluflu: 

Muaviye b. Kurra’n›n babas›ndan rivâyetine göre babas› flöyle demifltir:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sütunlar aras›nda saf yapmaktan

nehyolunur ve oradan alabildi¤ine kovalan›rd›k.”533

Bu, cemaat için böyledir. Tek bafl›na namaz k›lan bir kimsenin ise sütre

edinmek maksad›yla sütunlar aras›nda namaz k›lmas›nda bir sak›nca yoktur.

‹bn Ömer’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usâme b. Zeyd,

Osman b. Talha ve Bilal Eve (Kabenin içine) girdiler. (Peygamber) uzunca kal-

d›ktan sonra ç›kt›. Onun peflinden ilk giren kifli ben oldum. Bilal’e: Nerede namaz

k›ld›, diye sordum. O: Ön taraftaki iki sütun aras›nda dedi.534

Cemaate kat›lmaman›n mazeretleri:

1. So¤uk ve ya¤mur: Nafi’den rivâyete göre ‹bn Ömer so¤uk ve rüzgarl›

bir gecede namaz için ezan okudu, sonra: Dikkat edin, meskenlerinizde (kald›-

¤›n›z yerlerde) namaz k›l›n, dedi. Sonra da flunlar› ekledi: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem so¤uk ve ya¤murlu bir gece ise müezzine: Meskenlerinizde (oldu-

¤unuz yerde) namaz k›l›n diye nida etmesini emrederdi.535

2. Yeme¤in haz›r olmas›: ‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi
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531 Sahih bir hadistir. et-Ter¤ib, 500; Müslim, es-Sahîh I, 492-493, 709
532 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 626; Müslim, es-Sahîh I, 323, 432;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 371, 660; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
312, 976; Nesâî, es-Sunen II, 90

533 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 821; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 320,
1002; Hâkim, el-Mustedrek I, 218; Beyhakî III, 104

534 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahihi Buhârî 139; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– I, 578, 504

535 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 156, 666; Müslim, es-Sahîh I, 484, 697;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 391, 1050; Nesâî, es-Sunen II, 15



ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi birinizin yeme¤i haz›rlan›r da bu arada

namaz için de kamet getirilmifl ise, önce yemek yesin ve yeme¤ini bitirmedikçe

de acele etmesin.” ‹bn Ömer’e yeme¤i konulur, namaz için kamet getirilir fakat,

imam›n k›raatini de duydu¤u halde yeme¤ini bitirmedikçe kalk›p namaza gitmez-

di.536

3. Küçük ve büyük abdeste s›k›flmak: Âifle’den flöyle dedi¤i rivâyet edil-

mifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: “Yemek ha-

z›rken de, küçük ve büyük abdeste s›k›flm›flken de namaz olmaz.”537

Yolcu namaz›:

Ö¤le, ikindi ve akflam namazlar›n› k›saltarak k›lmak yolcuya vacibtir/farz-

d›r.

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Yeryüzünde sefere ç›kt›¤›n›z zaman e¤er kâ-

firlerin size bir fenal›k yapmas›ndan korkarsan›z namaz› k›saltman›zda üzerini-

ze bir vebal yoktur.” (en-Nisâ, 4/101)

Ya’la b. Umeyye’den rivâyete göre o Ömer b. el-Hattab’a bu âyet-i kerime

hakk›nda soru sorarak: “Kâfirlerin size bir fenal›k yapmas›ndan korkarsan›z” bu-

yurulmaktad›r. ‹nsanlar ise iman etmifl bulunuyor. Ömer dedi ki: Senin hayret et-

ti¤in fleye ben de hayret ettim. Bu sebeble Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e

ona dair soru sordum flöyle buyurdu: “Bu Allah’›n size verdi¤i bir sadakad›r. O

halde onun sadakas›n› kabul edin.”538

‹bn Abbas’tan dedi ki: “Allah namaz› peygamberinizin dili üzere ikamet ha-

linde dört rekat, yolculuk halinde de iki rekat, korku halinde ise tek bir rekat ola-

rak farz k›lm›flt›r.”539

‹bn Ömer’den de flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Yolculuk namaz› iki rekat-

tir. Cuma namaz› iki rekattir, ramazan ve kurban bayramlar› namazlar› iki rekat-
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536 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 159, 673; Müslim, es-Sahîh I, 392, 459
–”imam›n k›raatini duydu¤u halde” cümlesi yok–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– X, 229, 3739

537 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7509; Müslim, es-Sahîh I, 393, 560;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 160, 89

538 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3762; Müslim, es-Sahîh I, 478, 686;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 64, 1187; Nesâî, es-Sunen III, 116;
CH I, 339, 1065; Tirmizî, es-Sunen IV, 309, 5025

539 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 876; Müslim, es-Sahîh I, 479, 687;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 124, 1234; Nesâî, es-Sunen III,
118; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 339, 1068 –son cümlesi yok–



tir ve bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in dili üzere k›saltmaks›z›n tamam

olarak böyle k›l›n›rlar.”540

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: “Namaz ilk olarak ikifler rekat farz k›l›nd›.

Yolculuk namaz› oldu¤u gibi kald›. ‹kamet halinde ise namaz tamamland›.”541

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk-

ta arkadafll›k yapt›m. Yüce Allah ruhunu kabzedinceye kadar iki rekatten fazla

k›lmad›. Ebû Bekir ile de arkadafll›k yapt›m. O da Allah can›n› al›ncaya kadar iki

rekatten fazla k›lmad›. Ömer ile de arkadafll›k yapt›m. O da Allah can›n› al›nca-

ya kadar iki rekatten fazla k›lmad›. Daha sonra Osman ile arkadafll›k yapt›m, o

da Allah can›n› kabzedinceye kadar iki rekatten fazla k›lmad›. Allah da: “Andol-

sun ki sizin için Rasûlullah’ta güzel bir örnek vard›r.” (el-Ahzab, 33/21) buyur-

maktad›r.”542

Namazlar› k›saltmay› gerektiren uzakl›k: 

‹lim adamlar› namaz›n k›salt›larak k›l›naca¤› uzakl›¤› belirlemekte oldukça

görüfl ayr›l›¤› içerisindedirler. O kadar ki ‹bnu’l-Munzir ve baflkalar› bu mesele

hakk›nda yirmiden fazla görüfl nakletmifllerdir. Tercih edilen görüfl ise “bunun bir

s›n›r›n›n kesinlikle olmad›¤›d›r. Bunun tek s›n›r› ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in araplara hitab etti¤i arap dilinde kendisine yolculuk denilebilecek kadar

uzakl›kt›r. Çünkü e¤er sözünü etti¤imiz tarifin d›fl›nda sefer miktar›n›n bir s›n›r›

bulunsayd› Peygamberimiz kesinlikle bunu aç›klamamazl›k etmezdi. Onlar da bu

hususta ona soru sormay› ihmal etmezler ve bize s›n›r›n› belirten bir nakil yap-

mamak hususunda ittifak etmezlerdi.”543

Namaz k›saltmaya nereden bafllan›r?:

“‹lim adamlar›n›n cumhûru (ço¤unlu¤u) namaz› k›saltman›n ikamet yerin-

den ayr›lmak ve flehirden ç›kmakla art›k meflru oldu¤unu ve bu ç›k›fl›n flart oldu-

¤unu ve ayr›ld›¤› yerin giriflindeki evlere geri dönmedikçe namaz›n› tam k›lma-

yaca¤›n› kabul etmifllerdir. ‹bnu’l-Münzir der ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-
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540 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 871; Nesâî, es-Sunen III, 183; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 338, 1063

541 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 569, 1090; Müslim, es-Sahîh I, 478, 685;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 63, 1186; Nesâî, es-Sunen I, 225 

542 Müslim, es-Sahîh I, 479, 689; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 90,
1211; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 577, 1102; Nesâî, es-Sunen III, 123

543 el-Muhallâ, V, 21



lem’in yolculuklar›ndan herhangi birisinde Medine’den ç›kmad›kça namazlar›n›

k›saltarak k›ld›¤›n› bilmiyorum. Enes dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

ile birlikte Medine’de ö¤le namaz›n› dört rekat olarak, Zulhuleyfe’de ise iki rekat

olarak k›ld›m.”544

Misafir bir ihtiyac›n› görmek üzere bir yerde ikamet etse ve fakat ika-

met edece¤i karar›n› vermese ç›k›ncaya kadar namaz›n› kasreder:

Câbir’den dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebûk’te yirmi gün

süreyle kald› ve namaz›n› hep k›saltarak k›ld›.”545

‹bnu’l-Kayyim dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, kifli

e¤er bundan fazla ikamet ederse namaz›n› kasretmez dememifltir. Onun orada

kalma süresi bu kadarl›k bir zamana denk gelmifltir.”546

E¤er ikamet etme karar›n› verirse ondokuz gün geçtikten sonra namaz›n›

tam k›lar. Nitekim ‹bn Abbas rad›yallahu anh flöyle demifltir: “Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem ondokuz gün ikamet etti ve bu süre boyunca namaz›n› k›saltarak

k›ld›. Bu nedenle bizler ondokuz gün yolculuk yapacak olursak namaz›m›z› k›-

saltarak k›lar›z. Daha fazla olursa namaz›m›z› tamamlar›z.”547

‹ki namaz› cem ederek k›lmak

Namazlar› cem etmenin sebebleri:

1. Sefer (yolculuk): Enes’ten flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem e¤er günefl bat›ya kaymadan önce yolculu¤a ç›karsa ö¤le

namaz›n› ikindi vaktine tehir eder, sonra konaklay›p her iki namaz› bir arada cem

ile k›lard›. E¤er yola ç›kmadan önce günefl bat›ya do¤ru kaym›flsa ö¤le namaz›-

162 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

544 F›khu’s-Sunne, I, 240-241. Enes’in sözünü rivâyet edenler: Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– II, 569, 1089; Müslim, es-Sahîh I, 480, 690; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 69, 1190; Tirmizî, es-Sunen II, 29, 544; Nesâî, es-
Sunen I, 235. “Zulhuleyfe’de iki rekat” sözünden kast› ise Buhârî’nin d›fl›ndaki ri-
vâyetlerin aç›kça ifade ettikleri gibi ikindi namaz›d›r. 

545 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1094; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IV, 102, 1223

546 F›khu’s-Sunne, I, 241
547 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 575; Buhârî, es-

Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 561, 1080; Tirmizî, es-Sunen II, 31, 547; ‹bn Mâce,
es-Sunen I, 341, 1075; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 97, 1218
Ancak “onyedi gün” ifadesiyle.



n› k›lar, sonra bine¤ine binerdi.”548

Muâz’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebûk gazve-

sinde e¤er günefl bat›ya do¤ru kaymadan önce yola koyulursa ö¤le namaz›n›

ikindi ile birlikte cem’ ile k›l›ncaya kadar ertelerdi, her ikisini birarada k›lard›. E¤er

günefl bat›ya do¤ru kayd›ktan sonra binerse ö¤le ve ikindi namazlar›n› birlikte k›-

lar, sonra yola koyulurdu. E¤er akflam namaz›ndan önce yola koyulursa akflam

namaz›n› tehir eder, yats› ile birlikte k›lard›. E¤er akflamdan sonra yola koyulur-

sa yats› namaz›n› öne alarak onu akflam namaz› ile birlikte k›lard›.”549

Yine Muâz’dan rivâyete göre Tebûk y›l›nda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem ile birlikte sefere ç›kt›lar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ö¤le ile ikindi, ak-

flam ile yats›y› birlikte cem ile k›lard›. (Muâz) dedi ki: Bir gün namaz› geciktirdi.

Daha sonra ç›k›p ö¤le ve ikindiyi birlikte k›ld›, sonra (çad›r›na) girdi. Sonra d›fla-

r› ç›kt› akflam ile yats›y› da beraber k›ld›.550

2. Ya¤mur: Nâfi’den rivâyete göre; valiler ya¤murlu zamanlarda akflam ile

yats›y› cem ederlerse Abdullah b. Ömer onlarla birlikte cem ile k›lard›.

Hiflam b. Urve’den rivâyete göre babas›, Urve, Said b. el-Müseyyeb, Ebû-

bekir b. Abdu’r-Rahman b. el-Haris b. Hiflam b. el-Mu¤ira el-Mahzunî de (bölge

idarecileri) iki namaz› birarada cem ettikleri ya¤murlu gecelerde, akflam ile yat-

s›y› birlikte cem ile k›larlar ve buna karfl› itiraz etmezlerdi.551

Mûsâ b. Ukbe’den rivâyete göre Ömer b. Abdulaziz hava ya¤murlu ise ak-

flam ile yats›y› birarada cem ile k›lard›. Said b. el-Müseyyeb, Urve b. ez-Zubeyr,

Ebû Bekir b. Abdurrahman ve o dönemin yafll› (alim)leri de onlarla birlikte namaz

k›larlar ve buna karfl› ç›kmazlard›.”552

‹bn Abbas’tan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem korku da yokken,
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548 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 583, 1112; Müslim, es-Sahîh I, 489, 704;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 58, 1206; Nesâî, es-Sunen I, 284

549 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1067; Ahmed, Musned –Fethu’r-
Rabbânî tertibi– V, 120, 1236; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 75,
1196; Tirmizî, es-Sunen II, 33, 551

550 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1065; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IV, 72, 1194; Nesâî, es-Sunen I, 284; Müslim ve ‹bn Mace hadi-
sin ilk bölümünü rivâyet etmifllerdir: Müslim, es-Sahîh I, 490, 706; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 340, 1070

551 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, III, 40; Mâlik, el-Muvatta
102, 328

552 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, III, 40; Beyhakî III, 168-
169



seferde de de¤ilken ö¤le ile ikindiyi birarada, akflam ile yats›y› da birarada (cem

ile) k›ld›.”553 Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem Medine’de korku da yokken, ya¤mur da ya¤mad›¤› bir zamanda ö¤le

ile ikindiyi, akflam ile yats›y› birarada cem ile k›l(d›r)d›.554

Bu ifadeler ya¤mur sebebiyle namazlar› cem etmenin Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem döneminde bilinen bir fley oldu¤u izlenimini vermektedir. Çünkü

böyle olmasayd› cem için bir gerekçe olarak ya¤mur ya¤mad›¤›n› sözkonusu et-

menin bir faydas› olmazd›.555

3. Âr›zî bir ihtiyaç: ‹bn Abbas’tan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem Medine’de korku da, sefer de olmaks›z›n ö¤le ile ikindiyi birarada cem’ ile k›l-

d›.” Ebû’z-Zübeyr dedi ki: Said’e niçin bunu yapt›? diye sordum. Dedi ki: Sen ba-

na sordu¤un gibi ben de ‹bn Abbas’a sordum. fiu cevab› verdi: “Ümmetinden hiç-

bir kimseyi s›k›nt›ya sokmak istemedi.”556

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem Medine’de korku ve ya¤mur sözkonusu olmaks›z›n ö¤le ile ikindiyi, akflam ile

yats›y› birarada cem ile k›l(d›r)d›. ‹bn Abbas’a: Bununla neyi murad etmiflti diye

soruldu. O: Ümmetini s›k›nt›ya sokmamay› murad etmiflti, dedi.”557

‹mam Nevevî -Allah’›n rahmeti üzerine olsun- Müslim fierhi’nde (V, 219)

flunlar› söylemektedir: 

“Önder ilim adamlar›ndan bir toplulu¤un kanaatine göre bu ifli adet edin-

memek flart›yla ve ihtiyaç halinde olmak üzere mukim iken cem’ ile namazlar› k›l-

mak caizdir. Ayn› zamanda bu ‹bn Sîrîn ve ‹mam Malik’in arkadafllar›ndan Efl-

heb’in de görüflüdür. Bu görüflü el-Hattabi, fiafiî mezhebine mensub el-Kaffal ile

efl-fiaflî’den, onlar Ebû ‹shak el-Mervezi’den ve onlar hadis alimlerinden bir top-

luluktan nakletmifltir. ‹bn Münzir de bu görüflü tercih etmifltir. ‹bn Abbas’›n “üm-

metini s›k›nt›ya sokmamay› murad etmifltir” sözünün zahirinden anlafl›lan da bu-

nu desteklemektedir. Burada buna ne hastal›¤›, ne de baflka bir sebebi gerekçe

göstermemifltir. Do¤rusunu en iyi bilen Allah’t›r.
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553 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1068
554 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1070; Müslim, es-Sahîh I, 489, 705; Nesâî, es-

Sunen I, 290; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 77, 1198 –sonlar›n-
da bir fazlal›k ile– 

555 Bu aç›klamay› el-Elbânî, el-‹rvâ, III, 40’da yapm›flt›r.
556 Az önce geçti
557 Az önce geçti



CUMA NAMAZI:

Cuma namaz›nda haz›r bulunmak, flu befl kifli d›fl›nda bütün müslüman-

lara farz-› aynd›r: Köle, kad›n, çocuk, hasta ya da yolcu. Çünkü Yüce Allah flöy-

le buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ça¤r›da bulunuldu-

¤u vakit, Allah’›n zikrine koflun ve al›flverifli b›rak›n, e¤er bilirseniz bu sizin için

daha hay›rl›d›r.” (el-Cumâ, 62/9)

Târ›k b. fiihab’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Cuma (namaz›n›) cemaat ile birlikte k›lmak, flu dört kifli müstesnâ

her müslümana vacibtir: Köle, kad›n, çocuk yahut hasta.”558

‹bn Ömer’den rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Yolcu-

nun cuma namaz› yükümlülü¤ü yoktur.” buyurmufltur.559

Cumaya teflvik:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Kim guslettikten sonra cumaya gelir, kendisi için takdir olunan kadar›yla

namaz k›lar, sonra (imam) hutbesini bitirinceye kadar dinler, sonra imam ile bir-

likte namaz k›larsa, kendisi ile di¤er cuma aras›ndaki günahlar› üç gün fazlas› ile

birlikte ba¤›fllan›r.”560

Yine Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Befl vakit namaz, cumadan cumaya ve ramazandan rama-

zana (yap›lan özel ibadetler) büyük günahlardan kaç›n›lmas› halinde, aradaki

sürelerde ifllenen küçük günahlara keffarettir.”561

Cumay› önemsememekten sak›nd›rmak:

‹bn Ömer ve Ebû Hureyre’den rivâyete göre onlar Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’i minberi üzerinde flunlar› söylerken dinlemifllerdir: “Birtak›m kimseler

ya cumalar› terketmekten vazgeçerler yahutta Allah onlar›n kalblerini mühürleye-

cek, sonra da gafillerden olacaklar.”562
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558 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 942; Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3111; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 394, 1054; Dârakutnî, es-Sunen II, 3, 2;
Beyhakî III, 172; Hâkim, el-Mustedrek I, 288

559 Dârakutnî, es-Sunen II, 4, 4
560 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6062; Müslim, es-Sahîh II, 587, 857 
561 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3875; Müslim, es-Sahîh I, 209, 16, 233;

Tirmizî, es-Sunen I, 138, 214. Burada “ramazandan ramazana” ifadesi yoktur.
562 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5480; Müslim, es-Sahîh II, 591, 865;

Nesâî, es-Sunen III, 88



Abdullah (b. Mesud)’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

cuma namaz›na gelmeyen birtak›m kimseler için flöyle demifltir: “‹çimden flunu

geçirdim: Bir adama cemaate namaz k›ld›rmas›n› emredeyim. Sonra da cuma

namaz›na kat›lmayan birtak›m erkekler üzerine evlerini atefle vereyim.”563

Ebû’l-Ca’d ed-Damrî’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Her kim önemsemeyerek üç cumay› terkedecek olursa, Al-

lah onun kalbine mühür basar.”564

Usâme b. Zeyd’den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her

kim mazeretsiz olarak üç cumay› terkedecek olursa, münaf›klardan yaz›l›r.”565

Cuma namaz›n›n vakti:

Cuma namaz›n›n vakti ö¤le namaz›n›n vaktidir, ondan önce de caizdir.

Enes b. Malik rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem cuma namaz›n› günefl (bat›ya do¤ru) meyledince k›lard›.566

Câbir b. Abdullah’tan rivâyete göre ona: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

cuma namaz›n› ne zaman k›lard›, diye sorulmas› üzerine flu cevab› vermifltir: “O

namaz›n› k›lar, sonra bizler güneflin zevale eriflti¤i vakit develerimize gider onla-

r› dinlendirirdik.”567

Hutbe:

Hutbe vacib/farzd›r. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ›srarla

devam ettirmifl ve kesinlikle hutbeyi terketmemifltir. Ayr›ca o: “Benim nas›l na-

maz k›ld›¤›m› gördüyseniz siz de öylece namaz k›l›n.” buyurmufltur.568
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563 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5142; Müslim, es-Sahîh I, 452, 652
564 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 9230; Ebû Dâvûd, es-Sunen

–Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 377, 1039, Tirmizî, es-Sunen II, 5, 498; Nesâî, es-Sunen
III, 88; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 357, 1125

565 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6144; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr I,
170, 422

566 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 960; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– II, 386, 904; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 427, 1071;
Tirmizî, es-Sunen II, 7, 501

567 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 597, Müslim,
es-Sahîh II, 588, 29, 858

568 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 262; Buhârî, es-
Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 111, 631



Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hutbe verirken izledi¤i yol: 

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem flöyle derdi: “fiüphesiz ki kiflinin uzun-

ca namaz k›l(d›r)mas› ve hutbesinin k›sa olmas› onun f›kh›n›n (ince bilgisinin) bir

neticesidir. Binaenaleyh namaz› uzunca k›ld›r›n, hutbeyi k›sa kesin. fiüphesiz

birtak›m aç›klamalar, konuflmalar büyü (gibi etkileyici)dir.”569

Câbir b. Semura’dan dedi ki: “Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile

birlikte namazlar› k›lard›m. Onun namaz› da orta yollu idi, hutbesi de orta yollu

idi.”570

Câbir b. Abdullah’dan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe ver-

di mi gözleri k›zar›r, sesi yükselir, öfkesi fliddetlenirdi. Sanki o sabaha kalmaz,

akflama kalmaz düflman üzerinize gelir diyen bir ordu uyar›c›s› gibi idi.”571

Hutbetu’l-Hâce:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem “hutbetu’l-hâce” ad›yla bilinen flu hutbe

(girifli) ile hutbelerine, vaazlar›na ve derslerine bafllard›. Sözü geçen bu hutbe-

nin metni flöyledir:572

“Muhakkak hamd Allah’a mahsustur. Ona hamdeder, Ondan yard›m ve

ba¤›fllanma dileriz. Nefislerimizin flerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Al-

lah’a s›¤›n›r›z. Allah’›n hidayet verdi¤i kimseyi sapt›racak yoktur, Onun sapt›rd›-

¤› kimseyi de do¤ru yola iletecek olmaz.

fiehadet ederim ki Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, Onun

orta¤› yoktur. Yine flehadet ederim ki Muhammed Allah’›n kulu ve Rasûlüdür.

“Ey iman edenler! Allah’tan nas›l korkmak gerekirse öyle korkun ve siz an-

cak müslümanlar olarak ölün.” (Al-i ‹mran, 3/102)

“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var eden,

her ikisinden de birçok erkek ve kad›n türeten Rabbinizden korkun. Kendisi ad›-

na birbirinizden dileklerde bulundu¤unuz Allah’tan ve akrabal›k ba¤›n› kesmek-

ten de sak›n›n. fiüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.”  (en-Nisâ, 4/1)

Namaz Kitabı 167

569 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2100; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi
Menâri’s-Sebîl 618; Müslim, es-Sahîh II, 594, 869

570 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 418; Müslim, es-Sahîh II, 591, 886;
Tirmizî, es-Sunen II, 9, 505

571 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4711; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi
Menâri’s-Sebîl 611; Müslim, es-Sahîh II, 591, 866; Tirmizî, es-Sunen II, 9, 505

572 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1331; Müslim, es-Sahîh II, 592, 467;
Nesâî, es-Sunen III, 188



“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdo¤ru söz söyleyin. O da amel-

lerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlar›n›z› da ma¤firet etsin. Kim Al-

lah’a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluflla kurtulmufl olur.” (el-Ahzab,

33/70-71)

‹mdi; flüphesiz en do¤ru söz Allah’›n kitab›, en do¤ru hidayet yolu Muham-

med sallallahu aleyhi ve sellem’in gösterdi¤i yoldur. En kötü ifller sonradan uydurulan-

lard›r, sonradan uydurulmufl herbir fley bir bid’attir, herbir bid’at bir sap›kl›kt›r.

Herbir sap›kl›k da cehennem ateflindedir.”

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ve onun ashab›n›n hutbeleri üzerin-

de dikkatle düflünen herkes görür ki, bu hutbeler do¤ru yolu ve tevhidi aç›klad›k-

lar, Yüce Rabbimizin s›fatlar›n›, iman›n genel esaslar›n› beyan ederler. Yüce Al-

lah’a daveti ve o yüce Rabbi kullar›na sevdiren nimetleri ile onun azab ve intika-

m›ndan korkutan günleri söz konusu ederler. Allah’a sevdirecek flekilde onu zik-

redip, ona flükretmeyi emrederler, buna ba¤l› olarak Allah’›n azametinden, s›fat-

lar›ndan, isimlerinden, onu kullar›na sevdirecek fleyleri söz konusu ederler. Ona

sevdirecek flekilde ona itaati, flükrü ve onu zikretmeyi emrettiklerini görür. Böy-

lelikle bu hutbeleri dinleyenler onu sever ve onun taraf›ndan sevilmifl olarak ay-

r›l›yorlard›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur’ân ile ve Kaf suresini okuyarak

çokça hutbe verirdi.573 el-Haris b. en-Numan’›n k›z› Um Hiflam dedi ki: “Ben Kaf

suresini ancak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in a¤z›ndan ezberlemiflimdir.

Çünkü o bu sûreyi minber üzerinde hutbe olarak irad ederdi.”574

Hutbeyi dinlemenin vacip ve hutbe s›ras›nda konuflman›n haram oluflu:

Ebû Hureyre’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Cuma

gününde imam hutbe okurken arkadafl›na, dinle diyecek olursan bat›l ve bofl bir

ifl yapm›fl olursun.”575

Cuma namaz›na yetiflmek:

Cuma namaz› cemaat ile birlikte iki rekat olarak k›l›n›r. Cuma namaz› ken-
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573 Zâdu’l-Meâd, I, 116
574 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 414, 934; Müslim, es-Sahîh II, 582, 851;

Nesâî, es-Sunen III, 104; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 352, 1110; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 460, 1099 –muhtasar olarak–; Tirmizî, es-Sunen II,
12, 5111 –buna yak›n ifadelerle–

575 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 911; Nesâî, es-Sunen III, 112; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 356, 1110 –buna yak›n ifadelerle_



disine farz olmayan ya da mazereti bulunan kimselerden cumaya kat›lmayanlar

ö¤le namaz›n› dört rekat olarak k›larlar. ‹mam ile birlikte tek bir rekat yetiflen cu-

ma namaz›na yetiflmifl olur. Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her kim cuma namaz›n›n bir rekatine yetiflirse na-

maz› yetiflmifl demektir.”576

Cumadan önce ve sonra k›l›nan namazlar:

Ebû Hureyre’den; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kim

cuma günü gusleder, sonra cumaya gelip kendisi için takdir olundu¤u kadar›yla

namaz k›lar, sonra (imam) hutbesini bitirinceye kadar onu dinler, sonra onunla

birlikte namaz k›larsa kendisi ile di¤er cuma aras›ndaki (günahlar›) üç gün fazla-

s› ile birlikte ona ba¤›fllan›r.”577

Cumadan önce gelen kifli, belli bir say› sözkonusu olmaks›z›n imam, hut-

beye ç›kana kadar diledi¤i kadar namaz k›lar. Bugün cuma namaz›n›n ilk sünne-

ti diye bilinen namaz›n ise hiçbir aslî bir dayana¤› yoktur. Çünkü bilindi¤i üzere

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal ezan› bitirince hutbeye bafllard›. Kimse

de kalk›p kesinlikle iki rekat namaz k›lmazd›. Sadece bir defa ezan okunurdu.

Peki, sözü edilen sünneti ne zaman k›l›yorlard›?”578

Cuma namaz›ndan sonra ise dilerse dört ya da iki rekat namaz k›labilir.

Ebû Hureyre’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sizden

herhangi bir kimse cuma namaz›n› k›ld› m› ondan sonra dört rekat daha k›l-

s›n.”579

‹bn Ömer’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma na-

maz›ndan sonra, (mescidden) ayr›l›ncaya kadar namaz k›lmazd›. Daha sonra

evinde iki rekat namaz k›lard›.580
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576 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 622; Sahîhu’l-
Câmii’s-Sa¤îr 5999; Nesâî, es-Sunen III, 112; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 356, 1121
–buna yak›n ifadelerle–

577 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6062; Müslim, es-Sahîh II, 587, 857
578 Zâdu’l-Meâd, I, 118
579 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 625; Sahîhu’l-

Câmii’s-Sa¤îr 640; Müslim, es-Sahîh II, 600, 882 –laf›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-
Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 481, 1118; Tirmizî, es-Sunen II, 17, 522

580 Müslim, es-Sahîh II, 600, 71, 822; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 425, 937
Burada “evinde” lafz› yoktur. 



Cuma gününün âdâb›:

Cuma namaz›nda haz›r bulunmak isteyen herkesin flu hadislerde belirti-

lenler ile amel etmesi müstehabt›r: 

Selman el-Farisî’den, dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Bir kimse cuma günü gusleder ve gücü yetti¤i kadar›yla temizlenir, son-

ra ya¤›ndan sürünür yahutta evindeki kokudan sürünür sonra da (cumaya git-

mek üzere) ç›kar. ‹ki kiflinin aras›n› ay›rmaz, sonra da kendisi için takdir olunan

kadar›yla namaz k›lar, sonra imam hutbe verince dinlerse, mutlaka ona kendisi

ile di¤er cuma aras›ndaki (küçük günah)lar ba¤›fllan›r.”581

Ebû Said’den dedi ki: “Kim cuma günü gusleder, en güzel elbiselerinden

(birisini) giyinir, varsa bir koku sürünür, sonra cumaya gelip insanlar›n boyunlar›

üzerinden ilerlemeyip, Allah’›n onun için takdir etti¤i kadar›yla namaz k›lar, son-

ra imam› (hutbeye) ç›kt›¤›nda namaz›n› bitirinceye kadar dikkatle dinlerse, bu

cuma ile ondan önceki cuma aras›ndakilere keffaret olur.”582

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Cuma günü geldi mi mescidin kap›lar›ndan herbirisi üzerinde insanlar› önce ge-

lifllerine uygun olarak yazan melekler bulunur. ‹mam (minbere) oturdu mu sahi-

felerini dürerler ve onlar da gelip zikri (hutbeyi) dinlerler. ‹lk vaktinde namaza ge-

lenin misali bir deve kurban eden kimsenin durumuna benzer. Daha sonra bir

inek kurban edenin durumuna, daha sonra gelen koç kurban edenin durumuna,

daha sonra gelen bir tavuk tasadduk edenin durumuna, sonra gelen de bir yu-

murta tasadduk edenin durumuna benzer.”583

Cuma günü yap›lmas› müstehab olan zikirler ve dualar: 

1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e çokça salât ve selâm getirmek:

Evs b. Evs’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“fiüphesiz günlerinizin en faziletlilerinden bir gün de cuma günüdür. O günde

Adem yarat›ld›, o günde ruhu kabzedildi, o günde Sûra üflenecek, o günde in-

sanlar bayg›n düfleceklerdir. Bu sebeple o günde bana çokça salât (ve selâm)

getiriniz. Çünkü sizin getirdi¤iniz salât (ve selâm) bana arzolunur.” Ey Allah’›n
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581 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7736; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 370, 883

582 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6066; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 7, 339

583 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 775; Müslim, es-Sahîh II, 587, 850;
Nesâî, es-Sunen III, 98; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 347, 1092



Rasûlü, dediler. Sen topra¤›n alt›nda çürümüfl olaca¤›n halde bizim salât›m›z sa-

na nas›l arzolunur? fiöyle buyurdu: “fiüphesiz Allah peygamberlerin cesetlerini

yeme¤i yere haram k›lm›flt›r.584

2. Kehf sûresini okumak: Ebû Said el-Hudrî’den Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurdu: “Kim cuma gününde Kehf sûresini okursa iki cuma ara-

s› onun için nur ile ayd›nlan›r.”585

3. Duan›n kabul olunaca¤› ân’a rastlar ümidiyle çokça dua etmek:

Câbir rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Cuma günü oniki saattir. O saatte aziz ve celil olan Allah’tan birfley-

ler isteyen müslüman bir kul bulunursa mutlaka Allah ona istedi¤ini verir. Siz bu

(kabul) saatini ikindi namaz›ndan sonraki son saatte aray›n›z.”586

Cuma namaz›n› sadece Ulu Mescidlerde k›lmak:

Âifle’den dedi ki: “Cuma gününde insanlar evlerinden ve (Medine’nin d›-

fl›nda bulunan ve) el-Avâlî diye bilinen yerlerden (namaza) geliyorlard›.”587

ez-Zuhri’den rivâyete göre Zulhuleyfe’de bulunanlar Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem ile birlikte (cuma için) biraraya gelirlerdi. Buras› ise Medine’den al-

t› mil uzakl›ktad›r.588

Ata b. Ebî Rebah’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Minal›lar cuma na-

maz›na Mekke’ye gelirlerdi.”589

Haf›z (‹bn Hacer) et-Telhis (II, 55)’de flunlar› söylemektedir: “Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem’in Medine’deki mescidlerden herhangi birisinde ve Medi-

ne’ye yak›n köy ve kasabalarda cuma namaz›n› k›l›nmas› için herhangi bir kim-

seye izin verdi¤i nakledilmifl de¤ildir.”
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584 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 889; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– III, 370, 1034; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 345, 1085; Nesâî, es-Sunen III,
91

585 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 626; Sahîhu’l-
Câmii’s-Sa¤îr 6470; Hâkim, el-Mustedrek II, 368; Beyhakî III, 249 

586 Sahih bir hadistir. Ebû Dâvûd ve –laf›z ona ait olmak üzere– Nesâî ve Hakim
rivâyet etmifllerdir. Hakim, Müslim’in flart›na göre sahihtir, demifltir: Sahîhu’t-Ter-
¤ib, 705; Müslim, es-Sahîh II, 584, 853

587 Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 380, 1042 –böylece muhtasar ola-
rak– bu uzunca bir hadisin bir k›sm› olup bunu: Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 385, 902; Müslim, es-Sahîh II, 581, 847’de rivâyet etmifllerdir. 

588 Beyhakî III, 175
589 Ayn› yer



Cuma ve bayram ayn› güne gelirse:590

Cuma ve bayram ayn› güne gelirse bayram namaz›n› k›lan kimselerden

cuma namaz› düfler:

Zeyd b. Erkam’dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namaz›n›

k›l(d›r)d›. Sonra cumay› k›lmak hususunda ruhsat vererek flöyle buyurdu: “Kim

cumay› k›lmak isterse k›ls›n.”591

Cuma namaz›na kat›lmak isteyenlerin ve bayram namaz›n› k›lmam›fl

olanlar›n kat›labilmeleri için imam›n cuma namaz›n› k›ld›rmas› müstehabt›r: Ebû

Hureyre’den flöyle drivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Bugün iki bayram bir aradad›r. Bayram namaz›n› k›lanlardan (cumay›

k›lmak) istemeyene cumaya gerek b›rakmam›flt›r, fakat biz cuma k›laca¤›z.”592

BAYRAM NAMAZI

Hükmü:

Bayram namazlar› erkeklere de, kad›nlara da vacib/farzd›r. Çünkü Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem buna kesintisiz devam etmifl ve bayram namaz›

için flehrin d›fl›na ç›k›lmas›n› emir buyurmufltur. Um Atiyye’den flöyle dedi¤i rivâ-

yet edilmifltir: “Bizlere bulû¤a ermifl k›zlar› ve perdeleri arkas›nda saklanan ka-

d›nlar› (dahi) ç›karmam›z emrolundu.”593

Sîrîn k›z› Hafsa’dan dedi ki: Bizler bayram günü k›zlar›m›z›n d›flar› ç›kma-

lar›n› engellerdik. Bir kad›n gelip Halef o¤ullar› malikânesine konaklad›. Ben de

ona gittim. Bana nakletti¤ine göre; k›zkardeflinin kocas› Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem ile birlikte oniki gazaya kat›lm›flt›. K›zkardefli de alt› gazada onunla

(kocas›yla) birlikte kat›lm›flt›. K›zkardefli dedi ki: Bizler hastalara göz kulak olur,

yaral›lar› tedavi ederdik. (K›zkardefli): Ey Allah’›n Rasûlü dedi. E¤er üzerine gi-

yinecek bir cilbab› bulunmuyorsa bizden herhangi birimizin (namaza) ç›kmama-

s›nda bir beis var m›d›r? Allah Rasûlü flöyle buyurdu: “Arkadafl› ona kendi cilba-
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590 F›khu’s-Sunne, I, 267
591 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1082; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– III, 407, 1057; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 415, 1310
592 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1083; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– III, 410, 1060; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 416, 1311 –‹bn Abbas’tan–
593 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 463, 974; Müslim, es-Sahîh II, 605, 890;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 487, 1124; Tirmizî, es-Sunen II,
25, 537; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 414, 1307; Nesâî, es-Sunen III, 180



b›n› versin ve bütün han›mlar hep birlikte hayra ve mü’minlerin duas›na tan›k ol-

sunlar.”594

Bayram namaz›n›n vakti: 

Yezid b. Humeyr er-Rahbî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

ashab›ndan olan Abdullah b. Busr bir ramazan ya da kurban bayram› günü in-

sanlarla birlikte Mûsâllaya ç›kt›. ‹mam›n gecikmesini uygun görmeyerek dedi ki:

“Bizler bu anda namaz›m›z› bitirmifl idik. Bu da tesbih vaktidir.”595

Musallaya ç›k›fl:

Az önce zikredilen hadislerden, bayram namaz›n›n k›l›naca¤› yerin mes-

cid de¤il, aç›k yerler oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da

böyle bir yere ç›kard› (ve orada bayram namaz›n› k›ld›r›rd›). Ondan sonra gelen-

ler de böylece uygulam›fllard›r.

Bayram namaz› için ezan ve kamet var m›d›r?:

‹bn Abbas ve Câbir b. Abdullah’tan dediler ki: “Ne ramazan bayram› günü,

ne de kurban bayram› günü ezan okunmuyordu.”596

Câbir’den rivâyete göre; ne imam›n hutbeye ç›kt›¤› s›rada, ne de ç›kt›ktan

sonra ramazan bayram› günü namaz için ezan da yoktur, kamet de yoktur, her-

hangi bir fley de yoktur. O gün için ne ezan, ne de kamet sözkonusudur.597

Bayram namaz›n›n k›l›n›fl›:

Bayram namaz› iki rekattir. Bu iki rekatte oniki tekbir al›n›r. Birinci rekatte

iftitah tekbirinden sonra ve k›raatten önce yedi tekbir, ikinci rekatte ise k›raatten

önce befl tekbir al›n›r:
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594 Hadis müttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim taraf›ndan rivâyet edilmifl)tir. Miflkâ-
tu’l-Mesâbîh, 1431; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 469, 980

595 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1005; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 486, 1123; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 414, 1317 Hadisteki “bu
tesbih vaktidir” ifadesinden maksad› güneflin yükselmesi, kerahet vaktinin sona
ermesi, nafile demek olan subha (kuflluk namaz›) vaktinin girmesi demektir. Bk.
Avnu’l-Ma’bûd, III, 486

596 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 451, 960; Müslim, es-Sahîh II, 604, 886
597 Bir önceki hadisin Müslim taraf›ndan kaydedilen rivâyetinin bir bölümüdür.



Amr b. fiuayb’den, o babas›ndan, o dedesinden rivâyet etti¤ine göre Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlar›nda birinci rekatte yedi, ikinci re-

katte befl tekbir getirdi.598

Âifle’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hem ramazan,

hem kurban bayram› namazlar›nda rükû’ için ald›¤› tekbirler d›fl›nda (birinci re-

katte) yedi, (ikinci rekatte) befl tekbir getirdi.599

Bayram namazlar›nda k›raat:

en-Numan b. Beflir’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

bayram ve cuma namazlar›nda “Sebbihisme rabbike’l-a’la (seksen yedinci sure

olan el-A’lâ)” suresi ile; “Hel etâke hadîsu’l-⁄afliye” (seksen sekizinci sûre olan

el-⁄afliye) suresini okurdu.600

Abdullah b. Abdullah’tan dedi ki: “Ömer bayram günü (namaz k›ld›rmak

üzere) ç›kt›. Ebû Vâkid el-Leysî’ye haber göndererek Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem böyle bir günde neyi okurdu, diye sordurdu. O da: “Kaf (ellinci sûre olan

Kaf suresi) ile “iktarabet (ellidördüncü olan el-Kamer suresi)”i okurdu, dedi.601

Bayramda hutbe, namazdan sonrad›r:

‹bn Abbas’tan dedi ki: “Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebû Bekir,

Ömer ve Osman rad›yallahu anhum ile birlikte bayram namaz›nda haz›r bulundum.

Hepsi de hutbeden önce namaz k›ld›r›yorlard›.”602

174 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

598 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce I057; Miflkâtu’l-Mesâbîh, 1441; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 407, 1279

599 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 639; Sahîhu Su-
neni ‹bn Mâce 1058; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 407, 1280; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 6-7, 1137 ve 1138

600 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 644; Sahîhu Su-
neni ‹bn Mâce 1281; Müslim, es-Sahîh II, 598, 878; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– III, 472, 1109; Tirmizî, es-Sunen II, 22, 531; Nesâî, es-Sunen III,
184; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 408, 1281. Son kaynakta “ve cumada” lafz› yoktur.

601 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, III, 118; Sahîhu
Suneni ‹bn Mâce 106; Müslim, es-Sahîh II, 607, 891; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IV, 15, 1142; Tirmizî, es-Sunen II, 23, 532; Nesâî, es-Sunen III,
183; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 408, 1282

602 Sahih bir hadistir. Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 453, 962; Müslim, es-
Sahîh II, 602, 884



Bayram namaz›ndan önce ve sonra namaz k›lmak:

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ramazan

bayram› günü iki rekat namaz k›l(d›r)d›, ama ne ondan önce, ne ondan sonra da

herhangi bir namaz k›lmad›.603

Bayram günü müstehab olan ifller:

1. Gusletmek: Ali rad›yallahu anh’a gusle dair soru soruldu da flöyle dedi:

“Cuma günü, arafe günü, ramazan bayram› günü ve kurban bayram› günü (gus-

ledilir).”604

2. En güzel elbiseleri giyinmek: ‹bn Abbas’tan dedi ki: “Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem bayram günü k›rm›z› bir burde (cubbe) giyinirdi.”605

3. Ramazan bayram› günü namaza ç›kmadan önce bir fleyler yemek:

Enes’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan bayram› günü bir-

kaç hurma yemedikçe (bayram namaz›na) ç›k›p gitmezdi.”606

4. Kurban bayram› günü kurbanl›¤›ndan yiyinceye kadar yeme¤i ge-

ciktirmek: Ebû Bureyde’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ra-

mazan bayram› günü (bayram namaz›na) bir fleyler yemedikçe d›flar› ç›kmazd›.

Kurban bayram› günü ise kurban›n› kesmedikçe bir fley yemezdi.607

5. Farkl› yoldan dönmek: Câbir’den dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem bayram günü oldu mu yolunu de¤ifltirirdi.”608

6. Her iki bayram günlerinde tekbir getirmek: Yüce Allah flöyle buyur-

maktad›r: “Ta ki böylelikle o say›l› günleri tamamlayas›n›z, sizi hidayete erdirdi-

¤ine karfl›l›k Allah’› yüceltesiniz (tekbir edesiniz) ve ta ki, flükredesiniz.” (el-Ba-

kara, 2/185) Bu ramazan bayram› hakk›ndad›r.
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603 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 453, 964; Müslim, es-Sahîh II, 606, 884;
Nesâî, es-Sunen III, 193

604 Daha önce gusül bahsinde müstehab olan gusüllerin beflincisi olarak zikredilmifl-
tir. Oraya bak›n›z.

605 Senedi ceyyiddir. Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha, 1279; Heysemîi, Mecmau’z-Ze-
vâid, II, 201’de flunlar› söylemektedir: Hadisi Taberânî, el-Evsât’ta rivâyet etmifl-
tir, râvileri sikad›rlar.

606 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 448; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî
ile– II, 446, 953; Tirmizî, es-Sunen II, 27, 541

607 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 447; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh II, 341,
1436; Tirmizî, es-Sunen II, 47, 540, Tirmizi’de: “Namaz k›lana kadar” fleklindedir.

608 Sahih bir hadistir. Miflkâtu’l-Mesâbîh, 1434; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
II, 472, 986



Kurban bayram› hakk›nda da Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Bir de sa-

y›l› günlerde Allah’› (tekbirle) zikredin.” (el-Bakara, 2/203) Bir baflka yerde de

flöyle buyurmaktad›r: “Bu flekilde o onlar› (kurbanl›klar›) size Mûsâhhar k›ld› ki

size hidayet verdi¤i için tekbir getirip Allah’› tazim edesiniz.” (el-Hac, 22/37)

Ramazan bayram›nda tekbir getirme zaman› namazgâha ç›k›ld›¤›ndan

namaz k›lana kadard›r:

‹bn Ebî fieybe dedi ki:609 Bize Yezid b. Harun, ‹bn Ebi Zîb’den anlatt›,

onun ez-Zührî’den rivâyet etti¤ine göre “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rama-

zan bayram› günü ç›kar ve Mûsâllaya var›ncaya ve namaz› bitirinceye kadar tek-

bir getirirdi. Namaz› bitirdi mi tekbir getirmeyi de keserdi.”

el-Elbânî dedi ki:610 Bu mürsel olarak sahih bir senettir. Bir baflka yoldan

‹bn Ömer’den merfu olarak (Peygamber efendimize nisbet edilerek) da rivâyet

edilmifltir. Bunu da Beyhakî (III, 279), Abdullah b. Ömer, Nafi’den, o Abdullah b.

Ömer’den diye rivâyet etmifltir: Buna göre “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bay-

ram günlerinde el-Fadl b. Abbas, Abdullah b. Abbas, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin,

Üsame b. Zeyd, Zeyd b. Harise, Eymen b. Um Eymen –Allah hepsinden raz› ol-

sun– ile birlikte yüksek sesle tehlil ve tekbir getirerek (namaza) ç›kard›. Namaz-

gaha hazzaîn (ayakkab›c›lar) yolundan gelir ve namazgaha ulafl›rd›. Namaz›n›

bitirdi mi yine ayakkab›c›lar yolu üzerinden evine var›ncaya kadar giderdi.” Bey-

haki dedi ki: “Bu bundan önceki rivâyetten daha uygundur.”

Derim ki (el-Elbânî) Ravileri Müslim’in ravileri olup sikad›rlar. Bundan tek

istisna ilk olarak ad› geçen Abdullah b. Ömer’dir. Bu da el-Umerî el-Mukebber di-

ye bilinendir. Zehebî dedi ki: “Do¤ru sözlüdür, fakat h›fz› bir parça iyi de¤ildir.” O

da baflkas› da onun Müslim’in rivâyetlerinin zikredildi¤i kimseler aras›nda oldu-

¤una iflaret etmifllerdir. Böyle bir kimsenin rivâyeti tan›k olarak gösterilebilir. Bu

ez-Zührî’nin rivâyet etti¤i mürsel lehine uygun bir tan›kt›r. O halde hadis bana gö-

re mevkuf (sahabeye kadar ulaflan) ve merfu (Peygamber efendimize isnad edi-

len) bir rivâyet olarak sahihtir. Do¤rusunu en iyi bilen Allah’t›r.”

Kurban bayram›nda tekbir getirme zaman› ise arafe günü sabah›ndan,

teflrîk günlerinin sonuncusunun ikindi vaktine kadar devam eder. Bu Ali, ‹bn Ab-

bas ve ‹bn Mes’ud’dan sahih olarak rivâyet edilmifltir.611
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609 Sahih bir hadistir. Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha, 171, II, 164
610 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl III, 123
611 Bunu Ali’den ‹bn Ebi fieybe (II, 165) iki ayr› yoldan rivâyet etmifltir. Bu yollar›n bi-

risi ceyyiddir. Ayn› yoldan Beyhaki (III, 314)’de rivâyet etmifltir. Daha sonra ben-
zeri bir rivâyeti ‹bn Abbas’tan zikretmektedir. Senedi Sahihtir. Hakim (I, 300)’de



Tekbir laf›zlar›na gelince bu hususta hareket alan› genifltir. ‹bn Mesud ra-

d›yallahu anh’dan tekbirin iki defa getirilece¤i sabit olmufltur. Buna göre o teflrîk-

günlerinde “Allahuekber, Allahuekber lâ ilâhe illallah, Allahuekber Allahuekber ve

lillahi’l-hamd” diye tekbir getirirdi.”

Bunu ‹bn Ebî fieybe (II, 167)’de rivâyet etmifl olup senedi sahihtir. Fakat

bir baflka yerde ayn› senedle tekbirin üç defa getirilece¤i fleklinde zikretmifltir.

Beyhaki de ayn› flekilde (III, 315) Yahya b. Said’den, o el-Hakem –b. Ferruh Ebû

Bekkâr–’den, o ‹krime’den, o ‹bn Abbas’tan, tekbir lafz› üç defa tekrarlanm›fl ola-

rak rivâyet etmifltir. Bunun da senedi ayn› flekilde sahihtir.612

KORKU NAMAZI:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Sen de aralar›nda bulunup, onlara namaz k›l-

d›rd›¤›nda bir k›sm› seninle birlikte namaza dursun ve silahlar›n› da als›nlar.

Bunlar secdeye vard›klar›nda (di¤erleri) arkan›zda bulunsunlar. Namaz k›lmam›fl

olan di¤er k›s›m gelsin, seninle beraber namaz k›ls›nlar. Hem tedbirli bulunsun-

lar, hem de silahlar›n› als›nlar...” (en-Nisâ, 4/102)

K›l›n›fl›:

el-Hattabî dedi ki: Korku namaz› birkaç çeflittir. Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem bunu de¤iflik zamanlarda ve birbirinden farkl› flekillerde k›lm›flt›r. Bunla-

r›n hepsinde namaz aç›s›ndan ihtiyata daha uygun ve düflmana karfl› korunma-

y› daha ileri derecede hangisi sa¤layacaksa onu araflt›r›p, tesbit eder. Bu namaz

farkl› flekillerde olmakla birlikte ifade etti¤i anlamlar› itibariyle birbirlerine uygun-

durlar.613

1. ‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem korku namaz›n›

iki kesimden birisine ile bir rekat k›ld›rd›. Di¤er kesim ise düflmana karfl› idi. Da-

ha sonra (onunla k›lanlar) geri döndüler. Arkadafllar›n›n yerlerinde ve düflmanla-

ra yüzlerini dönük olarak ayakta durdular. Öbürleri geldikten sonra Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir rekat k›ld›rd›ktan sonra Peygamber selam verdi.

Daha sonra önceleri de bir rekat kaza ettiler, bunlar da (kendi bafllar›na) bir re-
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ondan ve ‹bn Mesud’dan benzeri bir rivâyet nakletmektedir. Bk ‹rvâu’l-⁄alîl fî
Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl III, 125

612 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl III, 125
613 Nevevi, fierhu Müslim, VI, 126



kat k›ld›lar.614

2. Sehl b. Ebî Hasme’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem korku halinde

arkadafllar›na namaz k›ld›rd›. Onlar› arkas›nda iki saf halinde dizdi. Hemen ar-

kas›ndaki safta bulunanlara bir rekat k›ld›rd›. Sonra ayakta durdu ve onlar›n ar-

kas›nda bulunanlar da bir rekat k›l›ncaya kadar ayakta kalmaya devam etti. Da-

ha sonra bunlar öne geçtiler. Onlar›n önünde bulunanlar ise geriye çekildi. On-

lara da bir rekat k›ld›rd›. Sonra geri kalanlar namaz k›lana kadar oturuflunu de-

vam ettirdi, sonra selam verdi.”615

3. Câbir b. Abdullah’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlik-

te korku namaz›nda haz›r bulundum. Bizleri iki saf halinde dizdi. Bir saf Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’in arkas›nda idi. Düflmansa bizimle k›ble aras›nda bu-

lunuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi, biz de hep birlikte tek-

bir getirdik. Sonra rükû’a vard›, biz de hep birlikte rükû’a vard›k. Sonra bafl›n› rü-

kû’dan kald›rd›, biz de hep birlikte bafl›m›z› kald›rd›k. Daha sonra o ve hemen

onun arkas›ndaki saf secdeye vard›lar. Arkadaki saf ise düflmana karfl› ayakta

durdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sücudunu bitirip hemen arkas›ndaki saf

da aya¤a kalk›nca, arkadaki saf da secdeye e¤ilip secdeden kalkt›lar. Daha son-

ra arkadaki saf öne, öndeki saf arkaya geçti. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem rükû’a vard›, biz de hep birlikte rükû’a vard›k. Sonra bafl›n› rükû’dan kal-

d›rd›. Biz de hep birlikte bafl›m›z› kald›rd›k. Sonra kendisi ve birinci rekatte arka-

da duran fakat ikincisinde hemen arkas›nda bulunan saf ile birlikte secdeye var-

d›. Arkada bulunan saf ise düflmana karfl› durdu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem ile onun arkas›ndaki saf sücudunu bitirince daha arkadaki saf da secdeye

e¤ilip secde yapt›. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi, biz

de hep birlikte selam verdik.616
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614 Müslim, es-Sahîh I, 573, 839 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
II, 429, 942; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 118, 1230; Tirmizî, es-
Sunen II, 39, 561; Nesâî, es-Sunen III, 171

615 Müslim, es-Sahîh I, 575, 841; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VII, 422, 4131
–buna yak›n laf›zlarla–; Nesâî, es-Sunen III, 170; Tirmizî, es-Sunen II, 40, 562

616 Sahih bir hadistir. Laf›z Müslim’e aittir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1456; Müslim,
es-Sahîh I, 574, 840; Nesâî, es-Sunen III, 175
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CENAZELER K‹TABI617

Müslümanlardan ölümü yaklaflan kimselere akrabalar›n›n flehadet kelime-

sini telkin olarak vermeleri mendubtur:

Ebû Said el-Hudrî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Ölmek üzere olanlara lâ ilâhe illallah’› telkin ediniz.”618

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in telkin vermeyi emretmesi ölenin söy-

leyece¤i sözün “lâ ilahe illallah” olmas› ümidi iledir. Muâz b. Cebel’den dedi ki:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kimin son sözü lâ ilahe illallah

olursa cennete girer.”619

Art›k kifli ölüp ruhunu teslim ettikten sonra yak›nlar›n›n baz› görevleri söz-

konusu olur: 

1,2. Gözlerini kapatmalar› ve ona dua etmeleri: 

Um Seleme’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebû Seleme’nin

yan›na girdi. Gözleri aç›k kalm›flt›. Gözlerini kapatt›ktan sonra flöyle dedi: “Ruh

kabzedildi¤i vakit göz onun arkas›ndan bakar.” Yak›nlar›ndan baz›lar›n›n sesi

yükseldi. fiöyle buyurdu: “Kendinize ancak hay›r ile dua ediniz. Çünkü melekler

söylediklerinize âmin derler.” Daha sonra flöyle buyurdu: “Allah’›m, Ebû Sele-

me’ye ma¤firet buyur. Hidayete erdirilmifller aras›nda onun derecesini yükselt,

617 Bu bölüm el-Elbânî’nin Ahkâmu’l-Cenâiz adl› eserinden özetlenmifltir.
618 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 686; Müslim, es-

Sahîh II, 631, 916; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 386, 3101;
Tirmizî, es-Sunen II, 225, 983; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 464, 1445; Nesâî, es-Su-
nen IV, 5

619 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2673; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VIII, 385, 3100



onun geriye b›rakt›¤› kimseler aras›nda ona halef ihsan et. Bize ve ona ma¤firet

buyur ey âlemlerin Rabbi. Kabrini genifllet ve oray› onun için nurland›r.”620

3. Bütün bedenini örtecek bir örtü ile ölüyü örtmeleri: 

Âifle’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti¤inde bir

Yemen kumafl›yla üzeri tamamen örtüldü.621

4. Teçhizini ve evden ç›kar›lma iflini çabuklaflt›rmalar›:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Cenazeyi çabuklaflt›r›n›z. Çünkü e¤er salih birisi ise onu bir hayra

ulaflt›rm›fl, götürmüfl olacaks›n›z, e¤er baflka türlü ise omuzlar›n›zdan indirece-

¤iniz bir fler demektir.”622

5. Birilerinin ölenin borcunu –mal›n›n tamam›n› kuflatacak olsa bile– ma-

l›ndan ödemek üzere ellerini çabuk tutmas›:

Câbir b. Abdullah’tan dedi ki: Bir adam öldü, onu y›kad›k, kefenledik, ha-

nûtunu koyduk ve onu Makam-› cibril diye bilinen ve cenazelerin konuldu¤u yer-

de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (namaz›n› k›lmas›) için koyduk. Daha sonra

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e namaz›n› k›lmas› için haber verdik. Bizimle

beraber birkaç ad›m ilerledi. Sonra: “Sizin adam›n›z›n borcu var m›?” buyurdu.

Yak›nlar›: Evet dediler. ‹ki dinar borcu var. Bu sefer geri kald›. Aram›zdan Ebû

Katade diye bilinen bir kimse ona: Ey Allah’›n Rasûlü o iki dinar borcunu ben

üzerime al›yorum, dedi. Bu sefer Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle demeye

koyuldu: “Bunlar senin borcundur ve senin mal›ndan ödenecektir. Ölmüfl olan bu

flah›s ise o iki dinardan beridir.” Ebû Katade: Tamam, dedi. Bu sefer namaz›n›

k›ld›rd›. Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Katade ile karfl›laflt›k-

ça: “‹ki dinar› ne yapt›n?” diyordu. Nihayet son bir defa sordu¤unda Ebû Katade:

Onlar› ödedim ey Allah’›n Rasûlü, dedi. Allah Rasûlü flöyle buyurdu: “‹flte flimdi

onun derisini serinletti¤in zamand›r.”623
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620 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 12; Müslim, es-Sahîh II, 634, 920; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 387, 3102 –burada “ruh...” cümlesi yer
almamaktad›r–

621 Müslim, es-Sahîh II, 651, 942 –bu flekilde muhtasar olarak–; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– III, 113, 1241 –uzunca–

622 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 182, 1315; Müslim, es-Sahîh II, 651, 944;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 469, 3165; Tirmizî, es-Sunen II,
1020; Nesâî, es-Sunen IV, 42

623 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 16; Hâkim, el-Mustedrek II, 58; Beyhakî VI,
74



Haz›r bulunanlar ve baflkalar› için caiz olan hususlar:

Haz›r olanlar›n ölünün yüzünü aç›p onu öpmeleri ve üç gün içerisinde

onun için a¤lamalar› caizdir:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve-

fat etmifl bulunan Osman b. Maz’un’un yan›na girdi. Yüzünü açt›, sonra üzerine

e¤ilip onu öptü ve a¤lad›. Hatta ben gözyafllar›n›n yanaklar› üzerinde akt›¤›n›

gördüm.624

Abdullah b. Cafer’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ca-

fer’in ailesine üç gün sonra yanlar›na gelmek üzere süre (söz) verdi. Sonra yan-

lar›na gelip dedi ki: “Art›k bu günden sonra kardeflim için a¤lamay›n›z...”625

Ölenin akrabalar›n›n görevleri:

Ölenin akrabalar›na vefat haberi ulaflt›¤›nda iki görevi yerine getirmeleri

gerekir: 

Birincisi: Sab›r ve kadere r›zad›r. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r:

“Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açl›k, mallardan, canlardan ve ürünlerden ya-

na eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sabredenleri müjdele. Onlar kendilerine bir

musibet gelip çatt›¤›nda: ‘Muhakkak biz Allah’›n›z ve muhakkak biz ona dönücü-

leriz’ derler. ‹flte Rablerinden bir ma¤firet ve bir rahmet hep onlar›n üzerindedir

ve onlar do¤ru yola erdirilenlerin ta kendileridir.” (el-Bakara, 2/155.157)

Enes b. Malik rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

bir kabrin yan›nda a¤lamakta olan bir kad›n›n yan›ndan geçti. Ona: “Allah’tan

kork ve sabret” dedi. Kad›n: Git bafl›mdan. Çünkü benim bafl›ma gelen musibet

sana gelmedi, dedi. (Enes) dedi ki: Kad›n onu tan›mam›flt›. Ona: O Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’dir denilince kad›n adeta ölüm ile karfl›laflm›fl gibi oldu. Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kap›s›na gitti, kap›s›n›n yan›nda kap›c›lar gör-

medi. Ey Allah’›n Rasûlü, dedi. Ben seni tan›yamad›m. Bunun üzerine Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “fiüphesiz sab›r ilk darbe al›nd›¤› za-

manda gösterilendir.”626
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624 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 693; Sahîhu Su-
neni ‹bn Mâce 1191; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 468, 1456; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 443, 3147; Tirmizî, es-Sunen II, 229, 994

625 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 4823; Ahkâmu’l-Cenâiz 21; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XI, 245, 4174; Nesâî, es-Sunen VIII, 182

626 Müslim, es-Sahîh II, 637, 15, 626 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– III, 148, 1283; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 395, 3108



Çocuklar›n vefat›na karfl› sab›r göstermenin pek büyük bir ecri vard›r: 

Ebû Said el-Hudri’den rivâyete göre kad›nlar Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’e: Bize bir gün ay›r, dediler. O da onlara ö¤üt verdi ve dedi ki: “Herhangi

bir kad›n›n üç çocu¤u ölürse o kad›n için ateflten bir perde olurlar.” Bir kad›n: Ya

iki kifli, diye sordu. Allah Rasûlü: “‹ki kifli de” buyurdu.627

Ölünün akrabalar›n›n ikinci görevi: ‹stircâda bulunmakt›r. ‹stirca ise âyet-i

kerimede belirtildi¤i üzere: “‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn: Muhakkak biz Allah’a

aidiz ve flüphesiz biz ona dönece¤iz.” demektir. Buna ayr›ca flunu da ekler:

“(167/1): Allah’›m, bu musibetimde bana ecrimi ver ve onun yerine bana ondan

hay›rl›s›n› ver.” 

Um Seleme rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i

flöyle buyururken dinledim: “Herhangi bir müslümana bir musibet gelip çatar da

Allah’›n kendisine emretti¤i flekilde: “‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn” (ve ayr›ca):

Allah’›m, benim bu musibetim dolay›s›yla bana ecrimi ver ve bana onun yerine

ondan hay›rl›s›n› ver, diyecek olursa mutlaka Yüce Allah ona kaybetti¤i fleyin ye-

rine ondan hay›rl›s›n› verir.” (Um Seleme) dedi ki: (Eflim) Ebû Seleme vefat edin-

ce (kendi kendime) flöyle dedim: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e hicret eden

ilk ev olan Ebû Seleme’den hangi müslüman daha hay›rl›d›r? Sonra ben o söz-

leri söyledim. Allah bana onun yerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i verdi.628

Ölenin akrabalar›na haram olan ifller: 

1. A¤›t yakmak: Ebû Malik el-Efl’arî’den rivâyete göre Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ümmetim aras›nda cahiliye ifllerinden dört hu-

sus vard›r ve ümmetim onlar› terketmeyecektir: Soylarla övünmek, neseblere dil

uzatmak, y›ld›zlar ile ya¤mur dilemek ve a¤›t yakmak.” Ayr›ca flöyle buyurdu:

“A¤›t yakan kad›n e¤er ölümünden önce tevbe etmeyecek olursa k›yamet gü-

nünde üzerinde katrandan bir flalvar ve uyuzdan bir gömlek bulundu¤u halde

ayakta durdurulacakt›r.”629

2,3. Yanaklara vurmak, yakalar› y›rtmak: Abdullah (b. Mesud)’dan dedi

ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Yanaklara vuran, yakalar›
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627 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 118, 1249; Müslim, es-Sahîh IV, 2028,
2633

628 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5764; Ahkâmu’l-Cenâiz 23; Müslim,
es-Sahîh II, 631, 918

629 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 27; es-Sahîha, 734; Müslim, es-Sahîh II,
644, 934



y›rtan ve cahiliye davas›n› güden bizden de¤ildir.”630

4. Saçlar› trafl etmek: Ebû Mûsâ’n›n o¤lu Ebû Burde’den dedi ki: Ebû

Mûsâ hastaland› ve bay›ld›. Bafl› da yak›nlar›ndan bir han›m›n gö¤sünde idi. Ya-

k›nlar›ndan bir han›m feryad etti. Ona hiçbir flekilde karfl›l›k veremedi. Ay›l›nca

dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisinden beri oldu¤unu söyledi¤i

kimselerden ben de beriyim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle a¤-

layan kad›ndan, saç›n› trafl eden ve elbisesini y›rtan kad›ndan beri oldu¤unu

söylemiflti.”631

5. Saçlar› çözmek: Çünkü Allah Rasûlüne bey’at eden kad›nlardan birisi-

nin rivâyet etti¤i hadise göre o flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

bizden alm›fl oldu¤u ve kendisine karfl› gelmememizi istedi¤i maruf ile ilgili söz-

ler aras›nda yüzümüzü t›rmalamamak, veyl diyerek beddua etmemek, yaka y›rt-

mamak ve saç çözmemek de vard›r.632

Ölüye karfl› görevler:

Ölenin vefat› s›ras›nda bulunan akrabalar› ve di¤erleri üzerinde dört hak-

k› vard›r: Y›kan›lmas›, kefenlenmesi, namaz›n›n k›l›nmas› ve defnedilmesi.

A- Y›kanmas›:

Ölünün y›kanmas› Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in birkaç hadisteki

emrinden anlafl›lmaktad›r: 

1. Meselâ, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin düflürdü¤ü ve boy-

nu k›r›l›p ölen ihraml› kifli hakk›nda: “...Ve onu su ve sedir ile y›kay›n›z...” buyur-

mufltur.633

2. Yine Allah Rasûlü k›z› Zeyneb rad›yallahu anhâ hakk›nda onu y›kayan ha-

n›mlara: “Onu üç, befl ya da yedi defa... y›kay›n›z” diye emir buyurmufltur.634
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630 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 163, 1294; Müslim, es-Sahîh I, 99, 103;
Tirmizî, es-Sunen II, 234, 1004; Nesâî, es-Sunen IV, 19

631 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 165, 1296; Müslim, es-Sahîh I, 100, 104;
Nesâî, es-Sunen IV, 20

632 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 30; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VIII, 405, 3115

633 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 135, 1265; Müslim, es-Sahîh II, 865,
1206; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 63, 3222; Tirmizî, es-Sunen
II, 214, 958; Nesâî, es-Sunen V, 195

634 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 132, 1259; Müslim, es-Sahîh II, 647, 39,
939



Y›kama flekli:

Um Atiye’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem k›z›n›n y›kan-

mas› ile ilgili olarak kendilerine: “Önce sa¤ taraflar›ndan ve abdest azalar›ndan

bafllay›n›z.” buyurmufltur.635

Yine Um Atiyye’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem, biz k›z› Zeyneb’i y›kamakta iken yan›m›za girdi ve flöyle dedi: “Onu

üç yahut befl ya da uygun gördü¤ünüz takdirde daha fazla y›kay›n›z. (Y›kad›¤›-

n›z) suya sedir (çöven otu) da kat›n›z. Sonuncusunda kâfûr –ya da bir miktar kâ-

fûr– koyunuz. Bitirdi¤iniz vakit beni haberdar ediniz.” Biz y›kama iflini bitirince

onu haberdar ettik. Bize bir kefen verdi ve: “Bedenini do¤rudan bununla sar›n›z”

buyurdu.636

Yine Um Atîye’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Saçlar›n› sa¤ ve solun-

da birer ve bafl›n›n ortas›ndan da bir tane olmak üzere üç örük halinde ör-

dük.”637

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Saçlar›n› üç örük halinde ördük

ve o örükleri arkas›na koyduk.”638

Ölüyü kim y›kar?:

Ölüyü y›kama sünnetini en iyi bilen kimse ölü y›kama iflini üstlenir. Özel-

likle bu kifli onun akrabalar›ndan ise. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i y›-

kama iflini üstlenenler onun akrabalar› idiler:

Ali rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i y›kad›m.

Ölüde görülen halleri görecek miyim diye bakt›m, hiçbir fley görmedim. O hayat-

ta iken de ölümünden sonra da hofl ve temizdi.”639

Erke¤i erkeklerin, kad›n› da kad›nlar›n y›kamas› gerekir. Bundan efller

müstesnâd›r. Efllerin herbirisi di¤erini y›kayabilir:
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635 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 130, 1255; Müslim, es-Sahîh II, 648, 43,
939

636 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 125, 1253; Müslim, es-Sahîh II, 646, 939;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 416, 3126; Tirmizî, es-Sunen II,
229, 995; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 468, 1458; Nesâî, es-Sunen IV, 28

637 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 133-134, 1262 ve 1263; Müslim, es-Sahîh
II, 646, 939; Nesâî, es-Sunen IV, 30

638 Ayn› yerler
639 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1168; Ahkâmu’l-Cenâiz 50; ‹bn Mâ-

ce, es-Sunen I, 471, 1467



Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: “E¤er geçmiflte gördü¤üm durum ile yeni-

den karfl›laflacak olsayd›m, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i han›mlar›ndan

baflkalar›n›n y›kamas›n› kabul etmezdim.”640

Yine Âifle’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem Baki’deki bir cenazeden yan›ma döndü. O s›rada benim bafl›m a¤r›yor ve:

Vah bafl›m diyordum. fiöyle buyurdu: “As›l ben vah bafl›m demeliyim. Benden

önce ölsen, seni y›kasam, kefenlesem, sonra da namaz›n› k›l›p seni defnetsem,

sana ne zarar› olur?”641

Bir uyar›: Savaflta çarp›flma esnas›nda flehid düflenin y›kanmas› meflru

de¤ildir: 

Câbir’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Onlar› –yani Uhud günü flehid düflenleri– kanlar›yla defnedin”

buyurdu ve onlar› y›kamad›.642

B- Kefen:

Kefenlemenin vacib oldu¤u, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in difli de-

vesi taraf›ndan düflürülüp boynu k›r›lan ihraml› hac› ile ilgili hadisteki: “Onu su ve

çöven otu ile y›kay›n›z ve iki bez parças› ile kefenleyiniz” fleklindeki emrinden

anlafl›lmaktad›r.643

Kefen ya da onun bedeli, baflkaca bir mal› olmasa dahi ölenin mal›ndan

ç›kart›l›r. Çünkü Habbab b. el-Eret rivâyet etti¤i hadiste flunlar› söylemektedir:

Biz Yüce Allah’›n r›zas›n› arayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte

hicret ettik. Ecrimizi vermek Allah’a aittir. Bizden kimisi ecrinden hiçbir fley yeme-

den vefat etti. Bunlardan birisi Mus’ab b. Umeyr’dir. Kimisinin de mahsulleri ol-

gunlaflt› ve o, o mahsulleri devflirmektedir. (Mus’ab) Uhud günü öldürüldü¤ünde,

onu kefenlemek için cübbesinden baflka bir fleyini bulamam›flt›k. Bafltaraf›ndan

onu örttü¤ümüzde ayaklar› d›flar›da kal›yordu. Ayaklar› taraf›ndan onu örttü¤ü-

müzde de bafl› d›flar›da kal›yordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bafl›n›
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640 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1196; Ahkâmu’l-Cenâiz 49; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 413, 3125; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 470,
1464

641 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1197; Ahkâmu’l-Cenâiz 50; ‹bn Mâ-
ce, es-Sunen I, 470, 1465

642 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1893; Ahkâmu’l-Cenâiz 54-55; Buhâ-
rî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 212, 1346; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VIII, 412, 3122; Nesâî, es-Sunen IV, 62; Tirmizî, es-Sunen II, 250,
1041

643 Az önce geçti.



örtmemizi ve ayaklar› üzerine bir miktar izhir otu koymam›z› emretti.644

Kefende bulunmas› gereken özellik bedenin tamam›n› örtecek flekilde ol-

mas›d›r. E¤er bedenin tümünü örtmeyen, ancak k›sa bir bezden baflkas› buluna-

mam›flsa bafltaraf›ndan örtülür ve –Habbab’›n rivâyet etti¤i hadiste belirtildi¤i

üzere– ayaklar› üzerine izhir otu b›rak›l›r. 

Kefende bulunmas› müstehab görülen özellikler:

1. Beyaz olmas›:_Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Sizler beyaz elbiseler giyiniz. O sizin en hay›rl› elbisenizdir. Onlarla da

(ölülerinizi) kefenleyiniz.”645

2. Kefenin üç parça olmas›: Çünkü Âifle rad›yallahu anhâ’n›n rivâyet etti¤i

hadise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen’in Sahûl diye bilinen kentin-

de imal edilen beyaz pamuklu üç bez ile kefenlendi. Bunlarda kamis (gömlek) ve

sar›k yoktur.”646

3. ‹mkân oldu¤u zaman bunlardan birisinin çizgili olmas›: Çünkü Câ-

bir rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i hadise göre Allah Rasûlü flöyle buyurmufltur:

“Sizden herhangi bir kimse vefat eder de imkân bulursa o habira (diye bilinen

çizgili Yemen kumafl›) ile kefenlensin.”647

C- Cenaze namaz›:

Müslüman ölünün cenaze namaz›n› k›lmak farz-› kifayedir. Çünkü Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namaz› pekçok hadis-i flerifinde emir buyurmufl-

tur: 

Bunlardan birisi Zeyd b. Hâlid el-Cuhenî taraf›ndan rivâyet edilmifltir. Bu-

na göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›ndan bir kifli Hayber’in feth

edildi¤i günü vefat etti. Bunu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bildirdiler. O: “Ar-

kadafl›n›z›n namaz›n› k›l›n.” buyurdu. Bu sebeple insanlar›n yüzleri de¤iflti. fiöy-
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644 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 142, 1276; Müslim, es-Sahîh II, 649, 940;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 78, 2859; Nesâî, es-Sunen IV,
38; Tirmizî, es-Sunen V, 354, 3943

645 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3236; Ahkâmu’l-Cenâiz 62; Tirmizî,
es-Sunen II, 232, 999; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 362, 3860

646 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 135, 1264; Müslim, es-Sahîh II, 649, 941;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 425, 3135; Tirmizî, es-Sunen II,
233, 1001; Nesâî, es-Sunen IV, 36; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 472, 1469

647 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 455; Ahkâmu’l-Cenâiz 63; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 425, 3134



le buyurdu: “Sizin arkadafl›n›z Allah yolunda (cihad sonucu al›nan) ganimetten

(bir fley) çalm›fl bulunuyor.” Biz onun eflyas›n› araflt›rd›k. Eflyalar› aras›nda iki

dirhem bile etmeyen yahudilere ait boncuklardan bir dizi boncuk bulduk.648 An-

cak, iki kiflinin cenaze namaz›n›n k›l›nmas› vacib de¤ildir: 

Birincisi, henüz bülû¤a ermemifl küçük çocuktur. Âifle rad›yallahu anhâ dedi

ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in o¤lu ‹brahim onsekiz ayl›k iken vefat etti.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namaz›n› k›lmad›.649

‹kincisi: fiehittir. Enes’ten flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Uhud’da flehid dü-

flenler y›kanmad›. Kanlar›yla defnedildi, cenaze namazlar› da k›l›nmad›.650

Ancak cenaze namazlar›n› k›lman›n vacib olmay›fl› namazlar›n› k›lman›n

meflru olmad›¤› anlam›na gelmez:

Âifle rad›yallahu anhâ dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ensar›n ço-

cuklar›ndan birisinin cenazesi getirildi de onun namaz›n› k›ld›...651

Abdullah b. ez-Zubeyr’den rivâyete göre; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Uhud günü Hamza’n›n üzerinin bir cübbe ile örtülmesini emretti. Sonra üzerine

namaz k›ld›. Dokuz defa tekbir getirdi. Daha sonra di¤er flehidler, önünde dizile-

rek (peyder pey) getirildi. O da onlar üzerine k›larken, onlarla birlikte Hamza’n›n

da namaz›n› k›l›yordu.”652

Cemaat ne kadar çok olursa ölü için o kadar faziletli ve faydal›d›r. Çünkü

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Bir ölü üzerine müslüman-

lardan yüz kifliyi bulacak kadar bir topluluk namaz k›l›p hepsi de onun için flefa-

atte bulunurlarsa, mutlaka onun hakk›nda flefaatçilikleri kabul edilir.”653

Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Müslüman bir

kimse ölür de onun cenazesi bafl›nda (namaz k›lmak üzere) Allah’a hiçbir fleyi
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648 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 79; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VII, 378, 2693; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 950, 2848; Nesâî, es-Sunen IV, 64

649 Senedi Hasen bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 80; Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd
2729; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 476, 3171

650 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2688; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VIII, 408, 3119 –bu flekilde muhtasar olarak–; Tirmizî, es-Sunen
II, 241, 1021 –uzunca– 

651 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1839; Müslim, es-Sahîh IV, 2050,
2262; Nesâî, es-Sunen IV, 57

652 Senedi Hasendir. Ahkâmu’l-Cenâiz 49; Hepsinin de râvileri sikad›rlar. Hadisi Ta-
hâvî, Meâni’l-Âsâr, I, 290’da rivâyet etmektedir.

653 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1881; Müslim, es-Sahîh II, 654, 947;
Tirmizî, es-Sunen II, 247, 1034; Nesâî, es-Sunen IV, 75



ortak koflmayan k›rk adam duracak olursa mutlaka Allah onlar›n onun hakk›nda-

ki flefaatlerini kabul eder.”654

‹mam›n arkas›nda cemaatin –az olsalar dahi– üç saf halinde dizilmeleri

müstehabt›r:

Mersed el-Yezenî’den rivâyete göre o, Malik b. Hubeyre’den flöyle dedi¤i-

ni rivâyet etmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Bir kifli ölür

de onun üzerinde müslümanlardan üç saf namaz k›larsa mutlaka onun için ge-

rekli olur.” (Mersed) dedi ki: Bu sebeble Malik cenaze sahiplerini az gördü¤ü za-

man onlar› –bu hadisten ötürü– üç safa ay›r›rd›.655

Erkek ve kad›nlardan oluflan pekçok cenaze birarada bulunursa aslolan

herbir cenazeye ayr› namaz k›ld›rmakt›r. Bununla birlikte hepsi için tek bir namaz

k›lsa bu da caizdir. Küçük dahi olsalar erkekler imama yak›n yerlefltirilir, kad›nlar

ise k›ble taraf›nda yerlefltirilirler: 

Nafi’in, ‹bn Ömer’den rivâyetine göre o dokuz cenaze üzerine bir defa na-

maz k›ld›. Erkekleri imam taraf›nda, kad›nlar› da k›ble taraf›nda yerlefltirdi ve ka-

d›nlar› tek bir saf halinde dizdi. Ömer b. el-Hattab’›n han›m› ve Ali’nin k›z› Um

Kulsûm’un cenazesi ile onun Zeyd ad›ndaki bir o¤lunun cenazesi birlikte konul-

du. ‹mam (vali) o gün Said b. el-Âs idi. Cemaat aras›nda ‹bn Abbas, Ebû Hurey-

re, Ebû Said ve Ebû Katade de vard›. Küçük çocuk imama yak›n tarafta yerlefl-

tirildi. Bir adam: Ben bunu uygun görmüyorum, dedi. Ben ‹bn Abbas’a, Ebû Hu-

reyre’ye, Ebû Said’e ve Ebû Katade’ye bakarak: Bu ne demek oluyor, dedim.

Onlar: Sünnet budur dediler.656

Cenaze namaz› nerede k›l›n›r?:

Cenaze namaz›n›n mescidde k›l›nmas› caizdir:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Sâd b. Ebi Vakkas vefat edince, Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem’in han›mlar› haber göndererek cenazesinin mescidden

geçirilmesini ve üzerine namaz k›lmak istediklerini bildirdiler. (Cenaze sahipleri)

bu ifli yapt›lar. Cenazesi mü’minlerin annelerinin hücrelerine yak›n yerlefltirildi,
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654 Sahih bir hadistir. Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha, 2267; Müslim, es-Sahîh II, 655,
948; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 451, 3154; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 477, 1489 –buna yak›n– 

655 Hasen bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 99-100; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VIII, 448, 3150; Tirmizî, es-Sunen II, 246, 1033; ‹bn Mâce, es-Sunen
I, 478, 1490

656 Sahih bir hadistir. SNS 1869; Ahkâmu’l-Cenâiz 103; Nesâî, es-Sunen IV, 71



onlar da cenaze namaz›n› k›ld›lar. Cenazesi Mekaaid denilen yere giden “cena-

zeler kap›s›”ndan ç›kar›ld›. Mü’minlerin annelerine insanlar›n bu ifli ay›plad›klar›

ve: Eskiden cenazeler mescidlere sokulmazd›, dedikleri haberi ulaflt›. Âifle rad›-

yallahu anhâ da bunu duyunca flunlar› söyledi: ‹nsanlar bilgi sahibi olmad›klar› bir

hususta (bizleri) ay›plamakta ne kadar da aceleci davran›yorlar!? Onlar mescid-

den bir cenaze geçmesi dolay›s›yla bizi ay›plad›lar. Halbuki Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem, Süheyl b. Beyda’n›n cenaze namaz›n› mescidin içinde k›ld›rd›,

baflka bir yerde de¤il.”657

Fakat efdal olan cenaze namaz›n›, cenazeler üzerine namaz k›lmak için

haz›rlanm›fl bir yerde mescid d›fl›nda k›lmakt›r. Nitekim Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’in döneminde durum böyleydi, onun ço¤unlukla uygulamas› da bu fle-

kildedir:

‹bn Ömer’den rivâyete göre yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e

kendilerinden zina etmifl bir erkek ve bir kad›n› getirdiler. Emir vererek mescidin

yak›n›nda cenaze namazlar›n›n k›l›nd›¤› yere yak›n bir yerde recmedildiler.658

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Necâ-

flî’nin öldü¤ü günü ölümünü (ashab-› kirama) haber verdi. Ondan sonra namaz-

gaha ç›kt›, onlar› saf halinde dizdi ve dört tekbir ald›.659

Kabirler aras›nda cenaze namaz› caiz de¤ildir. Çünkü Enes’in rivâyet etti-

¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirler aras›nda cenaze nama-

z›n›n k›l›nmas›n› yasaklam›flt›r.660

‹mam›n duraca¤› yer:

Ebû Galib el-Hayyat’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Enes b. Malik’in bir

erke¤in cenaze namaz› k›ld›rd›¤›n› gördüm. Onun bafl› hizas›nda durdu. Ku-

reyfl’ten ya da ensardan bir kad›n›n cenazesi önüne getirilince ona: Ey Ebû

Hamza, bu filan›n k›z› filan kad›n›n cenazesidir, denildi. Bunun da namaz›n› k›l-

d›r. O da namaz›n› k›ld›rd› ve ortas› hizas›nda durdu. Aram›zda el-Alâ b. Ziyad
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657 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1859; Müslim, es-Sahîh II, 668, 100,
973 –laf›z ona ait–; muhtasar olarak: Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
VIII, 477, 3173; Nesâî, es-Sunen IV, 68 de rivâyet etmifllerdir.

658 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 106; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,
199, 1329

659 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 116, 1245; Müslim, es-Sahîh II, 656, 951;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 5, 3188; Nesâî, es-Sunen IV, 72

660 Senedi Hasendir. Ahkâmu’l-Cenâiz 108; el-Elbânî dedi ki: Bunu Taberânî, el-
Mu’cemu’l-Evsat II, 80, 1’de rivâyet etmifltir.



el-Advî de vard›. Kad›n ve erke¤in cenazelerinin farkl› yerlerinde durdu¤unu gö-

rünce:_Ey Ebû Hamza dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem erkek ve kad›n ce-

nazelerinde senin durdu¤un gibi mi duruyordu? Enes:_Evet dedi. (Ebû Galib)

dedi ki: el-Alâ bize do¤ru dönerek: ‹yice belleyiniz, dedi.661

Namaz›n k›l›n›fl›:

Cenaze üzerine dört yahut befl –dokuza kadar– tekbir getirir. Kimi zaman

bunu, kimi zaman ötekini yapar.

Dört tekbir getirilebilece¤i Ebû Hureyre’nin rivâyet etti¤i flu hadis dolay›-

s›ylad›r: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Necâfli’nin öldü¤ü günü (ashab-› kira-

ma) öldü¤ünü haber verdi. O gün namazgaha ç›kt›, onlar› saf yapt› ve dört tek-

bir getirdi.662

Befl tekbir ile k›l›nabilece¤inin delili de Abdurrahman b. Ebî Leylâ’n›n flu

rivâyetidir: Zeyd b. Erkam bizim cenazelerimiz üzerine dört tekbir getir(erek na-

maz› k›ld›r)›rd›. Bir gün bir cenaze üzerine befl tekbir getirdi. Ona (sebebini) sor-

dum, da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de böylece tekbir getirirdi, dedi.663

Alt› ve yedi tekbir getirilece¤i hakk›nda mevkuf (senedi sahabeye kadar

ulaflan) baz› rivâyetler vard›r. fiu kadar var ki bunlar da merfu (Peygamber efen-

dimize kadar ulaflan) rivâyet hükmündedir. Çünkü ashab-› kiramdan ileri gelen

baz› kimseler bunu yine ashab-› kiramdan baz›lar›n›n huzurunda yapm›fllar ve

kimse onlara itiraz etmemifltir:

Abdullah b. Mâkil’den rivâyete göre Ali b. Ebi Talib, Sehl b. Huneyf’in ce-

naze namaz›n› k›ld›r›rken üzerine alt› tekbir getirmifl, sonra bize dönerek: O Be-

dir’e kat›lm›fllardand›r, diye aç›klam›flt›.664

Mûsâ b. Abdullah b. Yezid’den rivâyete göre de Ali rad›yallahu anh, Ebû Ka-

tade’nin cenaze namaz›n› k›ld›r›nca üzerine yedi tekbir getirmiflti. Ebû Katade

Bedire kat›lm›fllardand›.665
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661 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1214; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VIII, 484, 3178; Tirmizî, es-Sunen II, 249, 1039; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 479, 1494

662 Az önce geçti.
663 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1222; Müslim, es-Sahîh II, 659,

957; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 494, 3181; Tirmizî, es-Su-
nen II, 244, 1028; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 482, 1505; Nesâî, es-Sunen IV, 72 

664 Senedi Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 113; Hâkim, el-Mustedrek III, 409; Beyhakî
IV, 36

665 Senedi Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 114; Beyhakî IV, 36



Abdu Hayr’den rivâyete göre; Ali rad›yallahu anh Bedir’e kat›lanlar üzerine al-

t› tekbir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in di¤er ashab› üzerine befl, di¤er in-

sanlar üzerine de dört tekbir getir(erek namazlar›n› k›ld›r)›rd›.666

Dokuz tekbire gelince; Abdullah b. ez-Zubeyr’den rivâyete göre Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem Hamza rad›yallahu anh’›n cenaze namaz›n› k›ld›rd›, üze-

rine dokuz tekbir getirdi...667

Cenaze namaz›n› k›ld›ran›n ilk tekbirde ellerini kald›rmas› meflrudur:

Abdullah b. Abbas’tan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ce-

naze üzerine ilk getirdi¤i tekbirde ellerini kald›r›r, sonra bu ifli tekrar etmezdi.668

Sonra sa¤ elini, sol elinin d›fl taraf›n›n bile¤i ve kolu üzerine yerlefltirir,

sonra onlar› gö¤sü üzerine ba¤lard›:

Sehl b. Sâd’dan dedi ki: “‹nsanlar namazda sa¤ ellerini sol kollar› üzerine

koymakla emrolunurlard›.”669

Daha sonra birinci tekbirin peflinden Fatiha ve bir sûre okur: 

Talha b. Abdullah b. Avf’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “‹bn Abbas rad›-

yallahu anh’›n arkas›nda bir cenaze üzerine namaz k›ld›m. O Fatiha ile bir sûre

okudu. Bize iflittirecek kadar da sesini yükseltti. Namaz› bitirince elinden tutup

ona sordum, o: Sesimi duyaca¤›n›z flekilde yükseltmemin sebebi bunun bir sün-

net ve hak oldu¤unu bilmeniz içindir.”670

(‹mam) gizlice okur. Çünkü Ebû Umame b. Sehl’in flöyle dedi¤i rivâyet

edilmifltir: Cenaze namaz›nda sünnet olan birinci tekbirden sonra gizlice Fati-

ha’y› okumak, sonra üç tekbir getirmek ve sonuncusunu getirdikten sonra selam

vermektir.671

Sonra ikinci tekbiri al›r ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e salât ve se-

lâm getirir. Çünkü daha önce kaydedilen Ebû Umame yoluyla gelen hadise gö-
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666 Senedi Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 113; Dârakutnî, es-Sunen II, 73, 7; Beyhakî
IV, 37

667 Senedi Hasen bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 49; Bütün râvileri sikad›r. Bunu Ta-
havî, Meâni’l-Âsâr, I, 290’da rivâyet etmifltir.

668 Râvileri sikad›r. Ahkâmu’l-Cenâiz 116
669 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahihi Buhârî 402; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî

ile– II, 224, 740; Mâlik, el-Muvatta 111, 376
670 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 119; Nesâî, es-Sunen IV, 75; Sadece Fa-

tihan›n okunaca¤›na dair rivâyeti de: Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 203,
1335; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 495, 3182; Tirmizî, es-Su-
nen II, 246, 1032; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 479, 1495’de rivâyet etmifllerdir.

671 Senedi Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 111; Nesâî, es-Sunen IV, 75



re kendisine peygamber ashab›ndan bir kifli flu haberi vermifltir: “Cenaze nama-

z›nda sünnet olan, imam›n tekbir getirmesi, arkas›ndan birinci tekbirden sonra

içinden gizlice Fatihay› okumas›. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e sa-

lavât getirmesi ve üç tekbirde cenazeye samimiyetle, ihlâsla dua ederek k›l›n›r.

Bunlar›n hiçbirisinde Kur’ân’dan bir fley okumaz, sonra içinden gizlice selam ve-

rir.”672

Daha sonra di¤er tekbirleri getirir ve bu tekbirlerden sonra ölüye samimi

bir flekilde dua eder. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: 

“Ölü üzerine namaz k›ld›¤›n›z vakit ona ihlas (ve samimiyeti)le dua edi-

niz.”673

Cenaze namaz›n› k›larken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan yapt›¤›

sabit olmufl dualar› okur. Bunlardan birisi de Avf b. Malik’ten gelmifltir. O dedi ki:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze üzerine namaz k›l(d›r)d›. Onun du-

as›n›n bir bölümünü ezberledim. fiunlar› söyledi: “Allah’›m ona ma¤firet buyur,

ona rahmetini ihsan et, ona afiyet ver, onu ba¤›flla. Konaklama yerinde ona ik-

ram ve lütuflarda bulun. Girece¤i yeri genifllet, onu su, kar ve dolu ile y›ka. Be-

yaz elbise kirden ar›nd›¤› gibi onu günahlardan ar›nd›r. Ona evinden daha hay›r-

l› bir ev, ailesinden daha hay›rl› bir aile, eflinden daha hay›rl› bir efl ver. Onu cen-

nete koy, onu kabir azab›ndan ve cehennem ateflinin azab›ndan koru.” Avf b.

Malik dedi ki: O ölü ben olayd›m diye temenni ettim.674

Bununla birlikte son tekbir ile selam vermek aras›nda da dua meflrudur.

Çünkü Ebû Yafûr, Abdullah b. Ebi Evfa rad›yallahu anh’dan rivâyetle dedi ki: Ben

onu bir cenaze üzerine dört tekbir getirirken gördüm. Sonra bir süre durdu. –Dua

etti demek istemektedir– Sonra dedi ki: Sizce ben befl tekbir mi getirecektim?

Onlar: Hay›r dediler. (Abdullah b. Ebi Evfa) dedi ki: fiüphesiz Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem dört tekbir getirirdi.675

Sonra farz namazdaki gibi biri sa¤›na, biri soluna olmak üzere iki selam

verir. Çünkü Abdullah b. Mesud rad›yallahu anh flöyle demifltir: “Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’in yap›p da insanlar›n terkettikleri üç husus vard›r. Bunlardan birisi
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672 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 122; fiafiî, el-Um I, 270; Beyhakî IV, 39
673 Hasen bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 732; Sahîhu’l-

Câmii’s-Sa¤îr 669; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 496, 3183;
‹bn Mâce, es-Sunen I, 480, 1497

674 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 123; Müslim, es-Sahîh II, 662, 963; ‹bn Mâ-
ce, es-Sunen I, 481, 1500; Nesâî, es-Sunen IV, 73

675 Senedi Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 126; Beyhakî IV, 35



de namazda selam verir gibi cenaze namaz›nda da selam vermektir.”676

Bununla birlikte sadece tek bir selam ile yetinmek de caizdir. Çünkü Ebû

Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ce-

naze namaz›n› k›ld›rd›, üzerine dört tekbir getirdi ve bir tek selam verdi.677

Namaz k›l›nmas› haram olan vakitlerde –zaruret olmad›kça– cenaze na-

maz›n› k›lmak caiz de¤ildir.

Çünkü Ukbe b. Âmir rad›yallahu anh dedi ki: “Üç vakit var ki, Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem o vakitlerde namaz k›lmam›z› ya da ölülerimizi gömmemizi

bize yasaklard›: Günefl par›lt›s›yla do¤du¤undan yükselinceye kadar, günefl tam

tepede olup bat›ya do¤ru meyledinceye kadar, günefl batmak üzere olup tam ba-

t›ncaya kadar.678

Cenaze namaz›n› k›lman›n ve kabre giderken peflinden gitmenin fazileti:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Her kim bir cenaze namaz›n› k›l›p da arkas›ndan gitmezse onun

için bir k›rat vard›r. E¤er arkas›ndan giderse onun için iki k›rat vard›r.” ‹ki k›rat ne-

dir, diye sorulunca: “Küçükleri Uhud gibidir” buyurdu.679

Cenazelerin peflinden gitmeye dair bu fazilet sadece erkekler için sözko-

nusudur, kad›nlar için de¤il. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ce-

nazelerin peflinden gitmeyi yasaklam›flt›r. Ancak bu tenzihî bir yasakt›r. Çünkü

Um Atiyye rad›yallahu anhâ flöyle demifltir: “Bizim cenazelerin peflinden gitmemiz

yasakland›, ama bu hususta bize kesin bir yasak getirilmedi.”680

Cenazenin peflinden giderken fleriate ayk›r› ifller yapmak caiz de¤ildir. Bu

hususta iki ifl hakk›nda aç›kça nas gelmifltir. Bunlardan birisi yüksek sesle a¤la-

mak, di¤eri ise cenazenin peflinden tütsülerle gitmektir. Bu da Rasûlullah sallalla-
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676 Senedi Hasendir. Ahkâmu’l-Cenâiz 123; Beyhakî IV, 43
677 Senedi Hasendir. Ahkâmu’l-Cenâiz 128; Hâkim, el-Mustedrek I, 360; Beyhakî

IV, 43
678 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1233; Müslim, es-Sahîh I, 568, 831;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 481, 3176; Tirmizî, es-Sunen II,
247, 1035; Nesâî, es-Sunen I, 275; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 486, 1519

679 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6355; Müslim, es-Sahîh II, 653, 53,
945

680 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 144, 1278; Müslim, es-Sahîh II, 646, 938;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 449, 3151; ‹bn Mâce, es-Sunen
I, 502, 1577



hu aleyhi ve sellem’in flu buyru¤unda dile getirilmektedir: “Cenazenin peflinden ne

sesle, ne de ateflle gidilir.”681

Cenazenin önünde yüksek sesle zikir getirmek te bunun gibidir. Çünkü bu

da bir bid’attir ve ayr›ca Kays b. Abbâd da flöyle demifltir: “Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem’in ashab› cenazelerin yak›n›nda sesin yükseltilmesini mekruh gö-

rürlerdi.”682

Ayr›ca bu flekilde davranmakla hristiyanlara benzemifl olunur. Çünkü on-

lar ‹ncil’lerinden okuduklar› parçalar ve yapt›klar› zikirlerle uzun na¤meler ve ha-

zin sadalarla bir derece seslerini yükseltirler.

Bundan daha çirkini ise kederli birtak›m çalg› aletleri ile cenazenin götü-

rülmesidir. Kâfirlerin taklid edilmesi sebebiyle bu baz› ‹slâm ülkelerinde görül-

mektedir. Allah’tan yard›m dileriz. 

Cenaze götürülürken koflmamakla birlikte, h›zl›ca yürüyerek götürmek ge-

rekir: 

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Cenazeyi ça-

bucak götürünüz. Çünkü e¤er salih birisi ise siz onu bir hayra götürüyorsunuz ve

e¤er böyle de¤ilse boyunlar›n›zdan kald›raca¤›n›z bir flerri götürüyorsunuz.”683

Cenazenin önünde de, arkas›nda da, sa¤›nda da, solunda da yürümek

caizdir. Ancak ona yak›n olmak gerekir. Binekli müstesnâ. O cenazenin arkas›n-

dan yürür. Çünkü Mu¤ire b. fiube’nin rivâyetine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Binekli cenazenin arkas›ndan, yayan ise cenazenin

diledi¤i taraf›ndan yürür.”684

Fakat efdal olan cenazenin arkas›ndan yürümektir. Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’in: “Ve cenazelerin arkas›ndan gidiniz” buyru¤u da bunu gerektir-

mektedir.

Bunu Ali rad›yallahu anh’›n flu sözleri de desteklemektedir: Cenazenin arka-

s›ndan yürümenin, önünden yürümeye göre fazileti, kiflinin cemaatle k›ld›¤› na-
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681 Hasen bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 70; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VIII, 453, 3155

682 Râvileri sikad›rlar. Ahkâmu’l-Cenâiz 71; Beyhakî IV, 74
683 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 182, 1315; Müslim, es-Sahîh II, 651, 944;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 469, 3165; Tirmizî, es-Sunen II,
1020; Nesâî, es-Sunen IV, 42

684 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3533; Tirmizî, es-Sunen II, 248, 1036;
Nesâî, es-Sunen IV, 55; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 467,
3164



maz›n, tek bafl›na k›ld›¤› namazdan faziletli olmas›na benzer.685

Kabristana girerken yahut yak›n›ndan geçerken söylenecekler:

Âifle’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Onlara nas›l hitap edeyim ey Al-

lah’›n Rasûlü, diye sordum. fiöyle buyurdu: De ki: “Müslüman ve mü’minlerden

olup bu diyarda sakin olanlara selam olsun! Allah bizden önden geçenlere de,

arkam›zdan geleceklere de rahmet buyursun. Bizler de -inflaallah- size kavufla-

ca¤›z.”686

Süleyman b. Bureyde’nin rivâyetine göre babas› dedi ki: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem kabristandan ç›kt›klar› vakit onlara (ashaba) flöyle demelerini

ö¤retirdi: “Ey bu diyar›n mü’min ve müslüman sakinleri. Muhakkak bizler –infla-

allah– size kavuflaca¤›z. Allah’tan bize de, size de afiyet dilerim.”687

D- Defin: 

Ölenin kâfir dahi olsa defnedilmesi gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem, Ebû Talib öldü¤ünde Ali b. Ebî Talib’e: “Git de onu göm” buyurmufltur.688

Sünnet olan ölünün kabristanda defnedilmesidir. Çünkü Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem ölüleri Bakî’ diye bilinen kabristanda defnederdi. Nitekim bu hu-

sustaki rivâyetler tevatür derecesindedir. Seleften herhangi bir kimseden kabris-

tandan baflka bir yerde defnedildi¤i nakledilmifl de¤ildir. Bundan tek istisna yine

tevatür, yoluyla nakledildi¤i üzere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in odas›nda

defnedildi¤idir. Bu ise onun özelliklerindendir. Nitekim Âifle rad›yallahu anhâ’n›n ri-

vâyet etti¤i flu hadis de buna delâlet etmektedir:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince ashab defni hususunda ay-

r›l›¤a düfltü. Ebû Bekr dedi ki: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den flimdiye

kadar unutmad›¤›m bir fley duymufltum. fiöyle buyurmufltu: “Allah herbir pey-

gamberin ruhunu mutlaka defnolunmas›n› istedi¤i yerde alm›flt›r.” Bunun üzeri-

ne onu yata¤›n›n bulundu¤u yerde defnettiler.689
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685 Senedi Hasendir. Ahkâmu’l-Cenâiz 74; Beyhakî IV, 25
686 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4421; Ahkâmu’l-Cenâiz 183; Müslim,

es-Sahîh II, 669, 103, 974; Nesâî, es-Sunen IV, 91
687 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1928; Müslim, es-Sahîh I, 671, 975;

Nesâî, es-Sunen IV, 94
688 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1895; Nesâî, es-Sunen IV, 79
689 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5649; Tirmizî, es-Sunen II, 242, 1023



Bundan savaflta çarp›flma esnas›nda flehid düflenler de müstesnâd›r. fie-

hidler flehid düfltükleri yerde defnedilir ve kabristana tafl›nmazlar. Çünkü Câbir

rad›yallahu anh’›n flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Uhud gününde flehid düflenler Ba-

kî’de gömülmek üzere götürülünce, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in münâdi-

si flöyle seslendi: fiüphesiz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlere öldürülenle-

ri öldükleri yerde defnetmenizi emretmektedir.”690

Zaruret d›fl›nda defnin yap›lmas›n›n caiz olmad›¤› haller:

1. Ukbe b. Âmir’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Üç zaman vard›r ki

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitlerde namaz k›lmam›z› ya da ölülerimi-

zi kabre gömmemizi yasaklard›. Günefl par›lt›s›yla do¤up yükselinceye kadar,

günefl tam tepede olup bat›ya do¤ru kay›ncaya kadar, günefl tam batmak üzere

olup bat›ncaya kadar.”691

2. Câbir’den rivâyete göre de; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab›n-

dan vefat eden ve yeterli olmayan bir kefen ile kefenlenip geceleyin defnedilen

birisinden sözetti ve kiflinin bu ifle mecbur kal›nmas› hali d›fl›nda, cenaze nama-

z› k›l›nmad›kça geceleyin gömülmesini yasaklad›.692

E¤er mecbur kal›n›rsa geceleyin defnetmek caiz olur. Bu ifl için kandil (ya

da herhangi bir ayd›nlat›c› ›fl›k) kullanmak ve defin ifli kolaylafls›n diye onunla

kabre inmek halinde bile böyledir. Çünkü ‹bn Abbas’›n rivâyetine göre Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin bir kifliyi gömdü ve kabrinde (gömme ifli s›-

ras›nda) kandil yakt›.693

Kabrin derin, genifl ve güzel yap›lmas› gerekir: 

Hiflam b. Âmir’den dedi ki: “Uhud gününde müslümanlardan isabet alan-

lar ald›. Baz›lar› çeflitli yaralarla yaraland›. Ey Allah’›n Rasûlü dedik. Herbir kifli

için ayr› bir kabir kazmak bize zor gelir. Ne yapmam›z› emredersin, flöyle buyur-

du: “Kaz›n›z, genifl tutunuz, derinlefltiriniz, güzel yap›n›z, bir kabre iki ya da üç
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690 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1893; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VIII, 446, 3149; Nesâî, es-Sunen IV, 79; Tirmizî, es-Sunen III, 130,
1771

691 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1233; Müslim, es-Sahîh I, 568, 831; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 481, 3176; Tirmizî, es-Sunen II, 247, 1035; Nesâî,
es-Sunen I, 275; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 486, 1519

692 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 1787; Müslim, es-Sahîh II, 651, 943;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 423, 3132; Nesâî, es-Sunen IV,
33

693 Hasen bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 141; Tirmizî, es-Sunen II, 260, 1063



kifli gömünüz. Daha çok Kur’ân bilenlerini öne al›n›z.” (Hiflam b. Âmir) dedi ki:

Babam üç kiflinin üçüncüsü idi. Aralar›nda en çok Kur’ân bilenleri oldu¤undan

öne yerlefltirildi.694

Kabrin hem lahit, hem yarmak fleklinde aç›lmas› caizdir. Çünkü Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde her iki flekilde de uygulama yap›lm›flt›r. Fa-

kat birincisi yani lahit daha faziletlidir. Enes b. Malik’ten flöyle dedi¤i rivâyet edil-

mifltir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti¤inde Medine’de birisi lahit

fleklinde, di¤eri yararak kabir açan iki kifli vard›. (Ashab): Rabbimizden hay›rl›s›-

n› dileyerek her ikisine de haber salal›m. Hangisi daha önce gelirse onun kabri

açmas›na müsaade edelim, dediler. Her ikisine de haber gönderildi. Lahit fleklin-

de kabir açan daha önce geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in kabrini lahit fleklinde açt›lar.”695

Ölü kad›n da olsa onu erkekler kabre indirir. Kad›nlar bu iflle u¤raflmazlar.

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde görülen ve bugüne kadar

müslümanlar›n uygulayageldikleri hep budur.

Ölünün velileri (yak›n akrabalar›) onu kabre indirmekte baflkalar›na göre

daha çok hak sahibidirler. Çünkü Yüce Allah’›n: “Akrabalar, Allah’›n kitab› gere-

¤ince de di¤er mü’minlerden birbirlerine daha yak›nd›rlar.” (el-Ahzab, 33/6) buy-

ru¤unun genel ifadesi bunu gerektirmektedir.

Ayr›ca Ali rad›yallahu anh’›n flu rivâyeti de bunu ifade eder: “Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i y›kad›m. Ben di¤er ölülerde görülen halleri onda görür müyüm

diye bakt›m. Hiçbir fley göremedim. O hayatta iken de, ölümünden sonra da hofl

ve temizdi. Onun defin ve gömülme iflini herkes bir yana Ali, Abbas, el-Fadl, Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in azadl›s› Salim üstlendi. Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’in kabri lahit fleklinde aç›ld› ve kerpiçler onun üzerine dikilerek yerlefl-

tirildi.”696

Kocan›n han›m›n› bizzat defnetmesi caizdir. Çünkü Âifle rad›yallahu anhâ

flöyle demifltir:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hastaland›¤› günü benim yan›ma geldi.

Ben Ah bafl›m, dedim. O flöyle buyurdu: “Keflke bu durum ben hayatta iken ol-
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694 Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 146; Nesâî, es-Sunen IV, 80; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 34, 3199; Tirmizî, es-Sunen III, 128, 1766

695 Senedi Hasendir. ‹bn Mâce, es-Sunen I, 496, 1557. Lahit, kabrin k›ble taraf›n-
da enine do¤ru aç›lmas›d›r. Yarmak ise nehir yata¤› gibi afla¤› do¤ru kabrin aç›l-
mas›na denir.

696 Senedi Sahihtir. Hâkim, el-Mustedrek I, 362; Beyhakî IV, 53



sa, seni haz›rlasam ve defnetsem...” buyurdu.697

Fakat bu erke¤in o gece han›m› ile cinsel iliflki kurmam›fl olmas› flart›na

ba¤l›d›r. Aksi takdirde erke¤in kad›n› defnetmesi meflru de¤ildir. Ondan baflkas›

onu defnetmeye daha lay›kt›r. Sözü geçen flart ile yabanc› dahi olsa böyledir.

Çünkü Enes flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in k›zlar›ndan biri-

sinin cenazesinde bulunduk. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin üzerinde

oturuyordu. Gözlerinden yafl akmakta oldu¤unu gördüm. Sonra flöyle buyurdu:

Aran›zda bu gece han›m›na yaklaflmam›fl bir erkek var m›?” Ebû Talha: Ben ey

Allah’›n Rasûlü, dedi. Peygamber: “(Kabre) in” dedi. Enes dedi ki: Ebû Talha

onun kabrine indi.698

Ölünün kabrin arka taraf›ndan kabre al›nmas› sünnettir. Çünkü Ebû ‹shak

rivâyet etti¤i hadisinde flunlar› söylemektedir: “el-Haris, namaz› Abdullah b. Ye-

zid’in k›ld›rmas›n› vasiyet etti. Abdullah namaz›n› k›ld›rd›, sonra onu kabre kab-

rin ayak taraf›ndan girdirdi ve: Bu sünnettendir, dedi.”699

Ölü kabrinde sa¤ yan› üzere ve yüzü k›bleye dönük, ayaklar› k›blenin sa¤

ve soluna do¤ru yerlefltirilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in döneminden gü-

nümüze kadar müslümanlar›n uygulamas› bu flekilde cereyan edegelmifltir.

Ölüyü lahdine koyan kifli: “Allah’›n ad›yla ve Allah Rasûlünün sünneti üze-

re ya da: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in milleti (dini) üzere” der. ‹bn Ömer’-

den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü kabre koydu mu: “Al-

lah’›n ad›yla ve Allah Rasûlünün sünneti üzere” derdi.700

el-Beyâd› rad›yallahu anh’›n, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in flöyle buyur-

du¤una dair rivâyet etti¤i hadis de bunu gerektirmektedir: “Ölü kabrine yerleflti-

rildi¤i vakit onu kabrine yerlefltirenler lahde konuldu¤unda: “Allah’›n ad›yla, Allah

ile ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in milleti (dini) üzere demelidirler.”701
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697 Sahih bir hadistir. Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– VI, 144. Buhârî’de
de ona yak›n ifadelerle yer alm›flt›r: X, 101 ve 102; Müslim, es-Sahîh VII, 110’da
muhtasar olarak zikredilmifltir. el-Elbânî’nin Ahkâmu’l-Cenâiz adl› eserinde de
böyledir.

698 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 149; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,
208, 1342

699 Senedi Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 150; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 29, 3195

700 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 152; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 32, 3197; Tirmizî, es-Sunen II, 255, 1051; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 494,
1550

701 Senedi Hasendir. Ahkâmu’l-Cenâiz 152; Hâkim, el-Mustedrek I, 362



Kabrin yak›n›nda olan kimselerin lahdin kapanmas›ndan sonra her iki eliy-

le üç avuç toprak atmas› müstehabt›r. Çünkü Ebû Hureyre’nin rivâyet etti¤i ha-

dise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namaz›n› k›l(d›r)d›. Sonra

ölünün yak›n›na gelip bafltaraf›ndan üzerine üç avuç toprak att›.702

Ölünün defnedilmesinden sonra yap›lmas› sünnet olan fleyler:

1. Kabrin yerden az miktarda bir kar›fl kadar yükseltilmesi ve yer ile düm-

düz edilmemesi. Bunun sebebi kabrin ay›rdedilip tan›nmas›n›, böylelikle korunup

tahkir edilmemesini sa¤lamakt›r. Çünkü Câbir rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i hadi-

se göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e lahit fleklinde kabir kaz›ld›, kerpiçler

üzerine dikilerek yerlefltirildi, kabri yerden bir kar›fl kadar yükseltildi.703

2. Kabrin hörgüç fleklinde tümseklefltirilmesi. Çünkü Sufyan et-Temmar:

Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kabrinin hörgüç fleklinde tümseklefltiril-

mifl oldu¤unu gördüm, demifltir.704

3. Üzerine yak›nlar›ndan ölen kimsenin de defin edilebilmesi için tafl ya-

hut ona benzer bir fleyle alâmet konulmas›. Çünkü el-Muttalib b. Vedâa rad›yalla-

hu anh flöyle demifltir: Osman b. Maz’un vefat edince cenazesi d›flar› ç›kart›ld› ve

defnedildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adama kendisine bir tafl getirme-

sini emir buyurdu. Adam o tafl› tafl›yamad›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o ta-

fla do¤ru kalk›p gitti ve kollar›n› s›vad›. el-Muttalib dedi ki: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’dan naklederek bana haber veren dedi ki: Sanki ben flimdi Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem’i kollar›n› s›vad›¤›nda kollar›n›n beyazl›¤›n› görür gi-

biyim. Sonra tafl› tafl›y›p bafl›n›n ucuna koydu ve: “Böylelikle kardeflimin kabrine

bir alamet koymufl ve kendi akrabalar›ndan ölen kimseleri üzerine defnetmifl ola-

ca¤›m” dedi.705

4. Kabrin bafl›nda durup ona sebat verilmesi için ona dua etmesi, ona

ma¤firet dilenmesi, haz›r bulunanlara da bunu yapmalar›n› emretmesi. Çünkü

Osman b. Affan rad›yallahu anh flöyle demifltir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
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702 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 751; ‹bn Mâce,
es-Sunen I, 499, 1565

703 Senedi Hasendir. Ahkâmu’l-Cenâiz 153; ‹bn H›bbân, es-Sahîh 2160; Beyhakî
III, 410

704 Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 154; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 255,
1390. “Hörgüç fleklinde tümseklefltirilmiflti” yükselmifltir demekti. Kabrin hörgüç
fleklinde yap›lmas› ise düz bir sat›h halinde yap›lmas›ndan farkl›d›r. 

705 Hasen bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 155; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– IX, 22, 3190



bir ölüyü defnetme iflini bitirdi mi, kabrinin üzerinde durur ve flöyle derdi: Karde-

fliniz için ma¤firet dileyiniz, onun için sebat isteyiniz. fiu anda ona soru sorulmak-

tad›r.”706

Haz›r olanlara ölümü ve ölümden sonras›n› hat›rlatmak maksad›yla defin

esnas›nda kabir yak›n›nda oturmak caizdir. Çünkü el-Berâ b. Âzib rivâyet etti¤i

hadiste flunlar› söylemektedir:

— Ensardan birisinin cenazesi ile birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem ile d›flar› ç›kt›k. Kabristana ulaflt›k, fakat henüz lahdi yap›lmam›flt›. Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu, biz de onun etraf›nda oturduk. Bafl›m›z›n üze-

rinde sanki kufllar konmufltu. Elinde bir sopa vard›. Sopas›yla yere vurmaya bafl-

lad›. Bafl›n› kald›r›p dedi ki: Kabir azab›ndan Allah’a s›¤›n›n›z. Bu sözlerini iki ya

da üç defa tekrarlad›ktan sonra flöyle dedi: Mü’min kulun dünya ile alakas› kesi-

lip, âhirete yönelece¤i s›rada semadan yüzleri günefl gibi beyaz yüzlü melekler

ona iner. Beraberlerinde cennet kefenleri ve cennet hanûtu (kefenlere konan

özel kokular›) da bulunur. Nihayet gelir ve gözün görebilece¤i kadar ondan uzak

bir yerde otururlar. Sonra ölüm mele¤i –selâm ona– gelir ve bafl› ucunda oturur.

fiöyle der: Ey hofl ve temiz olan can! Allah’tan bir ma¤firete ve bir r›zaya kavufl-

mak üzere ç›k!

(Peygamber devamla) flöyle buyurdu: Can› su damlas›n›n su k›rbas›n›n

a¤z›ndan akmas› gibi akar. O can› al›r. Can› al›r almaz di¤er melekler göz aç›p

k›rpacak kadar bir süre dahi elinde b›rakmaks›z›n al›rlar ve onu o kefene ve o ha-

nûta sararlar. O candan yeryüzünde görülmüfl en güzel misk kokusu gibi bir ko-

ku yay›l›r. O ruhu al›r, yukar›lara ç›kart›rlar. Ruhu beraberlerinde oldu¤u halde bir

melek toplulu¤u yan›ndan geçtikleri her seferinde mutlaka melekler: Bu hofl ve

güzel ruh neyin nesidir derler, ruhunu tafl›yanlar: Bu filan o¤lu filand›r deyip dün-

ya hayat›nda ona verilen en güzel isimlerini zikrederler. O ruhla dünya semas›na

ulafl›rlar. Onun için kap›n›n aç›lmas›n› isterler, onlara kap› aç›l›r. Her semadaki

mukarreb melekler onu bir sonras›ndaki semaya u¤urlarlar. Ta ki yedinci semaya

var›ncaya kadar. Aziz ve celil olan Allah buyurur ki: Kulumun kitab›n› ‹lliyyînde ya-

z›n›z ve tekrar onu yere iade ediniz. Çünkü ben onlar› oradan yaratt›m, onlar› ora-

ya geri döndürüyorum. Bir defa daha onlar› tekrar oradan ç›kartaca¤›m.

Allah Rasûlü (devamla) flöyle buyurdu: Bunun üzerine ruhu bedenine ge-

ri iade edilir. ‹ki melek ona gelir, onu oturtur ve ona! Rabbin kim diye sorarlar. O:
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706 Senedi Sahihtir. Ahkâmu’l-Cenâiz 156; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
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Rabbim Allah’t›r der. Melekler ona: Dinin ne, diye sorarlar, o:_Dinim ‹slâm’d›r di-

ye cevap verir. Melekler ona: Aran›zda peygamber olarak gönderilen bu adam

nedir diye sorarlar, o: O Allah’›n Rasûlüdür diye cevap verir. Melekler ona: Senin

ilmin nedir diye sorarlar, o flu cevab› verir: Ben Allah’›n kitab›n› okudum, ona

iman edip, onu tasdik ettim. Bunun üzerine semada bir münadi flöyle seslenir:

Benim kulum do¤ru söylemifltir. Cennetten ona döflekler yay›n›z, cennetten elbi-

seler giydiriniz ve ona cennete giden bir kap› aç›n›z. 

(Peygamber devamla) flöyle buyurdu: Bunun üzerine cennetin hofl koku-

lar› ona ulafl›r. Gözün alabildi¤i kadar kabri ona geniflletilir. Ona güzel yüzlü, gü-

zel elbiseli, hofl kokulu bir adam gelir ve: Sana vaadolunan bugünde seni sevin-

direcek fleylerin müjdesini veriyorum, der. Ona: Sen kimsin? Senin yüzün hay›r-

la gelen kimselerin yüzüne benziyor, der. O: Ben senin salih amelinim, diye ce-

vap verir. Bu sefer o kifli: Rabbim k›yameti kopar ki aileme ve mal›ma geri dön-

müfl olay›m, der.

(Allah Rasûlü devamla) flöyle buyurdu: Kâfir kulun ise dünya ile iliflkisi ke-

silip, âhirete yönelece¤i vakit onun üzerine semadan simsiyah yüzlü melekler

iner. Beraberlerinde k›ldan dokunmufl kaba elbiseler bulunur. Gözün görebilece-

¤i kadar ona uzak bir yerde otururlar. Daha sonra ölüm mele¤i gelip bafl ucunda

oturur. Ey murdar nefis, Allah’tan bir gazap ve bir öfkeye ulaflmak üzere ç›k. (Al-

lah Rasûlü devamla) flöyle buyurdu: Ruhu cesedinin her taraf›na darmada¤›n

olur. fiifl ›slak yünden nas›l çekiliyor ise ruhunu da öylece çekip al›r. Ruhunu al-

ma iflini bitirdi mi elinde göz aç›p k›rpacak kadar bir süre b›rakmay›p di¤er me-

lekler o ruhu k›ldan elbiselere al›rlar. Ondan yeryüzünde görülmüfl en kötü lefl

kokusu gibi pis bir koku ç›kar. O ruhu al›p yükselirler. Meleklerden bir grubun ya-

n›ndan geçtikleri her seferinde mutlaka o melekler: Bu pis ruh da ne oluyor der-

ler. Onu tafl›yanlar: –Dünyada iken ona verilen en kötü isimlerini söyleyerek– fi-

lan o¤lu filand›r derler. Nihayet onu dünya semas›na kadar götürürler. Ona kap›-

n›n aç›lmas›n› isterler, o ruha kap› aç›lmaz. Daha sonra Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem: “... Onlara gök kap›lar› aç›lmayacakt›r. Onlar deve i¤ne deli¤inden

geçmedikçe cennete giremezler.” (el-Araf, 7/40) buyru¤unu okudu. Bunun üze-

rine aziz ve celil olan Allah flöyle buyuracak: Bunun kitab›n› en alt yerde, Siccîn-

de yaz›n›z. Bunun üzerine ruhu fliddetlice at›l›r. Allah Rasûlü daha sonra: “Kim

Allah’a ortak koflarsa o sanki gökyüzünden düflüp kufllar›n kapt›¤› yahut rüzga-

r›n kendisini uzak bir yere att›¤› kimseye benzer.” (el-Hac, 22/31) buyru¤unu

okudu. Ruhu tekrar bedenine iade edilir. Ona iki melek gelir, onu oturturlar ve

ona: Rabbin kim derler. O: H› h› bilmiyorum, der. Melekler ona: Dinin ne diye so-
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rarlar. O: H› h› bilmiyorum der. Yine melekler ona: Aran›zda gönderilen bu adam

nedir diye sorarlar. O yine: H› h› bilmiyorum der.

Bunun üzerine semadan bir münadi flöyle seslenir: O yalan söyledi. Ona

cehennemden döflek yay›n›z. Ona cehenneme ulaflan bir kap› aç›n›z. Bunun

üzerine cehennemin yak›c› ve kavurucu s›ca¤› ona gelmeye bafllar. Kabri kabur-

ga kemikleri birbirine girinceye kadar daralt›l›r. Çirkin yüzlü, çirkin elbiseli ve çok

kötü kokan bir adam ona gelerek: Senin hofluna gitmeyecek fleylerin müjdesini

veriyorum sana. Bugün senin vaadolundu¤un günündür, der. Ona: Sen kimsin,

senin yüzün kötülük getirenin yüzüne benziyor, der. Ona: Ben senin kötü ameli-

nim der. Bu sefer: Rabbim k›yamet kopmas›n, der.

Bir rivâyette flunlar da yer almaktad›r: Daha sonra gözleri görmeyen sa¤›r

ve dilsiz birisi ona gönderilir. Elinde öyle bir balyoz vard›r ki onu bir da¤›n üzeri-

ne indirecek olsa da¤ toprak olur. Ona toprak oluncaya kadar bir darbe indirir.

Daha sonra Allah onu tekrar eski haline iade eder, ona bir darbe daha indirir. ‹n-

sanlarla cinlerin d›fl›nda herfleyin ve herkesin duyaca¤› bir flekilde yüksek sesle

bir feryad basar.707

Taziye:

Ölenin yak›nlar›n› teselli edece¤ini, kederlerini azaltaca¤›n›, bu musibeti

r›za ve sab›r ile karfl›lamalar›nda yard›mc› olaca¤›n› zannetti¤i –ve e¤er biliyor

ve hat›rl›yor ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan söyledi¤i sabit olan– ifa-

deler ile taziyede bulunmak meflrudur. E¤er Peygamberden sabit olan bu ifade-

leri bilmiyor veya hat›rlam›yor ise, maksad› gerçeklefltirecek ve fleriate ayk›r› ol-

mayan mümkün olan güzel sözlerle taziyede bulunur.

Usâme b. Zeyd’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem’in yan›nda bulunuyorduk. K›zlar›ndan birisi ona bir haberci gönde-

rerek evine ça¤›rd› ve küçük bir çocu¤unun ya da o¤lunun ölmek üzere oldu¤u-

nu haber verdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: Ona geri dön ve

flunu haber ver: Veren de Allah, alan da Allah’t›r. Herfley onun nezdinde tayin

edilmifl bir vade iledir. Ona sabretmesini ve mükâfat›n› Allah’tan beklemesini

söyle...”708

‹nsanlar yapagelmifl olmakla birlikte flu iki husustan uzak kalmak gerekir: 
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707 Sahih bir hadistir. Ahkâmu’l-Cenâiz 159; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî
tertibi– VII, 74, 53; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XIII, 89, 4727

708 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 150, 1284; Müslim, es-Sahîh II, 635, 923



1. Ev, kabristan ya da mescid gibi taziye için özel bir yerde toplanmak.

2. Ölenlerin akrabalar›n›n taziye için gelenlere ziyafet olmak üzere yemek

yapmalar›

Çünkü Cerir b. Abdullah el-Becelî rad›yallahu anh flunu söylemifltir: “Bizler

ölünün akrabalar›n›n yan›nda toplanmay› ve defninden sonra yemek yapmay›

ölü için a¤›t yakmak kabilinden de¤erlendiriyorduk.”709

Sünnet ise ölenin yak›n ve komflular›n›n ölenin ailesine onlar› doyuracak

kadar yemek yapmalar›d›r. Çünkü Abdullah b. Cafer rad›yallahu anh flöyle demifltir:

Cafer’in öldürülmesi haberi gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Cafer ailesine yemek yap›n›z. Çünkü onlar›, bu gibi ifllerle u¤raflmalar›-

na f›rsat vermeyecek bir haber ya da onlar› yeteri kadar u¤raflt›racak bir haber

ulaflm›fl bulunuyor.”710

Ölünün yararlanabilece¤i hususlar:

Ölmüfl bir kimse baflkas›n›n amelinden olan birtak›m fleylerden yararlan›r:

1. Müslüman bir kimsenin ona dua etmesi. Çünkü Yüce Allah flöyle bu-

yurmaktad›r: “Onlardan sonra gelenler derler ki: ‘Rabbimiz bizi ve bizden önce

iman etmifl kardefllerimizi ma¤firet eyle! Kalblerimizde iman edenlere karfl› hiç-

bir kin b›rakma! Rabbimiz flüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”

(el-Haflr, 59/10)

Ayr›ca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle buyurmufltur: “Müslü-

man bir kimsenin kardefline g›yab›nda duas› kabul olunur. Onun bafl›nda görev-

li bir melek vard›r. Kardefline herbir hay›r duada bulundukça onunla görevli olan

melek: Âmin ve sana da onun gibisi verilsin, der.”711

2. Herhangi bir kimsenin ölenin ad›na borç ödemesi. Çünkü daha ön-

ce geçti¤i üzere Ebû Katade ölmüfl birisinin yerine borcu olan iki dinar› ödemifl-

tir. 

3. Oruç ya da baflka bir ada¤›n ölü ad›na yerine getirilmesi: Çünkü

Sâd b. Ubâde’nin rivâyet etti¤i hadise göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e
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709 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1308; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 514,
1612

710 Hasen bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1015; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
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I, 514, 1610

711 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3381; Müslim, es-Sahîh IV, 2094,
2733



fetva sorarak: Benim annem üzerinde bir adak borcu bulundu¤u halde vefat etti

diye soru sormufl, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da: “O ada¤›n› onun yerine

ifa et” diye emir buyurmufltur.712

4. Salih evlad›n yapt›¤› salih ameller: 

Yüce Allah: “Ve insan için çal›flt›¤›ndan baflkas› yoktur.” (en-Necm, 53/39)

buyurmaktad›r.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de flöyle buyurdu: “fiüphesiz kiflinin ye-

di¤i en hofl ve temiz fley, kazanc›ndan yedi¤idir ve elbetteki onun çocu¤u da ken-

di kazanc›ndand›r.”713

5. Geriye b›rakt›¤› iyi eserler ve cari sadakalar:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “‹nsan öldü mü ameli kesilir. Üç husus müstesnâ: Cari bir

sadaka yahut kendisi ile yararlan›lan bir ilim ya da kendisine dua edecek salih

bir evlat”714

Kabir ziyareti:

Ö¤üt almak ve âhireti hat›rlamak maksad›yla kabir ziyareti meflrudur. An-

cak bu s›rada flan› yüce Rabbi gazabland›racak herhangi bir söz söylememesi

de flartt›r. Meselâ, kabirde yatana dua edip ondan bir fleyler istemek, Yüce Al-

lah’› b›rak›p ondan yard›m dilemek ve benzeri flirk söz ve amelleri bu türdendir.

Ebû Said el-Hudrî’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Ben sizlere kabir ziyaretini yasaklam›flt›m. Art›k kabirleri zi-

yaret edebilirsiniz. Çünkü onlarda bir ibret vard›r. Bununla birlikte Rabbi gazab-

land›racak bir söz de söylemeyiniz.”715

Kabir ziyaretinin müstehabl›¤› hususunda kad›nlar da erkekler ile ayn› du-

rumdad›rlar. Çünkü kabir ziyaretinin meflru k›l›nmas›na sebeb teflkil eden gerek-
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712 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 389, 2761; Müslim, es-Sahîh III, 1260,
1638; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 134, 3283; Tirmizî, es-Su-
nen III, 51, 1586; Nesâî, es-Sunen VII, 21

713 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1626; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 444, 3511 –laf›z ona ait–; Tirmizî, es-Su-
nen II, 406, 1369; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 723, 2137; Nesâî, es-Sunen VII, 241

714 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 793; Müslim, es-Sahîh III, 1255,
1631; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 86, 2863; Tirmizî, es-Su-
nen II, 418, 1390; Nesâî, es-Sunen VI, 251

715 Ahkâmu’l-Cenâiz 179; Hâkim, el-Mustedrek I, 374; Beyhakî IV, 77 –son cümle
yok– bu son cümle: Bezzâr, I, 407, 861’de rivâyet edilmifltir.



çe erkeklerle kad›nlar aras›nda ortakt›r. Ayr›ca ziyaret esnas›nda söylenecek

sözler ile ilgili daha önce geçen hadisten de bunu anlamaktay›z. Buna göre Âi-

fle rad›yallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e kabirleri ziyaret etti¤i zaman

ne söyleyece¤ini sormufltu. Allah Rasûlü de ne söyleyece¤ini ona ö¤retmifl ve

kabir ziyaretini ona yasaklamam›fl, kad›nlar›n kabir ziyaretinin sözkonusu olma-

d›¤›n› aç›klamam›flt›r. 

Kabirlerin yan›nda yap›lmas› haram olan ifller:

1. Allah r›zas› için kesilecek hayvanlar› kesmek. Çünkü Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem “‹slâm’da kabir yan›nda kesim yoktur” buyurmufltur. Ab-

durrezzak b. Hemmam dedi ki: “(Cahiliye dönemi insanlar›) kabrin yak›n›nda bir

inek ya da bir koyun kesiyorlard›.”716

2,6. fiu hadisin içerdi¤i hususlar: Câbir rad›yallahu anh’dan flöyle dedi¤i ri-

vâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin alç› ile s›vanmas›n›,

üzerine oturulmas›n›, üzerine bina yap›lmas›n› yahut üzerine (içinden ç›kan top-

raktan baflka) ilavelerde bulunulmas›n› ya da üzerinde yaz› yaz›lmas›n› yasak-

lam›flt›r.”717

7. Kabirlere do¤ru namaz k›lmak: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem: “Kabirlere do¤ru namaz k›lmay›n›z...” buyurmufltur.718

8. Kabirlere do¤ru olmasa bile yak›nlar›nda namaz k›lmak: Ebû Said

el-Hudri’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Yerin ta-

mam› mesciddir. Kabristan ve hamam müstesnâ.”719

9. Kabirler üzerine mescid bina etmek: Âifle ile Abdullah b. Abbas’tan

dediler ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hastal›¤› a¤›rlafl›nca kendisine ait bir

örtünün bir taraf›n› yüzüne örtmeye koyuldu. Bundan s›k›ld› m› o örtüyü yüzün-

den açard›. Bu halinde iken dedi ki: “Allah’›n laneti yahudilerle hristiyanlara ol-
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Nesâî, es-Sunen II, 67

719 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2767; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– II, 158, 488; Tirmizî, es-Sunen I, 199, 316



sun. (Çünkü) onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler.” Bu sözleriyle

onlar›n yapt›klar›ndan sak›nd›rm›fl oluyordu.720

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümü ile

neticelenen hastal›¤›nda flöyle buyurdu: “Allah yahudilerle hristiyanlara lanet ey-

lesin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler.” (Âifle rad›yallahu anhâ

devamla) dedi ki: E¤er bu durum böyle olmasayd› onun kabri aç›kta b›rak›l›rd›.

fiu kadar var ki o, kabrinin mescid edinilece¤inden korkmufltu.721

10. Kabirleri bayram yeri edinmek: Muayyen vakitlerde ve bilinen mev-

simlerde orada taabbüd veya baflka maksatlar ile gitmek. Çünkü Ebû Hurey-

re’nin flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Benim kabrimi bayram (yeri) edinmeyiniz. Siz de evlerinizi kabirlere dö-

nüfltürmeyiniz. Nerede bulunursan›z bana salât (ve selam) gönderiniz. Çünkü si-

zin gönderdi¤iniz salât bana ulafl›r.”722

11. Kabirlere gitmek amac›yla yolculuk yapmak: Ebû Hureyre’den Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Yükler ancak flu üç mescide git-

mek maksad›yla vurulur: Mescid-i Haram, Allah Rasûlünün mescidi ve Mescid-i

Aksâ.”723

12. Kabirler üzerinde kandil yakmak: Çünkü bu selef-i salihîn’in bilme-

di¤i bir bid’attir. Allah Rasûlü de flöyle buyurmufltur: “Herbir bid’at bir sap›kl›kt›r

ve herbir sap›kl›k da cehennem ateflindedir.”724

Ayn› zamanda bu mal› bofla harcamakt›r. Bu da nas ile yasaklanm›fl bir ifl-

tir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Muhakkak Allah

sizin üç ifli yapman›zdan hofllanmaz: Dedikodu, mal› zayi etmek ve çokça iste-

mek (dilencilik)”725

208 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

720 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VIII, 140, 4444; Müslim, es-Sahîh I, 377, 531;
Nesâî, es-Sunen II, 40

721 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 200, 1330; Müslim, es-Sahîh I, 376, 529;
Nesâî, es-Sunen II, 41

722 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7226; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VI, 31, 2026

723 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 63, 1189; Müslim, es-Sahîh II, 1014, 1397;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 15, 2017; Nesâî, es-Sunen II, 37

724 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– II, 414, 934; Müslim, es-Sahîh II, 582, 851;
Nesâî, es-Sunen III, 104; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 352, 1110; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 460, 1099 –muhtasar olarak–; Tirmizî, es-Sunen II,
12, 5111’de buna yak›n ifadelerle

725 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 340, 1477; Müslim, es-Sahîh III, 1340,
1715



13. Cenazenin kemiklerini k›rmak: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Mü’min bir kimsenin öldükten sonra kemi¤ini k›rmak hiç flüp-

hesiz hayatta iken onu k›rmak gibidir.”726
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ORUÇ K‹TABI





ORUÇ K‹TABI

Hükmü:

Ramazan orucunu tutmak ‹slâm’›n rükünlerinden ve emretti¤i farzlardan

birisidir: Nitekim Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! Oruç sizden

öncekilere yaz›ld›¤› (farz k›l›nd›¤›) gibi sizin üzerinize de yaz›ld›. Takva sahibi

olas›n›z diye” buyru¤undan itibaren “o ramazan ay› ki, Kur’ân onda indirilmifl-

tir. (O Kur’ân) insanlar› hidayete erdirmek, do¤ru yolu ve hak ile bat›l› ay›rdeden

hükümleri aç›klamak üzere indirilmifltir. Sizden her kim bu aya eriflirse orucunu

tutsun.” (el-Bakara, 2/183.185) buyruklar›, orucun farziyetini belirtmektedir.

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “‹slâm befl temel üzerine bina edilmifltir: Allah’tan baflka hak ilâh olma-

d›¤›na ve Muhammed’in Allah’›n Rasûlü oldu¤una flehadet getirmek, namaz›

dosdo¤ru k›lmak, zekât› vermek, Beyt’i haccetmek ve ramazan ay› orucunu tut-

makt›r.”727

Ümmet de ramazan ay› orucunun farz oldu¤u, onun dinin esaslar›ndan bi-

risi oldu¤u kesinlikle bilinen ‹slâm’›n bir hükmü oldu¤u, farz oluflunu inkâr ede-

nin kâfir ve ‹slâm’dan irtidad etmifl birisi oldu¤u üzerinde icmâ’ (ittifak, sözbirli¤i)

etmifltir.728

Fazileti:

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

727 Daha önce namaz bahsinde namaz›n dindeki konumu söz konusu edilirken kay-
dedilen bu hadisin kaynaklar› için oraya bak›n›z.

728 F›khu’s-Sunne, I, 366



“(Farz oldu¤una) inanarak (mükâfat›n›) umarak ramazan orucunu tutan kimsenin

geçmifl (küçük) günahlar› ba¤›fllan›r.”729

Yine Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: Aziz ve celil olan Allah flöyle buyurdu: “Âdemo¤lunun herbir ameli

kendisinindir. Oruç müstesnâ. O benim içindir ve onun mükâfat›n› ben verece-

¤im. Oruç bir kalkand›r. Dolay›s›yla sizden herhangi bir kimse oruçlu oldu¤u bir

günde çirkin söz söylemesin, ba¤›r›p ça¤›rmas›n, bilgisizce hareket etmesin. Bir

kimse onunla sö¤üflecek yahut çarp›flacak olursa -iki defa- ben oruçluyum de-

sin. Muhammed’in nefsi elinde olana yemin ederim ki oruç tutan›n oruçtan dola-

y› de¤iflen a¤›z kokusu dahi k›yamet gününde Allah nezdinde misk kokusundan

daha hofltur. Oruç tutan›n iki sevinci vard›r ve bu sevinci yaflayacakt›r. O (rama-

zan bitiminde) iftar etti¤inde oruç açt›¤› için (bayram yapt›¤› için) sevinir, Rabbi-

ne kavuflaca¤› vakit tuttu¤u oruç sebebiyle de sevinir.”730

Sehl b. Sâd’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Cennette “er-Reyyân” diye an›lan bir kap› vard›r. O kap›dan k›yamet gü-

nünde oruç tutanlar girecektir. Onlardan baflka kimse o kap›dan girmeyecektir.

Nerede oruç tutanlar! denilecek, onlar aya¤a kalkacaklar. Onlardan baflkalar› o

kap›dan kimse girmeyecektir. Onlar›n girmesinden sonra da o kap› kapat›lacak-

t›r. Art›k kimse o kap›dan girmeyecektir.”731

Hilalin görülmesi ile ramazan orucunun farz oluflu:

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Hilali görmekle oruca bafllay›n›z, hilali görmekle de orucunuzu aç›n›z. E¤er ha-

va bulutlu oldu¤u için hilali görmeyecek olursan›z (fiaban’›) otuza tamamlay›-

n›z.”732
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729 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 115, 1901; Nesâî, es-Sunen IV, 157; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 526, 1641; Müslim, es-Sahîh I, 523, 760

730 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 118, 1904; Müslim, es-Sahîh II, 807, 163,
1151; Nesâî, es-Sunen IV, 163

731 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 111, 1896 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh II, 808, 1152; Tirmizî, es-Sunen II, 132, 762; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 525,
1640; Nesâî, es-Sunen IV, 168 Son üç kaynakta buna yak›n ve bir k›s›m fazla-
l›klarla birlikte

732 Müslim, es-Sahîh II, 762, 19, 1081 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– IV, 119, 1909; Nesâî, es-Sunen IV, 133



Ramazan ay› ne ile sabit olur?:

“Ramazan ay› adaletli bir kimse taraf›ndan dahi olsa, hilalin görülmesi ya-

hutta flaban ay›n›n otuza tamamlanmas› ile sabit olur.” 

‹bn Ömer’den dedi ki: ‹nsanlar hilali görmek için ç›kt›lar. Ben de Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’e hilali gördü¤ümü söyledim. Hem kendisi oruç tuttu,

hem de insanlara oruç tutmalar›n› emretti.”733

E¤er bulut ya da benzeri bir sebep dolay›s›yla hilal görülmeyecek olursa

flaban ay›n›n günlerini otuza tamamlarlar. Çünkü daha önce kaydedilen Ebû Hu-

reyre yoluyla rivâyet edilmifl olan hadis bunu gerektirmektedir.

fievval ay›n›n girdi¤i ise, ancak iki kiflinin flahitli¤i ile sabit olur: 

Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattab’dan rivâyete göre o ramazan m› yoksa

flevval mi oldu¤u bilinmeyen günde verdi¤i bir hutbede flunlar› söyledi: Ben -flu-

nu bilin ki- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› ile oturup kalkt›m ve onla-

ra sordum. Onlar›n bana anlatt›klar›na göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufl: “Hilali görmekle oruca bafllay›n›z ve yine onu görmekle oruç

aç›n›z. Onu görmek sebebiyle (görmeden önce ya da sonra) nafile ibadetler ya-

p›n›z. E¤er hava bulutlu olursa (ay›n gün say›s›n›) otuz güne tamamlay›n›z. E¤er

iki müslüman flahit tan›kl›k ederse oruca bafllay›n›z ve(ya) orucu bitiriniz (bay-

ram yap›n›z.)”734

Mekke emiri Haris b. Hât›b’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hilali görmek dolay›s› ile ibadet etmemizi tavsiye

buyurdu. E¤er biz onu görmeyip adaletli iki kifli flahitlik ederse o zaman o iki ki-

flinin flahitli¤i sebebiyle biz de ibadet ederiz (oruç tutar›z).”735

Hadiste geçen: “‹ki müslüman flahitlik ederse oruca bafllay›n ve bitirin”

fleklinde Abdurrahman b. Zeyd’den rivâyet etti¤i hadisteki ifadeler ile “biz onu

görmeyecek olup da adaletli iki kifli flahitlik ederse o ikisinin flahitli¤i ile ibadet

ederiz (oruç tutar›z)” fleklindeki Haris’in rivâyet etti¤i hadiste yer alan ifadeler,

mefhumlar› itibariyle oruca bafllarken de, orucu bitirirken de tek bir kiflinin flahit-
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733 Sahih bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 908; F›khu’s-
Sunne, I, 367; Hadisi Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 468, 2325
rivâyet etmifltir.

734 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3811; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rab-
bânî tertibi– IX, 264, 165, 50; Nesâî, es-Sunen IV, 132, 133 –iki müslüman– laf-
z› yok

735 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 205; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VI, 463, 2321



li¤inin yeterli olmad›¤›n› göstermektedir. Ancak bir delile ba¤l› olarak oruca bafl-

lamak bu kapsam›n d›fl›na ç›km›flt›r. Geriye orucu bitirmek oldu¤u halde kalm›fl-

t›r. Çünkü bir kiflinin flahitli¤i ile oruç açman›n (bayram yapman›n) caiz olufluna

herhangi bir delil yoktur.” (Tuhfetu’l-Ahvezî, III, 373.374’den k›smen tasarruf ile)

fiuna da dikkat etmek gerekir ki; bir kimse tek bafl›na hilali görecek olur-

sa sair insanlar da oruca bafllamad›kça kendisi tek bafl›na oruca bafllamaz. On-

lar orucu açmad›kça o da oruç açmaz. Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Oruç oruç tuttu¤unuz gündür, bay-

ram bayram yapt›¤›n›z gündür. Kurban bayram› da bayram yapt›¤›n›z gün-

dür.”736

Oruç kimlere farzd›r?:

‹lim adamlar› orucun müslüman, âkil ve bâli¤, sa¤l›kl› ve mukim olan her-

kese farzoldu¤unu icmâ’ ile kabul etmifllerdir. Kad›n›n ayhali ve lohusa olmama-

s› gerekir.737

Akil ve bali¤ olmayana orucun farz olmay›fl› Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in flu buyru¤u sebebiyledir: “Kalem üç kifliden kald›r›lm›flt›r: Ay›l›ncaya kadar

deliden, uyan›ncaya kadar uyuyandan ve ergenlik yafl›na gelinceye kadar küçük

çocuktan”738

Hasta ve mukim olmayan kifliye orucun farz olmamas› da Yüce Allah’›n:

“Sizden kim hasta veya yolcu olursa o günler say›s›nca baflka günlerde oruç tut-

sun.” (el-Bakara, 2/184) buyru¤u dolay›s›ylad›r.

Bununla birlikte hasta ve yolcu oruç tutacak olurlarsa oruçlar› yerini bulur.

Çünkü onlar için oruç açmak bir ruhsatt›r. E¤er azimet olan ifli yaparlarsa elbet-

teki o bir hay›rd›r.

Böylelerinin oruç tutmalar› m› yoksa açmalar› m› daha faziletlidir?

Hasta ve yolcu oruç tutmaktan dolay› zorlukla karfl›laflmayacak olursa

oruç tutmalar› daha faziletlidir. E¤er zorlukla karfl›laflacak olurlarsa oruç açma-
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736 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3869; Tirmizî, es-Sunen II, 101, 693
(Tirmizî flunlar› söylemektedir: Kimi ilim adam› bu hadisi aç›klayarak flöyle de-
mifltir: Bunun anlam› fludur: Oruca bafllamak ve oruç açmak cemaat ile ve insan-
lar›n ço¤unlu¤u ile birlikte olur.)

737 F›khu’s-Sunne, I, 506
738 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3514; Tirmizî, es-Sunen II, 102, 693



lar› daha faziletlidir.

Ebû Said el-Hudrî rad›yallahu anh’dan dedi ki: Ramazan ay›nda Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazaya ç›kard›k. Kimimiz oruçlu, kimimiz oruç-

suz oluyordu. Oruç tutan tutmayana, oruç tutmayan da tutana karfl› içinden

(olumsuz) herhangi bir duygu beslemezdi. Onlar›n görüflüne göre oruç tutacak

gücü bulan kimse oruç tutard› bu güzel bir iflti. Yine onlar›n görüflüne göre oruç

tutamayacak kadar zay›f olan bir kimse orucunu açarsa bu da güzel bir ifl yap-

m›fl olurdu.739

Ayhali ve lohusa olan kad›nlar›n oruç tutmalar›n›n farz olmamas›n›n ge-

rekçesi de Ebû Said rad›yallahu anh’›n flu hadisinden dolay›d›r: Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kad›n ayhali oldu mu namaz k›lmaz, oruç tut-

maz de¤il mi? ‹flte dinindeki eksiklik bu demektir.”740

E¤er ayhali ya da lohusa kad›n oruç tutacak olursa bu oruçlar› kabul ol-

maz. Çünkü orucun flartlar›ndan birisi de ayhali ve lohusal›ktan temiz olmakt›r.

Tutsalar dahi kaza etmeleri farzd›r: 

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemin-

de ayhali olurduk. Orucu kaza etmemiz emrolunur, fakat namaz› kaza etmemiz

emrolunmazd›.”741

Kocam›fl, yafll›, erkek, kad›n ve iyileflmesi ümit edilmeyen hasta ne ya-

par? 

Yafll›l›k ya da benzeri bir sebeb dolay›s›yla oruç tutamayacak durumda

olanlar oruç tutmaz ve herbir gün için bir yoksula yemek yedirirler. Çünkü Yüce

Allah: “Ona güç yetiremeyenler de bir fakir doyumu fidye versinler.” (el-Bakara,

2/184) buyurmaktad›r.

Ata’dan rivâyete göre o ‹bn Abbas’› bu âyet-i kerimeyi okurken dinlemifl ve

‹bn Abbas flunlar› söylemifltir: Bu buyruk nesh olmufl de¤ildir. Burada sözkonu-

su olan oruç tutacak gücü bulamayan yafll› erkek ve kad›nd›r. Bunlar herbir gü-

nün yerine bir yoksula yemek yedirsinler.742

Oruç Kitabı 217

739 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 574; Müslim, es-Sahîh II, 787, 96,
1116; Tirmizî, es-Sunen II, 108, 708

740 Muhtasar Sahihi Buhârî 951; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 191, 1951
741 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 630; Müslim, es-Sahîh I, 265, 335;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– I, 444, 259-260; Tirmizî, es-Sunen II,
141, 784; Nesâî, es-Sunen IV, 191

742 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 912; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– VIII, 179, 4505



Gebe ve emzikli kad›n:

Gebe ve süt emziren kad›n e¤er oruç tutamayacak yahutta çocuklar› için

zarar göreceklerinden korkacak olurlarsa oruçlar›n› açabilirler. Fidye ödemeleri

gerekir, kaza etmeleri gerekmez.

‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Yafll› erkek ve kad›na oruç

tutabildikleri halde arzu ederlerse oruç açmalar›na ve her gün için bir yoksula ye-

mek yedirmelerine ruhsat vermifltir. (Az önce kaydedilen âyeti kastetmektedir.)

Bunlar için kaza sözkonusu de¤ildir. Daha sonra bu husus Yüce Allah’›n: “Siz-

den her kim bu aya eriflirse orucunu tutsun.” (el-Bakara, 2/185) buyru¤u ile nesh

edildi. Böylelikle oruç tutamayacak durumdaki yafll› erkek ve kad›n ile gebe ve

emzikli kad›n (çocuklar› için) korkacak olmalar› hali hakk›nda bu hüküm sabit

kalmaya devam etti. Bu durumda gebe ve emzikli kad›n oruçlar›n› açarlar ve her

gün için bir yoksula yemek yedirirler.”743

Yine ‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Ramazan ay›nda gebe

kad›n kendisinin, süt emziren kad›n da çocu¤unun zarar görece¤inden korkarsa

oruçlar›n› açarlar. Herbir gün için bir yoksula yemek yedirirler ve oruçlar›n› kaza

etmezler.”744

Yine Nâfi’den dedi ki: “‹bn Ömer’in Kureyfllilerden bir kiflinin nikâh› alt›nda

bir k›z› vard›. Bu k›z› gebe idi. Ramazan ay›nda oldukça susad›. ‹bn Ömer kendi-

sine oruç açmas›n› ve herbir gün için bir yoksula yemek yedirmesini emretti.”745
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743 Senedi kavî (güçlüdür). Beyhakî IV, 230
744 Sahih bir hadistir. el-Elbânî ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, IV,

19’da bunu Taberî’ye (2758) nisbet etmifl ve: Senedi Müslim’in flart›na göre sa-
hihtir, demifltir.

745 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, IV, 20; Dârakutnî,
es-Sunen II, 207, 15
Çevirenin notu: Burada gebe ve emzikli kad›n için sünnetten delilleriyle birlikte
tek hüküm ve kanaatin bu oldu¤u san›lmamal›d›r. Muhterem müellifin bizzat kay-
nak olarak gösterdi¤i yerlerde mesela (Beyhakî IV, 231)’de ayn› flekilde oruç tu-
tamayacak durumda olan gebe ve süt emziren kad›n›n hasta gibi keffaret sözko-
nusu olmaks›z›n oruç aç›p sonradan kazas›n› yapabileceklerini ifade eden hadis-
ler de yer almaktad›r. Yine müellifin ‹bn Abbas’›n son rivâyetini nakletti¤i eser
olan Dârakutnî’nin onbefl no’lu hadisinden önce yine ‹bn Abbas’tan gelen hadis-
te flunlar› söyledi¤i kaydedilmektedir: “Oruç açmak ancak oruç tutamayacak ka-
dar yafll› yahutta iyileflemeyece¤ini bilen hasta için sözkonusudur, bu ruhsat on-
lara verilmifltir. (Dârakutnî dedi ki): Bu senedi  Sahih bir hadistir. (Dârakutnî, es-
Sunen II, 205, 5) Bu hususta ‹mam Tirmizî de ilim adamlar›n›n görüfllerini flöyle-
ce özetleyerek bu hususta tek bir görüfl olmad›¤›na iflaret etmektedir: Baz› ilim
sahibi kimseler der ki: Kimi ilim adam›na göre uygulama bu flekildedir. (Yani ge-
be ve emzikli kad›n›n oruçtan zorluk çekmeleri halinde oruçlar›n› aç›p fidye vere-



Fidye olarak verilmesi gereken miktar: 

Enes b. Malik’ten rivâyete göre o, bir sene oruç tutamayacak duruma düfl-

tü. Bunun üzerine bir tencere tirit yapt› ve otuz yoksul ça¤›rarak onlar› doyur-

du.746

Orucun rükünleri:

1. Niyet: Çünkü Yüce Allah: “Hâlbuki onlar dinde ihlâs sahipleri ve hanif-

ler olarak Allah’a ibadet etmelerinden... baflkas› ile emrolunmad›lar.” (el-Beyyi-

ne, 98/5) buyurmaktad›r.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle buyurmufltur: “Ameller ancak

niyetler iledir ve her kifli için ancak niyet etti¤i vard›r.”747

Oruca niyetin her gece tan yeri a¤armadan önce yap›lmas› zorunludur.

Çünkü Hafsa rad›yallahu anhâ flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Her kim tan yeri a¤armadan önce oruç tutma karar›n› vermezse

onun orucu yoktur.”748

2. Tan yerinin a¤armas›ndan, güneflin bat›m›na kadar oruç bozucu

hususlardan uzak kalmak:

Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Art›k onlara yaklafl›n ve Allah’›n

size takdir etti¤ini isteyin. Fecrin beyaz ipli¤i siyah ipli¤inden taraf›n›zdan ay›rd

edilinceye kadar yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlay›n.” (el-Bakara,

2/187)

Orucu bozan hususlar alt›d›r:

1,2. Kasten yiyip içmek: Buna göre unutarak yer ya da içerse ne kaza,

ne de keffaret gerekir. Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi
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cekleri fleklindedir.) Kimi ilim adam› da flöyle demifltir: Gebe ve süt emziren ka-
d›n oruçlar›n› açar, kaza eder ve fidye verirler. Süfyan, Malik, fiafiî ve Ahmed bu
görüfltedir. Kimileri de flöyle demifltir: Gebe ve emzikli kad›n oruçlar›n› açarlar ve
kaza da yapmazlar. Arzu ederlerse kaza yapabilirler. Bu durumda fidye yedir-
mezler. ‹shak bu görüfltedir.”

746 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl IV, 21; Dârakutnî,
es-Sunen II, 207, 16

747 Daha önce abdestin s›hhat flartlar› bafll›¤› alt›nda zikredilmifl bulunan bu hadisin
kaynaklar› için oraya bak›n›z.

748 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6538; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VII, 122, 2437; Tirmizî, es-Sunen II, 116, 726; Nesâî, es-Sunen IV,
196 –buna yak›n ifadelerle–



ve sellem flöyle buyurdu: “Bir kimse oruçlu iken unutarak yer ya da içerse orucu-

nu tamamlas›n. Allah onu yedirmifl ve içirmifltir.”749

3. Kasten kusmak: E¤er kendisini al›koyamayarak kusacak olursa ne ka-

za, ne de keffaret gerekir. 

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Her kim kendisini kusmaktan al›koyamayacak olursa onun kaza yü-

kümlülü¤ü yoktur, ama kim kasten kendisini kusturursa orucunu kaza etsin.”750

4,5. Ayhali ve lohusal›k: ‹sterse günün son an›nda olsun. Çünkü ilim

adamlar› bu hususta icmâ’ etmifllerdir. 

6. Cimâ’ etmek: Ayr›ca flu hadiste sözkonusu edilen keffârette de bulun-

mak gerekir: 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in huzurunda oturmakta iken yan›na bir adam gelip: Ey Allah’›n Rasûlü helak

oldum, dedi. Peygamber: “Ne oldu sana?” diye sordu. Adam: Ben oruçlu oldu¤um

halde han›m›ma yaklaflt›m dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Azad edece-

¤in bir köle bulabilir misin?” dedi. Adam: Hay›r dedi. Peygamber: “Ard› arkas›na

kesintisiz olarak iki ay oruç tutabilir misin?” dedi. Adam: Hay›r dedi. Peygamber:

“Peki altm›fl yoksula yemek yedirebilme imkan›n var m›?” diye sordu. Adam yine:

Hay›r dedi. (Ebû Hureyre) dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre dur-

du. Biz bu halde iken ona hurma dolu bir zembil getirildi. Peygamber: “O soru so-

ran kifli nerede?” diye sordu. Adam: Benim dedi. Peygamber: “Bunu al ve sada-

ka olarak da¤›t” buyurdu. Adam: Ey Allah’›n Rasûlü benden daha fakir olanlara

m›? Allah’a yemin ederim Medine’nin iki kara tafll›¤› aras›nda benim aile halk›m-

dan daha fakir hiçbir aile yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az› diflleri gö-

rününceye kadar güldü, sonra da: “Haydi bunu ailene yedir” buyurdu.”751
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749 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6573; Müslim, es-Sahîh II, 809, 1155
–laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 155, 1923; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 535, 1673; Tirmizî, es-Sunen II, 112, 717

750 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6243; Tirmizî, es-Sunen II, 111, 716; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 6, 2363; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 536,
1676

751 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 163, 1936; Müslim, es-Sahîh II, 781, 1111;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 20, 2373; Tirmizî, es-Sunen II,
113, 720; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 534, 1671



Orucun âdâb›:

Oruç tutan kimsenin oruçlu halinde afla¤›daki edeplere riayet etmesi müs-

tehabt›r:

1. Sahur yemek: 

Enes’ten rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Sahur yiyiniz. Çünkü sahurda bir bereket vard›r.”752

Bir yudum su içmek ile de sahur gerçekleflmifl olur. Çünkü Abdullah b. Amr

flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Bir yudum su ile

dahi olsa sahur yap›n.”753

Sahurun geciktirilmesi de müstehabt›r. Enes’ten onun Zeyd b. Sabit rad›-

yallahu anh’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

ile birlikte sahur yedik. Sonra namaza kalkt›.” Ben: Ezan ile sahur aras›nda ne

kadarl›k bir süre vard›? diye sordum. O: “Elli âyet okuyacak kadar” dedi.754

Yeme¤i ya da içece¤i elinde iken ezan› duyacak olursa yiyip içebilir. Çün-

kü Ebû Hureyre’nin flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimse yemek kab› elinde iken ezan› du-

yacak olursa ondan ihtiyac›n› görmedikçe elinden b›rakmas›n.”755

2. Oruç ile ba¤daflmayan bofl, çirkin söz ve benzeri fleylerden uzak

kalmak: 

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Sizden herhangi biriniz oruçlu oldu¤u günde kötü söz söylemesin, ba¤›-

r›p ça¤›rmas›n, cahilce bir ifl yapmas›n. Herhangi bir kimse ona söver yahut

onunla dövüflmek isterse, ben oruçluyum desin.”756

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Her kim yalan konuflmay› ve gere¤ince amel etmeyi terket-
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752 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 139, 1923; Müslim, es-Sahîh II, 770,
1095; Tirmizî, es-Sunen II, 106, 703; Nesâî, es-Sunen IV, 141; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 540, 1692

753 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2945; ‹bn H›bbân, es-Sahîh 223, 884
754 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 138, 1921; Müslim, es-Sahîh II, 771,

1097; Tirmizî, es-Sunen II, 104, 699; Nesâî, es-Sunen IV, 143; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 540, 1694

755 Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 607; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VI, 475, 2333; Hâkim, el-Mustedrek I, 426

756 Daha önce “orucun fazileti” bahsinde geçen hadisin bir bölümü.



meyecek olursa o kimsenin yemesini ve içmesini b›rakmas›na Allah’›n bir ihtiya-

c› yoktur.”757

3. Cömert olmak ve Kur’ân okumak: 

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in-

sanlar aras›nda hay›r ifller yapmakta en cömert olan kifli idi. Onun en cömert ol-

du¤u zaman ise Cebrail’in onunla karfl›laflt›¤› ramazan ay› idi. Cebrail aleyhisse-

lam ramazan ay› bitene kadar her gece onunla buluflurdu. Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem ona Kur’ân’› okurdu. Bu sebeble Cebrail aleyhisselam Peygamber

ile karfl›laflt›¤› vakit o esip giden rüzgardan daha çok hay›r yapmakta cömert

olurdu.”758

4. Orucu açmakta acele etmek:

Sehl b. Sâd’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “‹nsanlar oruç açmakta ellerini çabuk tuttuklar› sürece hay›r içinde kalma-

ya devam ederler.”759

5. fiu hadiste sözkonusu edilen fleylerden mümkün olan ile oruç aç-

mak: 

Enes’ten dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (akflam) namaz›n› k›l-

madan önce birkaç taze hurma ile oruç açard›. E¤er taze hurma bulamazsa bir-

kaç kuru hurma ile açard›. E¤er o da olmazsa birkaç yudum su al›rd›.”760

6. Oruç aç›nca flu hadiste belirtilen duay› yapmak: 

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem orucunu açt›¤›nda

flu duay› yapard›: “Susuzluk sona erdi, damarlar ›sland› ve Yüce Allah’›n izniyle-

de ecir sabit oldu.”761

Oruçlu için mübah olan fleyler:

1. Serinlemek maksad›yla y›kanmak: 

Ebû Bekr b. Abdurrahman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›n-
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757 Sahih bir hadistir. Muhtasar Sahih-i Buhârî 921; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– IV, 116, 1903; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 488, 2345;
Tirmizî, es-Sunen II, 105, 702

758 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 30, 6; Müslim, es-Sahîh IV, 1803, 2308
759 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 198, 1957; Müslim, es-Sahîh II, 771,

1098; Tirmizî, es-Sunen II, 103, 695
760 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2065; Ebû Dâvûd, es-Sunen

–Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 481, 2339; Tirmizî, es-Sunen II, 102, 692



dan birisinden flöyle dedi¤ini nakletmektedir: “Ben Medine’den bir kaç günlük

mesafede bir yer olan el-Arc denilen yerde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘i

oruçlu iken, susuzluktan ya da s›caktan dolay› bafl›n›n üzerine su dökerken gör-

düm.”762

2. Afl›r›ya kaçmaks›z›n mazmaza ve istinflak (a¤z› çalkalamak ve bur-

na su çekmek): Lakît b. Sabre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Oruçlu olma hali d›fl›nda ileri derecede istinflak yap!”763

3. Hacamat yapt›rmak: ‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu oldu¤u halde hacamat yapt›rd›.”764

E¤er zay›f düflece¤inden korkarsa hacamat yapt›rmas› mekruh olur. Sabit

el-Bünânî’den dedi ki: Enes b. Malik rad›yallahu anh’a: Sizler oruçlunun hacamat

yapt›rmas›n› mekruh görür müydünüz, diye soruldu. O: Hay›r, ancak zay›f düfle-

ce¤inden ötürü (bunu mekruh görürdük), dedi.765

4. Kendisini tutabilecek kimseler için öpmek ve tenleri de¤dirmek:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu

oldu¤u halde (han›mlar›n›) öper ve tenini de¤dirirdi. Ama O hepinizden daha çok

kendi nefsine hakimdi.”766

5. Cünub olarak sabahlamak: Çünkü Âifle ve Um Seleme’den gelen ri-

vâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem han›mlar›ndan ötürü cünub oldu¤u

halde tan yerine eriflir, ondan sonra gusleder ve orucuna devam ederdi.767
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761 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2066; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VI, 482, 2340

762 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2072; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VI, 492, 2348

763 Daha önce abdestin farzlar› bahsinde geçen bu hadisin kaynaklar› için oraya ba-
k›n›z.

764 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2079; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
174, 1939; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 498, 2355; Tirmizî, es-
Sunen II, 137, 772 “ve ihramda oldu¤u halde” fazlal›¤› ile.

765 Sahihtir. Muhtasar Sahih-i Buhârî 947; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
174, 1940. Kan ba¤›fl› da hacamat hükmündedir. E¤er kan ba¤›fl›nda bulunacak
kifli zay›f düflece¤inden korkarsa zaruret olmaks›z›n gündüzün kan ba¤›fl›nda
bulunmaz.

766 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 149, 1927; Müslim, es-Sahîh II, 777, 65,
1106; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 9, 2365; Tirmizî, es-Sunen
II, 116, 725

767 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 143, 1926; Müslim, es-Sahîh IV, 779,
1109; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 14, 2371; Tirmizî, es-Sunen
II, 139, 776



6. Orucu seher vaktine kadar sürdürmek: Ebû Said el-Hudrî’den rivâ-

yete göre o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinlemifltir: “Vi-

sal orucu tutmay›n›z. Sizden herhangi bir kimse visal yapmak isterse seher vak-

tine kadar visal yaps›n (orucunu sürdürsün).” Ey Allah’›n Rasûlü sen visal yap›-

yorsun dediler. O: “Ben sizin gibi de¤ilim, dedi. Çünkü ben geceyi bana yemek

yediren ve bana su içiren birisi bulundu¤u halde geçiriyorum.”768

7. Misvak kullanmak, hofl koku ve ya¤ sürünmek, sürme çekmek, gö-

ze damla damlatmak ve i¤ne olmak: 

Bütün bu hususlarda aslolan mübahl›k ve herhangi bir olumsuz hüküm ta-

fl›mad›klar›d›r. E¤er bunlar oruçlu kimse için haram olan ifllerden olsayd› mutla-

ka bunu Allah ve Rasûlü aç›klard›. “Rabbin unutkan de¤ildir.” (Meryem, 19/64)

Nafile oruç:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem afla¤›da sayaca¤›m›z günlerde oruç tut-

may› teflvik buyurmufltur:

1. fievvalden alt› gün: Ebû Eyyub el-Ensarî’den rivâyete göre Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kim ramazan orucunu tuttuktan sonra

peflinden flevval ay›ndan alt› gün daha tutarsa bütün sene boyunca oruç tutmufl

gibi olur.”769

2,3. Hacda olmayanlar için arafe günü ve aflura günü ile ondan bir

gün önce oruç tutmak: 

Ebû Katade’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e arafe günü

oruç tutmaya dair soru soruldu. O: “Geçmifl sene ve hali haz›rdaki sene günah-

lar› için keffarettir” buyurdu. Aflura günü orucu hakk›nda da ona soru sorulunca:

“Geçmifl senenin günahlar›na keffaret olur” diye cevap verdi.770

el-Haris k›z› Um el-Fadl’dan rivâyete göre birtak›m kimseler onun yan›n-

da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in arafe günü oruç tutmas› hakk›nda tart›flt›-

lar. Kimisi: O oruçludur dedi, kimisi de¤ildir dedi. Um el-Fadl, Peygamber Ara-
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768 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2690; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
208, 1967; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 487, 2344

769 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2125; Müslim, es-Sahîh II, 822, 1164; Tirmi-
zî, es-Sunen II, 129, 756; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 86,
2416; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 547, 1716

770 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 955; Müslim, es-Sahîh II,
818, 1162



fat’ta devesi üzerinde vakfede iken ona bir kâse süt gönderdi, o da o sütü içti.771

Ebû Gatafan b. Tarif el-Murri’den dedi ki: ‹bn Abbas rad›yallahu anh’› flöyle

derken dinledim: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aflura günü oruç tutup, oruç

tutulmas›n› da emredince ashab: Ey Allah’›n Rasûlü, bu yahudilerle hristiyanla-

r›n tazim ettikleri bir gündür, dediler. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Allah’›n izniyle önümüzdeki sene dokuzuncu günü de oruç

tutar›z.” (‹bn Abbas) dedi ki: Ancak gelecek sene (aflura günü) gelmeden önce

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti.772

4. Muharrem ay›n›n ço¤unu oruçla geçirmek: 

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Ramazan ay›ndan sonra en faziletli oruç, Allah’›n ay› muharrem ay›(nda tutulan

oruçtur.) Farz namazdan sonra en faziletli namaz ise gece namaz›d›r.”773

5. fiaban ay›n›n ço¤unu oruçla geçirmek: Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi

ki: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i ramazan ay› d›fl›nda herhangi bir ay›

bütünüyle oruçla geçirdi¤ini görmedim. (Ramazan) flaban ay›nda tuttu¤undan

daha çok oruç tuttu¤unu da görmedim.”774

6. Pazartesi ve perflembe günleri oruç tutmak: 

Usâme b. Zeyd’den dedi ki: “Allah’›n peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem pa-

zartesi ve perflembe günleri oruç tutard›. Bu hususta ona soru sorulunca flöyle

buyurdu: “fiüphesiz kullar›n amelleri pazartesi ve perflembe günleri (Allah’a) ar-

zolunur.”775

7. Her aydan üç gün oruç tutmak: Abdullah b. Amr’dan dedi ki: Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: “Herbir aydan üç gün oruç tut. Çünkü bir

hasene on misli ile mükâfatland›r›l›r. Bu da bütün seneyi oruçla geçirmek gibi

olur.”776
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771 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 236, 1988; Müslim, es-Sahîh II, 791, 1123;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 106, 2424

772 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2136; Müslim, es-Sahîh II, 797,
1134; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 110, 2428

773 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2122; Müslim, es-Sahîh II, 821, 1163; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 82, 2412; Nesâî, es-Sunen III, 206;
Tirmizî, es-Sunen I, 274, 436

774 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 213, 1969; Müslim, es-Sahîh II, 810, 175,
1156; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 99, 2417

775 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2128; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VII, 100, 2419

776 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 220, 1976; Müslim, es-Sahîh II, 812, 1159;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 79, 2410 –onda ortadaki cümle



Oruç tutulacak günlerin onüçüncü, ondördüncü ve onbeflinci gün olmala-

r› müstehabt›r.

Ebû Zer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ey

Ebû Zer, sen ay›n üç gününü oruçla geçirecek olursan onüçüncü, ondördüncü

ve onbeflinci günlerini oruçla geçir.”777

8. Bir gün oruç tutmak ve bir gün açmak: 

Abdullah b. Amr’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Allah’›n en sevdi¤i oruç Davud aleyhisselam orucudur. O bir gün

oruç tutar, bir gün açard›.”778

9. Zülhiccenin ilk on günü:

Huneyde b. Halid han›m›ndan, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ha-

n›mlar›ndan birisinden flöyle dedi¤ini rivâyet etmektedir: “Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem zülhiccenin dokuz gününü, aflura günü, her aydan üç gün ve her ay›n

ilk pazartesi ve perflembe günlerini oruç tutard›.”779

Oruç tutulmas› nehyedilmifl günler:

1. Ramazan ve kurban bayramlar›n›n ilk günleri:

‹bn Ezher’in azadl›s› Ebû Ubeyd’den dedi ki: Ömer b. el-Hattab rad›yallahu

anh ile birlikte bayramda bulundum. fiöyle dedi: fiu iki günde Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem oruç tutmay› yasaklad›. Orucunuzu bitirip oruç açt›¤›n›z gün ile, di-

¤eri kurbanl›klar›n›z›n etlerinden yedi¤iniz gündür.”780

2. Teflrik günleri:781

Um Hani’nin azadl›s› Ebû Murre’den rivâyete göre o, Abdullah b. Amr ile
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yer almamaktad›r–; Nesâî, es-Sunen IV, 211
777 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7817; Tirmizî, es-Sunen II, 130, 758; Nesâî, es-

Sunen IV, 222
778 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 16, 1131; Müslim, es-Sahîh II, 816, 189,

1159; Nesâî, es-Sunen III, 214; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII,
117, 2431; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 546, 1712

779 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2129; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VII, 102, 2420; Nesâî, es-Sunen IV, 220

780 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 238, 1990; Müslim, es-Sahîh II, 799, 1137;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 61, 2399; Tirmizî, es-Sunen II,
135, 769; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 549, 1722

781 Teflrik günleri:_Kurban bayram›n›n kurban kesme günü olan birinci günden son-
raki günlerdir. ‹ki gün mü, üç gün mü olduklar› hususunda görüfl ayr›l›¤› vard›r.
Bu günlere “teflrik günleri” denilmesinin sebebi kurbanl›klar›n etlerinin güneflte
kurutulmak üzere aç›l›p serilmesinden dolay›d›r. Günefl yükselmedikçe kurban-



birlikte babas› Amr b. el-Âs’›n yan›na girdiler. Önlerine bir yemek getirdi, ye de-

di. (Abdullah) Ben oruçluyum dedi. Amr:_Ye dedi. Bugünler Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’in bize oruç açmam›z› emretti¤i ve oruçla geçirmemizi yasaklad›¤›

günlerdir. Malik dedi ki: Burada sözü edilen günler teflrik günleridir.782

Âifle ve ‹bn Ömer rad›yallahu anhum’dan flöyle dedikleri rivâyet edilmifltir:

“Teflrik günlerinde hediye edecek kurban bulamayanlar d›fl›nda oruç tutulmas›-

na müsaade edilmemifltir.”783

3. Tek bafl›na cuma günü oruç tutmak:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i

flöyle buyururken dinledim: “Sizden herhangi bir kimse öncesinden ya da sonra-

s›ndan bir gün tutmad›kça yaln›zca cuma günü oruç tutmas›n.”784

4. Tek bafl›na cumartesi günü: Abdullah b. Busr es-Sülemî, k›zkardefli

–es-Samma’–dan rivâyet etti¤ine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Cumartesi günü size farz k›l›nan›n d›fl›nda oruç tutmay›n›z. Sizden bi-

riniz (oruç bozmak için) üzüm çubu¤u kabu¤u veya bir a¤aç dal›ndan baflka bir

fley bulamasa onu çi¤nesin (orucunu bozsun).”785

5. ‹tiyad› olmayan kimseler için flaban ay›n›n ikinci yar›s›nda oruç

tutmak:

Ebû Hureyre’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “fiaban

ay› yar›land› m› art›k oruç tutmay›n›z.”786

Yine ondan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Sizden herhangi bir kimse ramazandan bir ya da iki gün önce oruç tut-
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l›klar kesilmedi¤inden ötürü bu ismin verildi¤i de söylenmifltir. Bir di¤er aç›klama-
ya göre bayram namaz› güneflin do¤up etraf› ayd›nlatmas› s›ras›nda k›l›n›fl›ndan
dolay›d›r. Teflrik’in her namaz›n akabinde tekbir getirmek demek oldu¤u da söy-
lenmifltir. (Fethu’l-Bârî, IV, 285)

782 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2113; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VII, 63, 2401

783 Sahihtir. Muhtasar Sahihi Buhârî 978; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
242, 1997

784 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 232, 1985; Müslim, es-Sahîh II, 801, 1144;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 64, 2403; Tirmizî, es-Sunen II,
123, 740

785 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2116; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VII, 66, 2404; Tirmizî, es-Sunen II, 123, 741; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 550,
1726

786 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1339; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VI, 460, 2320; Tirmizî, es-Sunen II, 121, 735; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 528,
1651 –birbirine yak›n laf›zlarla–



mas›n. Ancak mutat orucunu tutan bir kimse olmas› hali müstesnâd›r. O vakit o

günkü orucunu tutsun.”787

6. fiek günü: 

Ammar b. Yâsir’den dedi ki: “Her kim (flaban›n son günü mü, ramazan›n

ilk günü mü oldu¤u hususunda) flüphe etti¤i günü oruç tutarsa Ebû’l-Kas›m’a (Al-

lah’›n salât ve selam› ona) isyan etmifl olur.”788

7. Oruç tutulmas› yasak olan günlerde oruç açsa dahi sene boyunca

oruç tutmak:

Abdullah b. Amr rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

bana dedi ki: “Ey Abdullah b. Amr, sen sene boyunca oruç tutuyor ve gece na-

maz k›l›yorsun. fiüphesizki sen böyle yapacak olursan gözlerin çukurlar›na gö-

mülür ve zay›flars›n. (Esasen) sene boyunca oruç tutan kimse oruç tutmufl ol-

maz.”789

Ebû Katade’den rivâyete göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’e gelerek dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü, nas›l oruç tutars›n? Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem onun bu sözünden k›zd›. Ömer bunu görünce flöyle dedi: Biz rab

olarak Allah’tan, din olarak ‹slâm’dan, peygamber olarak Muhammed’den raz›-

y›z. Allah’›n ve Rasûlünün gazab›ndan Allah’a s›¤›n›r›z. Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem’in öfkesi dininceye kadar Ömer bu sözleri tekrarlad›, durdu. Ey Allah’›n

Rasûlü dedi. Peki, sene boyunca oruç tutan›n durumu nedir? Allah Rasûlü: “Ne

oruç tutmufl, ne de açm›fl olur.”790

Han›m›n kocas› yan›nda iken iznini almadan oruç tutmas›n›n yasak-

lanmas›:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
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787 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 127, 1914; Müslim, es-Sahîh II, 762,
1082; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 459, 2318; Tirmizî, es-Su-
nen II, 97, 680; Nesâî, es-Sunen IV, 149; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 528, 1650

788 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 961; Tirmizî, es-Sunen II,
97, 681; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 457, 2317; Nesâî, es-Su-
nen IV, 153; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 527, 1645

789 Müslim, es-Sahîh II, 815, 187, 1159; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 224,
1979

790 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2119; Müslim, es-Sahîh II, 818, 1162; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 75, 2408; N IV, 207

791 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 293, 5192; Müslim, es-Sahîh II, 711,
1026; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 128, 2441; Tirmizî, es-Su-
nen II, 140, 779; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 560, 1761 –baz› fazlal›klarla– 



flöyle buyurdu: “Kad›n, kocas› yan›nda iken onun iznini almadan (nafile) oruç tut-

maz.”791

‹T‹KAF

Ramazan›n son on gününde itikafta bulunmak, hay›r aramak ve Kadir ge-

cesini yakalamak amac› ile müstehabt›r. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “fiüp-

hesiz biz onu (Kur’ân’›) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesini sana ne bildir-

di? Kadir gecesi bin aydan daha hay›rl›d›r. O gece melekler ve ruh rablerinin iz-

niyle herbir ifl için iner de, iner. O tan yeri a¤ar›ncaya kadar selamd›r.” (el-Kadr,

97/1.5)

Âifle’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan›n son on gü-

nünde mücavirlik yapar (itikâf yapar) ve flöyle derdi: “Kadir gecesini ramazan›n

son on gününde araflt›r›n.”792

Yine ondan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Kadir gecesini ramazan›n son on gününün tek gecelerinde araflt›-

r›n.”793

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadir gecesinde namaz k›lmay› teflvik

eder ve bu hususta mü’minleri gayrete getirmeye çal›fl›rd›:

Ebû Hureyre’den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan flöyle buyurdu:

“Her kim inanarak ve (mükâfat›) ümit ederek Kadir gecesini k›yamla geçirecek

olursa onun geçmifl (küçük) günahlar› ba¤›fllan›r.”794

‹tikaf ancak mescidde yap›l›r. Çünkü Yüce Allah: “Mescidlerde itikafda bu-

lundu¤unuz zaman kad›nlar›n›za (geceleri de) yaklaflmay›n.” (el-Bakara, 2/187)

buyurmaktad›r. Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da mescidde itikaf yap-

m›flt›r.

‹tikafta bulunan kimsenin namaz, Kur’ân okumak, tesbih, Allah’a hamdet-

mek, tehlil, tekbir getirmek, isti¤farda bulunmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’e salât ve selam getirmek, dua, ilmî müzakere ve konuflmalar ve benzeri hu-

suslarla meflgul olmas› müstehabt›r.

Kendisine faydas› olmayan söz ya da ifllerle u¤raflmas› mekruhtur. Ayn›
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792 Sahihtir. Muhtasar Sahih-i Buhârî 987; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
259, 2020; Tirmizî, es-Sunen II, 144, 789

793 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 259, 2017; Müslim, es-Sahîh II, 628, 1169
794 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 255, 2014; Müslim, es-Sahîh II, 628, 1169



flekilde bu ifl Yüce Allah’a yak›nlaflt›r›c› amellerdendir, düflüncesi ile konuflma-

mas› da mekruhtur.795

Kaç›n›lmaz ihtiyaçlar› için itikâfta bulundu¤u yerden ç›kmas› mübaht›r. Ay-

n› flekilde saçlar›n› taramas›, trafl etmesi, t›rnaklar›n› kesmesi, bedenini temizle-

mesi de mübaht›r.

‹tikaf ihtiyaç olmadan d›flar› ç›kmak ve cinsel iliflkide bulunmakla bât›l olur. 
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795 F›khu’s-Sunne, I, 404’ten tasarruf ile 
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ZEKÂT K‹TABI

Dindeki yeri:

Zekât, ‹slâm’›n rükünlerinden bir rükün, farzlar›ndan bir farzd›r:

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “‹s-

lâm befl temel üzerine bina edilmifltir: Allah’tan baflka hiçbir ilah olmad›¤›na, Mu-

hammed’in Allah’›n Rasûlü oldu¤una flehadet getirmek, namaz› dosdo¤ru k›l-

mak, zekât› vermek, Beyt’i haccetmek ve ramazan ay›nda oruç tutmak.”796

Zekât sekseniki âyet-i kerimede namaz ile birlikte sözkonusu edilmifltir.

Zekât›n teflvik edilmesi:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Mallar›ndan bir sadaka al ki, bununla kendile-

rini temizleyip ar›nd›rm›fl olas›n.” (et-Tevbe, 9/103) 

Yine Yüce Allah bir baflka yerde flöyle buyurmaktad›r: “‹nsanlar›n mallar›

aras›nda art›fl göstersin diye verdi¤iniz herhangi bir faiz Allah kat›nda artmaz.

Fakat Allah’›n r›zas›n› arayarak verdi¤iniz zekâta gelince iflte onlar (mükâfatlar›)

kat kat artt›ranlard›r.” (et-Tevbe, 9/103)

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Her kim helâl bir kazançtan bir hurma kadar bir fley tasadduk

ederse -ki Allah ancak helâl ve temiz olan› kabul eder- Allah onu sa¤ eli ile al›p

kabul eder. Sonra onu sizden herhangi bir kimse tay›n› besleyip büyüttü¤ü gibi,

sahibi ad›na da¤ gibi oluncaya kadar besleyip büyütür.”797

796 Hadis daha önce Namaz bahsinin bafl taraflar›nda geçmifltir. Kaynaklar› için ora-
ya bak›n›z.

797 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 278, 1410 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh II, 702, 1014; Tirmizî, es-Sunen II, 85, 656; Nesâî, es-Sunen V, 57



Zekât vermemekten sak›nd›rmak:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Allah’›n lütuf ve kereminden kendilerine verdi-

¤i fleylerde cimrilik gösterenler, onu haklar›nda hay›r sanmas›nlar. Bilakis o, on-

lar için bir flerdir. Cimrilik ettikleri fley k›yamet günü boyunlar›na (ateflten) bir hal-

ka olarak geçirilecektir. Göklerin ve yerin miras› Allah’›nd›r. Allah bütün yapt›kla-

r›n›zdan haberdard›r.” (Âl-i ‹mran, 3/180)

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Allah kime bir mal verir de onun zekât›n› ödemeyecek olursa k›-

yamet gününde bu mal› ona gözlerinin üzerinde iki nokta bulunan afl›r› zehirin-

den ötürü bafl›nda tüy bulunmayan bir y›lan fleklinde gösterilir. Sonra (o y›lan)

onu çenesi ile yakalar, sonra: Ben senin y›¤›p biriktirdi¤in hazinenim, ben senin

mal›n›m, der.” Daha sonra flu: “Allah’›n lütuf ve kereminden kendilerine verdi¤i

fleylerde cimrilik gösterenler onu haklar›nda hay›r sanmas›nlar.” (Âl-i ‹mrân,

3/180) âyetini okudu.798

Yüce Allah da flöyle buyurmaktad›r: “Alt›n ve gümüflü y›¤›p biriktiren ve

onlar› Allah yolunda infak etmeyenlere gelince onlara ac›kl› bir azab› müjdele. O

gün bunlar cehennem ateflinde k›zd›r›lacak, o kimselerin al›nlar›, bö¤ürleri ve

s›rtlar› bunlarla da¤lanacakt›r. ‘‹flte bu kendiniz için toplay›p saklad›klar›n›z. Öy-

leyse saklad›¤›n›z fleylerin ac›s›n› tad›n’ denir.” (et-Tevbe, 9/34, 35)

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Alt›n ve(ya) gümüfl sahibi olup da onlardan hakk›n› eda etmeyen herbir kimse-

ye bunlar, k›yamet gününde, mutlaka ateflten parçalara dönüfltürülür, onlar ce-

hennem ateflinde k›zd›r›l›r ve bunlarla o kimsenin bö¤ürleri, aln› ve s›rt› da¤lan›r.

Her so¤udukça tekrar ona (k›zd›r›larak) geri getirilir ve bu süresi ellibin y›l olan

bir günde devam eder gider. Nihayet kullar aras›nda hüküm verilip de ona ya

cennete ya da cehennem atefline gidece¤i yol gösterilinceye kadar sürüp gider.”

Ey Allah’›n Rasûlü, ya develerin durumu ne olacak? denilince flöyle buyurdu:

“Onlardaki hakk› ödemeyen herbir deve sahibi için de durum böyledir. Bunlarda-

ki haklar›n bir k›sm› da suya gidecekleri günü sa¤›lmalar›d›r. K›yamet günü gel-

di mi bu develer dümdüz bir yerde en semiz olduklar› hallerinde getirilirler. Bun-

lardan oraya getirilmedik tek bir yavru dahi b›rak›lmaz. Bu develer haklar›n› öde-

meyen kimseyi ayaklar›yla çi¤ner, a¤›zlar›yla onu ›s›r›rlar. ‹lkleri onun yan›na gel-

dikçe üzerine sonrakileri de geri döndürülür ve bu, süresi ellibin y›l olan bir gün-
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798 Sahihtir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 2327; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,
268, 1403



de tekrarlan›r durur. Nihayet Allah kullar aras›nda hükmünü verip de cennete ya

da cehenneme gidecek olan yolu gösterilinceye kadar böylece sürer, gider.”799

Zekât› vermeyenin hükmü:

Zekât ümmetin farz oldu¤u hususunda icmâ’ etti¤i farzlardand›r. Zekât›n

farz oluflu o kadar ünlüdür ki bu dinin kesin hükümlerinden oldu¤u aç›kça bilinen

bir fleydir. Öyle ki, herhangi bir kimse zekât›n farz oldu¤unu inkâr edecek olursa

‹slâm’dan ç›kar ve küfre girdi¤i için öldürülür. Ancak yeni ‹slâm’a girmifl birisi ol-

mas› müstesnâ; ahkâm› bilmemesi dolay›s›yla mazur görülür.

Zekât›n farz oldu¤una inanmakla birlikte zekât› ödemeyen kimselere ge-

lince; bu kimseler zekât› ödemediklerinden ötürü günahkâr olurlar. Fakat bundan

dolay› ‹slâm’dan ç›kmazlar. ‹slâm devletinin meflru yöneticisi olan kimselerin

böyle bir kifliden zekât› zorla almalar› gerekir.800 Ceza olmak üzere de mal›n›n

yar›s›n› ondan al›r.

Çünkü Behz b. Hakim babas›ndan, o da dedesinden flöyle dedi¤ini rivâ-

yet etmektedir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: 

“K›rlarda otlayarak beslenen her k›rk devede iki yafl›n› bitirip, üç yafl›na

basm›fl bir difli deve (zekât) vard›r. (Ortak) develerin hesab› ayr› yap›lmaz. Ze-

kât› kim sevap umarak verirse karfl›l›¤›nda ona sevab› vard›r. Kim de onu ver-

mezse aziz ve celil olan Rabbimizin haklar›ndan bir hak olarak onu ve mal›n›n

yar›s›n› muhakkak al›r›z. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in soyuna ondan bir

fley helâl de¤ildir.”801

E¤er belli bir topluluk, zekât›n farz oldu¤una inanmakla birlikte, ödemeye-

cek olurlarsa ve bunlar›n kendilerini koruyacak güç ve imkanlar› da varsa, onlar-

la zekât› ödeyinceye kadar savafl›l›r. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Ben Allah’tan baflka hak ilâh olmad›¤›na, Muhammed’in Al-

lah’›n Rasûlü oldu¤una flehadet edinceye, namaz› dosdo¤ru k›l›p, zekât› verin-

ceye kadar insanlarla savaflmakla emrolundum. E¤er bunu yapacak olurlarsa

kanlar›n› ve mallar›n› –‹slâm’›n hakk› ile olmas› hali d›fl›nda– benden korumufl
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799 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5729; Müslim, es-Sahîh II, 680, 987; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 75, 1642

800 F›khu’s-Sunne, I, 281
801 Hasen bir hadistir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4265; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– IV, 452, 1560; Nesâî, es-Sunen V, 25; Ahmed, Musned –Fethu’r-
Rabbânî tertibi– VIII, 217, 28



olurlar. Hesablar›n› görmek ise Allah’a aittir.”802

Ebû Hureyre’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem vefat edip, Ebû Bekir halifeli¤e getirilip araplardan kâfir olanlar küfre sa-

p›nca (Ebû Bekir de onlarla savaflma karar›n› verince) Ömer ona: ‹nsanlarla na-

s›l savafl›rs›n, diye sordu. Halbuki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ben Al-

lah’tan baflka hiçbir ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla savaflmakla emrolun-

dum. Her kim bunu söyleyecek olursa ‹slâm’›n hakk› ile olmas› müstesnâ, mal›-

n› ve can›n› benden korumufl olur. Hesaplar›n› görmek ise Allah’a aittir, demifltir.

Bunun üzerine Ebû Bekir flu cevab› verdi: Allah’a yemin ederim, namaz ile zekât

aras›nda ay›r›m gözetenlerle mutlaka savaflaca¤›m. fiüphesiz zekât mal›n hak-

k›d›r. Allah’a yemin ederim e¤er Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e vaktiyle öde-

dikleri bir keçi yavrusunu dahi bana vermeyecek olurlarsa onu vermedikleri için

onlarla savafl›r›m. Bunun üzerine Ömer dedi ki: Allah’a yemin ederim, durum Yü-

ce Allah’›n savaflmak hususunda Ebû Bekir’in kalbine vermifl oldu¤u bir genifl-

likten ibaret oldu¤unu anlad›m ve onun bu yapt›¤›n›n hak oldu¤unu bilmifl ol-

dum.”803

Zekât kimlere farzd›r?:

Hür, nisaba malik olup, nisaba malikiyeti üzerinden bir y›l geçmifl bulunan

herbir müslümana zekât farzd›r. Ancak ekinler bundan müstesnâd›r. Çünkü ekin-

lere zekât, nisaba ulaflmalar› flart›yla, hasat ve toplanma gününde düfler. Çünkü

Yüce Allah: “(Devflirildi¤i) biçildi¤i gün de hakk›n› (zekât›n›) verin.” (el-En’âm,

6/141) buyurmaktad›r.

Hangi mallar›n zekât› verilir?:

‹ki nakit (alt›n, gümüfl –para–) ekinler, meyveler, davarlar ve rikâz (gö-

mü)lerde zekât düfler.

1. ‹ki nakit: Alt›n ve gümüflün zekât›:

Nisab ve ödenmesi gereken miktar: 
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802 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 75, 25 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sahîh I,
53, 22

803 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 626, 1399-1400; Müslim, es-Sahîh I, 51,
20; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 414, 1541; Nesâî, es-Sunen
V, 14; Tirmizî, es-Sunen IV, 117, 2734



Alt›n nisab› yirmi dinard›r. Gümüflün nisab› ise iki dirhemdir. Her ikisinden

de k›rkta bir zekât ödenir. 

Ali b. Ebî Talib’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan dedi ki: “‹kiyüz

dirhemin olup da üzerinden bir sene geçti mi onda befl dirhem zekât düfler. Se-

nin yirmi dinar›n oluncaya kadar –alt›nda– sana bir fley düflmez. Yirmi dinar›n

olup da üzerinden bir sene geçti mi onda yar›m dinar zekât vard›r.”804

Süs ve ziynet eflyalar›n›n zekât›:

‹lgili âyet ve hadislerin genel ifadeleri dolay›s›yla ziynet eflyalar›nda da ze-

kât sözkonusudur. Ziynet eflyalar›n› bu genel ifadelerin kapsam› d›fl›nda gören-

lerin görüfllerini destekleyecek bir delilleri yoktur. Bununla birlikte ziynet eflyala-

r› ile ilgili özel naslar da gelmifltir. Bunlar›n baz›lar›: 

Um Seleme’den dedi ki: Ben alt›ndan baz› ziynet eflyalar› kullan›yordum.

Ey Allah’›n Rasûlü, bu bir kenz (y›¤›p biriktirilen mal) midir, diye sordum. fiöyle

buyurdu: “Zekât›n› ödemen gereken miktara ulaflan›n zekât›n› öde, o zaman

kenz olmaz.”805

Âifle’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yan›ma girdi. Elimde ka-

fl› olmayan gümüflten yüzükler gördü. “Bunlar nedir ey Âifle?” dedi. Ben: Onlar-

la sana süsleneyim diye yapt›m, dedim. “Peki onlar›n zekâtlar›n› ödüyor mu-

sun?” diye sordu. Ben: Hay›r –ya da Allah’›n diledi¤i bir flekilde– cevap verdim.

O: “Ateflten bu kadar› sana yeter” buyurdu.806

2. Ekinlerin ve mahsullerin zekât›:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Çardakl› ve çardaks›z o ba¤lar›, tadlar› çeflitli

hurmalar›, ekinleri birbirine hem benzeyen, hem benzemeyen zeytinleri, narlar›

yarat›p yetifltiren odur. Bunlar›n herbiri meyve verdi¤i zaman meyvelerinden yi-
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804 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1391; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IV, 447, 1558. 
Çevirenin notu: Bu ve buna benzer ileride gelecek çeflitli fler’i ölçü birimlerinin
günümüz karfl›l›klar› için bk. Necati Yeniel, Hüseyin Kayap›nar, Necat Akdeniz,
Sünen-i Ebu Davud Tercüme ve fierhi, ‹stanbul 1988, VI, 102 vd. fiamil Yay›nla-
r›; M. Necmuddin el-Kürdî, fier’i Ölçü Birimleri, Çeviren: ‹brahim Tüfekçi, ‹stan-
bul 1996, Buruc Yay›nlar›

805 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5582; es-Sahîha, 559; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 426, 1549; Dârakutnî, es-Sunen II, 105

806 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1384; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IV, 427, 1550; Dârakutnî, es-Sunen II, 105



yin; (devflirilip) biçildi¤i gün de hakk›n› (zekât›n›) verin. ‹sraf etmeyin. Çünkü o is-

raf edenleri sevmez.” (el-En’âm, 6/141)

Zekât hangi tür mahsullerden al›n›r:

Zekât ancak flu hadisin aç›klad›¤› dört tür üründen al›n›r:

Ebû Burde’den, o Ebû Mûsâ ve Muâz’dan rivâyet etti¤ine göre Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem onlar› (Ebû Mûsâ ile Muâz’›) Yemen’e insanlara dinlerini

ö¤retmek üzere gönderdi. Onlara bu¤day, arpa, hurma ve kuru üzüm d›fl›ndaki

mahsullerden zekât almamalar›n› da emretti.807

Nisab:

Ekin ve mahsullerde zekât›n vacib (farz) olmas› için flu hadiste sözü edi-

len nisaba ulaflmalar› flartt›r: 

Ebû Said el-Hudrî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Befl deveden daha az say›daki develerde zekât olmad›¤› gibi befl ukiye-

den808 daha afla¤› miktardaki mahsullerde de zekât yoktur.” Befl veskden809

daha afla¤› miktarda da zekât yoktur.”810

Ödenecek zekât miktar›:

Câbir’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Irmaklar›n ve

ya¤murun sulad›¤› arazilerin mahsullerinde onda bir, dolaplarla sulanan yerler-

den al›nan mahsullerde onda birin yar›s› (yirmide bir) vard›r.”811

‹bn Ömer’den rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: Gö¤ün ve p›narlar›n sulad›¤›nda yahutta aserî812 olanlarda (kanal-
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807 Sahihtir. es-Sahîha, 879; Hâkim, el-Mustedrek I, 401; Beyhakî IV, 125
808 Ukiye: ‹bn Hacer dedi ki: Bu hadiste sözü edilen ukiye’nin miktar› ittifakla k›rk dir-

hemdir. Dirhemden maksat da halis gümüfl oland›r. 
809 Vesk ittifakla altm›fl sa’d›r. Bkz. Fethu’l-Bârî, III, 364, Dar er-Reyyân Bask›s›
810 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 310, 1447 laf›z ona ait; Müslim, es-Sahîh

II, 673, 979; Tirmizî, es-Sunen II, 69, 622; Nesâî, es-Sunen V, 17; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 571, 1793

811 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4271; Müslim, es-Sahîh II, 675, 981 –laf›z ona
ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 486, 1582; Nesâî, es-Sunen
V, 42

812 Aseri (kanal) ya¤mur suyundan kendisine kanallarla suyun ak›t›ld›¤› havuz ve
benzeri yerler demektir. Bunun türedi¤i kök suyun akt›¤› kanal demek olan “el-
asur” kelimesidir. Çünkü öyle bir yerde yürüyen bir kifli tökezler (asur da tökezle-



larla sulanan mahsullerde) öflür vard›r. Dolaplarla sulanan yerlerde ise öflrün ya-

r›s› vard›r.”813

Hurma a¤açlar›nda ve üzüm ba¤lar›nda mahsulün tahmin edilmesi:814

Ebû Humeyd es-Sâidî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir-

likte Tebûk gazvesine kat›ld›k. Vadi’l-Kura’ya geldi¤inde bahçesinde bulunan bir

kad›n ile karfl›laflt›. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadafllar›na: “(Bu bahçe-

den al›nacak mahsulü) tahmin ediniz” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da

on vesk mahsul al›naca¤› tahmininde bulundu. Ona: “Buradan elde edece¤in

mahsulü tesbit et” dedi... Tekrar Vadi’l-kura’ya geri döndü¤ünde kad›na: “Bah-

çenden ne kadar mahsul ald›n?” diye sordu. O: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in tahmin etti¤i gibi on vesk ald›m, dedi.815

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah

b. Revaha’y› gönderir, o da yenilecek hale gelmeden fakat olgunlaflt›¤›nda hur-

ma a¤açlar›ndaki mahsulü tahmin eder, sonra yahudileri o tahmine göre kalan›

almak yahutta tahminden sonra onu müslümanlara b›rakmak aras›nda muhay-

yer b›rak›rd›. Bu, meyveler yenilmeden (ve ihtiyaçlara) harcanmadan önce zekâ-

t›n tayin edilmesi içindi.816
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tici demektir). Bu hadisten anlafl›ld›¤›na göre herhangi bir külfet gerektirmeksizin
yak›n›nda akan ›rmaklardan sulanan yahutta kökleriyle sulanan böylelikle sulan-
maya ihtiyac› olmayan (yerlerin de ayn› hükme tabi oldu¤u anlafl›lmaktad›r). Me-
sela yeryüzeyine yak›n yerde suyun bulundu¤u bir arazide a¤aç dikerek suyun
a¤ac›n köklerine ulaflmas› gibi. Fethu’l-Bârî, III, 408

813 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 427; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 347,
1483; –laf›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 485, 1581;
Tirmizî, es-Sunen II, 76, 635; Nesâî, es-Sunen V, 41; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 581,
1817

814 Hurma a¤açlar›n›n mahsullerinin tahmini: (Hars: Bu hurma a¤açlar›nda bulunan
taze hurman›n kuru hurma olarak tahmin edilmesi demektir. Tirmizî’nin kimi ilim
adam›ndan nakletti¤ine göre bu flöyle aç›klanm›flt›r: Zekat verilmesi icab eden
hurma ve üzüm bahçelerindeki taze üzüm ve hurmalar olgunlaflt›¤› vakit (bu ba¤-
lara) ‹slâm devletinin yetkili yöneticisi bu hususta uzman bir tahminci gönderir. O
da bu mahsullere bakarak: Bundan flu kadar kuru hurma ç›kar, deyip onu tesbit
eder ve öflrün ne kadar› bulaca¤›na bakar, ondan sonra onlar› bu miktar› öde-
mekle yükümlü tutar ve ç›kacak mahsullerle onlar› baflbafla b›rak›r. Mahsulün
toplanma zaman› geldi¤i vakit onlardan tesbit etti¤i o öflrü al›r. (Fethu’l-Bârî, III,
403)

815 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2643; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,
343, 1481

816 Hasen li gayrihidir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 805; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 276, 3396



3. Küçük ve Büyükbafl Hayvanlar›n zekât›:

Küçük ve büyükbafl hayvanlar deve, inek ve koyun olmak üzere üç türlü-

dür. 

Develerin zekât›:

Develerin zekât›nda nisab:

Ebû Said el-Hudrî’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Befl deveden afla¤›s›nda zekât yoktur.”817

Nisab› bulan develerden al›nacak zekât miktar›:

Enes’den rivâyete göre Ebû Bekr rad›yallahu anh kendisini Bahreyn’e gönde-

rince ona flu mektubu yazm›flt›: “Rahman ve rahim Allah’›n ad›yla. Bu (yaz›lan-

lar) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in müslümanlara takdir etti¤i, Allah’›n da Ra-

sûlüne emretti¤i zekât farizas›n› aç›klamaktad›r. Herhangi bir müslümandan bu-

na uygun olarak zekât istenirse onu versin. Kimden de ondan fazlas› istenirse

vermesin: 

Yirmidört deve ve afla¤›s›nda (zekât olarak) koyundan verilir. Her befl de-

vede bir koyun verilir. Deve say›s› yirmibefle ulaflt›¤›nda otuzbefle var›ncaya ka-

dar, bir yafl›n› bitirip iki yafl›na basm›fl bir difli deve verilir.

Otuzalt›ya ulaflt›¤›nda k›rkbefle kadar, iki yafl›n› bitirip, üç yafl›na basm›fl

bir difli deve verilir.

K›rkalt›ya ulaflt›¤›nda altm›fla kadar, erkek deveye çekilen üç yafl›n› bitirip,

dört yafl›na basm›fl difli deve verilir.

Altm›flbire ulaflt›¤›nda, yetmiflbefle kadar dört yafl›n› bitirip befl yafl›na

basm›fl bir difli deve verilir. 

Yetmiflalt›ya ulaflt›¤›nda doksana kadar, iki yafl›n› bitirip üç yafl›na basm›fl

iki difli deve verilir. 

Doksanbire ulaflt›¤›nda yüzyirmiye kadar, erkek deveye çekilen üç yafl›n›

bitirip dört yafl›na basm›fl iki difli deve verilir.

Yüzyirmiden fazla oldu¤unda her k›rk devede iki yafl›n› bitirip üç yafl›na

basm›fl bir difli deve ve her elli devede üç yafl›n› bitirip dört yafl›na basm›fl bir di-

fli deve verilir.
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817 Az önce ekin ve mahsüllerin zekat› sözkonusu edilirken geçti.



Her kimin sadece dört devesi varsa onda zekât yoktur. Onlar›n sahibinin

vermek istemesi müstesnâ. Fakat develerinin say›s› befle ulaflt› m› onda bir ko-

yun zekât vard›r.”818

Belli yafltaki deveyi ödemesi gerekmekle birlikte yan›nda o deve bu-

lunmayan kimse ne verir?:

Enes’ten rivâyete göre Ebû Bekr rad›yallahu anh, Allah’›n ve Rasûlünün em-

retti¤i zekât farizas›n› kendisine yazd›¤› mektupta flöylece bildirmifltir: 

“Kimin ödemesi gereken zekât dört yafl›n› bitirip befl yafl›na basm›fl bir di-

fli deve iken, yan›nda bu yaflta bir devesi yoksa üç yafl›n› bitirip, dört yafl›na bas-

m›fl bir difli deve bulunursa o kimseden bu deve kabul olunur. Bir de (yafl fark›-

n› telafi için) yan›nda varsa onunla beraber iki koyun yahutta yirmi dirhem (gü-

müfl) verir.

Kimin ödemesi gereken zekât, üç yafl›n› bitirip dört yafl›na basm›fl bir difli

deveye ulafl›r da yan›nda böyle bir difli devesi bulunmay›p, dört yafl›n› bitirip, befl

yafl›na basm›fl bir difli devesi bulunursa ondan o deve kabul edilir. Zekât memu-

ru da ona ya yirmi dirhem (gümüfl) ya da iki koyun geri verir. Kimin de ödemesi

gereken zekât üç yafl›n› bitirip dört yafl›na basm›fl bir difli deveye ulaflmakla bir-

likte yan›nda böyle bir devesi yoksa iki yafl›n› bitirip, üç yafl›na basm›fl bir difli

deve bulunursa ondan o difli deve kabul edilir. Ona (zekât memuruna) ya iki ko-

yun ya da yirmi dirhem (gümüfl) verir. Kimin develerinin zekât› iki yafl›n› bitirip,

üç yafl›na basm›fl bir difli deveye ulafl›r da yan›nda yaln›z üç yafl›n› bitirip, dört

yafl›na basm›fl bir difli devesi bulunursa, ondan o deve kabul edilir. Zekât memu-

ru ona yirmi dirhem ya da iki koyun verir. Kimin zekât› iki yafl›n› bitirip, üç yafl›-

na basm›fl bir difli deveye ulafl›r da yan›nda yaln›z bir yafl›n› bitirip, iki yafl›na

basm›fl bir difli devesi varsa ondan o deve kabul edilir, ayr›ca yirmi dirhem ya da

iki koyun öder.”819

‹nek türünün zekât›:

‹nek türünde nisab ve verilmesi gereken zekât miktar›:

Muâz b. Cebel’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ye-
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818 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1385; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,
316, 1453 ve 317, 1454; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 431,
1552; Nesâî, es-Sunen V, 18; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 575, 1800

819 Ayn› yerler



men’e gönderdi ve bana her k›rk s›¤›rdan iki yafl›n› bitirip, üç yafl›na basm›fl bir

difli s›¤›r, her otuz s›¤›rdan bir yafl›n› bitirip iki yafl›na basm›fl bir erkek veya difli

s›¤›r almam› emretti.”820

Koyun türünün zekât›:

Koyun türünde nisab ve ödenmesi gereken zekât miktar›:

Enes’den rivâyete göre Ebû Bekir rad›yallahu anh kendisine Allah’›n ve Ra-

sûlünün emretmifl oldu¤u zekât farizas›na dair mektubunda flunlar› da söylemifl-

tir: “Otlaklarda beslenen koyun türünde ise k›rktan yüz yirmiye kadar›nda bir ko-

yun, yüz yirmiden fazla olursa iki yüze ulafl›ncaya kadar iki koyun, iki yüzü afl›p

üç yüze kadar üç koyun, üç yüzü geçerse her yüz koyunda bir koyun zekât var-

d›r. Kiflinin otlaklarda yay›lan koyunlar›n›n say›s› k›rktan bir eksik olursa onda ze-

kât yoktur. Koyunlar›n› sahibinin ödemek istemesi hali müstesnâ.”821

Davar türlerinde zekât›n farz oluflunun flartlar›:

1. Nisab: Kaydedilen hadislerden nisab›n flart oldu¤u aç›kça anlafl›lmak-

tad›r.

2. Üzerinden bir sene geçmesi: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “(Nisaba ulaflmas›n›n) üzerinden bir sene geçmedikçe hiçbir

malda zekât yoktur.”822

3. Sözü geçen davar ve büyükbafl hayvanlar›n mübah olan otlaklar-

da senenin ço¤u zaman›n› otlamakla geçirmesi: Çünkü Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Otlaklarda yay›lan koyunlarda k›rka ulaflt›¤›n-

da yüzyirmiye kadar bir koyun zekât vard›r.”823

Yine flöyle buyurmufltur: Otlaklarda yay›lan her k›rk deveden bir yafl›n› bi-

tirip, ikiye basm›fl bir difli deve zekât vard›r.824
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820 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1394; Tirmizî, es-Sunen II, 68, 619; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 457, 1561; Nesâî, es-Sunen V, 26; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 576, 1803 laf›z ona ait. Baflka kaynaklarda sonunda daha
baflka fazlal›klar da vard›r.

821 Az önce deve ve inek türünün zekât›n› anlatan hadislerde gösterilen kaynaklar
822 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7497; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 751, 1792; Dâra-

kutnî, es-Sunen II, 90, 3; Beyhakî IV, 103
823 Az önce kaydedilen koyunlar›n zekât› ile ilgili hadisin kaynaklar›na bak›n›z.
824 Daha önce zekât› vermeyenlerin hükmü bahsinde kaydedilmifl bir hadisin bir bö-

lümüdür. Kaynaklar› için oraya bak›n›z. 



Zekât olarak al›nmayan fleyler: 

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muâz’› Ye-

men’e gönderince: “Sak›n onlar›n mallar›n›n en de¤erlilerini almayas›n...” buyur-

du.825

Enes’den rivâyete göre de Ebû Bekr rad›yallahu anh kendisine Allah’›n ve

Rasûlünün emretti¤i zekât farizas›na dair yazd›¤› mektubunda flunlar› söylemifl-

tir: “Zekât olarak oldukça yafll›, bir gözü kör, döl hayvan› ve zekât memurunun

dilemedi¤i hayvan al›nmaz.”826

Zekât mükelleflerinin mallar› birbirine kar›fl›rsa:

Zekât mükelleflerinden iki ya da ondan fazla flahs›n mallar› birbirine kar›-

fl›r, birinin mal› di¤erinden ay›rdedilemeyecek olur ve onlara zekât düflerse, her

ikisi bir kifli imifl gibi zekât verirler:

Enes’den rivâyete göre Ebû Bekr rad›yallahu anh kendisine Allah’›n ve Rasû-

lünün emretti¤i zekât farizas›na dair yazd›¤› mektubta flunlar› da söylemifltir:

“Ayr› olan mallar biraraya toplanmayaca¤› gibi, zekâta tabi olur korkusuyla, top-

lu olan mallar da birbirinden ayr›lmaz. Mallar› birbirine kar›flm›fl iki kifli eflit ola-

rak hisselerine göre hesaplafl›rlar.”827

IV- Rikâz›n zekât›:

Rikâz: Mal harcanmaks›z›n ve fazla emek de ortaya koymaks›z›n al›nan

cahiliye dönemine ait gömüler (defineler)dir. 

Böyle bir malda sene ve nisab flart› aranmaks›z›n derhal zekât›n› ödemek

gerekir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Rikâzda beflte bir (zekât)

vard›r.” buyru¤unun genel ifadesi bunu gerektirmektedir.828
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825 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 357, 1496; Müslim, es-Sahîh I, 50, 19; Tir-
mizî, es-Sunen II, 69, 621; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 467,
1569; Nesâî, es-Sunen V, 55

826 Kaynaklar› az önce gösterildi.
827 Az önce kaydedilen bu mektubun kaynaklar› da gösterilmifltir.
828 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 364, 1499; Müslim, es-Sahîh III, 1334,

1710; Tirmizî, es-Sunen II, 77, 637; Nesâî, es-Sunen V, 45; ‹bn Mâce, es-Sunen
II, 839, 2509; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 341, 3069; Hadis
gösterilen ilk kaynaklarda uzunca kaydedilmifltir. Sonraki kaynaklarda ise sade-
ce zikredilen kadar›yla yer almaktad›r. 



Zekât›n harcama yerleri:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Sadakalar (zekât) ancak fakirlere, yoksullara,

onu toplamakla görevlendirilenlere, kalpleri (iman ve ‹slâm’a) al›flt›r›lmak iste-

nenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda harcamaya ve yolculara -Allah’tan bir

farz olarak- mahsustur. Allah herfleyi bilendir, hikmeti sonsuz oland›r.” (et-Tevbe,

9/60)

‹bn Kesîr –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– bu âyetin tefsirinde (II, 364)

flunlar› söylemektedir:

“fian› Yüce Allah cahil münaf›klar›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e iti-

razlar›n› ve onlar›n sadakalar› (zekâtlar›) paylaflt›rmaktan dolay› onu ay›plama-

lar›n› sözkonusu ettikten sonra, zekât› paylaflt›ran›n hükümlerini aç›klayan›n biz-

zat kendisi oldu¤unu ve zekât ile ilgili bu ifli bizzat üzerine ald›¤›n› aç›klamakta-

d›r. zekât ile ilgili paylaflt›rma iflini kendisinden baflka hiçbir kimseye b›rakma-

m›flt›r. O zekât› sözü edilen bu kimselere taksim etmifltir.”

Zekât›n bütün bu s›n›flara verilmesi icab eder mi?:

‹bn Kesîr der ki: “‹lim adamlar› bu sekiz s›n›f hakk›nda; acaba hepsine ze-

kât verilmesi gerekir mi, yoksa mümkün olanlar›na m› verilece¤i hususunda iki

farkl› görüfle sahiptirler:

Birinci görüfle göre böyle bir paylaflt›rma gerekir. Bu da fiafiî ile bir grup

ilim adam›n›n görüflüdür.

‹kinci görüfle göre, bütün s›n›flar› kapsamas› gerekmez. Aksine bunlardan

sadece birisine ödenmesi ve di¤erlerinin varl›¤› ile birlikte zekât›n tümünün ona

verilmesi caizdir. Bu da Malik’in ve selef ile haleften bir toplulu¤un görüflüdür. Bun-

lar aras›nda Ömer, Huzeyfe, ‹bn Abbas, Ebû’l-Âliye, Said b. Cubeyr, Meymun b.

Mehran da vard›r. ‹bn Cerir der ki: Genel olarak ilim ehlinin görüflü budur. Buna

göre burada bu s›n›flar harcanacak yerleri aç›klamak içindir. Yoksa zekât verilirken

bunlar›n hepsinin kapsama al›nmas›n›n vücubunu anlatmak için de¤ildir.”

‹bn Kesîr der ki: “Biz bu sekiz s›n›ftan herbirisi ile ilgili birtak›m hadisleri

kaydedelim: 

1. Fakirler: ‹bn Amr’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Zengin kimseye de, güçlü ve sa¤lam olana da zekât helâl olmaz.”829
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829 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7251; Tirmizî, es-Sunen II, 81, 647; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 42, 1618; Hadisi Ebu Hureyre’den: ‹bn Mâce,



Ubeydullah b. Adiy b. el-H›yar’dan dedi ki: ‹ki adam›n kendisine haber ver-

diklerine göre onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gidip zekâttan kendileri-

ne de vermesini istemifller. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kald›r›p

kendilerine bakm›fl, güçlü, kuvvetli kimseler olduklar›n› görünce flöyle buyurmufl-

tur: “Arzu ederseniz size veririm, fakat bu zekâtta ne zengin kimsenin, ne de ka-

zanabilen güçlü birisinin hakk› vard›r.”830

2. Yoksullar (el-mesâkîn): Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Yoksul flu insanlar›n yan›na gi-

dip gelerek dolaflan ve bir ve iki lokman›n, bir ve iki hurman›n geri çevirdi¤i (ya-

ni bunlar› al›p giden dilenci) kimse de¤ildir.” O halde miskin (yoksul) kimdir, ey

Allah’›n Rasûlü, dediler. O da flöyle buyurdu: “Kendisini ihtiyaçtan kurtaracak bir

varl›¤› bulunmayan, fark›na var›lmad›¤› için ona sadaka verilemeyen ve kendisi

de insanlardan bir fley dilenmeyen kimsedir.”831

3. Zekât› toplamakla görevli olanlar (el-âmilune aleyhâ): Bunlar zekât

toplay›c›lar›d›r. Bu ifl karfl›l›¤›nda zekâttan bir pay hak ederler. Ancak bu toplay›-

c›lar›n zekât›n kendilerine haram k›l›nd›¤› Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ak-

rabalar›ndan olmalar› caiz de¤ildir. Çünkü Müslim’in Sahih’inde Abdulmuttalib b.

Rabia b. el-Haris’den sabit oldu¤una göre o el-Fadl b. el-Abbas ile birlikte Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›na kendilerini zekât toplamak üzere görevlen-

dirmesi için gitmifller, o da onlara flu cevab› vermifltir: “fiüphesiz sadaka (zekât)

Muhammed’e de, Muhammed’in âlîne (akrabalar›na) da helâl de¤ildir. Çünkü o

insanlar›n mallar›n›n kiridir.”832

4. Kalpleri ‹slâm’a ›s›nd›r›lmak istenenler (el-muellefetu kulubûhum):

Bunlar birkaç çeflittir. Kimilerine müslüman olsun diye verilir. Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’in Safvan b. Umeyye’ye Huneyn ganimetlerinden vermesi buna

örnektir. O Huneyn’e müflrik olarak kat›lm›flt›. Safvan dedi ki: “Peygamber bana
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es-Sunen I, 589, 1839; Nesâî, es-Sunen V, 99 da rivâyet etmifltir.
830 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1438; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd

ile– V, 41, 1633; Nesâî, es-Sunen V, 99
831 Müslim, es-Sahîh II, 719, 1039 laf›z ona ait; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–

III, 341, 1479; Nesâî, es-Sunen V, 85; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
V, 39, 1615

832 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1664; Müslim, es-Sahîh II, 752, 1072; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 205, 2969; Nesâî, es-Sunen V, 105. Ne-
vevî der ki: “‹nsanlar›n kirleri” ifadesi onlar›n mallar›n› ve nefislerini ar›nd›rmas›
anlam›ndad›r. Nitekim yüce Allah flöyle buyurmufltur: “Mallar›ndan bir sadaka al
ki bununla kendilerini temizleyip ar›nd›rm›fl olas›n.” (et-Tevbe, 9/3) O halde ze-
kât, kirleri al›p giden temizleyici fley gibidir. (Nevevî, fierhu Müslim, VII, 251)



ganimet mallar›ndan verip durdu. Sonunda insanlar aras›nda en çok sevdi¤im ki-

fli o oldu. Halbuki daha önce insanlar aras›nda en çok nefret etti¤im kifli oy-

du.”833

Kimisine daha güzel ‹slâm’a ba¤lans›n ve ‹slâm kalbinde iyice yer etsin di-

ye verilir. Yine Huneyn gününde Tulakâ’n›n ileri gelenlerine ve (Mekke) eflraf›n-

dan bir toplulu¤a ganimetten yüz deve vermesi gibi. Allah Rasûlü (bu hususta)

flöyle buyurdu: “Ben baflkas›n› ona göre daha çok sevmekle birlikte birisine –Al-

lah onu yüzüstü cehennem atefline y›kar korkusuyla– ba¤›flta bulunurum.”834

Buhârî ve Müslim’de, Ebû Said’den rivâyete göre Ali rad›yallahu anh, Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem’e Yemen’den, topra¤›ndan ar›t›lmam›fl az miktar-

da bir alt›n gönderdi. O da bunu flu dört kifli aras›nda paylaflt›rd›: Akra b. Hâbis,

Uyeyne b. Bedr, Alkame b. Ulâse ve Zeyd el-Hayr. O: “Ben onlar› (‹slâm’a) ›s›n-

d›r›yorum” buyurdu.835

Kimisine ona denk kimselerin ‹slâm’a girmeleri ümit edildi¤i için verilir.

Kimisine yak›nlar›ndan zekât› toplas›n yahutta çeflitli yerlerden müslü-

manlara gelebilecek zararlar› önlesin diye verilir. Do¤rusunu en iyi bilen Allah’t›r.”

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan sonra ‹slâm’a girsinler diye kalbleri

›s›nd›r›lmak istenenlere zekâttan pay verilir mi? 

‹bn Kesîr der ki: “Bu hususta görüfl ayr›l›¤› vard›r. Ömer, Âmir, efl-fia’bî ve

bir topluluktan rivâyet edildi¤ine göre Peygamberden sonra bunlara zekât veril-

mez. Çünkü Yüce Allah ‹slâm’› ve müslümanlar› art›k aziz k›lm›fl ve ülkelerde on-

lara güç ve iktidar vermifl, kullar›n ‹slâm’a boyun e¤melerini sa¤lam›flt›r. 

Baflkalar› da flöyle demektedir: Hay›r, bunlara da zekâttan pay verilir.

Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’nin fethinde ve Hevazinlilerin

yenilgiye u¤rat›lmas›ndan sonra da bunlara zekât vermifltir. Böyle bir ifle ihtiyaç

duyulabilece¤inden bunlara zekât verilir. 

5. Köleler (er-rikâb): Hasan-› Basrî, Mukatil b. Hayyân, Ömer b. Abdu’l-

Aziz, Said b. Cubeyr, Nehaî, Zührî ve ‹bn Zeyd’den rivâyet edildi¤ine göre bura-

da kastedilen köleler, efendileri ile mükâtebe yapm›fl kölelerdir. Ebû Mûsâ el-
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833 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1588; Müslim, es-Sahîh II, 754, 168, 1072;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 205-208, 2969; Nesâî, es-Sunen
V, 105-106

834 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 79, 27; Müslim, es-Sahîh I, 132, 150; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 440, 4659; Nesâî, es-Sunen VIII, 103

835 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VIII, 67, 4351; Müslim, es-Sahîh II, 741,
1064; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XIII, 109, 4738



Eflari’den de buna yak›n bir görüfl rivâyet edilmifltir. Ayn› zamanda bu, fiafii ve

Leys’in de -Allah ikisinden de raz› olsun- görüflüdür. ‹bn Abbas ve Hasen der ki:

Zekât mal›ndan kölelerin azad edilmesinde bir sak›nca yoktur. Ayn› zamanda bu,

Ahmed, Malik ve ‹shak’›n da görüflüdür. Yani “er-rikâb: köleler” mükâteb kimse-

ye bir pay verilmesinden yahutta bir köle sat›n al›p onu azad etmekten daha ge-

nel bir ifadedir. Ayr›ca köle azad etmenin sevab›na dair ve Yüce Allah’›n kölenin

herbir organ›na karfl›l›k onu azad edenin bir organ›n› da (cehennem ateflinden)

hatta fercine karfl›l›k fercini kurtaraca¤›na dair rivâyetler vârid olmufltur.836 Bu-

nun tek sebebi ise mükâfat›n yap›lan amelin türünden olufludur. “Esasen sizlere

ancak yapt›¤›n›z amellerin karfl›l›¤› verilir.” (Yâsîn, 36/54)

6. Borçlular (el-⁄arimun): Birkaç k›s›md›r: 

Kimisi bir baflkas›n›n (kefalet ve benzeri sebeplerle) tazminat›n› yüklenmifl

yahutta borcunu tekeffül etmifl ve bunu ödemek zorunda kalarak mal›n›n tama-

m›n› elden ç›karm›fl yahutta borcunu eda etmek için ya da bir masiyet sebebiy-

le -sonra da tevbe etmifl olup- borca batm›fl olabilir. ‹flte bunlara zekâttan pay ve-

rilir.

Bu hususta as›l delil Kabisa b. Muhar›k el-Hilalî’nin rivâyet etti¤i hadistir.

O dedi ki: “(Bir anlaflmazl›kta ortal›¤› yat›flt›rmak üzere) kefil olmufltum. Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’e var›p bunun için bir fleyler istedim. fiöyle buyurdu:

“Bize zekât gelinceye kadar bekle. Onun sana verilmesini emredelim.” Daha

sonra flöyle buyurdu: “Ey Kabisa, flüphesiz dilenmek ancak flu üç kifliden birisi-

ne helâldir: Kefalet dolay›s›yla yükümlülük alt›na giren bir kimsenin o mebla¤› el-

de edinceye kadar dilenmesi helâldir. Sonra bu ifli b›rak›r. Mal›n› büsbütün yok

eden bir felakete maruz kalan bir kimse için de geçimini sa¤lay›ncaya kadar di-

lenmesi helâldir. Kavminden akl› bafl›nda üç kiflinin; gerçekten filan kifli fakir düfl-

tü diyerek flehadette bulunduklar› kimsenin geçimini sa¤lay›ncaya kadar dilen-

mesi helâldir. Ey Kabîsa, bunlar›n d›fl›ndakilere dilenmek haramd›r, dilenen o di-

lencilikle elde etti¤i mal› haram olarak yer.”837

7. “Allah yolunda”: Bunlar divanda haklar› bulunmayan gazilerdir.
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836 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6051 Bunu Tirmizi, Ebu Hureyre’den rivâyet et-
mifltir. Ebu Hureyre dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyu-
rurken dinledim: “Her kim mü’min bir köleyi azad ederse Allah da onun herbir uz-
vuna karfl›l›k bir organ›n› cehennemden kurtar›r. O kadar ki onun fercini ötekinin
ferci karfl›l›¤›nda (cehennem ateflinden) kurtar›r.” (III, 49, 1581)

837 Sahihtir. Muhtasar Sahîhi Müslim 568; Müslim, es-Sahîh II, 722, 1044; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 49, 1624; Nesâî, es-Sunen V, 96



‹mam Ahmed, Hasan(-› Basri) ve ‹shak’a göre hadis dolay›s›yla hac da

“Allah yolunda” deyiminin kapsam›na girer.

Derim ki: Sözünü etti¤i hadis, ‹bn Abbas rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i flu

hadistir: 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem haccetmek istedi. Bir kad›n kocas›na: Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte beni hacca götür, dedi. Adam: Yan›mda

haccetmen için sana verecek bine¤im yoktur dedi. Kad›n: O zaman beni filan de-

ven üzerinde hacca gönder, dedi. Adam: O aziz ve celil olan Allah yolunda vakfe-

dilmifltir, dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e giderek dedi ki: Benim han›m›m

sana Allah’›n selam› ve rahmeti üzerine olsun diye selam gönderdi. Benden onu

seninle birlikte hacca götürmemi istedi ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir-

likte beni haccettir, dedi. Ben de yan›mda hacca gitmen için sana verecek bine¤im

yok dedim. O: Filan deven üzerinde beni haccettir, dedi. Ben: O Allah yolunda vak-

fedilmifltir, dedim. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Sen onu o deve üzerinde haccettirseydin bu da Allah yolunda olurdu.”838

8. Yolcular (‹bnu’s-Sebil): Bu, beraberinde yolculu¤unda kullanabilece¤i

hiçbir fleyi bulunmayan bir beldeden geçip giden kimsedir. Buna beldesine ulafl-

t›rmaya yetecek kadar zekâttan pay verilir. ‹sterse (beldesinde) mal› bulunsun.

Bu hüküm kendi beldesinden yolculu¤a ç›karak beraberinde hiçbir fley bulunma-

yan kimse hakk›ndad›r. Buna zekât mal›ndan (beldesine) dönmesine yetecek

kadar verilir. Buna âyet-i kerime ile ‹mam Ebû Davud ile ‹bn Mace’nin rivâyet et-

ti¤i Mamer’in, Yezid b. Eslem’den, onun Ata b. Yesar’dan, onun Ebû Said rad›yal-

lahu anh’dan flöyle dedi¤ine dair rivâyet ettikleri hadis delildir: Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “fiu befl kifli müstesnâ zekât hiçbir zengine helâl de-

¤ildir: Zekât toplamakla görevli olana, kendi mal›yla onu sat›n alm›fl olana, bor-

ca batm›fl olana, Allah yolunda cihad edene ya da kendisine sadaka verilen bir

yoksulun kendisine verilen zekât›n bir k›sm›n› hediye etti¤i zengin kifli.”839

FITIR SADAKASI

Hükmü:

F›t›r sadakas› her müslümana vacibtir. Çünkü ‹bn Ömer rad›yallahu anh flöy-
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838 Hasen-Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1753; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– V, 465, 1974; Hâkim, el-Mustedrek I, 183; Beyhakî VI, 164

839 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7250; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– V, 44, 1619; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 590, 1841



le demifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem f›t›r sadakas›n› kuru hurmadan ya-

hut arpadan birer sâ’ olarak vermeyi müslüman köleye de, hürre de, erke¤e de,

difliye de, küçü¤e de, büyü¤ede farz k›ld› ve onun (bayram) namaz›na insanla-

r›n gitmesinden önce edâ edilmesini emretti.”840

Hikmeti: 

‹bn Abbas’tan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem f›t›r sadakas›n›

oruç tutan›n bofl ve kötü sözlerden temizlenmesi, yoksullara da bir ikram olma-

s› için farz k›lm›flt›r. Her kim onu (bayram) namaz›ndan önce eda ederse o mak-

bul olan bir zekâtt›r. Her kim de onu namazdan sonra eda ederse sair sadakalar

türünden bir sadakad›r.”841

F›t›r sadakas›n› ödemekle yükümlü olanlar:

F›t›r sadakas› hür, müslüman, kendisinin ve ailesinin bir gün ve bir gece-

lik yiyeceklerinden fazlas›na sahip olan herkese vacibtir. Bu durumda olan bir

kimsenin hem kendisinin, hem de han›m›, çocuklar›, hizmetçileri gibi -müslüman

olduklar› takdirde- nafakalar›n› sa¤lamakla yükümlü oldu¤u kimselerin ad›na

vermesi gerekir.

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geçimini sa¤la-

makla yükümlü oldu¤umuz küçük büyük, hür ve köle herkesin ad›na f›t›r sada-

kas› vermeyi emir buyurdu.842

Miktar›:

Kifli bafl›na yar›m sâ’ bu¤day yahut bir sâ’ hurma, kuru üzüm, arpa ya da

kefl yahutta pirinç, dar› ve buna benzer temel g›da olarak kabul edilip onun ye-

rine geçen baflka fleylerden birer sa’ verilir.

Bu¤day›n yar›m sâ’ verilmesi gere¤i, Urve b. ez-Zubeyr’in rivâyet etti¤i flu

hadisten dolay›d›r: 
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840 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 367, 1503; Müslim, es-Sahîh II, 677 ve
679, 684 ve 686; Tirmizî, es-Sunen II, 92-93; 670 ve 672; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 4-5, 1595-1596; Nesâî, es-Sunen V, 48; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 584, 1826 –bu kaynakta hadisin ikinci bölümü yer almamaktad›r–

841 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1480; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 585, 1827; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 3, 1594

842 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 835; Dârakutnî, es-Sunen
II, 141, 12; Beyhakî IV, 161



“Ebû Bekir k›z› Esmâ, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hür ol-

sun, köle olsun bütün aile halk› ad›na –temel g›dalar›nda ölçü olarak kulland›k-

lar müd ve sâ’ ile– ya iki mud (yani yar›m sâ’) bu¤day yahut bir sâ’ hurma (f›t›r

sadakas› olarak) verirdi.”843

Bu¤day›n d›fl›ndakilerden verilmesi gereken miktar›n bir sa’ olmas› ise

Ebû Said el-Hudrî’nin flu hadisinden dolay›d›r: “Bizler f›t›r sadakas›n› taamdan

(yiyecek türünden) bir sâ’ yahut arpadan bir sâ’ ya hurmadan bir sâ’ ya keflten

bir sâ’ ya da kuru üzümden bir sâ’ olarak verirdik.”844

“Fukaha genel olarak bunlar›n k›ymetini tasadduk etmenin caiz olmad›¤›

görüflünde olmakla birlikte Ebû Hanife bunun caiz oldu¤unu söylemifltir.” Bu hük-

mü Nevevî Müslim flerhi (VII, 60)’da sözkonusu etmektedir. Derim ki: Ebû Hanife

-Allah’›n rahmeti üzerine olsun-’nin görüflü reddolunur. Çünkü “Rabbin unutkan

de¤ildir” (Meryem, 19/64) E¤er bunlar›n k›ymetini vermek yeterli olsayd›, elbette-

ki Allah ve Rasûlü bunu beyan ederdi. O halde yap›lmas› gereken, herhangi bir

tahrif ve te’vile sapmaks›z›n naslar›n zahirinden anlafl›lan s›n›rda durmakt›r.

F›t›r sadakas›n› verme zaman›:

‹bn Ömer’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem f›t›r sadakas›n›n

insanlar›n namaza gitmelerinden önce eda edilmesini emir buyurdu.”845

Bununla birlikte f›t›r sadakas›n› alacak kimse bulunursa bayramdan bir ya-

hut iki gün önce erken verilmesi de caizdir.

Nâfi’den dedi ki: “‹bn Ömer f›t›r sadakas›n› (erken) kabul edenlere verirdi.

Onlar f›t›r sadakas›n› bir ya da iki gün önce verirlerdi.”846

Mazeretsiz olarak f›t›r sadakas›n› vaktinden sonraya b›rakmak ha-

ramd›r: 

‹bn Abbas’tan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem f›t›r sadakas›n›

oruç tutan kimsenin bofl ve çirkin sözlerden bir ar›nma, yoksullar için de bir yiye-
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843 Tahavi, fierhu Meâni’l-Âsâr, II, 43 laf›z ona ait. [1 sâ’›n dört müdde eflit oldu¤u-
nu hat›rlatal›m. –Çeviren–]

844 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 371, 1506; Müslim, es-Sahîh II, 678, 985;
Tirmizî, es-Sunen II, 91, 668; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 13,
1601; Nesâî, es-Sunen V, 51; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 585, 1829

845 Hadis az önce F›t›r sadakas› bahsinin bafl taraf›nda geçti. Kaynaklar› için oraya
bak›n›z.

846 Sahihtir. Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 375, 1511



cek olsun diye farz buyurdu. Her kim onu namazdan önce eda ederse bu mak-

bul bir sadakad›r. Kim de onu namazdan sonra verirse o da sadakalardan bir sa-

dakad›r.”847

F›t›r sadakas›n›n harcama yeri:

F›t›r sadakas› sadece yoksullara verilir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem, ‹bn Abbas’›n rivâyet etti¤i hadiste: “Yoksullara bir yiyecek olmak üzere...”

buyurmufltur.848

Nafile sadaka:

Çokça nafile sadaka vermek müstehabt›r. Çünkü Yüce Allah flöyle buyur-

mufltur: “Mallar›n› Allah yolunda infak edenlerin durumu yedi baflak bitiren ve her

bafla¤›nda yüz tane bulunan tek bir tohuma benzer. Allah diledi¤ine kat kat ve-

rir. Allah Vâsidir. (Bol bol verendir). Çok iyi bilendir.” (el-Bakara, 2/261) 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle buyurmufltur: “Kullar›n sabah›

ettikleri herbir günde mutlaka iki melek iner. Birisi: Allah’›m, infak edene, infak et-

ti¤inin yerini tutacak mal› ver, di¤eri ise: Allah’›m, cimrilik edenin de mal›n› telef

et, der.”849

Müslüman›n sadaka vermesi en uygun olan kimseler akrabalar› ve yak›n-

lar›d›r. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Yoksul bir

kimseye verilen sadaka bir sadakad›r. Fakat akraba olan kimseye verilen sada-

ka hem sadaka, hem de akrabal›k ba¤›n› gözetmek olmak üzere ikidir.”850
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847 Hadis az önce “F›t›r sadakas›n›n hikmeti” bahsinde geçmiflti. Kaynaklar› için ora-
ya bak›n›z.

848 Bir önceki nota bak›n›z.
849 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 304, 1442; Müslim, es-Sahîh II, 700, 1010
850 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3858; Tirmizî, es-Sunen II, 84, 653
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Hac ve umrenin fazileti:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Yap›lan bir umre, daha önce yap›lm›fl umreden itibaren ifl-

lenmifl günahlar için bir keffarettir. Mebrur hacc›n ise cennetten baflka hiçbir mü-

kâfat› olamaz.”851

‹bn Mes’ud rad›yallahu anh’dan rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Ard› arkas›na hac ve umre yap›n›z. Çünkü her ikisi de

günahlar› ve fakirli¤i, körü¤ün demir, alt›n ve gümüflteki pis maddeleri ar›nd›rd›-

¤› gibi ar›nd›r›r. Mebrur olan bir hacc›n cennetten baflka bir sevab› olmaz.”852

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i

flöyle buyururken dinledim: “Her kim aziz ve celil olan Allah için hacceder, bu

arada kötü söz söylemez ve günah da ifllemezse, annesinden do¤du¤u günkü

gibi döner.”853

‹bn Ömer’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Allah yo-

lunda gazaya ç›kan, hac ve umre yapanlar Allah’›n kafilesidirler. Onlar› ça¤›rd›,

onlar da ça¤r›s›n› kabul ettiler, onlar ona dileklerde bulundular, o da onlara iste-

diklerini verdi.”854

851 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 597, 1773; Müslim, es-Sahîh II, 983,
1349; Tirmizî, es-Sunen II, 206, 937; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 964, 2888; Nesâî,
es-Sunen V, 115

852 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2901; Tirmizî, es-Sunen II, 153, 807; Nesâî, es-
Sunen V, 115

853 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 382, 1521; Müslim, es-Sahîh II, 983,
1350; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 964, 2889; Nesâî, es-Sunen V, 114; Tirmizî, es-Su-
nen II, 153, 808. Ancak “geçmifl günahlar› ona ba¤›fllan›r” demifltir.

854 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2339; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 966, 2893



Hac, umre ile birlikte müslüman, bâli¤, âkil, hür ve gücü yetebilen herke-

se ömürde bir defa farzd›r.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “fiüphesiz insanlar için ilk kurulan ev,

Mekke’de bulunan âlemlere mübarek ve hidayet olmak üzere kurulan evdir. Ora-

da apaç›k alâmetler ve ‹brahim’in Makam› vard›r. Kim oraya girerse emin olur.

Ona bir yol bulabilenlerin o evi haccetmesi Allah’›n insanlar üzerindeki bir hakk›-

d›r. Art›k kim inkâr ederse flüphesiz ki Allah âlemlere muhtaç de¤ildir.” (Âl-i ‹m-

ran, 3/96.97)

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe

irad ederek flöyle buyurdu: “Ey insanlar! Allah üzerinize hacc› farz k›ld›. Binaena-

leyh haccediniz.” Bir adam: Her sene mi ey Allah’›n Rasûlü, diye sordu. Allah Ra-

sûlü sustu. Adam sözünü üç defa tekrarlay›nca flöyle buyurdu: “E¤er evet desem

bu flekilde vacib olur ve sizin de buna gücünüz yetmez.” Daha sonra flöyle bu-

yurdu: “Ben size iliflmedikçe, siz de bana iliflmeyiniz. Çünkü sizden öncekileri

çokça soru sormalar› ve peygamberlerine muhalefet etmeleri helâk etti. Buna

göre ben size bir hususu emir edecek olursam ondan gücünüz yetti¤i kadar›n›

yerine getiriniz ve size herhangi bir hususu yasaklarsam onu b›rak›n›z.”855

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “‹s-

lâm befl temel üzerine bina edilmifltir. Allah’tan baflka hak ilah olmad›¤›na, Mu-

hammed’in Allah’›n Rasûlü oldu¤una flehadet etmek, namaz› dosdo¤ru k›lmak,

zekât› vermek, Beyt’i haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.”856

‹bn Abbas’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Bu, kendisi ile temetu’ yapt›¤›m›z bir umredir. Her kimin yan›nda hediyelik kur-

ban› yoksa o tamamiyle ihramdan ç›ks›n. Çünkü umre, k›yamet gününe kadar

hacc›n içine girmifltir.”857

Subey b. Mâbed’den dedi ki: Ömer rad›yallahu anh’a gidip dedim ki: Ey

mü’minlerin emiri, ben müslüman oldum. Hac ve umrenin de bana farz oldu¤u-

nu gördüm. Bu nedenle her ikisi için telbiye getirip ihrama girdim. Ömer rad›yalla-

hu anh ona: “Sen peygamberinin sünnetine uygun bir ifl yapt›n, dedi.858
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855 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 639; Müslim, es-Sahîh II, 975, 1337; Nesâî,
es-Sunen V, 110

856 Daha önce Namaz bahsinin bafltaraflar›nda geçmiflti.
857 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 982; Müslim, es-Sahîh II,

911, 1241
858 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, 983; Nesâî, es-Sunen V,

146; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 230, 1722; ‹bn Mâce, es-Su-
nen II, 989, 2970



Küçük çocu¤un ve kölenin haccetmesi:

Hac küçük çocu¤a ve deliye farz de¤ildir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurmufltur: “Üç kifliden kalem (sorumluluk) kald›r›lm›flt›r. Akl› ba-

fl›na gelene kadar deliden, uyan›ncaya kadar uyuyandan ve ergenlik ça¤›na ge-

linceye kadar çocuktan.”859

Köleye haccetmek farz de¤ildir. Çünkü o efendisinin hizmetiyle meflgul ol-

du¤undan güç yetiremeyen bir kimse demektir. 

Küçük çocuk ya da köle haccederlerse haclar› sahih olmakla birlikte, kü-

çük çocu¤un bali¤ olmas›ndan ya da kölenin azad edilmesinden sonra farz olan

hacc›n yerini tutmaz.

‹bn Abbas’tan rivâyete göre bir kad›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e

do¤ru küçük bir çocu¤u kald›rarak: Bunun hacc› olur mu? diye sordu. Allah Ra-

sûlü: “Evet, senin için de bir ecir vard›r” buyurdu.860

Yine ‹bn Abbas’tan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurdu: “Herhangi bir küçük çocuk haccettikten sonra bali¤

olursa onun bir daha haccetmesi gerekir. Herhangi bir köle de haccettikten son-

ra azad edilirse onun da bir daha haccetmesi gerekir.”861

“‹stitaa (güç yetirebilme)”nin mahiyeti nedir?:

“Güç yetirebilmek” sa¤l›k ve kendisinin ve nafakalar›n› sa¤lamakla yü-

kümlü oldu¤u kimselerin ihtiyac›ndan art›p gidip gelmesine yetecek kadar mala

sahip olmak ve yol güvenli¤i ile tahakkuk eder.

Sa¤l›kl› olman›n flart olmas›n›n gerekçesi, ‹bn Abbas’›n flu hadisidir:

Has’aml›lardan bir kad›n dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü! Allah’›n hacc› farz k›lmas›

babam›n oldukça yaflland›¤› bir döneme denk geldi. O bine¤inin üstünde dura-

m›yor, onun yerine haccedebilir miyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Onun

yerine haccet” buyurdu.862

Kendisinin ve nafakalar›n› sa¤lamakla yükümlü oldu¤u kimselerin ihtiya-

c›ndan ayr› olarak yetecek miktardaki mala sahip olman›n gerekçesi de Rasûlul-
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859 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3513; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– XII, 78, 4380

860 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 648; Müslim, es-Sahîh II, 974, 1336; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 160, 1720; Nesâî, es-Sunen V, 120

861 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 986; Beyhakî V, 156
862 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 66, 1855; Müslim, es-Sahîh II, 973, 1334;



lah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Kiflinin nafakalar›n› sa¤lamakla yükümlü oldu¤u

kimseleri aç, aç›k b›rakmas› ona günah olarak yeter” buyru¤udur.863

Güvenli¤in flart olmas›n›n sebebi ise, bu flart öngörülmemekle birlikte hac-

c› farz k›lman›n zarar verece¤inden dolay›d›r. fier’an ise zarar kabul edilmeyen

bir fleydir.

Kad›n›n haccetmesi:

Sözü geçen güç yetirebilme flartlar› kad›nda bulunacak olursa, ona da t›p-

k› erkek gibi hac farzd›r. fiu kadar var ki, kad›n hakk›nda ek bir flart daha sözko-

nusudur. O da beraberinde kocas›n›n ya da ona mahrem birisinin bulunmas›d›r.

E¤er böyle birisi yoksa güç yetirebilen bir kimse de¤il demektir.

‹bn Abbas’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken

dinledim: “Beraberinde mahrem olan bir kimse olmad›kça hiçbir erkek bir kad›n

ile tenhada baflbafla kalmas›n ve hiçbir kad›n beraberinde mahremi bulunmad›k-

ça yolculuk yapmas›n.” Bir adam aya¤a kalk›p:_Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Benim

han›m›m haccetmek üzere yola ç›kt› ve ben de flu flu gazveye gitmek üzere ya-

z›ld›m. fiöyle buyurdu: “Git ve han›m›nla beraber haccet.”864

Haccetmekte eli çabuk tutmak:

Gücü yeten kimsenin haccetmekte elini çabuk tutmas› gerekir. Çünkü Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Haccetmek isteyen kimse

acele etsin. Çünkü kifli hasta düflebilir, (mal›ndan) bir fleyler kaybedebilir, birta-

k›m ihtiyaçlar bafl gösterebilir.”865

Mîkatlar:

“Mevâkît: Mîkatlar” lafz› “mîkât” lafz›n›n ço¤uludur. “Mevâîd: verilen söz-

ler” lafz›n›n “mîâd: verilen söz”ün ço¤ulu olmas› gibi. Mikatlar zaman ile ve me-

kân ile ilgili mikatlar olmak üzere iki türlüdür.866
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864 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI, 142, 3006; Müslim, es-Sahîh II, 978, 1341
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866 F›khu’s-Sunne, I, 549



Zaman ile ilgili mikatlar:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Sana hilalleri soruyorlar. De ki: ‘Onlar insanlar

için, bir de hac için vakit ölçüleridir.’” (el-Bakara, 2/189)

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Hac (aylar›) bilinen aylard›r.” (el-

Bakara, 2/197)

‹bn Ömer dedi ki: “Hac aylar› flevval, zulkade ve zulhiccenin ilk on günü-

dür.”867

‹bn Abbas da flöyle demifltir: “Hac aylar› d›fl›nda hac için ihrama girmemek

sünnettendir.”868

Mekân ile ilgili mikatlar:

‹bn Abbas’tan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineliler için

Zulhuleyfe, fiaml›lar için Cuhfe, Mecidliler için Karnu’l-Menâzil, Yemenliler için

Yelemlemi (ihrama girmek üzere) mikat olarak tayin etti ve flöyle buyurdu: Bura-

lar sözü geçen kimseler ile oran›n ahalisinden olmay›p, hac ve umre yapmak is-

teyip de onlar›n topraklar›ndan geçenler içindir. Her kim bu yerlerden daha beri-

de ise niyet etti¤i yerden ihrama girer. Hatta Mekkeliler Mekke’den ihrama gi-

rer.”869

Âifle’den de flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem Irakl›lar için Zat-u Irk’› mikat olarak tesbit etti.”870

Buna göre hac ya da umre için Mekke’ye gitmek isteyen bir kimsenin ih-

rama girmeksizin bu mikatlar› aflmas› caiz de¤ildir.

Belirtilen yerlerden daha önce ihrama girmek ise mekruhtur. “Mikattan ön-

ce ihrama girmeye teflvik mahiyetinde rivâyet edilmifl bütün hadisler sahih de¤il-

dir. Aksine bunlar ile çeliflen rivâyetler gelmifltir.” Bu flekilde daha erken ihrama

girmeyi öngören hadislerdeki illetlere dair aç›klamalar için (bk. Silsiletu’l-Ahadî-
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si’d-Dâife 210.212)

‹mam Malik –Allah’›n rahmeti üzerine olsun–’in Zülhuleyfe’den önce ihra-

ma girmek isteyen bir adama söyledi¤i flu sözler ne kadar güzeldir:

“Hay›r, böyle yapma! Çünkü ben senin için fitneye düflece¤inden korkuyo-

rum. Adam:_Sözünü etti¤in nas›l bir fitnedir? Nihayet benim yapt›¤›m fazladan

birkaç mil (erken ihrama girmek)dir, dedi. ‹mam ona flöyle cevap verdi: Senin

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ihmal etti¤i bir fazileti elde etti¤ini zannetmen-

den daha büyük bir fitne olabilir mi? Çünkü ben Yüce Allah’›n: “Art›k onun emri-

ne muhalefet edenler kendilerine bir mihnet veya ac›kl› bir azab›n isabet etme-

sinden çekinsinler.” (en-Nur, 24/63) buyurdu¤unu biliyorum.

Mikat› ihrama girmeden geçmek:

Hac ve umre yapmak isteyip de ihrama girmeden mikat› aflan bir kimse

mikat› aflt›ktan sonra ihrama girerse günaha girmifl olur. Tekrar mikata geri dö-

nüp oradan ihrama girdikten sonra di¤er ibadetlerini tamamlamaktan baflka her-

hangi bir fley, bundan dolay› kazand›¤› günah›n› gidermez. Bununla birlikte geri

dönmeyecek olursa ibadeti sahihtir, fakat günah kazanm›fl olur. Ancak bir kan

(kurban kesme) yükümlülü¤ü de yoktur. Çünkü Safvan b. Ya’lâ’n›n rivâyet etti¤i

hadise göre Ya’lâ, Ömer rad›yallahu anh’a: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e va-

hiy gelece¤i zaman onu bana göster dedi. (Ya’lâ devamla) dedi ki: Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem Cirane’de iken –beraberinde de ashab›ndan bir grup var-

ken– bir adam kendisine gelerek: Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Koku sürünmüfl oldu-

¤u halde umre yapmak üzere ihrama girmifl bir adam hakk›nda ne dersin? Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Derken ona vahiy geldi. Ömer rad›-

yallahu anh Ya’lâ’ya iflaret etti. Ya’lâ geldi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in üze-

rinde de gölgesinde bulundu¤u bir örtü vard›. Bafl›n› (alt›na) soktu. Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzünün örtülü oldu¤unu ve hafif h›r›lt› ç›kard›¤›n› gör-

dü. Daha sonra bu hali gidince flöyle buyurdu: Umre hakk›nda soru soran kimse

nerede? Bir adam getirildi. Peygamber flöyle buyurdu: “Süründü¤ün kokuyu üç

defa y›ka ve üzerindeki cübbeyi ç›kart. Haccederken neler yap›yorsan, umre ya-

parken de onlar› yap.”871

“Bu hadis çok aç›k bir flekilde fluna delâlet etmektedir: Herhangi bir kimse
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ayk›r› bir davran›flta bulunur yahutta ihram›n yasaklar›ndan bir yasa¤› ifllerse sa-

dece onu tekrarlamakla yükümlüdür. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ka-

d›nlar›n kokusuna bulanm›fl bir cübbeyi giyen adama -ki bu bir baflka rivâyette

belirtildi¤i üzere halûk diye bilinen bir kokudur- sadece cübbeyi ç›kartmas›n› ve

kokuyu y›kamas›n› emretmifl, ona ceza kurban› kesmeyi emretmemifltir. E¤er bu

farz olsayd› mutlaka ona bu emri verirdi. Çünkü aç›klaman›n gerek duyulan za-

mandan sonraya ertelenmesi caiz de¤ildir. Burada da böyle bir ihtiyaç ve gerek-

lilik mevcuttur.”872

Mikatta ihrama girmek:

“‹hrama girmek istedi¤i zaman e¤er beraberinde hediyelik kurban› da al-

m›fl olup k›ran hacc› yap›yor ise (niyet olarak): “Lebbeykellahumme bi haccetin

ve umretin: Allah’›m, bir hac ve bir umre yapmak üzere senin emrine uyarak gel-

dim” der. E¤er beraberinde kurbanl›k almam›flsa -ki efdal olan da budur- yaln›z-

ca bir umre niyetiyle telbiye getirir. Bunun için de: “Lebbeykellahumme bi umra:

Allah’›m bir umre yapmak üzere senin ça¤r›na uyarak geldim” der. E¤er yaln›z-

ca hac niyetiyle telbiye getirmifl ise bunu fesheder ve niyetini umre diye de¤iflti-

rir.”873

Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ashab›na ihramlar›ndan

ç›kmalar›n› ve yapt›klar› tavaf ve sa’ylerini umreye dönüfltürmelerini buyurmufl-

tur. Bunlardan kendisi gibi hediye kurbanlar›n› beraberinde getirenleri istisna et-

mifl ve emrini yerine getirmekte elini çabuk tutmayanlara gazab etmifltir. Allah’›n

salât ve selâmlar›n›n üzerine olmas›n› niyaz etti¤imiz o Rasûl: “K›yamet gününe

kadar umre hacc›n içine girmifltir” sözleriyle de bunu pekifltirmifltir. ‹flte bu da ar-

t›k umrenin hacdan ayr›lmaz bir parça haline geldi¤ine dair aç›k bir nast›r. Ayr›-

ca flöyle buyurmufltur: “E¤er geride b›rakt›¤›m iflimin bir benzeriyle gelecekte

karfl›laflacak olursam beraberimde hediye kurban› getirmem.” Bu sadece onun

k›ran hacc› yapmak üzere ihrama girmekle kaç›rd›¤› bir hususu hissettirmekten

ibaret de¤ildir. Aksine o bununla temettu hacc› yapman›n k›ran hacc› yapmaktan

daha faziletli oldu¤unu anlatmaktad›r.

O halde herbir haccedenin hacc›yla birlikte bir umre yapmas› kaç›n›lmaz

bir fleydir. Bunu ya önceden hediye kurban› getirmedi¤i için hacdan önce yap-

mal›d›r ki temettu hacc› budur; yahut beraberinde hediye kurban› getirdi¤i için
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hac ile birlikte (k›ran hacc› olarak) yapmal›d›r. K›ran hacc› diye bilinen de budur.

Bu ikisinden hangisini seçerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine uy-

gun bir seçim yapm›fl olur. Az önce aç›klad›¤›m›z gibi, bununla birlikte temettu

hacc› yapmak k›ran hacc› yapmaktan daha faziletlidir.

Geriye flunu bilmemiz kal›yor: Beraberinde hediye kurban› getirmemifl, tek

bafl›na hac yahut umre ile birlikte hac yapan bir kimsenin tavaf ve sa’y yapt›ktan

sonra ihram›ndan ç›kmas› vacib olmakla birlikte, her ikisi için ihrama girmifl olan

bir kimsenin ihram›ndan ç›k›p sonra da arafeye ç›k›fl zaman›ndan önce hac için

tekrar ihrama girmek için vakit bulamayabilir. Buna göre tek bafl›na hac ya da

hac ile birlikte umre için ihrama giren bir kimsenin beraberinde kurban getirme-

mifl olsa dahi ihramda kalmaya devam etmesi caizdir. Bu durumda kifli e¤er ih-

ramdan ç›kmak, sonra da tekrar (hac için) ihrama yeniden girmek için –yeteri ka-

dar genifl bir vakit bulamam›fl ise– ancak kurban bayram› birinci günü Akabe

cemresine tafl att›ktan sonra ihram›ndan ç›kabilir. Buna örnek: Bir kimse Mek-

ke’ye zülhiccenin dokuzuncu gecesi var›p da vaktin darl›¤› ve tan yerinin a¤ar-

mas›n›n yaklaflm›fl olmas› sebebiyle Arafede vakfeyi kaç›rmaktan korkarsa, böy-

le bir kimsenin kaç›r›lmas› halinde hacc›n büsbütün kaç›r›laca¤› rüknü (vakfe

rüknünü) kaç›rmamak için Arafeye ç›kmakta elini çabuk tutmas› gerekir. Bu du-

rumda yaln›z hac (hacc-› ifrad) yapmak oldukça dar s›n›rlar içerisinde meflru ve

caiz olur. Bir kimse yaln›zca hac (hacc-› ifrad) yap›p da ifrad› bunlara tercih etti-

¤i için temettu ve k›ran hacc›n› terkedecek olursa, böyle yapt›¤›ndan ötürü gü-

nahkâr olur. Çünkü bu kifli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›na hacla-

r›n› umreye dönüfltürmelerini buyurdu¤u emrine uymam›fl olur. Bununla birlikte

hacc› da sahihtir.”874

‹hrama giren kimsenin hastal›k ve benzeri bir mazeret sebebiyle ih-

ramdan ç›kmay› flart koflmas›n›n caiz oluflu:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ez-Zü-

beyr’in k›z› Dubaâ’n›n yan›na girdi. Ona: “Haccetmek mi istedin?” diye sordu.

Dubâa: Allah’a yemin ederim ben hastay›m, dedi. O da flöyle dedi: “Haccet ve

flart kofl ve Allah’›m benim ihramdan ç›kaca¤›m yer, senin beni hacc›m› tamam-

lamaktan al›koyaca¤›n hal (ve yer) olsun, de.”875
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Böyle bir flart koflan bir kimse hastal›k, düflman ya da baflka herhangi bir

engel sebebiyle hacc›n› tamamlayamayacak olursa ihram›ndan ç›kabilir ve ayr›-

ca kurban kesmesi de gerekmez.

Bununla birlikte flart koflmaks›z›n hacc›na devam edemeyecek duruma

düflerse o vakit bir kurban kesmesi gerekir. Çünkü Yüce Allah: “E¤er (herhangi

bir sebeble) al›konursan›z o halde kolay›n›za giden kurbanlardan gönderin.” (el-

Bakara, 2/196) buyurmufltur. Böyle bir kurban (hedy) ancak deve, inek ya da ko-

yun cinsinden olabilir. E¤er bir koyun bulabilirse o da yeterlidir. Deve ve ine¤in

yeterli olmas› ise öncelikle sözkonusudur. E¤er hediye kurban› bulamayacak

olursa, hediye kurban› bulamayan temettu hacc› yapan kimseye k›yas ile on gün

oruç tutar.

“Hac menasikini benden ö¤reniniz”

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hacc›:

Müslim876 senedini kaydederek Cafer b. Muhammed’den, o babas›ndan

flöyle dedi¤ini rivâyet etmektedir: Câbir b. Abdullah’›n yan›na girdik. Gelenlerin

kimler olduklar›n› sordu. Nihayet s›ra bana geldi. Ben: Ben Muhammed b. Ali b.

Hüseyin’im dedim. Elini bafl›m›n üzerine koydu. En üst dü¤memi çözdü. Sonra

en alt dü¤memi çözdü. Sonra elini gö¤sümün üzerine memelerimin aras›na koy-

du. O s›rada ben genç bir delikanl› idim. Hoflgeldin ey kardeflimin o¤lu, dedi. ‹s-

tedi¤ini sorabilirsin. Ben de ona soru sordum. Gözleri görmüyordu. Namaz vak-

ti geldi. Dokuma bir kumafla sar›narak (namaza) kalkt›. Kumafl küçük oldu¤u için

omuzlar›na koydukça iki taraf› geriye dönüyordu. Cübbesi de yan›bafl›nda ask›-

da duruyordu. Bize namaz› k›ld›rd›. Daha sonra ben kendisine: 

“Bana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hacc›n› anlat›r m›s›n dedim. Câ-

bir eliyle dokuz iflareti yaparak dedi ki: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem haccetmeksizin dokuz sene durdu. Son-

ra onuncu sene kendisinin haccedece¤ini halka ilan etti. Bunun üzerine Medi-

ne’ye birçok insan geldi. Bunlar›n hepsi de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e uy-

man›n bir yolunu ar›yor, onun yapt›¤›n›n bir benzerini yapmak istiyordu. Derken

onunla birlikte yola ç›kt›k. Zulhuleyfe’ye var›nca Esma bint Umeys, Ebû Bekir’in

o¤lu Muhammed’i do¤urdu. Ben ne yapmal›y›m? diye Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem’e haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona: “Y›kan ve bir

elbise ile kuflak sar›n ve ihrama gir” cevab›n› verdi.
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Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (oradaki) mescidde namaz

k›ld›. Sonra devesi Kasvâ’ya bindi. Devesi kendisini Beydâ denilen düzlü¤e ç›-

kard›¤› vakit onun önünde gözümün görebildi¤i kadar binekli ve yaya kimseler

gördüm. Bir o kadar sa¤›nda, bir o kadar solunda, bir o kadar da arkas›nda var-

d›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aram›zda bulunuyordu. Ona Kur’ân iniyor,

tevilini de o biliyordu. O ne yaparsa biz de onu yap›yorduk. Derken yüksek ses-

le tevhid getirdi ve: “(243/1): Allah’›m senin emrine uyup geldim, senin emrine

uyup geldim. Tekrar diyorum ki emrine uyarak geldim. Senin hiçbir orta¤›n yok-

tur. Emrine uyarak geldim. fiüphe yok ki hamd ve nimet sana mahsustur, mülk

senindir, senin orta¤›n yoktur.”

Herkes halen getirmekte oldu¤u telbiyeyi getirdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem da bundan dolay› kendilerine bir fley demedi. O kendi telbiyesine devam

etti.

(O s›ralarda) bizler ancak hacca niyet ediyor, umreyi bilmiyorduk. Onunla

birlikte Kâbe’ye var›nca rüknü istilâ etti. Üç tur h›zl› (remel), dört turda normal yü-

rüyüflle tavaf yapt›. Sonra Makam-› ‹brahim’in yan›na vararak: “Siz de ‹brahim’in

Makam›ndan bir namazgah edinin.” (el-Bakara, 2/125) âyetini okudu.

Makam’› kendisi ile Beyt’i flerif aras›na ald›. Babam onun k›ld›¤› iki rekat

namazda ‹hlâs ile Kâfirûn surelerini okudu¤unu söylerdi. Bunu Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’den iflitmeden söyleyece¤ini hiç zannetmem. Sonra yine Rük-

ne dönerek onu istilâm buyurdu. Sonra Safa’ya ç›kt›. Safa’ya yaklafl›nca: “fiüp-

hesiz ki Safa ile Merve Allah’›n fliarlar›ndand›r.” (el-Bakara, 2/158) buyru¤unu

okudu ve: “Allah’›n bafllad›¤›ndan bafll›yorum” diyerek Safa’dan (sa’ye) bafllad›.

Onun üzerine ç›kt›. Nihayet Beyt’i görünce k›bleye döndü, Allah’› tevhid etti ve

ona tekbir getirip dedi ki: 

“Bir tek Allah’tan baflka hak ilah yoktur. O’nun orta¤› yoktur. Mülk O’nun-

dur, hamd de yaln›z O’na mahsustur. O herfleye güç yetirendir. Bir tek Allah’tan

baflka hak ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu zafere erifltirdi. Yaln›z bafl›-

na bütün gruplar› bozguna u¤ratt›.”

Bu arada dua da okudu ve söylediklerinin bir benzerini üç defa tekrarlad›.

Sonra Merve’ye indi. Ayaklar› vadinin ortas›nda iken h›zl›ca yürüdü. Ayaklar› va-

diden ç›k›nca mutat yürüyüflüne devam etti. Nihayet Merve’ye geldi. Merve’de

de Safa üzerinde yapt›klar›n›n bir benzerini yapt›. Nihayet Merve üzerinde son

tavaf›n› (sa’yini) yaparken flunlar› söyledi: “Arkamda b›rakt›¤›m ifl, tekrar karfl›-

ma ç›karsa hediye kurbanl›klar›n› getirmez ve bu hacc› umre yapard›m. Buna

göre sizden hanginizin yan›nda hedy (kurbanl›k) yoksa hemen ihramdan ç›ks›n
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ve hacc›n› umreye çevirsin.”

Bunun üzerine Süraka b. Malik b. Cu’flum aya¤a kalkarak: Ey Allah’›n Ra-

sûlü dedi. Bu ifl bizim bu senemize mi mahsustur yoksa ebediyyen böyle devam

edecek mi? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklar›n› birbirine kenetledi ve

iki defa: “Umre hacca dahil olmufltur. Hatta ebedi olarak böylece devam edecek-

tir” buyurdu.

Ali rad›yallahu anh Yemen’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in develerini

getirdi. Fat›ma rad›yallahu anhâ’› da ihramdan ç›kanlar aras›nda gördü. Fat›ma bo-

yal› elbiseler giyinmifl ve sürme çekinmiflti. Ali onun bu yapt›¤›n› be¤enmedi¤in-

den Fat›ma: Bunu bana babam emretti, dedi. Ali Irak’ta iken flöyle derdi: 

— Bunun üzerine ben Fat›ma’y› bu yapt›¤›ndan dolay› azarlatmak ve Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ad›na söylediklerini sormak için Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’e gittim. Fat›ma’n›n yapt›klar›n› be¤enmedi¤imi ona haber ver-

dim. O flöyle buyurdu: “Do¤ru söylemifl, do¤ru söylemifl. Sen hacca niyetlenir-

ken ne dedin?” buyurdu. Ben: “Rabbim, Rasûlün ne diye niyetlendiyse ben de

aynen onun gibi niyet ettim” diye cevap verdim. O da: “Benim yan›mda hediye

kurbanl›klar›m var. Sen ihramdan ç›kma” buyurdu. 

Ali rad›yallahu anh’›n Yemen’den getirdikleri ile Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’in beraberinde getirdi¤i hediye kurbanl›klar yüz adettiler. Derken cemaatin

hepsi ihramdan ç›k›p saçlar›n› k›saltt›lar. Yaln›z Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem ile yanlar›nda hediye kurbanl›klar› bulunanlar müstesnâ idi.

(Zülhiccenin sekizinci günü olan) Terviye günü gelince Mina’ya do¤ru yo-

la koyuldular ve hacca niyet ettiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvan›na

binmiflti. Minâ’da onlara ö¤le, ikindi, akflam, yats› ve sabah namazlar›n› k›ld›rd›.

Sonra günefl do¤uncaya kadar biraz bekledi ve kendisine Nemire denilen yerde

k›ldan bir çad›r kurulmas›n› emir buyurdu.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yola koyuldu. Kureyfl cahiliye dev-

rinde yapt›klar› gibi onun da Mefl’ar-i Haram’da vakfe yapaca¤›ndan flüphe etmi-

yorlard›. Ancak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem oray› geçerek Arafat’a vard›.

Nemire denilen yerde çad›r›n›n kuruldu¤unu gördü. Oraya indi. Günefl zevale

var›nca Kasvâ’n›n haz›rlanmas›n› emir buyurdu ve hayvana semer vuruldu. Ar-

kas›ndan Ürene vadisine geldi ve cemaate hutbe irad ederek flöyle buyurdu: 

“fiüphesiz ki sizin kanlar›n›z ve mallar›n›z flu beldenizde, flu ay›n›zda, flu

gününüzün hürmeti gibi birbirinize haramd›r. Dikkat edin, cahiliye ifllerine ait her-

bir fley, ayaklar›m›n alt›na konmufltur. Cahiliye devrinin kan davalar› kald›r›lm›fl-
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t›r. Bize ait olan kan davalar›ndan ilk kald›rd›¤›m dava, ‹bn Rabia b. el-Haris’in

kan davas›d›r. ‹bn Rabia beni Sâd kabilesinde süt annesinde idi. Onu Huzeyl’li-

ler öldürmüfltü. Cahiliye devrinin faizi de kald›r›lm›flt›r. ‹lk kald›rd›¤›m faiz bizim

(alaca¤›m›z olan) Abbas b. Abdu’l-Muttalib’in faizidir. fiüphesiz bu riban›n (faizin)

tümü kald›r›lm›flt›r. Kad›nlar hakk›nda Allah’tan korkun. Çünkü siz onlar› Allah’›n

eman› ile ald›n›z ve onlar› Allah’›n kelimesiyle kendinize helâl k›ld›n›z. Döflekle-

rinize sevmedi¤iniz bir kimseye ayak bast›rmamalar› sizin onlar üzerindeki hak-

k›n›zd›r. Bunu yaparlarsa onlar› zarar vermemek flart›yla dövün. Onlar›n sizin

üzerinizdeki hakk› da yiyeceklerini ve giyeceklerini maruf flekilde vermenizdir. Si-

ze öyle bir fley b›rakt›m ki, ona s›ms›k› sar›l›rsan›z bir daha asla sapmazs›n›z.

Size Allah’›n Kitab›n› b›rakt›m. Size benim hakk›mda soru sorulacak acaba ne

diyeceksiniz?

Ashab: Risaletini tebli¤ etti¤ine, görevini tastamam yerine getirdi¤ine, sa-

mimiyetle ö¤üt verdi¤ine flehadet ederiz, dediler. 

Bunun üzerine flehadet parma¤›n› semaya kald›r›p onunla insanlara ifla-

ret ederek üç defa: Ya Rab flahid ol, ya Rab flahid ol, buyurdu.

Sonra ezan okuyup, kamet getirerek ö¤le namaz›n› k›ld›. Sonra kamet ge-

tirerek ikindiyi de k›ld›, bunlar›n aras›nda baflka namaz k›lmad›. 

Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvan›na binerek vakfe ye-

rine geldi. Devesi Kasvâ’n›n gö¤sünü kayalara çevirdi. Yayalar›n topland›¤› yeri

önüne ald› ve k›bleye yöneldi. Art›k günefl batana kadar vakfe halinde kald›. Gü-

neflin sar›l›¤› biraz geçmiflti. Nihayet günefl tamamiyle kayboldu. Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem Üsame’yi arkas›na ald›, yola koyuldu. Kasvâ’n›n yular›n› o

kadar kasm›flt› ki neredeyse bafl› semerinin alt›ndaki deriye çarp›yordu. Sa¤

eliyle de iflaret ederek: “Ey cemaat sakin olunuz, sakin olunuz” diyordu.

Herbir kum tepeci¤ine geldikçe hayvan›n dizginini düze ç›k›ncaya kadar

biraz gevfletiyordu. Nihayet Müzdelife’ye vard›. Orada akflamla yats›y› bir ezan

ve iki kametle k›ld›. Aralar›nda hiçbir nafile namaz k›lmad›. Sonra Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem fecir do¤uncaya kadar uzand›. Sabah ayd›nlan›nca bir ezan

ve bir kametle sabah namaz›n› k›ld›. Sonra Kasvâ’ya binerek Meflar-i Haram’a

geldi. K›bleye karfl› dönerek Allah’a dua etti, tekbir getirdi, tehlil ve tevhidde bu-

lundu. Ortal›k iyice ayd›nlan›ncaya kadar vakfeye devam etti.

Arkas›ndan günefl do¤madan yola koyuldu. Bu sefer terkisine Fadl b. Ab-

bas’› ald›. Fadl saç› güzel, beyaz tenli ve yak›fl›kl› bir kifli idi. Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem yola koyulunca yan›ndan koflarak birtak›m kad›nlar geçtiler. Fadl
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onlara bakmaya bafllad›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem elini Fadl’›n yüzüne

koydu. Fadl da yüzünü öbür tarafa çevirerek bakmaya devam etti. Bu sefer Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da elini öbür tarafa çevirerek Fadl’›n yüzüne

koydu. Fadl yüzünü öbür tarafa çevirerek bak›yordu. Nihayet Batn-› Muhassir

denilen yere vard›. Hayvan› biraz sürdü. Sonra büyük cemreye ç›kan orta yolu

tuttu. Nihayet a¤ac›n yan›ndaki cemreye vard›. Oraya yedi ufak tafl att›. Bunlar

at›lan ufak tafllar gibiydi. Onlar› vadinin içinden att›, herbirini atarken tekbir geti-

riyordu. Daha sonra kurban yerine giderek kendi eliyle altm›flüç deve bo¤azlad›.

Sonra (b›ça¤›) Ali’ye verdi. Geri kalan›n› da o bo¤azlad› ve Ali’yi hedyine (kur-

banl›klar›na) ortak etti. Sonra her deveden bir parça al›nmas›n› emir buyurdu.

Bunlar bir çömle¤e konarak piflirildi. ‹kisi de develerin etinden yiyip, suyundan iç-

tiler.

Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan bine¤ine binip ayr›l-

d› ve Beyt-i flerife gitti. (Tavaftan sonra) Mekke’de ö¤le namaz›n› k›ld›. Arkas›n-

dan zemzem sakili¤i yapan Abdu’l-Muttalib o¤ullar›na gitti ve onlara: “Ey Abdu’l-

Muttalib o¤ullar›,suyu ç›kar›n. Su ç›karman›z hususunda baflkalar›n›n size gale-

be çalaca¤›ndan endifle etmeseydim ben de sizinle beraber su çekerdim” buyur-

du. Onlar da kendisine bir kova su takdim ettiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem de bu sudan içti.” 

‹mam Nevevî –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– Müslim fierh’inde (VIII,

170) flunlar› söylemektedir:

“Bu pek büyük bir hadistir. Oldukça önemli hususlar› kapsamakta, son de-

rece önemli kaideler ihtiva etmektedir. Kad› der ki: ‹nsanlar bu hadisteki f›khî bil-

giler hakk›nda oldukça fazla ve genifl aç›klamalarda bulunmufllard›r. Buna dair

Ebû Bekir b. el-Münzir büyükçe bir cüz telif etmifl ve bu cüzünde yüzelli türden

fazla f›khî hususun sözkonusu edildi¤ini ortaya koymufltur. E¤er daha da derin-

li¤ine ele al›nacak olursa bir o kadar daha incelik ç›kart›labilir.”

***

Hac, ibadetlerden bir ibadettir. Hacc›n rükünleri, vacibleri ve sünnetleri

vard›r.

Hacc›n sünnetleri:

a. ‹hram›n sünnetleri:

1. ‹hrama girerken gusletmek: Çünkü Zeyd b. Sabit’in rivâyetine göre o,

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girmek için elbiselerini ç›kar›p gusletti-
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¤ini görmüfltür.877

2. ‹hrama girmeden önce bedenine koku sürünmek: Çünkü Âifle rad›-

yallahu anhâ flöyle demifltir: “Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girece¤i

vakit ve Beyt’i tavaf etmeden önce ihramdan ç›kt›¤›nda koku sürerdim.”878

3. (Erke¤in) alt ve üst beyaz örtülerle ihrama girmesi: Çünkü ‹bn Ab-

bas flöyle demifltir: “Peygamber saçlar›n› taray›p koku süründükten sonra Medi-

ne’den yola koyuldu. O ve ashab› alt ve üst ihramlar›n› giyindi.”879

‹hram elbiselerinin beyaz olmalar›n›n müstehab olufluna gelince, bunun

da delili ‹bn Abbas’›n flu rivâyetidir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Sizler beyaz elbiseler giyiniz. Çünkü beyazlar en hay›rl› elbiselerinizdendir.

Ölülerinizi de onlarla kefenleyiniz.”880

4. Oradan geçenler için Vadi’l-Akik’de namaz k›lma: Çünkü Ömer rad›-

yallahu anh dedi ki: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i Akik vadisinde flöyle bu-

yururken dinledim: “Bu gece Rabbimden bir elçi gelerek dedi ki: fiu mübarek va-

dide namaz k›l ve hac içinde bir umre (niyet ediyorum) de, dedi.”881

5. Yüksek sesle telbiye getirmek: Çünkü es-Saib b. Hallâd rivâyet etti¤i

hadiste flunlar› söylemifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Cebrail bana gelerek ashab›ma hac için ihrama girerken yahut telbiye getirirken

yüksek sesle telbiye getirmelerini emretti.”882

Bundan dolay› Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› ba¤›rarak telbi-

ye getirirlerdi. Ebû Hâzim dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› ih-

rama girdiler mi daha er-Ravhâ denilen yere varmadan sesleri k›s›l›rd›.”883
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877 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 664; Tirmizî, es-Sunen II, 163, 831
878 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 396, 1539; Müslim, es-Sahîh II, 846, 33,

1189; Tirmizî, es-Sunen II, 199, 920 –bir fazlal›kla–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– V, 169, 1729; Nesâî, es-Sunen V, 137; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
976, 2926

879 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 405, 1545
880 Daha önce cenazeler bahsinde kefen ile ilgili aç›klamalarda bulunulurken geçmifl

olan bu hadisin kaynaklar› için oraya bak›n›z.
881 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2410; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,

392, 1534; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 232, 1783; ‹bn Mâce,
es-Sunen II, 991, 2976

882 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 663; Tirmizî, es-Sunen II, 163, 830; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 260, 1197; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 975,
2922; Nesâî, es-Sunen V, 162

883 Senedi Sahihtir. Bunu el-Muhalla (VII, 94)’de belirtildi¤i üzere Said b. Mansur
ceyyid bir sened ile rivâyet etti¤i gibi ‹bn Ebi fieybe de sahih bir sened ile Abdu’l-
Muttalib b. Abdullah’tan rivâyet etmifltir. Fethu’l-Bari, III, 324. Ancak mürsel bir ri-



6. ‹hrama girmeden önce hamd, tesbih ve tekbir getirmek: Çünkü

Enes flöyle demifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem biz onunla Medine’de bir-

likte bulunuyorken ö¤le namaz›n› dört, ikindi namaz›n› ise Zulhuleyfe’de iki rekat

olarak k›ld›rd›. Daha sonra sabah› edinceye kadar geceyi orada geçirdi. Arkas›n-

dan bine¤ine bindi. Nihayet el-Beydâ denilen yerde bine¤i üzerinde do¤rulunca

Allah’a hamdetti, tesbih ve tekbir getirdi. Sonra da hac ve umre yapmak üzere

niyet etti, telbiye getirdi.”884

7. K›bleye yönelerek ihrama girip telbiye getirmek: Çünkü Nâfi’ flöyle

demifltir: ‹bn Ömer sabah namaz›n› Zulhuleyfe’de k›ld› m› bine¤inin getirilmesini

emreder. Bine¤ine e¤erleri koflulur, sonra da binerdi. Bine¤i do¤rulunca ayakta

k›bleye yönelir, sonra da telbiye getirirdi... O Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

böyle yapt›¤›n› söyledi.”885

b. Mekke’ye girmenin sünnetleri:

8,9,10. Zû Tuvâ’da geceleyip, Mekke’ye girmek için gusletmek ve

Mekke’ye gündüzün girmek: Nâfi’den dedi ki: “‹bn Ömer rad›yallahu anh, Ha-

rem’in en yak›n yerinden girdi mi telbiyeyi keser, sonra Zû Tuvâ’da geceyi geçi-

rir, arkas›ndan orada sabah namaz›n› k›l›p gusleder. Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’in böyle yapt›¤›n› söylerdi.”886

11. Mekke’ye yüksek tepeden (es-Seniyetu’l-Ulyâ) girmek: Çünkü ‹bn

Ömer flöyle demifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek tepeden girer ve

alt tepeden (es-Seniyetu’s-Suflâ)’dan ç›kard›.887

12. Mescid-i Haram’a girece¤i vakit sa¤ aya¤›n› atmak ve: “Çok büyük

Allah’a, onun kerim vechine ve kadim sultan›na, ko¤ulmufl olan fleytandan s›¤›-

n›r›m. Allah’›n ad›yla, Allah’›m Muhammed’e salât ve selam eyle, Allah’›m bana

rahmetinin kap›lar›n› aç” demesi.888
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885 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 412, 1553
886 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 435, 1573 –laf›z ona ait– ona yak›n: Müs-

lim, es-Sahîh II, 919, 1259; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 318,
1848

887 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 436, 1575 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh II, 918, 1257; Nesâî, es-Sunen V, 200; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 981, 2940

888 el-Kelimu’t-Tayyib, 65



13. Beyt’i görece¤i vakit isterse ellerini kald›rabilir. Çünkü bu ‹bn Ab-

bas’tan sabit olmufl bir fiildir889 ve kolay›na geldi¤i flekilde dua eder. E¤er Ömer

rad›yallahu anh’›n dedi¤i gibi: “Allah’›m selam (her türlü eksiklik ve kusurdan uzak)

olan sensin. Selam (esenlik) sendendir. Ey Rabbimiz, sen bize selam diye selam

ver” derse böyle dedi¤i sabit oldu¤undan ötürü güzeldir.890

c. Tavaf›n sünnetleri:

14. Idt›bâ’: Bu ihram›n üst parças›n› sa¤ koltu¤unun alt›ndan geçirip, ucu-

nu sol omuzuna çevirmesi fleklinde olur. Bu durumda sa¤ omuzu aç›k kal›r. Çün-

kü Ya’lâ b. Umeyye’nin rivâyetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ›dt›bâ’

yapm›fl olarak tavaf etti.891

15. Hacer-i Esved’i istilâm etmek: Çünkü ‹bn Ömer’in flöyle dedi¤i rivâ-

yet edilmifltir: “Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i Mekke’ye geldi¤inde Ha-

cer-i Esved rüknünü ilk tavafa bafllad›¤› vakit istilâm etti¤ini ve tavaf›n yedi turu-

nun üçünde remel yapt›¤›n› gördüm.”892

16. Hacer-i Esved’i öpmek: Çünkü Zeyd b. Eslem’in, babas›ndan naklen

flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Ben Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’›n Hacer-i

Esved’i öptü¤ünü ve: E¤er ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in seni öptü¤ü-

nü görmemifl olsayd›m, seni öpmezdim, dedi¤ini gördüm.”893

17. Hacer-i Esved üzerine secde etmek: Çünkü ‹bn Ömer’in flöyle dedi-

¤i rivâyet edilmifltir: “Ben Ömer b. el-Hattab’› Haceri öpüp üzerinde secde etti¤i-

ni, sonra tekrar onu öpüp üzerine secde etti¤ini, sonra da: Ben Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i böyle yaparken gördüm dedi¤ini gördüm.”894

18. Hacer-i Esved rüknü yan›nda tekbir getirmek: Çünkü ‹bn Abbas ra-

d›yallahu anh dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesi üzerinde Beyt’i ta-
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889 Senedi Sahihtir. Menasiku’l-Hac, 20; ‹bn Ebî fieybe, el-Musannef III, 96
890 Senedi Hasendir. Menasiku’l-Hac, 20; Beyhakî V, 72
891 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2391; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd

ile– V, 336, 1866; Tirmizî, es-Sunen II, 175, 161; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 2954,
984

892 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 470, 1603; Müslim, es-Sahîh II, 920, 232,
1621; Nesâî, es-Sunen V, 229

893 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 462, 1597; Müslim, es-Sahîh II, 925,
1270; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 325, 1856; ‹bn Mâce, es-Su-
nen II, 981, 2943; Tirmizî, es-Sunen II, 175, 862; Nesâî, es-Sunen V, 227

894 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl IV, 312; Bezzar II, 23,
1114



vaf etti. Hacer-i Esved’in bulundu¤u rükne (köfleye) geldi¤i her seferinde yan›n-

da bulunan bir fleyle ona iflaret eder ve tekbir getirirdi.”895

19. Birinci tavaf›n ilk üç turunda remel (koflar gibi) yapmak: Çünkü

‹bn Ömer’in rivâyetine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyt’i ilk olarak ta-

vaf etti¤inde üç turunda remel yapar, di¤er dördünde yürürdü. Bunu Hacer’den

bafllay›p, Hacer’in yan›nda bitirirdi.896

20- Rükn-i Yemani’yi istilâm etmek: Çünkü ‹bn Ömer flöyle demifltir:

“Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Beyt’in sadece iki Yemanî rüknünü is-

tilâm etti¤ini görmüflümdür.”897

21. ‹ki rükün aras›nda: “Rabbimiz, bize dünyada da bir güzellik, âhirette

de bir güzellik ver ve bizi atefl azab›ndan koru” diye dua etmek.898

22. Tavaf yapt›ktan sonra Makam-› ‹brahim’in arkas›nda iki rekat na-

maz k›lmak: Çünkü ‹bn Ömer flöyle demifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

geldi. Beyt’in etraf›nda yedi defa tavaf yapt›. Sonra Makam›n arkas›nda iki rekat

namaz k›ld›. Arkas›ndan Safa ile Merve aras›nda sa’y etti.” (Abdullah b. Ömer):

“Andolsun ki sizin için... Rasûlullah’ta güzel bir örnek vard›r.” (el-Ahzab, 33/21)

dedi.899

23. Makam›n yan›nda namaz k›lmadan önce: “‹brahim’in Makam› ya-

n›nda namazgah edinin.” (el-Bakara, 2/125)  buyru¤unu okumas› ve iki rekatte

(zamm-› sûre olarak) Kâfirûn ve ‹hlâs surelerini okumas›. Çünkü Câbir’in rivâyet

etti¤i hadise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Makam-› ‹brahim aleyhisse-

lam’›n yan›na var›nca: “Makam-› ‹brahim’in yak›n›nda bir namazgah edinin” buy-

ru¤unu okuduktan sonra, iki rekat namaz k›ld›. Bu iki rekatte ‹hlas ve Kâfirun su-

relerini (zamm-› sûre olarak) okurdu.
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895 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1114; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– III, 476, 1613

896 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2387; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 983, 950 –laf›z
ona ait–; yak›n ifadelerle: Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 470, 1603; Müs-
lim, es-Sahîh II, 920, 1261; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 344,
1876; Nesâî, es-Sunen V, 229

897 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 473, 1609; Müslim, es-Sahîh II, 924,
1267; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 326, 1757; Nesâî, es-Sunen
V, 231

898 Hasendir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1666; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– V, 344, 1875

899 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2394; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,
487, 1627; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 986, 2959



24. Rükn(-i Hacerî) ile kap› aras›nda gö¤sünü, yüzünü ve kollar›n›

oraya koymak suretiyle iltizâm etmek: Çünkü Amr b. fiuayb babas›ndan, o

dedesinden flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ben Abdullah b. Amr ile birlikte tavaf

ettim. Tavaf› bitirdikten sonra Kabe’nin arka taraf›nda namaz k›ld›k. Ben: Cehen-

nem azab›ndan Allah’a s›¤›nmaz m›s›n, dedim. O: Cehennem ateflinden Allah’a

s›¤›n›r›m, dedi. Daha sonra devam etti, rüknü istilam etti. Sonra Hicr ile kap› ara-

s›nda ayakta durdu, gö¤sünü, ellerini ve yanaklar›n› duvara yap›flt›rd›. Sonra da:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i böyle yaparken gördüm, dedi. 

25. Zemzem’den su içmek ve Zemzemle bafl› y›kamak: Çünkü Câbir’in

rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapm›flt›r.900

d. Sa’yin sünnetleri:

26. Az önce geçti¤i üzere rüknü istilâm etmek

27. Yüce Allah’›n: “fiüphe yok ki Safa ile Merve Allah’›n alâmetlerindendir.

Her kim Beyt’i hacceder veya umre yaparsa onlar› güzelce tavaf etmesinde onun

için bir sak›nca yoktur. Kim de gönül iste¤i ile (nafile) bir hay›r ifllerse gerçekte

Allah flükredenlerin mükâfat›n› verendir, herfleyi hakk›yla bilendir.” (el-Bakara,

2/158)  meâlindeki âyeti okuduktan sonra: “Allah’›n bafllad›¤› ile biz de bafll›yo-

ruz” der. Bunu da sa’y etmek için Safa’ya yaklaflt›¤› vakit söyler.901

28. Safa üzerinde iken k›bleye dönmek ve üç defa: “Allahuekber, Alla-

huekber, Allahuekber” dedikten sonra; “Bir ve tek olan Allah’tan baflka hiçbir ilah

yoktur. O’nun orta¤› yoktur. Mülk yaln›z O’nundur, Hamd yaln›z O’nad›r. O her-

fleye güç yetirendir. Bir ve tek olan Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. Vadini ger-

çeklefltirdi, kuluna yard›m etti, zafer verdi. Bütün (düflman) ordular›n› tek bafl›na

bozguna u¤ratt›” der, daha sonra diledi¤i duay› yapar. Bunu üç defa tekrarlar.

29. ‹ki yeflil direk aras›nda h›zl›ca koflmak

30. Merve üzerinde de, Safa üzerinde yapt›¤› flekilde beyte yönelmek,

zikir ve dua yapmak

e. Minâ’ya ç›k›fl›n sünnetleri:

31. Evinden Terviye (Zulhiccenin sekizinci günü) hac için ihrama gir-

mek902
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900 Bunlar daha önce kaydetti¤imiz Cabir hadisinde geçmiflti.
901 Az önce kaydedilen Cabir rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i hadisten
902 Daha önce kaydedilen ihram sünnetlerini de gözönünde bulundurmal›d›r.



32. Terviye gününde ö¤le, ikindi, akflam ve yats› namazlar›n› Mina’da

k›lmak, orada sabah namaz›n› k›l›p günefl do¤uncaya kadar geceyi geçir-

mek

33. Arefe gününde ö¤le ve ikindi namazlar›n› k›saltarak ve cem’ ile

Nemire denilen yerde k›lmak

34. Günefl batmadan önce Arafe’den ayr›lmamak

Hacc›n Rükünleri:

1. Niyet: Çünkü Yüce Allah: “Hâlbuki onlar onun dininde ihlâs sahipleri ve

hanifler olarak Allah’a ibadet etmelerinden... baflkas› ile emrolunmad›lar.” (el-

Beyyine, 98/5) buyru¤u ile Peygamber efendimizin: “Muhakkak ameller niyetle-

re ba¤l›d›r”903 buyurmufltur.

2. Arafat’ta vakfe yapmak: Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

“Hac Arafat’taki vakfedir” buyurmufltur.904

Ayr›ca Urve et-Taî rivâyet etti¤i hadiste flunlar› söylemektedir: Ben Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz k›lmak üzere ç›kt›¤›nda, Müzdelife’de ya-

n›na vard›m. Ey Allah’›n Rasûlü dedim. Ben Tay da¤lar›ndan geldim. Bine¤imi de

çok yordum, kendimi de çok yordum. Allah’a yemin ederim üzerinde vakfe yap-

mad›k hiçbir tepe b›rakmad›m. Benim hacc›m oldu mu? Bunun üzerine Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kim bizim bu namaz›m›za yetiflir ve bu-

radan gidinceye kadar bizimle birlikte vakfe yapar, bundan önce de gece veya

gündüz Arafat’ta vakfe yapm›fl ise o hacc›n› tamamlam›fl ve (ihram sonras› ya-

p›lacak olan) kirlerini gidermifl olur.”905

3. Tan yeri a¤ar›ncaya kadar Müzdelife’de gecelemek ve orada sabah

namaz›n› k›lmak. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem az önce kaydetti¤imiz

Urve yoluyla gelen hadiste ona flöyle demifltir: “Kim bu namaz›m›za kat›l›r ve

burdan ayr›l›ncaya kadar bizimle birlikte vakfe yapar, daha önceden de gece ya-

hut gündüz arafede vakfede bulunmufl ise o hacc›n› tamamlam›fl ve kirlerini gi-
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903 Daha önce abdest bahsinde abdestin s›hhat flartlar› sözkonusu edilirken kaydet-
ti¤imiz bu hadisin kaynaklar› için oraya bak›n›z.

904 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2441; Tirmizî, es-Sunen II, 188, 890; Nesâî, es-Sunen
V, 264; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1003, 3015; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– V, 425, 1933

905 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2442; Tirmizî, es-Sunen II, 188, 892; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 427, 1934; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1004,
3016; Nesâî, es-Sunen V, 263



dermifl olur.”906

4. ‹fâda tavaf›: Çünkü Yüce Allah: “Ve Beyt-i Atiki (Kâbe’yi) tavaf etsinler.”

(el-Hac, 22/29) buyurmufltur.

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Huyey k›z› Safiyye rad›yallahu anhâ ifada ta-

vaf›n› yapt›ktan sonra ayhali oldu. (Âifle) dedi ki: Ben de bu durumu Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’e aktard›m. “Bizi al›koyacak m›?” diye sordu. Ben ey Al-

lah’›n Rasûlü dedim. O ifadas›n› yapt›, Beyt’i tavaf etti, ifadadan sonra ayhali ol-

du. Allah Rasûlü: “O halde yola ç›kabilir” buyurdu.907

Böylelikle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “O bizi (yola koyulmaktan)

al›koyacak m›?” sözleri bu tavaf›n mutlaka yap›lmas› gerekti¤ine ve bu tavaf›

yapmayan› yola koyulmaktan al›koyaca¤›na delildir.

5. Safa ile Merve aras›nda sa’y etmek: Çünkü Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem sa’y etmifl ve: “Sa’y ediniz! fiüphesiz Allah üzerinize sa’yi (farz olarak)

yazd›.” buyurmufltur.908

Hacc›n vacibleri:

1. Mikattan ihrama girmek: Bu da üzerindeki (günlük) elbiselerini ç›kar-

t›p, ihram elbiselerini giyinmekle, sonra da “lebbeykellahumme bi umra: Allah’›m

umre yapmak üzere senin emrine uyarak geldim” yahut “lebbeykellahumme hac-

cen ve umraten: Allah’›m hac ve umre yapmak üzere senin emrine uyarak gel-

dim” diyerek niyet eder. 

2. Teflrik gecelerinde geceyi Mina’da geçirmek: Çünkü Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem orada geceyi geçirmifl ve “gece kalmamak hususunda” deve

çobanlar›na ruhsat vermifltir. Onlar, Nahr (bayram›n birinci günü Akabe’deki)

cemreye tafl atmalar›na, sonra da ertesi iki gün bütün ve nefr günü cemrelere

tafl atmalar›na izin vermifltir.909

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in (gecelemek hususunda çobanlara) izin

vermesi onlar›n d›fl›ndakilere bu gecelemenin vacib oldu¤unun delilidir.

3. S›raya uyarak cemrelere tafl atmak: Bu da Nahr (kurban bayram› bi-
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906 Bir önceki dipnotta belirtilen kaynaklar.
907 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 567, 1733; Müslim, es-Sahîh II, 964, 1211;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 486, 1987; Nesâî, es-Sunen I, 194;
Tirmizî, es-Sunen II, 210, 949; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1021, 3072

908 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1072; Ahmed, Musned
–Fethu’r-Rabbânî tertibi– XII, 76, 277; Hâkim, el-Mustedrek IV, 70



rinci) günü Akabe cemresine yedi küçük tafl, ondan sonra teflrîk günlerinde ze-

valden sonra üç cemreye de yedifler tafl atar. Birincisine tafl atmakla bafllar, son-

ra orta cemre, sonra da Akabe cemresine tafl atar.

4. Veda tavaf›: Çünkü ‹bn Abbas flöyle demifltir: “‹nsanlara yapacaklar›

son iflin Beyt(i tavaf etmek) olmas› emrolundu. Ancak ayhali olan han›ma hafif-

letildi. (Onlardan bu yükümlülük kald›r›ld›.)”910

5. Trafl olmak ya da k›saltmak: Trafl olmak ya da saçlar› k›saltmak Ki-

tap, sünnet ve icmâ’ ile sabittir. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Andolsun Allah Rasûlüne gösterdi¤i rü-

yay› hak ile tasdik etmifltir. Elbette -ve Allah’›n izni ile- Mescid-i Haram’a korku-

suzca, güvenlikle bafllar›n›z› trafl ettirmifller ve k›saltm›fllar olarak gireceksiniz-

dir.” (el-Feth, 48/27)

Abdullah b. Ömer’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Al-

lah’›m, saçlar›n› trafl ettirenlere merhamet buyur” diye dua etmifltir. Ashab: Ey Al-

lah’›n Rasûlü, ya k›saltt›ranlar? deyince yine: “Allah’›m, saçlar›n› trafl ettirenlere

merhamet buyur” diye dua etmifltir. Ashab yine: Ya k›saltt›ranlar ey Allah’›n Ra-

sûlü deyince: “K›saltt›ranlara da (merhamet buyur)” diye dua etmifltir.

Fukahâ’n›n cumhuru (ço¤unlu¤u) hükmü hakk›nda farkl› görüfllere sahip-

tir. Ço¤unlu¤u vacib oldu¤u kanaatindedir. Bunun terkedilmesi kan ile (kurban

kesmekle) mümkündür. fiafiilerin görüflüne göre ise bu, hacc›n rükünlerinden bir

rükündür. 

‹htilâf etmelerinin sebebi ise, buna ya da ötekine dair (aç›k) delilin bulun-

may›fl›d›r. Nitekim bu hususu hocam›z el-Elbanî –Allah’›n rahmeti üzerine ol-

sun– bize böylece bildirmifltir. 

Tavaf›n flartlar›:911

‹bn Abbas’tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Beyt’in

etraf›nda tavaf etmek t›pk› namaz gibidir. Ancak siz tavaf esnas›nda konuflabilir-

siniz. Bununla birlikte kim tavaf ederken konuflursa ancak hay›r konuflsun.”912
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909 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2463; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V,
451, 1959; Tirmizî, es-Sunen II, 215, 962; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1010, 3037;
Nesâî, es-Sunen V, 573

910 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 585, 1755; Müslim, es-Sahîh II, 963, 1378
911 F›khu’s-Sunne, I, 588; Menâru’s-Sebîl, I, 263
912 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 121; Tirmizî, es-Sunen II,

217, 967; ‹bn Huzeyme, es-Sahîh IV, 222, 2739; ‹bn H›bbân, es-Sahîh 247, 998;



Tavaf da bir çeflit namaz oldu¤una göre tavafta flu flartlar aran›r: 

1. Küçük ve büyük hadesten taheret: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem: “Taharetsiz hiçbir namaz› Allah kabul etmez” buyurmufltur.913

Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hac esnas›nda ayhali olan Âifle ra-

d›yallahu anhâ’ya flunlar› söylemifltir: “Haccedenin yapt›¤› herbir ifli yap. fiu kadar

var ki gusletmedikçe Beyt’i tavaf etme.”914

2. Avreti örtmek: Çünkü Yüce Allah: “Ey Âdemo¤ullar›, her mescidde ziy-

netinizi al›n.” (el-A’raf, 7/31) buyurmufltur. 

Ebû Hureyre’nin rivâyet etti¤i hadis de bunu gerektirmektedir. Çünkü Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda hacc›ndan önce Ebû Bekir es-S›ddîk rad›yal-

lahu anh’› hac emiri olarak tayin etti¤i hacda, Ebû Hureyre’yi de kurban bayram›

birinci günü insanlara: “Bu y›ldan sonra hiçbir müflrik hac edemeyecektir ve ç›p-

lak hiçbir kimse Beyt’i tavaf edemeyecektir” diye ilan edecek kimseler aras›nda

göndermiflti.915

3. Tavaf›n eksiksiz yedi tur (flavt) olarak yap›lmas›: Çünkü Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem yedi tur olarak tavaf yapm›flt›r. Nitekim ‹bn Ömer rad›yallahu

anh flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Beyt’in etraf›nda ye-

di defa tavaf etti. Makam›n arkas›nda iki rekât k›ld›. Safa ile Merve aras›nda da

yedi tur gidip geldi. Andolsun sizin için Rasûlullah’ta güzel bir örnek vard›r. Allah

Rasûlü bunu Yüce Allah’›n: “Ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (el-Hacc,

22/29) buyru¤unda gözetilen maksad› aç›klamak üzere yapm›flt›r.

Az dahi olsa yedi tavaftan eksik olursa tavaf yerine gelmifl olmaz. E¤er

(kaç flavt) tavaf etti¤inde flüphe ederse emin olmak için en az olan› esas al›r. 

4,5. Tavafa Hacer(i Esved)den bafllay›p orada bitirmek. Bunu yapar-

ken Beyt’i sol taraf›na almal›d›r. Çünkü Câbir rad›yallahu anh flöyle demifltir: “Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’ye gelince Hacer-i Esved’e gitti. Onu istilam

etti (öptü). Sonra sa¤›na do¤ru yürüdü. Üç flavt›nda remel yapt› (koflar gibi yü-

rüdü) ve dört flavt›nda da yürüdü.”

E¤er tavaf ederken beyti sa¤ taraf›na al›rsa tavaf sahih olmaz. 
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Darimî, es-Sunen I, 374, 1854; Hâkim, el-Mustedrek I, 459; Beyhakî V, 85
913 Daha önce “namaz için taharet” bahsinde geçen bu hadisin kaynaklar› için ora-

ya bak›n›z.
914 Müslim, es-Sahîh II, 873, 119, 1211; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 504,

1650
915 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 477, 369; Müslim, es-Sahîh II, 982, 1347;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 421, 1930; Nesâî, es-Sunen V, 234



6. Tavaf›n Beyt’in d›fl›ndan olmas› gerekir. Çünkü Yüce Allah’›n: “Ve

Beyt-i Atik’i tavaf etsinler” buyru¤u onun tamam›n› tavaf etmeyi gerektirir. E¤er

Hicr’in içinden geçerek tavaf ederse tavaf› sahih olmaz. Çünkü Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem: “Hicr Beyt’tendir” buyurmufltur.

7. Müvalat (tavaf›n kesintiye u¤rat›lmamas›): Çünkü Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem da bu flekilde tavaf etmifl ve: “Hac ibadetinizin nas›l yap›laca¤›-

n› benden ö¤reniniz” buyurmufltur.

E¤er abdest almak yahut kamet getirilen farz namaz› k›lmak ya da k›sa bir

süre dinlenmek için tavaf› kesintiye u¤rat›rsa kald›¤› yerden devam eder. Ancak

aradaki fas›la uzarsa yeniden bafllar. 

Sa’yin flartlar›:

Sa’yin sahih olabilmesi için baz› flartlar›n yerine getirilmesi gerekir:

1. Yedi flavt (tur) olmal›d›r.

2. Safa ile bafllamal›, Merve ile bitirmelidir.

3. Sa’yin Mes’a (denilen sa’y yap›lan yerde) olmas› gerekir. Bu da Sa-

fa ile Merve aras›nda uzay›p giden yoldur. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem böyle yapt›¤› gibi ayr›ca “hac ibadetinizi benden ö¤reniniz” buyru¤u da bunu

gerektirmektedir.

‹hramda yap›lmas› yasak olan ifller:

‹hraml› kimseye afla¤›daki hususlar haramd›r: 

1. Dikiflli elbise giymek: Çünkü ‹bn Ömer’in rivâyet etti¤i hadise göre bir

adam: Ey Allah’›n Rasûlü, ihraml› bir kimse hangi tür elbise giyebilir? diye sor-

mufl, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Gömlek, sar›k, don

(pantolon), bornoz, mest giyemez. Ancak herhangi bir kimse ayakkab› bulamaz-

sa o zaman mest giyinsin ama mestleri topuktan afla¤›s›ndan kessin. Safran ya

da alaçehre ile boyanm›fl hiçbir elbise giymesin.”916

Don (pantolon) ve ayakkab›dan baflka giyecek bulamayan kimselerin on-

lar› kesmeksizin giymesine müsaade edilir. Çünkü ‹bn Abbas flöyle demifltir:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i Arafat’ta hutbe verirken flöyle dedi¤ini dinle-

dim: “Ayakkab› bulamayan mest giyinsin. ‹hram›n alt parças›n› bulamayan da
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916 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 401, 1542; Müslim, es-Sahîh II, 834, 1177;
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don (pantolon) giyinebilir. ‹hraml› için (bu halde caizdir).”917

2. Kad›n›n yüz ve ellerini örtmesi: Çünkü ‹bn Ömer’in rivâyetine göre

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “‹hraml› olan kad›n peçe

ile yüzünü örtemez, eldiven de giyinemez.”918

Yan›ndan erkekler geçecek olursa yüzünü örtmesi caiz olur. Çünkü Hiflam

b. Urve, Fat›ma bint el-Münzir’den flöyle dedi¤ini rivâyet etmektedir: “Bizler ih-

raml› oldu¤umuz halde ve Ebû Bekir’in k›z› Esma ile birlikte iken yüzlerimizi ör-

terdik.”919

3. Erke¤in sar›k ve benzeri fleyle bafl›n› örtmesi: Çünkü ‹bn Ömer’in ri-

vâyetine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “(‹hraml› kimse) gömlek de giyi-

nemez, sar›k da saramaz” buyurmufltur.920

Çad›r ve benzeri fleylerin gölgesi ile gölgelenmesi caizdir. Çünkü daha ön-

ce Câbir’in rivâyet etti¤i hadiste belirtildi¤ine göre; “Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem k›ldan bir çad›r kurulmas›n› emir buyurdu. Bunun üzerine Nemire’de onun

için o çad›r kuruldu ve orada konaklad›.”

4. Koku sürünmek: Çünkü ‹bn Ömer’in rivâyet etti¤i hadiste Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Safran ya da alaçehre de¤mifl herhan-

gi bir elbiseyi giyinmeyiniz.”921

Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinden düflen ihraml› kifli

hakk›nda flunlar› söylemifltir: “Kefenine hanût koymay›n›z. Bafl›n› örtmeyiniz.

Çünkü o k›yamet gününde telbiye getirerek diriltilecektir.”922

5,6. T›rnaklar› kesmek, trafl ya da makasla ya da baflka bir yolla saç-

lar› izale etmek: Çünkü Yüce Allah: “Kurban yerine (Mina’ya) ulafl›ncaya kadar

bafllar›n›z› trafl etmeyin.” (el-Bakara, 2/196) buyurmufltur.

278 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

917 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 57, 1841; Nesâî, es-Sunen V, 132; Müs-
lim, es-Sahîh II, 835, 1178; Tirmizî, es-Sunen II, 165, 835; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 275, 1812

918 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1022; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IV, 52, 1838; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 271,
1808; Nesâî, es-Sunen V, 133; Tirmizî, es-Sunen II, 164, 834

919 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1023; Mâlik, el-Muvatta
224, 724; Hâkim, el-Mustedrek I, 454

920 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1012
921 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 401, 1542; Müslim, es-Sahîh II, 834, 1177;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 269, 1806; Nesâî, es-Sunen V, 129
922 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 135, 1265; Müslim, es-Sahîh II, 865,

1206; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 63, 3222-3223; Nesâî, es-
Sunen V, 196



‹lim adamlar› da ihraml› kimsenin t›rnaklar›n› kesmesinin haram oldu¤unu

icmâ’ ile kabul etmifllerdir.923

Saç›n› trafl etmemekten dolay› rahats›z olup hastalanan kimsenin herhan-

gi bir yolla saç›n› izale etmesi caizdir. Buna karfl›l›k bir fiyde ödemesi gerekir.

Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Art›k içinizde her kim hasta olur veya

bafl›nda bir eziyet bulunursa ona (üç gün) oruç, sadaka (alt› fakiri doyurmak) ya-

hutta kurbandan (biriyle) fidye (vacib) olur.” (el-Bakara, 2/196)

Ka’b b. Ucre’den rivâyete göre; ihraml› iken Mekke’ye girmeden önce Hu-

deybiye’de konaklam›flken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yan›mdan geçti. O

s›rada bir tencerenin alt›nda atefl yakmaya çal›fl›yordum. Bitler de yüzümün üze-

rine dökülüyordu. Allah Rasûlü: “Bu haflerelerin seni rahats›z ediyor mu?” deyin-

ce Ka’b: Evet dedi. Allah Rasûlü: “O halde bafl›n› trafl et ve alt› yoksula bir ferak

yemek yedir. -Bir ferak üç sa’d›r- Yahutta üç gün oruç tut ya da bir kurban

kes.”924

7. Cima ve onu ça¤r›flt›ran davran›fllar.

8. Günah ve masiyet olan iflleri yapmak.

9. Tart›flma ve münakafla etmek.

Bu üç hususun haram k›l›n›fl›n›n as›l dayana¤› Yüce Allah’›n flu buyru¤u-

dur: “Hac aylar› bilinen aylard›r. Her kim o aylarda (kendine) hacc› farzederse ar-

t›k hacda kad›na yaklaflmak, günah ifllemek, kavga etmek yoktur.” (el-Bakara,

2/197)

10,11. Evlenmek üzere talib olmak (niflanlanmak) ve nikâh akdi yap-

mak: Çünkü Osman rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “‹hraml› kendi ad›na da nikâhlamaz, baflkas›n› da bafl-

kas›na nikâhlayamaz ve evlenmek üzere de talip olamaz.”925

12. Öldürmek yahut bo¤azlamak yahut iflaret etmek ya da delâlet et-

mek suretiyle kara av›n›n avlanmas›na katk›da bulunmak veya kalk›flmak.

Çünkü Yüce Allah: “‹hramda bulundu¤unuz sürece kara av› size haram k›l›nd›.”
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Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 295, 1825; Tirmizî, es-Sunen II, 167,
842; Nesâî, es-Sunen V, 192



(el-Mâide, 5/96) buyurmufltur.

Ashab-› kiram›n ihraml› iken ihrama girmemifl bulunan Ebû Katade’nin av-

lad›¤› yabani eflfle¤e dair Peygamber efendimize soru sormalar› üzerine, Allah

Rasûlü flöyle buyurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse mi ona hamle yapmas›

için emir verdi, yoksa o ava iflaret mi etti?” diye sordu. Onlar hay›r deyince Allah

Rasûlü: “O halde yiyebilirsiniz” buyurdu.926

13. Kendisi için yahut kendisinin iflareti üzerine ya da yard›mc› olma-

s› sebebiyle avlan›lan hayvandan yemek. Çünkü Allah Rasûlü: “Ona hamle

yaps›n diye sizden birisi mi ona emir verdi yoksa ona iflarette bulundu” deyince

onlar: Hay›r dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “O halde yi-

yebilirsiniz” buyurdu. ‹flte bundan anlafl›lan budur.927

Hacc› iptal eden (bofla ç›kartan, bozan) ifller:928

Hac flu iki husustan birisi ile iptal (fâsid) olur:

1. Akabe cemresine tafl atmadan önce cima: E¤er Akabe cemresine

tafl att›ktan sonra ve ‹fada tavaf›ndan önce olursa, günah kazanm›fl olmakla bir-

likte hacc› iptal olmaz. 

Baz›lar› da bu hususu aç›kça ifade eden bir delil bulunmad›¤›ndan dolay›

cima sebebiyle hacc›n bât›l olmayaca¤› kanaatindedir.

2. Hac rükünlerinden herhangi birisini terketmek:

Herhangi bir kimsenin bu iki sebebten birisi dolay›s›yla hacc› iptal olursa

e¤er daha önce “güç yetirebilmek (istitaa)”› aç›klarken belirtti¤imiz flekilde gücü

yetecek olursa, bir sonraki sene haccetmesi gerekir. Aksi takdirde güç yetirece-

¤i vakit hacceder. Çünkü hacc›n vacib oluflu güç yetirebilmek flart›yla birlikte fev-

ren (geciktirilmeksizin ve derhal)dir.

Mekke ve Medine Harem bölgelerine ait yasaklar:

Buhârî, Müslim ve baflka kaynaklarda Abbâd b. Temîm’in amcas›ndan

yapt›¤› flu rivâyet yer almaktad›r: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “‹brahim Mekke’yi haram bir belde k›ld› ve ona dua etti. Ben de ‹brahim’in
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926 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 28, 1824; Müslim, es-Sahîh II, 853, 60,
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korusun–, ‹rfladu’s-Sârî adl› eserinden nakledilmifltir.



Mekke’yi haram k›ld›¤› gibi Medine’yi haram k›l›yorum.”

Bu iki flehrin haram k›l›nmas› Yüce Allah’›n iki peygamberine ve flerefli ra-

sûllerine –ikisine de salât ve selam olsun– vahiy etmesi ile gerçekleflmiflti. “el-

Haramâni, el-Harameyni: ‹ki harem” denildi¤i zaman kastedilen Mekke ve Medi-

ne’dir. fier’an (harem) lafz›n›n bunlar›n d›fl›nda herhangi bir flehir hakk›nda kul-

lan›lmas› caiz de¤ildir. Mescid-i Aksa hakk›nda harem lafz›n› kullanmak fler’an

caiz olmad›¤› gibi, ‹brahim el-Halil Mescidi için de kullan›lmas› caiz de¤ildir. Çün-

kü vahiy sadece Mekke ile Medine’ye Harem ad›n› vermifltir. Bu ise bir teflridir.

‹nsan akl›n›n bu alanda herhangi bir müdahalesi yoktur.

Harem topraklar›nda baz› hususlar› ifllemek yasakt›r. Bu bölgelerde yafla-

yan kimselere ya da hac, umre ya da baflka bir sebeple buralar› ziyaret eden ki-

flilere bu iflleri yapmak caiz de¤ildir. Sözkonusu bu hususlar flunlard›r:

1. Hayvan ve kufl avlamak, bunlar› ürkütmek ve bu hususta yard›mc› ol-

mak

2. ‹htiyaç ve zorunlulu¤un gerektirmesi hali d›fl›nda bitkilerinin ve dikenle-

rinin kopar›lmas›

3. Silah tafl›mak

4. Mekke Haremi içerisinde hac› olan kimselerin yiti¤i kald›rmalar›, alma-

lar›. Mekke’de mukim olan bir kimse ise yiti¤i al›r ve tan›t›r. Bu hususta hacce-

den ile mukim aras›ndaki fark da aç›kt›r.

Derim ki: Bu yasaklar›n delili, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Mekke

fethi günü söyledi¤i flu sözlerdir: 

“fiüphesiz bu flehri Allah, gökleri ve yeri yaratt›¤› gün haram (sayg› de¤er)

k›lm›flt›r. O Allah’›n haram k›lmas›yla k›yamet gününe kadar haram bir flehirdir.

Bu flehirde benden önce savaflmak hiçbir kimseye helâl k›l›nmad›. Bana da an-

cak günün çok k›sa bir süresinde helâl k›l›nm›flt›r. O halde Allah’›n haram k›lma-

s› ile k›yamet gününe kadar haramd›r. Onun dikeni kopar›lmaz, av hayvan› ürkü-

tülmez. Oran›n yiti¤i –onu tan›tmak amac›yla alacak kimseler müstesnâ– al›n-

maz, yafl otu kopar›lmaz.”

Bunun üzerine Abbas: Ey Allah’›n Rasûlü izhir müstesnâ olsun. Çünkü

Mekke’nin demircileri onu kullan›r ve (Mekkeliler onu) evlerinde kullan›rlar. Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da: “Evet, izhir müstesnâ” buyurdu.929
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Câbir’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken

dinledim: “Sizden herhangi birinize Mekke’de silah tafl›mak helâl de¤ildir.”930

Ali rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (Medine hakk›nda)

flöyle buyurdu: “Onun yafl otu kopar›lmaz, av hayvan› ürkütülmez, onu ilan ede-

cek kimse için müstesnâ yitik mal› al›nmaz. Savaflmak maksad›yla herhangi bir

kimsenin bu flehirde silah tafl›mas› uygun düflmez. Bir kimsenin devesine yem

olarak vermesi müstesnâ oran›n a¤ac› kopar›lmaz.”931

Hocam›z fiakra der ki: “Kim bu yasaklardan birisini iflleyecek olursa günah

kazanm›fl olur, tevbe ve isti¤far etmesi gerekir. Ancak avlanmas› müstesnâd›r.

Harem bölgesinde avlanan ihraml› bir kimsenin, tevbe ve isti¤fardan ayr› olarak

ceza kurban› da kesmesi gerekir.”

Harem bölgesinde avlanman›n cezas›:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Ey iman edenler! Siz ihraml› iken av› öldürme-

yin. ‹çinizden kim onu bilerek öldürürse cezas›: Sizden adaletli iki kimsenin hük-

mü ile öldürdü¤ü hayvan›n bir benzeri Kâbe’ye ulaflt›r›lacak (deve, s›¤›r veya ko-

yun cinsinden) bir hayvan kurban etmektir; yahut (o nisbette) düflkünlere yemek

yedirmek fleklinde bir keffarettir ya da bunun dengi oruç tutmakt›r. Ta ki yapt›¤›-

n›n vebalini tatm›fl olsun. Allah geçmiflteki ba¤›fllam›flt›r. Fakat kim bir daha böy-

le yaparsa Allah ondan intikam al›r. Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir.” (el-

Mâide, 5/95)

Merhum ‹bn Kesîr, Tefsîr’inde (II, 98) flunlar› söylemektedir: 

“Bu buyruk ile Yüce Allah, ihraml› iken av hayvan›n› öldürmeyi haram k›l-

makta, bu bölge içerisinde avlanmay› yasaklamaktad›r.

Bu buyruk anlam itibariyle yenilecek olanlar› kapsar. Onlardan yahut bafl-

kalar›ndan yap›lacak olsa dahi. Yenilmeyen türden kara hayvanlar›na gelince,

fiafii’ye göre onlar› öldürmek ihraml› için caizdir. Cumhur bunlar›n da öldürülme-

sinin haram oldu¤u kanaatindedir. Bundan tek istisnâ Buhârî ile Müslim’de sabit

olan flu rivâyette sözkonusu edilenlerdir: Zührî, Urve’den o mü’minlerin annesi

Âifle’den rivâyet etti¤ine göre; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Befl fâs›k vard›r ki, bunlar helâl ve haram bölgelerde öldürülürler: Karga, çay-
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930 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7645; Müslim, es-Sahîh II, 989, 1356
931 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1790; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd

ile– VI, 20, 2018



lak, akrep, fare ve sald›rgan köpek”932

Cumhurun kabul etti¤i görüfle göre cezay› gerektirmesi bak›m›ndan kastî

yapan ile unutarak avlanan aras›nda fark yoktur. 

Zührî dedi ki: Kitap bu ifli kasten yapana delildir, sünnet de bu ifli unutarak

yapan› da kapsamaktad›r. Bunun anlam› flu ki: Kur’ân-› Kerim bu ifli kasten ya-

pan›n ceza verece¤ine ve günah kazanaca¤›na: “Ta ki etti¤inin vebalini tatm›fl

olsun. Allah geçmifltekileri ba¤›fllam›flt›r. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah

ondan intikam al›r.” (el-Mâide, 5/95) buyru¤u ile delil teflkil etmektedir. Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem’in verdi¤i hükümler ile ashab›n›n hükümleri ise hata ve

yan›larak yapan kimselerin de Kitab›n kasti olarak delâlet etti¤i cezan›n ayn›s›n›

ödemelerini gerektirmektedir. Ayn› flekilde av hayvan›n› öldürmek onu telef et-

mektir. Telef edilen bir fley ise kasten de olsa, unutularak da olsa tazminat alt›n-

dad›r. Fakat bu ifli kasten yapan günahkârd›r, hata yoluyla yapan kimse ise k›-

nanmaz.

Yüce Allah’›n: “...Öldürdü¤ü hayvan›n bir benzeri Kabe’ye ulaflt›r›lacak bir

hayvan kurban etmektir.” (el-Mâide, 5/95) buyru¤u da Malik, fiafii, Ahmed’in ve

fukahân›n cumhûrunun kabul etti¤i flu görüfle delildir: ‹hraml› olan bir kimsenin

öldürdü¤ü hayvan›n e¤er evcil hayvanlardan bir benzeri varsa onu ceza olarak

kurban etmesi icab eder. E¤er öldürdü¤ü hayvan›n bir benzeri yoksa ‹bn Abbas

böyle bir hayvan›n bedelinin Mekke’ye hediye olarak gönderilmesi hükmünü ver-

mifltir ve bunu Beyhaki rivâyet etmifltir.933

Benzeri bulunan av hayvanlar› hakk›nda Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’in ve ashab›n›n verdikleri hükümlere baz› örnekler:

Câbir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e s›rtlan hakk›nda so-

ru sordum. fiöyle buyurdu: “O bir av hayvan›d›r. ‹hraml› bir kimse onu avlayacak

olursa karfl›l›¤›nda bir koç gönderir.”934
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932 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 34, 1829; Müslim, es-Sahîh II, 856, 1198;
Tirmizî, es-Sunen II, 166, 839

933 ‹bn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Az›ym, II, 99. ‹krime’den flöyle dedi¤i rivâyet edilmifl-
tir: Bizler Vadi’l-Ezrak’ta iken Mervan, ‹bn Abbas’a flunu sordu: Bizler koyun, s›-
¤›r ve keçi türünden yerini tutacak bir hayvan bulamad›¤›m›z bir av› avlayacak
olursak ne dersin? ‹bn Abbas dedi ki: Onun de¤erinin ne oldu¤una bakars›n ve
bunu Mekke ahalisi yoksullar›na sadaka olarak da¤›t›rs›n.”

934 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3226; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– X, 274, 3783



Yine Câbir’den rivâyete göre Ömer b. el-Hattab s›rtlan karfl›l›¤›nda bir koç,

ceylan karfl›l›¤›nda bir keçi, tavflan karfl›l›¤›nda bir difli o¤lak, cerbua karfl›l›¤›n-

da dört ayl›k bir o¤lak verilece¤ine hükmetmifltir.935

‹bn Abbas’tan rivâyete göre o Harem bölgesindeki güvercinler karfl›l›¤›n-

da hem ihraml› olan, hem olmayan kimseler hakk›nda herbir güvercine karfl›l›k

bir koyun ceza kurban› verilece¤ine hükmetmifltir.936

‹bn Kesîr (II, 100) flunlar› söylemektedir: 

“Yüce Allah’›n: “Kâbe’ye ulaflt›r›lacak bir hayvan kurban etmektir”  buyru-

¤undan maksat onun orada bo¤azlanmas› suretiyle harem bölgesine ulaflt›r›lma-

s›d›r. Bu, kurban›n etleri Harem bölgesindeki yoksullara da¤›t›l›r. Bu böyle bir

halde yap›lmas› ittifakla kabul edilmifl bir husustur.

Yüce Allah’›n: “Yahut (o nisbette) düflkünlere yemek yedirmek fleklinde bir

keffarettir ya da bunun dengi oruç tutmakt›r” buyru¤una gelince; ihraml› olan

kimse öldürdü¤ü av hayvan›n›n bir benzerini kara hayvanlar› aras›nda bulama-

yacak olur yahutta öldürülen av hayvan› benzeri olanlardan de¤ilse yahutta bu-

rada buyruk ceza olarak benzeri hayvan› kesmek, yemek yedirmek ve oruç tut-

mak aras›nda muhayyerlik oldu¤unu kabul edecek olursak –çünkü “ev: ya, veya,

yahut”in zahiri bunu gerektirir– o takdirde yap›lacak olan k›ymetini vermektir. Bu

durumda avlan›lan hayvan ya da onun benzerine k›ymet biçilir. Sonra k›ymet

olarak belirlenen bu miktar ile yiyecek al›n›r ve sadaka olarak da¤›t›l›r. Herbir

yoksula ondan bir müd verilir. E¤er bulamayacak yahutta bizler muhayyerlik gö-

rüflünü kabul edecek olursak, herbir yoksula verilecek miktar karfl›l›¤›nda bir gün

oruç tutar.” (Baz› tasarruflarla)

Hacda cinsel iliflkide bulunman›n cezas›:

Birinci tehallülden önce (yani kurban bayram› birinci günü Akabe cemresi-

ne tafl atmadan önce) cinsel iliflkide bulunan bir kimsenin –daha önce geçti¤i gi-

bi– hacc› fasid olur ve bir büyükbafl hayvan kurban etmesi gerekir.

E¤er birinci tehallülden sonra ve ikincisinden önce iliflkide bulunacak olur-

sa bir koyun keser, hacc› fasid olmaz.

‹bn Abbas’tan rivâyete göre ona ihraml› iken ve henüz Mina’da olup, ayr›l-
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935 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1051; Mâlik, el-Muvatta
285, 941; Beyhakî V, 183

936 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1056; Beyhakî V,
205



madan önce han›m› ile cima eden bir kimse hakk›nda ona soru sorulmufl, o da

o kimseye bir deve kurban etmesini emretmifltir.937

Amr b. fiuayb’den, o babas›ndan rivâyet etti¤ine göre bir adam Abdullah

b. Amr’a gelerek han›m› ile cima eden ihraml› bir kimse hakk›nda soru sormufl,

o da kendisine Abdullah b. Ömer’e gitmesini iflaret ederek: O adama git, ona sor

demifltir. Adam onu tan›yamad›. Bunun üzerine ben de onunla gittim. ‹bn Ömer’e

sordu, o da ona: Hacc›n bat›l oldu diye cevap verdi. Adam: Peki ne yapay›m di-

ye sorunca: Sen de insanlarla beraber ç›k, onlar›n yapt›klar›n› yap. Önümüzde-

ki sene gelince haccet ve hediye kurban› kes. Adam, ben de onunla birlikte ol-

du¤um halde Abdullah b. Amr’a geri döndü, ona durumu bildirdi. Bu sefer ona:

‹bn Abbas’a git ve ona sor dedi. fiuayb dedi ki: Onunla birlikte ‹bn Abbas’a git-

tim, ona sordum. O da ‹bn Ömer’in dedi¤i gibi ona cevap verdi. Yine Abdullah b.

Amr’a –ben de onunla birlikte oldu¤um halde- geri döndüm. ‹bn Abbas’›n da ona

neler söyledi¤ini bildirdi. Sonra ona: Peki sen ne dersin diye sorunca Abdullah b.

Amr: Ben de onlar›n ikisinin söyledikleri gibi diyorum, diye cevap vermifltir.938

Said b. Cubeyr’den rivâyete göre bir kifli han›m› ile birlikte iken her ikisi de

umre yapmak üzere ihrama girdiler. Han›m saçlar›n› k›saltmak d›fl›nda yap›lma-

s› gerekenlerin hepsini yapt›. Saçlar›n› k›saltmadan önce kocas› onunla cima et-

ti. Buna dair ‹bn Abbas’a soru sorunca o: Bu çok flehvetli bir kad›nm›fl, dedi.

Ona: Kad›n senin sesini duyuyor, denilince bu sözünden utand› ve: Niye bana

bildirmediniz diye ç›k›flt›. Kad›na da: Bir kurban kes, dedi. Ne keseyim? deyince,

“bir difli deve yahut bir s›¤›r ya da bir koyun kes” dedi. Kad›n: Bunlar›n hangisi

faziletlidir diye sorunca ‹bn Abbas: Difli deve diye cevap verdi.939

Difli deve ya da koyun bulamayan bir kimsenin üç gün hacda, yedi gün de

döndükten sonra olmak üzere on gün oruç tutar. Çünkü Yüce Allah flöyle buyur-

maktad›r: “Fakat kim bulamazsa hac günlerinde üç, (yurdunuza) döndü¤ünüz

vakitte yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutsun.” (el-Bakara, 2/196)

Efdal olan üç günü Arafe’den önce tutmas›d›r. E¤er böyle yapmayacak

olursa teflri günlerinde oruç tutmas› caiz olur. Çünkü ‹bn Ömer ve Âifle (r.anhu-

ma) flöyle demifllerdir: “Teflrik günlerinde (kurban bayram›n›n iki, üç ve dördün-

cü gününde) oruç tutulmas› ancak hediye kurban› bulamayan kimseler için ruh-
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937 Sahih ve (senedi ‹bn Abbas’a kadar ulaflan) mevkuf bir hadistir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî
Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1044; Beyhakî V, 171

938 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl IV, 234; Beyhakî V, 167
939 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl IV, 233; Beyhakî V, 172



sat verilmifl bir oruçtur.”940

“Erke¤in durumu da t›pk› burada sözü edilen kad›n ile ayn›d›r. fiu kadar

var ki e¤er kad›n ile zorla iliflki kurulmufl ise, hediye kurban› kesmesi gerekmez.

Ayn› flekilde hacc› da sahihtir. Oysa onunla cima eden kocas›n›n hacc› böyle de-

¤ildir (fâsiddir).”941

Said b. Cubeyr’den dedi ki: Bir adam ‹bn Abbas’a gelerek: “Ben ziyaret

(ifada tavaf›n›) yapmadan önce han›m›mla cima, ettim dedi. ‹bn Abbas flöyle de-

di: E¤er onun da sana yard›m› olmuflsa herbirinizin güzel, semiz bir difli deve

kesmesi icab eder. E¤er kad›n›n bu konuda sana bir katk›s› olmam›fl ise senin

güzel ve semiz bir difli deve kesmen gerekir?”942

Hacda ak›t›lmas› sözkonusu olan kanlar (kurban türleri):943

1. Temettu ve k›ran hacc› dolay›s›yla kesilmesi gereken kurban: Bu

önce umre için ihrama girip, daha sonra temettuda bulunarak, daha sonra hac

için ihrama giren hac›ya ya da ikisini birarada yapmak üzere hac ve umre niye-

tiyle ihrama giren kimseye kesmesi icab eden kurband›r. Çünkü Yüce Allah flöy-

le buyurmufltur: “Art›k kim hac zaman›na kadar umreden faydalanmak isterse

kurbandan kolay›na geleni kessin. Fakat kim bulamazsa hac günlerinde üç (ül-

kenize) döndü¤ünüz vakitte yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutsun.” (el-

Bakara, 2/196)

2. Hastal›k yahutta rahats›z edici herhangi bir sebep dolay›s›yla saç-

lar›n› trafl eden hac›n›n kesmesi gereken fidye kurban›. Çünkü Yüce Allah

flöyle buyurmufltur: “Art›k içinizde her kim hasta olur veya bafl›nda bir eziyet bu-

lunursa ona (üç gün) oruç, sadaka (alt› fakiri doyurmak) yahutta kurbandan (bi-

riyle) fidye (vacib olur.)” (el-Bakara, 2/196)

3. Ceza kurban›: Bu bir kara hayvan› öldüren ihraml›ya kesmesi gereken

kurbana denir. Deniz av›nda ise herhangi bir fley yapmas› gerekmez. (Bu tür kur-

bana dair aç›klamalar az önce geçmiflti.)

4. ‹hsâr (Mekke’ye girip hac ya da umre yapmaktan al›konulma) kur-

ban›: Bu da hastal›k, düflman ya da baflka bir sebep dolay›s›yla hac ifllerini ta-
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940 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1042; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IV, 242, 1997

941 ‹rfladu’s-Sârî
942 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1044; Beyhakî V, 168
943 Âyetin ilavesi ile birlikte ‹rfladu’s-Sârî’den naklen



mamlamaktan –e¤er ihrama girerken flart koflmam›flsa– al›konulmas› sebebiyle

sözkonusu olur. Çünkü Yüce Allah: “E¤er (herhangi bir sebeple) al›konulursan›z

o halde kolay›n›za gelen kurbanlardan gönderin.” (el-Bakara, 2/196) buyurmufl-

tur.

5. Cima dolay›s›yla kesilmesi gereken kurban: Bu da hac esnas›nda

iliflki kuran hac›n›n kesmesi gereken kurband›r. (Buna dair aç›klamalar da az ön-

ceden geçmiflti.)

UMRE:

“Umre” en üstün ibadetlerden, Allah’a yak›nlaflt›r›c› en faziletli amellerden-

dir. Allah onun sebebiyle kullar›n›n derecelerini yükseltir ve günahlar›n› siler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sözüyle, hem davran›fl›yla ona özel bir iti-

na göstererek flöyle buyurmufltur: “Bir umreden sonra yap›lan di¤er umre ikisi

aras›ndaki günahlara keffarettir.”944

Yine Allah Rasûlü flöyle buyurmufltur: “Hacc› ve umreyi peflpefle yap›n›z.

Çünkü her ikisi de körü¤ün demirin, alt›n ve gümüflün pisliklerini giderdi¤i gibi fa-

kirli¤i ve günah› giderirler.”945

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisi umre yapt›¤› gibi, hayatta iken

de ashab› onunla birlikte ve ölümünden sonra da umre yapm›fllard›r.946

Umrenin rükünleri:

1. ‹hram: Bu, umreye bafllama niyeti demektir. Çünkü Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem: “Ameller ancak niyetler iledir” buyurmufltur.947

2,3. Tavaf yapmak ve sa’y etmek: Çünkü Yüce Allah: “Ve Beyt-i Atiki

(Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (el-Hac, 22/29) ile: “Muhakkak Safa ile Merve Allah’›n

niflanlar›ndand›r.” (el-Bakara, 2/158) buyurdu¤u gibi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem da: “Sa’y ediniz. Çünkü Allah size sa’y etmeyi yazm›flt›r” buyurmufltur.948

4. Halk (saçlar› trafl etmek) veya taksîr (k›saltmak): Çünkü ‹bn Ömer’in
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944 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 597, 1773; Müslim, es-Sahîh II, 983,
1349; Tirmizî, es-Sunen II, 206, 937; Nesâî, es-Sunen V, 115; ‹bn Mâce, es-Su-
nen II, 964, 2888

945 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2899; Tirmizî, es-Sunen II, 153, 807; Nesâî, es-
Sunen V, 115

946 ‹rfladu’s-Sârî
947 Bu hadis daha önce geçmifl ve kaynaklar› orada gösterilmifltir. 



rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur:

“Beraberinde kurbanl›k bulunmayan kimseler Beyt’i tavaf etsinler, Safa ile Mer-

ve aras›nda sa’y yaps›nlar ve saçlar›n› k›salt›p ihramdan ç›ks›nlar.”949

Vacibleri:

Umre yapmak isteyen kimse e¤er mikata gelinmeden önce bir yerde ika-

met ediyor ise, mikattan itibaren ihrama girmelidir. E¤er mikattan sonra bir yer-

de ikamet ediyorsa kendi evinden ihrama girer. Mekke’de ikamet eden bir kim-

senin ise Harem bölgesinin d›fl›na ç›k›p oradan ihrama girmesi gerekir. Çünkü

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Âifle rad›yallahu anhâ’ya Ten’im’den ihrama gir-

mesini emretmifltir.950

Vakti:

Senenin tamam› umre yapmak için uygun vakittir. Ancak ramazanda um-

re yapmak di¤er aylara göre daha faziletlidir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Ramazan ay›nda bir umre, bir hacca denktir.”951

Hacdan önce umre yapman›n cevaz›:

‹krime b. Halid’den rivâyete göre o ‹bn Ömer rad›yallahu anh’a hacdan önce

umre yapmaya dair soru sordu. O da kendisine: Bir sak›ncas› yoktur, diye cevap

verdi. ‹krime dedi ki: ‹bn Ömer dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac et-

meden önce umre yapt›.”952

Umrenin tekrarlanmas›:953

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dört ayr› y›lda dört umre yapt›. Herbir
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948 Bu hadis Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât daha önceden geçmiflti.
949 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 539, 1691; Müslim, es-Sahîh II, 901,

1227; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 237, 1788; Nesâî, es-Sunen
V, 151

950 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 606, 1784; Müslim, es-Sahîh II, 880,
1212; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 474, 1979; Tirmizî, es-Sunen
II, 206, 938; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 997, 2999

951 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4097; Tirmizî, es-Sunen II, 208, 943; ‹bn Mâce,
es-Sunen II, 996, 2993

952 Sahihtir. Muhtasar Sahîhi Buhârî 862; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III,
597, 1774

953 ‹rfladu’s-Sârî



yolculu¤unda sadece bir defa umre yapt›. Beraberinde bulunan ashab-› kiram da

öyle yapt›lar. Onlardan herhangi bir kimsenin tek yolculukta iki defa umre yapt›k-

lar›na dair bir rivâyet –o hayattayken olsun, vefat›ndan sonra olsun– bize ulafl-

m›fl de¤ildir. Bundan tek istisnâ Âifle rad›yallahu anhâ’d›r. O Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem ile birlikte yapt›¤› hacc›nda ayhali olunca Allah Rasûlü, kardefli Ebû

Bekir’in o¤lu Abdurrahman’a, Âifle’yi bir umre için ihrama girmek üzere Ten’ime

ç›karmas›n› emretti. Çünkü o hacc› ile birlikte (K›ran olarak) yapt›¤› umresinin

bat›l oldu¤unu sanm›fl ve bundan dolay› a¤lam›flt›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem da onun gönlünü hofl etmek için umre yapmas›na izin vermiflti. 

Âifle rad›yallahu anhâ’n›n yapt›¤› bu umre ona hast›r. Bunun delili ashab-› ki-

ramdan erkek olsun, kad›n olsun hac ettikten sonra Âifle rad›yallahu anhâ’n›n yap-

t›¤› gibi Ten’im’den umre yapt›¤›n›n bilinmemifl olmas›d›r. E¤er ashab-› kiram Âi-

fle’nin yapt›¤› bu iflin haclar›ndan sonra kendileri için de meflru oldu¤unu bilmifl

olsalard›, bu hususta onlardan bize oldukça çok say›da nakil gelmesi gerekirdi.

‹mam fievkanî –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– diyor ki: “Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem günümüzün insanlar›n›n yapt›¤› gibi umre yapmak üzere Mek-

ke’den Haremin d›fl›na ç›karak Mekke’ye girmifl de¤ildir. Ashabdan herhangi bir

kimsenin bu ifli yapt›¤› da sabit olmam›flt›r.”

Hacdan sonra umrenin tekrarlanmas›; Ashab-› kiramdan sabit olmad›-

¤› gibi, senenin di¤er günlerinde umreyi tekrarlad›klar› da sabit olmam›flt›r. Oy-

sa fert olarak da, cemaatler halinde de umre yapmak üzere Mekke’ye zaman za-

man gidip gelirlerdi. Onlar umrenin Beytullah› tavaf etmek, Safa ile Merve ara-

s›nda sa’y etmek için bir ziyaret oldu¤unu biliyorlard›. Ayn› flekilde onlar Beytul-

lah› tavaf etmenin sa’yden daha faziletli oldu¤unu da kesinlikle biliyorlard›. Bu

sebeble onlar Ten’ime kadar ç›kmakla u¤rafl›p yeni bir umrenin iflleri ile kendile-

rini meflgul edecek yerde Beytullah› tavaf etmenin daha uygun oldu¤unu biliyor-

lard›. Bilindi¤i gibi yeni bir umre yapmak üzere ihrama girmek amac›yla Ten’ime

kadar gidip bunun için harcayaca¤› zamanda, yüzlerce defa Beyt’in etraf›nda ta-

vaf edebilir.

Tavûs –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– diyor ki: “Ten’imden umre yapan

kimselerin bu iflleri dolay›s›yla ecir mi kazan›yorlar, yoksa azab m› edilecekler bi-

lemiyorum. Ona: Azab m› edilecekler diyorsun, diye sorulunca flunlar› söyledi:

Çünkü böyle bir kimse Beyti tavaf etmeyi terkediyor. Dört millik bir mesafeye ç›k›p

geri geliyor. Dört mil gidene kadar o ikiyüz defa tavaf edebilir. Beyti tavaf etmesi

elbetteki herhangi bir maksada hizmet etmeyen bir yürüyüflten daha faziletlidir.”
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Buna göre amelî– nebevî sünnet umrenin tekrarlanmas›n›n meflru olmad›-

¤›na delildir. Ashab-› kiram›n uygulamas› da bunu göstermektedir. Peygamberimiz

de bizlere kendisinin ve kendisinden sonraki raflid halifelerin sünnetine ba¤lanma-

y› emrederek flöyle buyurmufltur: “Benim ve benden sonra hidayete erdirilmifl ra-

flid halifelerin sünnetine s›ms›k› sar›l›n. O sünnete az› difllerinizle yap›fl›n.”

Medine-i Münevvere’yi ziyaret954

Medine’nin fazileti:

Câbir b. Semura’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle bu-

yururken dinledim: “fiüphesiz Yüce Allah Medine’ye “Tâbe” ad›n› vermifltir.”955

Ebû Hureyre’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “fiüp-

hesiz ki Medine körük gibidir. Demirci körü¤ü demirin pisliklerini d›flar› ç›kard›¤›

gibi o da pislikleri d›flar› atar. Medine de flerlilerini d›flar› atmad›kça k›yamet kop-

mayacakt›r.”956

Peygamber Mescidinin ve orada namaz k›lman›n fazileti:

Ebû Hureyre’den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Yük-

ler yolculuk maksad›yla ancak üç mescide gitmek için vurulur: Benim bu mesci-

dim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa.”957

Yine Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Benim bu mescidimde k›l›nan bir namaz, Mescid-i Haram müstesnâ, di-

¤er mescidlerde k›l›nan bin namazdan hay›rl›d›r.”958

Abdullah b. Zeyd’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Benim evim ile minberimin aras› cennet bahçelerinden bir bahçedir.”959

Peygamber Mescidini ve Peygamber kabrini ziyaret âdâb›:

Peygamber Mescidinin, Mescid-i Haram’›n ve Mescid-i Aksa’n›n özel fazi-

leti flan› Yüce Allah’›n bu üç mescide bir lütuf ve ikram›d›r. Bu hususlar bu üç
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954 ‹rfladu’s-Sârî
955 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1775; Müslim, es-Sahîh II, 1007, 1385
956 Sahihtir. Muhtasar Sahîhi Müslim 782; Müslim, es-Sahîh II, 1005, 1381
957 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 63, 1189; Müslim, es-Sahîh II, 1014, 1397;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 15, 2017; Nesâî, es-Sunen II, 37
958 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 63, 1190; Müslim, es-Sahîh II, 1012, 1394;

Tirmizî, es-Sunen I, 204, 324, Nesâî, es-Sunen II, 35
959 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 70, 1195; Müslim, es-Sahîh II, 1010, 1390;

Nesâî, es-Sunen II, 35



mescidde k›l›nan namazlar› di¤erlerinden daha faziletli de¤erlendirmesi ile orta-

ya ç›kmaktad›r. Buna göre bu üç mescide gelen bir kimse, sevap elde etmek ve

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu mescidlere yolculuk yapmak ve onlar› zi-

yaret etmek üzere yükleri vurmaya teflvik davetine uymak için gelir.

Bu üç mescidin di¤er mescidlerden ayr›, özel bir tak›m âdâb› yoktur. fiu ka-

dar var ki, baz› kimseler bu hususta ifli kar›flt›rarak Peygamber mescidine özel ba-

z› âdâb bulundu¤unu kabul edebilirler. Asl›nda mescidin içerisinde Peygamber

efendimizin kabr-i flerifi bulunmasayd›, böyle bir kar›fl›kl›k da sözkonusu olmazd›.

Medine’ye gelip de Peygamber mescidini ziyaret etmek isteyen bir müslü-

man›n neyi yapaca¤›n› aç›kça bilmesi için bu mescidin ziyaret âdâb› ile ilgili afla-

¤›daki hususlar› kaydetmek istiyoruz: 

1. Mescide sa¤ aya¤›yla girdikten sonra “Allahumme salli alâ Muhamme-

din ve sellim, Allahummeftah lî ebvâbe rahmetik: Allah’›m Muhammed’e salât ve

selâm eyle, Allah’›m bana rahmetinin kap›lar›n› aç” demelidir.960 Ya da: “Eûzu

billahi’l-azim ve bi vechihi’l-kerim ve sultanihi’l-kadim mine’fl-fleytani’r-Racim: Al-

lah’›m azim zat›na, kerim vechine ve kadim sultan›na ko¤ulmufl fleytandan s›¤›-

n›r›m” demelidir.961

2. Sonra oturmadan iki rekat tahiyyetu’l-mescid k›lar.

3. Kabr-i flerife do¤ru namaz k›lmaktan ve dua edece¤i vakit kabre do¤ru

yönelmekten sak›nmal›d›r.

4. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e selam vermek üzere

kabr-i flerife gider. Ellerini gö¤süne koymaktan, bafl›n› önüne e¤mekten, ancak

Yüce Allah’›n önünde yap›lmas› yak›flan zillet arzetmekten, Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem’i imdada ve yard›ma ça¤›rmaktan sak›nmal›d›r. Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem, Baki’de yatanlara selam verdi¤i kelime ve laf›zlarla Peygambe-

rimize selâm vermelidir. Onun çeflitli ifadelerle ölülere selâm verdi¤ine dair sahih

rivâyetler gelmifltir. Bunlar›n birisi flöyledir: “Ey müslüman ve mü’minlerden kim-

selerin bulundu¤u bu diyarda bulunanlar, selam sizlere! Allah bizden önden ge-

çenlere de, geri kalanlara da rahmet buyursun. fiüphesiz –inflaallah– bizler de

size yetiflece¤iz.”962

Peygamberimizin iki sahabisi Ebû Bekir ve Ömer rad›yallahu anhuma’ya da

ayn› flekilde selam verir.
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5. Mescidde yahut kabr-i flerifin yak›n›nda sesi yükseltmek edebe ayk›r›-

d›r. Onun için sesini k›smaya dikkat etmelidir. Çünkü vefat›ndan sonra Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’e karfl› edebli olmak, t›pk› hayatta iken onun karfl›s›n-

da edebli olmak gibidir.

6. ‹lk saflarda cemaatle birlikte namaz k›lmaya gayret etmelidir. Çünkü bu-

nun pek büyük fazileti ve büyük mükafat ve sevab› vard›r.

7. Peygamber Ravzas›nda namaz k›lma iste¤i, onu ilk saflardan geride

kalmas›na sebeb olmamal›d›r. Çünkü Ravza’da namaz k›lmay› mescidin di¤er

bölümlerinde namaz k›lmadan daha faziletli görmeyi gerektiren ayr› bir özelli¤i

yoktur.

8. ‹nsanlar aras›nda dilden dile dolaflan bir hadise binaen Peygamber mes-

cidinde aral›ks›z k›rk vakit namaz k›lmaya özen göstermenin sünnette bir asl› yok-

tur. Söz konusu hadis flöyledir: “Benim mescidimde bir namaz geçirmemek üzere

k›rk vakit namaz k›lan kimseye cehennem ateflinden bir kurtulufl yaz›l›r, azabtan

kurtulur ve münaf›kl›ktan uzak kal›r.”963 Bu sahih olmayan zay›f bir hadistir.

9. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kabr-i flerifine çokça gidip gelmek de

meflru de¤ildir. Çünkü ona getirilen salât ve selâm nerede olursa olsun ona ulafl-

t›r›l›r. ‹sterse yeryüzünün en uzak bir bölgesinde bulunsun. Böyle bir kimse ile

kabrin yan›bafl›nda bulunan bir kimse Allah Rasûlüne salât ve selamdan ötürü

sevap elde etmekte birbirine eflittir. 

10. Mescidden ç›kaca¤› vakit geri geri yürümez. Sol aya¤›n› d›flar› atarak:

“Allahumme salli alâ Muhammed, Allahumme inni eseluke min fadlike: Allah’›m

Muhammed’e salât (ve selam) eyle, Allah’›m ben senden lütfunu dilerim” diye

dua eder.964

Kubâ mescidi: 

Medine’ye giden bir kimsenin Kubâ mescidine giderek Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’e uyarak orada namaz k›lmas› sünnettir. Çünkü “Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem hem yürüyerek, hem binekli olarak o mescidi zaman zaman zi-
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963 el-Elbânî, Silsiletu’l-Ehadîsi’d-Daîfe (364)’de zikretmifl ve flunlar› söylemifltir: Bu
hadisi Ahmed (III, 155)’de, Taberânî el-Mucemu’l-Evsât’da (II, 125, 1) iki Mu-
cem’deki zevâid hadisler aras›nda zikretmifltir. Bu hadisin rivâyet yolu flöyledir:
Abdurrahman b. Ebî’r-Reccal, Nabît b. Amr’dan, o Enes b. Malik’ten, Peygamber
efendimizden diye. Taberânî der ki: Bu hadisi Enes’den sadece Nabît rivâyet et-
ti¤i gibi, bu rivâyeti de münferiden Abdurrahman rivâyet etmifltir. el-Elbânî dedi
ki: Bu zay›f bir senettir. Burda sözü edilen Nabît ise ancak bu hadiste râvi olarak
bilinen bir kimsedir.”

964 Daha önce geçti. 



yaret ederdi. Oraya cumartesi günleri gider ve orada iki rekat namaz k›lard›.”965

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle derdi: “Kim evinde abdest al›r, sonra Ku-

bâ mescidine gelerek orada namaz k›larsa, ona umre gibi bir ecir verilir.”966

Bakî ve Uhud:

Bakî müslümanlar›n Medine’deki kabristan›d›r. Orada pekçok sahabi def-

nedilmifltir. Günümüze kadar müslümanlar orada defnedilegelmifltir. Bunlar›n bir-

ço¤u da Baki’de defnedilmek üzere ölmek amac›yla gelenlerdir. 

“Uhud ise bizi seven ve bizim kendisini sevdi¤imiz bir da¤d›r.”967 Uhud’un

dibinde, yine Uhud eteklerinde cereyan eden ve kendisine nisbetle Uhud gazve-

si diye an›lan gazada yetmifl küsur flehid, defnedilmifltir.

Bir kimse, Medine’ye gelip Baki’i ya da Uhud flehidlerini ziyaret etmek is-

temesinde bir sak›nca yoktur. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem önce ka-

bir ziyaretini yasaklad›, sonra ona izin verdi. Çünkü kabir ziyareti âhireti hat›rla-

t›r ve kabirlerde bulunanlar›n ak›betleri düflünülerek ö¤üt al›n›r. Ancak kabirlerde

bulunanlarla teberrük etmekten, o kimselerin yard›m›n› istemekten, hayatta olan-

lar nezdinde onlar vas›tas›yla iltimas aramaktan, kullar›n Rabbine onlar› vesile

edinmekten sak›nmak gerekir. 

Uhud’a giden bir kimsenin Uhud da¤›n›n ete¤ine peygamberin namaz k›l-

d›¤› yer diye gitmek yahut bereket aramak amac›yla Uhud’a t›rmanmak ya da as-

hab›n izlerini takip etmek maksad›yla okçular›n bulundu¤u tepeye ç›kmak ise

meflru de¤ildir. Bu ve buna benzer flehidlere dua ve selam kabilinden olmayan

ifller meflru da de¤ildir, fler’an müstehab da de¤ildir. Hatta bunlar yasaklanm›fl,

sonradan ortaya ç›kart›lm›fl ifllerdendir. ‹flte bu hususta Ömer rad›yallahu anh flöy-

le demifltir: “Sizden öncekiler ancak peygamberlerinin eserlerinin pefline tak›l-

maktan dolay› helâk oldular.” O halde Ömer rad›yallahu anh’›n bu sözü bizi ikna et-

meli ve bu flekilde davranmam›z›n sonunu getirmeye sebep olmal›d›r. 

Ziyaretler:

Medine-i Münevvere’de “ziyaretler” diye bilinen baflka yerler de vard›r.
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Hendek gazas›n›n oldu¤u yere yak›n Yedi mescid, Mescidu’l-k›bleteyn, baz› ku-

yular, Mescidu’l-¤amame, Ebû Bekir, Ömer ve Âifle (Allah hepsinden raz› ol-

sun)’e nisbet edilen mescidler gibi. Bütün bu yerlere özel olarak ziyaret meflru

de¤ildir. Buralar› ziyaret eden bir kimse onlar› ziyaret etmekle daha fazla sevap

kazand›¤›n› asla zannetmemelidir. Çünkü peygamberlerle salihlerin b›rakt›klar›

eserlerin peflinden gitmek, bizden önceki ümmetlerin helâk edilmesine sebeptir.

Müslümanlar›n peygamberleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashab›n›n

hidayetin kendisi olan yollar›na muhalefet etmeleri güzel de¤ildir. fiüphesiz ki bü-

tün hay›r, onun ve ashab›n›n gösterdi¤i hidayet yolundad›r. fierrin bütünü ise

onun ve onlar›n hidayet yollar›na muhalefet etmektir.

Medine’de kalmak ve Peygamber mescidini ziyaret etmek hacc›n

kapsam›ndaki ibadetlerden midir?:

Oldukça önemli iki noktaya dikkat çekmemiz gerekir:

1. Hac›lar›n birço¤u Medine-i Münevvere’de, Mekke’de kald›klar›ndan da-

ha uzun bir süre kalmaya gayret ederler. Halbuki Mescid-i Haram’da k›l›nan bir

namaz onun d›fl›ndaki di¤er Mescidlerde k›l›nan yüzbin namaza denktir. Pey-

gamber mescidinde k›l›nan bir namaz ise onun d›fl›ndaki mescidlerde k›l›nan bin

namaza bedeldir.

Mekke ile Medine’de k›l›nan namazlar aras›ndaki bu büyük fazilet fark›

Mekke’de, Medine’ye göre daha çok kalmalar› hususunda hac›lar için ikna edici

olmas› gerekir. 

2. Hac›lar›n birço¤u Peygamber Mescidini ziyaret etmenin hacc›n ibadet-

leri aras›nda oldu¤unu zannederler. Bundan dolay› onlar di¤er hac ibadetlerini

yapmaya dikkat ettikleri gibi Medine’de kalmaya da dikkat ederler. Öyle ki bir

kimse hac etti¤i halde Medine’ye gitmeyecek olursa, bunlara göre o kimsenin

hacc› eksik kal›r.

Bu hususta: “Her kim hacceder de bana ziyarete gelmezse benden uzak

kalm›fl olur” gibi uydurma hadisler dahi rivâyet ederler.

Oysa durum bunu böyle zannedenlerin kanaatinden farkl›d›r. Peygamber

Mescidini orada namaz k›lmak üzere ziyaret etmek, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in meflru k›ld›¤› bir ifltir. Fakat Peygamber Mescidini ziyaret ile hac aras›nda bir

iliflki yoktur. Peygamber Mescidini ziyaret etmemenin hacc›n s›hhatiyle hatta kemali

ile dahi iliflkisi yoktur. Çünkü Peygamber Mescidini ziyaret etmek, hac ibadetlerinden

de¤ildir, aksine oray› ziyaret etmek bizatihi ve bafll› bafl›na meflru k›l›nm›fl bir ifltir.
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N‹KÂH K‹TABI

Hükmü:

Nikâh peygamberlerin en ileri derecede üzerinde vurgu yap›lm›fl sünnet-

lerindendir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Andolsun ki biz senden önce pey-

gamberler göndermifl, onlara da efller ve evlatlar vermiflizdir.” (er-Râd, 13/38)

Mazeret bulunmadan nikâh› terketmek mekruhtur. Çünkü Enes b. Malik

flöyle demifltir:

— Üç kifli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in han›mlar›n›n evlerine geldi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ibadetine dair soru sordu. Onlara bu husus-

ta haber verilince onun ibadetlerini az›msar gibi oldular ve flöyle dediler: Biz ne-

rede, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Bir defa onun geçmifl ve gelecek

günahlar› ba¤›fllanm›fl.

Bunun üzerine onlardan biri: Ben var ya, bundan böyle bütün gece namaz

k›laca¤›m. Di¤eri: Ben de oruç açmaks›z›n her gün oruç tutaca¤›m. Öbürü: Ben

de kad›nlardan uzak kalaca¤›m ve asla evlenmeyece¤im, dedi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip dedi ki: “fiöyle flöyle diyenler sizler

misiniz? Bana gelince Allah’a yemin ederim aran›zda ondan en çok korkan, ona

karfl› en takval› olan benim. Fakat kimi günler oruç tutar›m, kimi günler yerim.

(Gecenin bir k›sm›nda) namaz k›lar, bir k›sm›nda da yatar dinlenirim. Han›mlar-

la da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden de¤ildir.”968

Evlenmeye gücü yeten bir kimsenin kendisinin zinaya düflece¤inden kor-

karsa nikâhlanmas› vacibtir. “Çünkü zina haramd›r. Zinaya götüren ve zinaya

968 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 104, 5063 –laf›z onun–; Müslim, es-Sahîh
II, 1020, 1401; Nesâî, es-Sunen VI, 60



mukaddime teflkil eden ifller de böyledir. Kim kendisinin bu hallere düflece¤inden

korkarsa bu hali kendisinden uzaklaflt›rmas› gerekir. E¤er bu ancak nikâhlan-

makla önlenebilecek ise nikâhlanmas› onun için vâcib olur.”969

Evlenmek istemekle birlikte buna güç yetiremeyen kimsenin oruç tutmas›

gerekir. Çünkü ‹bn Mesud flöyle demifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize

dedi ki: “Ey gençler toplulu¤u! Aran›zdan evlenebilecek durumda olanlar evleni-

versin. Çünkü evlenmek gözü daha çok (haramdan) korur, ferci daha iyi himaye

eder. (Evlenmeye) imkân› bulamayan kimse ise oruç tutmaya bakmal›d›r. Çünkü

o kad›nlara karfl› arzu duymay› keser.”970

Hangi kad›n daha iyidir?:

Evlenmek isteyen bir kimsenin, afla¤›daki niteliklerin bulundu¤u bir han›m

seçmesi yerinde olur: 

1. Evlenece¤i han›m dindar olmal›d›r. Çünkü Ebû Hureyre, Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem’dan flöyle buyurdu¤unu rivâyet etmektedir: “Han›m dört fley

için nikâhlan›r: Mal›, makam ve mevkisi, güzelli¤i ve dini. Sen dindar olan› nikâh-

layarak zafere kavufl, ey elleri k›smetle dolas›!”971

2. Bâkire olmas›: Ancak dul olmas›nda bir maslahat varsa müstesnâ. Çün-

kü Câbir b. Abdullah flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde

bir kad›n ile evlendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karfl›laflt›¤›mda ba-

na: “Evlendin mi ey Câbir” diye sordu. Ben:_Evet dedim. O: “Evlendi¤in han›m

bakire mi, dul mu?” diye sordu. Ben:_Dul dedim. O: “Niye bakire ile evlenmedin,

onunla oynafl›rd›n” dedi. Ben:_Ey Allah’›n Rasûlü, k›zkardefllerim var. Benimle

onlar aras›na girece¤inden korktum dedim. Allah Rasûlü: “O zaman iyi yapm›fl-

s›n” buyurdu. “Çünkü kad›n dini, mal› ve güzelli¤i dolay›s›yla nikâhlan›r. Ey elle-

ri k›smetle dolas›ca! Sen dindar olan› seçmeye bak!”972
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969 es-Seylu’l-Cerrâr, II, 243
970 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 112; 5066; Müslim, es-Sahîh II, 1018,

1400; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 39, 2031; Tirmizî, es-Sunen
II, 272, 1087; Nesâî, es-Sunen VI, 56; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 592, 1845

971 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 132, 5090; Müslim, es-Sahîh II, 1086,
1466; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 42, 2032; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 597, 1858; Nesâî, es-Sunen VI, 68 

972 Müslim, es-Sahîh II, 1087, 715 –laf›z ona ait– yak›n ifadelerle ve son cümle ol-
maks›z›n: Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 121, 5079; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 43, 2033; Tirmizî, es-Sunen II, 280, 1106; ‹bn Mâce,
es-Sunen I, 598, 1860; Nesâî, es-Sunen VI, 65 –Müslim’in lafz›yla ve ondaki faz-
lal›kla birlikte– 



3. Do¤urgan olmas›: Çünkü Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan

flöyle buyurdu¤unu rivâyet etmifltir: “Sizler çok seven ve çok do¤uran kad›nlarla

evleniniz. Ben di¤er ümmetlere karfl› çoklu¤unuzla övünece¤im.”973

Hangi erkek daha iyidir?:

Erke¤in, niteliklerini belirtti¤imiz han›mlar aras›ndan eflini seçme görevi ol-

du¤u gibi, kad›n›n velisinin de onunla evlenecek salih erke¤i araflt›r›p, seçmesi

görevidir. Çünkü Ebû Hatim el-Müzenî flöyle demifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Dinini ve ahlâk›n› be¤endi¤iniz bir kimse size (k›z›n›za ta-

lib olarak) gelirse, ona nikâhlay›n›z. Böyle yapmayacak olursan›z yeryüzünde bir

fitne ve pek büyük bir fesad bafl gösterir.”974

Bununla birlikte insan›n kendi k›z›n› yahut k›zkardeflini hay›rl› kimselere

teklif etmesinde bir sak›nca yoktur. Çünkü ‹bn Ömer’in rivâyet etti¤i hadise göre

Ömer b. el-Hattab’›n k›z› Hafsa, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›ndan

olan, Medine’de vefat eden Sehmo¤ullar›ndan Huneys b. Huzafe’den (vefat› se-

bebiyle) dul kald›. Bununla ilgili olarak Ömer b. el-Hattab dedi ki: Osman b. Af-

fan’a giderek, ona Hafsa ile evlenmesini teklif ettim. O: Durumumu gözden geçi-

rece¤im, dedi. Bir kaç gün bekledim, sonra benimle karfl›laflt› ve: Bugün için ev-

lenmemeyi uygun gördüm, dedi. Ömer (devamla) dedi ki: Ebû Bekir es-S›ddîk ile

karfl›laflt›m. Ona da: Arzu edersen seni Ömer’in k›z› Hafsa ile evlendireyim, de-

dim. Ebû Bekir sustu, bana hiçbir karfl›l›k vermedi. Osman’dan daha çok içten

içe ona k›zd›m. Birkaç gün bekledim. Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem ona talib oldu. Ben de Hafsa’y› ona nikâhlad›m. Ebû Bekir benimle karfl›la-

fl›nca dedi ki: Bana evlenmek üzere Hafsa’y› teklif etti¤in için ben sana hiçbir ce-

vap vermedi¤imden ötürü k›zm›fl olabilirsin. Ömer (devamla) dedi ki: Evet de-

dim. Ebû Bekir dedi ki: Senin bana yapt›¤›n teklif ile ilgili olarak bir cevap verme-

mi engelleyen tek husus, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ondan sözetti¤ini

bilmemdir. Bundan dolay› ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in s›rr›n› iffla ede-

cek de¤ildim. E¤er Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onu istememifl olsayd›, onu

ben kabul ederdim.975
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973 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2940; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-
Sebîl 1784; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 47, 2035; MS VI, 65

974 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 866; Tirmizî, es-Sunen II, 274, 1091
975 Sahîhu Suneni’n-Nesâî 3047; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 175, 5122;

Nesâî, es-Sunen VI, 77



Kendisi ile evlenilmek istenene bakmak:

Bir kad›na talib olma isteyen bir kimseye ona talib olmadan bakmas› mefl-

rudur. Çünkü Muhammed b. Mesleme flöyle demifltir: Bir kad›na talib oldum.

Onu görmek için gizlenip saklanmaya koyuldum. Nihayet ona ait bir hurmal›kta

onu gördüm. Kendisine: Sen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›ndan ol-

du¤un halde bu ifli nas›l yapars›n? denince, flunlar› söyledi: Ben Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: “Herhangi bir kimsenin kalbinde

bir kad›na talib olmak arzusu yer edecek olursa, ona bakmas›nda bir sak›nca

yoktur.”976

Mu¤ire b. fiube’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›na

vard›m. Ona talib olmak istedi¤im bir kad›ndan sözettim flöyle buyurdu: “Git ve

onu gör. Çünkü böylesi sizin birbirinize kaynaflman›za daha uygundur.”977

K›z isteme: 

K›z isteme (h›tbe): ‹nsanlar aras›nda bilinen yolla kad›nla evlenme iste¤i-

ni ifade etmektir. E¤er bu istek uygun görülürse bu sadece evlenme sözünden

ibarettir. Talib olan kimseye talib oldu¤u k›z›n herhangi bir durumu helâl olmaz.

Aksine onunla nikâh akdi yapana kadar talip olunan kad›n, erke¤e yabanc› kal-

maya devam eder.

Müslüman bir kimsenin kardeflinin talip oldu¤u birisine talip olmas› helâl

de¤ildir. Çünkü ‹bn Ömer rad›yallahu anh flöyle demifltir: “Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem birinizin sat›fl› üzerine di¤erinizin sat›fl yapmas›n› yasaklad› ve herhan-

gi bir kimse kardeflinin talib oldu¤u birisine de talib olmamal›, ta ki ondan önce

talib olan kifli bundan vazgeçinceye yâhut talib olmufl olan kifli, bu hususta ona

izin verinceye kadar.”978

Ric’î bir talâk dolay›s›yla iddet beklemekte olan bir han›ma talib olmak he-

lâl de¤ildir. Çünkü böyle bir kad›n hala evlidir. Ayn› flekilde bâin bir talâk yahutta

kocas›n›n vefat› dolay›s›yla iddet beklemekte olan bir kad›na aç›kça talib olmak

da caiz de¤ildir. Fakat bunu üstü kapal› ifadelerle hissettirmesinde bir sak›nca

yoktur. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “(‹ddet bekleyen) kad›nlara üstü
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976 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1510; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 599, 1864
977 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 868; Nesâî, es-Sunen VI, 69 –laf›z ona ait–;

Tirmizî, es-Sunen II, 275, 1093
978 Sahihtir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 3037; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX,

198, 5142; Nesâî, es-Sunen VI, 73



kapal› talip olman›zdan veya (evlenme arzunuzu) içinizde saklaman›zdan dola-

y› da size bir günah yoktur...” (el-Bakara, 2/235)

Nikâh akdi:

Nikâh akdinin iki esas› vard›r. Bunlar îcâb ve kabuldür. Sahih olmas› için

de flu flartlar aran›r: 

1. Velinin izin vermesi: Âifle’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Herhangi bir kad›n› velisi nikâhlamayacak olursa onun nikâ-

h› bat›ld›r, onun nikâh› bat›ld›r, onun nikâh› bat›ld›r. E¤er (onu nikâhlayan erkek)

ona yaklaflacak olursa ona yaklaflmas› sebebiyle o kad›na mehri verilir. E¤er

aralar›nda anlaflmazl›k ç›karsa sultan (‹slâm devletinin meflru ve yetki sahibi yö-

netim makamlar›) velisi olmayan›n velisidir.”979

2. fiahitlerin bulunmas›: Âifle’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Velisiz ve iki tane adalet sahibi flahit olmaks›z›n nikâh ol-

maz.”980

Evlilikten önce kad›n›n iznini alma gere¤i:

Velisiz nikâh olmamakla birlikte, velinin, velâyeti alt›nda bulunan kad›ndan

evlilikten önce izin istemesi icab eder. Raz› olmad›¤› takdirde kad›n› evlenmeye

mecbur etmesi caiz de¤ildir. E¤er r›zas› olmadan nikâh akdini yapacak olursa

kad›n›n o akdi feshetme hakk› vard›r: 

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Dul kad›n ile dan›fl›lmadan nikâh› yap›lmaz. Bakire de izni al›nmadan

baflkas›na nikâhlanmaz.” Ey Allah’›n Rasûlü bakirenin izin vermesi nas›l olur, di-

ye sordular. Peygamber: ”Susmas› ile” diye cevap verdi.981

Ensardan Hidam k›z› Hansa’dan rivâyete göre kendisi dulken babas› onu

evlendirdi. Bu iflten hofllanmay›p, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›na git-
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979 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1524; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 605, 1879 –la-
f›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 98, 2069; Tirmizî, es-
Sunen II, 280, 1108; son ikisinin lafz›: “E¤er onunla gerde¤e girerse...” fleklinde-
dir. 

980 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7557; Beyhakî V, 125; ‹bn H›bbân, es-Sahîh
305, 1247

981 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 191, 5136; Müslim, es-Sahîh II, 1036;
1419; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 115, 2078; Tirmizî, es-Su-
nen II, 286, 1113; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 601, 1871; Nesâî, es-Sunen VI, 85



ti, Allah Rasûlü onun nikâh›n› geri çevirdi (feshetti, bozdu).982

‹bn Abbas’tan rivâyete göre de bakire bir k›z Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’e gelerek babas›n›n kendisini istemedi¤i halde evlendirdi¤inden sözetti.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu istedi¤ini seçmekte serbest b›rakt›.983

Nikâh dolay›s›yla okunacak hutbe (yap›lacak konuflma):

Nikâh akdinden önce bir hutbe (konuflma) yapmak müstehabt›r. “Hacet

hutbesi (herhangi bir istek ve ihtiyac› arzetmek konuflmas›)” diye adland›r›lan hi-

tabe de budur. Bu hutbenin laf›zlar› flöyledir:

“Hamd flüphesiz Allah’a mahsustur. Yaln›z ona hamdeder, ondan yard›m

diler, ondan ba¤›fllanma dileriz. Nefislerimizin flerlerinden, amellerimizin kötülük-

lerinden Allah’a s›¤›n›r›z. Allah’›n do¤ru yola iletti¤ini kimse sapt›ramaz, onun

sapt›rd›¤› kimseyi de do¤ru yola iletemez. fiehadet ederim ki bir ve tek olan ve

orta¤› bulunmayan Allah’tan baflka hiçbir ilah yoktur. Yine flehadet ederim ki, Mu-

hammed Allah’›n kulu ve Rasûlüdür. 

“Ey iman edenler, Allah’tan gere¤i gibi korkun ve ancak müslümanlar ola-

rak ölün.” (Âl-i ‹mran, 3/102)

“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan, ondan zevcesini var eden, her

ikisinden de bir çok erkek ve kad›n türeten Rabbinizden korkun. Kendisi ad›na

birbirinizden dileklerde bulundu¤unuz Allah’tan ve akrabal›k ba¤›n› kesmekten

de sak›n›n. fiüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.” (en-Nisâ, 4/1)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdo¤ru söz söyleyin. O da amel-

lerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlar›n›z› da ma¤firet etsin. Kim Al-

lah’a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluflla kurtulmufl olur.” (el-Ahzab,

33/70-71)

‹mdi; flüphesiz sözlerin en do¤rusu Allah’›n kitab›, yollar›n en hay›rl›s› da

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in gösterdi¤i hidayet yoludur. En kötü ifller de

sonradan uydurulmufl olanlard›r. Sonradan uydurulmufl herbir ifl bir bid’attir. Her-

bir bid’at bir sap›kl›kt›r ve herbir sap›kl›k da cehennem ateflindedir.”984
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982 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1830; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IX, 194, 5138; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI,
127, 2087; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 602, 1873; Nesâî, es-Sunen VI, 86

983 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1520; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VI, 120, 2082; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 603, 1875

984 Daha önce “Cuma hutbesi” bahsinde geçen bu hadisin kaynaklar› için oraya ba-
k›n›z.



Nikâh› tebrik etmek müstehabt›r:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nikâh

tebrikinde bulunurken flunlar› söylerdi: “Allah size bereketler versin. Üzerinize

bereketler ya¤d›rs›n ve hay›rda sizi birarada tutsun.”985

Mehir: 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Kad›nlara mehirlerini gönül hofllu¤uyla

verin. Bununla beraber gönül hofllu¤u ile size onun bir k›sm›n› ba¤›fllarlarsa onu

da afiyetle yiyin.” (en-Nisâ, 4/4)

Buna göre mehir kad›n›n erkek üzerindeki bir hakk› olup, onun mülküdür.

Baba ya da bir baflkas›n›n –kad›n›n gönül hofllu¤u ile vermesi hali d›fl›nda– her-

hangi bir kimsenin ondan bir fley almas› helâl de¤ildir.

fieriat mehrin az› için de, ço¤u için de herhangi bir s›n›r getirmemifltir. Bu-

nunla birlikte evlili¤in kolaylaflt›r›lmas› ve gençlerin a¤›r evlilik yüküyle karfl› kar-

fl›ya kalmamas› için mehrin yüksek tutulmamas›n› teflvik etmifltir.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Bir efli b›rak›p da yerine baflka bir efl al-

mak isterseniz, öncekine yüklerle (mehir) vermifl olsan›z bile ondan geri hiçbir

fley almay›n›z.” (en-Nisâ, 4/20) 

Enes b. Malik rad›yallahu anh’dan dedi ki: Abdurrahman b. Avf, Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›na üzerinde (süründü¤ü kokunun) sar›l›¤›n›n izi ol-

du¤u halde geldi. Rasûlullah ona (bunun sebebini) sorunca ensardan bir han›m

ile evlendi¤ini haber verdi. Allah Rasûlü ona: O han›ma ne kadar mehir verdin?

diye sordu. Abdurrahman: Hurma çekirde¤i a¤›rl›¤› kadar alt›n dedi. Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem: “Bir koyun ile dahi olsa dü¤ün ziyafeti ver” buyurdu.986

Sehl b. Sa’d’dan dedi ki: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurun-

da bir topluluk ile birlikte bulunurken bir kad›n aya¤a kalk›p: Ey Allah’›n Rasûlü

dedi. Ben kendimi sana ba¤›fllad›m. Benim hakk›mda ne uygun görürsen onu

yap! Allah Rasûlü ona hiçbir flekilde cevap vermedi. Daha sonra tekrar aya¤a
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985 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1546; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 614, 1905 –la-
f›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 166, 2116; Tirmizî, es-
Sunen II, 276, 1097 son iki kaynakta hitap tekildir.

986 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 221, 5153; Müslim, es-Sahîh II, 1042,
1427; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 139, 2095; Tirmizî, es-Su-
nen II, 277, 1100; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 615, 1907; Nesâî, es-Sunen VI, 119



kalkarak:_Ey Allah’›n Rasûlü ben kendimi sana ba¤›fllad›m. Benim hakk›mda

neyi uygun görürsen onu yap dedi. Arkas›ndan üçüncü bir defa daha kalka-

rak:_Ey Allah’›n Rasûlü ben kendimi sana ba¤›fllad›m. Hakk›mda neyi uygun gö-

rüyorsan onu yap dedi. Bu sefer bir adam aya¤a kalkarak:_Ey Allah’›n Rasûlü

onu bana nikâhla, dedi. Peygamber: “Yan›nda herhangi bir fley var m›?” diye sor-

du. Adam:_Hay›r, dedi. Peygamber: “Git, bir demir yüzük dahi olsa bulmaya bak”

dedi. Adam gitti ve onu bulmaya çal›flt›. Arkas›ndan gelerek dedi ki: Demir bir yü-

zük dahi olsa hiçbir fley bulamad›m. Peygamber: “Ezberinde Kur’ân’dan bildi¤in

bölümler var m›?” diye sordu. Adam: fiu sureyi, flu sureyi biliyorum, dedi. Allah

Rasûlü: “Git, ezberinde bulunan Kur’ân karfl›l›¤›nda onu sana nikâhlad›m” bu-

yurdu.987

Mehrin tamam›n› peflin vermek caiz oldu¤u gibi tamam›n› ertelemek, bir

k›sm›n› peflin, bir k›sm›n› ertelemek de caizdir. E¤er mehir diye ona bir fley ver-

meden, onunla gerde¤e girerse bu da caiz olur. Ancak e¤er mehrin miktar› tes-

bit edilmemifl ise kad›na mehr-i misil vermek icab eder. E¤er mehrin miktar› tes-

bit edilmifl ise, tesbit edilen miktar› ona verir. Kabul etti¤i flart› yerine getirme-

mekten kesinlikle sak›nmak gerekir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurmufltur: “Taraf›n›zdan yerine getirilmesi en uygun olan flart, kendisi se-

bebiyle kad›nlar›n size helâl olmas›n› sa¤layan flartlard›r.”988

E¤er koca akitten sonra ve gerde¤e girmeden önce ölürse kad›n mehrin

tamam›n› hakeder: 

Alkame’den dedi ki: Abdullah (b. Mesud)’a bir han›m ile evlenen fakat

mehrini tesbit etmeden ve onunla gerde¤e girmeden vefat eden bir adam›n du-

rumu sorulmak üzere gelindi. (Alkame) dedi ki: (Taraflar›n akrabalar›) aralar›nda-

ki anlaflmazl›¤› çözmek üzere ona geldiler. O da flöyle dedi: Benim görüflüme

göre bu kad›n yak›n akrabas› olan di¤er kad›nlar›n ald›¤› mehrin mislini hak eder.

Ayr›ca bu kad›n kocas›ndan miras al›r ve iddet de beklemesi gerekir. Eflca’l›

Ma’kil b. Sinan tan›kl›k ederek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Vaflik’in k›z›

Berva’ hakk›nda onun verdi¤i hükmün ayn›s›n› verdi¤ini söyledi.989
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987 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 205, 5149 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh II, 1040, 1425; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 143, 2097; Tir-
mizî, es-Sunen II, 290, 1121; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 608, 1889 –muhtasar ola-
rak–; Nesâî, es-Sunen VI, 123

988 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 217, 5151; Müslim, es-Sahîh II, 1035,
1418; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 176, 2125; ‹bn Mâce, es-
Sunen I, 628, 1954; Tirmizî, es-Sunen II, 298, 1137; Nesâî, es-Sunen II, 92

989 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1939; Tirmizî, es-Sunen II,



Ne zaman gerde¤e girmek müstehabt›r?:

Âifle’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle flevval ay›nda

evlendi. Benimle flevval ay›nda gerde¤e girdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

han›mlar›ndan hangisi benden daha büyük bir paya sahipti ki? O (Âifle) yak›n›

olan han›mlarla flevval ay›nda gerde¤e girilmesini severdi.”990

Eflinin yan›na girece¤i vakit erke¤in yapmas› müstehab olan ifller:

Erke¤in bu durumda han›m›na yumuflak davranmas› müstehabt›r. Mesela

ona içecek ve benzeri fleyler sunabilir. Çünkü Yezid k›z› Esma flöyle demifltir: “Âi-

fle’yi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem için ben süsledim. Sonra onun yan›na va-

r›p onunla baflbafla kalmas› için ça¤›rd›m. Gelip yan›na oturdu. Süt dolu bir kap

getirildi. Kendisi ondan içti, sonra Peygamber o kab› Âifle’ye verdi. Bafl›n› önüne

e¤di ve utand›. Esma dedi ki: Ona sesimi yükselterek flöyle dedim: Peygamberin

elinden alsana. Bunun üzerine kab› onun önünden al›p bir miktar içti.991

Elini han›m›n›n aln› üzerine koyarak Allah’›n ad›n› an›p bereket ile dua et-

meli ve Peygamber efendimizin flu hadisinde zikredilen duay› yapmal›d›r: “Siz-

den herhangi bir kimse bir han›m ile evlenir yahut bir hizmetçi sat›n al›rsa aln›n›

tutup aziz ve celil olan Allah’›n ad›n› ans›n ve bereketli olmas› için dua etsin ve

flöyle desin: “Allah’›m ben senden bunun hayr›n› ve onun mayas›ndaki hayr› di-

lerim. Onun flerrinden ve mayas›ndaki flerden de sana s›¤›n›r›m.”992

Erke¤in ve han›m›n hep birlikte ikifler rekat namaz k›lmalar› müstehabt›r.

Çünkü bu seleften nakledilmifl bir uygulamad›r. Bu hususta iki rivâyet vard›r: 

Birincisi: Ebû Esid’in azadl›s› Ebû Said’den flöyle dedi¤ine dair rivâyettir:

Ben henüz bir köle iken evlendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›n-

dan bir kaç kifli de davet ettim. Aralar›nda ‹bn Mesud, Ebû Zer ve Huzeyfe de

vard›. Namaz için kamet getirildi. Ebû Zer öne geçmek istedi. Bana:_Sen geç de-

diler. Böyle olur mu dedim, onlar: Evet dediler. (Ebû Said) dedi ki: Ben köle ol-
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306, 1154; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 147, 2100; ‹bn Mâce,
es-Sunen I, 609, 1891; Nesâî, es-Sunen VI, 121

990 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1619; Müslim, es-Sahîh II, 1039, 1423; Tirmi-
zî, es-Sunen II, 277, 1099 –ortadaki cümlecik yok–; Nesâî, es-Sunen VI, 130
–son cümlecik yok–; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 641, 1990

991 el-Humeydi, I, 179, 367; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– VI, 438, 452-
453 ve 458 uzun ve muhtasar olarak biri di¤erini pekifltiren senetler ile.

992 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1557; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VI, 196, 2146; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 617, 1918



du¤um halde onlar›n önüne geçtim (onlara namaz k›ld›rd›m). Bana flunu da ö¤-

rettiler: Ailen senin yan›na girecek olursa iki rekat namaz k›l. Sonra Allah’tan üze-

rine girenin hayr›n› dile. fierrinden de ona s›¤›n, sonra da han›m›nla baflbafla

kalm›fl olursun.993

‹kinci rivâyet: fiakik’ten dedi ki: Kendisine Ebû Hâriz denilen bir adam ge-

lip: Ben bakire bir k›z ile evlendim, fakat senin beni k›namandan korkuyorum.

Bunun üzerine Abdullah (b. Mesud) ona flöyle dedi: “fiüphesiz ülfet ve kaynafl-

mak Allah’tand›r. Fakat yermek ve k›namak fleytandand›r. O, Allah’›n size helâl

k›ld›¤› bir fleyden tiksinmenizi ister. Buna göre han›m›n yan›na gelecek olursa

ona sana uyarak iki rekat namaz k›lmas›n› emret.” Bir baflka rivâyette ‹bn Me-

sud’dan flunu da eklemektedir: Ve de ki: “Allah’›m benim için eflimi bereketli k›l.

Beni de onlar için bereketli k›l. Allah’›m bizi birarada bulundurdu¤un sürece ha-

y›r ile birarada tut. Bizi birbirimizden ay›r›rsan hayra gitmek üzere ay›r.”994

Efliyle cima etti¤i vakit: “Allah’›n ad›yla, Allah’›m fleytan› hem bizden, hem

de bize verdi¤in r›z›ktan uzaklaflt›r.” demelidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “E¤er ikisinden bir çocuk do¤mas› takdir edilmiflse fleytan›n ona

ebediyyen zarar› olmaz.”995

Fercinden flart›yla diledi¤i taraftan arkadan yahut önden han›m›na yaklafl-

mas› caizdir. Çünkü Yüce Allah: “Kad›nlar›n›z sizin için bir tarlad›r. O halde tar-

lan›za diledi¤iniz gibi var›n.” (el-Bakara, 2/223) buyurmaktad›r. Bu da yüzler bir-

birine dönük yahut arkas›n› dönmüfl olarak nas›l isterseniz öyle demektir. 

Câbir rad›yallahu anh’dan dedi ki: Yahudiler: Erkek han›m›na ön taraftan ilifl-

ki kurmak üzere arkadan yaklafl›rsa çocuk flafl› gelir, derdi. Bunun üzerine: “Ka-

d›nlar›n›z sizin tarlalar›n›zd›r. Tarlalar›n›za diledi¤iniz gibi var›n.” (el-Bakara,

2/223) âyeti nazil oldu.996

‹bn Abbas’tan dedi ki: “Putperest olan ensardan flu kabile, kitap ehli olan

yahudilerden flu kabile ile ittifak halinde idiler. Ensar onlar›n ilim bak›m›ndan ken-

dilerinden daha üstün olduklar› görüflünde idiler. Bu sebeple pekçok hususta on-

lar›n yapt›klar›na uyarlard›. Kitap ehlinin ifllerinden birisi de han›mlar›na ancak
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993 Senedi Sahihtir. Âdâbu’z-Zifâf 22; ‹bn Ebi fieybe, IV, 311
994 Senedi Sahihtir. Âdâbu’z-Zifâf 23; ‹bn Ebi fieybe, IV, 312
995 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 228, 5165; Müslim, es-Sahîh II, 1058,

1434; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 197, 2147; Tirmizî, es-Su-
nen II, 277, 1098; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 618, 1919

996 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VIII, 189, 4528; Müslim, es-Sahîh II, 1058,
1435; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– II, 203, 2149; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 620, 1925



yanlar› üzerinde iken yaklaflmalar› idi. Bu halde kad›n olabildi¤ince aç›l›p saç›l-

mam›fl olur. ‹flte ensardan olan bu kabile de onlar›n bu uygulamalar›n› al›p ö¤-

renmifllerdi. Buna karfl›l›k flu Kureyflliler ise görülmedik flekilde kad›nlar› açar,

saçar ve onlardan yüzyüze, arkalar›n› dönmüfl olarak ve s›rt üstü zevk al›rlard›.

Muhacirler Medine’ye geldiklerinde onlardan bir erkek ensardan bir han›m ile ev-

lendi. O da (di¤er Kureyfllilerin) yapt›klar›n› yapmak istedi. Kad›n buna tepki gös-

terip dedi ki: Biz yan üstü yatarak kocalar›m›z bize yaklafl›r. Sen de ya böyle yap

yahut benden uzak dur. Nihayet mesele büyüdü ve bu durum Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e ulaflt›. Bunun üzerine Yüce Allah: “Kad›nlar›n›z sizin için bir tar-

lad›r. O halde tarlan›za diledi¤iniz gibi var›n.” (el-Bakara, 2/223) Yani yüzleri dö-

nük, arkalar› dönük ya da s›rtüstü yatm›fllar olarak, demektir. Bununla (iliflki ku-

rulacak yerin) çocu¤un do¤du¤u yer olmas› kastedilmektedir.997

Erke¤in han›m›na arka yoldan yaklaflmas› haramd›r. Çünkü Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kim ay hali olan bir kad›na yahut arka

yoldan bir kad›na yaklafl›r ya da bir kâhine gidip söylediklerini do¤ru kabul eder-

se Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e indirileni inkâr etmifl olur.”998

Erke¤in ve kad›n›n nikâhlanmak ile iffetlerini korumay› ve Yüce Allah’›n

kendilerine haram k›ld›¤› ifllerden uzak kalmay› niyet etmeleri gerekir. Çünkü on-

lar›n birbirlerine yaklaflmalar› her ikisi için de bir sadaka olarak yaz›l›r. Bunun de-

lili de Ebû Zer rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i flu hadistir: 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›ndan birtak›m kimseler ona: Ey

Allah’›n Rasûlü, servet sahibi kimseler ecir ve mükâfatlar› al›p gitti. Bizim namaz

k›ld›¤›m›z gibi namaz k›l›yor, oruç tuttu¤umuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik malla-

r›n›n fazla olanlar›ndan da sadaka veriyorlar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Allah da sizin için tasadduk edece¤iniz fleyler takdir buyurmam›fl m›? fiüphesiz

getirdi¤iniz herbir tesbih karfl›l›¤›nda bir sadaka, herbir tekbir karfl›l›¤›nda bir sa-

daka, herbir tehlil karfl›l›¤›nda bir sadaka, herbir hamd etme karfl›l›¤›nda bir sa-

daka vard›r. ‹yili¤i emretmek bir sadakad›r, münkerden al›koymak bir sadakad›r

ve sizden herhangi birinizin arzusunu gerçeklefltirmesi de bir sadakad›r.” Ey Al-

lah’›n Rasûlü, dediler. Bizden herhangi bir kifli arzusunu tatmin etti¤i halde ona

ecir yaz›l›r m›? fiöyle buyurdu: “Ne dersiniz e¤er o arzusunu haram bir yoldah
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997 Senedi Hasendir. Âdâbu’z-Zifâf 28; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
VI, 204, 2150

998 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2006; ‹bn Mâce, es-Sunen
I, 209, 639; Tirmizî, es-Sunen I, 90, 135; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– X, 398, 3886



gerçeklefltirecek olursa günah kazanacak m›yd›? ‹flte ayn› flekilde o bu arzusu-

nu helâl yoldan gerçeklefltirirse onun için bir mükâfat vard›r.”999

Velîme (dü¤ün yeme¤i)nin vacipli¤i:

Gerde¤e girdikten sonra bir velime (dü¤ün ziyafeti) vermek mutlaka ge-

rekli bir ifltir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceden de geçti¤i

gibi Abdurrahman b. Avf’a böyle yapmas›n› emir buyurmufltur.

Ayr›ca Bureyde b. el-Husayb flöyle demifltir: Ali, Fat›ma rad›yallahu anhâ’ya

talib olunca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Dü¤ün için bir ziya-

fet mutlaka gereklidir.”1000

Bu hususta baz› noktalara dikkat etmek gerekir:

1. Dü¤ün ziyafetinin gerde¤e girdikten üç gün sonra verilmesi: Çün-

kü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan nakledilen budur. Enes’den dedi ki:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye ile evlendi. Onun hürriyetine kavuflturul-

mas›n› mehri olarak de¤erlendirdi ve onun dü¤ün ziyafetini üç gün sonra ver-

di.1001

2. Fakir ya da zengin olsunlar ziyafete salih kimseleri ça¤›rmal›d›r.

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Ancak mü’min kim-

se ile arkadafll›k yap ve yeme¤ini ancak takval› olan bir kimse yesin.”1002

3. Ziyafet olarak bir koyun ya da imkân› varsa daha fazlas›n› verme-

lidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman b. Avf’a: “Bir koyun

ile dahi olsa ziyafet ver” buyurmufltur.1003

Enes’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, Zeynep ile evlenme-

si dolay›s›yla verdi¤i ziyafeti han›mlar›ndan baflkas› için verdi¤ini görmedim. O

bu vesile ile bir koyun kesmiflti.”1004
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999 Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2588; Müslim, es-Sahîh II, 297, 1006
1000 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2419; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî terti-

bi– XVI, 205, 175
1001 Senedi Sahihtir. Âdâbu’z-Zifâf 74; Fethu’l-Bârî’de (IX, 199)’da belirtildi¤i gibi

Ebu Ya’lâ hasen bir sened ile rivâyet etmifltir. Buhârî’de bu manada IX, 224,
1559’da yer almaktad›r. Bunu el-Elbânî zikretmifltir.

1002 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7341; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– XIII, 178, 4811; Tirmizî, es-Sunen IV, 27, 2506

1003 Daha önce geçti.
1004 Müslim, es-Sahîh II, 1049, 90, 1428 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-

Bârî ile– IX, 237, 5171; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 615, 1908



Et olmasa bile mümkün olan herhangi bir yemek piflirilerek dü¤ün ziyafe-

tini yerine getirmek caizdir. Çünkü Enes flöyle demifltir: 

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber ile Medine aras›nda üç gün kal-

d›. Huyey k›z› Safiye ile gerdekte idi. Ben müslümanlar› dü¤ün yeme¤ine davet

ettim. O ziyafette ekmek de, et de yoktu. Deriden sofralar›n yere serilmesini em-

retti. Oralara bir miktar hurma, kefl ve ya¤ b›rak›ld›. ‹flte onun dü¤ün yeme¤i bu

idi.”1005

Ziyafete fakirleri d›flarda tutarak yaln›zca zenginlerin davet edilmesi caiz

de¤ildir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Yeme¤in

en kötüsü gelene verilmeyen, gelmeyecek kimsenin de ça¤›r›ld›¤› davet yeme-

¤idir. Kim de yap›lan davete gitmezse Allah’a ve Rasûlüne karfl› gelmifl

olur.”1006

Yeme¤e davet edilenin daveti kabul edip gitmesi icab eder. Kaydetti¤imiz

hadis bunu gerektirdi¤i gibi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in flu buyru¤u da bu-

nu gerektirir: “Sizden herhangi bir kimse ziyafete davet edilecek olursa ona git-

sin.”1007

Oruçlu dahi olsa davete icabet etmek gerekir. Çünkü Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Sizden herhangi bir kimse yeme¤e davet edi-

lecek olursa davete icabet etsin. E¤er oruçlu de¤ilse yeme¤i yesin. E¤er oruçlu

ise dua etsin.”1008

E¤er nafile oruç tutmakta ise orucunu açabilir. Özellikle de ziyafete davet

eden yemesi için ›srar ederse. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: 

“Sizden herhangi bir kimse yeme¤e davet edilecek olursa davete icabet

etsin. Dilerse yesin, dilerse yemesin.”1009
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1005 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 224, 5159 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh II, 1043, 1365; Nesâî, es-Sunen VI, 134

1006 Müslim, es-Sahîh II, 1055, 110, 1432; Bu hadis ayn› flekilde Buhârî ve Müslim
taraf›ndan Ebu Hureyre’den ona mevkuf bir rivâyet olarak da zikredilmifltir: Bu-
hârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 244, 5177

1007 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 240, 5173; Müslim, es-Sahîh II, 1052,
1429; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 202, 3718

1008 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 539; Beyhakî VII, 263 –laf›z ona ait–; Müslim,
es-Sahîh II, 1054, 1431; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 203,
3718 ve 3719

1009 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1955; Müslim, es-Sahîh
II, 1054, 1430; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 204, 2722



Ziyafette bulunan kimsenin flu iki hususa riayet etmesi müstehabt›r:

1. Yemek bittikten sonra Peygamberimizden gelmifl dualardan birisi ile

dua eder. Bunlar da birkaç çeflittir:

a- “Allah’›m onlara ma¤firet buyur. Onlara rahmet eyle ve onlara verdi¤in

r›z›klardan bereket ihsan eyle!”1010

b- “Allah’›m bana yemek yedirene sen de yedir. Bana su içirene sen de su

içir.”1011

c- “Yeme¤inizi iyiler yesin, melekler size dua etsin ve nezdinizde oruçlular

oruç açs›n.”1012

2. Ona ve efline hay›r ve bereket dilemek –daha önce nikâh› tebrikte geç-

ti¤i gibi- dua etmek.

Davete gitmemenin meflru oldu¤u haller:

E¤er davette masiyet ifllemek sözkonusu olacaksa davete gitmek caiz de-

¤ildir. O masiyete karfl› ç›kmak ve onu ortadan kald›rmak isteme hali bundan

müstesnâd›r. E¤er bu masiyet ortadan kald›r›labilirse mesele yok, de¤ilse dön-

mek gerekir. Bu hususta birtak›m hadisler de vard›r. Bunlardan baz›lar›:

Ali rad›yallahu anh’dan dedi ki: Ben bir yemek haz›rlad›m ve Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i davet ettim. Gelip de evde baz› tasvirler görünce geri döndü.

[Ben: Anam babam sana feda olsun! Geri dönmene sebeb nedir ey Allah’›n Ra-

sûlü, dedim. fiöyle buyurdu: “Evde üzerinde birtak›m resimler bulunan bir perde

vard›. Melekler ise resimlerin bulundu¤u bir eve girmezler” buyurdu.]1013

Selef-i salihîn’in –Allah hepsinden raz› olsun– uygulamalar› da bu flekilde-

dir:

Ebû Mesud Ukbe b. Amr’dan dedi ki: Bir adam kendisi için bir yemek ha-

z›rlad› ve yeme¤e davet etti. Evde bir suret var m›d›r, diye sordu. Adam: Evet de-

yince (Ebû Mes’ud) içeri girmeyi kabul etmedi. Nihayet adam sureti k›rd›ktan

sonra içeri girdi.”1014

310 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1010 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1316; Müslim, es-Sahîh III, 1615, 2042; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 195, 3711

1011 Müslim, es-Sahîh III, 1625, 2055
1012 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1226; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd

ile– X, 333, 3836
1013 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2708; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1114, 3359; Ebu

Ya’la, Musned, I, 31, 37 ve II, 39 köfleli parantez içindeki fazlal›k ona ait.
1014 Senedi Sahihtir. Âdâbu’z-Zifâf 93; Beyhakî VII, 268



Buhârî dedi ki: ‹bn Ömer, Ebû Eyyub’u ziyafete ça¤›rd›, o da evde duvar

üzerinde as›l› bir perde oldu¤unu gördü. ‹bn Ömer dedi ki: Han›mlar bizi zorlad›

ve sonunda bunu ast›lar. Bunun üzerine Ebû Eyyub: Baz› kimselerin bu ifli yapa-

ca¤›ndan korkard›m da senin bu ifli yapaca¤›ndan korkmazd›m. Allah’a yemin

ederim ki sizin yeme¤inizin tad›na bakmayaca¤›m, deyip geri döndü.1015

Dü¤ün

Dü¤ünde kad›nlar›n sadece tef çalmak suretiyle nikâh› ilan etmelerine

müsaade edilebilir. Ayn› flekilde (kad›n) güzelli¤in(in) sözkonusu edilmedi¤i ve

hayas›zl›¤›n dile getirilmedi¤i mübah flark›lar da söylenebilir. Bu hususta baz›

hadisler vard›r. Bunlar›n bir k›sm›:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Nikâh› ilan ediniz.”1016

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Nikâhta helâl

ile haram aras›ndaki ay›r›c› çizgi, def ve sestir.”1017

Halid b. Zekvân’dan dedi ki: Muavviz b. Afra’n›n k›z› Rubeyyi’ dedi ki: Ger-

de¤e girdi¤im günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek üzere geldi.

Senin yan›mda oturdu¤un gibi bir döfle¤in üzerine oturdu. Bizim baz› küçük ca-

riye k›zlar›m›z def çalmaya ve Bedir günü atalar›ndan öldürülenler için a¤›t oku-

maya bafllad›lar. Bu s›rada onlardan birisi flöyle dedi: Ve bizim aram›zda yar›n

ne olaca¤›n› bilen bir peygamber vard›r. Allah Rasûlü: “Sen bu flekilde söz söy-

lemeyi b›rak da daha önce söyledi¤in sözleri söyle” buyurdu.1018

Dul bir kad›n üzerine bakire bir k›z ile evlenecek olursa zifafta onun yan›n-

da yedi gün kal›r, sonra günleri paylaflt›r›r. E¤er bakire üzerine dul kad›n ile ev-

lenecek olursa onun yan›nda zifafta üç gün kal›r, sonra günleri paylaflt›r›r. Bunu

böylece Ebû K›labe, Enes’den rivâyet etmifltir. Ebû K›labe ayr›ca flunlar› söyle-

mifltir: Ben dilersem bunu Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e nisbet ede-

rek söyledi de diyebilirim.1019
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1015 Buhârî IX, 249
1016 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1537; ‹bn H›bbân, es-Sahîh 313, 1285
1017 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1538; Nesâî, es-Sunen VI, 127; ‹bn Mâce,

es-Sunen I, 611, 1896; Tirmizî, es-Sunen II, 275, 1094 –”nikâhta” lafz› yok–
1018 Âdâbu’z-Zifâf 108; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 202, 5147; Ebû Dâ-

vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XIII, 264, 4901; Tirmizî, es-Sunen II, 276,
1096

1019 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 314, 5214; Müslim, es-Sahîh II, 1084,
1461; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 160, 2110; Tirmizî, es-Su-
nen II, 303, 1148



Erke¤in Han›m› ‹le Geçimi:

Erke¤in han›m› ile güzel bir flekilde geçinmesi ve Allah’›n onun için helâl

k›ld›¤› hususlarda ona ayak uydurmas› gerekir. Özellikle yafl› küçük ise. Bu hu-

susta baz› hadisler de vard›r. Bunlar›n bir k›sm›:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sizin en hay›rl›lar›n›z ha-

n›mlar›na hay›rl› olanlard›r ve ben aran›zda han›mlar›na en hay›rl› olan›n›-

z›m.”1020

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmaktad›r: “‹man bak›-

m›ndan mü’minlerin en mükemmeli ahlâklar› en güzel olanlar›d›r. Sizin hay›rl›la-

r›n›z da han›mlar›na hay›rl› olanlard›r.”1021

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmaktad›r: “Mü’min bir er-

kek, mü’min han›m›na bu¤zetmesin. Çünkü onun bir huyundan hofllanmasa bir

baflka huyundan hoflnuttur.”1022

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda hacc› hutbesinde flöyle buyurmufl-

tur: “Dikkatinizi fluna da çekmek isterim: Kad›nlar hakk›nda birbirinize hay›rl›

fleyler tavsiye ediniz. Çünkü onlar yan›n›zda esir (gibi)dirler. Onlardan bunun d›-

fl›nda bir fleye sahip de¤ilsiniz. Apaç›k bir hayas›zl›k yapmalar› hali müstesnâ.

E¤er böyle bir fley yapacak olurlarsa yataklar›n›z› ay›r›n›z, onlar› iz b›rakmaya-

cak flekilde dövünüz. E¤er size itaat ederlerse onlar aleyhine bir yol aramay›n›z.

fiuna dikkat edin ki sizin han›mlar›n›z›n üzerinde bir hakk›n›z vard›r, han›mlar›-

n›z›n da sizin üzerinizde bir hakk› vard›r. Sizin han›mlar›n›z üzerindeki hakk›n›z

yataklar›n›z› hofllanmayaca¤›n›z kimselere çi¤netmemeleri ve hoflunuza gitme-

yecek kimselere evlerinize girmeleri için izin vermemeleridir. Dikkat edin, onlar›n

sizin üzerinizdeki hakk› ise giyimlerinde ve yiyeceklerinde onlara iyi ve güzel

davranman›zd›r.”1023

Erke¤in yiyecek, mesken, giyecek ve yanlar›nda gecelemek ve maddi di-

¤er hususlarda, han›mlar› aras›nda adaletli hareket etmesi icab eder. E¤er di¤e-

rinin aleyhine birilerine meyledecek olursa Allah Rasûlünün flu buyru¤unda dile

getirilen tehdidin kapsam›na girer:

“Kimin iki han›m› olur da di¤erinin aleyhine birisine meylederse k›yamet

gününde iki yan›ndan birisi düflük olarak gelir.”1024
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1020 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3266; Tirmizî, es-Sunen V, 369, 3985
1021 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3265; Tirmizî, es-Sunen II, 315, 1172
1022 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7741; Müslim, es-Sahîh II, 1091, 1469
1023 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1501; Tirmizî, es-Sunen II, 315, 1173
1024 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1603; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 633, 1969 –la-



Kalbî bir e¤ilim dolay›s›yla onun için bir vebal yoktur. Çünkü bu onun elin-

de de¤ildir. Bundan dolay› Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ne kadar isteseniz

bile kad›nlar aras›nda adalet yapamazs›n›z. Öyleyse (birisine) büsbütün meyle-

dip de ötekini ask›daym›fl gibi b›rakmay›n.” (en-Nisâ, 4/129)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem maddi hususlarda han›mlar› aras›nda

adalet yapar ve aralar›nda hiçbir ay›r›m gözetmezdi. Bununla beraber Âifle’yi di-

¤er han›mlar›ndan daha çok severdi: Amr b. el-Âs’dan dedi ki: Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem kendisini Zatu’s-Selâsil’e gönderdi¤i askeri birli¤e kumandan

olarak görevlendirdi. (Amr devamla:) Onun yan›na geri dönüp dedim ki: ‹nsan-

lardan en sevdi¤im kifli kimdir? O “Âifle’dir” dedi. Ben: Ya erkeklerden, diye sor-

dum. “Babas›d›r” dedi. Sonra kim, diye sordum. “Sonra Ömer b. el-Hattab” dedi

ve daha baflka kimseleri sayd›.1025

Hür erkek kaç han›mla evlenebilir?:

(Ayn› anda) dört han›mdan fazlas› ile nikâhl› bulunmak helâl de¤ildir. Çün-

kü Yüce Allah: “Size helâl olan kad›nlardan ikifler, üçer, dörder olmak üzere ni-

kâhlay›n.” (en-Nisâ, 4/2) buyurmufltur.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da müslüman oldu¤u vakit nikâh› alt›nda

on tane han›m bulunan Gaylan b. Seleme’ye flöyle demifltir: “Onlardan dört ta-

nesini nikâh›n alt›nda tut, di¤erlerinden ise boflan.”1026

Kays b. el-Haris’ten dedi ki: Nikâh›mda sekiz kad›n oldu¤u halde müslü-

man oldum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e giderek bu durumu ona aktar-

d›m: “Onlardan dört tanesini seç” buyurdu.1027

Kendileriyle evlenilmesi haram olan kad›nlar (muharremât):

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Babalar›n›z›n nikâhlad›¤› kad›nlar› nikâhlama-

y›n. Ancak geçmifl olan müstesnâ. fiüphe yok ki o bir hayas›zl›kt›. ‹lahi gazaba

sebep i¤renç bir ifl ve kötü bir yoldu. Anneleriniz (nineler dahil), k›zlar›n›z, k›zkar-

deflleriniz, halalar›n›z, teyzeleriniz, kardefl k›zlar›, hemflire k›zlar›, sizi emziren
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f›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 171, 2119; Tirmizî,
es-Sunen II, 304, 1150; Nesâî, es-Sunen VII, 63

1025 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 3046; Tirmizî, es-Sunen V, 364, 3972
1026 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1589; Tirmizî, es-Sunen II, 275, 1138; ‹bn

Mâce, es-Sunen I, 628, 1953
1027 Hasen-Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1588; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 628,

1952; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 327, 224



süt anneleriniz (ve süt nineleriniz), süt hemflireleriniz, efllerinizin analar› ve ken-

dileriyle zifafa girdi¤iniz efllerinizden himayenizde bulunan üvey k›zlar›n›z size

haram k›l›nd›. E¤er o kad›nlarla (üvey k›zlar›n›z›n anneleriyle) zifafa girmemifl-

seniz (k›zlar›yla evlenmenizde) sizin için bir vebal yoktur. Öz o¤ullar›n›z›n ha-

n›mlar› ve iki k›z kardefli birlikte alman›z da (size haram k›l›nd›). Ancak (cahiliye

devrinde) geçmifl olan müstesnâ. fiüphesiz Allah ma¤firet edendir, çok esirge-

yendir. Evli kad›nlar(la nikâhlanman›z) da (size haram k›l›nd›). Sahip oldu¤unuz

cariyeler müstesnâ. Bunlar Allah’›n size (farz olarak) yazd›klar›d›r. Geriye kalan-

lar› ise –iffetinizi koruyup, zinaya sapmaks›z›n– mallar›n›zla (mehir ile nikâhlama

yolunu) araman›z size helâl k›l›nd›.” (en-Nisâ, 4/22.24)

Yüce Allah bu âyet-i kerimelerde kendileri ile evlenilmesi haram k›l›nm›fl

kad›nlar› sözkonusu etmektedir. Üzerinde düflündü¤ümüz zaman bu flekilde ha-

ram k›l›nan kad›nlar›n iki k›sma ayr›labileceklerini görürüz:

1. Ebedî haraml›k: Bu kad›n›n bütün zamanlarda erke¤in efli olmas›na en-

geldir. 

2. Geçici haraml›k: Bu, da sözkonusu kad›n›n özel bir durumda bulundu-

¤u ve bu halinin devam etti¤i sürece evlenmesini engelleyen bir haldir. E¤er bu

durum de¤iflikli¤e u¤rarsa haraml›k kalkar ve onunla evlenmek helâl olur.

Ebedî haram oluflun sebebleri: Neseb, s›hrî akrabal›k ve süt emmektir. 

A- Neseb dolay›s›yla haram olanlar: Anneler, k›zlar, k›zkardefller, halalar,

teyzeler, erkek kardeflin k›zlar› ve k›zkardeflin k›zlar›d›r.

B- S›hrî akrabal›k yoluyla haram k›l›nanlar:

1. Zevcenin annesi: Haram olmas› için zevceyle gerde¤e girmek flart de-

¤ildir. K›z› ile sadece nikâh akdi yapmak onun annesini haram k›lmak için yeter-

lidir.

2. Kendisi ile gerde¤e girilmifl han›m›n (baflka kocadan olma) k›z›: E¤er

anne ile nikâh akdi yapt›¤› halde onunla gerde¤e girmemiflse onun (baflka koca-

dan olma) k›z› ona helâl olur. Çünkü Yüce Allah: “E¤er o kad›nlarla zifafa girme-

miflseniz sizin için bir vebal yoktur” diye buyurmaktad›r.

3. O¤lun zevcesi: Mücerred akid ile haram olur.

4. Baban›n zevcesi: Baban›n mücerred olarak nikâh akdi yapmas› ile ni-

kâh yapt›¤› kad›n o¤luna haram olur. 

C- Süt emmek yoluyla haram olanlar: 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Sizi emziren süt anneleriniz, süt hemfli-
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releriniz...”

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle buyurmufltur: “Süt emmek, do-

¤um sebebiyle haram olanlar› haram k›lar.”1028

Buna göre süt anne, anne konumundad›r. Hem süt emziren anne, hem de

erkek evlâda neseb yoluyla annesi taraf›ndan haram olanlar da haram olur. Bu-

na göre süt emen kimseye, süt emmek yoluyla: 

1. Süt anne 

2. Süt annenin annesi

3. Süt annenin kocas›n›n annesi

4. Süt annenin k›zkardefli

5. Süt annenin kocas›n›n k›zkardefli

6. Süt annenin o¤ullar›n›n ve k›zlar›n›n k›zlar›

7. Süt emmekten k›zkardefl olanlarla evlenmesi haram olur.

Haraml›¤› gerçeklefltiren süt emme:

Âifle’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Bir ya

da iki defa süt emifl haram k›lmaz.”1029

Um el-Fadl’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Bir defa ya da iki defa süt emmek, bir defa emmek ya da iki emifl ha-

ram k›lmaz.”1030

Âifle’den dedi ki: “Kur’ân-› Kerim’den nâzil olan buyruklar aras›nda flu da

vard›r: “Bilinen on defa süt emmek haram k›lar.” Daha sonra bunlar; “bilinen befl

defa” ile nesh olundu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti¤inde bunlar

Kur’ân-› Kerim’den okunanlar aras›nda idi.”1031

Nikâh Kitabı 315

1028 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 139, 5099; Müslim, es-Sahîh II, 1068,
1444; Tirmizî, es-Sunen II, 307, 1157; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VI, 53, 2041

1029 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1577; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-
Sebîl 2148; Müslim, es-Sahîh II, 1073, 1450; Tirmizî, es-Sunen II, 308, 1160;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 69, 2049; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
624, 1941; Nesâî, es-Sunen VI, 101

1030 Muhtasar Sahîhi Müslim 878; Müslim, es-Sahîh II, 1074, 20, 1451 –laf›z ona
ait–; Nesâî, es-Sunen VI, 101

1031 Muhtasar Sahîhi Müslim 879; Müslim, es-Sahîh II, 1075, 1452; Ebû Dâvûd, es-
Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 67, 2048; Tirmizî, es-Sunen II, 308, 1160; ‹bn
Mâce, es-Sunen I, 625, 1942 –bu manada–; Nesâî, es-Sunen VI, 100



Süt emmenin, iki y›ll›k süt emme süresi içerisinde olmas› flartt›r. Çünkü

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Anneler çocuklar›n› iki bütün y›l emzirirler. Bu,

emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir.” (el-Bakara, 2/233)

Um Seleme’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Memedeki sütten ba¤›rsaklara varan ve sütten kesmeden önce olan süt emme

d›fl›ndaki (emmeler) haram k›lmaz.”1032

Geçici olarak kendileriyle evlenilmesi haram olanlar:

1. ‹ki k›zkardeflin ayn› anda nikâh alt›nda tutulmalar›: Çünkü Yüce Allah:

“Ve iki k›zkardefli birlikte alman›z da (size haram k›l›nd›). Ancak (cahiliye devrin-

de) geçmifl olan müstesnâ.” (en-Nisâ, 4/23)

2. Kad›n›n halas›yla ya da teyzesiyle birlikte nikâh alt›nda bulundurulma-

s›: Çünkü Ebû Hureyre’nin rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Kad›n ile halas›, kad›n ile teyzesi ayn› anda nikâh al-

t›nda birarada bulundurulmaz.”1033

3. Baflkas›n›n han›m› ve baflkas›ndan iddet bekleyen kad›n: Çünkü Yüce

Allah: “Evli kad›nlar(la nikâhlanman›z) da (size haram k›l›nd›). Sahib oldu¤unuz

cariyeler müstesnâ.” Yani evli bulunan han›mlar da -cariye olanlar müstesnâ- si-

ze haram k›l›nm›flt›r. Çünkü cariye olan kad›n evli dahi bulunsa istibrâdan sonra

onu esir alana helâldir. Çünkü Ebû Said yoluyla gelen hadiste belirtildi¤ine göre;

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evtasl›lar›n üzerine bir ordu gönderdi. Bu ordu

düflmanla karfl›laflt› ve onlarla savaflt›lar. Allah Rasûlünün ordusu onlara karfl›

zafer kazand› ve onlardan kad›n ve çocuk esirler ald›lar. Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’in ashab›ndan baz›lar› müflriklerle evli olduklar›ndan ötürü onlara yak-

laflmaktan sak›nd›lar. Bunun üzerine Yüce Allah bu hususta: “Evli kad›nlar da

(size haram k›l›nd›), sahib oldu¤unuz cariyeler müstesnâ” buyru¤unu indirdi. Ya-

ni iddetleri tamamland›¤› zaman bu cariyeler size helâldir.1034

4. Üç talâk ile boflanm›fl kad›n: Sahih bir nikâh ile bir baflka koca ile ev-
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1032 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2150; Tirmizî, es-Sunen
II, 314, 1162

1033 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 160, 5109; Müslim, es-Sahîh II, 1028,
1408; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 72, 2052; Tirmizî, es-Su-
nen II, 297, 1135; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 621, 1929 –bu manada–; Nesâî, es-
Sunen VI, 98

1034 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 837; Müslim, es-Sahîh II, 1079, 1456; Tirmi-
zî, es-Sunen IV, 301, 5005; Nesâî, es-Sunen VI, 110; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 190, 2141



lenmedikçe birinci kocas›na helâl olmaz. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmakta-

d›r: “E¤er erkek onu boflarsa ondan sonra bir baflka koca ile nikâhlanmad›kça

ona (ilk kocas›na) helâl olmaz. Bununla beraber (yeni kocas›) onu boflarsa on-

lar (ilk koca ile) Allah’›n s›n›rlar›na dosdo¤ru uyacaklar›n› zannederlerse tekrar

(birbirlerine) dönmelerinde üzerlerine bir vebal yoktur.” (el-Bakara, 2/230)

5. Zinakâr kad›n ile evlenmek: Erke¤in zinakâr bir kad›nla evlenmesi he-

lâl olmad›¤› gibi, kad›n›n da zinakâr bir erkekle evlenmesi helâl de¤ildir. Herbiri-

sinin bu hallerinden tevbe etmeleri müstesnâd›r. Çünkü Yüce Allah flöyle buyur-

maktad›r: “Zina eden erkek ancak zina eden veya müflrik olan bir kad›n› nikâh-

layabilir. Zina eden kad›n› da ancak zina eden veya müflrik olan bir erkek nikâh-

layabilir.” (en-Nur, 24/3)

Amr b. fiuayb’dan, o babas›ndan, o dedesinden rivâyete göre Mersed b.

Ebi Mersed el-Ganevî Mekke’de bulunan esirleri tafl›y›p getiriyordu. Mekke’de

Anak diye bilinen bir fahifle vard›. Bu da Mersed’in dostu idi. (Mersed) dedi ki:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelip, ey Allah’›n Rasûlü dedim, Anak’› nikâh-

layabilir miyim? Bana cevap vermeden bir süre sustu. Bunun üzerine: “Zina

eden kad›n› da ancak zina eden veya müflrik olan bir erkek nikâhlayabilir” âyeti

nazil oldu. Beni ça¤›r›p bana bu âyeti okudu ve: “Onu nikâhlama” dedi.1035

Fâsid nikâhlar:

1. fii¤âr nikâh›:

Bir erke¤in kendi k›z›n› yahut k›zkardeflini ya da üzerinde velâyet hakk›

bulunan bir baflkas›n›, baflka bir erke¤in kendisine yahut o¤luna ya da kardefli-

nin o¤luna kendi k›z›n›, k›zkardeflini, k›zkardeflinin k›z›n› ya da buna benzer bir

k›z› vermeyi kabul etmesi flart›yla evlendirmesidir.

Böyle bir akit, bu flekilde mehir ister sözkonusu edilsin, ister edilmesin fâ-

siddir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir nikâh› yasaklam›fl ve on-

dan sak›n›lmas›n› emir buyurmufltur. Yüce Allah da flöyle buyurmaktad›r: “Rasûl

size neyi verdiyse onu al›n›z, size neyi yasak ettiyse ondan uzak kal›n›z.” (el-

Haflr, 59/7) Buhârî ve Müslim’de, ‹bn Ömer’den rivâyete göre Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem fli¤âr (nikâh›n)› yasaklam›flt›r.”1036
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1035 Senedi Hasendir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 3027; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VI, 48, 2037; Nesâî, es-Sunen VI, 66; Tirmizî, es-Sunen V, 10, 3227

1036 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 162, 5112; Müslim, es-Sahîh II, 1034,
1415; Nesâî, es-Sunen VI, 112



Müslim’in Sahih’inde Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem fli¤ar nikâh›n› yasaklayarak flöyle buyurmufltur: “fii¤ar erke¤in er-

ke¤e flöyle demesidir: Sen bana k›z›n› ver, ben de sana k›z›m› vereyim yahut

sen bana k›zkardeflini ver, ben de sana k›zkardeflimi vereyim.”1037

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “‹slâm’da fli¤ar yoktur” buyurmufl-

tur.1038

‹flte bu sahih hadisler fli¤ar nikâh›n›n haram ve fasid oldu¤una, Allah’›n

fleriati ile ba¤daflmad›¤›na delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da mehir

tesbit edilmifl olan ile edilmemifl fli¤arlar aras›nda herhangi bir ay›r›m gözetme-

mifltir.

‹bn Ömer’in rivâyet etti¤i fli¤ar›n kiflinin kendi k›z›n› bir baflkas›na, o da

kendi k›z›n› kendisine –ve mehir sözkonusu olmamas› flart›yla– evlendirmesi

fleklindeki aç›klamas› ile ilgili olarak ilim adamlar›n›n söylediklerine göre bu, ‹bn

Ömer’den hadisi rivâyet eden Nâfi’in aç›klamas›d›r. Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’in aç›klamas› de¤ildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da fli¤ar› az önce

kaydetti¤imiz Ebû Hureyre yoluyla gelen hadiste aç›klam›flt›r. Bu aç›klamaya gö-

re fli¤ar kiflinin kendi k›z›n› ya da k›zkardeflini bir baflkas›na, o da kendi k›z›n› ya

da k›zkardeflini kendisine vermesi flart›yla evlendirmesidir. Burada “aralar›nda

mehir sözkonusu olmaks›z›n” buyurulmam›flt›r. O halde, bu mehirin tesbit edilip

edilmemesinin bu hususta herhangi bir etkisinin olmad›¤›n› göstermektedir. Ak-

sine bu nikâh›n fasid olmas›n› gerektiren, böyle bir de¤ifl tokuflun flart koflulma-

s›d›r. Bu ise büyük bir fesad›n ortaya ç›kmas›na sebeptir. Çünkü kad›nlar›n veli-

lerin maslahâtlar›n› kad›nlar›n menfaatine tercih ederek arzu etmedikleri kimse-

lerle nikâhlanmaya zorlama sonucuna götürür. Böyle bir davran›fl ise münkerdir

ve kad›nlara bir zulümdür. Ayn› zamanda, bu kad›nlar›n kendilerine benzer olan-

lar›n misli mehir almaktan mahrum b›rak›lmalar› sonucunu da verir. Nitekim bu

münker akdi yapan kimseler aras›nda –Allah’›n diledikleri müstesnâ– görülen de

budur. Ayr›ca böyle bir ifl ço¤unlukla evlilikten sonra anlaflmazl›klara ve düflman-

l›klara götürür. Bu da fleriata muhalif davranan kimselere dünyada verilen ceza-

lar aras›ndad›r.1039

2. Hulleci nikâh›: 

Hulle, kiflinin üç defa boflanm›fl bir kad›n ile iddetinin bitmesinden sonra
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1037 Sahihtir. Muhtasar Sahîhi Müslim 808; Müslim, es-Sahîh II, 1035, 1416
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1039 Bk. Muhterem ‹bn Baz’›n Hukmu’s-Sufur ve’l-Hicab ve Nikahi’fl-fii¤ar adl› risalesi



evlenmesi, sonra da birinci kocas›na helâl olsun diye onu boflamas› demektir.

Bu maksatla bir evlilik büyük günahlardan bir günah ve bir hayas›zl›kt›r.

Caiz de¤ildir. Böyle bir fley akitte ister flart koflulsun, ister akitten önce bu husus

üzerinde ittifak edilmifl olsun, isterse onlardan herhangi birisi bunu kalbiyle niyet

etmifl olsun farketmez. Bu ifli yapan da lanetlenmifltir.

Ali rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hulle yapa-

n› da, kendisi için hulle yap›lan› da lanetlemifltir.”1040

Ukbe b. Âmir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Size i¤reti al›nan tekeyi haber vereyim mi?” Onlar: Buyur ey Allah’›n Rasûlü de-

diler. O: “Bu kifli hullecidir. Allah hulleciyi de, kendisine hulle yap›lan› da lanetle-

mifltir.”1041

Ömer b. Nafi’den, o babas›ndan dedi ki: Bir adam ‹bn Ömer rad›yallahu

anh’›n yan›na geldi ve ona flunu sordu: Bir kifli üç talâk ile han›m›n› boflad›. Onun

da bir kardefli onunla dan›flmadan kardefline helâl olsun diye o kad›n ile evlen-

di. Acaba birincisine helâl olur mu? (‹bn Ömer): Hay›r isteyerek nikâh ile olma-

d›kça olmaz. Bizler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyle bir ifli zi-

na say›yorduk.1042

3. Mut’a nikâh›: 

Buna muvakkat evlilik, kesintili süreli evlilik ad› da verilir. Bu da kiflinin bir

kad›n ile bir günlü¤üne yahut bir haftal›¤›na ya da bir ayl›¤›na yahutta bunun d›-

fl›nda bilinen herhangi bir müddetle evlenme akdi yapmas› demektir. 

Bu, haram oldu¤u ittifakla kabul edilmifl bir evliliktir. Böyle bir akit yap›la-

cak olursa bat›ld›r.1043

Sebre’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’nin fethi s›ra-

s›nda Mekke’ye girdi¤imiz vakit bize mut’a nikâh› yapmay› emretti. Daha sonra

ise Mekke’den henüz ç›kmam›flken onu bize yasaklad›.”1044
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1040 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5101; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VI, 88, 2062; Tirmizî, es-Sunen II, 294, 1128; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 622,
1935

1041 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1572; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 623, 1926; Hâ-
kim, el-Mustedrek II, 198; Beyhakî VII, 208

1042 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 311, 6; Hâkim, el-Musted-
rek II, 199; Beyhakî VII, 208

1043 F›khu’s-Sunne, II, 35
1044 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 812; Müslim, es-Sahîh II, 1023, 1406



4. Boflama niyeti ile nikâh akdi yapmak:

fieyh Seyyid Sab›k -Allah onu korusun- F›khu’s-Sunne (II, 38)’de flunlar›

söylemektedir:

Bir erkek süre flart›n› koflmadan fakat belli bir süre sonra boflamak ya da

ikamet etti¤i flehirde ihtiyac›n› gördükten sonra boflamak niyetiyle bir kad›n ile

evlenecek olursa fukahâ’n›n ittifak ile bu evlilik sahihtir. 

Fakat Evzai buna muhalefet ederek böyle bir evlili¤i mut’a evlili¤i olarak

de¤erlendirmifltir.

fieyh Reflid R›za bununla ilgili olarak el-Menâr adl› tefsir’inde flunlar› söy-

lemektedir: Durum böyle olmakla birlikte selef ve halef alimlerinin mut’an›n ya-

sakl›¤› hususunda ifli s›k› tutmalar›, boflamak niyetiyle nikâh›n yasak olmas›n›

gerektirir. Her ne kadar fukaha e¤er koca belli bir süre için evlenmeyi niyet et-

mekle birlikte, akdin sigas›nda bunu flart koflmad›¤› zaman nikâh sahihtir, diyor-

sa da bu böyledir. Çünkü onun bu niyetini gizlemesi, aldatmak ve kand›rmak sa-

y›l›r. Erkek ile kad›n ve kad›n›n velisi aras›nda karfl›l›kl› r›za ile sürenin belirlen-

di¤i ve flart kofluldu¤u akdin bat›l olufluna nazaran, böyle bir akdin bat›l olmas›

öncelikle sözkonusudur. Bu nikâhla (mut’a nikâh›yla) insanl›k rab›talar›n›n en bü-

yü¤ü olan bu pek büyük ba¤› oyuncak haline getirmekten ve karfl› cinsin lezze-

tini almak isteyen erkek ve kad›nlar›n flehvet meralar›ndan birinden di¤erine

geçmeyi tercih etmekten ve buna ba¤l› münkerleri ortaya ç›karmaktan baflka bir

fesad sa¤lamaz.

Böyle bir sürenin flart koflulmad›¤› (fakat niyette var olan) akit ise bütün

bunlar› kapsamakla birlikte ayr›ca bir aldatma ve bir kand›rmad›r. Bu da daha

baflka birtak›m fesadlar› do¤urur. Düflmanl›k, kin gütmek, evlenmenin gerçek

amac› olan efllerin birbirlerini haramdan korumalar› ve yaln›zca bu amaç için ev-

lenmeleri, ümmetin salih bir yuvas›n› tesis etmek üzere birbirleriyle dayan›flma-

lar› gibi evlili¤i gerçek anlam›yla arzu eden, samimi kimselere dahi güveni orta-

dan kald›r›r.”

Derim ki: Merhum Reflid R›za’n›n benimsedi¤i bu görüflü Ömer b. Nafi’in

babas›ndan nakletti¤i flu aç›klamas› da desteklemektedir: Bir adam ‹bn Ömer ra-

d›yallahu anh’›n yan›na gelerek ona han›m›n› üç talâkla boflam›fl bir kifliye dair so-

ru sordu. Erke¤in kardefli han›m›n eski kocas› ile dan›flmadan kardefline helâl

olsun diye o kad›n ile evlendikten sonra kad›n ilk kocas›na helâl olur mu? (‹bn

Ömer) dedi ki: Hay›r ancak istiyerek, arzu duyarak nikâh yaparsa bu olabilir.

Çünkü bizler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyle bir fleyi zina ola-
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rak de¤erlendiriyorduk.1045

Efllerin haklar›:

Aile toplum yap›s›n›n ilk tafl›d›r. Aile düzelirse toplumun tümü düzelir. O

bozulursa toplumun tümü bozulur. Bundan dolay› ‹slâm aileye büyük bir ihtimam

göstermifl, ailenin esenli¤ini ve mutlulu¤unu sa¤layacak birtak›m hükümler tes-

bit etmifltir. 

‹slâm aileyi iki kifli aras›nda yap›lan bir ortakl›k üzere kurulmufl bir mües-

sese olarak de¤erlendirmifl ve bu kurumun birinci derecede sorumlusu olarak da

erke¤i göstermifltir: “Erkekler kad›nlar üzerine yöneticidirler (ailenin reisidirler).

Bu Allah’›n baz›lar›n› baz›lar›na üstün k›lm›fl olmas›ndan ve erkeklerin (kad›nla-

ra) mallar›ndan infak etmelerinden dolay› böyledir. ‹yi kad›nlar itaatli olan ve Al-

lah’›n (kendilerini) korumas›yla kendileri de gizli olan› koruyanlard›r.” (en-Nisâ,

4/34)

‹slâm iki ortaktan herbirisinin di¤eri üzerinde birtak›m haklar› oldu¤unu

tesbit etmifltir. Bu haklar›n yerine getirilmesi sonucunda bu müessesenin istikra-

r› ve bu ortakl›¤›n devam› sa¤lan›r. Her iki orta¤›n görevini yerine getirmesi için

gerekli teflviklerde bulunmufl, di¤er taraftan di¤er orta¤›n haklar›n› baz› hallerde

gere¤i gibi yerine getirmemesine karfl›l›k göz yummay› teflvik etmifltir. 

Kad›n›n erkek üzerindeki haklar›: 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Sizin için nefislerinizden kendileri ile sü-

kûn bulaca¤›n›z ve aran›zda muhabbet ve merhamet k›ld›¤› efller yaratm›fl olma-

s› da onun âyetlerindendir.” (er-Rum, 30/21)

Bu sebeble efller aras›ndaki sevgi ve merhamet hemen hemen onlar›n d›-

fl›nda hiçbir iki kifli aras›nda görülemez. Yüce Allah efllerin sevgi ve merhamet-

lerinin devam›n› sever. Bundan ötürü sevgi ve merhametin tükenmesinden ya da

kaybolmas›ndan yana onlar› koruyacak flekilde onlar için birtak›m haklar tesbit

etmifltir. Nitekim Yüce Allah: “Kad›nlar›n üzerlerindeki haklar gibi kendilerinin de

maruf bir flekilde haklar› vard›r.” (el-Bakara, 2/228) buyurmaktad›r. Bu k›sac›k

buyruk oldukça özlü olmas›na ra¤men ancak kocaman bir cilde s›¤abilecek et-

rafl› hükümleri toplu olarak ifade etmektedir. Bu adeta kad›n›n bütün haklarda er-

kek ile eflit oldu¤unu dile getiren genel bir kaidedir. Bundan tek istisnâ Yüce Al-
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lah’›n: “Erkeklerin ise kad›nlar üzerinde bir dereceleri vard›r.” (el-Bakara, 2/228)

buyru¤unda dile getirilmifltir. Onlar›n haklar› ile üzerlerindeki haklar› Yüce Allah,

insanlar aras›nda ve onlar›n ailelerine karfl› davran›fl ve geçimlerinde maruf ola-

na havale etmifl, ona göre belirlenece¤ine iflaret etmifltir. Çünkü insanlar›n görü-

legelen örfleri onlar›n fleriatlerine, akidelerine, adab›na ve adetlerine tabidir. Bu

cümle erke¤e öyle bir terazi vermektedir ki, o bununla bütün durumlarda ve her

hususta efline karfl› davran›fl›n› ölçebilir. Ondan herhangi bir fley isteyecek olur-

sa, onun karfl›l›¤›nda onun bir benzerinin de kendisi üzerinde bir hak olarak söz-

konusu olaca¤›n› hat›rlar. Bundan dolay› ‹bn Abbas rad›yallahu anh flöyle demifltir:

“fiüphesiz han›m›m benim için süslendi¤i gibi ben de onun için süslenirim.”1046

Buna göre gerçek müslüman zevcesinin üzerindeki haklar›n› itiraf ve ka-

bul eder. Nitekim Yüce Allah: “Kad›nlar›n üzerlerindeki haklar gibi kendilerinin de

maruf bir flekilde haklar› vard›r.” buyurmaktad›r. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem da flöyle buyurmufltur: “fiunu bilin ki, flüphesiz sizin han›mlar›n›z üzerinde bir

hakk›n›z, han›mlar›n›z›n da sizin üzerinizde bir hakk› vard›r.”1047

Uyan›k ve anlay›fll› bir müslüman her zaman için hakk›n› eksiksiz olarak

al›p almad›¤›na bakmaks›z›n, eflinin üzerindeki hakk›n› her zaman eksiksiz yeri-

ne getirmeye çal›fl›r. Çünkü o aralar›ndaki sevgi ve merhametin devam etmesi-

ne çok dikkat eder. Ayn› flekilde o birbirlerinden ayr›lmalar› için onlar› karfl›l›kl›

k›flk›rtan fleytana f›rsat vermemeye de dikkat eder. 

“Din nasihattir” buyru¤unun bir gere¤i olarak flimdi de kad›n›n erkek üze-

rindeki hakk›n› sözkonusu edece¤iz. Bundan sonra da erke¤in kad›n üzerindeki

hakk›n› belirtece¤iz. Belki kocalar ö¤üt al›r da birbirlerine hakk› ve sabr› tavsiye

ederler.

1. “fiüphesiz han›mlar›m›z›n üzerinizde bir hakk› vard›r.” Bunun ilki de er-

ke¤in han›m› ile maruf bir flekilde geçinmesidir. Çünkü Yüce Allah: “Onlarla ma-

ruf ile (iyi bir flekilde) geçinin.” (en-Nisâ, 4/19) buyurmaktad›r. Bu da kendisi yi-

yecek olursa han›m›na da yedirmesi, giyinecek olursa ona da giydirmesidir. Ser-

kefllik edece¤inden korkarsa, Allah’›n han›mlar›n tedib edilmesine dair verdi¤i

emirlere uygun olarak onu tedib yoluna gitmelidir. Bu da sö¤meksizin, saymak-

s›z›n, çirkinliklerini yüzüne vurmaks›z›n güzel bir flekilde ö¤üt vermekle olur. Ona

itaat ederse mesele yok, aksi takdirde yata¤›nda ondan uzak kal›r. Bunun sonu-

cunda itaat ederse mesele yok, de¤ilse yüze olmamak flart›yla ve iz b›rakmaya-
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cak flekilde onu döver. Çünkü Yüce Allah: “Serkeflliklerinden endifle etti¤iniz ka-

d›nlara ö¤üt verin. (Vazgeçmezlerse) kendilerini yataklar›nda yaln›z b›rak›n. (Yi-

ne vazgeçmezlerse incitmeden) onlar› dövün. E¤er size itaat ederlerse art›k

aleyhlerinde bir yol aramay›n. fiüphe yok ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.” (en-

Nisâ, 4/34)

Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: Herhangi birimizin eflinin, koca-

s› üzerindeki hakk› nedir, diye soran ashaba Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flu

cevab› vermifltir: “Yemek yersen ona da yedirmen, giyersen ona da giydirmen-

dir. Yüze vurmaman, çirkinli¤ini söylememen ve evin d›fl›nda ondan darg›n gö-

rünmemendir.”1048

Ahlâk›n mükemmelli¤inin ve iman›n geliflmesinin göstergelerinden birisi

de kiflinin han›m›na karfl› yumuflak ve incelikli olmas›d›r. Nitekim Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “‹man bak›m›ndan mü’minlerin en mü-

kemmeli ahlâk› itibariyle en güzel olanlar›d›r. Sizin en hay›rl›lar›n›z han›mlar›na

en hay›rl› olanlar›n›zd›r.”1049

Buna göre kad›na gereken ikram› göstermek olgun bir kiflili¤in gösterge-

sidir. Onu tahkir edecek flekilde davranmak ise adili¤in ve bayal›¤›n belirtisidir.

Kad›na ikram göstermenin bir parças› da ona karfl› yumuflak davranmak ve

onunla uygun flekilde flakalafl›p hoflça vakit geçirmektir. Bu da Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’e uyularak yap›lmal›d›r. Çünkü o Âifle rad›yallahu anhâ’ya karfl›

yumuflak davran›r, onunla yar›fl›rd›. Öyle ki o flöyle demifltir: “Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem bir seferinde benimle yar›flt› ve onu ben geçtim. Böylece bir sü-

re geçti. Nihayet ben et toplay›nca tekrar benimle yar›flt›, bu sefer o beni geçti.

“Bu ötekine karfl›l›k olsun dedi.”1050

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lehvi (bofl ifllerle oyalan›p vakit geçirme-

yi) bât›l olarak de¤erlendirmifltir. Ancak han›m›yla birlikte oyalanmay› istisna et-

mifltir. Allah Rasûlü (salât ve selam ona) flöyle buyurmufltur: “Âdemo¤lunun ken-

disiyle oyaland›¤› herbir fley bât›ld›r. fiu üç husus müstesnâ: Yay›yla ok atmas›,

at›n› e¤itmesi, han›m›yla oynaflmas›. Bunlar hak olan ifllerdendir.”1051
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2. Kad›n›n erke¤i üzerindeki haklar›ndan birisi de onun eziyetlerine katlan-

mas›, yapaca¤› yanl›fll›klar› affetmesidir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Mü’min erkek, mü’min kad›na bu¤zetmesin. Onun bir hu-

yundan hofllanmazsa, bir baflka huyundan hoflnuttur.”1052

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kad›nlar hak-

k›nda birbirinize hay›r tavsiye ediniz. Çünkü onlar bir e¤e kemi¤inden yarat›lm›fl-

lard›r. E¤e kemi¤inin en e¤ri k›sm› da en üst taraf›d›r. Sen onu düzeltmeye kal-

k›fl›rsan k›rars›n, oldu¤u gibi b›rak›rsan e¤ri kalmaya devam eder. Bu sebeble

kad›nlar hakk›nda birbirinize hayr› tavsiye ediniz.”1053

Seleften birisi flöyle demifltir: fiunu bil ki kad›na güzel ahlâkla muamelede

bulunmak, ona eziyet verecek fleyleri önlemek de¤ildir. Aksine onun eziyetine

katlanmak, onun gelifligüzel tasarruflar›na ve öfkesine Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem’e uyarak katlan›p tahammül göstermektir. Çünkü onun han›mlar› ona ce-

vap veriyor, onlardan herhangi birisi gün boyunca geceye kadar ondan dar›l›yor-

du.1054

3. Kad›n›n erkek üzerindeki bir hakk› da onun flerefini incitecek, namusu-

na zarar verecek, üstün konumunu düflürecek herbir fleye karfl› onu korumas›,

kollamas›d›r. Bu sebeble kad›n› aç›l›p saç›lmaktan, tesettüre bürünmemekten

al›koymal›d›r. Mahremi olmayan erkeklerle kar›flmas›n› engellemelidir. Ayn› fle-

kilde, iffetini gere¤i gibi korumas›n› sa¤lamal› ve tam anlam›yla ona gereken ri-

ayeti göstermelidir. Ahlâkî ve dini bak›mdan bozulmas›na imkân vermemelidir.

Allah’›n ve Rasûlünün emirlerinin d›fl›na ç›kmas›na yahutta günah ifllemesine

meydan vermemelidir. Çünkü ondan sorumlu olan çoban, onu korumakla, hima-

ye etmekle yükümlü olan odur. Zira Yüce Allah: “Erkekler kad›n üzerine yöneti-

cidirler.” (en-Nisâ, 4/34) diye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: “Erkek aile-

sinde bir çoband›r ve o sürüsünden sorumludur.”1055 buyurmufltur.

4. Kad›n›n kocas› üzerindeki haklar›ndan birisi de ona dini ile ilgili bilinme-

si zorunlu hususlar› ö¤retmesi ya da ilim meclislerine kat›lmas›na izin vermesi-

dir. Çünkü han›m›n dinini do¤rultmaya ve ruhunu ar›nd›rmaya ihtiyac›, hiçbir za-

man kad›na sa¤lanmas› gereken yiyecek ve içeceklere olan ihtiyac›ndan az de-

¤ildir. Çünkü Yüce Allah: “Ey iman edenler! Tutuflturucusu insanlarla tafllar olan

o ateflten kendinizi ve ailelerinizi koruyunuz.” (et-Tahrim, 66/6) buyurmaktad›r.
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fiüphesiz ki zevce de aile kapsam› içerisindedir. Onun ateflten korunmas› ise

iman ve salih amel ile olur. Salih amelin ifllenebilmesi için ise mutlaka ilim ve bil-

gi gereklidir. Böylelikle salih amelin fler’an istenen flekilde ifa edilmesi ve yerine

getirilmesi mümkün olabilir.

5. Kad›n›n kocas› üzerindeki haklar›ndan birisi de ona dini dosdo¤ru ya-

flamas›n› ve namaz› gere¤i gibi ve vaktinde k›lmas›n› istemesidir. Çünkü Yüce

Allah: “Aile halk›na namaz› emret. Kendin de sab›rla ona devam et.” (Taha,

20/132) buyurmaktad›r.

6. Han›m›n kocas› üzerindeki haklar›ndan bir di¤eri de gerek duydu¤u va-

kit evden ç›kmas› için ona izin vermesidir. Cemaatle namaza kat›lmak istemesi

yahut ailesini, akrabalar›n› ya da komflular›n› ziyaret etmek istemesi gibi. Ancak

ondan tesettüre uymas›n› istemeli ve aç›l›p saç›lmas›na izin vermemesi flartt›r.

Ayn› flekilde koku ve parfüm sürünmemesini de söylemeli, erkeklerle kar›flmak-

tan, onlarla tokalaflmaktan sak›nd›rmal›d›r. Uygunsuz televizyon programlar›n›

seyredip, flark›lar› dinlemekten de sak›nd›rmas› gerekir.

7. Kad›n›n erkek üzerindeki haklar›ndan birisi de s›rr›n› iffla etmemesi,

onun kusurlar›n› baflkalar›na anlatmamas›d›r. Çünkü kad›n›n güvenilir s›r sakla-

y›c›s›, onu korumas› ve himaye etmesi istenen odur. En önemli ve dikkatle ko-

runmas› gereken s›rlardan birisi de yata¤a dair s›rlard›r. Bundan dolay› Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem bu s›rlar›n aç›klanmas›ndan sak›nd›rm›flt›r. Yezid k›z›

Esma’n›n rivâyet etti¤i hadise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurun-

da erkeklerin ve kad›nlar›n bulundu¤u bir s›rada o da aralar›nda iken flöyle bu-

yurdu: “Han›m› ile yapt›klar›n› anlatan bir erkek ya da kocas› ile birlikte yapt›kla-

r›n› söyleyen bir kad›n acaba aran›zda var m›?” Herkes sustu. Ben (Esma): Evet

ey Allah’›n Rasûlü kad›nlar da bunu yap›yorlar, erkekler de bunu yap›yorlar, de-

dim. Allah Rasûlü, flöyle buyurdu: “Hay›r yapmay›n›z. Bu bir erkek fleytan›n yol-

da difli bir fleytan ile karfl›lafl›p da herkesin gözü önünde onun üzerine at›lmas›-

na benzer.”1056

8. Erke¤in han›m›yla çeflitli hususlarda özellikle de her ikisini ilgilendiren

hususlarda istiflare etmesi kad›n›n erkek üzerindeki haklar›ndand›r. Bunu Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem’e uyarak yapmal›d›r. Çünkü o han›mlar›yla dan›fl›r,

onlar›n görüfllerini uygulard›. Bu husustaki örneklerden birisi de fludur: Hudeybi-
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ye günü bar›fl antlaflmas›n›n yaz›lma ifli bittikten sonra ashab›na: “Kalk›n kur-

banl›klar›n›z› kesin, sonra trafl olun” diye emir buyurdu. Fakat o bu sözlerini üç

defa tekrarlad›¤› halde onlardan kimse yerinden kalkmad›. Kimse yerinden kalk-

may›nca Um Seleme rad›yallahu anhâ’n›n yan›na girdi ve ona insanlardan gördü¤ü

bu durumu anlatt›. Um Seleme: Ey Allah’›n Peygamberi, onlar›n bu ifli yapmala-

r›n› arzu ediyor musun? D›flar› ç›k, onlardan kimseyle tek bir kelime dahi konufl-

madan git, develerini kes, berberini ça¤›r seni trafl etsin. Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem da d›flar› ç›kt›. Bu iflini yap›ncaya kadar onlardan hiç kimseyle konufl-

mad›. Onlar bu flekilde davrand›¤›n› görünce kalkt›lar, kurbanl›klar›n› kestiler. Bi-

ri di¤erini trafl etmeye koyuldu. Öyle ki kederlerinden neredeyse biribirlerini öldü-

receklerdi.1057

Bu flekilde Yüce Allah, han›m› Um Seleme’nin ona sal›k verdi¤i görüflünü

pek hay›rl› k›lm›fl oldu. Kad›nlarla dan›flmay› yasaklay›p, sak›nd›ran zalimce ve

haks›zca darb-› mesellerin (atasözlerinin) aksine bu böyle olmufltu. Mesela ava-

m›n dilinde dolaflan: “Han›m ile dan›flman›n e¤er faydas› olursa bir senen mah-

volur. E¤er fayda vermezse ömrün harab olur” gibi sözler bu kabildendir.

9. Kad›n›n kocas› üzerindeki haklar›ndan birisi de hemen yats›dan sonra

han›m›n›n yan›na dönmesi ve gecenin geç saatlerine kadar evin d›fl›nda geceyi

geçirmemesidir. Çünkü böyle bir hal onun uykusunu kaç›r›r ve kocas› için endi-

flelenerek ona huzur b›rakmaz. Tabi d›flar›da geçirilen geceler uzay›p gitmez ve

tekrarlanmaz, kalbine türlü vesvese ve flüpheler girmezse. Hatta kad›n›n kocas›

üzerindeki haklar›ndan birisi de evde dahi han›m›ndan uzak kalarak namaz k›l-

mak suretiyle dahi -kad›n›n hakk›n› vermeden- geç uyumaya kalk›flmamal›d›r.

Bu sebeble Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah b. Amr’›n geceleyin uzun

süre uykusuz kal›p han›m›ndan uzak kalmas›n› tepkiyle karfl›lam›fl ve ona: “Ve

flüphesiz senin eflinin senin üzerinde bir hakk› vard›r” buyurmufltur.1058

10. Kad›n›n erkek üzerindeki haklar›ndan birisi de e¤er kumas› varsa

onun ile kumas› aras›nda adalet yapmas›d›r. Yemekte, içmekte, giyimde, mes-

kende ve beraber yatmakta han›mlar› aras›nda adalet yapmal›d›r. Bu hususlar›n

herhangi birisinde haks›zl›k ya da zulüm yapmas› caiz de¤ildir. Çünkü Yüce Al-

lah böyle bir ifli haram k›lm›flt›r. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de flöyle bu-
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yurmufltur: “Her kimin iki han›m› bulunur da onlardan birisine daha çok meyle-

dip, ötekini b›rak›rsa k›yamet gününde bir yan› e¤ilmifl, meyletmifl olarak ge-

lir.”1059

Müslüman kardefllerimiz, iflte bunlar sizin han›mlar›n›z›n üzerinizdeki hak-

lar›d›r. Haklar›n› yerine getirmek için olanca gayretinizi ortaya koyman›z ve bu

hususta elinizden geleni esirgememeniz gerekir. Sizlerin bu haklar› yerine getir-

meniz evlilik hayat›n›z›n mutlu olmas›n›n; yuvalar›n istikrarl› olmas›n›n sizi uyku-

suz b›rakan, rahat›n›z› bozan, birbirinizle sükûn bulman›z› engelleyen, sevgi ve

merhametinizi ortadan kald›ran türlü problemlerden uzak ve esen kalman›z›n se-

bebleri aras›ndad›r.

Bizler han›mlara, kocalar›n›n haklar›n› yerine getirirken kusurlar›n› görme-

melerini, erkeklerin kusurlar›na karfl›l›k onlara hizmet etmekte gayret göstererek

karfl›l›k vermelerini hat›rlat›r›z. Evlilik hayat› ancak bu yolla mutlu bir flekilde de-

vam eder.

Erke¤in han›m› üzerindeki haklar›: 

Erke¤in han›m› üzerindeki haklar› pek büyüktür. Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem bu hakk›n büyüklü¤ünü Hakim’in ve baflkalar›n›n rivâyet etti¤i Ebû Sa-

id yoluyla gelen flu hadiste flöylece aç›klamaktad›r: “Erke¤in bir irinli yaras› bu-

lunsa, han›m› onu yalayacak dahi olsa hakk›n› ödemifl olmaz.”1060

Ak›ll› ve zeki kad›n, Allah ve Rasûlünün büyük gösterdi¤ini büyük gören,

kocas›n›n hakk›n› gere¤i gibi bilen ve böylelikle ona itaat etmek için olanca gay-

retini ortaya koyan kad›nd›r. Çünkü kocaya itaat cennete girmeyi gerektiren hu-

suslardand›r. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmaktad›r: “Kad›n befl

vakit namaz›n› k›lar, ramazan ay› orucunu tutar, namus ve iffetini korur, kocas›-

na itaat ederse ona; cennetin hangi kap›s›ndan istiyorsan gir, denilir.”1061

Müslüman han›m! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kocaya itaati, na-

maz ve oruç gibi cennete girmeyi gerektiren sebepler aras›nda sayd›¤› üzerinde
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1059 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2017; Sahîhu Suneni ‹bn
Mâce 1603; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 171, 2119; Tirmizî,
es-Sunen II, 304, 1150; Nesâî, es-Sunen VII, 63; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 633,
1969 –birbirine yak›n laf›zlarla–  

1060 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3148; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî terti-
bi– XVI, 227, 247

1061 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 660; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi–
XVI, 228, 250



düflünmeniz gerekir. Bundan dolay› kocana itaate ba¤lan, ona karfl› gelmekten

uzak dur. Çünkü ona karfl› gelmek Rabbin gazab›na sebepbtir. Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Nefsim elinde olana yemin ederim ki, ha-

n›m›n› yata¤›na davet edip de han›m› onun bu iste¤ini kabul etmeyecek olursa,

mutlaka semada bulunan (Allah) kocas› ondan hoflnut oluncaya kadar ona ga-

zab eder.”1062

1. Müslüman han›m senin üzerindeki görevlerden birisi fleriate ayk›r› olma-

mak flart›yla, kocan›n sana verdi¤i herbir emri dinleyip itaat etmendir. Bununla

birlikte ona itaat etmekte afl›r› giderek masiyet olan hususlarda ona itaat etmek-

ten de oldukça sak›nmal›s›n. Çünkü böyle yapacak olursan günahkâr olursun.

Meselâ, ona güzel görünmek için yüzündeki tüyleri ald›rmakta ona itaat

etmen bu kabildendir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzelleflmek kas-

t›yla yüzlerindeki k›llar› alanlara ve ald›ranlara lanet buyurmufltur.1063

Yine afl›r› itaate örneklerden birisi de; kocan insanlara karfl› senin güzelli-

¤inle övünmek istedi¤inden ötürü evin d›fl›na ç›karken baflörtünü örtünmemekte

ona itaat etmendir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur:

“Ümmetimden iki kesim vard›r ki, bunlar cehennemliklerdir. Ancak henüz onlar›

görmedim. Bunlar›n bir kesimi ile birlikte s›¤›r kuyruklar›n› and›ran ve kendileriy-

le insanlar› dövdükleri kamç›lar bulunacakt›r. Di¤er bir kesim ise giyinmifl fakat

ç›plak, kendilerine meylettiren ve kendileri meyleden, bafllar› yan yatm›fl deve

hörgüçlerini and›ran kad›nlard›r. Bu kad›nlar cennete girmeyecek, kokusunu da-

hi alamayacaklard›r. fiüphesiz cennetin kokusu flu kadar, flu kadar uzakl›ktan

al›n›r.”1064

Ayhalinde iken iliflki kurmak istemesi yahutta Allah’›n helâl k›lmad›¤› yer-

de sana yaklaflmak istemesi hususunda da ona itaat etmen bu kabildendir. Çün-

kü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Her kim ayhali olan bir

kad›na yaklafl›rsa yahutta bir kad›na arka yoldan yaklafl›rsa ya da bir kâhine gi-

dip, onun söylediklerini do¤ru kabul ederse, Muhammed’e indirilene kâfir olmufl

olur.”1065
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1062 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7080; Müslim, es-Sahîh II, 1060, 121, 1436
1063 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VIII, 630, 4886; Müslim, es-Sahîh III, 1678,

2125; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XI, 225, 4151; Nesâî, es-Su-
nen VIII, 146; Tirmizî, es-Sunen IV, 193, 2932; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 640, 1989

1064 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3799; Muhtasar Sahîh-i Müslim 1388; Müslim,
es-Sahîh III, 1680, 2128

1065 Sahihtir. Âdâbu’z-Zifâf 31; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 209, 639; Tirmizî, es-Sunen
I, 90, 135 –Tirmizi’de “söylediklerini do¤ru kabul ederse” cümleci¤i yoktur.–



Erkeklere görünmek ve onlarla kar›fl›p oturmak (ihtilât) ve onlarla tokalafl-

mak hususlar›nda itaat etmek de bu kabildendir. Çünkü Yüce Allah: “Han›mlar›n-

dan ihtiyac›n›z olan bir fley istedi¤inizde onlardan perde arkas›ndan isteyin.” (el-

Ahzab, 33/53) buyurmaktad›r. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle buyur-

mufltur: “Sak›n (yanlar›nda kimse bulunmayan) kad›nlar›n yan›na girmeyin.” Ey

Allah’›n Rasûlü kay›n (kocan›n kardefli, kardeflinin o¤lu, amcas›, amcas›n›n o¤-

lu ve bu gibi yak›nlar›) hakk›nda ne dersin, diye sorulunca; “Kay›n ölümdür” bu-

yurmufltur.1066

‹flte Rabbinin fleriatine ayk›r› olan di¤er hususlar› da bunlara k›yas et. Ko-

cana itaat etmek gere¤ini yanl›fl anlayarak masiyette ona itaat edecek kadar ifli

ileriye götürmemelisin. Çünkü itaat ancak maruftad›r. Yaratana isyan› gerektiren

hususlarda yarat›lm›fl hiçbir kimseye itaat yoktur.

2. Erke¤in han›m› üzerindeki haklar›ndan birisi de namusunu korumas›,

kad›n›n flerefini muhafaza etmesi, kocas›n›n mal›n›, çocuklar›n› ve evinin di¤er

ifllerini gere¤i gibi koruyup gözetmesi, kollamas›d›r. Çünkü Yüce Allah flöyle bu-

yurmaktad›r: “‹yi kad›nlar itaatkâr olan ve Allah’›n korumas›yla kendileri de gizli

olan› koruyanlard›r.” (en-Nisâ, 4/34) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle

buyurmufltur: “Kad›n da kocas›n›n evinde bir çoband›r ve güttü¤ünden sorumlu-

dur.”1067

3. Erke¤in han›m› üzerindeki haklar›ndan birisi de kocas› için süslenmesi

ve güzelleflmesi, her zaman ona karfl› gülümseyerek surat asmamas›, hofluna

gitmeyecek bir flekilde karfl›s›na ç›kmamas›d›r. Taberânî, Abdullah b. Selam’dan

diye zikretti¤i rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur:

“Kad›nlar›n hay›rl›s› gördü¤ü zaman seni sevindiren, iste¤ini yerine getiren, g›-

yab›nda, nefsinde ve mal›nda senin haklar›n› koruyan kad›nd›r.”1068

Kad›n›n evinde, kocas›n›n huzurunda kendisini ihmal ederken, evinden d›-

flar› ç›kt›¤›nda kendisine ihtimam gösterip, zînetini aç›¤a vurmakta afl›r›ya gitme-

si oldukça hayret vericidir. O kadar ki böyleleri hakk›nda kullan›lan flu ifadeler

gerçe¤i yans›tmaktad›r: “Evde bir maymun gibi, çarfl› pazarda ise ceylan gibi.”

O halde ey Allah’›n kad›n kulu, nefsinde ve eflin hakk›nda Allah’tan kork.

Kendisine süslenmene, güzel görünmene, insanlar aras›nda en çok hakk› olan

odur. Zînetini görmesi caiz olmayan kimselere sak›n ziynetini gösterme. Çünkü
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1066 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 330, 5232; Müslim, es-Sahîh IV, 1711,
2172; Tirmizî, es-Sunen II, 318, 1181

1067 Daha önce geçen “koca bir çoband›r...” hadisinin bir bölümüdür. 
1068 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3299



bu haram olan aç›l›p saç›lmak kabilindendir.

4. Erke¤in zevcesi üzerindeki haklar›ndan bir baflkas› evinde kalmas›, on-

dan izni olmadan mescide dahi ç›kmamas›d›r. Çünkü Yüce Allah: “Evlerinizde

oturun...” (el-Ahzab, 33/33) buyurmufltur.

5. Erke¤in han›m› üzerindeki bir hakk› da onun izni olmadan evine girme-

ye kimseye izin vermemesidir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Sizin onlar üzerindeki hakk›n›z, hoflunuza gitmeyen kimselere ya-

taklar›n›z› çi¤netmemeleri ve yine hofllanmad›¤›n›z kimselere evlerinize girmele-

ri için izin vermemeleridir.”1069

6. Erke¤in han›m› üzerindeki bir di¤er hakk› da mal›n› korumas›, onun iz-

ni olmadan mal›ndan bir fley harcamamas›d›r. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Kad›n kocas›n›n izni olmaks›z›n kocas›n›n evinden

hiçbir fley harcamamal›d›r.” Yiyecek dahi mi olsa, diye sorulunca Allah Rasûlü:

“Bu bizim mallar›m›z›n en de¤erlisidir” buyurdu.1070

7. Hatta erke¤in han›m› üzerindeki haklar›ndan birisi de kad›n›n e¤er ken-

di mal› varsa, kendi mal›ndan dahi kocas›n›n izni olmaks›z›n harcamaya kalk›fl-

mamas›d›r. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kad›n›n

kocas›n›n izni olmaks›z›n kendi mal›ndan herhangi bir fley tüketmesi hakk› yok-

tur.”1071

8. Erke¤in han›m› üzerindeki haklar›ndan birisi de kendisi bir yere gitme-

miflse, ondan izin almadan nafile oruç tutmamas›d›r. Çünkü Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kocas› bir yere gitmemiflse ondan izin almak-

s›z›n kad›n›n (nafile) oruç tutmas› helâl de¤ildir.”1072

9. Erke¤in han›m› üzerindeki bir baflka hakk›, kad›n›n kendi mal›ndan evi-

ne ve çocuklar›na yapt›¤› harcamalar› bafl›na kakmamas›d›r. Çünkü bafla kak-

mak mükâfat ve sevab› bofla ç›kart›r. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman

330 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1069 Daha önce kaydedilmifl ve bafltaraf›: “Dikkat edin, sizin kad›nlar›n›z üzerinde bir
hakk›n›z vard›r...” diye bafllayan hadisin bir bölümüdür.

1070 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1859; Tirmizî, es-Sunen III, 293, 2203; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 478, 3548; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
770, 2295

1071 el-Elbânî, es-Sahîha 775’de kaydetmekte olup flunlar› söylemektedir: Bunu
Temmam, el-Fevâid’de, II, 182, 10’da Anbese b. Said’den, o Ümeyye o¤ullar›-
n›n azadl›s› Hammad’dan, o el-Velid’in azadl›s› Cünah’tan, o Vasile’den dedi ki:
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu deyip hadisi zikretti. (Elbâ-
nî) dedi ki: “Bu hadisin senedi zay›ft›r, fakat hadisin sabit oldu¤una delalet eden
baflka flahitleri de vard›r.”

1072 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 295, 5195; Müslim, es-Sahîh 1026



edenler! Sadakalar›n›z› bafla kakmakla ve eziyet etmekle bofla ç›kartmay›n.” (el-

Bakara, 2/264)

10. Erke¤in han›m› üzerindeki haklar›ndan birisi de az fleylerle hoflnut ol-

mas›, bulunan ile yetinmesi ve gücünün yetmedi¤i harcamalara kocas›n› zorla-

mamas›d›r. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Bolluk içinde olan bollu¤u-

na uygun nafaka versin. R›zk› kendisine daralt›lan kimse de Allah’›n kendisine

verdi¤inden infak etsin. Allah hiçbir kimseye ona verdi¤inden baflkas›n› yükle-

mez. Allah zorlu¤un arkas›ndan kolayl›k ihsan eder.” (et-Talâk, 66/7)

11. Erke¤in han›m› üzerindeki bir hakk› da ondan olma çocuklar›n› güzel

bir flekilde terbiye etmek ve sab›rla bunu yerine getirerek önünde çocuklar›na öf-

kelenmemek, onlara beddua edip sövüp saymamakt›r. Çünkü bu kocas›na ezi-

yet sebebi olabilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle buyurmufltur: “Her-

hangi bir kad›n dünyada kocas›na eziyet verecek olursa mutlaka huru’l-’Înden

olan onun zevcesi flöyle der: Allah’›n düflman›, ona eziyet etme, o senin yan›n-

da bir misafirdir. Belki fazla zaman geçmeden senden ayr›l›p bize gelir.”1073

12. Erke¤in han›m› üzerindeki bir baflka hakk› da, onun anne-babas›na,

yak›n akrabalar›na güzel bir flekilde muamele etmesidir. Anne-babas›na ve ak-

rabas›na kötü davranan bir kad›n, hiçbir zaman kocas›na karfl› iyilik yapm›fl ola-

maz. 

13. Erke¤in han›m› üzerindeki bir hakk› da yan›na gelmesini istedi¤i vakit

reddetmemesidir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur:

“Koca han›m›n› yata¤›na ça¤›r›p da yan›na gitmeyecek olup, kocas› ona k›zg›n

uyursa melekler sabah› edinceye kadar ona lanet ederler.”1074 Yine Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Erkek han›m›n› ihtiyac› için ça¤›rd›¤›

vakit hemen yan›na gitsin, isterse tand›r›n bafl›nda bulunsun.”1075

14. Erke¤in han›m› üzerindeki bir hakk› da onun ve evinin s›rlar›n› gizle-

mesi, bunlardan herhangi birisini aç›¤a ç›karmamas›d›r. Kad›nlar›n anlatmak

noktas›nda pek s›k› davranmad›¤› en önemli s›rlardan birisi de yatak s›rlar› ve

yatakta efller aras›nda olup biten fleylerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu

hususu yasaklam›flt›r. Yezid k›z› Esma rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre o Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurunda idi. Bu s›rada meclisinde erkekler ve
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1073 Tirmizî, es-Sunen II, 320, 1184
1074 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 294, 5194; Müslim, es-Sahîh II, 1060,

1436; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 179, 2127
1075 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 534; Tirmizî, es-Sunen II, 314, 1160



kad›nlar da oturuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “(Aca-

ba) herhangi bir erkek han›m› ile yapt›¤›n› anlat›r m›? Herhangi bir kad›n da ko-

cas› ile birlikte yapt›¤›n› anlat›r m›?” Bulunanlar›n hepsi seslerini ç›karmad›. Ben:

Evet Allah’a yemin ederim ki ey Allah’›n Rasûlü kad›nlar da bunu yap›yor, erkek-

ler de bunu yap›yor, dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ha-

y›r yapmay›n›z. Çünkü bu ifl t›pk› erkek bir fleytan›n bir yolda difli bir fleytan ile

karfl›lafl›p insanlar›n gözleri önünde onun üzerine at›lmas›na benzer.”1076

15. Erke¤in han›m› üzerindeki haklar›ndan birisi de ona düflkün olmas›,

onunla birlikte yaflamaya dikkat etmesi, sebepsiz yere ondan kendisini boflama-

s›n› istememesidir. Sevban rad›yallahu anh dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Herhangi bir kad›n e¤er hiçbir sebeb yokken kocas›ndan kendi-

sini boflamas›n› isteyecek olursa cennetin kokusunu almak ona haram olur.”1077

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kocas›ndan (belli bir

mal vermek karfl›l›¤›nda kendisini boflamak iste¤i ile) hul, yapan kad›nlar müna-

f›k kad›nlar›n ta kendileridir.”1078

Müslüman han›m! ‹flte bunlar eflinin senin üzerindeki haklar›d›r. Bu hakla-

r› gere¤i gibi yerine getirmeye gayret göstermeli, kocan›n senin haklar›n› yerine

getirmekteki kusurlar›n› görmemelisin. Çünkü bu yolla efller aras›nda sevgi ve

merhamet devam eder. Evler ›slah olur, evlerin düzelmesiyle de toplum düzelir.

***

Annelerin de k›zlar›na görevlerini anlatmalar›, kocalar›n›n haklar› konusun-

da onlar› bilgilendirmeleri gerekir. Her annenin k›z›na kocas›n›n evine zifafa git-

meden önce bu haklar› hat›rlatmas› gerekir. Geçmiflteki han›mlar›n –Allah onlar-

dan raz› olsun- yapt›klar› uygulama da budur. Kinde hükümdar› Amr b. Hucr, Avf

efl-fieybanî’nin k›z› Um Iyas’a talib olmufltu. Um Iyas’›n onun yan›na zifafa gön-

derilme zaman› gelince annesi Haris’in k›z› Ümame onunla baflbafla kalarak ona

bir vasiyette bulundu. Yapt›¤› bu vasiyette mutlu bir evlilik hayat›n›n esaslar›n› ve

k›z›n›n kocas›na karfl› görevlerini aç›klam›flt›r. O k›z›na flunlar› söylemifltir: 

“K›zca¤›z›m, e¤er vasiyet muhatab›n üstün edebi dolay›s›yla ihmal edile-

cek bir fley olsayd› bu sebepten ötürü ben de sana vasiyette bulunmazd›m. Fa-
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1076 Âdâbu’z-Zifâf 72; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– XVI, 223, 237
1077 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2035; Tirmizî, es-Sunen

II, 329, 1199; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 308, 2209; ‹bn Mâ-
ce, es-Sunen I, 662, 2055

1078 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6681; es-Sahîha 632; Tirmizî, es-Sunen II, 329,
1198



kat vasiyette bulunmak yan›lana bir hat›rlatma, akl› bafl›nda olana bir destektir.

E¤er herhangi bir kad›n anne-babas›n›n zenginli¤i, buna karfl›l›k anne-ba-

ban›n k›zlar›na olan ileri derecede ihtiyaçlar› dolay›s›yla evlenmeye ihtiyaç duy-

mayacak olsayd›, flüphesiz ki insanlar aras›nda evlenmeye en ileri derecede ih-

tiyaç duymayan kifli sen olurdun. Fakat kad›nlar erkekler için yarat›ld›¤› gibi, er-

kekler de kad›nlar için yarat›lm›flt›r.

Sevgili k›z›m! Sen içinde do¤up büyüdü¤ün bir atmosferden ayr›l›yorsun.

Büyüdü¤ün yuvay› geride b›rakarak hiç tan›mad›¤›n bir yuvaya gidiyorsun. Al›fl-

mad›¤›n bir arkadafla var›yorsun. O senin için mülküyle senin üzerinde bir gözet-

leyici ve bir hükümdar olmufltur. O halde sen ona bir cariye ol ki, o da senin em-

rine haz›r bir köle olsun. Onun ile ilgili on hususa dikkat edersen o (kocan) da

senin için bir az›k olur: 

Bunlar›n ilki ve ikincisi: Kanaat ile, isteyerek ona itaat etmen ve onu güzel

bir flekilde dinleyip, iste¤ine uymand›r.

Üçüncü ve dördüncüleri: Onun gözünün de¤di¤i yerlere ve burnuna isabet

edecek kokulara dikkat etmendir. Dolay›s›yla onun gözü senden çirkin bir fley

görmemeli ve senden ancak en güzel kokular› almal›d›r.

Beflinci ve alt›nc›lar›: Onun uyku ve yemek saatlerini iyi bellemendir. Çünkü

açl›¤›n sürüp gitmesi insan› alevlendirir, uykunun kaçmas› da insan› öfkelendirir.

Yedinci ve sekizincisi: Onun mal›n› korumak, yak›nlar›n› ve aile efrad›n›

koruyup gözetlemektir. Çünkü malda iflin bafl›, onu güzel bir flekilde kullanmak,

aile efrad› hakk›nda da onlar› güzel çekip çevirmektir. 

Dokuzuncu ve onuncu hususa gelince: Onun hiçbir iste¤ine karfl› ç›kma,

hiçbir s›rr›n› da sak›n anlatma. Çünkü sen onun emrine muhalefet edersen onun

kalbinde yer eder. S›rr›n› aç›¤a ç›kart›rsan da onun sana verdi¤i sözleri yerine

getirmeyece¤inden emin olamazs›n. Sak›n kendisi kederliyse önünde sevinme-

yesin, sevinçli ise de önünde üzüntülü ve kederli görünmeyesin.1079

“Rabbimiz, efllerimizden ve soyumuzdan gelecekler aras›ndan bizim için

göz ayd›nl›¤› olacaklar takdir buyur ve Rabbimiz, bizleri takvâ sahiplerine önder

yap!”

Efller Aras›ndaki Ayr›l›klar:

Bir tak›m problemlerin ve ayr›l›klar›n olmad›¤› hiçbir aile yok gibidir. Fakat
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problemlerinin büyüklü¤ü ve ayr›l›klar›n›n türleri itibariyle aileler aras›nda farkl›-

l›k vard›r. ‹slâm eflleri problemlerini çözmeye ve aralar›ndaki sorunlar› sona er-

dirmeye teflvik etmifl, onlar›n herbirisine efline karfl› izleyece¤i yollar› göstermifl-

tir. Ayn› flekilde anlaflmazl›¤›n ve belirtilerinin ortaya ç›kmas› halinde onlar› çöz-

mek için eli çabuk tutmaya da teflvik etmifltir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r:

“Serkeflliklerinden endifle etti¤iniz kad›nlara ö¤üt verin. (Vazgeçmezlerse) ken-

dilerini yataklar›nda yanl›z b›rak›n. (Yine dinlemezlerse incitmeden) onlar› dö-

vün.” (en-Nisâ, 4/34); Bir baflka yerde de flöyle buyurmaktad›r: “E¤er bir kad›n

kocas›n›n serkefllik etmesinden yahut yüz çevirmesinden korkarsa bar›fl yolu ile

aralar›n› düzeltmelerinde kendileri için bir vebal yoktur. Bar›fl daha hay›rl›d›r.”

(en-Nisâ, 4/128)

“‹slâmî yöntem fiilen serkeflli¤in ortaya ç›kmas›n› ve isyan bayraklar›n›n

çekilmesini erke¤in aile reisli¤i heybetinin ortadan kalkarak aile müessesesinin

iki karfl› bloka bölünmesini beklemez... Çünkü ifl bu dereceye vard›ktan sonra

yap›lacak tedavinin faydas› çok azd›r. O halde serkeflli¤in, ayr›l›¤›n ileri derece-

lere ulaflmadan önce, ilk bafllarda tedavi edilmesinde elin çabuk tutulmas› kaç›-

n›lmaz bir fleydir. Çünkü bu serkeflli¤in varaca¤› yer, bu çok önemli yap›n›n bo-

zulmas› olacakt›r. Bu yap› bozulursa ne huzur, ne de sükûn kal›r. Bu yap› bozu-

lursa yetiflmekte olan yeni nesil o çok önemli kucakta e¤itilemez, gelece¤e ha-

z›rlanamaz. Bunun sonucu ise bu kurumun parçalanmas›, y›k›lmas› ve büsbütün

tahrip olmas›d›r. Yuvada yetiflenler oradan uzaklafl›r yahutta psikolojik ve sinir-

sel rahats›zl›klar, bedeni hastal›klar ve nihayet türlü sap›kl›klara kadar götüren

y›k›c› etkenler atmosferinde e¤itilmeleri gibi bir sonuç ortaya ç›kar.

O halde mesele oldukça önemlidir. Çok uzaklardan emareleri görülmeye

bafllad›¤› andan itibaren ayr›l›k ve serkeflliklerin belirtilerinin tedavi edilmesi için

gerekli tedricî uygulamalar eli çabuk tutmak kaç›n›lmaz bir fleydir.

Kad›n›n Serkeflli¤inin Tedavisi:

“Yüce Allah flöyle buyurdu: “Serkeflliklerinden endifle etti¤iniz kad›nlara

ö¤üt verin. (Vazgeçmezlerse) kendilerini yataklar›nda yanl›z b›rak›n. (Yine dinle-

mezlerse incitmeden) onlar› dövün. E¤er size itaat ederlerse art›k aleyhlerinde

bir yol aramay›n. fiüphe yok ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.” (en-Nisâ, 4/34)

“Kad›nlara ö¤üt verin.” ‹flte ilk uygulama budur... Ö¤üt vermek... Aileyi çe-

kip çevirmekle görevli olan›n ve ailenin bafl›n›n ilk görevi budur. Bu e¤itici bir uy-

gulamad›r. Her durumda ondan istenen bir ifltir: “Ey iman edenler! Tutuflturucu-
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su insanlarla tafllar olan o ateflten nefislerinizi ve ailelerinizi koruyunuz.” (et-Tah-

rim, 66/6) Fakat bizzat bu durumda ö¤üt belli bir hedefe gitmek üzere, belli bir

istikamete yöneliktir. Bu da büyümeden ve aç›kça ortaya konulmadan önce ser-

keflli¤in belirtilerinin tedavi edilmesidir. 

Fakat bask›n bir heves, dizginlenemeyen bir tepki yahut güzelli¤i, mal› ya

da ailevî konumu yahutta herhangi bir de¤er sebebiyle kendisini üstün gören

zevce, bir kurumda bir ortak oldu¤unu unutarak bir kavgada yahutta karfl›l›kl›

övünme alan›nda karfl› taraf olmad›¤›n› hat›rlamayarak, ö¤üdün faydas› görül-

meyebilir. ‹flte bu durumda ikinci uygulamaya s›ra gelir... Bu da erke¤in, kad›n›n

nazlanma sebebi olarak dayanak ald›¤› güzelli¤i, çekicili¤i ya da baflka herhan-

gi bir de¤erine karfl› ruhen üstün oldu¤unu ortaya koyma hareketidir. Kad›n›n

kendisini erke¤inden daha üstün ya da yöneticili¤ini yapmakla yükümlü oldu¤u

bir kurumun orta¤› konumundan daha yukar›ya kendisini ç›kartan herhangi bir

de¤ere ruhen üstünlü¤ünü ortaya koyma hareketidir bu hareket. “Kendilerini ya-

taklar›nda yaln›z b›rak›n.” Yatak, kendisini üstün gören, serkefllik eden kad›n›n

tahrik edici ve çekici özelliklerinin en üstün noktada oldu¤u yerdir. Erkek e¤er bü-

tün bu k›flk›rtmalara karfl› e¤ilimlerini bast›rabilecek olursa, serkefllik eden kad›-

n›n elindeki kendisini güçlü kabul etti¤i en etkin silah›n› elinden alm›fl olur. 

Bununla birlikte bu uygulamay› yani yatakta yaln›z b›rakma uygulamas›n›

yaparken belirli edep kaidelerine uymak gerekir. Bunun efllerin baflbafla kald›k-

lar› yerin d›fl›nda, baflkalar› taraf›ndan görülebilecek bir ayr›l›k olmamas› gere-

kir... Çocuklar›n önünde bir ayr›lma olmamal›d›r. Çünkü bu onlar›n ruhlar›nda kö-

tü ve bozucu bir etki b›rak›r. Han›m› alçaltacak yahutta onun gururunu harekete

getirerek serkeflli¤ini daha da artt›rmas›na sebeb olacak flekilde yabanc›lar›n

önünde de böyle bir ayr›l›¤a kalk›flmamal›d›r. Çünkü maksat serkeflli¤i tedavi et-

mektir. Yoksa zevceyi zelil etmek yahutta çocuklar› ifsad etmek, bozmak de¤il-

dir.

Bu uygulamadan her iki hedefin de maksat olarak gözetildi¤i aç›kça görül-

mektedir. Fakat bu ad›m›n da ayn› flekilde fayda verememesi sözkonusu olabi-

lir. Peki bu durumda aile müessesesinin parçalanmas›na göz mü yumulacak, be-

ri tarafta daha a¤›r olmakla birlikte baflka bir uygulama daha vard›r. Ancak bu uy-

gulama serkefllik sebebiyle müessesenin tümünün paramparça edilmesine göre

daha basit ve daha küçüktür.

“Onlar› dövün.” Daha önce kaydedilen bütün hususlar› hat›rda tutarak ay-

n› flekilde bütün bu uygulamalardan gözetilen hedefi unutmayacak olursak, bu

vurman›n, intikam ve yüre¤e su serpmek amac›yla bir iflkence olmamas› gerek-
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ti¤ini ortaya koyar. Ayn› flekilde bunun zelil k›lmak ve hakir düflürmek için küçül-

tücü bir eylem olmas›n› da engeller. Yine bu, dövmenin kad›n›n istemedi¤i, ho-

fluna gitmeyen bir yaflant›ya zorla mecbur etme amac›na yönelik olmas›na da

manidir... Bu dövmenin tedib edici bir dövme olmas›n›, bu dövmenin e¤itici ve te-

dib edici kimsenin yumuflak duygular›yla birlikte yap›lmas›n› belirlemektedir. T›p-

k› baban›n çocuklar›na ve t›pk› mürebbi ö¤retmenin ö¤rencisine yapt›¤› gibi...

Serkefllik belirtileri iyice büyümeden önce tedavi edilmeleri için mübah k›l›nan ve

hemen bunlar›n sözkonusu edilip mübah k›l›nmas› akabinde gerekli sak›nd›rma-

larla kötüye kullan›lmas› önlenen uygulamalard›r bunlar. Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem evinde han›mlar› ile birlikte, fiilî sünnetiyle ve sözlü yönlendirme ve di-

rektifleriyle bunlar› aç›klamay› üstlenmifltir. Her iki taraftaki afl›r›l›¤› da tedavi et-

mifl ve bu husustaki anlay›fllar› tashih etmifltir. Birçok hadiste bunu yapt›¤›n› gö-

rüyoruz: 

Muaviye b. Hayde rad›yallahu anh’dan dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü bizim her-

hangi birimizin han›m›n›n, kocas› üzerindeki hakk› nedir? Allah Rasûlü flöyle bu-

yurdu: “Yemek yersen ona yedirmen, giyinirsen ona giydirmendir. Yüze vurma-

mal›s›n, çirkinli¤ini söylememelisin ve evin d›fl›nda ondan dar›lmamal›s›n.”1080

‹yas b. Abdullah b. Ebî Zubab rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem: “Allah’›n kad›n kullar›n› dövmeyin” buyurdu. Ömer rad›yallahu anh,

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek dedi ki: Kad›nlar kocalar›na itaat et-

memeye bafllad›. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar› dövme-

ye izin verdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in han›mlar›n›n yan›na kocalar›n›

flikayet etmek üzere pek çok kad›n gelip gitti. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Andolsun pekçok kad›n kocalar›n› flikayet etmek

üzere Muhammed’in han›mlar›n›n evlerine dolup taflt›. Bunlar sizin hay›rl›lar›n›z

de¤ildir.”1081

Abdullah b. Zem’a’dan, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in flöyle buyu-

rurken dinledi¤ini nakletmifltir: “Sizden herhangi biriniz gidip de han›m›n› bir kö-

le dö¤er gibi dö¤meye kalk›flmas›n. Çünkü olur ki gününün sonunda onunla ya-

takta birlikte olur.”1082
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Durum ne olursa olsun bu uygulamalar›n durmas› gereken bir s›n›r› tesbit

edilmifltir. Bu aflamalardan herhangi birisi e¤er amac› gerçeklefltirirse bundan bir

sonrakine geçilmez. “E¤er size itaat ederlerse art›k aleyhlerine bir yol aramay›n.”

O halde amaç gerçekleflecek olursa araç orada durur. Bu amac›n -yani itaat

amac›n›n- maksat olarak gözetildi¤inin delilidir. Bu da isteyerek itaat etmektir

yoksa zorla mecbur edici bir itaat de¤ildir. Böyle bir itaat toplumun temelini tefl-

kil eden aile kurumunun ayakta kalmas› için elveriflli ve uygun de¤ildir.

‹lahî buyruk itaat amac›n›n gerçekleflmesinden sonra bu icraat› sürdürme-

ye devam etmenin haddi aflmak, tahakküm ve haks›zl›k oldu¤una: “Art›k aleyh-

lerinde bir yol aramay›n” buyru¤uyla iflaret etmektedir. Bunun akabinde ise pek

büyük ve pek yüce olan Allah hat›rlat›larak bu yasak pekifltirilmektedir. Tâki

Kur’ân’›n teflvik ve korkutma üslûbunda görüldü¤ü üzere kalbler mutmain olsun,

bafllar e¤ilsin ve e¤er baz› kimseler üstünlük ve haks›zl›k duygular›n› tafl›yorsa

bu olumsuz duygular› buharlafl›p gitsin.”1083

Erke¤in Serkeflli¤inin Tedavisi:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “E¤er bir kad›n kocas›n›n serkefllik etmesinden

yahut yüz çevirmesinden korkarsa bar›fl yolu ile aralar›n› düzeltmelerinde kendi-

leri için bir vebal yoktur. Bar›fl daha hay›rl›d›r. Zaten nefislerde cimrilik vard›r,

e¤er iyi geçinir ve sak›n›rsan›z flüphe yok ki Allah yapt›klar›n›zdan haberdard›r.”

(en-Nisâ, 4/128)

“‹slâmî sistem –daha önceden- han›m›n serkefllik etme durumunu ve aile

yap›s›n› korumak için yap›lacak uygulamalar› düzenlemifltir. fiimdi de erkek ta-

raf›ndan serkefllik ve yüz çevirme halinden korkulmas› durumunu ele al›p düzen-

lemektedir. Böyle bir durum kad›n›n güvenli¤ini, fleref ve haysiyetini, ayn› flekil-

de bütün ailenin de güvenli¤ini tehdit eder. fiüphesiz ki kalbler de¤iflir, duygular

farkl›lafl›r. ‹slâm ise hayat›n herbir bölümünü ele al›p düzeltmeye çal›flan bir yön-

temdir. O kendi ilke ve hedefleri çerçevesinde öngördü¤ü ve belirleyip ortaya

koymaya çal›flt›¤› toplum için öngördü¤ü projeye uygun olarak ailenin karfl› kar-

fl›ya kald›¤› durumlar› da ele al›r. 

Kad›n kendisinin ihmal edilece¤inden korkup bu ihmalin -Yüce Allah’›n en

sevmedi¤i helâl olan- boflamaya ya da kocas›n›n kendisini ask›da imifl gibi b›rak-

mas› demek olan yüz çevirmeye zevce midir, yoksa boflanm›fl m›d›r? Anlafl›lama-

yacak bir hale ulaflaca¤›ndan korkacak olursa, kad›n›n malî haklar›ndan yahutta
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evlilik hayat›ndaki birtak›m haklar›ndan bir k›sm›ndan vazgeçmesinde her ikisi

için de bir sak›nca yoktur. Mesela; kocas›n›n sa¤lamakla yükümlü oldu¤u nafaka-

s›n›n bir k›sm›ndan ya da tamam›ndan vazgeçebilir yahut kendisine ayr›lan günü

ve geceyi –e¤er tercih etti¤i bir baflka zevcesi varsa ve kendisi de evlilik hayat›n-

daki canl›l›¤›n› ya da çekicili¤ini kaybetmifl bulunuyorsa– vazgeçebilir.

Bütün bunlar bizzat kad›n›n kendi tam ve eksiksiz tercihi ve bütün flartla-

r›n› de¤erlendirmesi sonucu, bunun kendisi için daha hay›rl› ve boflanmas›ndan

daha uygun oldu¤unu görmesi takdirde sözkonusudur. “E¤er bir kad›n kocas›n›n

serkefllik etmesinden yahut yüz çevirmesinden korkarsa bar›fl yolu ile aralar›n›

düzeltmelerinde kendileri için bir vebal yoktur.” ‹flte bu bizim kendisine iflaret et-

ti¤imiz bar›flt›r. 

Arkas›ndan Yüce Allah bu hükmün mutlak olarak aray› düzeltmesinin ay-

r›l›¤a düflmekten, uzaklaflmaktan, serkefllik etmekten ve boflanmaktan hay›rl› ol-

du¤unu: “Bar›fl daha hay›rl›d›r” buyru¤u ile dile getirmektedir.”1084

Daha sonra erke¤i kendisini tercih eden bu kad›na iyilik yapmaya teflvik et-

mektedir. Çünkü bu kad›n onu tercih etti¤i için birtak›m haklar›ndan vazgeçmifltir.

Böylelikle onun nikâh› alt›nda kalmay› tercih etmifltir. Yüce Allah erke¤in yapaca-

¤› bu iyili¤i bildi¤ini aç›klamakta ve onun bu iyili¤inin karfl›l›¤›nda ona mükâfat ve-

rece¤ini belirterek flöyle buyurmaktad›r: “Zaten nefislerde bir cimrilik vard›r. E¤er

iyi geçinir ve sak›n›rsan›z flüphe yok ki Allah yapt›klar›n›zdan haberdard›r.”

Bu âyetin nüzûl sebebini Ebû Davud, Hiflam b. Urve’nin babas›ndan nak-

letti¤i flu rivâyette zikretmektedir. Hiflam dedi ki: Âifle dedi ki: K›zkardeflimin o¤-

lu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek günlerimizi paylaflt›rmak hususunda,

gerek yan›m›zda bir süre oturmas›nda birimizi di¤erimizden üstün tutmazd›. He-

pimizi evinde ziyaret etmedi¤i gün pek az olurdu. O s›rada dokunmaks›z›n her-

bir han›m›na yaklafl›rd› ve nihayet yan›nda geceleyin kalaca¤› s›ras› gelen han›-

m›n›n evine ulafl›ncaya kadar devam ederdi. Sevde bint Zem’a yafllan›p, Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisini boflayaca¤›ndan korkunca:_Ey Allah’›n

Rasûlü dedi. Ben günümü Âifle’ye veriyorum. O da onun bu iste¤ini kabul etti.

(Âifle) dedi ki: ‹flte Yüce Allah onun bu hali ve benzerlerinin hali hakk›nda bu âye-

ti indirmifltir. (Urve) dedi ki: Zannederim: “E¤er bir kad›n kocas›n›n serkeflli¤in-

den... korkarsa” buyru¤unu da okudu.1085
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Efller aras›nda ayr›l›k ileri dereceye ulafl›rsa ne yap›lacak?: 

Yüce Allah flöyle buyurdu: “E¤er aralar›n›n aç›lmas›ndan endifle ederse-

niz o vakit erke¤in akrabas›ndan bir hakem, kad›n›n ailesinden bir hakem gön-

derin. Her ikisi de aralar›n›n düzelmesini isterlerse Allah onlar›n aras›n› bulur.

fiüphesiz ki Allah herfleyi bilendir, herfleyden haberdard›r.” (en-Nisâ, 4/35)

“Daha önce sözünü etti¤imiz –kad›n›n ve erke¤in serkeflli¤i tedavisi ile il-

gili sözlerimiz– serkeflli¤in aç›kça ortaya ç›kmamas› ve fakat birtak›m belirtilerin-

den korunmak istenilmesi halinde söz konusudur. Ancak bu ayr›l›k aç›¤a ç›km›fl-

sa bu durumda daha önce sözünü etti¤imiz uygulamalara baflvurulamaz. Çünkü

bu durumda onlar›n bir de¤eri yoktur, bir sonucu olmaz. Çünkü art›k ortada iki

has›m aras›nda bir mücadele, bir savafl sözkonusudur. Biri di¤erinin kafas›n› ez-

mek istemektedir. Maksat ise bu de¤ildir, istenen de bu de¤ildir. Ayn› flekilde bu

uygulamalar›n fayda vermeyece¤inden, aksine aradaki mesafeyi daha da artt›-

r›p ayr›l›k ve ihtilâf›n daha da aç›¤a ç›karaca¤›ndan ve henüz var olan birtak›m

ba¤lar› parçalayaca¤›ndan korkulursa ya da fiilen bu yollar kullan›lacak olsa bi-

le hiçbir sonuç vermeyece¤inden endifle edilirse, iflte bütün bu haller için sözko-

nusu olmak üzere hikmetli ‹slâmî yöntem büsbütün ümit kesmeden ve onu y›k›-

ma terketmeden önce bu pek büyük kurumu kurtarmak için son bir uygulamaya

daha iflaret etmektedir: “E¤er aralar›n›n aç›lmas›ndan endifle ederseniz, o vakit

erke¤in akrabas›ndan bir hakem, kad›n›n ailesinden bir hakem gönderin...”

Bu flekilde görüldü¤ü gibi ‹slâmi yöntem, ayr›l›¤›n ve tiksintinin baflgöster-

mesine teslim olmaya ve nikâh ba¤›n› koparmaya acele edip, aile kurumunu bü-

yüklerin ve hiçbir katk›lar› ve çareleri, günahlar› bulunmayan küçüklerin tepesi-

ne y›kmakta acele etmemektedir. Çünkü ‹slâm’a göre toplumun yap›lanmas›nda

tafl›d›¤› önem kadar önemli ise, toplumun geliflmesi, ilerlemesi, devam edip git-

mesi için gerekli olan bu yeni yap› tafllar›n›n gerekli deste¤e sahip olmas› da o

kadar önemlidir.

O, ayr›l›ktan korkulmas› halinde bu son çareye de baflvurmakta ve böyle-

likle fiilen ayr›l›k gerçekleflmeden önce bir fleyler yapmaya çal›flmaktad›r. Bunun

için kad›n›n kendi akrabalar›ndan uygun görece¤i bir hakem ile erke¤in kendi ai-

lesinden uygun görece¤i bir hakem gönderme ifline baflvurmaktad›r. Her ikisi de

sükûnetle psikolojik etkilerden, duygusal birikimlerden, geçimi olumsuz olarak

etkileyen etkenlerden uzak olarak bir araya gelirler. Çünkü bütün bunlar efller

aras› iliflkileri buland›rm›flt›r. Hakemler hayat atmosferini bozan, iflleri karmafl›k-

laflt›ran, efllere yak›n olmalar› sebebiyle, hayatlar›ndaki güzel bütün etkenleri

kapsad›¤› görülen bütün bu etkenlerin etkisinden uzak temeli teflkil eden iki ta-
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raf›n ailesinin de konumlar›n› korumaya gayret ederek –bu gibi flartlarda efller

aras›nda görülebilece¤i gibi– birinin di¤erine üstün gelme arzusundan uzak, kü-

çük çocuklara flefkat duyarak her iki eflin de, çocuklar›n›n da ve onlar›n y›k›lmak-

la karfl› karfl›ya bulunan kurumlar›n›n da hayr›n› isteyerek biraraya gelirler. Ayn›

zamanda bu iki hakem, efllerin s›rlar›n›n güvenle aç›ld›¤› iki kiflidir. Çünkü her iki-

si de onlar›n akrabas›d›r. Bu iki kiflinin bu s›rlar› teflhir edeceklerinden korkul-

maz. Zira bu s›rlar› teflhir etmekte bir faydalar› yoktur. Aksine bu s›rlar› gizleyip

saklamak ve onlar› idare yolunu bulmakt›r, onlar›n faydas›na olan.

Her iki hakem de aray› düzeltmeye çal›flmak amac›yla bir araya gelirler.

E¤er efllerin kalbinde gerçek manada ifllerin düzelmesi için bir istek varsa ve bu

iste¤i perdeleyen bir öfkeden ibaretse, flüphesiz her iki hakemin kalbindeki güç-

lü ›slah duygusunun da katk›s›yla Yüce Allah, her ikisinin de aras›n› düzeltir ve

onlar›n birbirlerine dönmeleri baflar›s›n› ihsan eder: “Her ikisi de aralar›n›n dü-

zelmesini isterse Allah onlar›n aras›n› bulur.” Her ikisi de aray› düzeltmeyi iste-

diklerine göre Allah da onlar›n isteklerini kabul buyurur ve bu hususta onlar› ba-

flar›l› k›lar. “fiüphesiz ki Allah herfleyi bilendir, herfleyden haberdard›r.” (en-Nisâ,

4/35)1086

Zevcesine: “Bana harams›n” demek:

Enes rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendi-

siyle iliflki kurdu¤u bir cariyesi vard›. Âifle ve Hafsa bu hususta ona o kadar çok

tepki gösterdiler ki nihayet o cariyesini kendisine yasak etti. Bunun üzerine Yü-

ce Allah flu: “Ey Peygamber! Zevcelerinin hoflnutlu¤unu arayarak Allah’›n sana

helâl k›ld›¤› fleyi niçin haram edersin...” (et-Tahrim, 66/1) âyetini indirdi.”1087

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan dedi ki: Erkek han›m›n› kendisine haram k›la-

cak olursa bu, keffaretini yerine getirmesi gereken bir yemin olur. Daha sonra:

“Andolsun ki sizin için... Rasûlullah’ta güzel bir örnek vard›r.” (el-Ahzab, 33/21)

âyetini okudu.1088

Buna göre bir kimse han›m›na: Sen bana harams›n diyecek olursa onun

yemin keffaretinde bulunmas› gerekir. Yemin keffareti de Yüce Allah’›n flu

buyru¤unda söz konusu edilmifltir: “Allah sizi yeminlerinizdeki la¤vden (yemin

kast›yla kullanmad›¤›n›z yemin laf›zlar›ndan) dolay› sorumlu tutmaz. Fakat ba¤-

lanm›fl oldu¤unuz (yemin kast›yla yapt›¤›n›z) yeminlerinizden sorumlu tutar. Bu-

340 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1086 Fî Zilâli’l-Kur’ân, II, 263-264
1087 Senedi Sahihtir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 3695; Nesâî, es-Sunen VII, 71
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nun keffareti ailenize yedirdi¤inizin orta yollusundan on fakiri doyurmak veya on-

lar› giydirmek yahut bir köle azad etmektir. Fakat kim bulamazsa üç gün oruç tut-

sun. ‹flte yemin etti¤iniz  (ve tutmad›¤›n›z) takdirde yeminlerinizin keffareti budur.

Yeminlerinizi koruyun, flükredesiniz diye Allah âyetlerinizi size böyle aç›k-

lar.”1089

Î’lâ:

Erkek han›m›na dört aydan daha k›sa bir süre yaklaflmayaca¤›na yemin

edecek olursa önce yemin keffaretinde bulunmas› ve ondan sonra onunla iliflki

kurmas› gerekir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur:

“Her kim bir hususa dair yemin eder, baflkas›n›n ondan daha hay›rl› oldu¤unu

görürse hay›rl› olan› yaps›n ve yemini dolay›s›yla da keffarette bulunsun.”1090

E¤er yemininin keffaretinde bulunmayacak olursa tesbit etti¤i süre sona

erinceye kadar yemini üzere sabretmelidir. Çünkü “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem han›mlar›ndan î’lâ yapt› (onlara yaklaflmayaca¤›na dair yemin etti). Aya-

¤›nda da ç›k›k vard›. O kendisine ait ayr› bir odada yirmidokuz gün kald›. Sonra

geldi. Ona: Ey Allah’›n Rasûlü sen bir ay süreyle î’lâ yapm›flt›n dediler. Kendisi:

“Bu ay yirmidokuz gündür” buyurdu.1091

Ancak han›m› ile ebediyyen iliflki kurmayaca¤›na ya da dört aydan daha

uzun bir süre ona yaklaflmayaca¤›na dair yemin ederse keffarette bulunup onun-

la iliflkide bulunabilir. Ya da kad›n dört ay geçinceye kadar bekler. Ondan sonra

da ya kendisine yaklaflmas›n› veya kendisini boflamas›n› ister. Çünkü Yüce Al-

lah flöyle buyurmaktad›r: “Han›mlar›yla cinsi temasta bulunmamaya yemin eden-

ler (î’lâ) için dört ay beklemek vard›r. E¤er (o süre içinde efllerine) dönerlerse

flüphesiz Allah çok ma¤firet edendir. Çok merhametlidir. E¤er (han›mlar›n›) bo-

flamaya karar verirlerse (ayr›l›rlar). fiüphesiz Allah herfleyi iflitendir, bilendir.” (el-

Bakara, 2/226.227)

Nâfi’den rivâyete göre ‹bn Ömer rad›yallahu anh Yüce Allah’›n süresini belirt-

ti¤i î’laâ hakk›nda flunlar› söylerdi: Hiçbir kimseye belirtilen süreden sonra –Yü-

ce Allah’›n belirtti¤i üzere– ya maruf ile (nikah› alt›nda) tutmaktan yahutta bofla-
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may› gerçeklefltirmekten baflka bir ifl yapmak helâl de¤ildir.1092

Zihâr:

Bir kimse han›m›na Sen benim için annemin s›rt› gibisin, diyecek olursa o

kimse zihâr yapm›fl olur, zevcesi ona haram olur. Yüce Allah’›n Kitab-› Kerîm’in-

de belirtti¤i keffarette bulunmad›kça han›m›yla iliflki kuramaz ve kad›n olarak

herhangi bir flekilde ondan yararlanamaz. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r:

“Han›mlar›na zihar yap›p sonra da o sözlerinden dönenler, eflleri ile temas

etmezden evvel bir köle azad etmelidirler. Size iflte bununla ö¤üt veriliyor. Allah

yapt›klar›n›zdan hakk›yla haberdard›r. Ama kim bulamazsa o halde eflleriyle te-

mas etmeden önce aral›ks›z iki ay oruç tutmal›d›r, kim güç yetiremezse o zaman

altm›fl yoksul doyurmal›d›r. Bu hükümler Allah’a ve Rasûlüne iman edesiniz di-

yedir ve bunlar Allah’›n koydu¤u s›n›rlard›r. kâfirler için çok ac›kl› bir azap var-

d›r.” (el-Mücadele, 58/3.4)

Malik b. Sa’lebe’nin k›z› Huveyle dedi ki: Kocam Evs b. es-Samit bana zi-

har yapt›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›na giderek ona flikayette bu-

lundum. Rasûlullah da benimle onun hakk›nda tart›flarak diyordu ki: Allah’tan

kork o senin amcan o¤ludur. Fazla zaman geçmeden “kocas› hakk›nda seninle

mücadele eden... kad›n›n sözünü elbette Allah iflitmifltir.” (el-Mücadele, 58/1)

buyru¤unu “keffaret olarak yap›lmas›” farz olan buyruklara kadar indi. (Peygam-

ber): Bir köle azad etsin dedi. (Huveyle) bulamaz dedi. O zaman kesintisiz iki ay

oruç tutsun dedi. Huveyle: Ey Allah’›n Rasûlü o oldukça yafll› birisidir oruç tuta-

maz. O halde altm›fl yoksula yemek yedirsin dedi. Huveyle: Yan›nda tasadduk

edecek hiçbir fley bulamaz dedi. O s›rada içinde hurma bulunan bir zembil geti-

rildi. Ben ey Allah’›n Rasûlü kendim de ona bir baflka zembil vererek yard›mc›

olaca¤›m. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Güzel bir ifl yapm›fl olursun dedi.

Git bununla onun ad›na altm›fl yoksulu doyur ve amcan›n o¤luna geri dön.” Bir

arak (tercümede: zembil) altm›fl sa’d›r.1093

Urve b. ez-Zubeyr’den dedi ki: Âifle rad›yallahu anhâ dedi ki: Herfleyi ifliten

Allah’›n flan› ne yücedir! Ben kocas›n› Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e flikayet

ederken sözlerini duyuyor, bir k›sm›n› da anlayam›yordum. O s›rada flöyle diyor-

342 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1092 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2080, Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IX, 426, 5290

1093 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1934 –bir arak... ifadesi yok–;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 301, 2199



du: Ey Allah’›n Rasûlü benim gençli¤imi yedi. Ona alabildi¤ine çocuk do¤urdum.

Nihayet yafllan›p da çocuk do¤uramayacak duruma gelince bana zihâr yapt›. Al-

lah’›m sana flikayet ediyorum. Fazla zaman geçmeden Cebrail flu: “Kocas› hak-

k›nda seninle mücadele eden ve Allah’a flikayet etmekte olan kad›n›n sözünü el-

betteki Allah iflitmifltir” âyeti nâzil oldu.1094

Bir kimse han›m›na bir gün, bir ay ya da buna benzer herhangi bir süre zi-

har yapacak olup da: Sen benim için -mesela- bir ay annemin s›rt› gibisin diye-

cek olsa, o zihar yapm›fl olur. E¤er yemininde durursa ona bir fley düflmez. E¤er

ad›n› koydu¤u süreden önce han›m›na yaklaflacak olursa zihar keffaretini yerine

getirmesi gerekir.

Seleme b. Sahr el-Beyâdî dedi ki: Ben kad›nlara çokça yaklaflan bir kifli

idim. Görüflüme göre benim kad›nlara yaklaflt›¤›m kadar hiçbir erkek yaklaflm›-

yordu. Ramazan ay› girince han›m›ma ramazan ay› bitene kadar zihar yapt›m. Bir

gece benimle konuflurken onun baz› yerleri aç›ld›. Ben de yan›na var›p onunla ci-

ma ettim. Sabah olunca kavmimin yan›na gittim ve onlara durumumu bildirerek

benim için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: Bu iflimin hükmünü sorun dedim.

Onlar. Böyle bir fley yapamay›z o zaman hakk›m›zda Kur’ân iner yahutta Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolay› bize bir söz söyler ve bu sözün utanc›

üzerimizde kal›r. Ancak biz seni kendi cürmünle baflbafla b›rakaca¤›z. Kendin git

ve durumunu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e sen anlat. (Seleme devamla) de-

di ki: Bunun üzerine ben de ç›k›p yan›na vard›m, ona durumu anlatt›m. Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem: “Sen bunu yapt›n m›” diye sordu. Ben: Evet bunu yap-

t›m ve iflte ey Allah’›n Rasûlü Yüce Allah’›n hakk›mda verece¤i hükme de sab›r

göstermek üzere geldim. Bana: Bir köle azad et, buyurdu. Ben dedim ki: Seni hak

ile gönderene yemin ederim ki art›k ben sadece kendi kendime malikim. “O hal-

de peflpefle iki ay oruç tut” dedi. Ben: Ey Allah’›n Rasûlü dedim. Bafl›ma gelen bu

bela oruçtan baflka bir sebepten dolay› m› geldi? Bu sefer: “O halde altm›fl yok-

sulu doyur ya da (onlara doyuracak kadar›n›) tasadduk et.” Ben dedim ki: Seni

hak ile gönderene yemin olsun biz dün geceyi yemeksiz geçirdik. fiöyle buyurdu:

“O halde Zureyk o¤ullar›n›n sadakalar›n› (zekâtlar›n›) toplamakla görevli olan ze-

kât toplama memurunun yan›na git ve ona zekâtlar›n› sana vermesini söyle, alt-

m›fl yoksulu doyur ve geri kalan›yla da di¤er ihtiyaçlar›n› gör.”1095
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Bu rivâyetteki delil: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in onun zihâr yap-

mas›na tepki göstermemesi ve süre bitmeden önce han›m›na yaklaflmas›n› red-

detti. 

Hükmü:

Zihar haramd›r. Çünkü Yüce Allah onu münker ve yalan bir söz olarak ni-

telendirmifl ve zihar yapan›n bu tutumunu reddetmifltir: “Aran›zdan han›mlar›na

zihar yapanlar›n zevceleri onlar›n analar› de¤ildir. Onlar›n analar› ancak onlar›

do¤uranlard›r. fiüphe yok ki bunlar elbette çirkin ve yalan söz söylüyorlar. Mu-

hakkak ki Allah pekçok affedendir, ba¤›fllayand›r.” (el-Mücadele, 58/2)

TALÂK (BOfiAMA):

Daha önceki aç›klamalar›m›zda ‹slâm’›n müslüman aileye, bu ailenin

esenli¤ine, bu ailede istikrarl› hayata ne kadar önem verdi¤ini gördük. Ayn› fle-

kilde müslüman aile aras›nda nedeni ister efllerden birisi, ister ikisi olsun ortaya

ç›kacak anlaflmazl›klar›n çözümü için teflrî’ buyurdu¤u çeflitli çözüm yollar›n› da

gördük. 

fiu kadar var ki, anlaflmazl›¤›n oldukça büyümesi ve düflmanl›¤›n ileri de-

receye ulaflmas› dolay›s›yla bazen bu tedavi faydal› olmayabilir. ‹flte bu durum-

da bundan daha güçlü bir ilac›n kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r. Bu da talâk (bofla-

ma)d›r. 

Talâk ile ilgili hükümler üzerinde dikkatle düflünen bir kimse, ‹slâm’›n aile

kurumuna hangi boyutlarda önem verdi¤ini ve efller aras›ndaki ortakl›¤›n deva-

m›n› ne kadar arzulad›¤›n› aç›kça görür. Çünkü ‹slâm talâk› mübah k›ld›¤› halde,

koca han›m›n› boflad›¤› zaman efller aras›ndaki iliflki ebediyyen bir daha kurula-

mayacak flekilde kesilecek anlam› ile mübah k›lmam›flt›r. O talâk› mübah k›lmak-

la birlikte, bunun birkaç defa tekrarlanmas›n› emir buyurmufltur: 

“Talâk iki defad›r: (‹kincisinden) sonra (tekrar dönerse) ya iyilikle tutmal›-

d›r veya güzellikle salmal›d›r.” (el-Bakara, 2/229)

Erkek han›m›n› birinci ya da ikinci defa boflayacak olursa iddeti bitmedik-

çe boflad›¤› han›m›n› evinden d›flar›ya ç›kartamaz. Hatta o dahi ç›kamaz. Bunun

gerekçesi ise talâka sebeb teflkil eden k›zg›nl›¤›n gitme ümididir. Sonradan iflle-

rin eski haline dönmeye teflviktir. ‹flte yüce Rabbimizin flu buyru¤unda sözünü
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etti¤i budur:

“Ey Peygamber! Kad›nlar› boflad›¤›n›z zaman iddetleri vaktinde boflay›n

ve o iddeti say›n. Rabbiniz olan Allah’tan korkun. Apaç›k bir hayas›zl›kta bulun-

malar› hali d›fl›nda evlerinden onlar› ç›karmay›n, onlar da ç›kmas›nlar. ‹flte bun-

lar Allah’›n s›n›rlar›d›r. Kim Allah’›n s›n›rlar›n› aflarsa, flüphe yok ki kendi kendi-

sine zulmetmifl olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir ifl peyda ediverir.”

(et-Talâk, 65/1)

Yani belki erkek han›m›n› boflamaktan piflman olur ve Yüce Allah onun

kalbine han›m›na geri dönme iste¤ini yarat›r, bu daha kolay ve daha rahat bir ifl

olur. 

Talâk›n k›s›mlar›:

A- Laf›z bak›m›ndan: 

Talâk laf›z bak›m›ndan aç›k ve kinayeli laf›zlarla yap›lan talâk olmak üze-

re iki k›sma ayr›l›r.

1. Aç›k (sarih): Telaffuz edilmesi ile birlikte sözün anlam› anlafl›lan ve

baflka bir anlama gelme ihtimali bulunmayan sözlerdir. Meselâ, sen boflsun, sen

boflanm›fl bir kad›ns›n demek ve talâk (boflama) lafz›ndan türemifl bütün di¤er

laf›zlar bu kabildendir.

Bu sözlerle talâk gerçekleflir. Bu sözleri söylerken flaka yollu yahut oyun-

cak olsun diye ya da talâk› niyet etmeden söylemesi durumu de¤ifltirmez. Çün-

kü Ebû Hureyre’nin rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Üç fleyin ciddisi de ciddi, flakas› da ciddir: Nikâh, talâk ve

ric’at (talaktan dönmek).”1096

2. Kinayeli laf›zlarla yap›lan talâk: Kullan›lan lafz›n hem talâk (boflama)

anlam›na, hem de baflka bir anlama gelme ihtimali olmas›d›r. Ailenin yan›na git

vb. ifadeler gibi.

Bu gibi ifadelerle ancak niyet ile birlikte talâk gerçekleflir. E¤er bu tür ifa-

deleri kullan›rken talâk niyetiyle kullan›rsa talâk olur. Niyet etmemiflse talâk ol-

maz.

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre el-Cevn’in k›z› Rasûlullah sallallahu
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aleyhi ve sellem’in yan›na zifaf için odaya al›n›p Peygamber ona yaklafl›nca: Sen-

den Allah’a s›¤›n›r›m, dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona:

“Sen pek büyük bir zata s›¤›nd›n. O halde ailene git” buyurdu.”1097

Ka’b b. Malik ile onun iki arkadafl› ile onunla birlikte Tebûk gazvesine ç›k-

may›p geri kald›klar›ndan ötürü konuflulmamas›n›n sözkonusu edildi¤i ve Ka’b b.

Malik’in rivâyet etti¤i hadiste flöyle denilmektedir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem kendisine: “Han›m›ndan uzak dur” diye haber gönderdi. O: Onu boflayay›m

m› yoksa ne yapay›m, dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Hay›r, ondan uzak

dur, ona yaklaflma” buyurdu. Bunun üzerine Ka’b da han›m›na: Ailenin yan›na

git, dedi.1098

B- Talâk›n muallak (bir flarta ba¤l›) olmas› ile derhal yap›lmas›:

Talâk tabiri ya derhal boflamay› ifade eder ya da bir flarta ba¤l› olarak kul-

lan›l›r:

1. Derhal boflamay› ifade eden talâk (müneccez) kiflinin derhal talâk›n

gerçekleflmesi maksad› ile kulland›¤› ifadelerdir. Mesela kocan›n han›m›na: Sen

boflsun, demesi gibi. 

Böyle bir talâk›n hükmü boflamaya ehil kimseler taraf›ndan söylenip de

boflaman›n konu olabilece¤i kimse hakk›nda kullan›lacak olursa derhal tahakkuk

eder.

2. Muallak (flarta ba¤l›) talâka gelince: Erke¤in talâk›n tahakkukunu belli

bir flarta ba¤l› olarak sözkonusu etti¤i talâkt›r. Bir kimse han›m›na: fiu yere gi-

dersen bofl olursun demesi gibi.

Böyle bir talâk›n hükmü fludur: E¤er flart›n tahakkuku halinde onu bofla-

may› istemiflse istedi¤i gibi olur. E¤er iflin yap›lmas›na ya da terkedilmesine tefl-

vik ve buna benzer bir maksatla söylemiflse o takdirde bu bir yemin olur. Yemin

ile sözkonusu etti¤i husus meydana gelmezse herhangi bir fley yapmas› gerek-

mez. E¤er dedi¤i husus gerçekleflirse o zaman yemin keffaretinde bulunmas›

gerekir. (fieyhu’l-‹slâm ‹bn Teymiye’nin -Allah’›n rahmeti üzerine olsun- kabul et-

ti¤i görüfl de budur. Mecmûu’l-Fetavâ, XXXIII, 44.46, 58.60, 64.66)
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C- Sünnet ve bid’at aç›s›ndan:

Talâk sünnet ve bid’at aç›s›ndan sünnî talâk ve bid’at talâk olmak üzere

de iki k›sma ayr›l›r.

1. Sünnete uygun talâk: Erke¤in kendisi ile zifafa girmifl oldu¤u han›m›-

n›, kendisi ile cima etmedi¤i temizlik halinde bir talâk ile boflamas›d›r. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Talâk iki defad›r. (‹kincisinden) sonra

(tekrar dönerse) ya iyilikle tutmal›d›r veya güzellikle salmal›d›r.” (el-Bakara,

2/229) ; “Ey Peygamber! Kad›nlar› boflad›¤›n›z zaman iddetleri vaktinde bofla-

y›n.” (et-Talâk, 65/1)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem âyet-i kerimeyi ‹bn Ömer ay halinde olan

han›m›n› boflamas› üzerine tefsir etmifltir. Ömer b. el-Hattab, Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’e bu durumu sorunca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du:

“Ona emret, han›m›na geri dönsün. Sonra temizleninceye, sonra da ayha-

li oluncaya, sonra da (tekrar) temizleninceye kadar nikâh› alt›nda tutsun. E¤er di-

lerse bundan sonra onu yan›nda tutar, dilerse ona dokunmadan onu boflar. ‹flte

Yüce Allah’›n, kad›nlar›n vakitlerinde boflanmas›n› emretti¤i iddet budur.”1099

2. Bid’at talâka gelince; bu da fler’î olarak tespit edilmifl flekle uymayan

talâkt›r. Mesela han›m›n› ayhalinde iken yahutta kendisiyle iliflki kurdu¤u temiz-

lik halinde iken boflamas› ya da tek laf›zla yahut ayn› mecliste üç defa talâk› bir-

likte kullanmas›. Sen üç defa boflsun demesi yahut: Sen boflsun, sen boflsun,

sen boflsun demesi gibi.

Böyle bir talâk haramd›r ve bunu iflleyen günahkârd›r.

E¤er han›m› ay hali iken boflam›fl ise bir talâk gerçekleflmifl olur. E¤er bu

talâk ric’î ise han›m›na geri dönmesi emredilir, sonra temizleninceye kadar daha

sonra bir daha ayhali oluncaya kadar, sonra da bir daha temizleninceye kadar

nikâh› alt›nda tutmas› emredilir. Bundan sonra art›k dilerse onu nikâh› alt›nda tu-

tar, dilerse de onunla temas etmeden önce boflar. T›pk› Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’in ‹bn Ömer’e emretti¤i gibi.

Bu talâk›n tahakkuk etti¤inin deliline gelince; Buhârî flunu rivâyet etmek-

tedir: Said b. Cubeyr’den, o ‹bn Ömer’den dedi ki: “O (ayhalinde iken han›m›m›
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boflam›fl olmam) benim aleyhime bir talâk olarak say›ld›.”1100

Haf›z ‹bn Hacer, Fethu’l-Bârî’de (IX, 353) flunlar› söylemektedir: “Han›m›-

na geri dönmesini emreden bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dir. Bundan

sonra han›m›n› boflamas› istedi¤i zaman ne yapaca¤›n› ‹bn Ömer’e gösteren de

odur. ‹bn Ömer yapm›fl oldu¤u o boflaman›n bir talâk olarak say›ld›¤›n› haber

verdi¤ine göre, onun hakk›nda bunu bir talâk olarak sayan kimsenin Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem’in d›fl›nda birisi olmas› oldukça uzak bir ihtimaldir. Bunun-

la birlikte k›ssada bunun böyle oldu¤unu gösteren pek çok karine vard›r. Hem

‹bn Ömer yapt›¤› ifle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in k›zd›¤›n› nakletmekte

iken bu k›ssada kendi görüflüne göre bir fley yapm›fl olmas› nas›l düflünülebilir?

Sözü geçen k›ssada ne yapmas› gerekti¤i hususunda onunla nas›l dan›flmam›fl

olabilir?

Haf›z dedi ki: ‹bn Vehb Müsned’inde, ‹bn Ebi Zibb’den rivâyet etti¤ine gö-

re Nafi kendisine flunu haber vermifltir: ‹bn Ömer han›m›n› ayhali iken boflad›.

Ömer rad›yallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e buna dair soru sordu. Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Ona han›m›na ric’at yapmas›n› (dönmesini), son-

ra da temizleninceye kadar nikâh› alt›nda tutmas›n› emretti.” ‹bn Ebi Zîb hadiste

Peygamberden: “‹flte o bir talâk say›l›r” dedi¤ini de nakletmektedir. ‹bn Ebi Zîb

dedi ki:

Ayr›ca bana Hanzala b. Ebî Sufyan da Salim’in babas›ndan, o da Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem’den bunu nakletti¤ini bildirmifltir.

Haf›z dedi ki: Bunu ayr›ca Dârakutnî, Yezid b. Harun’dan, o ‹bn Ebi Zi’b ve

‹bn ‹shak’dan her ikisi Nafi’den, o ‹bn Ömer’den, o Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’dan: “‹flte o bir talâkt›r.” dedi, diye rivâyet etmifltir.1101 ‹flte bu, görüfl ayr›-

l›¤› halinde baflvurulmas› (ve kabul edilmesi) gereken bir nasst›r.”

Üç talâk(› bir defada) vermek:

Tek bir laf›zla ya da bir mecliste han›m›n› üç defa boflayacak olursa bu tek

bir talâk olarak gerçekleflir. Çünkü Müslim’in rivâyetine göre ‹bn Abbas flöyle de-

mifltir: Talâk Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebû Bekir döneminde Ömer’in

de halifeli¤inin ilk y›llar›nda tek mecliste verilen üç talak bir olarak say›l›yordu.

Ömer b. el-Hattab: ‹nsanlar Allah’›n kendilerinin lehine yavaflça kullanmalar›n›

348 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1100 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 128; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IX, 351, 5253

1101 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl Dârakutnî, es-Su-
nen IV, 9, 24



istedi¤i bir hususta acele ettiler. Acaba biz bunu onlar›n aleyhlerinde (istedikleri

gibi) kabul etsek nas›l olur? deyip, onlar›n aleyhine kendilerinin yapt›¤› bu uygu-

lamay› kabul etti.1102

Ömer rad›yallahu anh’›n bu görüflü onun bir içtihad› olup amac› kendisinin

tesbit etti¤i bir maslahata uygun düflmesi idi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in

fetva verdi¤i ve onun ve halifesinin döneminde ashab›n›n da benimsedi¤i bir hu-

susu terketmek caiz de¤ildir.

D- Talâk›n ric’î olup olmamas›:

Talâk ya ric’î (dönüflü mümkün)dir. Yahutta baindir. Bâin talâk da ya küçük

baindir ya da büyük bâin talâkt›r. 

1. Ric’î talâk: Kendisi ile zifafa girilmifl bir kad›n›n belli bir mal mukabili ol-

madan ve öncesinden hiç talâk›n sözkonusu olmad›¤› ya da tek bir talâk›n söz-

konusu oldu¤u boflamad›r. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r:”Talâk iki defad›r. (‹kincisinden) sonra

(tekrar dönerse) ya iyilikle tutmal›d›r veya güzellikle salmal›d›r.” (el-Bakara,

2/229)

Ric’î talâk ile boflanm›fl olan bir kad›n iddeti bitmedikçe zevcedir. ‹ddet içe-

risinde bulundu¤u sürece kocas›n›n diledi¤i vakit ona dönme hakk› vard›r. Bunun

için ne kendisinin r›zas›, ne de velisinin izni flart› aran›r. Yüce Allah flöyle buyur-

maktad›r:”Boflanan kad›nlar kendiliklerinden üç kur’ (hay›z veya temizlenme)

müddeti beklerler. E¤er Allah’a ve âhiret gününe iman etmifllerse Allah’›n rahim-

lerinde yaratt›¤›n› gizlemeleri onlara helâl de¤ildir. E¤er bar›flmak isterlerse bu

bekleme süresi içerisinde kocalar› onlar› geri almaya daha çok hak sahibidirler.”

(el-Bakara, 2/228)

HUL’

Tan›m›:

Sözlükte hul’; elbiseyi ç›karmak anlam›nda kullan›lan kökten al›nm›flt›r.

Çünkü kad›n erke¤in elbisesi, erkek de onun elbisesidir. Yüce Allah da: “Onlar si-

zin elbiseniz, siz de onlar için bir elbisesiniz.” (el-Bakara, 2/187) buyurmaktad›r.

Nikâh Kitabı 349

1102 Müslim, es-Sahîh II, 1099, 1472



Fukahân›n tan›m›na göre hul’: Erke¤in han›m›ndan alaca¤› belli bir bedel

karfl›l›¤›nda ayr›lmas›d›r.

Hul’, fidye ve iftid’a (kendi karfl›l›¤›nda fidye vermek) diye de adland›r›-

l›r.1103

Meflruiyeti:

Efller aras›ndaki ayr›l›klar ileri dereceye ulafl›nca art›k aralar›n› bulmaya

imkân kalmaz, kad›n da ayr›lmak isterse, boflanma sebebiyle karfl› karfl›ya kala-

ca¤› zarar› telafi etmek üzere kocas›na verece¤i bir mal karfl›l›¤›nda fidye ver-

mesi (hul’ yapmas›) caizdir. Nitekim Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Onlara

verdiklerinizden bir fley geri alman›z size helâl olmaz. E¤er erkekle kad›n Allah’›n

çizdi¤i s›n›rlar› koruyamayacaklar›ndan korkarlarsa ayr›. E¤er siz de onlar›n Al-

lah’›n s›n›rlar›n› koruyamayacaklar›ndan korkarsan›z o halde kad›n›n bir fleyleri

fidye vermesinde her ikisi için de vebal yoktur.” (el-Bakara, 2/229)

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan dedi ki: Sabit b. Kays b. fiemmas’›n han›m›

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: Ey Allah’›n Rasûlü, ben din ve ahlâ-

k› hususunda Sabit’i tenkit etmiyorum. Ancak ben küfre sapmaktan (ya da; nan-

körlük etmekten) korkar›m dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Peki ona (sa-

na mehir olarak vermifl oldu¤u) bahçesini geri verir misin?” diye sordu. Han›m›:

Evet deyip bahçesini ona geri verdi. Peygamber de Sabit’e ondan ayr›lmas›n›

emir buyurdu.1104

Hul’den sak›nd›rma:

Sevbân rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Herhangi bir kad›n kocas›ndan, herhangi bir sebep yokken kendisini

boflamas›n› isteyecek olursa cennetin kokusunu almak onun için haramd›r.”1105

Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “(Gereksiz ye-

re) hul’ isteyen kad›nlar, münaf›k kad›nlar›n ta kendileridir.”1106
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Fidyeye mecbur etmek amac›yla kad›nlar› s›k›flt›rmaktan erkekleri

sak›nd›rmak:

Erkek bir kad›ndan hofllanmay›p herhangi bir sebep dolay›s›yla ondan yüz

çevirecek olursa, ona düflen maruf (uygun) bir flekilde han›m›ndan ayr›lmas›d›r.

Nitekim Yüce Allah da böyle emretmifltir. Kad›n fidye vererek kendisini kurtarmak

zorunda kals›n diye onu engellemek ve ona zarar vermeye kalk›flmak caiz de¤il-

dir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: 

“Kad›nlar› boflad›¤›n›zda iddetlerinin bitmesi yaklaflt› m› art›k onlar› ya iyi-

likle tutun veya iyilikle sal›n. Yaln›z onlara zulmetmek için onlar› zararlar›na tut-

may›n. Kim bunu yaparsa muhakkak kendisine zulmetmifl olur. Allah’›n âyetleri-

ni alaya almay›n. Allah’›n üzerinizdeki nimetini size kendisi ile ö¤üt vermek üze-

re indirdi¤i Kitab› ve hikmeti düflünün. Bir de Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, her

fleyi hakk›yla bilendir.” (el-Bakara, 2/231)

Yine Yüce Allah bir baflka yerde flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler!

Kad›nlara zorla mirasç› olman›z size helâl olmad›¤› gibi -onlar apaç›k bir haya-

s›zl›k ifllemedikçe- kendilerine verdi¤inizin bir k›sm›n› al›p götürmeniz için onlar›

s›k›flt›rmay›n, onlarla iyi geçinin. E¤er onlardan hofllanmad›n›zsa (sabredin).

Çünkü hoflunuza gitmeyen bir fleyde Allah pekçok hay›r takdir etmifl olabilir.”

(en-Nisâ, 4/19)

Hul’ bir feshtir, talâk de¤ildir:

Kad›n fidye vererek hul’ yap›p kendisini kurtarsa, kocas› da ondan ayr›lsa,

kendi kendisinin haklar›n› elinde bulundurmufl olur. R›zas› olmaks›z›n kocan›n

ona dönme hakk› yoktur. Böyle bir ayr›l›k da her ne kadar “talâk” lafz› ile vaki ol-

mufl ise de, talâk olarak de¤erlendirilmez. Bu sadece verdi¤i fidye karfl›l›¤›nda

kad›n›n menfaatine olmak üzere akdin feshedilmesinden ibarettir.

‹bnu’l-Kayyim –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– der ki:

“Hul’un talâk olmad›¤›n›n delillerinden birisi de fludur: Yüce Allah gerde¤e

girildikten sonra say›s›n› (üçe) tamamlayamayan talâk ile ilgili üç hüküm tertib et-

mifltir. Bu üç hüküm de hul’de sözkonusu de¤ildir:

1. (Ric’i) talâkda kocan›n kar›s›na dönme hakk› daha önceliklidir.

2. Herbir ric’î talâk, üç talâk hakk›ndan biri olarak say›l›r. Say›n›n tamam-

lanmas›ndan sonra kad›n baflka bir kocayla evlenip kocas› onunla cimâ’ etme-

dikçe helâl olmaz.
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3. Talâkta iddet üç kur’dur.

Nass ve icmâ’ ile sabit olmufltur ki, hul’de ric’at (dönüfl) yoktur. Sünnet ve

ashab›n sözleriyle sabit oldu¤una göre de hul’de iddet, bir defa ay hali olmakt›r.

Yine nass ile sabit oldu¤una göre iki defa boflad›ktan sonra hul’ yapmak

caizdir, üçüncü talâk ise ondan sonra vukua gelir.

Bunlar hul’ün talâk olmad›¤›n› oldukça aç›k bir flekilde ortaya koyan hü-

kümlerdir. Zaten Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Talâk iki defad›r. (‹kincisin-

den) sonra (tekrar dönerse) ya iyilikle tutmal›d›r veya güzellikle salmal›d›r. Onla-

ra verdiklerinizden bir fleyi geri alman›z size helâl olmaz. E¤er erkekle kad›n Al-

lah’›n çizdi¤i s›n›rlar› koruyamayacaklar›ndan korkarlarsa ayr›. E¤er siz de onla-

r›n Allah’›n s›n›rlar›n› koruyamayacaklar›ndan korkarsan›z o halde kad›n›n bir

fleyleri fidye vermesinde her ikisi için de bir vebal yoktur.” (el-Bakara, 2/229)

Bununla birlikte hul’ iki defa boflanm›fl olan kad›na has de¤ildir. O hem bu

durumdaki kad›n›, hem baflka kad›nlar› da kapsar. Zamirin, ad› an›lan sözkonu-

su edilmeyerek ad› an›lmam›fl olana avdet etmesi caiz de¤ildir. Aksine zamir ya

daha önce geçmifl isme döner yahutta hem onu, hem de baflkas›n› kapsar. Ar-

kas›ndan Yüce Allah: “E¤er erkek onu boflarsa ondan sonra baflka bir koca ile

nikâhlanmad›kça ona (ilk kocas›na) helâl olmaz.” (el-Bakara, 2/230) buyurmak-

tad›r. ‹flte bu fidye verdikten sonra boflanan kad›n› da, iki defa boflanm›fl kad›n›

da kat’i olarak kapsamaktad›r. Çünkü an›lan odur. O halde onun lafz›n kapsam›-

na girmesi kaç›n›lmaz bir fleydir. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ken-

disine Allah’›n tevili (Kur’ân’› anlay›p yorumlamas›n›) ö¤retmesi için dua etti¤i

Kur’ân’›n tercüman› (‹bn Abbas) da böyle anlam›flt›r ki, Peygamberin yapt›¤› dua

hiç flüphesiz kabul edilmifl bir duad›r. Fidye (hul’) ile ilgili hükümlerin, talâk ile il-

gili hükümlerden farkl› olmas› hul’ün talâktan farkl› bir çeflit oldu¤unun delilidir.

Nass›n da, k›yas›n da, ashab-› kiram›n görüfllerinin de gerektirdi¤i budur.”1107

‹DDET

Tan›m›:

‹ddet, aded (saymak) ve tesbit etmek’ten al›nm›flt›r. Bu da kad›n›n sayd›-

¤› gün ve ayhalleri demektir.

‹ddet: Kad›n›n kocas›n›n vefat›ndan yahut kocas›n›n kendisinden ayr›lma-
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1107 Zadu’l-Meâd, V, 199



s›ndan sonra ya do¤um yapmak yahut ayhalleri ya da ay hesab› ile evlenmeyip

bekledi¤i sürenin ad›d›r. 

Türleri:

Kocas› ölen kad›n›n bekleyece¤i iddet dört ay on gündür. Kocas›n›n ken-

disi ile zifafa girip girmemifl olmas› durumu de¤ifltirmez. Çünkü Yüce Allah: “‹çi-

nizden vefat edenlerin b›rakt›klar› efller kendiliklerinden dört ay on gün bekler-

ler.” (el-Bakara, 2/234) buyurmufltur.

Ancak kendisiyle zifafa girilmifl olan kad›n hamile ise iddeti do¤um yapma-

s› ile sona erer. Çünkü Yüce Allah:”Hamile olanlar›n iddetleri ise yüklerini b›rak-

malar›d›r.” (et-Talâk, 65/4) buyurmufltur.

el-Misver b. Mahreme’den dedi ki: “Eslem’li Sube’ya kocas›n›n vefat›ndan

birkaç gün sonra do¤um yapt›. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e nikâhlanmak

için izin istemek üzere geldi, o da ona izin verdi. Bunun üzerine kad›n da evlen-

di.”1108

Kendisi ile zifafa girilmeden boflanm›fl kad›n›n iddet bekleme yükümlülü-

¤ü yoktur. Çünkü Yüce Allah: “Ey iman edenler! Mü’min kad›nlar› nikâhlay›p son-

ra kendilerine dokunmadan onlar› boflarsan›z, sizin için onlar aleyhine sayaca-

¤›n›z bir iddet olmaz.” (el-Ahzab, 33/49) buyurmufltur. 

Kendisiyle gerde¤e girildikten sonra boflanan kad›n e¤er hamile ise idde-

ti do¤um yapmakla sona erer. Çünkü Yüce Allah:”Hamile olanlar›n iddetleri ise

yüklerini b›rakmalar›d›r.” (et-Talâk, 65/4) buyurmufltur.

ez-Zubeyr b. el-Avvâm’dan rivâyete göre onun yan›nda (nikâh›nda) Ukbe

k›z› Um Külsûm vard›. Kendisi hamile oldu¤u halde ez-Zubeyr’e: Beni bir defa

boflayarak gönlümü hofl et, dedi. O da han›m›n› bir defa boflad›. Daha sonra na-

maza ç›kt›. Geri döndü¤ünde do¤um yapm›fl oldu¤unu gördü. Bu sefer: Bu ka-

d›na ne oldu, beni aldatt›, Allah da onu aldats›n, dedi. Sonra Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e gitti. Peygamber flöyle buyurdu: “Kitab vadesini buldu, art›k

sen onu bizzat kendisinden iste.”1109

E¤er kad›n ayhali gören biri ise onun da iddeti üç defa ayhali olmakt›r.

Çünkü Yüce Allah: “Boflanan kad›nlar kendiliklerinden üç kur’ (ayhali) beklerler.”

(el-Bakara, 2/228) buyurmaktad›r.
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1485

1109 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1646; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 653, 2026



Âyet-i kerimede geçen kur’ ise ayhali demektir. Çünkü Âifle rad›yallahu an-

hâ’n›n rivâyet etti¤ine göre Um Habibe istihâza kan› görürdü. Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e durumu sorunca ona kur’ (ayhali) günlerinde namaz› b›rakma-

s›n› emretti.1110

E¤er ayhali görmeyecek kadar ya da yafll› olup ayhalinden kesilmifl ise o

takdirde bekleyece¤i iddet üç ayd›r. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Kad›nlar›-

n›z aras›ndan ayhalinden kesilmifl olanlarla, asla ayhali olmayanlar›n (iddetleri)

hakk›nda flüphe ederseniz onlar›n iddeti üç ayd›r.” (et-Talâk, 65/4)

Kocas› vefat eden kad›n›n görevleri:

Kocas› vefat eden kad›n›n, iddeti bitene kadar belli bir flekilde yas tutma-

s› (ihdât) gerekir. 

‹hdat (kocya tutulan yas) ise süslenmeyi, koku sürülmeyi, ziynet eflyas› ta-

k›nmay›, renkli elbise giymeyi, k›na yakmay›, sürme çekmeyi terketmektir. 

Um Atiyye’den dedi ki: Herhangi bir ölü için üç günden fazla yas tutmam›z

bize nehyolunurdu. Ancak koca bundan müstesnâd›r. Onun için de dört ay on

gün yas tutard›k. Sürme çekmez, koku sürünmezdik. Yemen’de dokunmadan

önce iplik halinde iken boyanm›fl elbiseler d›fl›nda boyal› elbise giymezdik. Bu-

nunla birlikte (bu halde) olan birimiz ayhalinden temizlenip gusledecek olursa bir

nebzecik Ezfâr buhuru diye bilinen buhurla kokulanmam›za müsaade edilmiflti.

Ayr›ca bize cenazelerin arkas›ndan gitmek de yasakt›.”1111

Um Seleme’den rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Kocas› vefat etmifl kad›n uspur ile ve k›rm›z› çamurla boyanm›fl

elbise giyinemez, zînet tak›namaz, k›na yakamaz ve sürme çekemez.”1112

Ric’i talâktan dolay› iddet bekleyen kad›n›n görevleri:

Ric’î talâk ile boflanm›fl bir kad›n›n iddeti bitinceye kadar kocas›yla evli

olarak yaflad›klar› evden ç›kmamas› gerekir. Oradan d›flar›ya ç›kmas› helâl ol-
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1110 Sahih li gayrihidir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 252; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– I, 463, 278

1111 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 491, 5341; Müslim, es-Sahîh II, 1128, 67,
938 –yak›n ifadelerle–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 411,
2285; Nesâî, es-Sunen VI, 203; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 674, 2087

1112 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2020; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VI, 413, 2287; Nesâî, es-Sunen II, 203 “zînet eflyalar›n›” sözkonu-
su etmemektedir.



mad›¤› gibi, kocas›n›n da onu oradan d›flar›ya ç›kartmas› helâl de¤ildir. Çünkü

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey Pegyamber! Kad›nlar› boflad›¤›n›z zaman

iddetleri vaktinde boflay›n ve o iddeti say›n. Rabbiniz olan Allah’tan korkun. -

Apaç›k bir hayas›zl›kta bulunmalar› hali d›fl›nda- evlerinden onlar› ç›karmay›n,

onlar da ç›kmas›nlar.” (et-Talâk, 65/1)

Bâin talâk ile boflanm›fl kad›n:

Üç talâk ile boflanm›fl bir kad›n›n süknâ (belli bir süre kocas›n›n sa¤laya-

ca¤› bir meskende kalma) hakk› da yoktur, nafaka hakk› da yoktur. Çünkü Kays

k›z› Fat›ma’n›n rivâyet etti¤ine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç talâk ile

boflanm›fl kad›n hakk›nda: “Onun süknâ hakk› da yoktur, nafaka hakk› da yok-

tur” buyurmufltur.1113

Bu durumdaki kad›n›n akrabalar›n›n evinde iddetini beklemesi gerekir. ‹h-

tiyac› olmaks›z›n d›flar› ç›kmas› da caiz de¤ildir:

Câbir b. Abdullah’tan dedi ki: Teyzeme talâk verildi. O da hurmalar›n›n

meyvelerini toplamak istedi. Bir adam d›flar› ç›kmaktan onu al›koydu. Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›na gitti. fiöyle buyurdu: “Hay›r, hurmalar›n› top-

layabilirsin. Çünkü belki sen ondan tasadduk eder ya da bir iyilik yapars›n.”1114

‹ST‹BRÂ:

Erkek, kendisi ile cimâ’ edilecek bir cariyeye yeni sahip oldu¤u zaman,

e¤er hamile ise do¤um yapmas› suretiyle, e¤er ay hali gören birisi ise, bir defa

ayhali olmak suretiyle onun istibrâs›n› sa¤lamad›kça ondan faydalanamaz.

Ruveyfi’ b. Sabit’ten rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurmufltur: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kimse, baflkas›na ait ço-

cu¤u kendi suyu ile sulamas›n.”1115

Ebû Said’den rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evtâsl›-
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1113 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 888; Müslim, es-Sahîh II, 1118, 44, 1480
1114 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2134; Müslim, es-Sahîh

II, 1121, 1483; Nesâî, es-Sunen II, 209; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– VI, 398, 2280 –buna yak›n–; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 656, 2034

1115 Hasendir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1890; Tirmizî, es-Sunen II, 229, 1140; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 195, 2144 –uzunca bir hadisin bir bö-
lümü olarak–



lardan al›nan esirler hakk›nda flöyle demifltir: “Hiçbir hamile ile do¤um yap›nca-

ya kadar, hamile olmayan ile de bir defa ayhali olmad›kça iliflki kurulmas›n.”1116

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Kendisi ile cimâ’ olunan bir cariye hi-

be edilir yahut sat›l›r ya da azad edilirse, (onu alan) onun rahmini bir defa ayha-

li olmakla istibrâ etsin. Bakire için ise istibrâ sözkonusu de¤ildir.”1117

HADÂNE:

Tan›m›: 

Hadâne, çocu¤u ona zarar verecek fleylerden korumak ve onun menfaati-

ne olacak iflleri yapmakt›r.1118

Erkek, han›m›ndan ayr›lmakla birlikte ondan çocuklar› varsa çocuk yedi

yafl›na gelinceye kadar -evlenmedi¤i sürece- kad›n›n hakk›d›r. Yedi yafl›na gel-

di¤i zaman anne ve babas›ndan istedi¤ini seçmekte serbest b›rak›l›r. Hangisini

tercih ederse onu al›r, gider.

Amr b. fiuayb babas›ndan, o dedesinden rivâyete göre bir kad›n dedi ki:

Ey Allah’›n Rasûlü, benim bu o¤lum var ya karn›m onun için bir kab, gö¤süm

onun için bir içecek, ba¤r›m onun için bir s›¤›nakt›. Babas› beni boflad› ve onu

benden almak istedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona: “Sen baflkas› ile ev-

lenmedi¤in sürece çocu¤unu almaya daha bir hak sahibisin.” dedi.1119

Ebû Hureyre’den dedi ki: Bir kad›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ge-

lerek dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü, benim kocam o¤lumu benden almak istiyor. Oy-

sa o¤lum bana Ebû ⁄abbe kuyusundan su içirdi ve bana faydal› oldu. Bunun

üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Bu senin baban, bu da

senin annendir. Hangisini istiyorsan onun elini tut.” Çocuk annesinin elini tuttu,

annesi de onu al›p gitti.1120
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1116 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1889; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– II, 194, 2143

1117 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2139; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IV, 423 –muallak bir rivâyet olarak–

1118 Menâru’s-Sebîl, II, 310
1119 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2187; Ebû Dâvûd, es-

Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 371, 2259
1120 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 1992; Nesâî, es-Sunen VI, 185; Ebû Dâvûd,

es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 371, 2260 –bir ola, ile birlikte–; Tirmizî, es-Su-
nen II, 405, 1368 –sadece muhayyerli¤i sözkonusu eden muhtasar bir flekilde–



BUYÛ’ (ALIfiVER‹fiLER) K‹TABI





BUYÛ’ (ALIfiVER‹fiLER)K‹TABI

Tan›m:

“Buyû’ (sat›fllar)” lafz› “bey’: sat›fl”›n ço¤uludur. Ço¤ul yap›lmas› türlerinin

farkl›l›¤›ndan dolay›d›r. 

Bey’ (sat›fl), mülkiyetin belli bir bedel karfl›l›¤›nda baflkas›na nakledilmesi-

dir. fiirâ (sat›n almak) ise, onun kabul edilmesidir. Bazen biri di¤erinin yerinde de

kullan›labilir.

Al›flveriflin Meflruiyeti:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Allah al›flverifli helâl, ribay› (faizi) haram k›l-

m›flt›r.” (el-Bakara, 2/275) 

Yine Yüce Allah bir baflka yerde flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler!

Mallar›n›z› aran›zda bat›l yollarla yemeyin. Aran›zda karfl›l›kl› bir anlaflma ile ger-

çeklefltirdi¤iniz bir ticaret olmas› müstesnâ.” (en-Nisâ, 4/29)

Hakîm b. Hizâm rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi

ki: “Al›c› ve sat›c› birbirlerinden ayr›lmad›klar› sürece muhayyerdirler.”1121

Müslümanlar al›flveriflin caiz oluflu üzerinde icmâ’ etmifllerdir. Hikmet de

böyle olmas›n› gerektirmektedir. Çünkü insan ço¤unlukla baflkas›n›n elinde bu-

lunana ihtiyaç duyabilir. O ihtiyaç duyulan fleyin sahibi de bunu o kimseye bedel-

siz vermeyebilir. Bu sebeble al›flveriflin meflru k›l›nmas›, herhangi bir zorluk ve

s›k›nt› olmaks›z›n maksada ulaflman›n bir yoludur.1122

1121 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 328, 2110; Müslim, es-Sahîh III, 1164,
1532; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 330, 3442; Tirmizî, es-Su-
nen II, 359, 1264; Nesâî, es-Sunen VII, 244

1122 Fethu’l-Bârî IV, 287



Kazanç elde etmeye teflvik:

el-Mikdâm rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Hiçbir kimse el eme¤i ile elde etti¤inden yemesinden daha hay›rl› bir fley

yemifl de¤ildir. fiüphesiz Allah’›n Peygamberi Davud aleyhisselam, el eme¤inden

yerdi.”1123

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Sizden herhangi bir kimsenin s›rt› üzerinde bir demet odun ge-

tirmesi, insanlardan –versin ya da vermesin– herhangi bir kimseden birfleyler di-

lenmesinden daha hay›rl›d›r.”1124

Takva sahibi olanlar için zenginli¤in bir sak›ncas› yoktur:

Muâz b. Abdullah b. Ubeyd babas›ndan, o amcas›ndan dedi ki: Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Takvâ sahibi olan için zengin olman›n

bir sak›ncas› yoktur. Takvâ sahibi olan kimse için sa¤l›k, zenginlikten daha ha-

y›rl›d›r. Gönül hofllu¤u da bol nimetten say›l›r.”1125

Geçimi için çal›flmakla birlikte iktisatl› olmaya teflvik:

Câbir b. Abdullah’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Ey insanlar! Allah’tan korkunuz ve r›zk›n›z› güzel bir flekilde taleb ediniz.

Çünkü hiçbir kimse, –kifliye gecikiyor gibi gelse dahi– eksiksiz olarak r›zk›n› ele

geçirmeden asla ölmez. O halde Allah’tan korkun ve r›zk›n›z› güzel bir flekilde is-

teyin. helâl olan› al›n, haram olan› da b›rak›n.”1126

Do¤rulu¤a teflvik ve yalandan sak›nd›rma:

Hakîm b. Hizâm rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Alan ve satan birbirlerinden ayr›lmad›klar› sürece muhayyerdirler.

Do¤ru konuflup (gerekeni) aç›klad›klar› zaman al›flveriflleri onlar için bereketli k›-

l›n›r. E¤er (mal›n kusurunu) saklay›p yalan söyleyecek olurlarsa al›flverifllerinin

bereketi kald›r›l›r.”1127
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1123 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5546; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
303, 2072

1124 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7069; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
303, 2074; Tirmizî, es-Sunen II, 94, 675; Nesâî, es-Sunen V, 96

1125 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1741; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 724, 2141
1126 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1743; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 725, 2144
1127 Hadis daha önce “al›fl-verifln meflrûiyeti” bahsinde geçti.



Ukbe b. Âmir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyurur-

ken dinledim: “Müslüman müslüman›n kardeflidir. Kardefline kusurlu bir fley sa-

t›p da onu aç›klamamas› hiçbir müslümana helâl de¤ildir.”1128

Al›flveriflte kolayl›k ve müsamahakârl›¤›n teflviki:

Câbir b. Abdullah rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurmufltur: “Satt›¤›nda, sat›n ald›¤›nda ve hakk›n› tahsil etti¤in-

de müsamahakâr olan kimseye Allah rahmetini ihsan buyursun.”1129

Ödeme zorlu¤u çeken borçluya süre tan›man›n fazileti:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “‹nsanlara borç veren bir tüccar vard›. O ödeme zorlu¤u çeken birisi gör-

dü mü görevlilerine: Ona müsamaha gösteriniz. Olur ki Allah da bize müsamaha

gösterir, derdi. Bu sebeple Allah da onun kusurlar›n› ba¤›fllad›.”1130

Aldatman›n yasaklan›fl›:

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu¤day satan

bir adam›n yan›ndan geçti. Elini bu¤day›n aras›na soktu. Ona hile kar›flt›r›lm›fl

oldu¤unu görünce Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Aldatan bizden de¤ildir” bu-

yurdu.1131

R›z›k talebine günün erken saatlerinde bafllaman›n teflvik edilmesi:

Sahr el-Gamidî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Allah’›m, ümmetimin (sabah›n) erken saatlerini bereketli k›l!”1132
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1128 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6705; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 755, 2246
1129 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4454; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,

206, 2076
1130 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3495; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,

308, 2078
1131 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1319; Sahîhu Suneni ‹bn

Mâce 1809; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 749, 2224 –laf›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-
Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 321, 3435; Tirmizî, es-Sunen II, 389, 1329; Müs-
lim, es-Sahîh I, 99, 102

1132 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1818; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 752, 2236; Tir-
mizî, es-Sunen II, 343, 1230; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII,
265, 2589



Pazara girince söylenecekler:

Salim b. Abdullah b. Ömer’den, o babas›ndan, o dedesinden dedi ki: Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her kim pazara girdi¤i vakit: “Bir

ve tek olan Allah’tan baflka hak ilah yoktur. Onun orta¤› yoktur. Mülk yaln›z

O’nundur, hamd yaln›z O’nad›r. O diriltir ve öldürür, kendisi diridir asla ölmez.

Hayr bütünüyle yaln›z O’nun elindedir ve O herfleye güç yetirendir” diyecek olur-

sa Yüce Allah ona bir milyon hasene yazar ve onun bir milyon günah›n› siler.

Cennette de onun için bir köflk infla eder.”1133

Allah al›flverifli helâl k›lm›flt›r:

Aslolan, fleriat koyucu taraf›ndan yasaklanmam›fl ise alan ve satan›n r›za-

s› oldu¤u zaman ne flekilde olursa olsun herbir fleyin al›n›p sat›lmas›n›n caiz ol-

du¤udur. 

fieriat koyucunun yasaklad›¤› al›flverifller:

1. Garar sat›fl›: Bu bir bilgisizlik yahut bir risk ya da kumar ihtiva eden her-

bir al›flverifltir. 

Ebû Hureyre’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bey’u’l-hasat

(biraz sonra aç›klamas› gelecek)’› ve garar al›flveriflini yasaklad›.”1134

‹mam Nevevî –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– Müslim flerhi’nde (X, 156)

flunlar› söylemektedir:

“Garar içeren al›flveriflin yasaklanmas›, al›flverifl bahsinin oldukça önemli

ve büyük bir esas›d›r. Bundan dolay› Müslim kitab›nda bunu öne alm›flt›r. Kap-

sam›na say›lamayacak kadar pekçok mesele girer. Kaçk›n kölenin, olmayan fle-

yin ve bilinmeyenin, teslim edilemeyen mal›n, sat›c›n›n mülkiyetine tam olarak

girmeyen mal›n, yo¤un su aras›nda bulunan bal›¤›n, memede bulunan sütün,

annesinin karn›nda bulunan ceninin, y›¤›n›n belli olmayan bir k›sm›n›n, kumafl-

lardan herhangi birisinin, koyunlardan herhangi birisinin sat›lmas› ve benzeri sa-

t›fllar gibi bütün bunlar›n sat›fl› bat›ld›r. Çünkü bunlar ihtiyaç sözkonusu olmadan

bir garar (risk) tafl›maktad›r.
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1133 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1817; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 752, 2235
1134 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 939; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-

Sebîl 1294; Müslim, es-Sahîh III, 1153, 1513; Tirmizî, es-Sunen II, 349, 1248;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 230, 3360; ‹bn Mâce, es-Sunen
II, 739, 2194; Nesâî, es-Sunen VII, 262



(Nevevî devamla) dedi ki: E¤er ihtiyaç garar› kabullenmeyi gerektirecek

ve belli bir meflakkat olmadan ondan sak›nmaya imkan bulunmayacak, buna

karfl›l›k garar basit ise al›flverifl caiz olur. Bundan dolay› müslümanlar yüzü ve

astar›n›n aras› doldurulmufl -neler dolduruldu¤unu görmese bile- cübbenin sat›-

fl›n›n caiz oluflunu icmâ’ ile kabul etmekle birlikte yaln›zca dolgusu sat›lacak olur-

sa caiz de¤ildir.

(Yine Nevevî) der ki: fiunu da bil ki (ileride aç›klamalar› gelecek) mülame-

se, münâbeze sat›fllar› ile gebe hayvan›n yavrusunun sat›fl›, bey’ul hasat diye

bilinen sat›fl, erke¤in difli üzerine çekilmesinin bedeli ve benzeri haklar›nda özel

naslar bulunan di¤er al›flverifller de garar al›flveriflinin yasaklanmas› kapsam›na

girer. Fakat bunlar ayr›ca sözkonusu edilmifl ve yasaklanm›fllard›r. Çünkü bun-

lar cahiliye döneminin meflhur al›flverifl çeflitlerindendi. Do¤rusunu en iyi bilen

Allah’t›r.” (‹mam Nevevi’nin ad› geçen eserinden tasarruf ile)

a- Mulamese ve Munabeze al›flverifli: Ebû Hureyre’den dedi ki: “Mülâ-

mese ve münâbeze diye bilinen iki al›flverifl flekli yasaklanm›flt›r. Mülâmese (do-

kunmak) al›c› ve sat›c›n›n herbirisinin incelemeksizin karfl› taraf›n kumafl›na do-

kunmas›d›r. Münabeze ise al›c› ve sat›c›n›n herbirisinin kumafl›n› di¤erine atma-

s› ve onlardan herhangi birisinin di¤erinin kumafl›na bakmamas›d›r.”1135

Ebû Said el-Hudri’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere iki

al›flverifli ve iki giyim tarz›n› yasaklad›. O al›flveriflte bize mülamese ile münâbe-

zeyi yasaklad›:

Mülâmese adam›n di¤erinin kumafl›na gece ya da gündüz dokunmas› ve

ancak bu yolla (kumafl›) evirip çevirmesi demektir. Münâbeze ise adam›n di¤eri-

ne kumafl›n› atmas›, di¤erinin de ona kumafl›n› atmas› olup bakmaks›z›n ve kar-

fl›l›kl› r›za bulunmaks›z›n böylelikle al›flverifl yapmalar›d›r.”1136

b- Gebe hayvan›n ceninin sat›lmas›: ‹bn Ömer’den dedi ki: “Cahiliye dö-

nemi insanlar› deve etini gebe olan hayvan›n (karn›ndaki yavrunun) gebeli¤ine

kadar al›p satarlard›. Gebenin (karn›ndakinin) gebeli¤i ise difli devenin yavrula-

mas›, daha sonra o yavrusunun da gebe kalmas› demekti. Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem onlara bu al›flverifli yasaklad›.”1137
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1135 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 938; Müslim, es-Sahîh III, 1152, 2, 1511
1136 Müslim, es-Sahîh III, 1152, 1512 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî

ile– IV, 354, 2144 ve 2147; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 231,
2362; Nesâî, es-Sunen VII, 260

1137 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 356, 2143; Müslim, es-Sahîh III, 1153,



c- Bey’u’l-Hasat: Ebû Hureyre’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem bey’u’l-hasat ile garar sat›fl›n› yasaklad›.”1138

‹mam Nevevi –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– Müslim fierhi’nde (X, 156)

flunlar› söylemektedir: 

Bey’ûl-hasat hakk›nda üç ayr› aç›klama vard›r: 

1. Sat›c›n›n: Bu kumafllardan att›¤›m flu çak›l tafl›n›n üzerine düflece¤i ku-

mafl› sana satt›m yahutta ben bu araziden fluradan itibaren bu çak›l tafl›n›n va-

raca¤› yere kadar olan k›sm›n› sana satt›m, diyerek yap›lan sat›flt›r.

2. Sat›c›n›n: Ben bu çak›l tafl›n› at›ncaya kadar kabul edip etmemekte ser-

best olman flart›yla sana sat›yorum, demesidir.

3. Her ikisinin de çak›l tafl›n› atmay› al›flverifl olarak kabul etmeleri demek-

tir. Bu durumda: Sen bu kumafla tafl att›n m› sana flu kadara sat›lm›fl say›lacak

der.

d- Hayvan›n erke¤inin difli üzerine çekilmesinin ücreti:

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem er-

kek hayvan›n difli üzerine çekilmesinin ücretini almay› yasaklam›flt›r.”1139

2. Yan›nda bulunmayan› satmak:

Hakîm b. Hizâm’dan dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü, adam benden bende ol-

mayan bir fleyi satmam› istiyor, onu satay›m m›? diye sordum. Allah Rasûlü: “Ya-

n›nda bulunmayan› satma!” buyurdu.1140

3. Sat›lan mal› kabzetmeden önce satmak:

‹bn Abbas’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:
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1514; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 233, 3364 ve 3365; Tirmi-
zî, es-Sunen II, 349, 1247 –muhtasar olarak–; Nesâî, es-Sunen VII, 293; ‹bn
Mâce, es-Sunen II, 740, 2197 –muhtasar olarak–

1138 Daha önce “nehyedilmifl al›flverifller” bahsinde geçen bu hadisin kaynaklar› da
orada gösterilmifltir.

1139 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 939; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
461, 2284; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 296, 3412; Tirmizî, es-
Sunen II, 372, 1291

1140 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1292; ‹bn Mâce, es-Su-
nen II, 737, 2187; Tirmizî, es-Sunen II, 350, 1250; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IX, 401, 3486



“Her kim bir yiyecek sat›n al›rsa onu teslim almad›kça (baflkas›na) satmas›n.”

‹bn Abbas dedi ki: “Zannederim herbir fley, yiyecek hükmündedir.”1141

Tavus’tan, o ‹bn Abbas’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Kim bir yiyecek sat›n al›rsa onu ölçmeden (baflkas›na) satmas›n.” ‹bn

Abbas’a: Niye diye sordum. fiöyle dedi: Onlar›n alt›n ile al›flverifl yapt›klar›n›, yi-

yece¤in (tesliminin ise) geciktirildi¤ini görmüyor musun?1142

4. Kardeflinin al›flverifli üzerine al›flverifl yapmak:

‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Birbirinizin al›flverifli üzerine al›flverifl yapmay›n›z.”1143

Ebû Hureyre’den rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Müslüman müslüman kardeflinin pazarl›¤› üzerine pazarl›k yap-

mas›n.”1144

5. ‘Îne sat›fl›:

Bu, bir kimsenin baflkas›ndan vadeli olarak bir mal sat›n almas› ve bu ma-

l› müflteriye teslim etmesi, daha sonra onun bedelini kabzetmeden önce o mik-

tardan daha az nakit bir bedel ile tekrar sat›n almas›d›r. 

‹bn Ömer’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Sizler ‘îne al›flveriflini yapar, ineklerin kuyruklar›na yap›fl›r, ziraate raz› olup ci-

had› terkederseniz Allah üzerinize tekrar dininize dönece¤iniz vakte kadar kald›r-

mayaca¤› bir zilleti musallat eder.”1145

6. De¤eri artt›rmak suretiyle vadeli sat›fl (taksitli sat›fllar):

Bugünlerde de¤eri artt›rmak suretiyle belli bir vadeyle sat›fl yayg›nlaflm›fl-

t›r. Bu “taksitli sat›fl” diye bilinmektedir. Bilindi¤i gibi bu mal›n vade karfl›l›¤›nda
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1141 Müslim, es-Sahîh III, 1160, 30, 1525 –laf›z onun–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– IV, 349, 2135; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 393,
3480; Nesâî, es-Sunen VII, 286; Tirmizî, es-Sunen II, 379, 1309

1142 Müslim, es-Sahîh III, 1160, 31, 1525 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– IV, 347, 2132; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 392, 3479

1143 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 373, 2165; Müslim, es-Sahîh III, 1154,
1412; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 333, 1271

1144 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1298; Müslim, es-Sahîh
III, 1154, 1515

1145 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 423; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 335, 3445



de¤erinin artt›r›lmas› ile birlikte belli taksitlerle sat›lmas› demektir. Mesela, ma-

l›n, peflin bine sat›l›rken taksitli olarak binikiyüze sat›lmas› gibi. Böyle bir al›flve-

rifl te yasaklanm›fl al›flverifllerdendir. Çünkü Ebû Hureyre rad›yallahu anh da dedi

ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her kim bir tek al›flverifl için-

de iki al›flverifl yapacak olursa ya onlar›n daha düflük olan›n› kabul eder ya da

faiz olur.”1146

Sat›fl› caiz olmayan fleyler:

1. Sarhoflluk verici içkiler: Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: “Bakara sûre-

sinin sonlar›ndaki âyetler nâzil olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘e flöyle

buyurdu: “fiarap (vb. içkiler)in ticaret haram k›l›nd›.”1147

2. Meyte, domuz ve putlar:

Câbir b. Abdullah’tan rivâyete göre o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’iMekke Fethi s›ras›nda Mekke’de flöyle buyururken dinlemifltir: “Muhakkak

Allah ve Rasûlü flarap (ve sarhoflluk verici di¤er içkiler)in meytenin (leflin), do-

muzun ve putlar›n al›flveriflini haram k›lm›flt›r.” Ey Allah’›n Rasûlü, peki meytenin

iç ya¤lar› hakk›nda ne dersin? Onunla gemiler ya¤lan›r, derilere ya¤ sürülür ve

insanlar o ya¤› kandillerinde kullan›rlar. fiöyle buyurdu: “Hay›r o da haramd›r.”

Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flunlar› söyledi: “Allah yahudileri

kahretsin. Çünkü Allah onlara (hayvanlar›n) iç ya¤lar›n› haram k›l›nca onlar onu

erittiler, sonra satt›lar ve onun bedelini yediler.”1148

3. Köpek: Ebû Mesud el-Ensarî rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem köpe¤in (sat›fl) bedelini, fahiflenin ücretini ve kâhine verilen üc-

reti (yemeyi, almay›) yasaklam›flt›r.1149

4. Canl› varl›klar›n suretleri: Said b. Ebi’l-Hasen’den dedi ki: Ben ‹bn Ab-

bas rad›yallahu anh’›n yan›nda iken ona bir adam gelerek dedi ki: Ey Abbas’›n ba-

bas›, ben bir insan›m. Benim geçimim sadece elimin yapt›klar›na ba¤l›d›r ve ben
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1146 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6116; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– 3444; Daha genifl bilgi için, bk. Elbanî, es-Silsiletu’s-Sahiha, 2326; fieyh Ab-
durrahman Abdulhal›k, el-Kavlu’l-Fasl fi Bey’il-Ecel adl› risalesi

1147 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 417, 2226; Müslim, es-Sahîh III, 1206,
1580; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 380, 3473; Nesâî, es-Su-
nen VII, 308

1148 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 424, 2236; Müslim, es-Sahîh III, 1207,
1581; Tirmizî, es-Sunen II, 281, 1315; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 377, 3469; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 737, 2167; Nesâî, es-Sunen VII, 309



flu suretleri yap›yorum. ‹bn Abbas ona dedi ki: Ben de sana ancak Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem’dan duyduklar›m› anlat›yorum. Onu flöyle buyururken dinle-

dim: “Her kim bir suret yaparsa flüphesiz Allah ona o surete ruh üfleyinceye ka-

dar azap edecektir. Kendisi de ona ebediyyen ruh üfleyemeyecektir. Adam ileri

derecede h›rlad›, yüzü sarard›. Bunun üzerine ‹bn Abbas ona flunlar› söyledi: Ne

oluyor sana be adam! E¤er mutlaka suret yapacaksan, flu a¤ac›n suretini yap ve

can› bulunmayan herbir fleyih suretini de yapabilirsin.”1150

5. Olgunlafl›p olgunlaflmayaca¤› ortaya ç›kmadan önce meyvenin

(mahsulün) sat›lmas›: Enes b. Malik rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem olgunlafl›p olgunlaflmayaca¤› ortaya ç›kmadan meyvenin ve sararma-

ya bafllamadan hurman›n sat›lmas›n› yasaklad›. Ona: Sararmaya bafllamas› ne

demektir, diye sorulunca; k›zarmaya ya da sararmaya bafllamas› demektir” diye

cevap verdi.1151

Yine ondan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsulleri k›-

zarmadan önce satmay› yasaklad›. Ona: K›zarmas› ne demektir diye sorulunca,

“K›rm›z› rengi al›ncaya kadar, buyurdu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Ne dersiniz, e¤er Allah mahsulün olgunlaflmas›n› engelleyecek olursa,

sizden herhangi bir kimse kardeflinin mal›n› (paras›n›) neyin karfl›l›¤›nda alm›fl

olacakt›r?”1152

6. Ekinin olgunlaflmadan önce sat›lmas›: ‹bn Ömer’den rivâyete göre

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hurman›n sararmadan önce sat›lmas›n›, bafla-

¤›n da tanesi sertleflmeden ve ekine isabet edecek musibetlerden yana emin

olunmadan önce sat›lmas›n› yasaklam›flt›r. Bunu hem sat›c›ya, hem de sat›n

alana yasaklam›flt›r.1153
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1149 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 426, 2237; Müslim, es-Sahîh III, 1198,
1567; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 374, 3464; Tirmizî, es-Su-
nen II, 372, 1293; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 730, 2159; Nesâî, es-Sunen VII, 309

1150 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 416, 2225 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh III, 1670, 2110; Nesâî, es-Sunen VIII, 215 –muhtasar olarak–

1151 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6928; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
397, 2197

1152 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 398, 2198 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh III, 1190, 1555; Nesâî, es-Sunen VII, 264

1153 Muhtasar Sahîh-i Müslim 917; Müslim, es-Sahîh III, 1165, 1535; Ebû Dâvûd, es-
Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 222, 3352; Tirmizî, es-Sunen II, 348, 1245; Ne-
sâî, es-Sunen VII, 270



MUHAYYERL‹K

Tan›m›:

Geçerli k›lmak ya da la¤vetmek, ifllerinde hay›rl› olan›n› istemek demektir. 

K›s›mlar›:

1. Meclis muhayyerli¤i: Akdin taraflar› lehine akdin yap›ld›¤› andan ayr›-

lacaklar› vakte kadar muhayyerlik flart› ile al›flverifl yapmad›klar› yahut akitten

sonra bu flart› kald›rmad›klar› yahut onlardan birisi kald›rmad›¤› sürece geçerli-

dir. Taraflardan birisi muhayyerli¤i kald›racak olursa kald›ran taraf›n hakk› düfler,

di¤erinin hakk› kalmaya devam eder.

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan, o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dan flöyle

buyurdu¤unu rivâyet etmifltir: “‹ki kifli al›flverifl yapt›klar› zaman ayr›lmad›klar› ve

birarada bulunduklar› sürece yahutta biri di¤erini muhayyer b›rakmad›¤› sürece

her birisi muhayyerdir. E¤er biri di¤erini muhayyer b›rakmak suretiyle bu esas

üzere al›flverifl yaparlarsa o takdirde al›flverifl tamamlan›r. Al›flverifllerini yapt›k-

tan sonra ayr›lacak olurlarsa ve onlardan birisi al›flveriflten vazgeçmemiflse yine

al›flverifl tahakkuk eder.”1154

‹stikale (karfl› taraf al›flveriflten geçer) korkusuyla meclisten ayr›lmak ha-

ramd›r:

Amr b. fiuayb’den, o babas›ndan, o dedesinden rivâyete göre Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Alan ve satan birbirlerinden ayr›lma-

d›klar› sürece muhayyerdirler. Al›flveriflin muhayyerlik al›flverifli olmas› hali d›fl›n-

da. O takdirde arkadafl› al›flveriflten vazgeçer korkusuyla arkadafl›ndan ayr›lma-

s› helâl olmaz.”1155

2. fiarta ba¤l› muhayyerlik: Bu iki taraf›n yahut taraflardan birisinin belli

bir süreye kadar muhayyerli¤i flart koflmas› demektir. Süre uzasa dahi bu flart

sahihtir.

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Alan ve satan al›flverifllerinde birbirlerinden ayr›lmad›klar› yahutta al›flverifl

muhayyerlik flart›na ba¤l› olarak yap›lmad›¤› sürece muhayyerdirler.”1156
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1154 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 332, 2112; Müslim, es-Sahîh III, 1163, 44,
1531; Nesâî, es-Sunen VII, 249

1155 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2895; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 324, 3339; Tirmizî, es-Sunen II, 360, 1265; Nesâî, es-Sunen VII, 251

1156 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 326, 2107, Müslim, es-Sahîh III, 1163,
1531; Nesâî, es-Sunen VII, 248



3. Ayb (kusur) muhayyerli¤i: Daha önce maldaki kusuru saklaman›n ya-

saklanm›fl oldu¤u geçmiflti. Buna göre bir kimse kusurlu bir mal sat›n al›p da bir-

birlerinden ayr›l›ncaya kadar kusurun fark›na varmam›flsa o mal› sat›c›s›na geri

verebilir: 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Her kim memeleri sütü sa¤›lmas›n diye ba¤lanm›fl bir koyun sa-

t›n al›p da onun sütünü sa¤arsa e¤er o koyunu be¤enirse al›koyar (geri çevir-

mez). E¤er be¤enmezse onu sa¤mas›n›n karfl›l›¤›nda bir sa’ hurma verir.”1157

Yine Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Koyunlar›n ve develerin (çok süt veriyorlar izlenimini vermek ama-

c›yla satmadan önce) memelerini ba¤lamay›n›z. Kim bundan sonra bunlar› sat›n

al›rsa o bunlar› sa¤d›ktan sonra iki iflten hay›rl› olan birisini yapmal›d›r. Dilerse

onlar› al›koyar, dilerse onlar› bir sa’ hurma ile birlikte geri verir.”1158

R‹BA (FA‹Z)

Tan›m›:

Riba (sonu elif ile) “rabâ-yerbû” fiilinden gelmektedir. 

Ribaâ’n›n asl› art›fl ve fazlal›k demektir. Bu ya bir fleyin bizzat kendisinde

olur. Yüce Allah’›n: “Sars›l›r ribâlafl›r (kabar›r).” (el-Hac, 22/5) buyru¤unda oldu-

¤u gibi. Ya da onun karfl›l›¤›nda sözkonusu olur, bir dirhem karfl›l›¤›nda iki dir-

hem (almak, vermek) gibi.

Hükmü:

Ribâ (faiz), Kitap, sünnet ve ümmetin icmâ’› ile haramd›r: Yüce Allah flöyle

buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! E¤er mü’minler iseniz Allah’tan korkun. Faizden

arta kalan› da b›rak›n. E¤er yapmaz (b›rakmaz)san›z, Allah’›n ve Rasûlünün size

savafl açt›klar›n› bilin. E¤er tevbe ederseniz sermayeleriniz yine sizindir. (Böylece)

ne zulmetmifl, ne de zulme u¤ram›fl olursunuz.” (el-Bakara, 2/278, 279)
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1157 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 368, 2151 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh III, 1158, 1524; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 312, 3428;
Nesâî, es-Sunen VII, 253

1158 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7347; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
361, 2148; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 310, 3426 –bafltara-
f›nda bir fazlal›k ile birlikte– ayn› flekilde Nesâî, es-Sunen VII, 253



Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Riba (faiz) yiyenler ancak fleytan›n

çarpmaktan dolay› kendilerini sar’aya düflürdü¤ü kimse gibi (kabirlerden) kalkar-

lar.” (el-Bakara, 2/275)

Yine Yüce Allah: “Allah ribay› yok eder, sadakalar› ise artt›r›r.” (el-Bakara,

2/276) buyurmaktad›r.1159

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “‹nsan› helâk eden flu yedi husustan uzak durunuz.” Ashab: ”Bun-

lar hangileridir, ey Allah’›n Rasûlü diye sordular. fiöyle buyurdu: “Allah’a ortak

koflmak, büyü yapmak, hak ile olmas› hali d›fl›nda Allah’›n haram k›ld›¤› can› öl-

dürmek, faiz yemek, yetim mal› yemek, savafl gününde gerisin geri kaçmak, hiç-

bir fleyden haberi olmayan namuslu, mü’min han›mlara iftirada bulunmak.”1160

Câbir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyeni, faiz yedire-

ni, onu yazan›, ona flahitlik edenleri lanetledi ve: “Bunlar›n hepsi (günah ve is-

yankârl›kta) birbirine eflittir” dedi.”1161

‹bn Mesud’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Faiz yetmiflüç çeflittir. Bunlar›n en hafifi kiflinin kendi annesiyle zina etmesi gi-

bidir.”1162

Abdullah b. Hanzala’dan, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan flöyle

buyurdu: “Kiflinin bilerek yedi¤i bir dirhem faiz, otuzalt› defa zina etmekten daha

a¤›rd›r.”1163

‹bn Mesud rad›yallahu anh’dan Pepygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den flöyle

buyurdu: “Bir kimse faiz ile (mal›n›) ço¤altacak olursa mutlaka onun iflinin sonu

azl›k olacakt›r.”1164
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1159 Yüce Allah ribay› giderip yok etti¤ini haber vermektedir. Bu ya onu sahibinin elin-
den büsbütün almak suretiyle yok etmektir yahutta onun mal›n›n bereketinden
mahrum ederek ve böylelikle o maldan faydalanmas›na imkan vermeyerek yok
etmektir. Aksine dünyada iken o mal›n bereketini yitirdi¤i gibi k›yamet gününde
de ona karfl›l›k onu cezaland›r›r. 

1160 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 393, 2766; Müslim, es-Sahîh I, 92, 89;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 77, 2857; Nesâî, es-Sunen VI,
257

1161 Muhtasar Sahîhi Müslim 955; Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5090; Müslim, es-Sahîh III,
1219, 1598

1162 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3539; Hâkim, el-Mustedrek II, 37
1163 Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3375; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– XV, 69,

230
1164 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5518; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 765, 2279



K›s›mlar›:

Faiz biri nesîe (erteleme, vade faizi), di¤eri fazlal›k faizi olmak üzere iki k›-

s›md›r.

Nesîe faizi: Alacakl›n›n borçludan vade karfl›l›¤›nda ald›¤›, flart ile belirle-

nen fazlal›k demektir.

Bu tür faiz Kitap, sünnet ve ümmetin icmâ’› ile haramd›r.

Fazlal›k faizi ise, nakitleri ya da yiyecekleri bir fazlal›k ile birlikte karfl›l›kl›

al›p satmakt›r.

Bu da sünnet ve icmâ’ ile haram k›l›nm›flt›r. Çünkü böyle bir faiz, nesîe

(vade karfl›l›¤› al›nan) faize götüren bir yoldur.

Faizin sözkonusu oldu¤u türler:

Faiz ancak flu hadiste aç›kça belirtilmifl alt› türde sözkonusudur: 

Ubâde b. es-Sâmit’ten dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: 

“Alt›nla alt›n, gümüflle gümüfl, bu¤dayla bu¤day, arpayla arpa, hurmayla

hurma, tuzla tuz, misli misline, birbirine eflit olarak ve elden ele (peflin) sat›l›rlar.

E¤er bu türler de¤iflecek olursa elden ele (peflin) olmak flart›yla diledi¤iniz gibi

satabilirsiniz.”1165

Bu alt› tür kendi türünden bir fley karfl›l›¤›nda, mesela alt›na karfl›l›k alt›n

yahut hurmaya karfl›l›k hurma al›n›p sat›l›rsa hem fazlal›k, hem vade haram olur.

Tart›da ya da ölçüde birbirlerine eflit olmalar› da kaç›n›lmazd›r. Bu husus-

ta kaliteli olmak veya adi olmak gözönünde bulundurulmaz. Ayn› mecliste alan›n

da, satan›n da kabzetmeleri mutlaka gereklidir.

Ebû Said el-Hudrî rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Alt›n› alt›n ile ancak misli misline eflit olarak sat›n›z. Birini di-

¤erinden fazla verip almay›n›z. Gümüflü gümüflle ancak misli misline sat›n›z. Bi-

rini di¤erinden fazla al›p vermeyiniz. Bunlar›n mevcut olmayan›n› peflin karfl›l›-

¤›nda da satmay›n›z.”1166

Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Alt›n› alt›nla satmak –peflin olmas› müstesnâ– faizdir. Bu¤-

Buyû’ (Alışverişler) Kitabı 371

1165 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 949; Müslim, es-Sahîh III, 1211, 81, 1587
1166 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 379, 2177; Müslim, es-Sahîh III, 1208,

1584; Nesâî, es-Sunen VII, 278; Tirmizî, es-Sunen II, 355, 1259 –buna yak›n– 



day› bu¤dayla satmak –peflin olmas› d›fl›nda– faizdir. Arpay› arpa ile satmak

–peflin olmas› müstesnâ– faizdir. Hurmay› hurma karfl›l›¤›nda satmak –peflin ol-

mas› müstesnâ– faizdir.”1167

Ebû Said’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bize

kar›fl›k hurma gelirdi. Biz de bu kar›fl›k hurman›n iki sa’›n› bir sa’ karfl›l›¤›nda sa-

tard›k. Bunu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem haber al›nca flöyle buyurdu: “‹ki sa’

hurmay› bir sa’ hurmaya, iki sa’ bu¤day› bir sa’ bu¤daya, iki dirhemi bir dirheme

satmay›n›z.”1168

Bu alt› türden biri, alt›n›n gümüflle yahut bu¤day›n arpa ile sat›lmas› gibi,

baflka bir tür ile sat›lacak olursa, mecliste taraflar›n karfl›l›kl› teslim almalar› flar-

t›yla, birinin di¤erinden fazla olmas› caizdir.

Çünkü daha önce geçen Ubâde b. es-Sâmit’in hadisinde Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “E¤er bu türler farkl› olursa elden ele (pe-

flin) olmak flart›yla diledi¤iniz gibi satabilirsiniz.”

Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ubâde b. es-Sâmit’in rivâyet etti¤i

Ebû Davud ve baflkalar›nda yer alan hadiste flöyle buyurmufltur: 

“Gümüfl fazla olmakla birlikte alt›n› gümüflle peflin satmakta bir sak›nca

yoktur. Veresiye ise olmaz. Arpa fazla olmak üzere bu¤day karfl›l›¤›nda arpa al-

mak, peflin olmak flart›yla sak›ncas› yoktur. Ancak veresiye olmaz.”1169

Bu alt› türden herhangi birisi hem türü, hem illeti itibariyle kendisinden

farkl› baflka bir fley karfl›l›¤›nda sat›lacak olursa -mesela bu¤day›n alt›n ile tuzun

gümüfl ile sat›lmas› gibi- hem fazlal›k caiz olur, hem de vade caiz olur.

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir

yahudiden belli bir vade ile bu¤day sat›n ald› ve z›rh›n› ona rehin verdi.1170

Emir San’âni, Subulu’s-Selam (III, 38)’de flunlar› söylemektedir: 

“fiunu bil ki ilim adamlar›n›n ittifak›yle faizin sözkonusu oldu¤u (ribevî) bir
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1167 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 347, 2134 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh III, 1209, 1586; Tirmizî, es-Sunen II, 357, 1261; Nesâî, es-Sunen VII, 273
–bunlardan birincisinin ifadesi “alt›n› gümüflle satmak” fleklindedir–; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 197, 3332 –her iki laf›zla–

1168 Müslim, es-Sahîh III, 1216, 1595 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– IV, 311, 2080 –muhtasar olarak––; Nesâî, es-Sunen VII, 272

1169 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 195; Ebû Dâvûd, es-
Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 198, 3333

1170 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1393; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IV, 399, 2200



mal› yine faizin sözkonusu oldu¤u fakat cinsi farkl› olan bir mal karfl›l›¤›nda hem

vadeli, hem de fazlal›kl› olarak satmak caizdir. Bu¤day› alt›n ile, arpay› gümüfl ile

ve daha baflka ölçülerek sat›lan mallar› böylece satmak gibi.”

Taze hurmay› kuru hurma karfl›l›¤›nda ancak hurmalar› bulunmayan fakir-

lere (el-arâyâ) satmak caizdir. Onlar›n hurma a¤ac› olanlardan taze hurmay› -da-

l›nda kuru hurma olarak tahmin etmek suretiyle- taze olarak yemek üzere sat›n

almalar› caizdir.

Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

müzâbene al›flveriflini haram k›ld›. Müzabene ise taze hurman›n kuru hurma karfl›-

l›¤›nda ölçü ile taze üzümün de kuru üzüm karfl›l›¤›nda ölçü ile sat›lmas›d›r.1171

Zeyd b. Sabit rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem ariyye sahibi (yoksul) kimselerin taze hurmay› karfl›l›¤› olan kuru hurmay›,

tahmin ederek satmaya ruhsat vermifltir.1172

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in taze hurman›n kuru hurma karfl›l›¤›n-

da sat›lmas›n› yasaklamas› hurman›n kurumas› neticesinde eksilmesindendir.

Sâd b. Ebi Vakkas’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ta-

ze hurman›n kuru hurma karfl›l›¤›nda sat›lmas›n›n hükmü soruldu, flöyle buyurdu:

“Taze hurma kurudu mu eksilir mi?” Onlar: Evet, deyince bunu yasaklad›.1173
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1171 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 384, 2185; Müslim, es-Sahîh III, 1171,
1542; Nesâî, es-Sunen VII, 266

1172 Müslim, es-Sahîh III, 1169, 60, 1539 –laf›z ona ait, ona yak›n–: Buhârî, es-Sa-
hîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 390, 2192; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
IX, 216, 3346; Nesâî, es-Sunen VII, 267; Tirmizî, es-Sunen II, 383, 1218; ‹bn
Mâce, es-Sunen II, 762, 2269
Ariyye (metinde yoksul)’in aç›klamas›: Ariyye hurma a¤ac›n›n taze yemiflini
(a¤ac› vermeksizin) ba¤›fllamakt›r. Çünkü k›tl›k zamanlar›nda hurma a¤açlar›
bulunanlar mahsulü olmayan kimselere bu taze meyveyi ba¤›fllarlard›. T›pk› ko-
yun ve deve sahibinin karfl›l›ks›z sütleri sa¤›lmak üzere sütlerini ba¤›fllamalar›
gibi. Buna da menîha ad› verilir.
fier’an bundan neyin kastedildi¤inde ihtilâf vard›r. ‹mam Malik dedi ki: Ariyye: Bir
kimsenin bir di¤erine hurma a¤ac›n› âriyet olarak vermesidir. Ancak daha sonra
onun a¤ac› toplamak üzere girmesinden rahats›z olmas› dolay›s›yla kuru hurma
karfl›l›¤›nda onu sat›n almas›na ruhsat verilmifltir. Yezid, Süfyan b. Huseyn’den
flöyle dedi¤ini nakletmektedir. Arâyâ: Yoksullara ba¤›fllanan hurma a¤ac› de-
mektir. Onlar mahsulün olgunlaflmas›n› bekleyemediklerinden mahsulü istedik-
leri gibi kuru hurma karfl›l›¤›nda satmalar›na izin verilmifltir. (Bk. Fethu’l-Bârî, IV,
390)

1173 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1352; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 211, 3343; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 761, 2264; Ne-
sâî, es-Sunen VII, 269; Tirmizî, es-Sunen II, 348, 1243



Ribevî (faizin cereyan etti¤i) bir mal›, yine onun türünden bir mal ile her iki-

si ile birlikte ya da onlardan birisiyle beraber kendi türlerinden olmayan bir fazla-

l›kla satmak sahih de¤ildir.

Fedâle b. Ubeyd’den dedi ki: Hayber günü oniki dinara bir gerdanl›k sat›n al-

d›m. O gerdanl›kta alt›n ve boncuk vard›. Bunlar› birbirinden ay›rd›m, gerdanl›kta

oniki dinardan fazla alt›n bulundu¤unu gördüm. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’e aktard›m, flöyle buyurdu: “Birbirlerinden ayr›lmad›kça sat›lamazlar.”1174

MÜZARAA (Z‹RAAT ORTAKÇILI⁄I)

Tan›m›: 

Müzâraa sözlükte yerden ürün olarak ç›kan›n bir k›sm› karfl›l›¤›nda yap›-

lan ifllemdir. 

Burada maksat, arazinin verece¤i ürünün yar›s› veya ona benzer bir mik-

tar› karfl›l›¤›nda oray› ekecek kimseye araziyi vermek demektir. 

Meflrûiyeti:

Nâfi’den rivâyete göre Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh kendisine flunu ha-

ber vermifl: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber halk› ile oradan ç›kacak

mahsul ya da ekinin yar›s› karfl›l›¤›nda ziraî ortakç›l›k yapt›.1175

Buhârî dedi ki:1176 Kays b. Müslim, Ebû Cafer’den flöyle dedi¤ini naklet-

mektedir: Medine’de hicret etmifl ne kadar aile halk› varsa mutlaka onlar (mah-

sulün) üçte biri ve dörtte biri karfl›l›¤›nda ekin ekerler. Ali, Sâd b. Malik, Abdullah

b. Mesud, Ömer b. Abdu’l-Aziz, Kas›m, Urve, Ebû Bekir, Ömer ve Ali’nin aileleri

ile ‹bn Sîrîn de hep ziraat ortakç›l›¤› yapm›fllard›r.

Tohumu kim verir?:

Tohumun arazi sahibi yahut orada çal›flacak kimse ya da her ikisi taraf›n-

dan sa¤lanmas›nda bir sak›nca yoktur.
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1174 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1356; Müslim, es-Sahîh
III, 1213, 90, 1591; Tirmizî, es-Sunen II, 363, 1273; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– IX, 202, 3336; Nesâî, es-Sunen VII, 279

1175 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 13, 2329; Müslim, es-Sahîh III, 1186,
1551; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 272, 3391; ‹bn Mâce, es-
Sunen II, 824, 2467; Tirmizî, es-Sunen II, 421, 1401



Buhârî dedi ki:1177 Ömer insanlarla flu flartla muâmele (ziraat ortakç›l›¤›)

yapt›. E¤er tohumu kendisi getirecek olursa mahsulün yar›s›n› kendisi alacak,

e¤er onlar (ortaklar) tohumu getirirlerse onlar da flu kadar›n› alacaklar.

el-Hasen de dedi ki: Arazinin birilerine ait olup her ikisinin masraf›n› karfl›-

lamalar›nda bir sak›nca yoktur. Buna göre ç›kan mahsul aralar›nda (anlaflacak-

lar› nisbete göre) paylaflt›r›l›r. ez-Zührî de bu görüfltedir.

Müzaraa akdinde caiz olmayan hususlar:

fiu parça arazi sahibine, bu parça çal›flan orta¤a ait olmak üzere müza-

raa caiz de¤ildir. Ayn› flekilde arazi sahibinin Ben ç›kan mahsulden flu kadar, flu

kadar vesk al›r›m, diye flart koflmas› da caiz de¤ildir.

Hanzala b. Kays, Râfi’ b. Hadîc’den flöyle dedi¤ini rivâyet etmektedir: ‹ki

amcam›n bana anlatt›klar›na göre onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döne-

minde dere kenar›nda biten mahsulleri almak yahutta arazi sahibinin istisna ede-

ce¤i bir miktar› d›flarda tutmak flart› ile araziyi kiral›yorlard› (ortakç›l›k yap›yorlar-

d›). Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklad›. Ben Râfi’a: Peki bu ifl di-

nar ve dirhem karfl›l›¤›nda (kiralanarak) yap›l›rsa nas›l olur diye sordum. Râfi’:

Dinar ve dirhem karfl›l›¤›nda yap›lmas›nda bir sak›nca yoktur, dedi.

el-Leys dedi ki: Bu iflin yasaklanan flekillerini e¤er helâl ve haram› iyice bi-

lenler tetkik edecek olurlarsa, bundaki riskler dolay›s›yla caiz kabul etmezler.1178

Yine Hanzala’dan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Ben Râfi’ b. Hadîc’e ara-

ziyi alt›n ve gümüfl karfl›l›¤› kiralaman›n hükmünü sordum. Bunda sak›nca yok-

tur, dedi. ‹nsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde nehirlerin k›y›la-

r›nda, derelerin önlerinde biteni ve ekinin de bir bölümünü almak üzere ücret ak-

di (müzâraa) yap›yorlard›. Bunun bir bölümü telef olur, bir bölümü kurtulurken,

bazen öbürü telef olur, di¤eri kurtulurdu. ‹nsanlar›n o vakit tek kiralama flekilleri

bu idi. Bundan dolay› bu ifl yasakland›. Ancak, bilinen ve ödenmesi kesin olan

bir miktar karfl›l›¤›nda yap›lmas›nda bir sak›nca yoktur.1179
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1176 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 10
1177 Ayn› yer
1178 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 299; Buhârî, es-Sahîh

–Fethu’l-Bârî ile– V, 25, 2346 ve 2347; Nesâî, es-Sunen VII, 43 –Leys’in sözü
d›fl›nda– 

1179 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 302; Müslim, es-Sahîh
III, 1183, 116, 1547; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 250, 3376;
Nesâî, es-Sunen VII, 43



MÜSÂKAT

Tan›m›:

Müsâkat, belli a¤açlar›, bak›mlar›n› yapacak kimseye, mesela mahsulün

yar›s› ve buna benzer belli bir miktar karfl›l›¤›nda vermektir. 

Meflru oluflunun delili:

‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayberliler

ile araziden al›nacak ekin ya da meyvenin yar›s› karfl›l›¤›nda muâmele akdi yap-

m›flt›r.1180

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Ensar Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’e: Hurma a¤açlar›n› bizlerle kardefllerimiz aras›nda paylaflt›r, dedi. Pey-

gamber: “Hay›r” dedi. Bunun üzerine flöyle dediler: Siz bak›m›n› üstlenirseniz biz

de mahsulde sizi ortak ederiz. (Muhacirler): Dinleyip, itaat ettik, dediler.1181

ÖLÜ ARAZ‹LER‹N ‹HYA ED‹LMES‹

Tan›m›:

Mevât (ölü araziler); mamur olmayan araziye denilir. Arazinin mamur ol-

mas› hayata, olmamas› da hayat›n yoklu¤una benzetilmifltir. Ölü arazilerin ihya

edilmesi (‹hyâu’l-Mevât) de bir kimsenin, daha önce birisinin mülkü oldu¤u bilin-

meyen bir araziyi sulayarak, ekerek, a¤aç dikerek ya da bina yaparak canland›r-

mas›d›r. Böylelikle o arazi o kimsenin mülkü olur.1182

‹slâm ölü arazileri canland›rmaya ça¤›rm›flt›r:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Kimseye ait olmayan bir araziyi imar eden kimse o araziye baflkalar›ndan daha

çok hak sahibidir.”1183
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1180 Az önce geçti.
1181 Hadis Buhârî ve Müslim taraf›ndan rivâyet edilmifltir (muttefekun aleyh). ‹rvâu’l-

⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1471; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
V, 8, 2325

1182 Fethu’l-Bârî, V, 18
1183 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6057; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 18,

2335



Urve dedi ki: Ömer halifeli¤i döneminde buna göre hüküm vermifltir.

Câbir’den rivâyete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Kim ölü bir araziyi ihya ederse oras› onundur.”1184

Yine Câbir’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Her kim bir arazinin etraf›n› duvar ile çevirirse oras› onundur.”1185

‹CÂRE

Tan›m›:1186

Sözlükte karfl›l›k vermek demektir. Bir kimseye karfl›l›k verildi¤i vakit, bu

kökten gelen fiil kullan›l›r.

Terim olarak da; bir mülkün menfaatinin bir ivaz karfl›l›¤›nda baflkas›na

temlik edilmesidir. 

Meflru oluflunun delili:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er onlar sizin için emzirirlerse onlara

ücretlerini verin.” (et-Talâk, 65/6)

Bir baflka yerde Yüce Allah: “‹kisinden biri dedi ki: ‘Babac›¤›m onu ücret-

le tut. Çünkü senin ücretle tuttuklar›n›n en iyisi, kudretli ve emin bir kiflidir.’” (el-

Kasas, 28/26)

Bir baflka yerde de flöyle buyurmaktad›r: “Orada y›k›lmaya yüz tutmufl bir

duvar buldular da o bu duvar› do¤rultuverdi. ‘Dileseydin elbet buna karfl›l›k bir

ücret al›rd›n’ dedi.” (el-Kehf, 18/77)

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebû

Bekir, Dîl o¤ullar›na, sonra Abd b. Adiy o¤ullar›na nisbet olunan çok iyi yol k›la-

vuzlu¤u yapan birisini rehberlik yapmak üzere ücretle tuttular...”1187
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1184 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5975; Tirmizî, es-Sunen II, 419, 1395
1185 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5952; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd

ile– VIII, 330, 3061
1186 Fethu’l-Bârî, IV, 439 
1187 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1489; Buhârî, es-Sahîh

–Fethu’l-Bârî ile– IV, 442, 2263



‹caresi (ücretle kiralanmas›) caiz olan fleyler:

Maddi varl›¤›n›n devam› ile birlikte kendisinden yararlan›lmas› mümkün

olabilen herbir fleyin, –bunu engelleyen fler’î bir mani bulunmad›¤› sürece– ica-

resinin yap›lmas› sahihtir.

‹caresi yap›lacak ayn›n (kiralanacak olan fleyin) malum olmas›, ücretin de

belli olmas› flartt›r. Ayn› flekilde kira akdi ve çal›flman›n türünün de belli olmas›

gerekir.

Yüce Allah Mûsâ aleyhisselam’›n arkadafl›n›n flunlar› söyledi¤ini bize nak-

letmektedir: “Sekiz y›l bana hizmet etmen üzere bu iki k›z›mdan birini sana nikâh

edeyim istiyorum. E¤er ona tamamlarsan o senin bir lütfun olur.” (el-Kasas,

28/27) ve devam›ndaki âyetler.

Hanzala b. Kays’dan dedi ki: Râfi’ b. Hadîc’e topra¤›n alt›n ve gümüfl kar-

fl›l›¤›nda kiraya verilmesinin hükmünü sordum. O: Bunda bir sak›nca yoktur, de-

di. Çünkü insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde nehir kenarla-

r›nda, dere boylar›nda ve ekinin bir k›sm› karfl›l›¤›nda (arazilerini) ücretle kiral›-

yorlard›. Fakat kimi zaman bu telef olurken, beriki kurtulur, beriki telef olurken

öteki kurtulurdu. ‹nsanlar›n da bildikleri tek kiralama flekli buydu. Bundan dolay›

bu flekil onlara yasakland›. Bilinen ve (ödenmesi) teminat alt›nda olan bir fley

karfl›l›¤›nda yap›lmas›nda ise bir sak›nca yoktur.”1188

Ücretlilerin ücreti:

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Ücretle ifl yapt›rd›¤›n›z kimseye aln›n›n teri kurumadan önce ücretini veri-

niz.”1189

Çal›flt›rd›¤› kimsenin ücretini vermeyenin günah›:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Yüce Allah flöyle buyurdu:” K›yamet gününde ben üç kiflinin hasm› ola-

ca¤›m: Benim ad›ma söz verdikten sonra sözünde durmayan kimse, hür bir kifli-

yi sat›p da onun paras›n› yiyen bir kimse, bir de birisini ücretle tutup da iflini ek-

siksiz yapmas›na ra¤men bu iflçiye ücretini vermeyen kimse.” 1190
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1188 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1498 –az önce de geçti–
1189 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1980; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 817, 2443
1190 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1489; Buhârî, es-Sahîh

–Fethu’l-Bârî ile– IV, 417, 2227



Ücret karfl›l›¤› yap›lmas› caiz olmayan ifller:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Cariyeleriniz kendilerini korumak ister-

ken dünya hayat›n›n geçici meta›n› kazanmak için onlar› zinaya zorlamay›n. Kim

onlar› zorlarsa flüphe yok ki Allah onlar›n zorlanmalar›ndan sonra ma¤firet ve

rahmet edicidir.” (en-Nur, 24/33)

Câbir’den rivâyete göre Abdullah b. Ubeyy b. Selul’un Museyke ve di¤eri

de Umeyme diye bilinen iki cariyesi vard›. O bunlar› zina etmeye mecbur ediyor-

du. Durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e belirtip, flikâyet ettiler. Bunun

üzerine Yüce Allah: “Cariyelerinizi zinaya zorlamay›n... günahlar› ba¤›fllayand›r

ve çok merhametlidir.” buyru¤u nâzil oldu.1191

Ebû Mesud el-Ensari rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem köpe¤in bedeli, fahiflenin ücreti ve kâhine verilen ücreti (almay›)

yasaklam›flt›r.1192

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem er-

ke¤in difli üzerine çekilmesi karfl›l›¤›nda ücret almay› yasaklam›flt›r.”1193

Kur’ân okuma karfl›l›¤›nda ücret almak:

Abdurrahman b. fiibl el-Ensarî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’i flöyle buyururken dinledim: “Kur’ân’› okuyun. Fakat onun karfl›l›¤›nda (ald›-

¤›n›z ücreti) yemeyin. Onunla daha çok mal elde etme peflinde olmay›n. Ondan

uzak kalmay›n, onda afl›r›ya gitmeyin.”1194

Câbir b. Abdullah’tan dedi ki: Bizler Kur’ân okumakta iken –aram›zda be-

devî de vard›, arap olmayan da vard›– Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yan›m›-

za ç›kageldi ve flöyle dedi: “Okuyun, hepiniz güzel yap›yorsunuz. Pek yak›nda

Kur’ân’› okun düzeltildi¤i gibi düzelten, âcilen (karfl›l›¤›n›) alan fakat geriye onu

ertelemeyen (âhirette alacak mükâfatlar› kalmayan) kimseler gelecektir.”1195
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1191 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 2155; Müslim, es-Sahîh IV, 3220, 27, 3029
1192 Daha önce buyu’ (al›flverifller) bahsinde “al›n›p sat›lmas› caiz olmayan fleyler”

sözkonusu edilirken zikredilmifl bir hadis olup kaynaklar› için oraya bak›labilir.
1193 Daha önce “yasak al›flverifller” bahsinde geçen bu hadisin kaynaklar› için oraya

bak›labilir.
1194 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1168; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî terti-

bi– XV, 125, 398
1195 Sahihtir. es-Sahîha 259; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 58, 815

“Pek yak›nda onu ok gibi düzelten kimseler gelecektir” ifadesi flu demektir: On-
lar laf›zlar›n›, kelimelerini güzel okuyacaklar. Mahrec ve s›fatlar›na riayet etmek
için kendilerini zorlayacaklard›r. Bu husustaki çok ileri derecedeki mübala¤alar›



Ebû Said el-Hudri’den rivâyete göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i

flöyle buyururken dinlemifltir: “Kur’ân’› ö¤renip, onunla dünyal›k isteyen kimseler

gelmeden önce siz Kur’ân’› ö¤renip, Allah’tan onunla cenneti isteyiniz. fiüphesiz

Kur’ân’› üç tür kimse ö¤renir: Onunla baflkalar›na karfl› övünen bir adam, o yol-

la (baflkalar›n›n) mal›n› yiyen bir adam ve Kur’ân’› Allah için okuyan bir

adam.”1196

fi‹RKET (ORTAKLIK)

Tan›m›:

fiirket; kar›flmak demektir. “fier’î bir terim olarak kâr elde etmek amac›yla

iki ve daha fazla kifli aras›nda isteyerek yap›lan kar›flt›rmad›r. Bu kar›flma bazen

miras gibi kasti olmayarak ta sözkonusu olabilir.”1197

fiirketin meflru oluflunun delili:

Yüce Allah: “Muhakkak ortaklar›n ço¤u flüphesiz birbirlerine haks›zl›k

ederler. ‹man edip salih amel iflleyenler müstesnâ. Böyleleri ise ne kadar azd›r!”

(Sad, 38/24) buyurmaktad›r. Yine Yüce Allah: “E¤er bir erkek veya kad›na çocu-

¤u ve babas› olmad›¤› halde mirasç› olunuyor ve bunlar›n (ana bir) erkek veya

k›zkardefli varsa, bunlar›n herbirine alt›da bir düfler. E¤er bundan daha çok ise-

ler, o halde hepsi yapaca¤› vasiyet ve borçtan sonra üçte bire ortak olurlar.” (en-

Nisâ, 4/12) buyurmaktad›r.

es-Sâib’den rivâyete göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e flöyle de-

mifltir: “Sen cahiliye döneminde benim orta¤›m idin. Sen ortaklar›n en hay›rl›s›

idin. Sen bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle tart›fl›rd›n.”1198

fier’î ortakl›k:

‹mam fievkânî –Allah’›n rahmeti üzerine olsun– es-Seylu’l-Cerrâr (III, 246

ve 248)’de flunlar› söylemektedir:
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ise riyâkarl›k, adlar›n›n duyulmas›, övünmek ve flöhret için olacakt›r. Dünyadaki
mükâfat›n› peflinen alacaklar fakat âhirette mükâfat›n› gözeterek geriye bir fley
b›rakmayacaklar. Aksine onlar dünyay› ahirete tercih edecekler, bu vesileyle mal
yiyecekler fakat tevekkülü b›rakacaklard›r. (Avnu’l-Ma’bûd, III, 59)

1196 Sahihtir. es-Sahîha, 463. Hadisi ‹bn Nasr, K›yamu’l-Leyl, 74’te rivâyet etmifltir.
1197 Fethu’l-Bârî, V, 129
1198 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1853; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 768, 2287



“fier’î ortakl›k iki ya da daha fazla flah›s aras›nda onlardan herbirisinin

mal›ndan belli bir miktar› ödemesi ile ortaya ç›kar. Daha sonra onlar bu mal ile

herkesin ortaya koydu¤u mal oran›nda kârdan mal›na isabet edeni almak flart›y-

la kazanmaya ve kâr sa¤lamaya çal›fl›rlar. Bununla birlikte onlar›n herbirisi flirket

mallar›n›n gerekli olan külfetlerinden üstlendi¤i kadar›n› da yerine getirmelidir.

E¤er mallar›n›n miktarlar› farkl› olmakla birlikte kârda eflit paylafl›m üzerinde an-

lafl›rlarsa bu da caiz ve uygundur. ‹sterse onlardan birisinin mal› az, di¤erininki

çok olsun. fieriata göre böyle bir anlaflmada bir sak›nca yoktur. Çünkü bu karfl›-

l›kl› r›zaya dayal› bir ticaret ve gönül hofllu¤u ile bir müsamahakârl›kt›r.”

MUDÂREBE (EMEK-SERMAYE ORTAKLI⁄I)

Tan›m›:1199

Mudârebe, ticaret maksad›yla yolculuk yapmak anlam›ndaki “yeryüzünde

darb (vurmak)” tabirinden al›nm›flt›r.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Di¤er bir k›sm›n›n da Allah’›n lûtfundan

arayarak yeryüzünde yol tepeceklerini... bilir.” (el-Müzzemmil, 73/20)

Bu ortakl›¤a “k›râd” ad› da verilir. Bu da kesmek anlam›na gelen “kard”dan

türetilmifltir. Çünkü mal sahibi ticaret yapmak üzere mal›ndan ve kâr›ndan bir

parça kesmifl olur.

Burada bundan maksat ise, iki taraftan birisinin di¤erine ticaret yapmak

üzere bir miktar nakit vermesi ve ittifak edecekleri flekilde kâr› aralar›nda paylafl-

t›rmak üzere yap›lan akittir.

Bu ortakl›¤›n meflru oluflunun delili:

‹bnu’l-Münzir, el-‹cmâ’ (s.124)’de flunlar› söylemektedir: “Dinarlarla ve dir-

hemlerle (alt›n ve gümüflle) k›râd (mudârebe) ortakl›¤› yapman›n caiz oldu¤unu

fukahâ, icmâ’ ile kabul etmifllerdir.

Yine fukâhan›n icmâ’ ile kabul ettiklerine göre, amil (eme¤iyle çal›flacak

ortak)in mal sahibine kâr›n üçte birini, yar›s›n› ya da aralar›nda ittifak edecekle-

ri belli bir k›sm›, cüz’ü, flart koflma hakk›na sahip oldu¤unu da kabul etmifllerdir.”

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› da bu ortakl›¤› yapm›fllard›r.
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1199 F›khu’s-Sunne, III, 212



Zeyd b. Eslem babas›ndan flöyle dedi¤ini rivâyet etmifltir: Ömer b. el-Hat-

tab’›n o¤ullar› Abdullah ile Ubeydullah Irak’a giden bir ordu ile birlikte gittiler. Ge-

ri döndüklerinde Ebû Mûsâ el-Efl’arî’ye u¤rad›lar. O s›rada Ebû Mûsâ, Basra

emiri idi. Onlar› çok güzel karfl›lad›, onlara kolayl›klar gösterdi, sonra flöyle dedi:

E¤er size fayda sa¤layabilece¤im bir ifl yapabilecek olsayd›m, hiç flüphesiz ya-

pard›m. Sonra: Evet yapabilirim dedi. Burada Allah’›n mal›ndan (zekât) bir mik-

tar mal vard›r. Ben bunu mü’minlerin emirine göndermek istiyorum. Bunu size

borç olarak vereyim. Siz de bununla Irak’taki mallardan bir miktar mal al›n›z, son-

ra da onu Medine’de sat›n›z. Ana paray› mü’minlerin emirine ödersiniz, kâr› da

size ait olsun. ‹kisi de Biz de böyle bir fleyi yapabiliriz, dediler ve yapt›lar. Ömer

b. el-Hattab’a da: Mal› onlardan almas› için mektup yazd›. Medine’ye vard›kla-

r›nda kâr ettiler. Mal› Ömer’e teslim ettiklerinde flöyle dedi: Ordudaki askerlerin

hepsine size borç verdi¤i gibi borç verdi mi? Çocuklar›: Hay›r dediler. Bunun üze-

rine Ömer b. el-Hattab flunlar› söyledi: Ey mü’minlerin emirinin o¤ullar›, size borç

mu verdi? Haydi bakay›m ana mal› kâr›yla beraber bana geri veriniz. Abdullah

sesini ç›karmad›. Ubeydullah ise flöyle dedi: Ey mü’minlerin emiri, böyle yapma-

mal›s›n. Çünkü bu mal eksilseydi yahut telef olsayd› biz onun tazminat›n› ödeye-

cektik. Ömer yine: (Hepsini) ödeyiniz dedi. Yine Abdullah sustu, fakat Ubeydul-

lah ona sözlerini tekrarlad›. Ömer ile birlikte oturanlardan bir adam dedi ki: Ey

mü’minlerin emiri, sen bu ifli k›râd (mudârebe) ortakl›¤› olarak de¤erlendirsen

nas›l olur? Bunun üzerine Ömer: Haydi onu bir k›râd ortakl›¤› olarak de¤erlen-

dirdim, dedi. Ömer ana paray› ve kâr›n yar›s›n› ald›. Ömer b. el-Hattab’›n o¤ul-

lar› Abdullah ile Ubeydullah da maldan elde edilen kâr›n di¤er yar›s›n› ald›.”1200

Amil (eme¤iyle çal›flan ortak) emindir:

Mudarebe mutlak olsun, mukayyed olsun caizdir. Âmil ancak sald›rganl›k

etti¤i ya da anlaflmaya ayk›r› hareket etti¤i vakit tazminat öder.

‹bnu’l-Münzir der ki: “Fukahân›n icmâ’ ettiklerine göre sermaye sahibi,

eme¤iyle çal›flana (âmile) vadeli sat›fl yapmamas›n› söyledi¤i halde o satacak

olursa (ve bu mal k›smen ya da tamamen telef olursa) tazminat›n› öder.”1201

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab›ndan Hakîm b. Hizâm’dan rivâ-

yete göre kendisi bir baflkas›na mudarebe yoluyla ticaret yaps›n diye bir mal ver-
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1200 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 291; Mâlik, el-Muvatta
379, 1385; Beyhakî VI, 110

1201 ‹cmâ’ s.125



di¤i zaman, “benim mal›m› canl› bir varl›¤›n ci¤erine koyma, benim mal›mla de-

nizde yolculuk yapma, selin akt›¤› bir vadide o malla birlikte konaklama. E¤er

bunlardan herhangi bir ifli yapacak olursan benim mal›m›n (telef olan›n›n) tazmi-

nat›n› ödersin” diye flart koflard›.1202

SELEM

Tan›m›:

Selem, anlam itibariyle selef (borç, veresiye) demektir. 

fier’î bir terim olarak; peflin bir bedel karfl›l›¤›nda daha sonra ödenmek

üzere nitelikleri belli bir fleyin sat›lmas›d›r.1203

Meflrû’ oluflunun delili: 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! Belirlenmifl bir vakte

kadar borçland›¤›n›z zaman onu yaz›n.” (el-Bakara, 2/282)

‹bn Abbas: fiehadet ederim ki belirli bir süreye kadar teslim edilmesi ga-

ranti edilen selef (selem) al›flveriflini Allah kitab›nda helâl k›lm›fl, ona izin vermifl-

tir, dedikten sonra az önce kaydetti¤imiz âyet-i kerimeyi okumufltur.1204

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem Medine’ye geldi¤inde Medineliler hurmalar› iki ve üç sene sonra teslim etmek

üzere satarlard›. Bunun üzerine Peygamber flöyle buyurdu: “Kim herhangi bir

fleyi selef (selem) usulüyle satacak olursa ölçe¤i belli, tart›s› belli ve vadesi bel-

li olsun.”1205

Mal›n asl›na sahip olmayan kimse ile selem yapmak:

Selem al›flveriflinde kendisi ile selem yap›lan flahs›n, hakk›nda selem ya-

p›lan mala malik olmas› flart de¤ildir:
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1202 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 293; Dârakut-
nî, es-Sunen II, 63, 242; Beyhakî VI, 111

1203 F›khu’s-Sunne, III, 171
1204 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1369; Hâkim, el-Musted-

rek II, 286; Beyhakî VI, 18
1205 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 429, 2240; Müslim, es-Sahîh III, 1226,

1604; Tirmizî, es-Sunen II, 387, 1325; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 348, 3446; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 765, 2280; Nesâî, es-Sunen VII, 290



Muhammed b. Ebi’l-Mucalid’den dedi ki: Abdullah b. fieddad ile Ebû Bur-

de beni, Abdullah b. Ebi Evfâ’ya gönderdiler. Bana dediler ki: Ona sor, Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› Peygamber döneminde bu¤day› selem yoluy-

la al›p satarlar m›yd›? Abdullah dedi ki: Biz fiam ahalisinin Nabatl›lar› ile bu¤day,

arpa, zeytinya¤› üzerinde belli ölçüde ve belli vadeye kadar selem al›flverifli ya-

pard›k. Ben: Yan›nda bunlar›n asl› bulunan kimselerle mi (bu al›flverifli yap›yor-

dunuz), diye sordum. O: Biz onlara buna dair soru sormazd›k, dedi. Sonra beni

Abdu’r-Rahman b. Ebzâ’ya gönderdiler. Ona da (ayn› fleyi) sordum. Dedi ki:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dö-

neminde selef (selem) al›flverifli yaparlard›. Biz onlara ziraatleri var m›d›r, yok

mudur diye sormazd›k.1206

KARZ-I HASEN

Fazileti:

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Müslüman bir kimsenin dünya s›k›nt›lar›ndan bir s›k›nt›y› gideren

bir kimsenin Allah da k›yamet günü s›k›nt›lar›ndan bir s›k›nt›s›n› giderir. Zorluk

çeken bir kimseye kolayl›k sa¤layan kifliye Allah hem dünyada, hem âhirette ko-

layl›k verir. Kul kardefline yard›mc› oldu¤u sürece Allah da kulunun yard›mc›s›-

d›r.”1207

‹bn Mesud’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Bir müslümana iki defa borç veren bir müslüman, mutlaka o borcu

bir defa sadaka vermifl gibi olur.”1208

Borcu ödemenin önemi:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in azadl›s› Sevban’dan rivâyete göre Ra-

384 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1206 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1370; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IV, 430, 2244 –laf›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– IX, 349, 3447; Nesâî, es-Sunen VII, 290; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
766, 2282

1207 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1888; Müslim, es-Sahîh IV, 2074, 2699; Tir-
mizî, es-Sunen IV, 265, 4015; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XIII,
289, 4925

1208 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1389; ‹bn Mâce, es-Su-
nen II, 812, 2430



sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Ruhu bedeninden ayr›l›rken

kibir, ganimetten çalmak ve borçtan ibaret olan üç husustan uzak olan kimse

cennete girer.”1209

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Müslüman›n ruhu borcu ödeninceye kadar borcuna as›l› kal›r.”1210

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Kim üzerinde bir dinar yahut bir dirhem borç bulundu¤u halde ölürse dinar›n da,

dirhemin de olmad›¤› bir yerde hasenât›ndan ödenecektir.”1211

Ebû Katade rad›yallahu anh’dan: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar›n

önünde aya¤a (hutbe irad etmek üzere) kalkt›. Kendilerine Allah yolunda cihad›n

ve Allah’a iman›n amellerin en faziletlisi oldu¤unu söyledi. Bir adam kalkarak Ey

Allah’›n Rasûlü dedi. Ne dersin, Allah yolunda öldürülürsem günahlar›m affolu-

nur mu? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki: “Evet, Allah yolunda sen

sabrederek, mükâfat›n› Allah’tan bekleyerek, geri dönmeksizin ileri at›larak öldü-

rülürsen (günahlar›n) affolur.” Daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Na-

s›l demifltin?” diye sordu. Adam dedi ki: Ne dersin, Allah yolunda öldürülürsem

günahlar›m affolur mu? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Allah

yolunda sen sabreden, mükâfat›n› bekleyen, geri kaçmaks›z›n ileri at›lan birisi

olarak öldürülürsen evet, ancak borç müstesnâ. Bunu bana Cebrail aleyhisselam

söyledi.”1212

Ödemek yahut ödememek niyetiyle borç almak:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Kim insanlar›n mallar›n› ödemek niyetiyle al›rsa Allah ona ödetir, kim de

insanlar›n mallar›n› telef etmek niyetiyle al›rsa Allah da onu telef eder.”1213

fiuayb b. Amr’dan dedi ki: Bize Suhayb el-Hayr Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem’dan naklen flunlar› anlatt›: “Herhangi bir kimse ödememek niyetiyle bir
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1209 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1956; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 806, 2412; Tir-
mizî, es-Sunen III, 68, 1621

1210 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6779; Miflkât 2915; Tirmizî, es-Sunen II, 270,
1084

1211 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1958; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 807, 2414
1212 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1197; Müslim, es-Sahîh

III, 1501, 1885; Tirmizî, es-Sunen III, 127, 1765; Nesâî, es-Sunen VI, 34
1213 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 598; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 53,

2387



borç alacak olursa Yüce Allah’›n huzuruna h›rs›zl›k yapm›fl birisi olarak ç›-

kar.”1214

Borcun ödenmesi gere¤i:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “fiüphesiz ki Allah size emanetleri ehline ver-

menizi ve insanlar aras›nda hükmetti¤iniz zaman adaletle hükmetmenizi emre-

der. Gerçekten Allah bununla size ne güzel ö¤üt veriyor! fiüphe yok ki Allah hak-

k›yla iflitendir, hakk›yla görendir.” (en-Nisâ, 4/58)

Borcu güzel bir flekilde ödemek:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Bir adam›n Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’in üzerinde belli yaflta bir deve alaca¤› vard›. Peygambere gelip ondan

borcunu ödemesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Ona (alaca¤›n›) ve-

rin” buyurdu. O yaflta bir deve arad›lar fakat sadece ondan yaflça daha büyük bir

deveden baflkas›n› bulamad›lar. Peygamber: “Onu verin” dedi. Adam: Hakk›m› ek-

siksiz ödedin, Allah da sana eksiksiz versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Si-

zin en hay›rl›lar›n›z ödemeleri en güzel olanlar›n›zd›r.” buyurdu.1215

Câbir b. Abdullah rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem mescidde iken yan›na vard›m. (Ravilerden) Mis’ar dedi ki: Zannederim kufl-

luk vakti, dedi. (Rasûlullah): ‹ki rekat namaz k›l, buyurdu. Benim ondan bir ala-

ca¤›m vard›. Bana borcumu ödedi ve fazlas›n› da verdi.1216

‹smail b. ‹brahim b. Abdullah b. Ebi Rabia el-Mahzumî babas›ndan, o dede-

sinden rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazas›na ç›kt›¤›n-

da kendisinden otuz ya da k›rkbin (dirhem) borç ald›. Geri döndü¤ünde borcunu

ödedikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona flunlar› söyledi: “Allah aile

halk›n›, mal›n› senin için mübarek k›ls›n. fiüphesiz borcun karfl›l›¤›, eksiksiz öden-

mesi ve bundan dolay› övgüyle söz edilmesi (teflekkür edilmesi)dir.”1217
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1214 Hasen-Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1954; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 805,
2410

1215 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 225; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IV, 58, 2393; Müslim, es-Sahîh III, 1225, 1601; Nesâî, es-Su-
nen VII, 291; Tirmizî, es-Sunen II, 389, 1330 –muhtasar olarak–

1216 Sahihtir. Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 59, 2394; Ebû Dâvûd, es-Sunen
–Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 197, 3321 –sadece son cümlesiyle–

1217 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1968; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 809, 2424;
Nesâî, es-Sunen VII, 314



Alaca¤›n› güzel bir flekilde istemek:

‹bn Ömer ile Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Her kim kendisine ait olan bir hakk› isteyecek

olursa -hakk›n› tam olarak ister als›n, ister alamas›n- günaha girmeksizin iste-

sin.”1218

Ödeme zorlu¤u çeken borçluya süre tan›mak:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er o (borçlu) darl›k içinde ise genifl bir

zamana kadar ona mühlet verin. Alaca¤›n›z› ona sadaka olarak ba¤›fllaman›z

ise sizin için daha hay›rl›d›r. E¤er bilirseniz.” (el-Bakara, 2/280)

Huzeyfe rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i flöy-

le buyururken dinledim: “Bir adam öldü, ona: Sen ne derdin diye soruldu. O, ben

insanlara bir fleyler satard›m da ödeme imkân› olana müsamaha gösterir, zorluk

çekene kolaylaflt›r›rd›m, dedi. Bunun üzerine ona ma¤firet olundu.”1219

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabilerinden Ebû’l-Yeser’den dedi

ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kim Allah’›n gölgesinde ken-

disini bar›nd›rmas›n› istiyorsa ödemekte zorluk çeken birisine süre tan›s›n yahut-

ta onun borcunu (k›smen ya da tamamen) indirsin.”1220

Ödeme gücü olan›n borcunu savsaklamas› zulümdür:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Ödeme imkân› olan kimsenin borcunu ödemeyi savsaklamas›

bir zulümdür.”1221
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1218 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1965; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 809, 2421
1219 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1963; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V,

58, 2391
1220 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1963; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 808, 2419
1221 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 61, 2400; Müslim, es-Sahîh III, 1197,

1564; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 195, 3329; Tirmizî, es-Su-
nen II, 386, 1323; Nesâî, es-Sunen VII, 317; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 803, 2403
(tercümede) “savsaklamak” anlam›n› verdi¤imiz (ve hadis-i flerifte) “matal” diye
ifade edilen lafz›n as›l anlam› uzatmakt›r. ‹bn Fâris der ki: Demir uzat›lmak is-
tendi¤i vakit bu fiil kullan›l›r. el-Ezherî dedi ki: “Matal” savunmak, itiflmek demek-
tir. Burada kas›t ödenmesi gereken bir hakk› mazeretsiz olarak ertelemektir. Ha-
disin anlam› da fludur: Ödemeye gücü yeten varl›kl› bir kimsenin ödenmesi ge-
reken bir borcu ödemeyip, savsaklamas› –ödeyemeyecek durumda olan kimse-
nin aksine– haramd›r.



Borcunu ödeyebilecek kimsenin ödememesi halinde hapsedilmesi:

Amr b. efl-fiirrîd babas›ndan naklen dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Borcunu ödeyebilecek varl›¤› bulunan kimsenin ödemeyi

savsaklamas› onun fleref ve haysiyetini de cezaland›r›lmas›n› da helâl k›-

lar.”1222

Arkas›ndan menfaat sa¤lanan herbir borç bir faizdir:

Ebû Burde’den dedi ki: Medine’ye vard›m. Abdullah b. Selâm ile karfl›lafl-

t›m. Bana: Benimle birlikte eve gel. Sana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ken-

disinden su içti¤i kâseden içireyim, onun namaz k›ld›¤› bir mescidde de namaz

k›lars›n. Onunla birlikte gittim. Bana sevîk içirdi ve kuru hurma yedirdi. Ona ait

mescidinde de namaz k›ld›m. Bana dedi ki: Sen faizin yayg›n oldu¤u bir yerde-

sin. fiüphesiz faiz çeflitlerinden birisi de fludur: Sizden bir kifli belli bir süreye ka-

dar bir borç verir. Vadesi gelince ona hem alaca¤›n› getirir, hem de içinde bir he-

diyenin bulundu¤u bir sepetle gelir. ‹flte sen o sepetten ve sepetin içindekilerden

sak›n.”1223

REH‹N

Tan›m›:

Rehin, sözlükte al›konmak demektir. Araplar›n bir fleyin devam edip sabit

oluflunu anlatmak üzere kulland›klar›: “O fley rehnoldu” sözlerinden al›nm›flt›r.

Yüce Allah’›n: “Her nefis kazand›klar› karfl›l›¤›nda rehin al›nm›flt›r.” (el-Müddes-

sir, 74/38) buyru¤unda da bu anlamdad›r.

fier’î bir terim olarak: Bir borca karfl›l›k bir mal› -borçlu borcunu ödeyeme-

yecek olursa borcun ondan tahsil edilmesi maksad›yla- teminat olmak üzere

(alacakl›n›n yan›nda) b›rakmakt›r.1224
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1222 Hasendir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 4373; Nesâî, es-Sunen VII, 317; ‹bn Mâce,
es-Sunen II, 811, 2427; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 56, 3611;
Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– –muallak bir rivâyet olarak– V, 62. Yani bor-
cunu ödemeye güç yetiren bir kimsenin borcunu ödemeyip savsaklamas› fleref
ve haysiyetine zarar verilmesine ve cezaland›r›lmas›na imkan vermifl olur. Bun-
lar› helal k›lm›fl olur. Bu da flu demektir: Ödeme imkan› olan bir kimseye alacak-
l› Sen bana zulmettin diyebilir. Hapsedilmek ve azarlanmak (tazir edilmek) sure-
tiyle de cezaland›r›lmas› helal olur. 



Meflrû’ oluflunun delili: 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er bir yolculukta olup da kâtip bula-

mazsan›z (borçludan) alaca¤›n›z rehinler de yeter.” (el-Bakara, 2/283)

Ayet-i kerimede “yolculuk” kayd›n›n bulunmas› ço¤unlukla rastlanan halin

böyle oluflundan dolay›d›r. Bunun yekunu söz konusu de¤ildir. Çünkü hadis-i fle-

rif rehin alman›n mukimken de meflru oldu¤una delalet etmektedir.

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir

yahudiden belli bir süreye kadar bir miktar yiyecek ald› ve ona z›rh›n› rehin b›-

rakt›.1225

Rehin alan›n rehin ald›¤› maldan yararlanmas›:

Rehin alan›n ald›¤› rehinden yararlanmas› –daha önce karz bahsinde ge-

çen–: “Arkas›ndan bir fayda getiren herbir karz bir faizdir” ilkesi dolay›s›yla caiz

de¤ildir.

Ancak rehin b›rak›lan fleyin bir binek yahut sütü sa¤›lan bir hayvan olma-

s› hali müstesnâd›r. Bu durumda ona belli bir harcama yap›yor ise binilecek hay-

vana binmesi, sa¤mal olan hayvan› da sa¤mas› caiz olur.

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Binek hayvan›na rehin b›rak›ld›¤› zaman ona yap›lan harcama-

ya karfl›l›k olmak üzere binilir. Sütü sa¤›lan hayvan da rehin b›rak›ld›¤› zaman

ona yap›lan harcama karfl›l›¤›nda sütü içilir. Bine¤e binen ile sa¤mal hayvan›n

sütünü içen de (onlar›n gerekli) harcamalar›n› yapar.”1226

HAVALE

Tan›m›:

Havale; “tahvil: havale etmek”den türetilmifltir. Fukahâya göre havale bir
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1223 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 23; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– V, 342, 3814; Beyhakî V, 349

1224 Bk. Fethu’l-Bârî, V, 140; Menâru’s-Sebîl I, 351
1225 Daha önce faiz bahsinin sonlar›nda kaydedilen bu hadisin kaynaklar› için oraya

bak›labilir.
1226 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3962; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V,

143, 2512; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 439, 3509; Tirmizî, es-
Sunen II, 362, 1272; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 816, 2440



borcun bir kiflinin zimmetinden bir baflkas›n›n zimmetine aktar›lmas›d›r.

Birisinin üzerinde bir borç bulunup da onun da bir baflkas›ndan bir alaca-

¤› varsa, alacakl›s›n› kendisine borçlu olan kimseye havale edecek olursa, ala-

cakl›n›n kendisine havale olunan kifli, ödeyebilme imkân› varsa bu havaleyi ka-

bul etmesi gerekir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur:

“Varl›kl› kimsenin borcunu ödemeyi savsaklamas› bir zulümdür. Buna göre siz-

den herhangi bir kimse ödeyebilecek durumda olan birisine havale edilecek olur-

sa, havale edilmeyi kabul etsin.”1227

VED‹A

Tan›m›:

Vedîa, birfleyi terketmek anlam›na gelen “vedea” kökünden al›nm›flt›r. ‹n-

san›n korumas› için baflkas›n›n yan›nda b›rakt›¤› bir fleye “vedîa (emanet)” de-

nilmesi, yan›nda vedîa b›rak›lan kimsenin (muda’›n) nezdinde o mal›n terkedil-

mesinden dolay›d›r. 

Hükmü: 

Bir kimse kardeflinin yan›nda bir fleyi vedia (korumak üzere emanet) ola-

rak b›rak›rsa, onu koruyabilece¤ini kestiriyor ise, bu vediay› kabul etmesi müs-

tehabt›r. Çünkü böyle bir ifl, bir (iyilik) ve takva esaslar› üzerine yard›mlaflmak

kabilindendir.

Muda’ (yan›nda vedia b›rak›lan kifli)nin kendisinden istendi¤i takdirde ve-

diay› (korunmak üzere emanet b›rak›lan fleyi) geri vermesi gerekir. Çünkü Yüce

Allah: “Muhakkak Allah size emanetleri sahiplerine vermenizi emreder.” (en-Ni-

sâ, 4/58) buyurmaktad›r.

Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Emaneti sana emanet veren ki-

fliye tastamam öde” buyurmufltur.1228
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1227 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5876; ‹bn Mâce, es-Sunen 2404; Ahmed, Mus-
ned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– II, 71

1228 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 240; Tirmizî, es-Sunen II, 368, 1282; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 450, 3518



Vedian›n tazminat›:

Yan›nda vedia b›rak›lan kimse (muda’), kusurlu olmad›kça tazminat öde-

mez. 

Amr b. fiuayb’den, o babas›ndan, o dedesinden dedi ki: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kimin yan›na bir vedia b›rak›l›rsa onun tazmi-

nat ödeme sorumlulu¤u yoktur.”1229

Yine ayn› senetle rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, (Enes’e)

flöyle buyurmufltur: “Kendisine emanet b›rak›lan herhangi bir kimsenin tazminat

ödemesi sözkonusu olmaz.”1230

Enes b. Malik’ten rivâyete göre Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh mallar›

aras›ndan çal›nan bir vedian›n tazminat›n› ödettirdi. 

Beyhâki dedi ki: Onun o emaneti korumakta kusurlu davranm›fl olmas› ve

bundan dolay› da ona tazminat ödettirmifl olmas› muhtemeldir.1231

ÂR‹YET (‹⁄RET‹ VERMEK)

Tan›m›:

Fukahân›n tan›m›na göre âriyet belli bir mala sahip olan bir kimsenin mül-

künün menfaatini baflkas›na karfl›l›ks›z olarak vermesidir. 

Hükmü:

Âriyet müstehabt›r. Çünkü Yüce Allah: “Birr (iyilik) ve takva üzere yard›m-

lafl›n›z.” (el-Mâide, 5/2) buyurmufltur. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da flöyle buyurmufltur: “Kul kardefline

yard›mc› oldu¤u sürece Allah da kuluna yard›m eder.”1232

fian› Yüce Allah: “Onlar namazlar›ndan gaflet içindedirler. Onlar hem riya-

kârl›k yapanlar›n ta kendileridir, hem de i¤reti olarak baflkas›na bir fleyler veril-
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1229 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1945; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâ-
ri’s-Sebîl 1547; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 802, 2401

1230 Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7518; Dârakutnî, es-Sunen III, 41, 167; Beyhakî VI, 289
1231 Beyhakî VI, 289
1232 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6577; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî terti-

bi– II, 407; Tirmizî, es-Sunen V, 28, 2646; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 82, 225. Ayr›-
ca daha önce: “Karz(-› hasen)in bafltaraflar›nda geçmifl bulunan bu hadisin di-
¤er kaynaklar› için oraya bak›labilir.



mesini engelleyenlerdir.” (el-Mâûn, 197/5, 7) buyurarak bunu engelleyenleri

yermifltir. 

‹¤reti al›nan mal› geri vermenin gere¤i:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Muhakkak Allah sizlere emanetleri sa-

hiplerine geri vermenizi emreder.” (en-Nisâ, 4/58)

Âriyet mal›n tazminat›:

Ariyet alan bir kimse kendisine güvenilen (mu’temen)dir. Dolay›s›yla kusu-

ru olmad›kça yahutta ariyet veren bu hususta ona tazminat flart›n› koflmad›kça,

tazminat yükümlülü¤ü yoktur.

Safvân b. Ya’lâ babas›ndan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ba-

na flöyle buyurdu: “Elçilerim sana gelecek olurlarsa onlara otuz z›rh ve otuz de-

ve ver.” (Ya’lâ) dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü! Bunlar tazminat› ödenecek âriyet ola-

rak m› yoksa tastamam geri ödenecek âriyet olarak m› (isteniyor)? “Hay›r, tasta-

mam ödenmek üzere (al›n›yor)” buyurdu.1233

Emir San’ânî, Subulu’s-Selâm (III, 69)’da flunlar› söylemektedir:

“Tazminat alt›nda olmak telef olmas› halinde de¤eri ödenerek tazminat›

verilen demektir. Edâ olunan ise ayn› (kendisi) mevcut olmas› halinde ödenme-

si, verilmesi gereken fakat telef olursa k›ymeti ödenerek tazminat› ödenmeyen

demektir. Hadis âriyetin ancak tazminat flart› kofluldu¤u zaman tazminat›n›n

ödenece¤ini kabul edenlerin kanaatine bir delildir. Bunun bu husustaki görüflle-

rin en aç›¤› oldu¤una dair aç›klamalar daha önceden geçmiflti.”

LUKATA

Tan›m›:

Lukata: Sahibi bilinmeyen, kaybolmaya maruz fakat (baflkas›n›n mülkiye-

tine geçirilmesine karfl›) koruma alt›nda olan herbir mala denilir. 

Ço¤unlukla hayvan olmayan mallar hakk›nda kullan›l›r. Hayvanlar için de

“dâlle: kay›p” denilir. 
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1233 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3045; es-Sahîha, 630; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 479, 3549



Lukatay› bulan›n görevleri:

Kay›p bir mal› alan kimsenin, mal›n türünü ve say›s›n› bellemesi, sonra da

adalet sahibi bir kifliyi flahit tutmas›, daha sonra bunu bir y›l boyunca koruyup ta-

n›tmas› gerekir. E¤er ald›¤› mal›n sahibi belirli özelliklerini ona bildirirse bir sene

sonra dahi olsa o mal› ona geri verir. Aksi takdirde o mal› kendisi kullan›r.

Suveyd b. Gafale’den dedi ki: Ubey b. Ka’b ile karfl›laflt›m. Dedi ki: Ben

içinde yüz dinar bulunan bir kese buldum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e

gittim, flöyle buyurdu: Bir sene boyunca onu tan›t. Ben de onu bir sene boyunca

(ilan ederek) tan›tt›m. Onu bilip tan›yan kimse bulamad›m. Daha sonra ona var-

d›m. Bu sefer yine: “Bir sene boyunca onu tan›t” dedi. Yine tan›tt›m, kimseyi bu-

lamad›m. Sonra üçüncü bir defa ona gittim, flöyle buyurdu: “Onun içinde bulun-

du¤u kab› (keseyi) say›s›n› ve ba¤›n› iyice belle. E¤er sahibi gelirse (mesele

yok). Aksi takdirde ondan sen faydalan.” Ben de ondan faydaland›m. (Hadisin ra-

vilerinden fiu’be dedi ki): Bundan sonra Seleme’ye Mekke’de rast geldim. Su-

veyd üç sene mi dedi, bir sene mi dedi bilmiyorum, dedi.1234

Iyad b. Himar’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Kim bir mal bulursa adalet sahibi birisini ya da adalet sahibi iki kimseyi flahit tut-

sun. Sonra da onu (buldu¤u mal›) de¤ifltirmesin ve gizlemesin. E¤er mal sahibi

gelirse o mala o daha çok hak sahibidir. Aksi takdirde o Allah’›n mal›d›r, o mal›

diledi¤ine verir.”1235

Kay›p koyun ve deve: 

Kaybolmufl koyun bulan kifli o koyunu al›r ve tan›t›r. E¤er onu tan›yan sa-

hibi ç›karsa mesele yok. Aksi takdirde o koyuna kendisi malik olur. Kay›p deve

bulan bir kimsenin ise o deveyi almas› helâl de¤ildir. Çünkü devenin telef olma-

s›ndan korkulmaz:

Zeyd b. Halid el-Cühenî rad›yallahu anh dedi ki: Bir bedevî Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’e gelerek ona yitik mal ile ilgili soru sordu. Allah Rasûlü: “Onu

bir sene boyunca tan›t” dedi. Sonra o mal›n içinde bulundu¤u keseyi ve onun

ba¤land›¤› ipi iyice belle. Birisi gelip sana içinde bulunanlar› haber verirse sen
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1234 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 78, 2426; Müslim, es-Sahîh III, 1350,
1723; Tirmizî, es-Sunen II, 414, 1386; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 837, 2506; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 118, 1685

1235 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2032; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 737, 2505; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 131, 1693



de o mal› o kimseye ver, aksi takdirde onu kendin harca. “Bedevi:_Ey Allah’›n

Rasûlü ya yitik koyun(un hükmü nedir?) Rasûlullah: “(O) ya senindir, ya kardefli-

nindir yahutta kurdundur” dedi. Bu sefer: Ya yitik deve, diye sordu. Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzünün rengi de¤iflti, “ondan sana ne? buyurdu. Onun

çar›¤› ve su tulumu beraberindedir. Suya gider (su içer) ve a¤açtan otlar.”1236

Yiyeceklerin ve önemsiz fleylerin hükmü:

Yolda yenecek bir fley bulan bir kimse o fleyi yiyebilir. ‹nsanlar›n meylet-

meyece¤i önemli olmayan bir fleyler bulan da o fleyi al›p mülk edinebilir. Enes ra-

d›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir hurma buldu.

fiöyle buyurdu: “Ben bunun sadaka mal›ndan oldu¤undan korkmasayd›m onu yi-

yecektim.”1237

Harem bölgesinin lukatas›:

Harem bölgesinin lukatas›n› almak, ancak sürekli olarak onu tarif etmek

maksad›yla caiz olabilir. Di¤er lukatalar gibi bir sene sonra onu mülk edinmek ca-

iz olmaz. 

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “fiüphesiz Allah Mekke’yi haram k›ld›. Benden önce kimse-

ye helâl olmad›¤› gibi, benden sonra da kimseye helâl de¤ildir. Bana da ancak

günün k›sa bir süresinde helâl oldu. Onun yafl otu biçilmez, a¤ac› kopar›lmaz,

av hayvan› ürkütülmez, lukatas›n›n (buluntu mal›n›n) al›nmas› ise ancak onu ta-

n›tacak kimse için (helal)dir.”1238

LAKÎT (BULUNTU ÇOCUK)

Tan›m›:

Lakît: Yolda bulunan yahut yolunu flafl›rm›fl ya da nesebi bilinmeyen bu-

lu¤a ermemifl çocu¤a denilir. 
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1236 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 80, 2427; Müslim, es-Sahîh III, 1348, 2,
1722; Tirmizî, es-Sunen II, 415, 1387; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 836, 2504; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 123, 1688

1237 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 86, 2431; Müslim, es-Sahîh II, 752, 1071;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 70, 1636

1238 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1751; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-
Sebîl 1057; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 46, 1833



Lakîti alman›n hükmü:

Bu durumdaki buluntu çocu¤u almak farz-› kifayedir. Çünkü Yüce Allah:

“‹yilik ve takva üzere yard›mlafl›n›z.” (el-Mâide, 5/2) buyurmufltur.

Buluntu çocu¤un müslümanl›¤›, hürriyeti ve ona yap›lacak harcama:

Böyle bir çocuk dar-› ‹slâm’da bulunursa müslüman oldu¤una hükmedilir.

Nerede bulunursa bulunsun hür oldu¤una hükmedilir. Çünkü Âdemo¤ullar›nda

aslolan hürriyettir. E¤er onunla birlikte bir mal bulunuyor ise, onun harcamalar› o

maldan yap›l›r. Aksi takdirde onun ihtiyaçlar› Beytu’l-Mal’den karfl›lan›r.

Süleym o¤ullar›ndan bir kifli olan Süleym Ebû Cemile’den dedi ki: Ben bir

çocuk buldum. Onu al›p Ömer b. el-Hattab’a götürdüm. Benim arifîm (beni tan›-

yan zat): Ey mü’minlerin emiri o salih bir adamd›r dedi. Ömer: “Gerçekten o böy-

le midir?” dedi. Arif: Evet dedi. Bana: “Onu al git, o hürdür, onun vela hakk› sa-

na aittir, onun masraflar›n› karfl›lamak da bize düfler.” dedi.1239

Lakîtin (buluntu çocu¤un) miras›:

Lakît ölüp de miras b›rak›r fakat mirasç›s› yoksa, b›rakt›¤› miras Beytu’l-

Mal’e aittir. Öldürülecek olursa diyeti de ayn› flekilde Beytu’l-Mal’e verilir.

Nesebini iddia etmek:

Lakîtin (buluntu çocu¤un) nesebini, kendisinden oldu¤unu bir erkek ya da

bir kad›n ileri sürecek olursa, o çocu¤un ondan olmas› mümkün ise onun nese-

bine kat›l›r. E¤er iki ya da daha fazla say›da kifli nesebinin kendilerine ait oldu-

¤unu iddia edecek olurlarsa, nesebi, iddias›n› delil ile isbat eden kimseden sabit

olur. E¤er delil yoksa benzerliklerden hareketle nesebleri bilen kimseler olan k›-

yafet bilginlerine sunulur. Sonra da k›yafet bilgini kimin lehine hükmederse o ço-

cu¤un ona ait oldu¤una hüküm verilir. 

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yan›ma

sevincinden yüzü par›ldad›¤› halde girdi ve flöyle dedi: “Görmedin mi Müdlic’li

Mücezziz, az önce Zeyd ve Üsame’ye bir bakt›. O s›rada onlar bafllar›n› örtmüfl,

ayaklar› d›flarda kalm›flt›. fiöyle dedi: Bu ayaklar›n biri di¤erindendir.”1240
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1239 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1573; Mâlik, el-Muvatta
524, 1415; Beyhakî VI, 201

1240 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 56, 2771; Müslim, es-Sahîh II, 1081,



E¤er k›yafet alimi çocu¤un ikisinden de olabilece¤ine hüküm verirse her

ikisinin de nesebinden oldu¤una hüküm verilir:

Süleyman b. Yesar’dan, o Ömer’den nakletti¤ine göre temizli¤i halinde bir

kad›n ile iki erkek iliflki kurdu. K›yafet bilgini: Her ikisi de buna ortak oldular, de-

di. Ömer çocu¤u ikisinden kabul etti.1241

H‹BE

Tan›m›:

Hibe, insan›n hayatta iken mal›n› bir baflkas›na karfl›l›ks›z olarak mülkiye-

tine vermesi demektir.

Hibede bulunman›n teflvik edilmesi:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Ey müslüman han›mlar! Sak›n hiçbir komflu kad›n, komflusu olan han›-

ma bir koyun baca¤› dahi olsa (hibede bulunmay›) küçümsemesin.”1242

Yine Ebû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

“Hediyelefliniz, birbirinizi seversiniz” buyurmufltur.1243

Az miktardaki hibeyi kabul etmek:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Ben bir kol ya da bir bacak ile verilen ziyafete davet

edilecek olsam hiç flüphesiz o daveti kabul ederim. Bana bir kol ya da bir bacak

hediye edilecek olsa, onu dahi kabul ederim.”1244

Geri çevrilmemesi gereken hediye:

Ensardan Azre b. Sabit dedi ki: Bana Sumame b. Abdullah anlatt›. (Azre)
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1459; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 357, 2250; Tirmizî, es-Su-
nen III, 298, 2212; Nesâî, es-Sunen VI, 184

1241 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1578; Beyhakî X, 263
1242 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 197, 2566; Müslim, es-Sahîh II, 714, 1030
1243 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3004; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-

Sebîl 1601; Beyhakî VI, 169
1244 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5268; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V,

199, 2568



dedi ki: Ben onun (Sumame’nin) yan›na girdim. Bana koku uzatt› ve dedi ki:

“Enes rad›yallahu anh hofl kokuyu geri çevirmezdi. (Sümame devamla) dedi ki:

Enes dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hofl kokuyu geri çevirmezdi.”1245

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Üç

fley geri çevrilmez. Yast›klar, koku ve süt.”1246

Hibeye (hediyeye) karfl›l›k vermek:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi

kabul eder ve ona karfl›l›k verirdi.”1247

Hediyeye en lay›k olanlar:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü, dedim. Benim iki kom-

flum var. Onlar›n hangisine hediye vereyim? O: “Onlardan kap›s› sana daha ya-

k›n olana” buyurdu.1248

‹bn Abbas’›n azadl›s› Kureyb’den rivâyete göre el-Haris k›z› Meymune ra-

d›yallahu anhâ‘n›n kendisine haber verdi¤ine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’dan izin almadan küçük bir cariye azad etti. Yan›na gelmesi gereken gü-

nünde dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü benim küçük cariyemi azad etti¤imi biliyor mu-

sun? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Gerçekten böyle mi yapt›n?” diye sordu.

O: Evet dedi. fiöyle buyurdu: “E¤er onu sen day›lara vermifl olsayd›n, senin ec-

rin daha büyük olurdu.”1249

Ba¤›flta çocuklar aras›nda ay›r›m gözetmek haramd›r:

en-Numan b. Beflir’den dedi ki: Babam bana mal›n›n bir k›sm›n› tasadduk

etti (ba¤›fllad›). Annem Revaha k›z› Amra: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i (bu

ba¤›fla) flahit tutmad›kça kabul etmem, dedi. Babam da bana yapt›¤› ba¤›fla Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem’i flahit tutmak üzere yan›na gitti. Rasûlullah sallallahu
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1245 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 2140; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V,
209, 2582; Tirmizî, es-Sunen IV, 195, 2941

1246 Hasendir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 2241; Tirmizî, es-Sunen IV, 199, 2942
1247 Sahihtir. Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 210, 2575; Ebû Dâvûd, es-Su-

nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 451, 3519; Tirmizî, es-Sunen III, 227, 2019
1248 Sahihtir. Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 219, 2595; Ebû Dâvûd, es-Su-

nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XIV, 63, 5133
1249 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 217, 2592; Müslim, es-Sahîh II, 694, 999;

Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 109, 1674



aleyhi ve sellem: “Ayn› fleyi bütün çocuklar›na yapt›n m›?” diye sordu. Babam:_Hay›r

dedi. Peygamber flöyle buyurdu: “Allah’tan korkun ve çocuklar›n›z aras›nda adalet-

li olun.” Bunun üzerine babam geri döndü ve o sadakay› geri ald›.

Bir baflka rivâyete göre (Rasûlullah) flöyle buyurdu: “O halde beni flahit

tutma. Çünkü ben bir zulme flahitlik etmem.”

Bir baflka rivâyette de flöyle denilmektedir: Sonra flöyle buyurdu: “Onlar›n

sana karfl› iyi davranmakta hepsinin eflit olmalar› hofluna gider mi?” Babam:

Evet deyince, Peygamber: “O halde öyle yapma” buyurdu.1250

Hibeden geri dönmek ve onu sat›n almak helâl de¤ildir:

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Kötü örnek bize yak›flmaz. Ba¤›fl›ndan geri dönen bir kimse kusmu-

¤unu geri yiyen köpe¤e benzer.”1251

Zeyd b. Eslem’den, o babas›ndan: Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’› flöyle

derken dinledim: Allah yolunda (cihada gitmek üzere) birisine at›m› verdim. At›-

m› yan›nda bulunduran kifli (ucuza satmaya kalk›flarak) onu zayi etti. Ben de at›-

m› ondan sat›n almak istedim. Çünkü onun o at› ucuza sataca¤›n› anlad›m. Du-

rumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e sordum, flöyle buyurdu: “Onu sana bir

tek dirheme dahi satsa sat›n alma. Çünkü verdi¤i sadakay› tekrar geri alan kus-

tu¤unu geri yiyen köpe¤e benzer.”1252

Bundan çocu¤una verdi¤i ba¤›fltan vazgeçen baba müstesnâd›r:

‹bn Ömer ve ‹bn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in flöyle buyur-

du¤unu nakletmifllerdir: “Kiflinin bir ba¤›flta bulunup sonra tekrar geri dönüp al-

mas› helâl de¤ildir. Ancak baban›n çocu¤una verdi¤i müstesnâd›r.”1253

Kendisine hediye verilen kimsenin hediyeyi geri çevirmesi halinde hediye

verenin bunu geri almas›nda bir kerahet yoktur:
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1250 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 211, 2587; Müslim, es-Sahîh III, 1241,
1623; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 457, 3525

1251 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 234, 2622 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh III, 1240, 1622; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 454, 3521;
Tirmizî, es-Sunen II, 383, 1316; Nesâî, es-Sunen VI, 265

1252 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– III, 353, 1490; Müslim, es-Sahîh III, 1239,
1620; Nesâî, es-Sunen V, 108; muhtasar olarak: Tirmizî, es-Sunen II, 89, 663;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IV, 483, 1578

1253 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7655; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 455, 3522; Tirmizî, es-Sunen II, 383, 1316; Nesâî, es-Sunen VI, 265; ‹bn
Mâce, es-Sunen II, 795, 2377



Âifle’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde çizgiler

bulunan bir elbisede namaz k›ld›. Onun çizgilerine bir defa bakt›. Namaz› bitirin-

ce flöyle dedi: “Benim bu elbisemi al›p Ebû Cehm’e götürün ve bana Ebû

Cehm’in embicâniyesini getirin. Çünkü üzerimdeki bu elbisem az önce (bir süre)

namaz›mdan dikkatimi uzaklaflt›rd›.”1254

Leys’li es-Sa’b b. Cessâme’den -ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in

ashab›ndand›- rivâyete göre o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bir yaban efl-

fle¤i hediye etti. O s›rada Peygamber Ebva’da -ya da Veddan’da- ihramda bulu-

nuyordu. Onu geri çevirdi. Sâb dedi ki: Hediyemi reddetti¤inden ötürü yüzümün

ifadesinin de¤iflti¤ini görünce flöyle buyurdu: “Biz bunu senin hediyeni geri çevir-

mek için yapmad›k, fakat ihraml›y›z.”1255

Bir sadaka verdikten sonra ona mirasç› olan›n durumu:

Abdullah b. Bureyde’den, o babas›ndan dedi ki: Bir kad›n Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Ben anneme bir cariyeyi

sadaka olarak verdim. Annem de vefat etti. Rasûlullah flöyle buyurdu: “Allah sa-

na mükafât›n› verdi ve miras› da sana geri çevirdi.”1256

Devlet memurlar›n›n hediyeleri bir h›rs›zl›kt›r:

Ebû Humeyd es-Sâidî rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem ‹bnu’l-Lutbiyye diye bilinen Ezlilerden bir adam› sadaka (zekât) memu-

ru olarak görevlendirdi. Medine’ye dönünce:_Bu sizin, bu da bana hediye edildi,

dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere ç›k›p Yüce Allah’a hamd-u se-

nâda bulunduktan sonra flöyle buyurdu: “Zekât memuruna ne oluyor ki, biz onu

(görevli olarak) gönderiyoruz; o gelip (bize): Bu senin, bu da benimdir diyor? Ne-

den babas›n›n, annesinin evinde oturup da kendisine hediye edilip edilmeyece-

¤ine bakmad›? Nefsim elinde olana yemin ederim ki, haks›z yere bir fley alacak

olursa mutlaka k›yamet gününde onu boynunun üstünde tafl›yarak gelecektir.

E¤er haks›zca ald›¤› bir deve ise bö¤ürerek, bir inek ise ba¤›rarak, bir koyun ise
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1254 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 482, 373; Müslim, es-Sahîh I, 391, 556;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– III, 182, 901; Nesâî, es-Sunen II, 72

1255 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV, 31, 1825; Müslim, es-Sahîh II, 850, 1193;
Tirmizî, es-Sunen II, 170, 851; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1032, 3090; Nesâî, es-
Sunen V, 183

1256 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 535; Müslim, es-Sahîh II, 805, 1149; Tirmi-
zî, es-Sunen II, 89, 662; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 79,
2860



meleyerek gelecektir.” Daha sonra koltuklar›n›n alt›n› görünceye kadar ellerini

yukar› kald›rarak üç defa: “Tebli¤ ettim mi?” buyurdu.1257

UMRA VE RUKBA

Tan›mlar›:

Her ikisi de belli bir süre ile s›n›rl› hibe çeflitlerindendir. 

Umrâ “ömür”den al›nm›flt›r. Rukbâ da ayn› vezinde olup “murakabe: gö-

zetlemek”den al›nm›flt›r. Çünkü cahiliye döneminde araplar bu ifli yap›yor ve ki-

fli evini di¤erine vererek, ben bunu sana umrâ olarak verdim. Yani ömrün boyun-

ca bundan faydalanmay› sana ba¤›fllad›m, derdi. Bu sebeble bu ba¤›fla “umrâ”

ad› verildi. Ayn› flekilde buna “rukbâ” ad› da verilmifltir. Çünkü herbiri ötekinin –ev

kendisine dönsün diye– ne zaman ölece¤ini gözetleyip duruyordu.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu süre belirlemeyi hükümsüz kabul et-

ti ve Umrâ ve Rukbâ’y› kendisine hibe edilen kifli için hayatta oldu¤u sürece ona,

ölümünden sonra da mirasç›lar›na yap›lm›fl ve ba¤›fllayana geri dönmeyen bir

hibe olarak de¤erlendirdi.

Câbir b. Abdullah’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Umrâ kendisine umra olarak verilen için caizdir. Rukbâ da kendisine ruk-

bâ olarak verilen için caizdir.”1258

Yine Câbir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyurur-

ken dinledim: “Bir kimse birisine ve onun çocuklar›na bir umrâ (ömürlük mülk)

verecek olursa onun söyledi¤i söz o mülkteki hakk›n› keser. Art›k o mülk ömür-

lük olarak verdi¤i kimseye ve onun soyundan geleceklere ait olur.”1259

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Mallar›n›z› elinizde tutun. Onlar› berbat etmeyin. Çünkü kim

bir umra’ (ömürlük olarak) bir mülk verirse, o mülk ölü iken de, diri iken de veri-

len kimsenin ve onun çocuklar›n›n olur.”1260
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1257 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XIII, 164, 7174; Müslim, es-Sahîh III, 1463,
1823; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 162, 2930

1258 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1930; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 797, 2383; Tir-
mizî, es-Sunen II, 403, 1362; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX,
472, 3541; Nesâî, es-Sunen VI, 270

1259 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1927; Müslim, es-Sahîh III, 1245, 21, 1625;
‹bn Mâce, es-Sunen II, 796, 2380

1260 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1388; Müslim, es-Sahîh III, 1246, 26, 1625



GASB

Tan›m›:

Gasb, baflkas›n›n hakk›n› haks›zca almakt›r. 

Hükmü: 

Gasb, bir zulümdür, zulüm de k›yamet gününde zulumât (karanl›klar)d›r.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Sak›n Allah’› o zalimlerin ifllediklerinden haber-

siz sanma! Onlar› (azablar›n›) ancak gözlerin dehfletle yerinden f›rlayaca¤› bir

güne erteliyor. Hepsi de bafllar›n› dikerek koflacaklar, gözleriyle kendilerine bile

dönüp bakmayacaklar, kalbleri ise (idrâkten uzak) bombofl olacakt›r.” (‹brahim,

14/42.43) Bir baflka yerde Yüce Allah: “Aran›zda mallar›n›z› bât›l yollarla yeme-

yiniz.” (el-Bakara, 2/188) buyurmaktad›r.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da Veda hacc› hutbesinde flunlar› söy-

lemifltir: “fiüphesiz kanlar›n›z, mallar›n›z, fleref ve haysiyetleriniz size (birbirini-

ze) haramd›r. fiu gününüzün, flu ay›n›zda, flu beldenizdeki haraml›k gibidir.”1261

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Zinakâr zina etti¤i vakit mü’min olarak zina etmez. ‹çki içen içki

içti¤inde mü’min olarak içmez. H›rs›zl›k yapan h›rs›zl›k yapt›¤›nda mü’min olarak

yapmaz. ‹nsanlar›n (de¤er verdikleri için) dönüp bakt›klar› bir mal› talan eden bir

kimse o talan› yapt›¤›nda mü’min olarak yapmaz.”1262

Gasbedilen maldan yararlanmak haramd›r:

Gasbeden kimsenin gasbetti¤i maldan yararlanmas› haramd›r, onu geri

vermelidir: 

Abdullah b. es-Sâib b. Yezid, babas›ndan, o dedesinden Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinlemifl: “Sizden herhangi bir kimse flaka

yaparak ya da ciddi olsun kardeflinin mal›n› almas›n. Kim kardeflinin bastonunu

dahi alm›flsa onu geri versin.”1263
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1261 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2068
1262 Buhârî ve Müslim taraf›ndan rivâyet edilmifltir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7707
1263 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7578; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd

ile– XIII, 346, 4982 –laf›z ona ait–; Tirmizî, es-Sunen III, 313, 2249 lafz›: “Sizden
herhangi bir kimse kardeflinin bastonunu almas›n” fleklindedir.



Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Her kim kardefline fleref ve haysiyetinde ya da herhangi bir hu-

susta yapt›¤› bir haks›zl›k varsa, dinar ve dirhemin olmayaca¤› bir vakit gelme-

den önce bugün o kimseden helâll›k dilesin. (Çünkü o günde) salih bir ameli var-

sa yapt›¤› haks›zl›k kadar o salih amelinden al›n›r. E¤er hasenat› bulunmazsa bu

sefer haks›zl›k yapt›¤› kiflinin günahlar›ndan al›n›r, ona yükletilir.”1264

Mal›n› savunurken öldürülen flehittir:

Bir baflkas› taraf›ndan öldürülmek istenen kiflinin can›n›, mal›n› almak is-

teyen kimseye karfl› da mal›n› savunmas› caizdir.

Ebû Hureyre’den dedi ki: Bir adam Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ge-

lerek: Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Bir adam gelip de mal›m› almak isterse ne yapa-

y›m dersin? Peygamber: “Ona mal›n› verme” buyurdu. Peki ya benimle dövüfle-

cek olursa, Peygamber: “Sen de onunla dö¤üfl” buyurdu. Adam: Ya beni öldürür-

se ne yapay›m dersin, diye sordu. Peygamber: “Sen flehid olursun” buyurdu.

Adam: Peki ya ben onu öldürürsem ne olur, dersin, diye sordu. Peygamber: “O

atefltedir” buyurdu.1265

Yerin gasb›:

Said b. Zeyd rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i

flöyle buyururken dinledim: “Her kim az miktarda dahi zulmen bir araziyi ele ge-

çirirse yedi kat dibinden onun boynuna dolan›r.”1266

Salim’den, o babas›ndan rad›yallahu anh dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Her kim haks›z yere az dahi olsa bir miktar arazi al›rsa k›-

yamet gününde yedi kat yere kadar yerin dibine geçirilir.”1267

Bir kimse bir araziyi gasbedip oraya a¤aç dikse ya da bina yapacak olur-

sa dikti¤i a¤açlar› sökmekle ve yapt›¤› binay› y›kmakla yükümlü tutulur. Çünkü
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1264 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6511; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V,
101, 2449; Tirmizî, es-Sunen IV, 36, 2534 –bu manada– 

1265 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1086; Müslim, es-Sahîh I, 124, 140; Nesâî,
es-Sunen VII, 114

1266 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 103, 2452; Müslim, es-Sahîh III, 1230,
1610

1267 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6385; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V,
103, 2454



Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Zalim bir kökün hiçbir hak-

k› yoktur.”1268

E¤er gasbetti¤i o araziyi ekmiflse yapt›¤› harcamay› al›r ve ekin, arazi sa-

hibinin olur:

Râfi’ b. Hadîc’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurmufltur: “Her kim baflkalar›na ait bir arazide izinleri olmaks›z›n ekin ekerse

onun ekinde hiçbir pay› yoktur, ama harcamay› alma hakk› vard›r.”1269

fiUF’A

Tan›m›:

fiuf’a, sözlükte çift demek olan “flef’” lafz›ndan al›nm›flt›r. fier’î bir terim

olarak: Daha önce yabanc› bir kifliye intikal etmifl bir orta¤›n hissesinin, di¤er or-

ta¤›na belirtilen ivaz karfl›l›¤›nda intikal etmesidir. 

fiuf’a nerelerde sözkonusudur?:

Câbir b. Abdullah rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem paylaflt›r›lamayan herbir fleyde fluf’a oldu¤u hükmünü vermifltir. E¤er s›n›rlar

tesbit edilir, yollar aç›l›rsa fluf’a kalmaz.1270

Bir kimsenin herhangi bir arazide, bahçede, evde ve buna benzer bir yer-

de bir orta¤› varsa hissesini orta¤›na teklif etmeden satmamal›d›r. E¤er ona tek-

lif etmeden önce sat›fl yaparsa, sat›lan o mal› alma hakk› öncelikle onundur. 

Câbir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her ki-

min hurma a¤açlar› yahut bir arazisi varsa onu orta¤›na teklif etmedikçe satma-

s›n.”1271
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1268 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 1113; Tirmizî, es-Sunen II, 419, 1394; Beyha-
kî VI, 142

1269 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6272; Tirmizî, es-Sunen II, 410, 1378; ‹bn Mâ-
ce, es-Sunen II, 824, 2466

1270 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2028; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IV,
436, 2257 –laf›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 425,
3497; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 835, 2499; Tirmizî, es-Sunen II, 413, 1382 –ilk
cümlesi yok–

1271 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2021; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 833, 2492; Ne-
sâî, es-Sunen VII, 319



Ebû Râfi’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Or-

tak kendisine komflu olana –ne olursa olsun– daha bir hak sahibidir.”1272

Aralar›nda müflterek hak bulunmas› sebebiyle komflular›n fluf’as›:

‹ki komflu aras›nda yol ya da su gibi müflterek bir hak bulunursa fluf’a her

ikisi için de sabit bir hak olur. Onlardan herhangi birisi komflusunun iznini alma-

d›kça satmamal›d›r. Onun izni olmadan satacak olursa komflu sat›lan› almakta

öncelik hakk›na sahiptir. 

Câbir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kom-

flu komflusunun fluf’as›nda öncelikle hak sahibidir. E¤er her ikisinin (akar›n›n)

yollar› bir ise (komflu haz›r olmasa dahi) bu fluf’a hakk› sebebiyle o bekle-

nir.”1273

Ebû Râfi’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “Komflu komflusuna ait akarda öncelikle hak sahibidir.”1274

VEKÂLET

Tan›m›: 

Vekâlet; havale etmek ve korumak demektir. Meselâ, bir fleyi korunmas›-

n›  birisinden istedi¤imizi: Filan› vekil ettim, diyerek anlatt›¤›m›z gibi bir ifli birisi-

ne havale etti¤imiz zaman da: O ifli onun vekâletine verdim, denilir.

fier’î bir terim olarak, bir kimsenin baflkas›n› mutlak ya da kay›tl› olarak

kendi yerine geçirmesidir.

fier’î delili:

Vekâlet, Kitap, sünnet ve ümmetin icmâ› ile meflrudur. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “‹flte böylece kendi aralar›nda sorufltur-
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1272 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2027; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 834, 2498
1273 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2023; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd

ile– IX, 429, 3501; Tirmizî, es-Sunen II, 412, 1381; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 833,
2494

1274 Hasen, Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2024; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– IV, 437, 2258; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 428, 3499;
Nesâî, es-Sunen VII,320; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 833, 2495



sunlar diye onlar› uyand›rd›k. ‹çlerinden biri: ‘Ne kadar kald›n›z?’ dedi. ‘Bir gün

veya bir günün biraz› (kadar) kald›k’ dediler. (Sonra): ‘Ne kadar kald›¤›n›z› Rab-

biniz daha iyi bilendir. fiimdi siz birinizi bu gümüfl paran›z ile flehre gönderin de

baks›n: Hangi yeme¤i daha temiz bulursa ondan size bir r›z›k getirsin. Dikkatli-

ce hareket etsin ve sak›n sizi kimseye farkettirmesin’ dediler.” (el-Kehf, 18/19)

Ebû Râfi’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramda de¤ilken

Meymune ile evlendi. Yine ihramda de¤ilken onunla zifafa girdi. ‹kisi aras›nda el-

çi de ben idim.1275

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem borçlar›n tahsili için1276 hadlerin uygu-

lanmas›1277 ve daha baflka görevlerle vekâlet vermifltir.

Bütün müslümanlar vekâletin caiz hatta müstehab oldu¤u üzerinde icmâ’

halindedir. Çünkü vekâlet de bir çeflit bir (iyilik) ve takvâ üzerinde yard›mlaflma-

d›r. Çünkü herkes herbir ifli bizzat yapamayabilir. Bu sebeble o ifli kendisi ad›na

yapmak üzere baflkas›n› vekil tayin etmek gere¤ini duyabilir.

Vekâletin caiz oldu¤u yerler:

‹nsan›n bizatihi tasarrufta bulunmas› caiz olan herbir hususta baflkas›n›

vekil tayin etmesi de, kendisinin vekil olmas› da caizdir.

Vekil, emin (kendisine güvenilen)dir:

Vekil, kabzetti¤i ve harcad›¤› mallar hususunda emindir (kendisine güve-

nilen bir kimsedir). Ancak haks›zl›k yapt›¤› zaman tazminat ödemesi sözkonusu-

dur. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Emin olunan hiçbir kimsenin üze-

rinde tazminat yükümlülü¤ü yoktur” buyurmufltur.1278

Buyû’ (Alışverişler) Kitabı 405

1275 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl VI, 252; Darimi,
II, 38; Ahmed, VI, 392-393 

1276 Bk. Karz(-› hasen, borçlanma) bahsinde Ebu Hureyre yoluyla gelen hadis 
1277 Peygamberimizin: “Ey Uneys, bu adam›n han›m›n›n yan›na git, itiraf ederse onu

recm et.” buyurmas› gibi, –‹lerde hadler bahsinde gelecektir.–
1278 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7518
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YEM‹NLER VE ADAKLAR K‹TABI

YEM‹NLER

Tan›m›:

Eymân (yeminler), yemin lafz›n›n ço¤uludur. Sözlükte yemin’in as›l anla-

m› eldir. And içmek hakk›nda kullan›lm›flt›r. Çünkü araplar birbirleriyle antlaflt›k-

lar› vakit herkes karfl›s›ndakinin sa¤ elini tutard›.

fieriatte yemin, herhangi bir fleyi Allah’›n bir ismini ya da bir s›fat›n› ana-

rak pekifltirmek demektir.

Yemin nas›l gerçekleflir?:

Yemin ya Yüce Allah’›n ad›yla yahut isimlerinden ya da s›fatlar›ndan biri-

siyle yap›l›r.

Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem Ömer b. el-Hattab’a bir kafile ile birlikte yol al›rken yetiflti¤inde babas›

ad› ile yemin etti¤ini gördü. Bunun üzerine flöyle buyurdu: “fiunu bilin ki muhak-

kak Allah sizlere babalar›n›z›n ad›n› anarak yemin etmenizi yasaklar. Kim yemin

edecekse ya Allah ad›yla yemin etsin yahut sussun.”1279

Enes b. Malik’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ce-

hennem hep: Daha var m›, deyip duracak. Nihayet izzetin Rabbi (Yüce Allah)

aya¤›n› ona koyacak. O da: ‹zzetin hakk› için yeter, yeter diyecek ve cehenne-

1279 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 530, 6646; Müslim, es-Sahîh III, 1267, 3,
1646; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 77, 3233; Tirmizî, es-Su-
nen III, 45, 1573



min parçalar› birbirine geçecek.”1280

Allah’tan baflkas› ad›na yemin flirktir:

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöy-

le buyururken dinledim: “Kim Allah’tan baflkas› ad›na yemin ederse kâfir olur ya

da flirk koflmufl olur.”1281

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Sizden kim yemin edip de yemininde: Lat hakk› için diyecek olur-

sa derhal lâ ilahe illallah desin, kim de arkadafl›na: Gel seninle kumar oynaya-

y›m, derse (bir fleyler) tasadduk etsin.”1282

Bir flüphe ve cevab›:

Baz›lar› Allah’tan baflkas› ad›na yemin etmeye, yeminlerinde yalan söyle-

mekten korktuklar›n› ve bununla birlikte Yüce Allah’›n: “Allah’› yeminlerinizle...

engel yapmay›n.” (el-Bakara, 2/224) buyru¤unu gerekçe göstererek, mazeret

gösterirler.

Ancak Mis’ar b. Kedam’›n, Vebre b. Abdu’r-Rahman’dan yapt›¤› flu rivâyet

bunun cevab›d›r: Abdullah dedi ki: “Yalan yere Allah ad›na yemin etmen hiç flüp-

hesiz ondan baflkas› ad›na do¤ru yere yemin etmenden daha çok hofluma gi-

der.”1283

Âyete gelince; bunun manas› ‹bn Kesir -Allah’›n rahmeti üzerine olsun-’in

belirtti¤i üzere flöyledir: “‹bn Abbas’tan dedi ki: Yapt›¤›n yemini hay›r ifllememe-

ye engel k›lma. “Bunun yerine yemininin keffaretini yerine getir ve hay›r olan› ifl-

le. “‹bn Kesir dedi ki: Mesruk, fia’bî, ‹brahim Nehaî, Mücahid, Tavus, Said b. Cü-

beyr, Ata, ‹krime, Mekhûl, Zuhrî, Hasen, Katade, Mukatil b. Hayyan, Rabi’ b.

Enes, Dahhak, Ata el-Horasanî ve es-Suddî –Allah’›n rahmeti üzerlerine olsun–

hep böyle demifllerdir.1284
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1280 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 545, 6661; Müslim, es-Sahîh IV, 2187,
2848; Tirmizî, es-Sunen V, 65, 3326

1281 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6204; Tirmizî, es-Sunen III, 45, 1574
1282 Müslim, es-Sahîh III, 1267, 1647; Nesâî, es-Sunen VII, 7; Ebû Dâvûd, es-Sunen

–Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 74, 3231 –”bir fleyler tasadduk etsin” fazlas›yla–; Buhâ-
rî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 536, 6650 –”Lat ve Uzza hakk› için” ziyadesiy-
le–

1283 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr IX, 205, 8902
1284 ‹bn Kesîr, Tefsîr, I, 266



‹slâm’dan baflka bir din üzere yemin eden kimse:

Sabit ed-Dahhak’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Her kim yalan yere ve kasten ‹slâm d›fl›nda bir din ad›na yemin ederse o

dedi¤i gibidir.”1285

Abdullah b. Bureyde’den, o babas›ndan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurdu: “Kim ben ‹slâm’dan beriyim derse e¤er yalan söylüyorsa

dedi¤i gibidir. E¤er do¤ru söylüyorsa ‹slâm’a sa¤ salim dönemez.”1286

Kendisine Allah ad›na yemin edilen kimse raz› olmal›d›r:

‹bn Ömer’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adam›n baba-

s› ad›na yemin etti¤ini duyunca flöyle buyurdu: “Babalar›n›z›n ad›na yemin etme-

yiniz. Kim Allah ad›na yemin ederse do¤ru söylesin. Her kime Allah ad›na yemin

edilirse o da kabul etsin. Allah ad›na yemin ile raz› olmayan bir kimsenin ise Al-

lah’la hiçbir irtibat› kalmaz.”1287

Ebû Hureyre’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Mer-

yem o¤lu ‹sa h›rs›zl›k yapan bir adam gördü. H›rs›zl›k m› yapt›n, dedi. Adam:

Kendisinden baflka hak ilah olmayan hakk› için hay›r, dedi. Bunun üzerine ‹sa:

Ben Allah’a iman ettim ve gördü¤ümü yalanlad›m, dedi.”1288

Yeminin k›s›mlar›:

Yeminler üç k›sma ayr›l›r: 

1. La¤v yemini

2. Gamûs yemini

3. Münâkide yemin
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1285 Müslim, es-Sahîh I, 105, 177, 110 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– XI, 537, 6652; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 83, 3240;
Tirmizî, es-Sunen III, 50, 1583; Nesâî, es-Sunen VII, 6; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
678, 2098

1286 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2576; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 85, 3241; Nesâî, es-Sunen VII, 6; ‹bn Mâce, es-Su-
nen I, 679, 2100

1287 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1708; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 679, 2101
1288 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI, 478, 3444; Müslim, es-Sahîh IV, 1838,

2368; Nesâî, es-Sunen VIII, 249; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 679, 2102



La¤v yemini ve hükmü:

La¤v yemini; yemin kast› olmaks›z›n yemin etmek demektir. Bir kimsenin

Allah’a andolsun ki, yeme¤i yiyeceksin yahut içeceksin ve buna benzer sözleri

yemin kast› gütmeden söylemesidir.

Böyle bir yemin akt olmaz ve bu yemini yapan kimse bundan dolay› da so-

rumlu tutulmaz.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Allah sizi yeminlerinizdeki la¤ivden do-

lay› sorumlu tutmaz fakat kalblerinizin kazand›¤›ndan dolay› sizi sorumlu tutar.”

(el-Bakara, 2/225)

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Allah sizi yeminlerinizdeki la¤ivden

dolay› sorumlu tutmaz. Fakat ba¤lanm›fl oldu¤unuz yeminlerinizden sorumlu tu-

tar.” (el-Mâide, 5/89)

Âifle rad›yallahu anhâ’dan: “Allah yeminlerinizdeki la¤ivden dolay› sorumlu

tutmaz” buyru¤u hakk›nda dedi ki: Bu buyruk kiflinin Allah’a yemin olsun ki hay›r,

Allah’a yemin olsun ki evet diye söyledi¤i sözler hakk›nda inmifltir.”1289

Gamûs yemini ve hükmü:1290

Bu, kendisi sebebiyle haklar›n gasbedildi¤i yahut fâs›kl›k ve hainlik kast›y-

la yap›lan yalan yemindir. Bu yemine bu ismin verilifl sebebi, kifliyi önce günaha,

sonra da atefle dald›rd›¤›ndan dolay›d›r.

Böyle bir yemin büyük günahlar›n en büyüklerindendir ve bu yemin için

keffaret sözkonusu de¤ildir. Çünkü Yüce Allah: “Fakat ba¤lanm›fl oldu¤unuz ye-

minlerinizden sizi sorumlu tutar.” (el-Mâide, 5/89) buyurmaktad›r. Böyle bir ye-

min ise ba¤lanan (mün’akide) bir yemin de¤ildir. Çünkü ba¤lanan yemin çözül-

mesi mümkün oland›r. Gamûs yemininde yeminin gere¤ini yerine getirmek ise

kesinlikle söz konusu de¤ildir.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Yeminlerinizi aran›zda hile ve fesad ara-

c› edinmeyin. Çünkü o takdirde sapasa¤lam yerlefltikten sonra ayak(›n›z) kay›-

verir ve Allah yolundan sap›p baflkalar›n› al›koydu¤unuz için kötülü¤ü tadars›n›z.

(Âhirette ise) büyük bir azab› hak edersiniz.” (en-Nahl, 16/94)
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1289 Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2789; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 547,
6663

1290 Gamûs yeminine bu ismin verilifl sebebinin, böyle bir yemin yapan› önce güna-
ha, sonra da atefle bat›rmas› oldu¤u söylenmifltir. 



Taberî -Yüce Allah’›n rahmeti üzerine olsun- diyor ki: “Ayetin anlam› fludur:

Kendileriyle antlaflt›¤›n›z kimselere ahdinize ba¤l› kalaca¤›n›za dair yapt›¤›n›z

yeminleri onlara karfl› sözünüzde durmamay› içinizden gizledi¤iniz halde, size

güvensinler diye aldatmaya ve onlara hainlik etmeye bir sebeb k›lmay›n›z.”1291

Abdullah b. Amr’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Büyük günahlar flunlard›r: Allah’a ortak koflmak, ana babaya karfl› gelmek, ca-

n› öldürmek ve gamûs yemini.”1292

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Befl fleyin keffareti yoktur:  Aziz ve celil olan Allah’a ortak koflmak, haks›z yere

can› öldürmek yahut mü’min bir kimsenin mal›n› haks›zca talan etmek yahut sa-

vafltan kaçmak ya da haks›z yere baflkas›n›n bir mal›n› almaya sebeb olan ya-

lan yere yap›lan yemin.”1293

Mün’akide yemin ve hükmü:

Mün’akide yemin, yemin edenin bir fleyi yapmak ya da terketmek maksa-

d›n› pekifltirmek üzere bilerek yapt›¤› yemine denir. 

E¤er yemininde durursa herhangi bir sorumlulu¤u yoktur. E¤er yeminini

bozmazsa keffarette bulunmas› gerekir. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r:

“Fakat kalplerinizin kazand›¤›ndan dolay› sizi sorumlu tutar.” (el-Bakara, 2/225);

“Fakat ba¤lanm›fl oldu¤unuz yeminlerinizden sizi sorumlu tutar.” (el-Mâide, 5/89)

Yeminlerin esas› niyettir:

Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’i flöyle buyururken dinledim: “Ameller ancak niyetlere ba¤l›d›r.”1294 Buna gö-

re herhangi bir husus üzere yemin ederek bir baflka fleyin izlenimini verecek

olursa onun niyetine itibar edilir, lafz›na de¤il.

Suveyd b. Hanzala’dan dedi ki: Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ya-

n›na gitmek üzere yola ç›kt›k. Beraberimizde de Vâil b. Hucr vard›. Onun bir düfl-

man› onu buldu. ‹nsanlar yemin etmekten çekindiler. Ben onun benim kardeflim
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1291 Taberî, Tefsîr, XIV, 166
1292 Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4601; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 555, 6675;

Nesâî, es-Sunen VII, 89; Tirmizî, es-Sunen IV, 303, 5010
1293 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3247; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî ter-

tibi– XIV, 68, 220 



oldu¤una dair yemin ettim. Bu sefer onu serbest b›rakt›lar. Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’in yan›na geldik. Ben de ona beraberimizde bulunanlar›n yemin et-

mekten çekindiklerini, benimse o benim kardeflimdir diye yemin etti¤imi ona söy-

ledim. fiöyle buyurdu: “Do¤ru söyledin. Müslüman, müslüman›n kardeflidir.”1295

Ancak yemin edenin niyetine, kendisine yemin teklif edilmedi¤i takdirde iti-

bar edilir. Yemin etmesi teklif edildi¤i takdirde bu sefer yemin, yemini teklif ede-

nin niyetine göredir.

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Yemin ancak yemin ettirenin niyetine göredir.”1296

Yine Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Senin etti¤in yemin, arkadafl›n›n (yemin ettirenin) seni tasdik edece¤i ni-

yete göredir.”1297

Unutmak ya da yan›lmak halinde yemin bozulmufl olmaz:

Bir kimse herhangi bir ifli yapmamaya yemin edip de unutarak ya da ya-

n›larak o ifli yaparsa yeminini bozmufl olmaz. Çünkü Yüce Allah: “Rabbimiz,

unuttuk yahut yan›ld›ysak bizi sorguya çekme!” (el-Bakara, 2/286) buyurmufltur.

Hadiste belirtildi¤ine göre Yüce Allah da: “Evet (sorguya çekmem)” buyurmakta-

d›r.1298

Yeminde istisnâ (inflaallah demek):

Bir kimse yemin edip de “inflaallah” diyecek olursa istisnâda bulunmufl

olur ve onun yeminini bozmas› sözkonusu olmaz. 

Ebû Hureyre’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’dan dedi ki: “Allah’›n

peygamberi Davud o¤lu Süleyman dedi ki: Andolsun bu gece yetmifl zevcemi

dolaflaca¤›m. Hepsi de Allah yolunda savaflacak birer erkek do¤uracakt›r. Arka-

dafl› ya da melek ona: ‹nflaallah de dedi. Ancak o unuttu ve demedi. Yar›m bir
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1294 Daha önce geçti.
1295 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1722; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 685, 2119; Ebû

Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 82, 3239
1296 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1723; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 685, 2120; Müs-

lim, es-Sahîh III, 1274, 21, 1653
1297 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1724; Müslim, es-Sahîh III, 1284, 1653; ‹bn

Mâce, es-Sunen I, 686, 2121; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 80,
3238; Tirmizî, es-Sunen II, 404, 1365

1298 Sahihtir. Sahîhu Suneni’n-Nesâî 3588; Müslim, es-Sahîh I, 115, 125



ceset do¤uran bir tek han›m› d›fl›nda han›mlar›ndan hiçbirisi do¤urmad›.” Bunun

üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “E¤er: ‹nflaallah demifl

olsayd›, yeminini bozmufl olmazd› ve istedi¤ini de elde ederdi.”1299

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Kim yemin eder ve (inflaallah diyerek) istisnâda bulunursa dilerse (yemininden)

döner, dilerse öylece b›rak›r, yeminini bozmufl da olmaz.”1300

Bir hususa dair yemin ettikten sonra baflkas›n›n ondan hay›rl› oldu-

¤unu gören kimsenin durumu:

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Her kim bir hususa dair yemin eder de baflkas›n›n ondan hay›rl› oldu¤unu gö-

rürse hay›rl› olan› yaps›n ve yemininin keffaretinde bulunsun.”1301

Yemin üzere ›srar etmemenin gerekti¤i haller:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Allah’› yeminlerinizle iyilik etmenize, takvâ sa-

hibi olman›za ve insanlar›n aras›n› bulmaya engel yapmay›n. Allah herfleyi ifli-

tendir, bilendir.” (el-Bakara, 2/224)

‹bn Abbas dedi ki: Sen Allah’› hay›r ifllemene engel k›lma. Bunun yerine

yemininin keffaretini yap ve hayr› iflle!1302

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Allah’a yemin ederim ki sizden herhangi birinizin ailesi hakk›ndaki yemi-

ninde ›srar etmesi, Allah nezdinde Allah’›n farz k›ld›¤› keffareti ödemesinden da-

ha çok günah› gerektirir bir husustur.”1303
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1299 Müslim, es-Sahîh III, 1275, 33, 1654 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– XI, 534, 6639; Nesâî, es-Sunen VII, 25

1300 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1711; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 680, 2105; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 88, 3245; Nesâî, es-Sunen VII, 12

1301 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2084; Müslim, es-Sahîh III, 1272,
13, 1650; Tirmizî, es-Sunen III, 43, 1569

1302 Az önce geçti.
1303 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 517, 6625; Müslim, es-Sahîh III, 1276, 1655.

Nevevî der ki: Hadisin anlam› fludur: Bir kimse ailesi ile alakal› bir yemin edip de
yeminini bozmad›¤› takdirde zarar görecek iseler yeminini bozmas› ve o ifli yaparak
yemininin keffaretini yerine getirmesi gerekir. E¤er: Ben yeminimi bozmam çünkü
günah kazan›r›m korkusuyla yemini bozmaktan çekinirim, diyecek olursa bu sözüy-
le hata etmifl olur. Aksine yemini bozmamaya ve ailesine zarar vermeye devam et-
mesi yemini bozmaktan daha büyük bir günaht›r. Bununla birlikte bu hususun yemi-
nini bozmakta bir masiyetin sözkonusu olmad›¤› haller için düflünülmesi gerekir. 



Yemin keffareti:

Yeminini bozan bir kimsenin keffareti afla¤›daki hususlardan birisidir:

1. Aile fertlerinize yedirdiklerinizin orta hallisinden on yoksula yemek ye-

dirmek

2. Yahut onlar› giydirmek

3. Ya da bir köle azad etmek

Bu flekilde keffarette bulunamayan bir kimsenin keffareti üç gün oruç tut-

makt›r. Yukar›da belirtilen hususlardan herhangi birisine güç yetirebilmekle bir-

likte oruç tutarak keffarette bulunmak caiz de¤ildir. Yüce Allah flöyle buyurmak-

tad›r: “Allah sizi yeminlerinizdeki la¤vden dolay› sorumlu tutmaz. Fakat ba¤lan-

m›fl oldu¤unuz yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. (Bu tür yeminlerinizi bozarsa-

n›z) bunun keffareti ailenize yedirdi¤inizin orta yollusundan on fakiri doyurmak

yahut onlar› giydirmek ya da bir köle azad etmektir. Fakat kim bulamazsa (ara-

l›ks›z) üç gün oruç tutsun. ‹flte yemin etti¤iniz (ve tutmad›¤›n›z) takdirde yemin-

lerinizin keffareti budur.” (el-Mâide, 5/89)

“Haram olsun” diye yemin etmek:

Bir kimse: Yeme¤im bana haram olsun yahut; filan kimsenin evine girmek

bana haram olsun ve benzeri bir söz söyleyecek olursa, o ifli yapmas› ona ha-

ram olmaz. Fakat yapt›¤› takdirde yemin keffaretinde bulunmas› gerekir: Yüce

Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey Peygamber! Zevcelerinin hoflnutlu¤unu arayarak

Allah’›n sana helâl k›ld›¤› fleyi niçin haram edersin? Allah çok ba¤›fllay›c›d›r, çok

merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermifltir.” (et-Tah-

rîm, 66/1.2)

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Cahfl k›-

z› Zeyneb’in yan›nda bal içer ve onun yan›nda bir süre kal›rd›. Ben ve Hafsa flu

hususta aram›zda anlaflt›k: Bizden hangimizin yan›na girerse ona sen bal flerbe-

ti mi içtin diye soracak. Çünkü ben senden bal flerbeti kokusu al›yorum. O: Ha-

y›r, dedi. Fakat Cahfl k›z› Zeyneb’in yan›nda bal içiyordum. Art›k bir daha asla iç-

meyece¤im. ‹flte buna dair de yemin ettim, bunu kimseye bildirme.”1304

‹bn Abbas’tan dedi ki: Haram k›lma hususunda keffârette bulunur. Çünkü

“Andolsun sizin için Rasûlullah’ta güzel bir örnek vard›r.”1305
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1304 Sahîhu Suneni’n-Nesâî 3553; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VIII, 656,
4912

1305 Daha önce geçti.



NEZ‹RLER (ADAKLAR)

Tan›m:

Nüzûr (adaklar) lafz› “nezr (adak)” lafz›n›n ço¤uludur. As›l anlam› korkut-

mak demek olan “inzâr”den gelmektedir.

Râ¤›b (‹sfahânî) nezr’i bir iflin meydana gelmesi için vacib olmayan bir hu-

susu vacib k›lmakt›r, diye tan›mlam›flt›r. 

Meflru oluflunun delilleri:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Yapt›¤›n›z her türlü infa¤› yahut adad›-

¤›n›z her ada¤› muhakkak Allah bilir.” (el-Bakara, 2/270) 

“Sonra kirlerini gidersinler, adaklar›n› yerine getirsinler ve Beyt-i atiki (Kâ-

be’yi) tavaf etsinler.” (el-Hac, 22/29)

Yüce Allah adaklar›n› yerine getirenlerden övgüyle sözederek flöyle bu-

yurmaktad›r: “Onlar adaklar›n› yerine getirirler ve kötülü¤ü yayg›n bir günden

korkarlar.” (el-‹nsan, 76/7)

Âifle rad›yallahu anhâ’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Her kim Allah’a itaat etmek üzere bir adakta bulunursa ona itaat etsin ve her kim

ona isyan etmek üzere adakta bulunursa ona isyan etmesin.”1306

Muallak (flarta ba¤l›) ada¤›n yasaklanmas›:

Abdullah b. Ömer’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adakta

bulunmay› yasaklayarak dedi ki: “O hiçbir fleyi geri çevirmez, fakat onun vas›ta-

s› ile cimri olan kimseden bir fleyler s›zd›r›l›r.”1307

Said b. el-Haris’den, o ‹bn Ömer rad›yallahu anh’› flöyle derken dinlemifltir:

Onlara adakta bulunmak yasaklanmad› m›? fiüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurmufltur: “Muhakkak adak ne bir fleyi öne al›r, ne de erteler.
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1306 Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6565; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 581, 6696;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 113, 3265; Tirmizî, es-Sunen III,
41, 1564; Nesâî, es-Sunen VII, 17; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 687, 2126

1307 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 576, 6693; Müslim, es-Sahîh III, 260,
1639; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 109, 3263; Nesâî, es-Su-
nen VII, 16



Adakla ancak cimri olan kimseden bir fleyler s›zd›r›l›r.”1308

Adak ne zaman sahih olur, ne zaman olmaz?:

E¤er adak ile Yüce Allah’a yak›nlafl›lan bir yak›nlaflt›r›c› ibadet sözkonusu

ise, adak sahihtir ve akd olur. Böyle bir ada¤a ba¤l› kalmak gerekir. Çünkü daha

önce geçen Âifle rad›yallahu anhâ’›n rivâyet etti¤i hadiste: “Kim Allah’a itaat edece-

¤ini adam›flsa ona itaat etsin.” buyurulmufltur.

Ancak masiyeti gerektiren hususlarda adak sahih de¤ildir. Bununla birlik-

te böyle bir adak sebebiyle bir yemin keffareti gerekir: Âifle rad›yallahu anhâ’dan

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Masiyeti gerektiren hususlarda

adak yoktur. Böyle bir ada¤›n keffareti ise bir yemin keffaretidir.”1309

Bir kimsenin yürüyerek haccetmesi yahutta güneflte ayakta durmas› gibi

mübah olan bir adakta bulunmas›na gelince böyle, bir adak olmaz ve bundan do-

lay› bir fley gerekmez:

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iki o¤lu aras›n-

da onlara dayanarak yürüyen yafll› bir adam gördü. “Bunun durumu nedir?” diye

sordu. O¤ullar›: Ey Allah’›n Rasûlü, bunun bir ada¤› vard›, dediler. Bunun üzeri-

ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Bin ey yafll› adam! Çünkü

Allah’›n sana da, senin ada¤›na da ihtiyac› yoktur.”1310

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’de

güneflte ayakta duran bir adam›n yan›ndan geçti. “Buna ne oluyor” dedi. Ashab:

Geceye kadar gölgelenmemek, konuflmamak ve ayakta kalmak flart›yla oruç tut-

may› adam›fl, dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Konufl-

sun, gölgelensin, otursun ve orucunu da tamamlas›n.”1311

Adakta bulunduktan sonra yerine getiremeyecek duruma düflmek:

Bir kimse itaat olan bir adakta bulunduktan sonra ada¤›n› yerine getirmek-

ten âciz kal›rsa ona bir yemin keffareti düfler. 
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1308 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 575, 6692; Müslim, es-Sahîh III, 1261, 3,
1639 –‹bn Ömer’e ait söz yok–

1309 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2590; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 115, 3267; Tirmizî, es-Sunen III, 40, 1562; Nesâî,
es-Sunen VII, 26; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 686, 2125

1310 Muhtasar Sahîh-i Müslim 1005; Müslim, es-Sahîh III, 1264, 1643
1311 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2591; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-

Bârî ile– IV, 276; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– 3300



Ukbe b. Âmir’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dan flöyle buyurdu:

“Ada¤›n keffareti yemin keffaretidir.”1312

Adaktan sonra ölenin durumu: 

Bir kimse bir adakta bulunduktan sonra ada¤›n›n gere¤ini yerine getirme-

den önce ölürse, velisi onun yerine o ada¤› yerine getirir:

‹bn Abbas’tan dedi ki: Sa’d b. Ubade, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e

annesinin bir ada¤›n›n bulundu¤unu ve onu yerine getirmeden önce vefat etti¤i-

ni belirterek durumu hakk›nda fetva istedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “O

ada¤› onun yerine sen getir” buyurdu.1313
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1312 Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4488; Müslim, es-Sahîh III, 1265, 1645; Nesâî, es-Sunen
VII, 26

1313 Müslim, es-Sahîh III, 1260, 1638 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bâ-
rî ile– XI, 583, 6698; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 134, 3283;
Tirmizî, es-Sunen III, 51, 1586; Nesâî, es-Sunen VII, 21; ‹bn Mâce, es-Sunen I,
689, 2132





Y‹YECEKLER K‹TABI





Y‹YECEKLER K‹TABI

“Et’ime (yiyecekler)” “taâm: Yiyecek”in ço¤uludur. Bu da insan›n yedi¤i ve

kendileriyle beslendi¤i g›da ve baflka fleylere denir.

Yiyeceklerde aslolan helâl olmalar›d›r. Çünkü Yüce Allah: “Ey insanlar,

yeryüzündeki fleylerden helâl ve temiz olarak yiyiniz.” (el-Bakara, 2/168) buyur-

maktad›r. 

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Yiyin, için, israf etmeyin. Çünkü o

israf edenleri sevmez. De ki: ‘Allah’›n kullar› için ç›kard›¤› zîyneti, temiz ve hofl

r›z›klar› haram k›lan kimmifl?’” (el-Ârâf, 7/31, 32)

Yüce Allah’›n Kitab›nda ya da Rasûlünün dili ile haram k›ld›¤› fleyler d›fl›n-

da hiçbir yiyecek haram de¤ildir. Allah’›n haram k›lmad›¤› bir fleyi haram saymak

ise Yüce Allah’a bir iftirad›r. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Deki: ‘Allah’›n size

indirdi¤i ve kendisinden bir k›sm›n› haram ve helâl k›ld›¤›n›z r›z›ktan ne haber?’

De ki: ‘Allah m› size izin verdi, yoksa Allah’a iftira m› ediyorsunuz?’ Allah’a karfl›

yalan uyduranlar k›yamet gününde ne (ile karfl›laflacaklar›n›) zannederler?” (Yu-

nus, 10/59.60)

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Dillerinizin yalan yere niteleyegel-

di¤i fleyler için: ‘fiu helâldir, flu da haramd›r’ demeyin. Çünkü (o zaman) Allah’a

karfl› yalan uydurmufl olursunuz. fiüphe yok ki; Allah’a karfl› yalan uyduranlar if-

lâh olmazlar. Pek az bir menfaat (elde ederler) ama onlar için ac›kl› bir azab var-

d›r.” (en-Nahl, 16/116, 117)

Haram olan yiyecekler:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Üzerine Allah’›n ad› an›lanlardan yeme-



menize sebeb ne? Halbuki o size –kaç›n›lmaz olarak kendisine ihtiyaç duyduk-

lar›n›z› müstesnâ k›larak– neyi haram k›ld›¤›n› ayr› ayr› aç›klam›flt›r.” (el-En’âm,

6/119)

Buna göre Yüce Allah bizlere neyi haram k›ld›¤›n› yeteri kadar geniflçe

aç›klam›fl ve gerekti¤i kadar›yla beyan buyurmufltur. Yüce Allah flöyle buyurmak-

tad›r: “Lefl, kan, domuz eti, Allah’tan baflkas› ad›na bo¤azlananlar -(henüz canl›

iken yetiflip) kestikleriniz hariç olmak üzere– bo¤ularak, vurularak, yüksek bir

yerden yuvarlanarak, süsülerek y›rt›c› bir hayvan taraf›ndan (parçalanarak) ye-

nilmifl (ve ölmüfl) hayvanlar, dikili tafllar üzerinde (onlar ad›na) bo¤azlananlar ve

fal oklar›yla k›smet araman›z size haram k›l›nm›flt›r. Bütün bunlar bir f›skt›r.” (el-

Mâide, 5/3); “Üzerine Allah’›n ad› an›lmayanlardan yemeyin. Çünkü o elbetteki

bir f›skt›r.” (el-En’âm, 6/121)

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “De ki: ‘Bana vahyolunanlar aras›n-

da (haramd›r dediklerinizden) yiyecek bir kimseye haram olduklar›n› buldu¤um

yiyecekler (yaln›zca) flunlard›r: Ölü, akm›fl kan, domuz eti -ki o pistir- ve Allah’tan

baflkas›n›n ad›na bo¤azland›¤›ndan dolay› f›sk olanlar.” (el-En’âm, 6/145) Yine

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “‹hramda bulundu¤unuz sürece de kara av› si-

ze haram k›l›nd›.” (el-Mâide, 5/96)

Meyte (lefl)in kapsam›na girenler:

Haram olmak itibariyle eti yenen hayvanlardan canl› iken kopar›lan parça-

lar da meyte (lefl) hükmündedir. Çünkü Ebû Vâkid el-Leysî flöyle demifltir: Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Canl› oldu¤u halde hayvandan ko-

part›lan parça da meyte (lefl)dir.”1314

Meyte ve kandan istisnâlar: 

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “Bize iki ölü ve iki kan helâl k›l›nd›. ‹ki ölü bal›k ve çekirge, iki kan ise

karaci¤er ve dalakt›r.”1315
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1314 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2606; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1072, 3216;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 60, 2841

1315 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 210; es-Sahîha 1118



Evcil merkeplerin haram k›l›nmas›:

Enes b. Malik rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’e birisi gelerek Merkepler yenilip bitirildi, dedi. Daha sonra yine bir kifli ona

gelerek Merkepler yenildi bitirildi, dedi. Arkas›ndan yine bir kifli daha gelerek

Merkepler tüketildi, dedi. Rasûlullah bir münadiye insanlar aras›nda flöylece ses-

lenmesini emir buyurdu: “fiüphesiz Allah ve Rasûlü sizlere evcil merkeplerin et-

lerini yasaklamaktad›r. O etler bir pisliktir. Bunun üzerine içlerindeki etlerle kay-

nay›p coflan tencereler, kazanlar devrildi.”1316

Az› diflli y›rt›c›lar ile pençeli uçan kufllar:

‹bn Abbas’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem y›rt›c› hayvanlar›n

her az› diflli olanlar›n›, kufllar›n da her pençelisini yasaklad›.1317

Cellâle (pislik yiyen hayvan):

Cellâle, yeminin ço¤u necaset olan hayvand›r.

Böyle bir hayvan›n etini yemek, sütünü içmek ve s›rt›na binmek haramd›r.

‹bn Ömer’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pislikle beslenen

(cellâle) hayvanlar›n etlerini (yeme¤i) ve sütlerini (içmeyi) yasaklad›.”1318

Yine ‹bn Ömer’den dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ço¤unlukla

pislikle beslenen develerin üzerine binilmesini ya da sütlerinin içilmesini nehyet-

ti.”1319

Cellâle ne zaman helâl olur?:

Cellâle üç gün hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenirse kesilmesi ve yenil-

mesi caiz olur. 
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1316 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 653, 5528; Müslim, es-Sahîh III, 1540,
35, 1940

1317 Muhtasar Sahîhi Müslim 1332; Müslim, es-Sahîh III, 1534, 1934; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 277, 3785; Nesâî, es-Sunen VII, 206 –”Hayber
günü yasaklad›” ziyadesiyle–

1318 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2582; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1064, 3189;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 258, 3767; Tirmizî, es-Sunen III,
175, 1884

1319 Hasen-Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3217; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– X, 260, 3769



‹bn Ömer’den rivâyete göre o, ço¤unlukla pislikle beslenen tavu¤u, üç gün

hapsederdi.1320

Zaruret halinde haram olan herfleyin mübah olmas›:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Fakat kim mecbur kal›rsa sald›rmamak

ve haddi aflmamak üzere (yerse) ona günah yoktur. fiüphesiz Allah çok ba¤›fl-

layand›r, çok esirgeyendir.” (el-Bakara, 2/173)

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Kim son derece aç ve çaresiz kal›r

da günaha meyletmeksizin (haram k›l›nd›¤› belirtilenlerden yemeye) mecbur ka-

l›rsa flüphesiz Allah ma¤firet edendir, merhamet edendir.” (el-Mâide, 5/3)

‹bn Kesir -Allah’›n rahmeti üzerine olsun- (II, 14) diyor ki: “Yani kim Yüce

Allah’›n sözünü etti¤i haram k›l›nm›fl bu fleylerden kendisini mecbur k›lan bir za-

ruret (çaresizlik) dolay›s›yla yemeye ihtiyaç duyarsa bunlardan yiyebilir. Allah

onun için çok ma¤firet edicidir, çok merhametlidir. Çünkü Yüce Allah zaruret ha-

linde olan kulunun muhtaç oldu¤unu, bu gibi fleylere ihtiyac›n›n bulundu¤unu bi-

lir. Bu sebeble onu ba¤›fllar, onu affeder. (‹mam Ahmed)’in Müsned’inde, ‹bn Hib-

ban’›n Sahih’inde, ‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “fiüphesiz ki Allah, ona masiyeti gerektiren ifllerin yap›lma-

s›ndan hofllanmad›¤› gibi, ruhsatlar›n›n yap›lmas›n› da sever.”1321

Bundan dolay› fukaha flöyle demifltir: Baz› hallerde meyte (lefl) yemek

farz dahi olabilir. O da kiflinin ölmekten korkup yiyecek baflka bir fley bulamama-

s› halidir. Bazen mendub, bazen de mübah olabilir. Bu duruma göre de¤iflir.

Acaba kendisini ölümden kurtaracak miktar› m› yer, yoksa karn›n› doyura-

bilir mi, yoksa hem karn›n› doyurup, hem beraberinde ayr›ca az›k alabilir mi? Bu

hususta farkl› görüflleri vard›r. Nitekim ahkâma dair bahislerde bunlar tesbit edil-

mifltir.

Meytenin etinden yemenin caiz olmas› için avamdan ve avam olmayanlar-

dan çok kimsenin yanl›fl olarak zannetti¤i gibi, üç gün yemek bulmam›fl olmas›

gibi bir flart› yoktur. Aksine ne zaman zaruret dolay›s›yla buna ihtiyac› olursa on-

dan yiyebilir.
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1320 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2504; ‹bn Ebi fieybe, VI-
II, 147, 4660

1321 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 1886; Ahmed, Musned –Fethu’r-Rabbânî terti-
bi– II, 108; Ayr›ca bk. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl, III, 9, 564



fier’î tezkiye (kesim ve kesim hükmündeki ifllemler):

Tan›m›: Zekât (peltek ze ile), as›l anlam› itibariyle temiz k›lmak demektir.

Zeki koku, hofl koku demektir. 

Kesime bu ad›n verilifl sebebi, fler’î mübah k›lma yoluyla yenecek hayva-

n›n böylece helâl ve temiz oluflundan ötürüdür. 

Burada maksat, hayvan› kesmek ya da bo¤azlamakt›r. Çünkü yenilmesi

helâl olan hayvan›n bal›k ve çekirge d›fl›nda tezkiye yap›lmad›kça herhangi bir

k›sm›n› yemek caiz olmaz. 

Kesimi helâl olan kimseler:

Müslüman ve kitap ehlinden olan herkesin –erkek ya da difli olsun– kesti-

¤i helâldir.

Yüce Allah: “Kendilerine kitap verilenlerin yiyece¤i de sizin için helâldir.”

(el-Mâide, 5/5) Buhârî dedi ki: ‹bn Abbas dedi ki: Onlar›n yiyece¤i kestikleri de-

mektir.1322

Kâb b. Mâlik’den rivâyete göre bir kad›n bir tafl ile bir koyun kesti. Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem’e buna dair soru soruldu. O da yenilmesini emir

buyurdu.1323

Kesim âleti:

Difl ve t›rnak d›fl›nda yaralay›c› özelli¤e sahib olan herfleyle kesim yap-

mak caizdir.

Abaye b. Rifâa’dan, o dedesinden (Râfi’ b. Hadîc’den): Ey Allah’›n Rasû-

lü, b›çaklar›m›z yok, dedi. Peygamber flöyle buyurdu: “Kan› ak›tan (bir fley ile ke-

silen) ve üzerine Allah’›n ad› an›lan› ye. Ancak t›rnak ve difl ile (kesilmifl olan›)

de¤il. Çünkü t›rnak Habefllilerin b›ça¤›d›r. Difl ise bir kemiktir.”1324

fieddad b. Evs’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dan iki husu-

su belledim. O flöyle buyurdu: “fiüphesiz Allah herbir fleye ihsan› yazd›.
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1322 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2528; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IX, 636

1323 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2527; Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– IX, 632, 5504

1324 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 631, 5503; Müslim, es-Sahîh III, 1558,
1968; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 17, 2804; Tirmizî, es-Su-
nen III, 25, 1522; Nesâî, es-Sunen VII, 626; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1061, 3178



Dolay›s›yla öldürecek olursan›z güzel öldürün, kesecek olursan›z güzel kesin.

Bu ifli yapacak olan›n›z b›ça¤›n› iyice bilesin ve kesece¤i hayvan› rahatlat-

s›n.”1325

Kesim flekli:

Hayvanlar, fler’î usule uygun kesilebilenler ve kesilemeyenler olmak üze-

re iki k›sma ayr›l›r.

Öngörülen flekilde kesilebilenlerin kesim flekli bo¤az›nda ve boynunda

gerçekleflir.

Kesilemeyen hayvanlar›n kesimi de gücün yetti¤i yerde yara aç›lmas›yla

olur.

‹bn Abbas’tan dedi ki: Zekât (fler’î kesim) bo¤azda ve gerdanda olur.

‹bn Ömer, ‹bn Abbas ve Enes dedi ki: Bafl kesildi¤i takdirde bir sak›ncas›

yoktur.

Râfi’ b. Hadîc’den dedi ki: Ey Allah’›n Rasûlü, biz yar›n düflman ile karfl›-

laflaca¤›z. Halbuki yan›m›zda b›çaklar›m›z yok. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Acele et yahut öldür. Herhangi bir fley kan› ak›t›r ve üzerine Al-

lah’›n ad› an›l›rsa ye. Yanl›z diflle t›rnak müstesnâ. Sana anlatay›m. Difl bir ke-

miktir, t›rna¤a gelince o da Habefllilerin b›ça¤›d›r.”

Deve ve koyun ya¤mas› ele geçirdik. Onlardan bir deve kaçt›. Derken bir

adam ona bir ok atarak durdurdu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “fiüphesiz bu develerin, vahfli hayvanlar›n kaç›fl› gibi bir kaç›fl› vard›r. Onlar-

dan herhangi bir fley size galebe çald› m› (onu ele geçiremeyecek olursan›z),

ona iflte böyle yap›n.”1326

Anne karn›ndaki yavrunun kesimi:

Cenin, annesinin karn›ndan canl› ç›kacak olursa onun da kesilmesi gerekir. 
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1325 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2540; Müslim, es-Sahîh
III, 1548, 1955; Tirmizî, es-Sunen II, 431, 1430; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VIII, 10, 2797; Nesâî, es-Sunen VII, 227; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
1058, 3170

1326 Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2185; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 631, 5503;
Müslim, es-Sahîh III, 1558, 1968. Peygamber efendimizin: “‹flte ona böyle yap›-
n›z” buyru¤un kas›t onlara ok at›n›z, böylelikle onlar› bo¤azlamak imkan›n› elde
edersiniz, aksi takdirde onlar› öldürünüz, sonra yiyiniz, demektir.



E¤er ölü ç›karsa annesinin kesimi onun için de kesimdir. 

Ebû Said’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e anne karn›ndan

ç›kan yavruya (cenine) dair sorduk da flöyle buyurdu: “Arzu ederseniz onu yiye-

bilirsiniz. Çünkü onun kesimi annesinin kesilmesidir.”1327

Kesilen hayvan›n üzerine besmele çekmek:

Besmele, kesilen hayvan›n helâl olmas› için bir flartt›r. Besmeleyi kasten

terkedenin kesti¤i helâl de¤ildir. Yüce Allah flöyle buyurdu: “E¤er onun âyetleri-

ne iman edenler iseniz, art›k üzerlerine Allah’›n ad› an›lanlardan yiyin.” (el-

En’âm, 6/118)

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Üzerine Allah’›n ad› an›lmayanlar-

dan yemeyin. Çünkü o elbetteki  bir f›skt›r. Gerçekten fleytanlar sizinle mücade-

le etmeleri için kendi dostlar›na telkinde bulunurlar. E¤er onlara itaat ederseniz,

elbette siz de müflrikler olursunuz.” (el-En’âm, 6/121) 

Râfi’ b. Hadîc’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi-

sine flöyle demifltir: “Kan› ak›tan ve Allah’›n ad› an›l(arak kesil)eni ye.”1328

K›bleye yönelme: 

Kesilen hayvan›n k›bleye döndürülmesi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in kaydedilecek hadiste dedi¤i gibi söylemek müstehabd›r:

Câbir b. Abdullah’dan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban

bayram› günü boynuzlu, taflaklar› burulmufl, siyah beyaz iki koç kesti. Onlar›

(k›bleye) çevirince flöyle dedi: fiüphesiz ki ben, gökleri ve yeri yaratana, ‹bra-

him’in dini üzere ve hanif olarak yüzümü çevirdim. Ben müflriklerden de¤ilim.

fiüphesiz ki benim namaz›m, kurban kesmem, hayat›m ve ölümüm âlemlerin

rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir orta¤› yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben

müslümanlardan›m. Allah’›m senden, senin için, Muhammed ve onun ümmeti

ad›na, Allah’›n ad›yla, Allahuekber, dedikten sonra kesti.”1329
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1327 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2451; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– VIII, 26, 2811

1328 Az önce geçti.
1329 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2425; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-

Ma’bûd ile– VII, 496, 2778 “onlar› çevir” sözü k›bleye do¤ru çevirince demektir.



AV:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “‹hramdan ç›kt›¤›n›zda (isterseniz) avlan›n.” (el-

Mâide, 5/2) Yine Yüce Allah bir baflka yerde flöyle buyurmaktad›r: “Senden ken-

dilerine neyin helâl k›ld›¤›n› soruyorlar. De ki: ‘Size bütün iyi ve temiz fleyler he-

lâl k›l›nd›. Allah’›n size ö¤rettikleri ile al›flt›r›p ö¤retti¤iniz avc› hayvanlar›n avlar›

da. Art›k onlar›n sizin için tutuverdiklerinden yiyin, üzerine Allah’›n ad›n› an›n.”

(el-Mâide, 5/4)

Deniz av›, her durumda helâldir, kara av› da helâl olmakla birlikte, ihram

hali bundan müstesnâd›r.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Deniz av› ve onu yemek size de, yolcu-

ya da bir fayda olmak üzere size helâl k›l›nd›. ‹hramda bulundu¤unuz sürece de

kara av› size haram k›l›nd›.” (el-Mâide, 5/96)

Kimin av› helâldir: 

Kesti¤i helâl olan›n av› da helâldir.

Av aleti:

Av k›l›ç, b›çak, ok gibi yaralay›c› bir silahla olabildi¤i gibi, avlanmak için

yetifltirilmifl hayvanla da olur. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! Allah görmeksizin ken-

disinden korkanlar› ay›rdetmek için avdan ellerinizin, m›zraklar›n›z›n eriflebilece-

¤i bir fleyle sizi muhakkak deneyecektir.” (el-Mâide, 4/94)

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Allah’›n size ö¤rettikleri ile al›flt›r›p ö¤-

retti¤iniz avc› hayvanlar›n avlar› da (size helâldir). Art›k onlar›n sizin için yakala-

y›verdiklerinden yiyin.” (el-Mâide, 5/4)

Silahl› yap›lan avlanmada, av›n bedenini delip içine girmesi flartt›r. 

Av hayvanlar›yla avlanmakta da e¤itilmifl olmalar› ve avdan yememeleri,

gönderilen av hayvan›yla birlikte baflkas›n›n da bulunmamas› flartt›r.

Okun at›lmas› ya da av hayvan›n›n sal›nmas› esnas›nda besmele çek-

mek, av›n helâl olmas› için bir flartt›r.

Adiy b. Hatem rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e

tüysüz oka dair soru sordum. fiöyle buyurdu: “Onun uç k›sm› ile ava isabet etti-

rirsen ye, e¤er yan taraf› ava isabet edip onu öldürürse o vurulurak öldürülmüfl-

tür, ondan yeme.” Ben köpe¤imi sal›yorum dedim. fiöyle buyurdu: “Köpe¤ini sa-
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larken besmele çekersen yiyebilirsin.” E¤er kendisi yerse, diye sordum. “O hal-

de sen yeme, dedi. Çünkü o av› senin için yakalamam›fl, o av› kendisi için yaka-

lam›fl olur.” Ben: Kendi köpe¤imi gönderiyorum. Onunla birlikte baflka bir köpek

de buluyorum, deyince flöyle buyurdu: “O zaman yeme! Çünkü sen ancak ken-

di köpe¤ini salarken besmele çektin, fakat di¤eri üzerine besmele çekme-

din.”1330

E¤itilmemifl köpekle avlanmak:

E¤itilmemifl köpe¤in yakalad›¤› av, helâl de¤ildir. Ancak av canl› iken ye-

tiflilip kesilirse bundan müstesnâd›r.

Ebû Sa’lebe el-Huflenî’den dedi ki: Ey Allah’›n Peygamberi, dedim. Biz ki-

tap ehli olan bir kavmin topraklar›nday›z. Onlar›n kaplar›nda yemek yiyebilir mi-

yiz? Ayr›ca biz av hayvanlar› bulunan bir yerdeyiz. Ben yay›mla, e¤itilmemifl kö-

pe¤imle kimi zaman da e¤itilmifl köpe¤imle avlan›yorum. Hangisi benim için uy-

gundur? fiöyle buyurdu: “Sözünü etti¤in kitap ehlinin kaplar›ndan baflkas›n› bu-

lursan kaplar›nda yemeyiniz. E¤er bulamazsan›z, onlar›n kaplar›n› y›kay›n ve o

kaplarda yiyin. Yay›nla avlay›p Allah’›n ad›n› and›¤›n avlar› ye. E¤itilmifl köpe¤in

ile avlay›p Allah’›n ad›n› and›¤›n av› da ye. Fakat e¤itilmemifl köpe¤in ile avlad›-

¤›n› (ancak) ölmeden kesebilirsen yiyebilirsin.”1331

Av suya düflecek olursa:

Suya düfltü¤ü takdirde av›n yenilmesi haram olur. Çünkü Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem Adiy b. Hatem’e flöyle demifltir: “Okunu at›nca Allah’›n ad›n›

an. E¤er av›n› öldürülmüfl görürsen ondan ye. Ancak onu suya düflmüfl bulursan

müstesnâ. Çünkü sen onu su mu (bo¤arak) öldürdü, yoksa senin att›¤›n ok mu

bilemezsin.”1332

Avlan›lan hayvan iki ya da üç günden sonra bulunursa:

Bir kimse okunu at›p, ava isabet ettirdikten sonra avlad›¤› hayvan› iki ya
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1330 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 603, 5476; Müslim, es-Sahîh III, 1529, 3,
1929; Nesâî, es-Sunen VII, 183

1331 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 604, 5478; Müslim, es-Sahîh III, 1523,
1930; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1069, 3207; Nesâî, es-Sunen VII, 81 –kitap ehli
sözkonusu edilmeden–

1332 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2556; Müslim, es-Sahîh III, 1531,
7, 1929



da üç gün sonra bulursa, e¤er kokmam›flsa onu yiyebilir. Adiy b. Hatem’den ri-

vâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine flöyle demifltir: “Ava

okunu att›ktan bir ya da iki gün sonra bulup da onda senin okunun izinden bafl-

ka bir eser yoksa yiyebilirsin.”1333

Ebû Sa’lebe’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Oku-

nu at›p da (av) senden kaybolduktan sonra onu bulursan e¤er kokmam›flsa onu

yiyebilirsin.”1334

KURBAN

Tan›m›:

Kurban: Kurban bayram› birinci günü ile teflrîk günlerinde Yüce Allah’a ya-

k›nlaflmak amac›yla kesilen büyük ve küçük bafl hayvanlard›r. 

Hükmü:

Kurban: Kurban gücü yeten kimseler için vacibtir. Çünkü Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kim bir genifllik buldu¤u halde kurban kes-

meyecek olursa namazgâh›m›za yaklaflmas›n.”1335

Bunun delil gösterilme flekli fludur: Varl›kl› olup da kurban kesmeyen kim-

senin namazgâha gelmesini yasaklamas›, o kimsenin bir vacibi terketti¤ine de-

lildir. Böyle bir vacibi terketmekle birlikte kulun namaz k›larak Allah’a yak›nlafl-

mak istemesinin faydas› olmaz, denmifl gibidir.

Mihnef b. Suleym’den dedi ki: Biz Arafat’ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in yak›n›nda vakfede bulunuyorduk. fiöyle buyurdu: “Ey insanlar flüphesiz

her sene, herbir aile halk› üzerinde bir kurban ve bir atire vard›r. Atirenin ne ol-

du¤unu biliyor musunuz? O, halk›n: Recebiyye ismini verdikleri kurband›r.”1336

Atire, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Ne fera’ ne de atire vard›r.”

buyru¤u ile nesholmufltur.1337

432 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1333 Muhtasar Sahîhi Müslim 1239; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 610, 5484
1334 Muhtasar Sahîhi Müslim 1242; Müslim, es-Sahîh III, 1532, 10, 1931
1335 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2532; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1044, 3123
1336 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2533; Tirmizî, es-Sunen III, 37, 1555; Ebû

Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 481, 2771; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
1045, 3125; Nesâî, es-Sunen VII, 167

1337 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 596, 5473; Müslim, es-Sahîh III, 1564,



Atirenin neshedilmifl olmas› kurban›n neshedilmifl olmas›n› gerektirmez.

Cundub b. Sufyan el-Becelî’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’i kurban bayram› birinci günü gördüm. fiöyle buyurdu: “Kim (bayram) nama-

z›n› k›lmadan önce (kurban›n›) keserse onun yerine bir baflkas›n› kessin. Kim de

kesmemiflse (namazdan sonra) kessin.”1338

Bu hadis kurban›n vücubu hususunda aç›k bir delildir. Özellikle tekrar ke-

silmesi emri de sözkonusudur.”1339

Hangi hayvanlar kurban edilebilir?:

Kurban ancak inek, koyun ve deve türünden olur. Çünkü Yüce Allah flöy-

le buyurmaktad›r: “Biz (Allah’›n) kendilerine r›z›k olarak verdi¤i dört ayakl› (deve,

s›¤›r, koyun ve keçi türünden) kurbanl›k hayvanlar üzerine Allah’›n ad›n› ans›n-

lar diye, her ümmete kurban kesmeyi meflru k›ld›k.” (el-Hac, 22/34)

Deve ve s›¤›r türü kaç kifli taraf›ndan kesilebilir:

‹bn Abbas’tan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir se-

ferde idik. Kurban bayram› girdi. Devede on kifli ortak olduk. S›¤›rda da yedi ki-

fli ortak olduk.”1340

Koyun, kiflinin kendisi ve aile halk› için yeterlidir:

Ata b. Yesar’dan dedi ki: Ebû Eyyub el-Ensarî’ye sordum: Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem döneminde aran›zda kurbanl›k ifli nas›ld›? fiöyle dedi: Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kifli hem kendisi, hem de aile halk› için

bir koyun keserdi, kendileri de yer, baflkalar›na da yedirirlerdi. Daha sonra insan-

lar övünmeye koyuldular ve gördü¤ün bu duruma gelindi.1341
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1976; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 32, 2814; Tirmizî, es-Su-
nen III, 34, 1548; Nesâî, es-Sunen VII, 167.
Burada müellifin kaydetmedi¤i fera’ ile ilgili aç›klama Müslim’deki rivâyette flu
flekildedir: “‹bn Râfi’ kendi rivâyetinde: Fera’ ilk yavrudur. Araplar hayvanlar›n›n
do¤urdu¤u ilk yavruyu keserlerdi.” –Çeviren–

1338 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 20, 5562; Müslim, es-Sahîh III, 1551,
1960; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1053, 3152; Nesâî, es-Sunen VII, 224

1339 es-Seylu’l-Cerrâr, IV, 74-75 k›smen tasarruf ile
1340 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2536; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1047, 3131;

Tirmizî, es-Sunen II, 194, 907; Nesâî, es-Sunen VII, 222
1341 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2546; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1051, 3147;

Tirmizî, es-Sunen III, 31, 1541



Kurban olarak kesilmesi caiz olmayanlar:

Ubeyd b. Feyruz’dan dedi ki: Berâ b. Âzib’e sordum: Bana Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem’in hofl görmedi¤i ya da nehyetti¤i kurbanl›klar› anlat. fiöyle

dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle (dört say›s›n›) flöyle iflaret etti. Be-

nim elim onun elinden k›sad›r ve flöyle buyurdu: “Dört hayvan vard›r ki kurban

olmaz. Bir gözünün görmedi¤i apaç›k belli olan tek gözlü hayvan, hastal›¤› bes-

belli hasta hayvan, topall›¤› aç›kça görülen topal hayvan ve kemiklerinin ili¤i kal-

mam›fl derecede zay›f hayvan.”

(Ubeyd b. Feyruz) dedi ki: Ben kurbanl›k hayvan›n kula¤›nda bir eksiklik

olmas›ndan hofllanmam. Bunun üzerine Berâ dedi ki: Sen hofllanmad›¤›n fleyi

b›rak. Fakat onu kimseye yasaklama!.1342

Keçi türünden o¤lak kurban olmaz. Çünkü Berâ b. Âzib rad›yallahu anh flöy-

le demifltir: Benim Ebû Burde diye bilinen bir day›m namazdan önce kurban›n›

kesti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona: “Senin bu koyunun et koyunudur”

buyurdu. Bunun üzerine: Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Benim yan›mda bir keçi o¤la-

¤› var, dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Onu kes, ancak senden baflkas›-

na bu olmaz, buyurdu. Daha sonra da flunlar› söyledi: “Kim namazdan önce ke-

serse o kendisi için kesmifl olur. Kim namazdan sonra keserse onun kurban› ta-

mam olmufl ve müslümanlar›n sünnetine isabet etmifl olur.”1343

AK‹KA

Tan›m›:

Akika, do¤an çocuk sebebiyle kesilen hayvana verilen add›r.

Hükmü:

Akika, çocu¤u do¤an için vacibtir. Erkek için birbirine denk iki koyun, k›z

çocuk için bir koyun kesilir. Selman b. Âmir ed-Dabbî’den dedi ki: Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem’i flöyle buyururken dinledim: “Çocukla beraber akika (do¤ufl-

tan gelen saç) vard›r. Bu sebeble o çocuk ad›na bir akika kan›n› dökünüz ve be-
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1342 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2545; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1050, 3144;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– V, 505, 2785; Nesâî, es-Sunen VII,
214; Tirmizî, es-Sunen III, 27, 1530 –muhtasar olarak–

1343 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 12, 5556; Müslim, es-Sahîh III, 1552,
1961; Bu manada: Tirmizî, es-Sunen III, 32, 1544; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VII, 504, 2783; Nesâî, es-Sunen VII, 222



bekten eziyeti (do¤ufltan getirdi¤i saç›) kesiniz.”1344

Âifle’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere erkek çocuk için

iki koyun, k›z çocuk için de bir koyun akika olarak kesmemizi emir buyurdu.1345

el-Hasen b. Semura’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Her erkek kendisi için kesilecek akika karfl›l›¤›nda rehindir. Bu akika onun

ad›na yedinci gün kesilir ve bafl› trafl edilir, ad› konulur.”1346

Akika kurban›n› kesme zaman›:

Sünnet olan akikan›n çocu¤un do¤umunun yedinci gününde kesilmesidir.

E¤er bugünde kesilemezse ondördüncü günde, e¤er bugünde de kesilemezse

yirmibirinci günde kesilir:

Bureyde’den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Akika ya

yedinci gün yahut ondördüncü gün yahutta yirmibirinci gün kesilir.”1347

Do¤an çocuk dolay›s›yla yap›lmas› müstehab olan ifller:

1. Tahnîk: Ebû Mûsâ rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Benim bir o¤lum oldu.

Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e götürdüm. Ona ‹brahim ad›n› verdi ve

bir hurmay› çi¤neyerek onu (bir k›sm›n›) a¤z›na verdi ve ona bereketli olmas› için

dua edip onu bana verdi. Bu Ebû Mûsâ’n›n en büyük o¤lu idi.”1348

2. Yedinci günü saç›n› trafl ettirip saç› a¤›rl›¤›nca gümüfl tasadduk

etmek:

el-Hasen b. Semura’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Her do¤an çocuk akikas› karfl›l›¤›nda rehindir. Bu akika onun ad›na yedinci

günü kesilir. Bafl› trafl edilir ve ad› konulur.”1349
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1344 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2562; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX,
590, 5472; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 41, 2822; Tirmizî, es-
Sunen III, 35, 1551; Nesâî, es-Sunen VII, 164

1345 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2561; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1056, 3163;
Tirmizî, es-Sunen III, 35, 1549

1346 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2563; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1056, 3165;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 38, 2821; Tirmizî, es-Sunen III,
38, 1559; Nesâî, es-Sunen VII, 166

1347 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4132; Beyhakî IX, 303
1348 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 587, 5467 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-

hîh III, 1690, 2145 “ve ona dua etti...” k›sm› yok
1349 Az önce geçti. 



Ebû Nâfi’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fat›ma’ya,

Hasan’› do¤urdu¤unda flöyle demifltir: “Saçlar›n› trafl et ve saç› a¤›rl›¤›nca gü-

müflü yoksullara sadaka olarak da¤›t.”1350

3. Yedinci günü sünnet ettirmek: Çünkü Taberânî, el-Mucem es-Sa-

¤îr’de1351 Câbir’den flunu rivâyet etmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (her-

birisinin) do¤umunun yedinci gününde Hasan ile Hüseyin’in akikalar›n› kesti ve

onlar› sünnet et(tirdi).” 

Yine Taberânî Evsât’ta1352 ‹bn Abbas’tan dedi ki: “Do¤an çocu¤un do¤u-

munun yedinci gününde flu yedi ifli yapmak sünnettendir: Ad› konulur, sünnet

edilir, üzerindeki eziyet giderilir, kula¤› delinir, akikas› kesilir, bafl› trafl edilir, aki-

kas›n›n kan›ndan ona sürülür, saçlar› a¤›rl›¤›nca alt›n ya da gümüfl sadaka veri-

lir.”
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1350 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1175; Ahmed, Musned
–Fethu’r-Rabbânî tertibi– VI, 390; Beyhakî IX, 304

1351 Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sa¤îr II, 122, 891; Beyhakî VIII, 324 
1352 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat I, 334, 562; el-Elbânî, Temâmu’l-Minne, 68’de zik-

retmektedir. Her iki hadiste de bir çeflit zay›fl›k bulunmakla birlikte hadislerin bi-
ri di¤erini güçlendirmektedir. Çünkü bunlar›n rivâyet yollar› farkl›d›r ve rivâyet
yollar›nda itham edilmifl bir kimse yoktur.
Dikkat çekmemiz gereken bir husus da fludur: Çocu¤a akikan›n kan›ndan sür-
mek yasaklanm›flt›r.
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Tan›m›:

Vasiyet, bitifltirmek demektir. Vasiyet eden kifli (mûsî) hayat›nda olan› ölü-

münden sonras› ile bitifltirmifl olur.

fier’î bir terim olarak: Bir kimsenin bir ayn› yahut alaca¤› ya da bir menfa-

ati, mûsâ lehin (kendisine vasiyette bulunulan kimsenin) kendisinin ölümünden

sonra malik olmas› flart› ile baflkas›na hibe etmesidir. 

Hükmü:

Vasiyet, hakk›nda vasiyette bulunaca¤› mal› bulunan kimse üzerine vacib-

tir. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Sizden birine ölüm gelip çatt›¤› zaman

e¤er bir hay›r (mal) b›rakacaksa anneye, babaya ve yak›n akrabaya maruf bir

flekilde vasiyette bulunmak takva sahipleri üzerine bir hak olarak yaz›ld›.” (el-Ba-

kara, 2/180)

Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Hakk›nda vasiyette bulunaca¤› bir fleyleri bulunan

müslüman bir kimsenin, vasiyeti yan›nda yaz›l› olmadan iki gece dahi geçirmesi

hak de¤ildir.”1353

1353 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 355, 2738; Müslim, es-Sahîh III, 1249,
1627; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 63, 2845; Tirmizî, es-Su-
nen II, 224, 981; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 901, 2699; Nesâî, es-Sunen VI, 238



Vasiyette bulunulmas› müstehab olan mal miktar›:

Sâd b. Ebi Vakkas rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem ben Mekke’de bulunuyorken beni ziyarete geldi. -O ise hicret etti¤i yerde

ölmekten hofllanm›yordu.- fiöyle buyurdu: “Allah Afra’n›n o¤luna rahmetini ihsan

etsin.” Ben ey Allah’›n Rasûlü mal›m›n tamam›n› vasiyet edeyim mi? dedim. Ha-

y›r dedi. O halde ya yar›s›n›. Yine: “Hay›r” dedi. Ben üçte birini? diye sordum.

fiöyle buyurdu: “Üçte bir (olabilir). Bununla birlikte üçte bir de çoktur ya. Çünkü

senin mirasç›lar›n› zengin olarak b›rakman, onlar› insanlara el avuç açacak fle-

kilde muhtaç b›rakmandan daha hay›rl›d›r. fiüphesiz sen her ne infak edersen o

bir sadakad›r. Hatta han›m›n›n a¤z›na koydu¤un bir lokma bile. Ümit ederim ki

Allah seni (bu hastal›¤›ndan) kald›racak. Bir tak›m insanlar senden fayda göre-

cek, bir baflkalar› da senden zarar görecektir. (Sa’d’in) o gün sadece bir k›z› var-

d›.”1354

Mirasç›ya vasiyet yap›lamaz:

Ebû Umame el-Bâhilî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i Veda

hacc›nda verdi¤i hutbesinde flöyle buyururken dinledim: “fiüphesiz Allah herbir

hak sahibine hakk›n› vermifl bulunuyor. Dolay›s›yla hiçbir mirasç›ya vasiyet ya-

p›lmaz.”1355

Vasiyetin bafl›na ne yaz›l›r?:

Enes rad›yallahu anh’dan dedi ki: Onlar (ashab) vasiyetlerinin bafltaraf›na flu-

nu yazard›: “Rahman, rahim Allah’›n ad›yla! Bu filan o¤lu filan›n vasiyetidir. O Al-

lah’tan baflka hak ilah olmad›¤›na, bir ve tek oldu¤una, orta¤›n›n bulunmad›¤›-

na, Muhammed’in onun kulu ve Rasûlü oldu¤una, k›yametin flüphesiz olarak ge-

lece¤ine, Allah’›n kabirlerdekileri mutlaka diriltece¤ine de tan›kl›k etmektedir. O

geriye b›rakt›¤› akrabalar›na, Allah’a karfl› takvâl› olmalar›n›, aralar›n› düzeltme-

lerini, gerçekten mü’min kimseler iseler Allah’a ve Rasûlüne itaat etmelerini tav-

siye etmektedir. Ayn› flekilde onlara ‹brahim’in ve Yakub’un o¤ullar›na yapt›¤› flu

vasiyeti de yapmaktad›r: “O¤ullar›m flüphesiz Allah sizin için bu dini seçmifltir.
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1354 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 363, 2742 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-
hîh III, 250, 1628; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 64, 2847; Ne-
sâî, es-Sunen VI, 242

1355 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2194; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 905, 2713; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 72, 2853; Tirmizî, es-Sunen III, 293,
2203



Dolay›s›yla ancak müslümanlar olarak ölünüz.”1356

Vasiyete ne zaman hak kazan›l›r?:

Lehine vasiyette bulunulan kimsenin (musâ leh’in) vasiyete hak kazanma-

s› ancak vasiyet edenin (mûsînin) ölümünden ve borçlar›n›n ödenmesinden son-

ra sözkonusu olur. E¤er üzerindeki borçlar geriye b›rakt›¤› mal›n (terikenin) ta-

mam›n› kapsayacak olursa, mûsâ leh’in alacak bir fleyi olmaz.

Ali’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem borcun vasiyetten önce

ödenmesi hükmünü vermifltir. Sizler ise Kur’ân-› Kerim’de “yapt›¤› vasiyetten ya-

hut borçtan sonra” diye okumaktas›n›z.1357

Kiflinin kendi cenazesinin kald›r›lmas› ile ilgili vasiyeti:

Günümüzde insanlar›n pekço¤u dinlerinde bid’atler uydurmufl olduklar›n-

dan, özellikle de bu bid’atler cenazelerle alakal› oldu¤undan müslüman bir kim-

senin Yüce Allah’›n flu buyru¤u ile amel ederek sünnet-i seniyyeye uygun olarak

techiz ve tekfinin yap›lmas›n› vasiyet etmesi gerekir. “Ey iman edenler, tutufltu-

rucusu insanlarla tafllar olan o ateflten nefislerinizi ve ailelerinizi koruyunuz.

Onun üzerinde görevli iri-yar›, sert tabiatl› melekler vard›r. Onlar kendilerine ver-

di¤i emirlerde Allah’a asla isyan etmezler. Ne emr olunurlarsa onu yaparlar.” (et-

Tahrîm, 66/6)

Bundan dolay› Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashab› bu flekilde vasi-

yette bulunurlard›. Bu hususta onlardan gelmifl rivâyetler de pek çoktur. Bunlar-

dan birisi fludur: Âmir b. Sâd b. Ebi Vakkas’dan rivâyete göre babas› (Sâd b. Ebi

Vakkas) ölümü ile neticelenen hastal›¤›nda flunlar› söyledi: “Benim için (kabrimi)

lahid fleklinde kaz›n›z. Kerpiçleri de diklemesine yerlefltiriniz. T›pk› Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’e yap›ld›¤› gibi.”1358

Kendisinden önce ölen mirasç›s›n›n çocuklar› varsa:

Bir kimsenin kendisinden mirasç› olacak çocu¤u e¤er kendisi hayattayken
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1356 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1647; Dârakutnî, es-Su-
nen IV, 154, 16; Beyhakî VI, 287

1357 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2195; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâ-
ri’s-Sebîl 1667; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 906, 2715; Tirmizî, es-Sunen III, 294,
2205

1358 Bk. el-Elbânî, Ahkâmu’l-Cenâiz, s. 8



ölürse bu çocu¤unun çocuklar›na ölenin haketti¤i kadar›n› ya da üçte bir s›n›rla-

r›n› aflmayacak flekilde -ki üçte bir fazlad›r- bir fleyler vasiyet eder. E¤er çocu¤u-

nun çocuklar›na vasiyette bulunmaks›z›n ölürse geriye kalanlar onlara ölenin va-

siyet etmesi gereken miktar› verirler. Çünkü bu onun üzerinde bir borçtur. E¤er

bu borcu yazmaks›z›n ölecek olursa bu borç kalkmaz. Bugün (M›s›r) mahkeme-

lerde uygulama da bu flekildedir.
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FERÂ‹Z (M‹RAS) K‹TABI

Ferâiz’in tan›m›:1359

Ferâiz; “farîza” lafz›n›n ço¤uludur. Farîza da takdir etmek, miktar tesbit et-

mek anlam›nda “farz”dan al›nm›flt›r. Yüce Allah: “Tayin etti¤iniz (farzetti¤iniz)in

yar›s›n› (onlara) verin.” (el-Bakara, 2/237) buyurmaktad›r ki; bu da “takdir etti¤i-

nizin...” demektir.

Farz, fleriatte mirasç›n›n miktar› tesbit edilmifl pay› demektir. 

Mirasta haddi aflmaktan sak›nd›rmak: 

‹slâm’dan önce cahiliye döneminde araplar erkeklere miras hakk›n› tan›r,

kad›nlara tan›maz, büyüklere bu hakk› tan›r, küçüklere tan›mazd›. ‹slâm gelince

her hak sahibine hakk›n› verdi ve bu haklar› “Allah’tan bir vasiyet” (en-Nisâ, 4/12)

ve: “Allah’tan bir farz olarak” (en-Nisâ, 4/11) nitelendirdi. Daha sonra miras hu-

susunda Allah’›n fleriatine ayk›r› hareket eden kimseleri bu davran›fllar›ndan ile-

ri derecede sak›nd›rmakta ve kesin ifadelerle tehdit etmektedir. Yüce Allah flöy-

le buyurmaktad›r: “‹flte bunlar, Allah’›n s›n›rlar›d›r. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat

ederse onu orada ebediyyen kalmak üzere alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere

sokar. ‹flte en büyük kurtulufl budur. Kim de Allah’a ve Rasûlüne isyan eder, s›-

n›rlar›n› aflarsa onu da orada ebedi kalmak üzere bir atefle koyar. Üstelik onun

için küçültücü bir azap da vard›r.” (en-Nisâ, 4/13.14) 

Ölenin mal›ndan al›nan miras:

Kifli öldükten sonra terikesinden önce techiz ve defin masraflar› ç›kart›l›r.

1359 F›khu’s-Sunne, III, 434



Sonra borcu varsa ödenir, sonra vasiyeti yerine getirilir. E¤er bir fley kal›rsa mi-

rasç›lar›na pay edilir. Çünkü Yüce Allah: “Bu, yapaca¤› vasiyet(in yerine getiril-

mesin)den veya borçlar›(n›n ödenmesi)nden sonrad›r.” (en-Nisâ, 4/11) buyur-

maktad›r. Ali rad›yallahu anh da flöyle buyurmufltur: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem vasiyetten önce borcun ödenmesi hükmünü vermifltir.”1360

Miras alman›n sebebleri: 

Mirasç› olman›n sebebleri üçtür:

1. Neseb: Çünkü Yüce Allah: “Akrabalar (mirasta) Allah’›n Kitab› gere¤in-

ce de... birbirlerine daha yak›nd›rlar.” (el-Ahzab, 33/6) buyurmaktad›r.

2. Velâ: Çünkü ‹bn Ömer’in rivâyetine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Neseb ba¤› nas›l kopar›lamayan bir ba¤sa, velâ da

öyle bir ba¤d›r.”1361

3. Nikâh: Çünkü Yüce Allah: “Çocuklar› yoksa han›mlar›n›z›n geriye b›rak-

t›klar›n›n yar›s› sizindir.” (en-Nisâ, 4/12) buyurmaktad›r.

Mirasç› olman›n engelleri:

1. Öldürmek: Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Katil miras almaz.”1362

2. Din ayr›l›¤›: Usâme b. Zeyd rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Müslüman da kâfire mirasç› ol-

maz, kâfir de müslümandan miras almaz.”1363

3. Kölelik: Çünkü köle ve kölenin sahip oldu¤u mal, efendisinin mülküdür.

E¤er köle akrabas›na mirasç› olursa miras kendisine de¤il efendisine verilmifl

olur.
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1360 Az önce geçti.
1361 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7157; Hâkim, el-Mustedrek IV, 341; Beyhakî X,

292
1362 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4436; ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-

Sebîl, 1672; Tirmizî, es-Sunen III, 288, 2192; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 883, 2645
1363 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 50, 6764; Müslim, es-Sahîh III, 1233,

1614; Tirmizî, es-Sunen III, 286, 2189; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 911, 2729; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 120, 2892



Erkek mirasç›lar:

Erkek mirasç›lar on kiflidir: 

1,2. O¤ul ve ne kadar afla¤›ya giderse gitsin onun o¤lu. Çünkü Yüce Al-

lah flöyle buyurmaktad›r: “Çocuklar›n›z hakk›nda Allah size flöyle emrediyor: Er-

ke¤e iki diflinin pay› kadar (veriniz).” (en-Nisâ, 4/11)

3,4. Baba ve ne kadar yukar› giderse gitsin onun babas›. Çünkü Yüce Al-

lah flöyle buyurmaktad›r: “(Ölenin) çocu¤u varsa anne ve babas›n›n herbirine mi-

ras›n alt›da biri (verilir).” (en-Nisâ, 4/11) Dede de baba durumundad›r. Bundan

dolay› Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Ben Abdu’l-Muttalib’in o¤luyum” der-

di.1364

5,6. Kardefl ve ne kadar uzak olursa olsun onun o¤lu. Çünkü Yüce Allah:

“E¤er onun (ölen k›zkardeflinin) çocu¤u yoksa o (erkek kardefl) k›zkardefline mi-

rasç› olur.” (en-Nisâ, 4/176) buyurmaktad›r.

7,8. Amca ve ne kadar uzaklafl›rsa uzaklafls›n onun o¤lu. Çünkü Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Farz hisseleri sahiplerine veriniz.

Geri kalan ise en yak›n erke¤e ait olur.”1365

9. Koca: Çünkü Yüce Allah: “Çocuklar› yoksa han›mlar›n›z›n geriye b›rak-

t›klar›n›n yar›s› sizindir.” (en-Nisâ, 4/12) buyurmaktad›r.

10. Azad eden efendi: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Velâ hakk› azad eden kimseye aittir.”1366

Kad›nlardan mirasç› olanlar:

Mirasç› kad›nlar yedidir: 

1,2. K›z ve babas› ne kadar uzak olursa olsun o¤lun k›z›: Çünkü Yüce Al-

lah: “Çocuklar›n›z hakk›nda Allah size flöyle emrediyor...” (en-Nisâ, 4/11) buyur-

maktad›r.

3,4. Anne ve anneanne: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “(Ölenin)
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1615; Tirmizî, es-Sunen III, 283, 2179; Ona yak›n: Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– VIII, 104, 2881; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 915, 2740

1366 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 550, 456; Müslim, es-Sahîh II, 1141, 1504;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 438, 3910; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
842, 2521



çocu¤u varsa anne ve babas›n›n herbirine miras›n alt›da biri (verilir).” (en-Nisâ,

4/11) buyurmaktad›r. 

5. K›zkardefl: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er çocu¤u bu-

lunmay›p da k›zkardefli bulunan bir erkek ölürse b›rakt›¤›n›n yar›s› k›zkardefle

kal›r.” (en-Nisâ, 4/176) buyurmaktad›r.

6. Zevce: Çünkü Yüce Allah: “E¤er çocu¤unuz yoksa b›rakt›¤›n›z›n dörtte

biri han›mlar›n›z›nd›r.” (en-Nisâ, 4/12) buyurmaktad›r.

7. Azad edici kad›n efendi: Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Velâ

hakk› azad eden kimseye aittir” buyurmufltur.1367

Terikeyi (miras›) hak edenler:

Terikeyi hak edenler üç gruptur: Farz hisse sahipleri, asabe olanlar ve zû

rahim diye bilinen akrabalar: 

Yüce Allah’›n Kitab›nda miktarlar› tesbit edilmifl farz hisseler alt› tanedir.

Yar›m, dörtte bir, sekizde bir, üçte iki, üçte bir ve alt›da bir.

Yar›m hisse befl kifliye verilir: 

1. Zevcenin çocu¤u yoksa koca: Çünkü Yüce Allah: “Çocuklar› yoksa ha-

n›mlar›n›z›n geriye b›rakt›klar›n›n yar›s› sizindir.” (en-Nisâ, 4/12)

2. K›z çocuk: Çünkü Yüce Allah: “E¤er k›z bir tek ise miras›n›n yar›s› onun-

dur.” (en-Nisâ, 4/11) buyurmaktad›r.

3. O¤lun k›z›: Çünkü icmâ’a göre k›z›n yerini tutar.

‹bnu’l-Münzir der ki: “O¤lun erkek çocuklar› ile o¤lun k›z çocuklar›n›n k›z

ve erkek çocuklar›n›n yerini tuttuklar›nda, erkeklerinin erkekleri gibi k›zlar›n›n da

k›zlar› gibi –e¤er ölenin kendi sulbünden çocu¤u yoksa- de¤erlendirilece¤i üze-

rinde icmâ’ etmifllerdir.”1368

4,5. Anne-baba bir k›zkardefl ve baba bir k›zkardefl: Çünkü Yüce Allah

flöyle buyurmaktad›r: “E¤er çocu¤u bulunmay›p da k›zkardefli bulunan bir erkek

ölürse b›rakt›¤›n›n yar›s› k›zkardefle kal›r.” (en-Nisâ, 4/176)
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Dörtte bir iki kiflinin farz hissesidir:

1. Zevcenin çocu¤u bulunmas› halinde koca: Çünkü Yüce Allah flöyle bu-

yurmaktad›r: “E¤er çocuklar› varsa b›rakt›klar›n›n dörtte biri sizindir.” (en-Nisâ,

4/12)

2. E¤er kocan›n çocu¤u yoksa zevce: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmak-

tad›r: “E¤er çocu¤unuz yoksa b›rakt›¤›n›z›n dörtte biri onlar›nd›r.” (en-Nisâ, 4/12)

Sekizde bir tek kiflinin pay›d›r:

O da ölen kocan›n çocu¤unun bulunmas› halinde zevcedir: Çünkü Yüce

Allah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er çocu¤unuz varsa geriye b›rakt›klar›n›z›n sekiz-

de biri onlar›nd›r.” (en-Nisâ, 4/12) 

Üçte iki dört kiflinin farz hissesidir:

1,2. ‹ki k›z ve o¤lun iki k›z›: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er

kad›nlar ikiden fazla iseler miras›n üçte ikisi onlar›nd›r.” (en-Nisâ, 4/11) 

3,4. Anne baba bir iki k›zkardefl ve baba bir iki k›zkardefl: Çünkü Yüce Al-

lah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er k›zkardefller iki (veya daha çok) iseler erkek kar-

deflin b›rakt›¤›n›n üçte ikisini al›rlar.” (en-Nisâ, 4/176) 

Üçte bir de iki kiflinin hissesidir:

1. Baflkas› taraf›ndan hacb edilmiyor (mirastan pay› eksiltilmiyor) ise an-

ne: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Çocu¤u olmay›p da anne ve baba-

s› kendisine mirasç› olana gelince; üçte biri annesinindir.” (en-Nisâ, 4/11) 

2. Anne bir, iki ve daha fazla erkek ve k›zkardefller. Çünkü Yüce Allah flöy-

le buyurmaktad›r: “E¤er bir erkek veya kad›na çocu¤u ve babas› olmad›¤› (kelâ-

le oldu¤u) halde mirasç› olunuyor ve bunlar›n (ana bir) erkek veya k›zkardefli

varsa bunlar›n herbirine alt›da bir düfler. E¤er bundan daha çok iseler o halde

hepsi... üçte bire ortak olurlar.” (en-Nisâ, 4/12) 

Alt›da bir yedi kiflinin pay›d›r:

1. Ölenin çocu¤u veya kardefllerinin bulunmas› halinde anne: Çünkü Yü-

ce Allah flöyle buyurmaktad›r: “(Ölenin) çocu¤u varsa anne ve babas›n›n herbi-

rine miras›n alt›da biri (verilir). Çocu¤u olmay›p da anne ve babas› kendisine mi-

rasç› olana gelince, üçte biri annesinindir (kalan› babas›n›nd›r). E¤er (ölenin er-
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kek ve k›z) kardeflleri varsa o vakit alt›da biri annesinindir.” (en-Nisâ, 4/12)

2. Annenin bulunmamas› halinde nine: ‹bnu’l-Münzir der ki: “Ölenin anne-

si yoksa ninesinin alt›da bir alaca¤› hususunda icmâ’ vard›r.”1369

3. Erkek ya da k›z olsun annenin tek çocu¤u: Çünkü Yüce Allah flöyle bu-

yurmaktad›r: “E¤er bir erkek veya kad›na çocu¤u ve babas› olmad›¤› (kelâle ol-

du¤u) halde mirasç› olunuyor ve bunlar›n (anne bir) erkek veya k›zkardefli varsa

bunlar›n herbirine alt›da bir düfler.” (en-Nisâ, 4/12)

4. Sulben k›z çocu¤u ile birlikte o¤lun k›z›: Çünkü Ebû Kays rivâyet etti¤i

hadisinde flunlar› söylemektedir: Ben Huzeyl b. fiurahbil’i flöyle derken dinledim:

Ebû Mûsâ’ya (mirasç›n›n geriye b›rakt›¤›) k›z, o¤lun k›z› ve k›zkardefl(in alacak-

lar› miras) hakk›nda soru soruldu. O flöyle dedi: Yar›s› k›z›n, yar›s› da k›zkarde-

flindir. Bununla birlikte ‹bn Mesud’a da git. O da benim görüflümü kabul edecek-

tir. ‹bn Mesud’a soruldu ve ona Ebû Mûsâ’n›n söyledi¤i de bildirilince flunlar› söy-

ledi: E¤er ben (baflka türlü hüküm verirsem) sap›t›r ve hidayet bulanlardan ol-

mam. Ben bu mesele hakk›nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in verdi¤i hü-

küm gibi hüküm veriyorum: Yar›s› k›z›n, üçte ikiyi tamamlayacak flekilde alt›da

biri o¤lun k›z›n›n, gerisi de k›z kardeflindir.

Soranlar Ebû Mûsâ’ya gidip ‹bn Mesud’un söylediklerini haber verdiler. O

da flunlar› söyledi: “Bu büyük alim aram›zda bulundu¤u sürece bana soru sor-

may›n›z.”1370

5. O¤lun k›z›n›n sulben k›z ile birlikte olmas› haline k›yas edilerek ve üçte

ikiyi tamamlamak üzere anne-baba bir k›zkardefl ile birlikte baba bir k›zkardefl.

6. Çocuk ile birlikte baba: Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “(Öle-

nin) çocu¤u varsa anne ve babas›n›n herbirine miras›n alt›da biri (verilir).” (en-

Nisâ, 4/11)

7. Baban›n yoklu¤u halinde büyükbaba: ‹bnu’l-Münzir dedi ki: “Büyükba-

ban›n baba hükmünde oldu¤unu icmâ’ ile kabul etmifllerdir.”1371
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Asabe

Tan›m›:1372

Asabe: “Âs›b”›n ço¤uludur. “Tâlib” kelimesinin ço¤ulunun “talebe” olarak

gelmesi gibi. Bunlar erke¤in o¤ullar› ve baba taraf›ndan akrabalar› demektir. 

Burada kastedilenler ise farz hisse sahipleri hisselerini ald›ktan sonra ka-

lan›n kendilerine verildi¤i kimselerdir. E¤er farz hisselerin al›nmas›ndan sonra

herhangi bir fley artmayacak olurlarsa asabe de hiçbir fley almaz. Ancak asabe-

den olan flahs›n o¤ul olmas› halinde hiçbir flekilde mahrum edilmez. 

Asabe ayn› flekilde farz hisse, sahiblerinden kimse bulunmad›¤› takdirde

terikenin tamam›na da hak kazananlard›r: ‹bn Abbas’tan rivâyete göre Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Farz hisseleri sahiplerine veriniz;

geriye kalan ise en yak›n erke¤e ait olur.”1373

Yüce Allah flöyle buyurdu: “E¤er onun (ölen k›zkardeflinin) çocu¤u (baba-

s›) yoksa o (erkek kardefl) k›zkardefline (mal›n›n tümüne) mirasç› olur.” (en-Ni-

sâ, 4/176) Burada Yüce Allah tek mirasç› olmas› halinde, miras›n tamam›n› er-

kek kardefle vermifltir. Di¤er asabeler de buna k›yas edilmifltir. 

Asabenin k›s›mlar›:1374

Asabe biri nesebî asabe, di¤eri sebebî asabe olmak üzere iki k›sma ayr›-

l›r.

Sebebi asabe: Köle azad etme sebebiyle söz konusu olan asabeliktir.

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Velâ azad edenin hakk›d›r” buyurmufl-

tur.1375 Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Velâ neseb

gibi ayr›lmaz bir ba¤d›r.”1376

Azad eden mevlâ (efendi), ancak neseb yoluyla asabelerin bulunmamas›

halinde miras al›r. 

Azad edenin erkek ya da kad›n olmas› aras›nda da bir fark yoktur. 

Abdullah b. fieddâd, o Hamza’n›n k›z›ndan flöyle dedi¤ini rivâyet etmek-

tedir: “Benim efendim öldü ve geriye bir k›z çocu¤u b›rakt›. Rasûlullah sallallahu
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aleyhi ve sellem onun mal›n› benimle k›z› aras›nda paylaflt›rd›. Mal›n›n yar›s›n› ba-

na, di¤er yar›s›n› da k›z›na verdi.”1377

Neseb yoluyla asabe de üç gruptur:

1. Bizatihi asabe olanlar: Bunlar koca ile annenin erkek çocu¤u d›fl›nda

kalan mirasç› erkeklerdir.

2. Li gayrihî asabe olanlar: Bunlar da k›z çocuklar› ile o¤ulun k›zlar›, an-

ne-baba bir k›zkardefller ve baba bir k›zkardefllerdir. Bunlar›n herbirisi kardefliy-

le birlikte ve onun sebebiyle asabe olur ve erkek kardeflinin ald›¤›n›n yar›s›n› al›r.

Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “E¤er (mirasç›lar) erkek ve k›zkardefller

iseler, o zaman erkek için kad›n›n iki pay› vard›r.” (en-Nisâ, 4/176)

3. Baflkas› ile birlikte asabe: Bunlar da k›zlarla birlikte k›zkardefllerdir. Bu-

na delil de az önce geçen ‹bn Mesud’un hadisinde “kalan da k›zkardefle aittir”

ifadesidir.1378

Hacb ve mahrumiyet:1379

Hacb: Sözlükte engellemek, al›koymak demektir. Bundan maksat ise mu-

ayyen bir flahs›n bir baflka flahs›n varl›¤› sebebiyle, miras›n› k›smen ya da tama-

men almaktan al›konulmas›d›r. 

Mahrumiyetten maksat ise, muayyen bir flahs›n öldürmek ve buna benzer

mirasa mani hallerden herhangi birisinin tahakkuku sebebiyle miras›ndan al›ko-

nulmas›, mahrum edilmesi demektir.

Hacbin k›s›mlar›:

Hacb noksanl›k hacbi ve mahrumiyet hacbi olmak üzere iki k›s›md›r.

Noksanl›k hacbi: Mirasç›lardan herhangi birisinin baflkas›n›n varl›¤› sebe-

biyle alaca¤› hissenin eksilmesidir. Bu da befl kifli hakk›nda sözkonusudur: 

1. Koca: (Ölenin) çocu¤unun varl›¤› halinde pay› yar›mdan dörtte bire

hacb olur (iner).

2. Zevce: Çocu¤un varl›¤› halinde, dörtte bir olan pay› sekizde bire hac-

bolur.
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1378 Az önce geçti.
1379 F›khu’s-Sunne, III, 440-441



3. Anne: Ölenin miras alan fer’inin varl›¤› halinde pay› üçte birden, alt›da

bire hacb olur.

4. O¤lun k›z›1380    

5. Baba bir k›zkardefl1381

Mahrumiyet hacbi’ne gelince, bu baflkas›n›n varl›¤› sebebiyle bir kiflinin

miras›n›n tamam›n›n engellenmesidir. O¤lun varl›¤› halinde kardeflin miras›n›n

engellenmesi gibi. Bu tür bir hacb –Doksanl›k hacbine maruz kalmalar› mümkün

olmakla birlikte– miras alan alt› kiflinin miras›na müdahale edemez. Sözkonusu

alt› kifli: 

1, 2. Ebeveyn: Baba ve anne

3, 4. Çocuklar: O¤ul ve k›z

5, 6. Efller (kar›-koca) 

Mahrumiyet hacbi bu mirasç›lar›n d›fl›nda kalan mirasç›lar hakk›nda söz-

konusu olur. 

Mahrumiyet hacbinin iki esas› vard›r: 

1. Ölüye bir flah›s vas›tas› ile akraba olan herbir kimse, o flahs›n varl›¤› ile

birlikte miras almaz. O¤lun o¤lu gibi. O¤ul varsa miras alamaz. Bundan annenin

çocuklar› müstesnâd›r. Annenin çocuklar› ölene onun vas›tas› ile ulaflmakta ise-

ler de anne bulunmakla birlikte miras al›rlar.

2. Yak›n olana uzaktakine göre öncelik tan›n›r. Buna göre o¤ul, kardeflinin

o¤lunu hacbeder. E¤er dereceleri birbirine eflitse akrabal›k kuvveti ile tercih yo-

luna gidilir. Anne-baba bir kardeflin, baba bir kardefli hacbetmesi gibi.
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ren)
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HUDÛD (HADLER) K‹TABI

Tan›m›:

“Hudûd: Hadd’in ço¤ulu olup as›l anlam›: ‹ki fleyin aras›n› ay›ran engel de-

mektir. Sözlükte de: “Al›koymak, engellemek anlam›ndad›r.”1382

Terim olarak: “Masiyetler hakk›nda –benzerlerine düflülmesini engellemek

için– fler’an belirlenmifl cezalar demektir.”1383

Hadleri gerektiren suçlar:

“Kitap ve sünnet belirli birtak›m suçlara s›n›r ve ölçüleri bilinen cezalar tes-

bit etmifltir. Bunlara “had gerektiren suçlar” ad› verilir. Bu suçlar zina, kazf (zina

iftiras›), h›rs›zl›k, sarhoflluk, muharebe, irtidad ve ba¤ydir.”1384

Hadleri uygulaman›n fazileti:

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Yeryüzünde uygulanan bir had, yeryüzünde yaflayanlar için k›rk sabah kendile-

rine ya¤mur ya¤d›r›lmas›ndan daha iyidir.”1385

1382 F›khu’s-Sunne, II, 302
1383 Menâru’s-Sebîl, II, 360
1384 F›khu’s-Sunne, II, 302
1385 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2057; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 848, 2538;

Nesâî, es-Sunen VIII, 76



Yak›na, uza¤a, flerefliye ve alt kesimde olana hadleri uygulaman›n

gere¤i:

Ubâde b. es-Sâmit’ten dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Hadleri yak›na da, uza¤a da uygulay›n›z. Allah u¤runda k›nayan›n k›na-

mas›ndan çekinmeyiniz.”1386

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Üsame Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem ile bir kad›n hakk›nda konufltu. fiöyle buyurdu: “Sizden öncekilerin helâk

olmalar›n›n tek sebebi, onlar›n toplumun alt kesimindekilere haddi uygulamalar›,

buna karfl›l›k flerefli kimselere haddi uygulamay› terketmeleri olmufltur. Nefsim

elinde olana yemin ederim ki, e¤er bu ifli Fat›ma yapm›fl olsayd›, flüphesiz onun

dahi elini keserdim.”1387

Haddin uygulanmas› için sorumlu yöneticiye gidildi¤inde flefaatin

mekrûh oluflu:

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Kureyflliler h›rs›zl›k yapan Mahzum

o¤ullar›na mensub kad›n›n durumu dolay›s›yla telafla düfltüler. Bu kad›n hakk›nda

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kim konuflabilir? dediler. Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’in sevdi¤i Üsame d›fl›nda bu ifle kim cesaret edebilir? Bunun üzeri-

ne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konufltu. Ona: “Allah’›n hadlerinden bir had

hakk›nda m› flefaat ediyorsun” dedi. Sonra aya¤a kalkt›, hutbe irad ederek dedi ki:

“Ey insanlar! Sizden öncekiler flerefli bir kimse h›rs›zl›k yapt›¤›nda ona iliflmediler.

Aralar›nda zay›f gördükleri bir kimse h›rs›zl›k yapt›¤›nda ona haddi uygulad›lar ve

bu sebeble onlar sapt›lar. Allah’a yemin ederim, e¤er Muhammed’in k›z› Fât›ma

h›rs›zl›k yapacak olsa flüphesiz Muhammed onun da elini keser.”1388

Mü’minin hatas›n› setretmenin gere¤i:

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Kim bir müslüman› setrederse (ay›b›n› gizlerse) Allah da dünya ve âhirette onun

ay›b›n› gizler.”1389
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1386 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2058; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 849, 2540
1387 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2319; Buhârî, es-Sahîh

–Fethu’l-Bârî ile– XII, 86, 6887
1388 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 87, 6788; Müslim, es-Sahîh III, 1315,

1688; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 31, 4351; Nesâî, es-Su-
nen VIII, 74; Tirmizî, es-Sunen II, 442, 1455; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 851, 2547

1389 Muhtasar Sahîhi Müslim 1888; Müslim, es-Sahîh IV, 2074, 2699; Tirmizî, es-Su-



Kiflinin kendi kusurunu da gizlemesi müstehabt›r. Çünkü Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Ümmetimin hepsine afiyet verilmifltir. Mü-

câhirler (aç›¤a vuranlar) müstesnâ. fiüphesiz ki kiflinin geceleyin bir ifl yap›p

sonra sabah olunca Allah onu setretmifl oldu¤u halde: Ey filan, ben flunu flunu

yapt›m, demesi de mücâhirliktendir. Halbuki gece boyunca Allah onu setretmifl-

ti. Sabah oldu¤unda ise o, Allah’›n setredip gizledi¤ini aç›¤a ç›karm›fl oldu.”1390

Hadler (günaha) keffarettir:

Ubâde b. es-Sâmit rad›yallahu anh’dan dedi ki: Bir mecliste Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem’in yan›nda bulunuyorduk. Bize: “Allah’a hiçbir fleyi ortak kofl-

mamak, h›rs›zl›k yapmamak, zina etmemek üzere bana bey’at ediniz” dedikten

sonra flu âyeti (em-Mümtehine, 60/12. âyetin tamam›n›) okudu. (Devamla flöyle

buyurdu): “Sözünde duran›n›z›n mükâfat›n› vermek Allah’a aittir. Kim de bu suç-

lardan birilerini iflleyip de onun karfl›l›¤›nda cezaland›r›l›rsa çekti¤i o ceza onun

keffareti olur. Kim de bunlardan bir fleyler ifller de Allah onun bu halini gizlerse,

onun ifli de Allah’a aittir. Allah dilerse ona ma¤firet buyurur, dilerse onu cezalan-

d›r›r.”1391

Hadleri kim uygular?:1392

Hadleri ancak imam yönetici yahut onun vekili uygulayabilir. Çünkü Pey-

gamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken hadleri uygulad›¤› gibi, ondan sonra

gelen halifeleri de böyle yapt›lar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hadlerin

uygulanmas›nda baflkalar›na da vekâlet vererek flöyle buyurmufltur: “Ey Uneys,

flu adam›n kar›s›n›n yan›na git, e¤er itiraf ederse onu recmet.”1393

Efendinin kölesine had uygulamas› caizdir. Çünkü Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Cariye zina edip de zinas› aç›kça ortaya ç›kar-

sa ona had uygulas›n, ama (suçunu) bafl›na kakmas›n. Sonra yine zina ederse
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nen II, 539, 1449; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 82, 225; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– XIII, 289, 4925

1390 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 486, 6069; Müslim, es-Sahîh IV, 2291,
2990

1391 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 64, 18; Müslim, es-Sahîh III, 1333, 1709;
Nesâî, es-Sunen VII, 148

1392 Menâru’s-Sebîl, II, 361
1393 Biraz sonra bir olay ile birlikte gelecektir.



yine ona haddi uygulas›n, fakat (suçunu) bafl›na kakmas›n. Daha sonra üçüncü

bir defa daha zina ederse art›k onu k›ldan bir ip karfl›l›¤›nda olsa dahi sat›ver-

sin.”1394

Zina suçunun haddi:

Zina haramd›r ve en büyük günahlardand›r. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Zinaya yaklaflmay›n. O gerçekten bir

hayas›zl›kt›r, kötü bir yoldur.” (el-‹srâ, 7/32)

Abdullah b. Mesud rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’e sordum: En büyük günah hangisidir? O: “Allah seni yaratm›fl oldu¤u halde

ona efl koflmand›r” dedi. Sonra hangisidir, diye sordum. O: “Seninle birlikte yer

korkusuyla çocu¤unu öldürmendir” dedi. Sonra hangisi, diye sordum. “Komflu-

nun helâli olan kad›nla zina etmendir” buyurdu.1395

Yüce Allah da flöyle buyurmaktad›r: “Onlar ki Allah ile birlikte baflka bir ilâ-

ha ibadet etmezler. Hak ile olmas› d›fl›nda Allah’›n öldürülmesini haram k›ld›¤›

nefsi de öldürmezler, zina da etmezler. Kim bunlar› ifllerse ceza(lar›) ile karfl›la-

fl›r. K›yamet gününde onun azab› kat kat verilir. O azabta ebediyyen hor ve ha-

kir bir halde kal›r. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel iflleyenler müstüs-

nâ. ‹flte Allah bunlar›n günahlar›n› sevaba de¤ifltirir.” (el-Furkan, 25/68.70)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in gördü¤ü bir rüyaya dair Semura b.

Cundub’un rivâyet etti¤i uzunca hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: 

“Yola koyulduk. Tand›ra benzer bir fleyin yan›na geldik. (Ravi) dedi ki: Zan-

nederim flunlar› da söylüyordu: Bir de bakt›k ki, içinden gürültüler ve sesler yük-

seliyor. ‹çine bakt›k, içinde ç›plak erkek ve kad›nlar oldu¤unu gördük. Alt tarafla-

r›ndan onlara alev geliyordu. Bu alev onlara geldi mi ba¤›r›p ça¤›r›yor, yalvar›p

yakar›yorlard›. Ben o iki mele¤e:_Bunlar kimlerdir, diye sordum. Onlar: Tand›ra

benzer fleyin içerisinde bulunan o ç›plak erkek ve kad›nlar, zina eden erkek ve

kad›nlard›r, dedi.”1396
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1394 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 165, 6839; Müslim, es-Sahîh III, 1328,
1703

1395 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 114, 6811; Müslim, es-Sahîh I, 90, 86;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 422, 2293; Tirmizî, es-Sunen V,
17, 3232

1396 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3462; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII,
438, 7047



‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “Kul zina etti¤inde mü’min olarak zina etmez. H›rs›zl›k yapt›¤›nda

mü’min olarak h›rs›zl›k yapmaz. ‹çki içti¤inde mü’min olarak içki içmez, mü’min

olarak da (haks›zca kimseyi) öldürmez.”

‹krime dedi ki: ‹bn Abbas’a: Bundan iman nas›l çekilip al›n›r, diye sordum.

O parmaklar›n› birbirine sokup ç›kartarak. ‹flte böyle, dedi. E¤er tevbe ederse

iman› ona –yine parmaklar›n› birbirine geçirerek– böylece döner, dedi.1397

Zinakârlar›n k›s›mlar›:

Zinakâr ya evlenmemifltir yahutta muhsand›r.

E¤er hür, muhsan1398 olan mükellef kendi iradesi ile zina ederse onun

haddi ölünceye kadar recm edilmektir. 

Câbir b. Abdullah el-Ensari’den dedi ki: Eslem kabilesinden bir adam Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek ona zina etti¤ini söyledi. Kendisi hakk›n-

da üç defa flahitlik etti. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem recm edil-

mesini emretti ve recm edildi. Daha önceden muhsan olmufl bir kimse idi.”1399

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh

bir gün insanlara bir hutbe irad ederek flunlar› söyledi: 

“fiüphesiz Allah Muhammed’i hak ile gönderdi. Ona Kitab› indirdi. Ona in-

dirilen buyruklar aras›nda recm âyeti de vard›. Biz o âyeti okuduk, onu aklettik

ve belledik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem recm etti¤i gibi, ondan sonra biz de

recm ettik. Korkar›m ki insanlar üzerinden uzunca bir süre geçecek olursa birisi

kalk›p flöyle diyebilir: Allah’a yemin ederim, Allah’›n kitab›nda recm âyetini bul-

muyoruz. Böylelikle o insanlar Allah’›n indirmifl oldu¤u bir farizay› terkederek sa-

p›tm›fl olurlar. Recm, Allah’›n Kitab›nda muhsan olduklar› takdirde zina eden er-

kek ve kad›nlar üzerine hak bir cezad›r. Ancak beyyinenin (öngörülen delilin) or-

tada olmas› yahut hamilelik ya da itiraf bulunmas› flartt›r.”1400
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1397 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7708; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII,
114, 6809; Nesâî, es-Sunen VIII, 63 –‹krime’nin ‹bn Abbas’a sorusu ve cevab›
yok–

1398 Muhsan: Daha önceden sahih bir nikâhla cinsel iliflki kurmufl kimse demektir.
Mükellef bali¤ ve akil olan kimse demektir. Buna göre küçük çocu¤a ve deliye
had uygulanmaz. Çünkü daha önce defalarca da geçti¤i gibi hadiste: “Kalem üç
kifliden kald›r›lm›flt›r...” diye buyurulmufltur. 

1399 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3725; Tirmizî, es-Sunen II, 441, 1454; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 112, 4407

1400 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 144, 6830; Müslim, es-Sahîh III, 1317,



Kölelerin haddi: 

Hür olmayan bir kimse -erkek köle yahut cariye olsun- zina etti¤i zaman

ona recm cezas› uygulanmaz. Fakat ona elli celde vurulur. Çünkü Yüce Allah

flöyle buyurmufltur: “E¤er evlendikten sonra fuhufl ifllerlerse onlara muhsan

olanlara verilen cezan›n yar›s› verilir.” (en-Nisâ, 4/25)

Abdullah b. Ayyafl el-Mahzumî’den dedi ki: “Ömer b. el-Hattab Kureyflliler-

den birtak›m gençler hakk›nda bana emir verdi. Biz de emirli¤e (devlete) ait ka-

d›n cariyelerden birtak›m cariyelere, zina etmifl olduklar› için, ellifler ellifler celde

(sopa) vurduk.”1401

Zinaya zorlanan kimseye had uygulanmaz:

Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den dedi ki: Ömer b. el-Hattab rad›yallahu

anh‘›n huzuruna oldukça susam›fl haliyle yolda bir çoban›n yan›ndan geçip su is-

temifl, çoban kendisi ile zina etmesini kabul etmedikçe ona su vermeyi kabul et-

medi¤inden çoban›n iste¤ini kabul etmifl bir kad›n getirildi. O da bu kad›n› rec-

metmek hususunda insanlarla (istiflare ehli kimselerle) dan›flt›. Ali rad›yallahu anh

flöyle dedi: “Bu kad›n çaresiz kalm›fl birisidir. Benim görüflüme göre onu serbest

b›rakmal›s›n.” Ömer de onun görüflünü kabul etti.1402

Bekar›n cezas›:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Zina eden difli ile zina eden erke¤in her-

birine yüzer de¤nek vurun. Allah’a ve âhiret gününe iman etmifl kimseler iseniz

Allah’›n dini (hükmü) hususunda her ikisine de ac›yaca¤›n›z tutmas›n. Mü’min-

lerden bir topluluk da azaplar›na tan›k olsunlar.” (en-Nur, 24/2) 

Zeyd b. Halid el-Cuhenî’den dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i

muhsan olmay›p, zina etmifl kimseye yüz sopa vurulup, bir sene de sürgüne

gönderilmesini emrederken dinledim.”1403

Ubâde b. es-Sâmit’ten dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-
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1691; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 97, 4395; Tirmizî, es-Su-
nen II, 442, 1456

1401 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2345; Mâlik, el-Muvatta
594, 1508; Beyhakî VIII, 242

1402 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2313; Beyhakî VIII, 236
1403 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2347; Buhârî, es-Sahîh

–Fethu’l-Bârî ile– XII, 156, 6831



yurdu: “Benden ö¤reniniz, benden ö¤reniniz. Allah o kad›nlara yol göstermifl bu-

lunuyor: Bekâr bekâr ile zina ederse yüz celde ve bir y›l sürgün, evli evli ile zina

ederse yüz celde ve recm cezas› vard›r.”1404

Had cezas› ne ile sabit olur?:

“Had, ya ikrar etmek yahutta flahitlerin flehadeti ile sabit olur.”1405

‹krar ile sabit olmas›n›n delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Mâiz’i ve

⁄âmid’li kad›n› kendi aleyhlerine yapt›klar› ikrar sebebiyle recmetmifl olmas›d›r:

‹bn Abbas rad›yallahu anh’dan dedi ki: Mâiz b. Malik, Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem’e gelince Peygamber ona flöyle dedi: “Öpmüfl yahut çimdiklemifl ya

da bakm›fl olmal›s›n, öyle mi?” Maiz: Hay›r ey Allah’›n Rasûlü, dedi. Peygamber

kinayeli laf›z kullanmaks›z›n aç›ktan aç›¤a: ”O ifli o kad›na yapt›n m›?” diye sor-

du. (Evet deyince); iflte o vakit onun recmedilmesini emir buyurdu.”1406

Süleyman b. Bureyde’den, o babas›ndan rivâyete göre Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’e Ezd’lilerin ⁄âmid kolundan bir kad›n gelerek:_Ey Allah’›n Ra-

sûlü, beni temizle dedi. Peygamber: “Ne oluyor sana be kad›n? Geri dön. Al-

lah’tan ma¤firet dile ve O’na tevbe et.” Kad›n flöyle dedi: Gördü¤üm kadar›yla

Mâiz b. Malik’i geri çevirdi¤in gibi beni de geri çevirmek istiyorsun. Peygamber:

“Neden bahsediyorsun?” diye sorunca, kad›n: Zinadan hamileyim dedi. Peygam-

ber: “Sen mi?” diye sordu. Kad›n: Evet, dedi. Peygamber ona: “Karn›ndakini do-

¤uruncaya kadar git” buyurdu. Do¤umunu yap›ncaya kadar ensardan bir adama

bak›m›n› üstlensin diye verdi. Adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek:

⁄amid’li kad›n do¤umunu yapt›, dedi. Peygamber flöyle buyurdu: “O halde biz

onu recmedip sonra da çocu¤unu emzirecek kimsesi olmayan bebek olarak b›-

rakamay›z.” Ensardan bir adam kalk›p: Ey Allah’›n Peygamberi ona süt emzir-

meyi ben üstleniyorum, dedim. Bunun üzerine kad›n› recm etti.1407

E¤er ikrarda bulunmufl kimse ikrar›ndan vazgeçecek olursa b›rak›l›r, ona

iliflilmez. Çünkü Nuaym b. Hezzâl’›n rivâyetine göre: Mâiz b. Malik babam›n hi-

mayesinde yetim birisi idi. Kabileden bir kad›n ile zina etti... Bu rivâyetinde flun-
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1404 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1036; Müslim, es-Sahîh III, 1316, 1690; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 93, 4392; Tirmizî, es-Sunen II, 445,
1461; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 852, 2550

1405 F›khu’s-Sunne, III, 352
1406 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3724; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–

XII, 135, 6824; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 109, 4404
1407 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1039; Müslim, es-Sahîh III, 1321, 1695



lar› da söylemektedir: Recm edilmesi için emir verdi. (Medine’nin d›fl taraflar›n-

daki kara tafll›k olan) el-Harre’ye ç›kart›ld›. Recm edilmeye bafllan›nca tafllar›n

vücuduna de¤di¤ini görünce tahammül gösteremedi. Ç›kt› ve h›zl›ca koflmaya

koyuldu. Abdullah b. Uneys karfl›s›na ç›kt›. Arkadafllar› ona yetiflememiflti. Ab-

dullah bir devenin uyluk kemi¤ini üzerine atarak onu öldürdü. Sonra Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve ona olan› anlatt›. Peygamber flöyle buyurdu: “Ni-

çin onu b›rakmad›n›z? Belki o tevbe eder, Allah da onun tevbesini kabul eder-

di.”1408

“Ben filan kad›n ile zina ettim” diyen kimsenin hükmü:

Bir kimse kendi aleyhine filan kad›n ile zina etti¤ine dair ikrarda bulunursa

ona had uygulan›r. Sözünü etti¤i kad›n da kendi aleyhinde ikrarda bulunursa ona

da had uygulan›r, aksi takdirde uygulanmaz:

Ebû Hureyre ile Zeyd b. Halid’den: ‹ki kifli Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in huzurunda davalaflt›lar. Onlardan birisi: Aram›zda Allah’›n Kitab›na göre

hüküm ver, dedi. Di¤eri –ki ikisinin bilgili olan› idi– flöyle dedi: Evet ey Allah’›n

Rasûlü, aram›zda Allah’›n Kitab› gere¤ince hüküm ver, bana da konuflmak üze-

re izin ver, dedi. Allah Rasûlü: “Konufl” dedi. Adam dedi ki: Benim o¤lum bu ada-

m›n yan›nda iflçi olarak çal›fl›yordu. Onun kar›s› ile zina etti. Bana söylediklerine

göre benim o¤lum recm edilecekti. Bu bak›mdan ben de o¤lumu yüz koyun ve

bana ait olan bir cariyeyi fidye olarak verdim. Daha sonra ben ilim ehli kimsele-

re sordum. Bana söylediklerine göre benim o¤lumun cezas› yüz sopa ve bir se-

ne sürgüne gönderilmekmifl. Recm ise ancak onun kar›s›n›n cezas›d›r. Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Nefsim elinde olana yemin ederim ki,

aran›zda Allah’›n Kitab› gere¤ince hüküm verece¤im. Senin koyunlar›n ve cari-

yen sana geri verilecektir.” Daha sonra o¤luna yüz sopa vurdu ve bir sene sür-

güne gönderdi. Eslem’li Uneys’e de di¤er adam›n han›m›n›n yan›na gitmesini

emretti. Zina etti¤ini itiraf ederse onu recmetmesini söyledi. Kad›n itiraf etti,

Uneys de onu recmetti.1409
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1408 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3716; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– XII, 99, 4396

1409 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 136, 6827 ve 6728; Müslim, es-Sahîh III,
1324, 1697 ve 1698;  Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 128, 4421;
Tirmizî, es-Sunen II, 443, 1458; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 852, 2549; Nesâî, es-
Sunen VIII, 240



Zina suçunun flahitlerle ispatlanmas›:

Yüce Allah flöyle buyurdu: “Muhsan han›mlara iftira edenler sonradan dört

flahit getiremeyenlere seksener (de¤nek) vurun ve flahitliklerini ebediyyen kabul

etmeyin. Onlar fâs›klar›n ta kendileridir.” (en-Nur, 24/4) 

E¤er hür ve adaletli dört müslüman erkek, filan erke¤in cinsel organ›n›, fi-

lan kad›n›n cinsel organ› içerisinde sürmedanl›k içerisindeki mil, kuyu içerisinde-

ki halat gibi gördüklerine dair flahitlik edecek olurlarsa, erke¤e de, kad›na da had

uygulan›r.

E¤er üç kifli flahitlik eder, dördüncüsü etmeyecek olursa, flahitlik eden üç ki-

fliye kazf (zina iftiras›) haddi uygulan›r. Çünkü âyet-i kerime ile Kassame b. Zü-

heyr’den gelen rivâyet bunu gerektirmektedir. O dedi ki: “Ebû Bekre ile el-Mu¤ire

ile ilgili olanlar oldu –deyip hadisi nakletti.– (Kassame) dedi ki: fiahitleri ça¤›rd›.

Ebû Bekre, fiibl b. Mabed ve Ebû Abdullah Nâfi flahitlik ettiler. Ömer rad›yallahu anh

bu üç kifli flahitlik edince: Gerçekten Ömer’in ifli zor, dedi. Ziyad gelince ona dedi

ki: ‹nflaallah sen ancak hak olan ne ise ona göre flahitlik edersin. Ziyad dedi ki: Zi-

nay› gördü¤üme flahitlik edemem, fakat ben çirkin bir ifl gördüm. Ömer: Allahuek-

ber, bunlara had uygulay›n dedi, onlara sopa cezas› uygulad›lar. Ebû Bekre sopa-

land›ktan sonra flunlar› söyledi: fiahitlik ederim ki o zina etti. Ömer rad›yallahu anh

tekrar ona sopa cezas›n› uygulamak istediyse de Ali rad›yallahu anh ona engel oldu

ve flunlar› söyledi: E¤er ona sopa cezas› verirsen di¤er adam›n› da recm et. Bu-

nun üzerine Ömer ona (Ebû Bekre’ye) sopa cezas› uygulamay›p b›rakt›.1410

Mahremi ile zina edenin hükmü:

Kendisine mahrem olan birisi ile zina edenin cezas› –ister muhsan olsun,

ister olmas›n– öldürülmektir. E¤er onunla evlenecek olursa öldürülür ve mal› mü-

sadere edilir:

el-Berâ’dan dedi ki: “Ben amcamla -beraberimde sancak varken- karfl›lafl-

t›m. Nereye gitmek istiyorsun, diye sordum. O dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem beni babas›n›n ölümünden sonra anal›¤› ile evlenen bir adama boynu-

nu vurup, mal›n› da almak üzere gönderdi.”1411
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1410 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl VIII, 29; Beyhakî
VIII, 234

1411 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2351; Sahîhu Suneni ‹bn
Mâce 2111; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 147, 4433; Nesâî,
es-Sunen VI, 110; Tirmizi ve ‹bn Mace de “mal›n› almam›” ifadesi yok: Tirmizî,
es-Sunen II, 407, 1373; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 869, 2607



Hayvan ile cinsel iliflki kuran›n hükmü:

‹bn Abbas’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Bir

hayvan ile iliflki kuran› da öldürünüz, o hayvan› da öldürün.”1412

Livâta (homoseksüellik)’in haddi:

Bir erkek bir baflka erke¤e arkadan yaklaflacak olursa ikisinin de cezas›

öldürülmektir. Muhsan olup olmamalar› farketmez. ‹bn Abbas’tan rivâyete göre

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Kimin Lût kavminin yapt›¤›

ifli yapt›¤›n› görürseniz yapan› da, kendisine yap›lan› da öldürün.”1413

Kazf (zina iftiras›) haddi

Tan›m›:

Kazf: Birisine, ey zinakâr yahut buna benzer o kimseyi zina etmekle itham

etti¤i anlam› ç›kart›lan herhangi bir lafz› söyleyerek, zina iftiras›nda bulunmakt›r. 

Hükmü: 

Kazf haram k›l›nm›fl büyük günahlardand›r. Yüce Allah flöyle buyurmakta-

d›r: “‹ffetli, hiçbir fleyden haberi olmayan mü’min kad›nlara iftira edenlere muhak-

kak dünyada ve âhirette lanet edilmifltir. Onlar için çok büyük bir azap da vard›r.”

(en-Nur, 24/23)

Ebû Hureyre’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurmufltur: “Helâk edici yedi günahtan uzak durun.” Onlar hangileridir, ey Allah’›n

Rasûlü diye sordular. fiöyle buyurdu: “Allah’a ortak koflmak, büyü yapmak, hak

ile olmas› müstesnâ Allah’›n haram k›ld›¤› can› öldürmek, faiz yemek, yetimin

mal›n› yemek, savafl gününde gerisin geri kaçmak, hiçbir fleyden haberi olma-

yan iffetli mü’min han›mlara iftirada bulunmak.”1414

Müslüman bir kimseye zina iftiras›nda bulunan kifli seksen celde had ile

cezaland›r›l›r. Nitekim Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Muhsan (iffetli) han›m-
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1412 Hasen-Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 1176; Tirmizî, es-Sunen III, 8, 1479;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 157, 4440; ‹bn Mâce, es-Sunen
II, 856, 2564

1413 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2075; Tirmizî, es-Sunen III, 8, 1481; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 153, 4438; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 856,
1561

1414 Buhârî ve Müslim taraf›ndan rivâyet edilmifltir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 144



lara iftira eden, sonradan dört flahit getiremeyenlere seksener (de¤nek) vurun ve

flahitliklerini ebediyyen kabul etmeyin. Onlar fâs›klar›n ta kendileridir.” (en-Nur,

24/4)

Liân (lanetleflme):

Erkek, zevcesinin zina etti¤ini ileri sürecek olursa ya deliliyle onu ispatlar

yahut lanetleflir. Aksi takdirde ona had uygulan›r: 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Efllerine zina isnad edip kendilerinden

baflka flahitleri olmayanlar›n herbirisinin flahitli¤i dört defa: ‘Kendisi muhakkak

do¤ru söyleyenlerdendir’ diye Allah ad›na (billâhi diyerek) flehadet etmesidir. Be-

flincisinde de: ‘E¤er yalanc›lardan ise Allah’›n laneti üzerine olsun’ diye flehadet

eder. Kad›n›n: ‘Billahi o muhakkak yalanc›lardand›r’ diye dört defa flahitlik etme-

si o zevceden cezay› savar. Beflincisinde de: ‘E¤er o do¤ru söyleyenlerden ise

Allah’›n gazab› benim üzerime olsun’ der.” (en-Nur, 24/6.9)

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Hilâl b. Ümeyye, Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’in huzurunda han›m›n›n fierik b. Sahmâ ile zina etti¤ini iddia etti. Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem ona: “Ya deliliyle ispatlars›n yahutta s›rt›na had uygu-

lar›z” buyurdu. Hilal: Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Bizden herhangi bir kimse kendi

han›m› üzerinde bir adam görecek olursa gidip de delil mi arayacak? Peygam-

ber sallallahu aleyhi ve sellem yine: “Ya delil ile ispatlars›n yahutta s›rt›na had uygu-

lar›z” deyip durdu. Bu sefer Hilal flöyle dedi: Seni hak ile gönderene yemin ede-

rim ki flüphesiz ben do¤ru söylüyorum. Kesinlikle inan›yorum ki Allah s›rt›m› uy-

gulanmak isteyen hadden kurtaracakt›r. Bunun üzerine Cebrail indi ve Allah’›n

Rasûlü üzerine: “Efllerine zina edip...” buyru¤unu “e¤er o do¤ru söyleyenlerden

ise...” buyru¤una kadar olan âyetleri indirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

kad›na haber gönderdi. Hilal de gelip flahitlik etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem da flöyle diyordu: “fiüphesiz Allah sizden birinizin yalanc› oldu¤unu biliyor. ‹ki-

nizden tevbe edecek birisi yok mu?” Daha sonra kad›n da kalk›p flahitlik etti. Be-

flincisine gelince (etrafta bulunanlar) onu durdurdular ve: Bu beflinci flahitlik (ya-

lan oldu¤u takdirde cehennemi) gerektiricidir, dediler. ‹bn Abbas dedi ki: Kad›n

duraklad› ve biraz tereddüt etti. Hatta biz kad›n›n (kocas›n› yalanlamaktan) vaz-

geçece¤ini bile düflündük. Ancak daha sonra kad›n: Ben kabilemi ömür boyun-

ca rezil etmem, dedi ve (beflinci) yemini de etti. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara flunlar› söyledi: “(Bu

kad›n›n) durumunu gözden kaç›rmay›n. E¤er gözleri sürmeli, kalçalar› iri, bald›r-

Hudûd (Hadler) Kitabı 467



lar› kaba bir çocuk do¤urursa o fierik b. Sahmâ’dand›r.” Kad›n da gerçekten bu

flekilde bir çocuk do¤urdu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “E¤er Allah’›n kitab›ndaki hüküm yerine getirilmemifl olsayd› ben ona

ne yapaca¤›m› bilirdim.”1415

Liân›n hükümleri:

Kar›-koca birbirleriyle lanetleflirse bu lanetleflmeleri sonucunda afla¤›daki

hükümler sözkonusu olur:

1. Birbirlerinden ayr›l›rlar. Çünkü ‹bn Ömer rivâyet etti¤i hadiste flunlar›

söylemektedir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir erkek ile bir ka-

d›n aras›nda lanetleflme yapt› ve sonra onlar›n ayr›l›klar›na hükmetti.”1416

2. Birbirlerine ebediyyen haram olurlar (birbirleriyle evlenemezler). Çünkü

Sehl b. Sâd flöyle demifltir: “Lânetleflen kar›-koca hakk›nda uygulana gelen sün-

net hakim karar›yla birbirlerinden ayr›lmalar›, sonra da ebediyyen bir araya ge-

lememeleri fleklindedir.”1417

3. Kendisiyle lanetleflilen kad›n mehrini almaya hak kazan›r. Çünkü Ey-

yub, Said b. Cübeyr’den flöyle dedi¤ini nakletmektedir: “‹bn Ömer’e: Han›m›na

zina iftiras›nda bulunan bir kad›n›n durumu nedir, diye sordum. O flöyle dedi:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Aclan o¤ullar›ndan (lanetleflen) iki kiflinin ay-

r›l›klar›na hükmetti ve flöyle dedi: “Allah sizden birinizin muhakkak yalanc› oldu-

¤unu bilir. Sizden tevbe eden birisi ç›kar m›?” diye sordu. Fakat ikisi de kabul et-

medi. Yine flöyle buyurdu: “Allah sizden birinizin yalan söylemekte oldu¤unu bi-

liyor. Aran›zdan tevbe edecek yok mu?” dedi. ‹kisi de kabul etmedi. Yine: “Allah

flüphesiz sizden birinizin yalanc› oldu¤unu biliyor. Aran›zdan tevbe edecek yok

mu?” diye sordu. ‹kisi de tevbe etmeyince onlar›n ayr›l›klar›na hükmetti.

Eyyub dedi ki: Bana Amr b. Dinar dedi ki: Hadiste bir fley daha vard›r. Gör-

dü¤üm kadar›yla sen onu nakletmiyorsun. Daha sonra flunlar› söyledi: Adam:

Peki ya benim mal›m, diye sordu. Ona: “Senin alacak bir mal›n yoktur, e¤er do¤-

ru söylüyor isen zaten sen o kad›nla zifafa girmifl bulunuyorsun. E¤er yalanc›
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1415 ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2098; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-
Bârî ile– VIII, 449, 4747; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 341,
2237; Tirmizî, es-Sunen V, 12, 3229; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 668, 2067

1416 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 458, 5314; Müslim, es-Sahîh II, 1133, 9,
1494

1417 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2104; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 337, 2233; Beyhakî VII, 410



isen (mehir olarak verdi¤in) o mal, senden daha da uzaklaflm›fl olur.”1418

4. (Liândan sonra) do¤an çocu¤un nesebinin liân yapan kad›ndan sabit ol-

mas›: Çünkü ‹bn Ömer’in rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem’in huzurunda bir erkek han›m› ile liân yapt› ve onun çocu¤unu kabul etme-

di. Peygamber de onlar›n ayr›l›klar›na hükmetti, çocu¤unun nesebini de kad›n-

dan tesbit etti.”1419

5. Liân yapan kad›n ile çocu¤u aras›nda miras›n sabit olmas›: Çünkü ‹bn

fiihab, Sehl b. Sâd’›n rivâyet etti¤i hadiste flunlar› söylemifltir: “Ondan sonra sün-

net (yap›lan uygulama) lânetleflen kar›-kocan›n ayr›l›klar›na hükmetmektir. Ka-

d›n hamile idi ve do¤urdu¤u çocuk annesine nisbet edilerek ça¤›r›l›yordu.” fiun-

lar› da söylemektedir: “Daha sonra bu sünnet, kad›n›n miras› hususunda kad›-

n›n çocu¤una mirasç› olaca¤›, çocu¤un da annesinden Allah’›n kendisi için farz

olarak tesbit etti¤i hisseyi alaca¤› fleklinde uygulanageldi.”1420

Sarhoflluk (veren içki içme) haddi

‹çkinin haram k›l›nmas›:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! fiarap (içki), kumar,

putlar ve fal oklar› fleytan›n pis ifllerindendir. Art›k bunlardan kaç›n›n ki kurtulufla

eresiniz. Muhakkak fleytan içki ve kumarla aran›za düflmanl›k ve kin b›rakmak,

sizi Allah’› anmaktan ve namazdan al›koymak ister. Art›k vazgeçtiniz de¤il mi?”

(el-Mâide, 5/90-91)

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “Zina eden kifli mü’min olarak zina etmez. ‹çki içen bir

kimse de mü’min olarak içki içmez.”1421

Abdullah b. Amr’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurmufltur: “Hamr (içki) kötülüklerin anas›d›r. Kim içki içerse k›rk gün sürey-

le namaz› kabul olmaz. E¤er karn›nda içki bulundu¤u halde ölürse cahiliye ölü-
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1418 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 456, 5311; Müslim, es-Sahîh II, 1130,
1493; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 347, 2240 ve 2241; Nesâî,
es-Sunen VI, 177

1419 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 460, 5315; Müslim, es-Sahîh II, 1132,
1494; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 348, 2242; Tirmizî, es-Su-
nen II, 338, 1218; Nesâî, es-Sunen VI, 178; ‹bn Mâce, es-Sunen I, 669, 2069

1420 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– IX, 452, 5309; Müslim, es-Sahîh II, 1129,
1492; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VI, 339, 2235

1421 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7707



mü ile ölür.”1422

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

mufltur: “‹çki bütün hayas›zl›klar›n anas› ve büyük günahlar›n en büyü¤üdür.

Onu içen annesi ile teyzesi ile halas› ile iliflki (dahi) kuracak hale gelir.”1423

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“‹çki içmeye devam eden bir kimse puta tapan bir kifli gibidir.”1424

Ebû’d-Derdâ’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “‹çki

içmeye devam eden bir kimse cennete giremez.”1425

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “‹ç-

ki on bak›mdan lanetlenmifltir: Bizzat kendisi, onu s›kan, s›k›lmas›n› isteyen, onu

satan, onu sat›n alan, onu tafl›yan, kendisine tafl›nan, paras›n› yiyen, onu içen

ve onu içilmek üzere sunan (sakilik yapan).”1426

Hamr (içki)nin mahiyeti nedir?:

‹bn Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Sarhoflluk verici herbir fley hamrd›r ve herbir hamr da haramd›r.”1427

Âifle rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e -baldan

yap›lan bir çeflit flerbet olan- “el-bit’” hakk›nda soru soruldu. Yemenliler de bunu

içiyorlard›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sarhoflluk veren

herbir içecek haramd›r.”1428

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: Ömer minberin üzerinde aya¤a kalka-

rak flunlar› söyledi: “‹mdi flunu bilin ki, flarab› (içkiyi) haram k›lan buyruk nâzil ol-

du¤unda üzüm, hurma, bal, bu¤day ve arpadan olmak üzere befl türden elde

470 Kur’an ve Sünnet Işığında Ana Hatlarıyla İslam Fıkhı

1422 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3344; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat 3810
1423 Hasendir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3345; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr XI, 164,

11372
1424 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2720; es-Sahîha 677; ‹bn Mâce, es-Sunen

II, 1120, 3375
1425 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2721; es-Sahîha 678; ‹bn Mâce, es-Sunen

II, 1121, 3376
1426 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2725; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1121, 3380 –la-

f›z ona ait–; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 112, 3657
1427 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2734; Müslim, es-Sahîh III, 1588, 75, 2003;

‹bn Mâce, es-Sunen II, 1124, 3390
1428 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 41, 5586 –laf›z ona ait–; Müslim, es-Sa-

hîh III, 1585, 2001; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 122, 3665; Tir-
mizî, es-Sunen III, 193, 1925; Nesâî, es-Sunen VIII, 298



ediliyordu. Hamr akl› örtüp perdeleyen herbir fleydir.”1429

en-Numan b. Beflir’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “fiüphesiz bu¤daydan içki yap›l›r, arpadan içki yap›l›r, kuru üzümden içki

yap›l›r, hurmadan içki yap›l›r ve baldan içki yap›l›r.”1430

Hamr›n (içkinin) az› da, ço¤u da birdir:

Abdullah b. Ömer’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Sarhoflluk veren herbir fley haramd›r, ço¤u sarhoflluk verenin az› da ha-

ramd›r.”1431

Âifle’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Sarhofl-

luk veren herbir fley haramd›r. Bir ferak miktar› (ölçe¤i) sarhoflluk veren fleyin bir

avuç kadar› da haramd›r.”1432

‹çki içenin haddi:

Mükellef olan bir flah›s kendi iste¤iyle ve içki oldu¤unu bilerek içki içerse

ona k›rk sopa vurulur. E¤er hakim daha fazla vurulmas›n› uygun görecek olursa

seksene kadar artt›rma yetkisi vard›r. Çünkü el-Husayn b. el-Munzir’in rivâyetine

göre Ali rad›yallahu anh, el-Velid b. Ukbe’ye içki içti¤i için k›rk sopa had uygulad›k-

tan sonra flöyle dedi: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem k›rk sopa, Ebû Bekir de

k›rk sopa, Ömer de seksen sopa vurdu. Hepsi de sünnettir; fakat bunu ben da-

ha çok seviyorum.”1433

Kiflinin içki içmesi tekrarlan›r ve her seferinde kendisine had uyguland›¤›

halde sonra yine içmeye devam ederse, yönetici onu öldürmeyi uygun görecek

olursa bunu uygulama hakk› vard›r: 

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:
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1429 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 35, 5581; Müslim, es-Sahîh IV, 2322,
3032; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X 104, 3652; Nesâî, es-Sunen
VIII, 295

1430 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2724; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1121, 3379;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 114, 3659; Tirmizî, es-Sunen III,
197, 1934

1431 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2736; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1124, 3392;
Nesai bunu ayr› k›s›mlar halinde: VIII, 297 ve 300’de rivâyet etmifltir.

1432 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4552; Tirmizî, es-Sunen III, 194, 1928; Ebû Dâ-
vûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 151, 3670

1433 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1047; Müslim, es-Sahîh III, 1331, 1707



“Sarhofl oldu¤u takdirde ona sopa vurun. E¤er tekrar olursa yine ona sopa vu-

run. Yine tekrar ederse yine vurun.” Daha sonra dördüncüsünde: “Tekrar ederse

bu sefer boynunu vurun.”1434

Had ne ile sabit olur?:

Had, flu iki husustan birisi ile sabit olur.1435

1. ‹krar

2. Adaletli iki flahs›n flahitli¤i

‹çki içene beddua caiz de¤ildir:

Ömer b. el-Hattab’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dö-

neminde ad› Abdullah olan ve “himar” diye lakapland›r›lan bir adam vard›. Bu ki-

fli Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i güldürüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem ona içki dolay›s›yla had uygulam›flt›. Bir gün yine getirildi ve Peygamber

ona had uygulanmas›n› emredince ona sopa vurdu. Haz›r bulunanlardan birisi:

Allah’›m sen buna lanet et. Bu sebebten dolay› ne kadar da çok getiriliyor, dedi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Hay›r, ona lanet okumay›n. Al-

lah’a yemin ederim, ben bildi¤im kadar›yla o Allah’› ve Rasûlünü seven birisi-

dir.”1436

Ebû Hureyre’den dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e sarhofl birisi

getirildi. Ona vurulmas›n› emretti. Kimimiz onu eliyle, kimimiz ayakkab›s›yla, ki-

mimiz elbisesiyle onu vuruyordu. Adam çekip gidince (haz›r olanlardan) birisi: Ne

oluyor buna! Allah onu rezil etsin, dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem flöyle buyurdu: “Kardeflinize karfl› fleytana yard›mc› olmay›n›z.”1437

H›rs›zl›¤›n haddi (cezas›):

‹slâm’›n getirdi¤i zorunlu hükümlerden birisi de mal›n korunmas›d›r. ‹slâm

mal›n helâl yoldan kazan›lmas›n› emir buyurmufltur. (Esasen eflyada aslolan
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1434 Hasen-Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2085; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 859,
2572; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 187, 4460; Nesâî, es-Su-
nen VIII, 314

1435 F›khu’s-Sunne, II, 336
1436 Sahihtir. Miflkât 2621; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 75, 6780
1437 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7442; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII,

75, 6781; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 176, 4453



mübahl›kt›r.) Haram yoldan da kazan›lmas›n› yasaklam›fl, haram kazanç yollar›-

n› da geniflçe aç›klam›flt›r: “O size neyi haram k›ld›¤›n› ayr› ayr› aç›klam›flt›r.” (el-

En’âm, 6/119)

Haram kazanç yollar›ndan birisi de h›rs›zl›kt›r. “H›rs›zl›k baflkas›na ait bir

mal› gizli ve sakl› bir flekilde almak demektir.”1438

H›rs›zl›k da büyük günahlardan birisidir. H›rs›zl›¤›n cezas› kitap, sünnet ve

ümmetin icmâ’› ile sabittir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “H›rs›zl›k eden er-

kekle, h›rs›zl›k eden kad›n›n o kazand›klar›na bir karfl›l›k ve Allah taraf›ndan

(baflkalar›na) ibret verici bir ceza olmak üzere ellerini kesin.” (el-Mâide, 5/38)

Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem üç dirhem de¤erinde bir kalkan çald›¤› için bir h›rs›z›n elini kesmifl-

ti.1439

‹bnu’l-Münzir dedi ki: “H›rs›zl›k yapt›¤›na dair bir kimse hakk›nda adaletli,

müslüman ve hür iki kifli flahitlik etti¤i takdirde h›rs›zl›k yapan›n elinin kesilmesi-

nin gerekti¤i üzerinde icmâ’ etmifllerdir.”1440

Buna göre bulu¤a ermifl, akl› bafl›nda bir kifli kendi iste¤iyle h›rs›zl›k yap-

t›¤› zaman, kendisi ikrarda bulunur, yahut adaletli iki kifli aleyhine flahitlik eder-

se, ona haddin uygulanmas› gerekir.

Çal›nan mal›n nisab miktar›na ulaflmas› ve koruma alt›nda bulunmas›

flartt›r.

Âifle rad›yallahu anhâ’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “H›rs›zl›k yapan›n eli ancak çeyrek dinar ve daha yukar›s›nda kesi-

lir.”1441

‹bnu’l-Münzir der ki: “Yine fukahân›n icmâ’›na göre el kesme cezas› h›rs›-

za ancak koruma alt›ndaki bir yerden el kesmeyi gerektirecek miktar çald›¤› tak-

dirde icab eder.”1442

Hirz (koruma) alt›nda bulunmak ise; benzeri malda koruma ve muhafaza
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1438 Mu¤ni, VIII, 240
1439 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 97, 6795; Müslim, es-Sahîh III, 1313,

1686; Tirmizî, es-Sunen III, 3, 1470; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
XII, 51, 4363; Nesâî, es-Sunen VIII, 76

1440 ‹cmâ’, 140, 621
1441 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 96, 2789; Müslim, es-Sahîh III, 1312, 2,

1684 –laf›z ona ait–; Tirmizî, es-Sunen III, 3, 1469; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-
nu’l-Ma’bûd ile– XII, 51, 4362; N VIII, 77; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 862, 2585

1442 ‹cmâ’, 139, 615



alt›nda olmak demektir. Evin kilitlenmifl olmas›, kasa, kilitli yer ve buna benzer

(gibi yerlerde bulunmak, hirz alt›nda olmak demektir). 

er-Ravdatu’n-Nediyye (II, 277)’nin müellifi (S›ddik Hasan Han) diyor ki:

“Hirz (koruma), insanlar›n benzeri mal için hirz kabul ettikleri haldir. Samanl›k sa-

man için bir hirz, ah›r hayvanlar için bir hirz, a¤›l koyunlar için bir hirz, meyvele-

rin kurutuldu¤u özel yer de meyveler için bir hirzdir.”

Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’e dal›nda as›l› meyve(den almak) hakk›nda soru soruldu. O da flöyle dedi:

“‹htiyaç sahibi olup da beraberinde o meyveden bir fley al›p götürmeksizin ihti-

yac›n› karfl›layan bir kimseye bir fley düflmez. Ondan bir fleyler al›p götüren kim-

seye ise hem ceza, hem de onun iki mislinin tazminat› gerekir. Mahsullerin har-

man edildi¤i yere götürülmesinden sonra oradan bir fleyler çal›p da çald›¤› mik-

tar›n de¤eri bir kalkan de¤erine ulafl›rsa o zaman eli kesilir.”1443

Mal› çal›nan kimsenin dava, yetkili mahkemeye ulaflt›r›lmadan önce h›r-

s›zl›k yapan› affetme hakk› vard›r:

Safvan b. Umeyye’den dedi ki: Ben mescidde otuz dirhem de¤erinde ba-

na ait olan bir cübbe üzerinde uyuyordum. Bir adam gelip onu gizlice benden

al›p gitti. Adam yakaland›, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna getiril-

di. Elinin kesilmesi emri verildi. Safvan kalk›p: Ey Allah’›n Rasûlü, ben böylesini

istememifltim, dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Sen bu ifli niye onu bana

getirmeden önce yapmad›n?” buyurdu.1444

H›rs›zl›k haddi uygulanm›fl bir kimse tekrar çalarsa:

S›dd›k Hasen Han, er-Ravdatu’n-Nediyye (II, 289)’da flunlar› söylemekte-

dir: “‹lim ehlinin ittifak›na göre h›rs›zl›k yapan bir kifli ilk defa h›rs›zl›k yapm›flsa

sa¤ eli kesilir. ‹kinci defa h›rs›zl›k yapacak olursa sol aya¤› kesilir. El ve aya¤› ke-

sildikten sonra üçüncü bir defa h›rs›zl›k yapacak olursa uygulanacak ceza husu-

sunda farkl› görüfllere sahiptirler. Ço¤unlu¤unun kanaatine göre sol eli kesilir.

[Hocam›z “et-Talikatu’r-Rad›yye” adl› eserinde (III, 298) flunlar› söylemektedir:

Bu uygulama Beyhaki’deki rivâyete göre (VIII, 284) Ebû Bekir ve Ömer’den sa-

hih olarak nakledilmifltir.] Daha sonra yine h›rs›zl›k yapacak olursa bu sefer sa¤
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1443 Hasendir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3689; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– XII, 56, 4368; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 865-866, 2596; N VIII, 85

1444 Sahihtir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3695; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-
Ma’bûd ile– XII, 62-63, 4371; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 865, 2595



aya¤› kesilir, tekrar h›rs›zl›k yapacak olursa ona tazir cezas› verilir ve hapsedi-

lir.” 

Hirâbe (yol kesme) haddi

Tan›m›:1445

Hirâbe (yol kesmek); dâr-› ‹slâm’da kar›fl›kl›k ç›karmak, kan dökmek, mal-

lar› almak, namus ve haysiyetleri çi¤nemek, ekini ve nesli yok etmek için müslü-

man bir kesimin ortaya ç›kmas› ve bu yapt›klar›yla dine, ahlâka, düzene ve ka-

nuna meydan okumalar›d›r. 

Hükmü:

Hirabe en büyük suçlardand›r. Bundan dolay› ona verilen ceza en a¤›r ce-

zalar aras›ndad›r. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Allah’a ve Rasûlüne karfl› savaflanlar›n

ve yeryüzünde fesad ç›karmaya çal›flanlar›n cezas› ancak öldürülmeleri yahut

as›lmalar› yahut ellerinin ve ayaklar›n›n çaprazlama kesilmesi ya da yer(le-

rin)den sürülmeleridir. Bu onlara dünyada bir horluktur, âhirette ise onlara pek

büyük bir azap vard›r.” (el-Mâide, 5/33)

Enes rad›yallahu anh’dan dedi ki: Ukl kabilesinden bir grup Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’in huzuruna geldi ve müslüman oldu. Medine’nin havas›ndan ra-

hats›z oldular. Onlara zekât develerinin bulundu¤u yere gitmelerini ve develerin si-

diklerinden ve sütlerinden içmelerini emretti. Onlar da bunu yapt›lar, sa¤l›klar›na

kavufltular, sonra irtidad ettiler, develerin çobanlar›n› öldürdüler. Develeri de önle-

rine kat›p sürdüler. Peygamber onlar›n arkas›ndan takipçiler göndererek onlar› ge-

tirtti. El ve ayaklar›n› (çaprazlama) kestirdi, gözlerine mil çektirdi, kanlar›n›n kesil-

mesi için de (kesilen el ve ayaklar›n›) da¤lamad› ve nihayet öldüler.”1446

Ele geçirilmeden önce tevbe etmeleri:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Yaln›z kendilerine gücünüz yetmeden

önce tevbe edenler müstesnâd›rlar. Bilin ki Allah, çok ma¤firet edicidir, çok mer-

hamet sahibidir.” (el-Mâide, 5/34)
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1445 F›khu’s-Sunne, II, 393
1446 Müttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim taraf›ndan rivâyet edilmifl) bir hadistir.
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C‹NAYETLER  K‹TABI1447

Tan›m:

“Cinâyât” lafz› “cinayet”in ço¤ulu olup (kökünü teflkile den cenâ) fiili, bir

suç, bir günah iflledi anlam›ndad›r. Ço¤ul olarak (cinâyât diye) kullan›lmas› ise

çeflitli türlerinin oluflundan dolay›d›r. Çünkü bu cinayet cana karfl› da, azalara

karfl› da yap›labilir, kasten de, hata yoluyla da ifllenebilir.”1448

“fier’î bir terim olarak cinayetler, k›sas ya da malî bir cezay› gerektiren be-

dene karfl› sald›rganl›kd›r.”1449

Müslümanlar›n tecavüz edilmesi haram olan haklar›n›n büyüklü¤ü: 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Kendinizi öldürmeyin. fiüphe yok ki Al-

lah size çok merhamet edendir. Kim (s›n›rlar›) aflarak ve haks›zl›k ederek bunu

yaparsa yak›nda biz onu atefle sokaca¤›z. Bu da Allah’a pek kolayd›r.” (en-Nisâ,

4/29, 30) 

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Kim bir mü’mini kasten öldürürse

cezas› orada ebediyyen kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazab etmifl, la-

net etmifl ve ona pek büyük bir azab haz›rlam›flt›r.” (en-Nisâ, 4/93)

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Bundan dolay› ‹srailo¤ullar›na flun-

lar› yazd›k: Kim bir kimseyi bir kimseye karfl›l›k olmaks›z›n yahut yeryüzünde

bozgunculuk yapmad›¤› halde öldürürse bütün insanlar› öldürmüfl gibidir. Kim de

onu diriltirse bütün insanlar› diriltmifl gibi olur.” (el-Mâide, 5/32)

1447 Bu bölümü yazarken gerekli k›saltmalar ile birlikte ve sahih olan rivâyetleri esas
alarak “F›khu’s-Sunne ile Menâru’s-Sebîl” adl› eserlere dayand›k.

1448 Subulu’s-Selâm, III, 231
1449 Menâru’s-Sebîl, II, 315



Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Helâk edici yedi iflten uzak durun.” Ey Allah’›n Rasûlü bunlar

hangileridir? diye soruldu, flöyle buyurdu: “Allah’a ortak koflmak, büyücülük, hak

ile olmas› hali d›fl›nda Allah’›n haram k›ld›¤› can› öldürmek, yetimin mal›n› ye-

mek, faiz yemek, savafltan dönüp kaçmak ve hiçbir fleyden habersiz iffetli

mü’min han›mlara iftirada bulunmak.”1450

Abdullah b. Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Dünyan›n son bulmas›, Allah için müs-

lüman bir kimsenin öldürülmesinden daha ehven(basit)dir.”1451

Ebû Said el-Hudrî ile Ebû Hureyre’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “E¤er bütün semadakiler ile yeryüzü halk›, mü’min bir kiflinin ka-

n›n› dökmekte ortaklaflacak olurlarsa hepsini de Allah cehennem atefline

atar.”1452

Abdullah b. Mesud’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle

buyurdu: “‹nsanlar aras›nda ilk olarak hükme ba¤lan›lacak dava (haks›zca) kan

dökmekle ilgili davalar olacakt›r.”1453

Yine Abdullah b. Mesud rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurdu: “Adam bir di¤er adam›n elinden tutmufl olarak gelecek

ve: Rabbim diyecek, bu adam (vaktiyle) beni öldürmüfltü. Allah: Ona onu niçin

öldürmüfltün diye soracak, öldüren: ‹zzet senin olsun diye onu öldürmüfltüm di-

yecek. Allah: Evet gerçekten izzet benimdir diyecek. Bir baflka adam bir di¤er

adam›n elinden tutmufl olarak gelecek ve: (Vaktiyle) bu beni öldürmüfltü diyecek.

Yüce Allah ona: Onu niçin öldürdün diye soracak. O da izzetin filan›n olmas› için

onu öldürdüm diyecek. Allah: Hay›r o (izzet) onun de¤ildir, diyecek ve öldüren

onun günah›n› üstlenecek.”1454

Kiflinin kendisini öldürmesi (intihar) haramd›r:

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-
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1450 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 393, 2766; Müslim, es-Sahîh I, 92, 89;
Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 77, 2857; Nesâî, es-Sunen VI,
257

1451 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5077; Tirmizî, es-Sunen II, 426, 1414; Nesâî,
es-Sunen VII, 82

1452 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5247; Tirmizî, es-Sunen II, 427, 1419
1453 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 187, 8664; Müslim, es-Sahîh III, 1304,

1678; Tirmizî, es-Sunen II, 427, 1418; Nesâî, es-Sunen VII, 83
1454 Sahîhu Suneni’n-Nesâî 3732; Nesâî, es-Sunen VII, 84



yurdu: “Kim kendisini bir da¤dan afla¤›ya atarak öldürürse o cehennem ateflin-

de orada sonsuza kadar ve ebediyyen yüksekten kendisini at›p duracakt›r. Kim

zehir yutarak kendisini öldürürse cehennem ateflinde sonsuza kadar ve ebediy-

yen elinde zehiri yutup duracakt›r. Kim kendisini bir demir (kesici ya da delici bir

silahla) ile öldürecek olursa sonsuza kadar ve ebediyyen cehennem ateflinde o

demirini karn›na saplay›p duracakt›r.”1455

Cundub b. Abdullah’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Sizden önceki ümmetler aras›nda yaral› bir adam vard›. Tahammül gös-

teremeyip bir b›çak alarak onunla elini kesti. Kan› ak›p durdu ve ölene kadar ka-

n› dinmedi. Yüce Allah da flöyle buyurdu: “Kulum acele ederek can›n› benden

önce almak istedi. Bu sebeple ben de ona cenneti haram ettim.”1456

Câbir’den dedi ki: Tufeyl b. Amr ed-Devsî, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem’e gelerek: Ey Allah’›n Rasûlü dedi. Muhkem bir kaleye ve muhaf›zlar›n yan›-

na gitmeye ne dersin? (Câbir dedi ki: Cahiliye döneminde Leys’lilerin muhkem

bir kalesi vard›.) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah’›n bu ifli ensara tahsis

etmifl olmas› sebebiyle kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medi-

ne’ye hicret edince Tufeyl b. Amr da ona hicret edip geldi. Onunla birlikte kav-

minden bir adam da hicret etti. Medine’nin havas› onlara iyi gelmedi. Bu adam

hastaland› ve rahats›zland›. Hastal›¤a tahammül edemedi. Kendisine ait oklar›-

n› alarak onlarla parmak aralar›n› kesti. Her iki elinden kanlar f›flk›rd› ve sonun-

da öldü. Tufayl b. Amr onu rüyas›nda gördü. K›l›k k›yafetinin güzel oldu¤unu fa-

kat ellerinin de sar›l› oldu¤unu gördü. Tufayl ona: Rabbin sana ne yapt›, diye sor-

du. Adam: Peygamberinin yan›na hicret etmem sebebiyle bana ma¤firet etti, de-

di. Tufayl: Ellerini örttü¤ünü görüyorum, acaba nedendir dedi. Adam dedi ki: Ba-

na flöyle denildi: Senin bozdu¤un uzuvlar›n› biz asla düzeltmeyece¤iz. Tufayl rü-

yas›n› Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e anlat›nca Allah Rasûlü: “Allah’›m, onun

ellerini de ba¤›flla” diye dua etti.1457

Öldürülmeyi mübah k›lan husus:

Yüce Allah: “Allah’›n haram k›ld›¤› can› hak ile olmad›kça öldürmeyin.” (el-

‹sra, 17/33) buyurmaktad›r.
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1455 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– X, 247, 5778; Müslim, es-Sahîh I, 103, 109;
Tirmizî, es-Sunen III, 260, 2116; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X,
354, 3855 –sadece zehir cümlesi ile ilgili bölümüyle–; Nesâî, es-Sunen IV, 67

1456 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI, 496, 3463; Müslim, es-Sahîh I, 107, 113
1457 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 97; Müslim, es-Sahîh I, 108, 116



‹bn Ömer’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Ben insanlarla Allah’tan baflka hak ilah olmad›¤›na, Muhammed’in Allah’›n

Rasûlü oldu¤una flahitlik edinceye, namaz› dosdo¤ru k›l›ncaya, zekât› verince-

ye kadar savaflmakla emrolundum. Onlar bunlar› yapacak olurlarsa kanlar›n› ve

mallar›n› –‹slâm hakk› ile olmas› müstesnâ– bana karfl› korumufl olurlar. Hesap-

lar›n› görmek ise Allah’a aittir.”1458

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülmeyi mübah k›lan bu hakk› flu

sözleriyle aç›klam›flt›r: 

“Allah’tan baflka hak ilah olmad›¤›na ve benim Allah’›n Rasûlü oldu¤uma

flehadet getiren müslüman bir kimsenin kan›n›n dökülmesi, ancak flu üç husus-

tan birisi ile helâl olur: Cana karfl› can, zinakâr evli ve dininden ayr›l›p cemaati

terkeden bir kimse.”1459

Öldürmenin çeflitleri:

Öldürme üç çeflittir: Kasten öldürmek, kasta benzer (flibhu amd) öldürmek

ve hata yoluyla öldürmek.

Kasten öldürmek: Mükellef olan bir kimsenin kan› koruma alt›nda olan bir

insan›, öldürme ihtimali yüksek bir alet ile öldürmeyi kastetmesidir. 

Kasta benzer (flibhu amd): Adeten öldürmeyen bir alet ile kastî olarak vur-

mas› sonucu ölmesidir. 

Hata yoluyla öldürmek: Mükellefin ava ya da benzeri bir fleye at›fl yapma-

s› halinde oldu¤u gibi, ifllemesi mübah olan bir ifli yapmas› ve bunun sonucunda

bir insan› öldürmesi hali.

Öldürmenin sonuçlar›:

Son iki tür öldürmede katilin keffârette bulunmas›, âkilesinin de diyet öde-

mesi gerekir. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r:

“Bir mü’min di¤er bir mü’mini –yanl›fll›kla olmas› müstesnâ– öldüremez.

Kim bir mü’mini yanl›fll›kla öldürürse, mü’min bir köle azad etmesi ve (ölenin) ak-

rabas›na teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Onlar›n (varislerin diyeti kati-
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1458 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 75, 25; Müslim, es-Sahîh I, 53, 22
1459 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 201, 6878; Müslim, es-Sahîh III, 1302,

1676; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 5, 4330; Tirmizî, es-Sunen
II, 429, 1423; Nesâî, es-Sunen VII, 90; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 847, 2534



le) sadaka olarak ba¤›fllamalar› müstesnâ. E¤er (öldürülen) mü’min olmakla be-

raber size düflman olan bir kavimden ise o zaman (katilin) mü’min bir köle azad

etmesi gerekir. E¤er kendileriyle aran›zda bir antlaflma bulunan bir kavimdense

o vakit akrabalar›na bir diyet vermek ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Kim

bulamazsa -Allah’tan bir tevbe olmak üzere- iki ay aral›ks›z oruç tutmal›d›r. Allah

çok iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir.” (en-Nisâ, 4/92)

Kasten öldürmeye gelince; maktûlün velisi bu hususta k›sas›n uygulanma-

s›n› istemek ve diyet alarak affetmekten birisini seçmekte muhayyerdir. Çünkü

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler, öldürülenler hakk›nda üzeri-

nize k›sas yaz›ld› (farz k›l›nd›). Hür hür olana, köle köle olana, difli difliye karfl›-

l›k (k›sas olunur). Fakat kime kardefli (veli veya mirasç›lar›) taraf›ndan bir fley af-

folunursa (k›sas kalkar). Art›k diyet alan örfe uyarak (diyetini) istesin ve (katil de)

ona (maktulün velisine diyeti) güzellikle ödesin. Bu (diyet) Rabbinizden bir hafif-

letme ve esirgemedir. Kim bundan sonra haddi aflarsa onun için pek ac›kl› bir

azab vard›r.” (el-Bakara, 2/178) 

Ebû Hureyre’den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kimin

bir yak›n› öldürülürse o iki husustan birisini seçebilir ya ona diyet ödenir ya da

(katile) k›sas uygulan›r.”1460

Burada sözü edilen diyet, öldürme sebebiyle ödenmesi gereken de¤ildir.

Bu diyet, k›sas›n bedelidir. Bundan dolay› taraflar diyetin d›fl›nda diyetten fazla

olsa dahi birbirleriyle anlaflabilirler. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurmufltur: “Kim kasten bir mü’mini öldürürse maktulün velilerine verilir. On-

lar isterlerse öldürürler, isterlerse diyet al›rlar. Diyet de otuz tanesi dört yafl›na

basm›fl difli deve, otuz tanesi befl yafl›na basm›fl difli deve, k›rk tanesi de gebe

deve (olmak üzere) yüz devedir. Üzerinde anlaflt›klar› fley ise onlar›nd›r. Bu da

diyetin a¤›rlaflt›r›lmas› içindir.”1461

Hiçbir karfl›l›k almadan affetmek ise daha faziletlidir. Çünkü Yüce Allah:

“Ba¤›fllaman›z takvaya daha yak›nd›r.” (el-Bakara, 2/237), Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem de: “Allah affetmek sebebiyle kulunun izzetinden baflka bir fleyini

artt›rmaz.” buyurmufltur.1462
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1460 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 205, 6880; Müslim, es-Sahîh II, 988,
1355

1461 Hasendir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 1121; Tirmizî, es-Sunen II, 423, 1406; ‹bn
Mâce, es-Sunen II, 877, 2626

1462 Sahihtir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 1894; Müslim, es-Sahîh IV, 2001, 2588; Tirmi-
zî, es-Sunen III, 254, 2098



K›sas› uygulama gere¤inin flartlar›:

Afla¤›daki flartlar bulunmad›kça k›sas gerekmez:

1. Katilin mükellef olmas›. Küçü¤e, deliye ve uyuyana k›sas uygulanmaz.

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Üç kifliden kalem

kald›r›lm›flt›r. Ergenleflinceye kadar çocuktan, akl› bafl›na gelinceye kadar deli-

den, uyan›ncaya kadar uyuyandan.”1463

2. Maktulün kan›n› dökmenin haram olmas›. Yani maktul afla¤›daki hadis-

te sözü edilen herhangi bir sebep dolay›s› ile kan› heder olanlardan olmamal›d›r: 

“Müslüman bir kimsenin kan› ancak flu üç husustan birisi ile helâl

olur...”1464

3. Maktulün katilin çocu¤u olmamas› gerekir. Çünkü Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Hiçbir baba çocu¤u karfl›l›¤›nda öldürül-

mez.”1465

4. Maktulün kâfir ve katilin de müslüman olmamas›. Çünkü Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem: “Hiçbir müslüman bir kâfire karfl›l›k olarak öldürülmez” bu-

yurmufltur.1466

5. Maktulün köle, katilin de hür olmamas› gerekir. Çünkü Hasan(-› Basri)

flöyle demifltir: “Hür bir kimse bir köle karfl›l›¤›nda öldürülmez.”1467
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1463 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 3512
1464 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7641
1465 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2214; Tirmizî, es-Sunen

II, 428, 1422; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 888, 2661
1466 Hasen-Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni’t-Tirmizî 1141; Buhârî, es-Sahîh

–Fethu’l-Bârî ile– XII, 260, 6915; Tirmizî, es-Sunen II, 432, 1433; Nesâî, es-Su-
nen VIII, 23

1467 Sahih ve maktu’ bir rivâyettir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3787; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 238, 4494. ‹lim adamlar›n›n ço¤unlu¤unun
kabul etti¤i görüfl budur. Hepsi de bir flekilde tenkide u¤ramaktan kurtulamam›fl
pekçok delil göstermifllerdir. Merhum fiank›tî bu delilleri Advau’l-Beyan adl› ese-
rinde naklettikten sonra flunlar› söylemektedir: “Pek çok olan bu rivâyetlerin hiç-
birisi bir bak›ma tenkidden uzak olmamakla birlikte biri di¤erini desteklemekte ve
güç kazand›rmaktad›r. Öyle ki hepsinin toplam› delil olmaya elveriflli hale gele-
bilmektedir. Fukahân›n öldürmeden daha afla¤› cinayetlerde köle karfl›l›¤›nda
hür kimseye k›sas uygulanmayaca¤›n› ittifakla kabul etmeleri köle karfl›l›¤›nda
hür kimsenin öldürülmeyece¤ine dair bu delilleri daha da desteklenmektedir.
Çünkü hür kimseye öldürmeden afla¤› cinayetlerde k›sas uygulanmayaca¤›na
göre öldürmede k›sas›n uygulanmamas› öncelikle sözkonusudur. Öldürme d›-
fl›ndaki cinayetlerde kulun lehine bir kimseye k›sas uygulanmayaca¤› hususun-
da Ebu Davud ile ‹bn Ebi Leyla’n›n d›fl›nda kimse muhalif görüfl belirtmemifltir.
Yine bu görüfl ilim adamlar›n›n e¤er köle hata yoluyla öldürülecek olursa diyet



Bir kifliye karfl›l›k bir topluluk öldürülür: 

Bir topluluk bir arada tek bir kifliyi öldürecek olursa o kifli karfl›l›¤›nda hep-

si öldürülür. Çünkü Malik, Said b. el-Museyyeb’den rivâyete etti¤ine göre Ömer

b. el-Hattab befl ya da yedi kifliyi, suikast ile öldürdükleri bir kifli karfl›l›¤›nda (k›-

sas olarak) öldürmüflve flunlar› söylemifltir: Bütün San’a halk› onu öldürmek için

ittifak etmifl olsalard› yine onlar›n hepsini de öldürürdüm.1468

K›sas›n tesbiti:

K›sas iki husustan birisi ile tesbit edilebilir:

Birincisi itiraft›r: Enes’ten rivâyete göre yahudi birisi iki tafl aras›nda bir ka-

d›n bafl›n› ezmiflti. Ona: Sana bu ifli kim yapt›? Filan m› yoksa filan m›, diye so-

ruldu. Nihayet bu ifli yapan yahudinin ad› verilince bafl›yla iflaret etti. O yahudi

getirildi, o da itiraf etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in verdi¤i emir üzerine

onun da bafl› tafllarla ezildi.1469

‹kincisi, adaletli iki erke¤in flahitlik etmesidir: 

Râfi’ b. Had’ic’den dedi ki: Ensardan bir adam›n bir sabah Hayber’de öl-

dürülmüfl oldu¤u görüldü. Onun velileri (yak›n akrabalar›) Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem’e giderek ona bu durumu anlatt›lar. O da flöyle buyurdu: “Sizin ada-

m›n›z›n öldürüldü¤üne dair iki flahidiniz var m›?” Onlar: Ey Allah’›n Rasûlü dedi-

ler. Orada müslümanlardan hiçbir kimse yoktu. Orada bulunanlar yahudilerdir.

Onlar bundan daha büyük bir ifli iflleme cüretini de gösterebilirler. Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Onlardan elli kifli seçerek onlara yemin etti-

riniz.” Ancak yemin etmeyi kabul etmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

onun diyetini kendisi ödedi.1470
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de¤il de k›ymet sözkonusu edilir fleklindeki hüküm ile de desteklenir. Bir kesim
ilim adam› bunu kölenin k›ymeti hür kimsenin diyetinden daha fazla olmamas›
kayd› flart›yla kabul etmifltir. Yine bu kanaati destekleyen bir di¤er husus da flu-
dur: Hür bir kimse köleye zina iftiras›nda bulunacak olursa genel olarak ilim
adamlar›na göre bu iftirada bulunana had uygulamak gerekmez. Bundan ‹bn
Ömer, Hasan ve Zahiri mezhebine mensub kimselerden özel olarak fiafiî, el-Um
velede (efendisinden çocuk do¤urmufl cariyeye) iftira halinde haddin gerekti¤i-
ne dair görüflleri istisnâ teflkil etmektedir.” (K›smen tasarruf ile.)

1468 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2201; Mâlik, el-Muvatta
628, 1584; fiafiî, el-Um VI, 22; Beyhakî VIII, 41

1469 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 198, 6876; Müslim, es-Sahîh III, 1299,
1672; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 267, 4512; Tirmizî, es-Su-
nen II, 426, 1413; Nesâî, es-Sunen VIII, 22; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 889, 2666

1470 Sahih li gayrihidir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 3793; Ebû Dâvûd, es-Sunen



K›sas› uygulaman›n flartlar›:

K›sas› uygulamak için üç flart gerekir:

1. K›sas› isteme hakk›na sahib olan›n mükellef olmas›: E¤er bu hakka sa-

hip olan kifli çocuk ya da deli ise, cinayeti iflleyen kifli hak sahibinin mükellef ola-

ca¤› zamana kadar hapsedilir. 

2. K›sas› isteme hakk›na sahip olanlar›n k›sas›n uygulanmas› üzerinde it-

tifak etmeleri: E¤er onlardan birisi affedecek olursa k›sas düfler.

Zeyd b. Vehb’den rivâyete göre Ömer rad›yallahu anh’a bir adam› öldürmüfl

bir kifli getirildi. Maktulün velileri öldürülmesini istediler, fakat maktulün k›zkarde-

fli -ki ayn› zamanda katilin kar›s› idi-: Ben kocamdaki k›sas pay›m› affettim, de-

di. Bunun üzerine Ömer: Adam öldürülmekten kurtuldu, dedi.1471

Yine ondan rivâyet edildi¤ine göre adam›n birisi han›m›n›n yan›nda bir

adam gördü. Han›m›n› öldürdü. Bu durum Ömer b. el-Hattab rad›yallahu anh’a da-

va edildi. Kardefllerinden birisi yapt›¤›ndan dolay› kad›na k›zd›. Bu sebeple ko-

cas› üzerindeki k›sas pay›n› ba¤›fllad›. Ömer rad›yallahu anh di¤erlerine diyet veril-

mesini emretti.1472

3. K›sas›n cinayeti iflleyeni aflarak baflkas›na zarar vermemesi gerekir.

E¤er hamile olan bir kad›na k›sas uygulamak icab ederse do¤umunu yap›p, ço-

cu¤una süt a¤z›n› içirmedikçe öldürülmez.1473

Abdullah b. Bureyde’den, o babas›ndan rivâyet etti¤ine göre Gamid’li bir

kad›n Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e: Ben zina ettim dedi. Peygamber ona:

Geri dön dedi, kad›n geri döndü. Ertesi gün tekrar ona gelerek: Muhtemeldir ki

sen Mâiz b. Malik’i geri çevirdi¤in gibi beni de geri çevireceksin. Allah’a yemin

ederim ben hamileyim. Peygamber ona: Geri dön, dedi. Kad›n geri döndü. Bir

sonraki gün yine ona geldi. Yine ona: Do¤umunu yap›ncaya kadar git, dedi. Ka-

d›n geri döndü. Do¤umunu yap›nca bebe¤iyle onun yan›na gelerek: ‹flte do¤u-
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–Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 250, 4501
1471 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2222; Taberânî, el-Mu’ce-

mu’l-Kebîr X, 13, 18188
1472 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2225; Beyhakî VIII, 59
1473 Süt a¤z›, do¤umda ilk gelen süte verilen isimdir. Bebek için çok gereklidir. An-

nenin a¤z› içirmeden önce öldürülmesi çocu¤a zarar verir. Bundan sonra e¤er
çocu¤u emzirecek birisi bulunursa ona verilir ve katil kad›n öldürülür. Çünkü
Müslim’deki hadis bunu gerektirmektedir. E¤er çocu¤u emzirecek kimse buluna-
mazsa onu tam iki y›l emzirinceye kadar ona iliflilmez. Çünkü Ebu Davud’taki
hadis bunu gerektirmektedir. Sözkonusu bu hadis hemen bundan sonra kayde-
dilecektir.



mumu yapt›m, dedi. Peygamber: Dön, onu sütten kesinceye kadar ona süt em-

zir, dedi. Kad›n çocu¤unu sütten kesmifl oldu¤u halde çocu¤unu da yan›na ala-

rak geldi. Elinde yedi¤i bir fleyler de vard›. Peygamberin verdi¤i emir üzerine ço-

cuk müslümanlardan bir kifliye verildi. Kad›na bir çukur kaz›lmas›n› emrettikten

sonra recmedilmesini emir buyurdu. Kad›n› recmedenler aras›nda Halid de var-

d›. Ona bir tafl att›. Kad›n›n kan›ndan bir damla Halid’in yana¤› üzerine s›çrad›.

Ona a¤›r sözler söyleyince, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona: Yavafl ol ey

Halid! Nefsim elinde olana yemin ederim ki bu kad›n öyle bir tevbe etti ki, güm-

rük ve vergi memuru bir kimse böyle bir tevbe etse, flüphesiz onun dahi günah›

ba¤›fllan›r. Daha sonra Peygamberin verdi¤i emir ile (cenazesi haz›rland›), üze-

rine namaz k›ld›rd› ve defnedildi.1474

K›sas ne ile yap›l›r?:

K›sasta aslolan, katilin öldürdü¤ü flekilde öldürülmesidir. Çünkü (k›sas›n

anlam›n› ifade eden) eflitlik ve misli misline olman›n gere¤i budur. Ayr›ca Yüce

Allah flöyle buyurmaktad›r: “Kim size sald›r›rsa siz de t›pk› onlar›n size sald›rd›k-

lar› gibi karfl›l›k verin.” (el-Bakara, 2/194); “E¤er bir ceza verecek olursan›z size

yap›lan sald›r›n›n misliyle karfl›l›k verin.” (en-Nahl, 16/126) Di¤er taraftan Rasû-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kad›n›n bafl›n› taflla ezerek öldüren yahudinin de

bafl›n› taflla (k›sas yoluyla) ezmifltir.1475

K›sas› uygulamak hakimin haklar›ndand›r:

Kurtubî der ki: “Öldürmede k›sas› ancak yöneticilerin uygulayaca¤› husu-

sunda görüfl ayr›l›¤› yoktur. Yöneticilerin k›sas› hadleri ve benzeri di¤er hususla-

r› uygulamalar› üzerlerinde bir farzd›r. Çünkü flan› Yüce Allah bütün mü’minler-

den k›sas› uygulamalar›n› istemifltir. Di¤er taraftan bütün mü’minlerin hep birlik-

te k›sas› uygulamak üzere bir araya gelmelerine imkan yoktur. Bu sebeble sul-

tan› (ümmet ad›na devlet yetkisine sahip olan kimseyi) k›sas›n ve onun d›fl›nda-

ki di¤er hadlerin uygulanmas›nda kendilerinin yerine geçirmifltir.”1476

Bunun gerekçesi ise es-Sâvî’nin -Celaleyn hafliyesinde- zikretti¤i üzere

fludur:
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“Kasten öldürmenin bir haddi aflmak ve sald›r› oldu¤u sabit oldu¤una gö-

re fler’î hakimin maktulun velisine katile karfl› (k›sas› uygulama) imkan›(n›) ver-

mesi icab eder. Buna göre hakim katile velinin tercih etti¤i öldürme, affetme ya

da diyet cezas›n› uygular. Velinin hakimin izni olmaks›z›n katil üzerinde tasallut

etmesi caiz de¤ildir. Çünkü bu iflte bir fesad ve bir tahribat sözkonusu olur. Ha-

kimin izninden önce katili öldürecek olursa, ona tazirde bulunulur.”1477

Öldürme d›fl›ndaki cinayetlerde k›sas:

Öldürme halinde k›sas sabit oldu¤u gibi, öldürmeden afla¤› cinayetlerde

de k›sas söz konusudur. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Biz onda (Tev-

rat’ta) onlara flunu (farz olarak) yazd›k: Cana can, göze göz, buruna burun, ku-

la¤a kulak, difle difl. Yaralar da birbirine k›sas yap›l›r.” (el-Mâide, 5/5)

Bu hüküm her ne kadar bizden önceki ümmetlere farz olarak yaz›lm›fl ise

de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu hükmü takrir etmesi sebebiyle bizim

için de bir fleriattir.

Buhârî ve Müslim’in, Enes b. Malik rad›yallahu anh’dan rivâyetlerine göre en-

Nadr b. Enes’in k›z› er-Rubeyyi’ bir baflka kad›n›n ön diflini k›rd›. Kad›n›n velile-

rine diyet vermek istediler. Onlarsa k›sastan baflka bir fley kabul etmediler. Ru-

beyyi’in kardefli Enes b. en-Nadr geldi. Ey Allah’›n Rasûlü, Rubeyyi’in ön difli k›-

r›lmayacakt›r. Seni hak ile gönderene yemin ederim ki, onun ön difli k›r›lmaya-

cakt›r. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Ey Enes! Allah’›n farz

olarak yazd›¤› hüküm k›sast›r” dedi.

Nihayet hak sahipleri raz› oldular ve affettiler. Bunun üzerine Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Allah’›n öyle kullar› vard›r ki, Allah’a yemin

etseler Allah onlar›n yeminlerini bofla ç›karmaz.”1478

Öldürme d›fl›ndaki cinayetlerde k›sas›n flartlar›:

Öldürmeden afla¤› cinayetlerde k›sas›n uygulanmas› için afla¤›daki flart-

lar aran›r: 

1. Câninin mükellef olmas›
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2. Cinayetin kasten ifllenmesi: Çünkü hataen yap›lm›flsa asl› teflkil eden

öldürmede bile k›sas gerekmez. Öldürmeden daha afla¤› cinayetlerde k›sas›n

gerekmemesi öncelikle sözkonusudur.

3. Kendisine karfl› cinayet ifllenenin (ma¤durun) kan›n›n, caninin kan›na

denk olmas›. Buna göre bir z›mmiyi yaralam›fl bir müslümana, bir köleyi yarala-

m›fl bir hüre, çocu¤unu yaralam›fl babaya k›sas uygulanmaz. 

Çeflitli azalarda k›sas›n uygulanmas›:

Azalarda k›sas›n uygulanmas› için üç flart aran›r: 

1. Afl›r›ya gitmeden, haddi aflmadan k›sas›n uygulanmas›na imkân bulun-

mal›d›r. Mesela, organ›n kesilmesi bir tek bilek gibi eklemden yap›labilmeli ya-

hutta burun yumufla¤› gibi nihai olarak belli bir s›n›ra varflmal›d›r. 

Buna göre Câife (iç organlar)daki yaralamalarda k›sas olmad›¤› gibi, ko-

lun bir k›sm›n›n kesilmesi ve difl d›fl›ndaki kemiklerde de k›sas sözkonusu de¤il-

dir.

2. ‹sim ve yer bak›m›ndan benzerlik: Sol el karfl›l›¤›nda sa¤ el, sa¤ karfl›-

l›¤›nda sol el, yüzük parmak karfl›l›¤›nda serçe parmak ve aksi kesilmez. Çünkü

isim bak›m›ndan eflitlik yoktur. As›l bir organ, fazladan ç›km›fl bir organ karfl›l›-

¤›nda (k›sas yoluyla) al›namaz. Çünkü yer ve menfaat itibariyle eflitlik yoktur.

3. Suçu iflleyenin de, kendisine karfl› suç ifllenenin (ma¤durun) da sa¤l›k

ve mükemmellik bak›m›ndan organlar›n›n eflit olmas›. Buna göre sa¤l›kl› bir or-

gan çolak ve felç olmufl bir organ karfl›l›¤›nda kesilemez. Sa¤lam bir el parmak-

lar› eksik bir el karfl›l›¤›nda kesilemez. Fakat aksi caizdir.

Kasti yaralamalardan dolay› k›sas:

Kasti yaralamalarda k›sas mümkün olmad›kça icab etmez. Öyle ki, k›sas

ma¤durun yaras›na fazlal›ks›z ve eksiksiz olarak eflit olabilmelidir. E¤er benzer-

lik ve eflitlik miktar› afl›lmaks›z›n ya da belli bir tehlike yahut bir zarar sözkonusu

olmaks›z›n tahakkuk ettirilemiyorsa k›sas gerekmez, diyet gerekir.

Diyet

Tan›m›:

Cinayet sebebiyle ödenmesi gereken ve kendisine karfl› cinayet ifllenene

ya da onun velisine ödenmesi gereken mald›r.
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Diyet, hem k›sas›n söz konusu oldu¤u cinayetlerde, hem de k›sas›n söz-

konusu olmad›¤› cinayetlerde sözkonusudur.

Diyete “el-akl” ad› da verilir. Bu ad›n verilmesinin esas sebebi fludur: Ka-

til, birisini öldürdü mü deve türünden diyeti toplay›p biraraya getirir ve bu deve-

leri maktulün velilerinin düz arazilerinde aklederdi. Yani onlara teslim etmek üze-

re ikal denilen ba¤lar›yla onlar› ba¤lard›. 

Bir kimsenin cinayetinin diyetini birisi ödeyecek olursa: Ben filan ad›na akil

ödedim, denilir. 

Diyetin esas delili Yüce Allah’›n flu buyruklar›d›r: “Bir mü’min di¤er bir

mü’mini -yanl›fll›kla olmas› müstesnâ- öldüremez. Kim bir mü’mini yanl›fll›kla öl-

dürürse mü’min bir köle azad etmesi ve (ölenin) akrabas›na teslim edilecek bir

diyet vermesi gerekir. Onlar›n (varislerin diyeti katile) sadaka olarak ba¤›fllama-

lar› müstesnâ. E¤er (öldürülen) mü’min olmakla beraber size düflman olan bir

kavimden ise o zaman (katilin) mü’min bir köle azad etmesi gerekir. E¤er kendi-

leriyle aran›zda bir antlaflma bulunan bir kavimdense o vakit akrabalar›na bir di-

yet vermek ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Kim bulamazsa -Allah’tan bir

tevbe olmak üzere- aral›ks›z iki ay oruç tutmal›d›r. Allah çok iyi bilendir, gerçek

hüküm ve hikmet sahibidir.” (en-Nisâ, 4/92)

Amr b. fiuayb’den, o babas›ndan, o dedesinden rivâyete göre Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flu hükmü vermifltir: “Bir kimse hata yoluyla öldürülecek

olursa, onun diyeti otuzu iki yafl›na basm›fl difli deve, otuzu üç yafl›na basm›fl di-

fli deve, otuzu dört yafl›na basm›fl difli deve, onu da üç yafl›na basm›fl erkek de-

ve olmak üzere yüz devedir.”1479

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem döneminde diyet sekizyüz dinar yahut sekizbin dirhem idi. O gün için kitap

ehlinin diyeti de, müslümanlar›n diyetinin yar›s› kadard›. (Devamla) dedi ki: Bu

durum Ömer (Allah’›n rahmeti üzerine olsun) halifelik görevine getirilinceye ka-

dar böylece devam etti. O halifeli¤i s›ras›nda aya¤a kalkarak bir hutbe irad edip

flunlar› söyledi: fiunu bilin ki, develerin fiyatlar› yükselmifltir... (Devamla) dedi ki:

Bunun üzerine Ömer (diyeti) alt›n› olan kimselere bin dinar, gümüflü olan kimse-

lere onikibin dirhem, ine¤i olanlara ikiyüz inek, koyunu olanlara ikibin koyun, el-

bisesi olanlara ikiyüz tak›m elbise olarak tesbit etti. (Abdullah b. Amr devamla)

dedi ki: Zimmet ehlinin diyetini de oldu¤u gibi b›rakt› ve di¤er diyette de¤ifliklik
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yapt›¤› gibi bir de¤ifliklik yapmad›.”1480

Diyet ödemeyi gerektiren öldürme:

Hata yoluyla ve kaste benzer öldürmelerde, dükellefiyet flartlar›ndan biri-

sini tafl›mayan -küçük ve deli gibi- gerçeklefltirilen ve öldürenin kan›n›n hürmiye-

ti, katilin kan›n›n hürmiyetinden daha afla¤› oldu¤u -hür bir kimsenin köle bir kim-

seyi öldürmesi gibi- hallerdeki kastî öldürmelerde diyetin icab etti¤i, ilim adamla-

r› taraf›ndan ittifakla kabul edilmifltir. Ayn› flekilde uyurken bir baflkas› üzerine

dönerek öldüren uyuyan kimsenin de baflkas›n›n üzerine düflüp onu öldüren

kimsenin de diyet ödemesi icab eder.

Diyetin türleri:

Diyet mu¤allaza (a¤›rlaflt›r›lm›fl) ve muhaffefe (hafif) diyet olmak üzere iki

türlüdür. Hafif diyet hata yoluyla öldürmede ödenir. A¤›rlaflt›r›lm›fl diyet ise (kas-

te benzer) öldürmelerde ödenir.

Kasten öldürmede ise diyet, kan velisi (k›sas isteme hakk›) olan›n affetme-

si halinde taraflar›n karfl›l›kl› anlaflmalar›na göre tesbit edilir. Çünkü daha önce

geçti¤i üzere Amr b. fiuayb babas›ndan, o dedesinden Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem’in flöyle buyurdu¤unu rivâyet etmifltir: “Kim kasten birisini öldürürse mak-

tulün velilerine teslim edilir. ‹sterlerse onu öldürürler, isterlerse diyet al›rlar. Diyet

ise otuzu dört yafl›na basm›fl difli deve, otuzu befl yafl›na basm›fl difli deve, k›rk›

da hamile deve (olmak üzere yüz deve)dir. Kendileri ile bir miktar üzere anlafl›l›r-

sa o miktarda onlara verilir; bu da aklin (diyetin) a¤›rlaflt›r›lmas› içindir.”

Mu¤allaza (a¤›rlaflt›r›lm›fl) diyet ise k›rk› gebe olmak üzere yüz devedir.

Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “fiunu bilin ki; kasta

benzer hata yoluyla öldürmenin diyeti -ki böyle bir öldürme kamç› ve asa ile olur-

yüz devedir. Bunlar›n k›rk›n›n da karn›nda yavrular› bulunmal›d›r.”1481

Bu diyet sadece cinayeti iflleyenin mal›ndan ödenir.

Hata yoluyla öldürme ile kasta benzer (flibhu’l-amd) öldürmede diyet kati-

lin âkilesi taraf›ndan ödenir. Bunlar da onun asabeleri yani akrabalar›d›r. Söz ko-
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nusu bu akrabalar ise baba taraf›ndan bali¤, varl›kl› ve ak›l sahibi erkeklerdir.

–Zengin olmalar› halinde– kör, kötürüm, oldukça yafll› olanlar da âkile ara-

s›nda say›l›r. Fakat difli, fakir, küçük, deli, cinayeti iflleyenin dininden farkl› dine

mensup kimseler ise bunlar›n aras›na kat›lmaz. Çünkü bu iflin esas› karfl›l›kl›

yard›mlaflma ve destek vermedir. Sözü edilenler ise bu ifli yapmaya ehil kimse-

ler de¤ildir.

Diyetin âkile taraf›ndan ödenmesinin vücubunun as›l dayana¤› da Ebû

Hureyre rad›yallahu anh’›n rivâyet etti¤i flu hadistir. O flöyle demifltir: Huzeylilerden

iki kad›n birbirleriyle kavga ettiler. Kad›nlardan biri di¤erine bir tafl att›. Hem ka-

d›n› hem de karn›ndaki yavrusunu öldürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

karn›ndaki ceninin diyetinin bir köle yahut bir cariye oldu¤una, kad›n›n diyetinin

de akilesi taraf›ndan ödenece¤ini hükmetti.”1482

Organlar›n diyeti:

‹nsanda kimi organlar tektir. Burun, dil ve erkeklik organ› gibi. Kimi organ-

lar da çifttir. Gözler, kulaklar ve eller gibi. 

Bunlardan daha fazla olanlar› da vard›r.

Bir kimse bir di¤erinin tek ya da iki tane bulunan organlar›n› telef edecek

olursa, tam bir diyet ödemesi gerekir. ‹ki organdan birisini telef ederse yar›m di-

yet ödemesi icab eder.

Buna göre burunda ve iki gözde tam bir diyet ödemek gerekirken tek bir

gözde yar›m diyet, iki gözün birisinin göz kapaklar›nda yar›m diyet, gözün iki ka-

pa¤›n›n birisinde de dörtte bir diyet ödemek icab eder. El ve ayak parmaklar›n-

da tam bir diyet, herbir parmakta on deve diyet, difllerde tam bir diyet, herbir difl

için de befl deve gerekir.

Ebû Bekir b. Ubeydullah b. Ömer’den, onun Ömer’den rivâyetine göre Ra-

sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Burnun tamamen kesilmesi

halinde diyet vard›r ve yüz devedir. Bir elin kesilmesinde elli deve, bir ayakta el-

li deve, bir gözde elli deve, âmme (diye bilinen ve beyin zar›na kadar ulaflan ya-

ralama)da tam bir diyetin üçte biri, câife (diye bilinen ve karna kadar ulaflan ya-

ralama)de tam diyetin üçte biri, münakkile (diye bilinen kemi¤i k›r›k yerinden oy-

natan yaralama)da onbefl deve, mûdiha (diye bilinen ve kemi¤e kadar ulaflan
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yaralama)da befl deve, bir diflte befl deve ve herbir parmak için on deve (diyet)

vard›r.”1483

Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm babas›ndan, onun dedesinden

rivâyetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemenlilere farzlar›n, sünnet-

lerin ve diyetlerin yaz›l› bulundu¤u bir mektup yazd›. Bu mektubta flunlar da var-

d›: “Öldürmede diyet yüz devedir. Burnun tamam› kesilecek olursa tam bir diyet,

dilde tam bir diyet, iki dudakta tam bir diyet, iki husyede tam bir diyet, erkeklik

organ›nda tam bir diyet, belkemi¤inde tam bir diyet, gözlerde tam bir diyet, bir

ayakta yar›m diyet, âmme (beyin zar›na kadar ulaflan yara)da üçte bir diyet, câ-

ife (iç organlar›na ulaflan yaralama)da üçte bir diyet, munakkile (kemi¤i yerinden

oynatan yaralama)de onbefl deve, el ve ayak parmaklar›n›n herbir parma¤› için

on deve, bir difl için befl deve, mûdiha (kemi¤e kadar ulaflan yara)de befl deve

diyet ödenir.”1484

Organlar›n ifllevlerinin diyeti:

Bir kifli bir kifliyi dövse, akl› yahut iflitme, görme, koklama, tat alma gibi du-

yular›ndan birisi yahutta bütün harfleri ile birlikte konuflmas› ortadan kalkacak

olursa, bütün bunlar›n herbirisinde tam bir diyet ödemek gerekir.

Avf’den dedi ki: Ben ‹bnu’l-Efl’as fitnesinden önce hocam›z›n onun nitelik-

lerini anlatt›klar›n› dinledim. O Ebû’l-Kilâbe’nin amcas› Ebû’l-Mühelleb’dir dedi-

ler. Hocam›z dedi ki: “Bir adam›n bafl›na bir tafl at›ld›. Duyamaz ve konuflamaz

oldu. Akl› bafl›ndan gitti, erkekli¤ini de kaybetti, kad›nlara yaklaflamaz oldu.

Ömer rad›yallahu anh onun hakk›nda, dört diyet verilmesi gerekir, diye hüküm ver-

di.”1485

Bir gözü görmeyenin sa¤lam olan gözü ç›kart›lacak olursa onda tam bir

diyet sözkonusudur. Bu flekildeki bir hükmü Ömer o¤lu Abdullah ve Ali b. Ebi Ta-

lib vermifllerdir.

Katade’den dedi ki: Ebû Miclez’i flöyle derken dinledim: “Abdullah b.

Ömer’e bir gözü görmeyenin sa¤lam gözünün ç›kart›lmas› halinde (cezan›n ne

olaca¤›n›) sordum. Bunun üzerine Abdullah b. Safvan dedi ki: Ömer rad›yallahu anh
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1483 fiahitleriyle birlikte Sahihtir. SNS 4513; Bennar, Musned II, 207, 1531; Bey-
hakî VIII, 86

1484 fiahitleriyle Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2275; SNS
4513; Mâlik, el-Muvatta 611, 1545; N VIII, 57-58-59

1485 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2279; ‹bn Ebî fieybe, el-
Musannef IX, 167, 6943; Beyhakî VIII, 86



bu kifli hakk›nda bir diyet verilece¤i hükmünü verdi. Ben: Ben ‹bn Ömer’e soru-

yorum dedim. (‹bn Ömer) dedi ki: O sana Ömer’den nakletmiyor mu, dedi.”1486

Katade’den, o Hilâs’tan, o Ali rad›yallahu anh’dan rivâyetine göre (Ali) bir gö-

zü görmeyen kimsenin (sa¤lam) gözü ç›kart›lacak olursa flöyle derdi: “Arzu eder-

se tam bir diyet al›r, arzu ederse yar›m diyet al›r ve di¤er gözü karfl›l›¤›nda sa¤-

lam gözünü ç›karan›n iki gözünden birisini ç›kart›r.”1487

fiecâc’›n (bafl ve yüz yaralamalar›)’n›n diyeti:

fiecâc: Bafl ve yüzdeki yaralara denilir. On türlüdür:

1. el-Hârisa: Deriyi s›y›rmakla birlikte kanatmayan yara demektir. 

2. ed-Dâmiye: Deriyi kanatan yara demektir.

3. el-Bâdia: Etin büyükçe yar›ld›¤› yara demektir. 

4. el-Mütelâhime: Ette derinli¤ine do¤ru giden yara demektir.

5. es-Simhâk: Kemi¤e ulaflmas›na ince bir deri gibi bir kal›nl›¤›n kald›¤›

yara demektir.

Bu befl yarada k›sas sözkonusu de¤ildir.1488 Miktar› belli bir diyet de yok-

tur. Bu tür yaralamalarda bilir kiflinin verece¤i hükme itibar etmek gerekir.1489

6. el-Mûd›ha: Kemi¤e kadar ulaflan yarad›r. Bu yaralamada befl deve di-

yet vard›r. 

7. el-Hâflime: Bu da kemi¤in k›r›ld›¤› yarad›r. Diyeti on devedir. 

8. el-Munakk›le: Yara sebebiyle kemi¤in bir yerden baflka bir yere tafl›nd›-

¤› yarad›r. Diyeti onbefl devedir.
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1486 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2270; Beyhakî VI-
II, 94; ‹bn Ebî fieybe, el-Musannef IX, 196, 7060 –”dedim...”den itibaren yok–

1487 ‹bn Ebî fieybe, el-Musannef IX, 197, 7062; Beyhakî VIII, 94
1488 Çünkü bunlarda eflitlik sa¤lamaya imkân bulunmaz.
1489 ‹bnu’l-Munzir dedi ki: “Sözlerini (görüfllerini) belledi¤imiz herkesin icma ile kabul

ettiklerine göre fukahân›n “hükümet (bilir kifli hükmü)” sözlerinden maksat flu-
dur: Bir kimse e¤er bilinen bir diyeti bulunmayan bir yara alacak olursa flöyle de-
nilir: Bu kifli köle olsayd› bu yaray› almadan yahut ona bu darbe gelmeden ön-
ceki de¤eri ne kadard›? Mesela, yüz dinar denilecek olursa bu sefer: Bu yaray›
al›p da tamamen iyilefltikten sonra de¤eri nedir diye sorulur. E¤er doksanbefl di-
nar denilecek olursa bu durumda cinayeti iflleyenin ma¤dura ödemesi gereken
miktar diyetin yirmide biridir. E¤er doksan dinard›r” diyecek olurlarsa o takdirde
diyetin onda biri ödenir. Artan ya da eksilen miktar bu örne¤e göre hesap edilir.”
(el-‹cmâ’, 151, 697)



9. el-Me’mûme yahut el-âmme: Dima¤a (beyne) ulaflmas›na ancak ince

bir zar›n kald›¤› yarad›r. Cezas› üçte bir diyettir.

10. ed-Dâmi¤a: Beyne kadar ulaflan yarad›r. Cezas› üçte bir diyettir. 

el-Câife’nin diyeti: 

Caîfe kar›n, s›rt, gö¤üs, bo¤az ve mesane gibi bofllu¤a ulaflan herbir ya-

rad›r. 

Cezas› üçte bir diyettir. Çünkü Amr b. Hazm’›n (rivâyet etti¤i) mektubta:

“Câifede (ceza) üçte bir diyettir” denilmektedir.

Kad›n›n diyeti:

Kad›n hata yoluyla öldürülecek olursa diyeti erke¤in diyetinin yar›s›d›r. Ay-

n› flekilde kad›n›n organlar›n›n ve yaralar›n›n diyeti de erke¤in organlar›n›n ve

yaralar›n›n diyetinin yar›s›d›r.

fiureyh’den dedi ki: “Urve el-Bârikî yan›ma Ömer’in yan›ndan geldi. (On-

dan) bildirdi¤ine göre erkeklerin ve kad›nlar›n yaralar› difl ve mûdihada birbirine

eflittir. Fakat bunlardan daha sonraki yaralamalarda kad›n›n diyeti erke¤in diye-

tinin yar›s›d›r.”1490

Kitap ehlinin diyeti:

Kitap ehlinden herhangi bir kimse yanl›fll›kla (hata yoluyla) öldürülecek

olursa, diyeti müslüman›n diyetinin yar›s›d›r. Onlar›n erkeklerinin diyeti müslü-

man erke¤in diyetinin yar›s›, kad›nlar›n›n diyeti de müslüman kad›n›n diyetinin

yar›s›d›r.

Amr b. fiuayb’den, o babas›ndan, o dedesinden rivâyete göre, Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem iki kitap ehlinin (yahudi ve hristiyanlar›n) diyetlerinin müs-

lümanlar›n diyetlerinin yar›s› oldu¤una hükmetmifltir ki, bunlar yahudiler ve hris-

tiyanlard›r.1491
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1490 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl VII, 307; ‹bn Ebî
fieybe, el-Musannef IX, 300, 7546

1491 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2251; ‹bn Mâce, es-Su-
nen II, 883, 2644; Tirmizî, es-Sunen II, 433, 1434; Müslim, es-Sahîh VIII, 45
–yak›n laf›zlarla–; Ebu Davud’da: XII, 323, 4559’da “muahidin (z›mminin) diyeti
hür kimsenin diyetinin yar›s› kadard›r” lafz› ile rivâyet etmifltir ki “hür”den kas›t,
müslümand›r. 



Ceninin diyeti:

Cenin, annesine karfl› ifllenen kastî ya da hata yoluyla bir cinayet sebebiy-

le ölüp annesi ölmemiflse, ceza olarak bir köle ya da bir cariye gerekir. Ceninin

annesinden ayr›l›p ölü ç›kmas› ile annesinin karn›nda ölmesi aras›nda bir fark

yoktur. Ceninin erkek ya da difli olmas› da fark etmez. E¤er kad›n da ölürse o

takdirde onun diyetinin ödenmesi gerekir. 

Ebû Hureyre’den dedi ki: Huzeyllilerden iki kad›n birbirleriyle kavga etti.

Onlardan biri di¤erine bir tafl att›. Hem onu, hem de karn›ndaki yavrusunu öldür-

dü. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurunda davalaflt›lar. Kad›n›n cenini

için bir erkek yahut bir cariye verilmesini, kad›n›n diyetinin de akilesi taraf›ndan

ödenmesini hükme ba¤lad›. Kad›na da onun çocu¤u ve beraberindeki di¤er va-

risler mirasç› oldu.”1492

E¤er cenin canl› ç›kt›ktan sonra ölürse, o zaman tam bir diyet gerekir.

E¤er erkekse yüz deve, difli ise elli deve ödenir. Çünkü bizler onun cinayet se-

bebiyle öldü¤ünden kesin olarak emin oluruz. Bu yönüyle cenin olmayan ma¤-

durlara benzemifl olur.
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1492 Buhârî ve Müslim
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KAZÂ (YARGI) K‹TABI

Meflru’iyeti (fler’î dayana¤›):

Kazâ (davalar hakk›nda hüküm vermek) Kitap, sünnet ve ümmetin icmâ’›

ile meflrû’dur (fleriatin bir gere¤idir).

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Aralar›nda Allah’›n indirdi¤i ile hükmet!”

(el-Mâide, 5/49) ; “Ey Davud, biz seni gerçekten yeryüzünde bir halife k›ld›k. O

halde insanlar aras›nda hak ile hükmet.”  (Sâd, 38/26)

Amr b. el-As’dan rivâyete göre o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle

buyururken dinlemifltir: “Hakim hüküm verirken ictihad ederek isabet ettirirse

onun için iki ecir vard›r. E¤er hüküm verirken ictihad etmekle birlikte hata eder-

se onun için bir ecir vard›r.”1493

Müslümanlar yarg›n›n meflruiyetini icmâ’ ile kabul etmifllerdir.

Hükmü:

Yarg›, farz-› kifâyedir. Yöneticinin ülkede -ihtiyaca uygun olarak- ümmet

aras›nda hükmedecek kimseleri atamas› gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem insanlar aras›nda hüküm verdi¤i gibi, Ali rad›yallahu anh’› Yemen’e ha-

kimlik etmek üzere göndermifltir. Raflid halifeler de bizzat kendileri (anlaflmazl›k

konular›nda davalarda) hüküm verdikleri gibi, ‹slâm ülkesinin çeflitli bölgelerinde

hakimler görevlendirmifllerdir.1494

1493 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XIII, 318, 7352; Müslim, es-Sahîh III, 1242,
1716; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 488, 3557; ‹bn Mâce, es-
Sunen II, 776, 2314

1494 Menâru’s-Sebîl, II, 453



Yarg›n›n fazileti:

Abdullah b. Mesud’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Yaln›z iki hususta k›skançl›k sözkonusudur: Birisi Yüce Allah’›n kendisi-

ne mal verip sonra da o mal› hak yolunda tüketme f›rsat ve imkân›n› bahfletti¤i

kimsedir; bir di¤eri ise Yüce Allah’›n hikmet verip, hikmetin gere¤i olarak hüküm

verip bu hikmeti baflkalar›na ö¤reten kimsedir.”1495

Önemi ve tehlikesi:

Ebû Hureyre’den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Kim

insanlar aras›nda kad› (hakim) olarak tayin edilirse, b›çaks›z bo¤azlanm›fl de-

mektir.”1496

Ebû Bureyde’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dan dedi ki: “Hakimler

üç türlüdür. ‹kisi ateflte, birisi cennettedir. Bir kimse hakk› bilir, gere¤ince hükme-

derse o cennettedir. Bir kimse insanlara bilgisizce hüküm verirse o atefltedir. Bir

kimse hüküm verirken haks›zl›k ederse o da atefltedir.”1497

Hakimli¤i istemenin yasaklan›fl›:

Abdurrahman b. Semura’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

bana dedi ki: “Ey Abdurrahman, sen emir olmay› isteme! Çünkü sen istedi¤in için

sana o görev verilirse onunla baflbafla b›rak›l›rs›n. E¤er o görevi istemeden sa-

na verilirse bu hususta sana yard›m olunur.”1498

Hakim olarak atanacaklarda aranan nitelikler:

Haf›z (‹bn Hacer) -Allah’›n rahmeti üzerine olsun- Fethu’l-Bârî (XIII,

146)’da flunlar› söylemektedir: “‹mam fiafiî’nin arkadafl› Ebû Ali el-Kerabîsî ‘Ki-

tab-u Âdâbi’l-Kada’ adl› eserinde flunlar› söylemektedir: “Geçmifl alimler aras›n-
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1495 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XIII, 298, 7316; Müslim, es-Sahîh I, 559,
816; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 1407, 4208

1496 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 6190; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 486, 3555; Tirmizî, es-Sunen II, 393, 1340; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 774,
2308

1497 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 4446; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 487, 3556; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 776, 2315

1498 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XIII, 123, 7146; Müslim, es-Sahîh III, 1273,
1652; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 147, 2913; Tirmizî, es-Su-
nen III, 42, 1568; Nesâî, es-Sunen VIII, 225



da bildi¤im kadar›yla müslümanlar aras›nda hüküm vermek için en yetkili kifli flu

özellikleri tafl›yand›r: Fazileti, do¤rulu¤u, ilmi ve takvas› ile ön plana ç›km›fl ol-

mal›. Allah’›n Kitab›n› iyice bil ve hükümlerinin ço¤unu bilen, Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem’in sünnetlerini bilip, ço¤unu ezberlemifl olmal›, ayn› flekilde asha-

b›n görüfllerini de öylece bilip tabiin fukahas›n›n görüfllerini, birbirleriyle uygun

kanaatler belirttikleri ve muhalefet ettikleri hususlar› bilmelidir. Sahih olan› olma-

yandan ay›rdedecek, karfl› karfl›ya kald›¤› durumlarda Allah’›n Kitab›na uyacak,

bulamazsa sünnetlere, orada bulamazsa ashab›n ittifak› gere¤ince amel ede-

cek. E¤er görüfl ayr›l›klar› sözkonusu ise önce Kur’ân’a, sonra sünnete daha ya-

k›n buldu¤u görüflle hükmedecek, sonra da ashab›n büyüklerinin fetvas› gere-

¤ince amel edecek. ‹lim adamlar› ile çokça müzakere yapacak, onlarla çokça da-

n›flacak, bununla birlikte fazilet ve vera’ sahibi olacak. Dilini, midesini ve fercini

koruyacak. Has›mlar›n (davac›lar›n) sözlerini iyice anlayabilecek. Di¤er taraftan

akl› bafl›nda ve hevâdan uzak olmas› da kaç›n›lmazd›r...” Daha sonra flunlar›

söylemektedir: “Bununla birlikte bizler her ne kadar yeryüzünde bu s›fatlar› ken-

disinde toplayan bir kimsenin bulunmad›¤›n› biliyorsak da, her dönemin insanla-

r› aras›nda en mükemmel ve en faziletli olanlar›n›n araflt›r›lmas› gerekir.”

Kad›nlar›n hakimli¤i:

Ebû Bekre’den dedi ki: Allah Cemel vakas› günlerinde (bellemifl oldu¤um)

bir söz ile beni faydaland›rd›. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ‹ranl›lar›n, Kis-

ran›n k›z›n› bafllar›na kraliçe tayin ettikleri haberi ulafl›nca: “Yönetimlerinin bafl›-

na bir kad›n› getiren bir kavim asla iflah olmaz” buyurdu.1499

Kad›’n›n (hakimin) uymas› gereken âdâb:

Kad›’n›n bakmas›, konuflmas›, meclisi(nde oturtmas›) ve huzuruna alma-

s› gibi hususlarda has›mlar (davac› taraflar) aras›nda adaleti gözetmesi gere-

kir.1500

Ebû’l-Melih el-Huzlî’den dedi ki: Ömer b. el-Hattab, Ebû Mûsâ el-Efl’âri’ye

flöyle bir mektup yazd›: “‹mdi; flüphesiz ki yarg› çok sa¤lam bir farizad›r. Uyula-

gelen bir sünnettir. Bu sebeble sana bir delil sunulacak olursa onu iyice belle.

Çünkü yürürlü¤e konulmayan bir hakk›n söylenmifl olmas›n›n bir faydas› yoktur.
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1499 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5225; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XIII,
53, 7099; Tirmizî, es-Sunen III, 360, 2365; Nesâî, es-Sunen VIII, 227

1500 Menâru’s-Sebîl, II, 460



Yüzünle (onlara yönelmenle), meclisinde oturtmanla, adaletinle insanlara eflit

davran. fierefli bir kimse haks›zl›k yapaca¤›n hususunda umuda kap›lma-

s›n...”1501

Hakimin rüflvet ve hediye almas› haramd›r: 

Abdullah b. Amr’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyur-

du: “Rüflvet verene de, rüflvet alana da Allah’›n laneti olsun.”1502

Ebû Humeyd es-Sâidî’den rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurmufltur: “Devlet görevlilerin hediye almalar› bir (ganimet) h›rs›zl›¤›-

d›r.”1503

Hakim’in k›zg›nken hüküm vermesi haramd›r:

Abdulmelik b. Umeyr’den dedi ki: Abdu’r-Rahman b. Ebi Bekre’yi flöyle

derken dinledim: Ebû Bekre Sicistan’da bulunan o¤luna flunlar› yazd›: K›zg›nken

iki kifli aras›nda hüküm verme! Çünkü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i

flöyle buyururken dinledim: “Bir hakim k›zg›nken iki kifli aras›nda sak›n hüküm

vermesin.”1504

Hakimin hükmü hakk› de¤ifltirmez:

Bir kimsenin lehine kardeflinin hakk›, hakimin hükmüyle verilecek olursa,

onu almamal›d›r. Çünkü hakimin verdi¤i hüküm haram olan bir fleyi helâl, helâl

olan bir fleyi de haram k›lmaz:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in zevcesi Um Seleme’den rivâyete gö-

re Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odas›n›n kap›s›nda bir davalaflma sesi duy-

du. Yanlar›na ç›karak flunlar› söyledi: “Ben ancak bir insan›m. Bana davac›(lar)

gelir. Olur ki biriniz di¤erine göre daha beli¤ (aç›k ve anlafl›l›r) anlat›r ve ben de
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1501 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2619; Dârakutnî, es-Su-
nen IV, 206, 15

1502 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1871; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 775, 2313; Tir-
mizî, es-Sunen II, 397, 1352

1503 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 2622; Ahmed, Musned
–Fethu’r-Rabbânî tertibi– V, 424; Beyhakî X, 138

1504 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XIII, 136, 7158; Müslim, es-Sahîh III, 1342,
1717; Tirmizî, es-Sunen II, 396, 1349; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd
ile– IX, 506, 3572; Nesâî, es-Sunen VIII, 237; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 776, 2316



onun do¤ru söyledi¤ini zannedebilirim. Bu sebeple ben de onun lehine hüküm

verebilirim. Her kime bir müslüman›n hakk› ona aittir diye verecek olursam bil-

meli ki o, ancak ateflten bir parçad›r. Art›k ister onu als›n, ister b›raks›n.”1505

Davalar ve beyyineler: 

Davalar (deâvi) lafz› “dava” lafz›n›n ço¤uludur. Sözlükte istekte bulunmak

demektir. Yüce Allah’›n: “Orada iddia etti¤iniz (istedi¤iniz) her fley size verilecek-

tir.” (Fussilet, 41/31) buyru¤unda da görüldü¤ü gibi (iddia etti¤iniz) “istedi¤iniz”

anlam›nda kullan›lm›flt›r. 

fier’î bir terim olarak, insan›n baflkas›n›n elinde ya da zimmetinde bulunan

herhangi bir fleye kendisinin hak sahibi oldu¤unu belirtmesi demektir.

Müddaî (davac›), hakk› isteyen kifli demektir. Hakk› istemekten vazgeçip

susarsa o da b›rak›l›r. 

Muddea aleyh (daval›) kendisinden hak istenen kimse demektir, fakat su-

sacak olursa b›rak›lmaz.1506

Beyyinât (beyyineler) lafz› “beyyine”nin ço¤ulu olup, alamet demektir. fia-

hit ve benzerleri. 

Bu hususta as›l dayanak ‹bn Abbas’›n rivâyet etti¤i flu hadistir: Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “E¤er insanlara iddia ettikleri herbir fley (is-

pats›z) verilecek olursa birtak›m kimseler, birtak›m kimselerin kanlar›nda ve mal-

lar›nda hak sahibi olduklar›n› iddia ederlerdi. Ancak yemin müddea aleyhe (da-

val›ya) düfler.”1507

Amr b. fiuayb’dan, o babas›ndan, o dedesinden rivâyete göre Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Beyyine (delil) müddâiye (davac›ya)

aittir. Yemin etmek de müddea aleyhe (daval›ya) düfler.”1508

Kendisine ait olmayan bir hakk› iddia edenin vebali:

Ebû Zerr’den rivâyete göre o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i flöyle bu-
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1505 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 107, 2458; Müslim, es-Sahîh III, 1337, 5,
1713; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– IX, 500, 3566; Tirmizî, es-Su-
nen II, 398, 1354; Nesâî, es-Sunen VIII, 233; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 777, 2317

1506 F›khu’s-Sunne, III, 327
1507 Müslim, es-Sahîh III, 1336, 1711; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VIII, 213,

4551 –bir olayla birlikte–; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 778, 2321
1508 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2896; Tirmizî, es-Sunen II, 399, 1356



yururken dinlemifltir: “Kim kendisine ait olmayan bir fleyi iddia edecek olursa o

bizden de¤ildir ve cehennem ateflindeki yerine haz›rlans›n.”1509

Baflkas›na ait bir mal› ele geçirmek için yalan yere yemin edenin vebali:

Abdullah b. Mesud’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Her kim yalan yere yemin ederek bu yolla müslüman bir kimsenin mal›-

n› ele geçirmek isterse Allah kendisine gazap etmifl olarak Allah’›n huzuruna ç›-

kacakt›r.”1510

Ebû Umâme el-Hârisî’den rivâyete göre o Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem’i flöyle buyururken dinlemifltir:

“Bir kimse yemini sebebiyle müslüman bir kimseye ait bir hakk› kesip ala-

cak olursa, mutlaka Allah o kimseye cenneti haram eder ve cehennem atefline

girmesini vacip k›lar.” Bu sözü dinleyenler aras›ndan bir adam: Ey Allah’›n Rasû-

lü çok de¤ersiz bir fley de olsa öyle midir, diye sordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem: “‹sterse erâk a¤ac›ndan bir misvak parças› olsun” buyurdu.1511

Davay› ispat yollar›:

Davay› ispat yollar› ikrar, flahitlik ve yemindir.1512

‹krar: 

‹krar hakk› itiraf etmektir. ‹krarda bulunan kifli mükellef ve kendi iradesi ile

ikrarda bulunmufl ise, o ikrar gere¤ince hüküm vermek vacibtir.1513

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mâiz’i, ⁄amid’li olan kad›n›, Cuheyne’li

olan kad›n› ikrarlar›na dayanarak recmetmifltir. Ayr›ca flöyle buyurmufltur: “Ey

Üneys, bu adam›n han›m›n›n yan›na git. E¤er (zina etti¤ini) itiraf ederse sen de

onu recmet.”1514
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1509 Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1877; Müslim, es-Sahîh I, 79, 61; ‹bn Mâce, es-Sunen
II, 777, 2319

1510 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XI, 558, 6676 ve 6677; Müslim, es-Sahîh I,
122, 138; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 67, 3227; Tirmizî, es-
Sunen IV, 292, 4082; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 778, 2323

1511 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1882; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 779, 2324; ona
yak›n ifadelerle: Müslim, es-Sahîh I, 122, 137; Nesâî, es-Sunen VIII, 246

1512 F›khu’s-Sunne, III, 328
1513 Menâru’s-Sebîl, II, 505
1514 Daha önce geçen “zina haddi” bahsine bak›n›z.



fiahitlik:

Âdemo¤ullar›n›n haklar› ile ilgili olan hususlarda flahit olmay› kabul etmek

(tahammulu’fl-flehâde) farz-› kifayedir. Çünkü Yüce Allah: “fiahitler de ça¤›r›ld›k-

lar› takdirde kaç›nmas›nlar.” (el-Bakara, 2/282) buyurmaktad›r.

(Mahkeme huzurunda) flahitli¤i eda etmek (flahitlik yapmak) ise farz-› ayn-

d›r. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “fiahitli¤i de gizlemeyin Kim onu giz-

lerse muhakkak onun kalbi günahkârd›r.” (el-Bakara, 2/283) 

fiahitlik yapan kimsenin de kendi aleyhine dahi olsa hakk› söylemesi icab

eder. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler, adaleti titizlikle

ayakta tutanlar ve Allah için flahitlik edenler olun. Kendinizin yahut ana-baban›-

z›n ve yak›nlar›n›z›n aleyhine dahi olsa, zengin yahut fakir olsunlar. Çünkü Allah

ikisine de daha yak›nd›r. Art›k adaletten vazgeçerek hevâya uymay›n. E¤er dili-

nizi e¤ip büker veya yüz çevirirseniz flüpheniz olmas›n ki Allah yapt›klar›n›zdan

haberdard›r.” (en-Nisâ, 4/135)

Bilgisizce flahitlik etmek de haramd›r. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmak-

tad›r: “Bilerek hak ile flehadet edenler müstesnâ.” (ez-Zuhruf, 43/86)

Yalan flahitlik en büyük günahlardand›r. Çünkü Ebû Bekre’nin rivâyet etti-

¤i hadiste belirtildi¤ine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Size büyük (gü-

nah)lar›n en büyü¤ünü haber vereyim mi?” buyurdu. Bizler: Buyur ey Allah’›n Ra-

sûlü, dedik. O flöyle dedi: “Allah’a ortak koflmak, anne-babaya karfl› gelmek.” O

s›rada yaslanm›fl iken oturdu ve flöyle buyurdu: “Dikkat edin! Bir de yalan söz ve

yalan flahitliktir.” Bu sözlerini o kadar çok tekrarlad› ki, keflke sussa diye temen-

nide bulunduk.1515

Kimin flahitli¤i kabul edilir?:

Müslüman, bali¤, ak›ll› ve adalet sahibi kimselerin d›fl›ndakilerin flahitli¤i

kabul edilmez. 

Kâfirin kendisi gibi kâfir olan kimse hakk›nda bile olsa flahitli¤i kabul edil-

mez. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Aran›zdan adalet sahibi iki kifliyi

de flahit tutun.” (et-Talâk, 65/2)

Yine Yüce Allah: “O halde raz› olaca¤›n›z flahitlerden...” (el-Bakara, 2/282)
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1515 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 261, 2654; Müslim, es-Sahîh I, 91, 87



buyurmaktad›r. “Kâfir bir kimse adalet sahibi de de¤ildir, raz› olunan kifli de de-

¤ildir, mü’min de de¤ildir.”1516

Çocuk ise “erkeklerimiz”den say›lmaz. 

Buna¤›n deli ve benzerlerinin flahitli¤i de kabul edilmez. Çünkü onlar›n

kendileri hakk›ndaki flahitlikleri dahi kabul edilmezken baflkalar› hakk›ndaki fla-

hitliklerinin kabul edilmemesi öncelikle söz konusudur.

Fâs›k kimsenin flahitli¤i de kabul edilmez. Çünkü Yüce Allah: “Aran›zdan

adaletli iki kifliyi flahit tutun.” (et-Talâk, 65/2) buyurmufltur. 

Ayr›ca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Hain bir erke-

¤in de, hain bir kad›n›n da, zinakâr erke¤in de, zinakâr kad›n›n da kardefline kar-

fl› kin besleyen kimsenin de flahitli¤i caiz de¤ildir.”1517

fiahitlikte nisab:

Haklar iki türlüdür. Yüce Allah’›n hakk› ve insanlar›n hakk›.1518

Âdemo¤ullar›n›n haklar› da üç çeflittir: 

1. Bir çeflidinde ancak erkek iki flahidin flahitli¤i kabul edilir. Bu da mal

maksad› güdülmeyen ve erkeklerin muttali olduklar› olaylard›r. Evlilik ve talâk

(boflama) gibi. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “O (boflanan) kad›nlar iddetleri-

nin sonuna geldiklerinde ya maruf ile onlar› tutun yahut maruf ile onlardan ayr›-

l›n. Aran›zdan adalet sahibi iki kifliyi de flahit tutun.” (et-Talâk, 65/2)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de flöyle buyurmufltur: “Velisiz ve ada-

let sahibi iki flahit olmadan nikâh olmaz.”1519

Ayet ve hadiste “flahitler”den müzekker (eril) kiple söz edilmifltir.

2. Baz› haklarda da iki erkek ya da bir erkek iki kad›n yahut bir flahit ve

müddaiînin (davac›n›n) yemini kabul edilir.

Bu tür flahitli¤in kabul edildi¤i yerler ise al›fl-verifl, icare, rehin ve buna

benzer maksad›n mal oldu¤u akitlerdir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Bu ifl-
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1516 Menâru’s-Sebîl, II, 486
1517 Hasen bir hadistir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1916; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Av-

nu’l-Ma’bûd ile– X, 10, 2584;  ‹bn Mâce, es-Sunen II, 792, 2366 ‹bn Mace de or-
tadaki cümleden sonra: “Ve ‹slâm’da kendisine had uygulanm›fl kimsenin...” de-
nilmektedir. 

1518 el-Gaye ve’t-Takrîb
1519 Daha önce geçti. 



leme erkeklerinizden de iki flahit tutun. E¤er iki erkek bulunmazsa o halde raz›

olaca¤›n›z flahitlerden bir erkekle iki kad›n olsun. Biri unutur (veya yan›l›r)sa di-

¤erine hat›rlats›n diye.” (el-Bakara, 2/282)

‹bn Abbas’tan rivâyete göre de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flahit ile

birlikte bir de (davac›n›n) yemini ile hüküm vermifltir.1520

3. Baz› haklarda da iki erke¤in yahut bir erkek, iki kad›n›n ya da dört ka-

d›n›n flahitli¤i kabul edilir. Bu ise ço¤unlukla erkeklerin muttali olmad›¤› süt em-

mek, do¤um yapmak, kad›nlar›n dahilî kusurlar› gibi hallerdir.

Yüce Allah’›n haklar›na ait hususlarda ise kad›nlar›n flahitli¤i kabul edil-

mez. Çünkü Zührî flöyle demifltir: “‹ki erke¤in flahitli¤i ile olmad›kça hiçbir had

dolay›s›yla celde (sopa) vurulmaz. Bu tür haklar da üçe ayr›l›r: 

1. Kimi haklarda dört flahitten afla¤› say›daki flahitlik kabul edilmez. Bu zi-

nad›r: “Muhsan (iffetli) han›mlara iftira edip sonradan dört flahit getiremeyenlere

seksener (de¤nek) vurun...” (en-Nur, 4)

2. Kimi haklarda iki kiflinin flahitli¤i kabul edilir. Bu da zina d›fl›ndaki had-

lerdir. Bunun gerekçesi de az önce geçen Zührî’nin sözüdür.

3. Kimilerinde ise bir kiflinin flahitli¤i kabul edilir. Bu da ramazan ay›n›n hi-

lali ile ilgili flahitliktir.1521

Yemin:

Müddai (davac›) beyyineyi (sözü edilen delillerden uygun olan›) ortaya ko-

yamayacak olup, müddea aleyh (daval›) inkâr ederse geriye müddainin müddea

aleyhe yemin ettirmesinden baflka yapacak bir fleyi kalmaz. Çünkü Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Beyyine müddaiye aittir. Yemin de

müddea aleyhe düfler.”1522

el-Efl’as b. Kays el-Kindî’den dedi ki: Benimle bir adam aras›nda bir kuyu

ile ilgili bir anlaflmazl›k vard›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurunda da-

valaflt›k. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ya sen iki flahit getirirsin yahut o ye-

min eder.” buyurdu. Ben: fiüphesiz ki o takdirde o yemin eder ve hiç ald›rmaz

dedim. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Her kim
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1520 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 1920; Müslim, es-Sahîh III, 1337, 1712; ‹bn Mâ-
ce, es-Sunen II, 793, 2370; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 28, 3591

1521 Daha önce geçen oruç bahsine bak›n›z. 
1522 Daha önce geçti.



bu yolla baflkas›n›n mal›na hak kazancak bir yemini yalan yere yapacak olursa,

Allah’›n huzuruna gazaba u¤ram›fl olarak ç›kar.” Yüce Allah bunu tasdik etmek

üzere buyru¤unu indirdi (dedi). Sonra da flu âyeti okudu: “fiüphesiz Allah’a olan

ahidlerini ve yeminlerini az bir pahaya de¤ifltirenler... Onlar için ac›kl› bir azab da

vard›r.” (Al-i ‹mran, 3/77)1523
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C‹HAD K‹TABI





C‹HAD K‹TABI1524

Tan›m›:1525

Cihad, takat ve meflakkat anlamlar›na gelen “cehd (ve cühd)”den al›nma-

d›r. Bir kimse düflmanla savaflmak ve ona karfl› savunmak için bütün güç ve ta-

katini ortaya koyup, zorluklara katlanacak olursa “câhede, yücâhidu, cihâden ve-

ya mücahedeten: Cihad etti, eder, cihad yapmak, mücahede yapmak” denilir.

Cihada gerçek anlamda cihad diyebilmek için ancak, Yüce Allah’›n r›zas›

ve onun ad›n›n yükseltilmesinin, hak bayra¤›n›n yüceltilmesinin, bât›l›n kovalan-

mas›n›n maksat olarak güdülmesi, Allah’›n r›zas› için can›n da feda edilmesi flar-

t›yla mümkündür. E¤er bunun d›fl›nda dünyevi birtak›m maksatlar gözetilecek

olursa, ona gerçek anlam›yla cihad ad› verilemez.

Belli bir mevkiye gelmek, bir ganimet elde etmek, kahramanl›¤›n› göster-

mek, flöhret kazanmak gibi bir maksatla savaflan bir kimsenin cihad için öngörü-

len ecirden bir pay almas›, mükâfattan kendisine bir fleyler düflmesi mümkün de-

¤ildir.

Ebû Mûsâ’dan dedi ki: Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gele-

rek dedi ki: Bir adam vard›r ki ganimet elde etmek için savafl›r. Bir adam vard›r

ki meflhur olmak için savafl›r, bir adam da vard›r ki (kahramanl›¤›n›n) konumu-

nun görülmesi için savafl›r. Hangisi Allah yolundad›r? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurdu: “Kim Allah’›n ad› en üstün olsun diye savafl›rsa iflte o(nun

savafl›) Allah yolundad›r.”1526

1524 Buna dâir genifl aç›klamalar için mast›r ünvan›n› almak için haz›rlam›fl oldu¤um
“el-Harbu ve’s-Selâmu fi’l-‹slâm...” adl› tezime bak›labilir.

1525 F›khu’s-Sunne, III, 27 ve 40
1526 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI, 27, 2810; Müslim, es-Sahîh III, 1512,

1904; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 193, 2500; Tirmizî, es-Su-
nen III, 100, 1697; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 931, 2783



Cihada teflvik: 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Kim Allah’a ve Rasûlüne iman eder, namaz› dosdo¤ru k›lar, ra-

mazan ay›n›n orucunu tutarsa Allah’›n onu cennete girdirmesi Allah üzerine bir

hakt›r. O kimse ister Allah yolunda cihad etmifl olsun, ister do¤du¤u yerde otu-

rup kalm›fl olsun.” Ashab: Peki bunu insanlara müjdelemeyelim mi, dediler. fiöy-

le buyurdu: “fiüphesiz cennette yüz derece vard›r. Allah onlar› Allah yolunda ci-

had edenler için haz›rlam›flt›r. Her iki derece aras›ndaki uzakl›k gök ile yer aras›

kadard›r. Binaenaleyh Allah’tan (cenneti) istedi¤inizde ondan Firdevs’i isteyiniz.

Firdevs cennetin en orta ve cennetin en yüksek yeridir. Onun üstünde Rah-

man’›n Arfl› vard›r. Cennetin ›rmaklar› da oradan kaynar.”1527

Yine ondan flöyle dedi¤i rivâyet edilmifltir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurdu: “Allah yolunda cihad edenin misali, Allah yolunda cihada ç›-

kan mücahid geri dönünceye kadar oruç tutup, Allah’›n âyetlerini okuyarak ayak-

ta namaz k›l›p yalvaran ve orucuna ve namaz›na ara vermeksizin devam eden

kimsenin misali gibidir.”1528

Yine Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-

yurdu: “Yüce Allah kendi yolunda (cihada) ç›k›p da ç›k›fl›n›n tek sebebi ona iman

ve Rasûllerini tasdik etmek olan kimseye, ‘ya onu elde edece¤i ecir ve ganimet

ile birlikte geri döndürece¤im yahutta onu cennete koyaca¤›m’ diye taahhüdde

bulunmufltur.”1529

fiehadetin fazileti:

Mesruk’dan dedi ki: Biz Abdullah b. Mesud’a flu: “Allah yolunda öldürülen-

leri sak›n ölüler sanma! Bilakis onlar Rableri kat›nda diridirler, r›z›klan›rlar.” (Al-i

‹mran, 3/169) âyeti hakk›nda soru sorduk. fiöyle dedi: Bizler de bunu Rasûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem’e sorduk. fiöyle buyurdu: “Onlar›n ruhlar› yeflil kufllar›n

kursaklar›ndad›r. Bunlar›n Arfl’a as›l› kandilleri vard›r. Bu kufllar cennette diledik-

leri gibi uçarlar. Sonra bu kandillere gelir, tünerler. Rableri onlara bir defa mutta-

li olarak dedi ki: Arzu etti¤iniz bir fley var m›? Onlar: Neyi arzu edebiliriz ki? Biz-

ler cennette diledi¤imiz gibi dolafl›p duruyoruz. Yüce Allah bu sorusunu onlara
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1527 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 2126; es-Sahîha 921; Buhârî, es-Sahîh –Fet-
hu’l-Bârî ile– VI, 11, 2790

1528 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 5851; Müslim, es-Sahîh III, 1498, 1878; Tirmi-
zî, es-Sunen III, 88, 1669

1529 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– I, 92, 36; Müslim, es-Sahîh III, 1495, 1876



üç defa tekrarlad›. Bir fley istemeden b›rak›lmayacaklar›n› anlay›nca flöyle dedi-

ler: Ya Rabbi, senin yolunda bir defa öldürülmek için ruhlar›m›z› tekrar cesetleri-

mize geri vermeni istiyoruz. (Yüce Allah) onlar›n bir isteklerinin olmad›¤›n› görün-

ce onlara iliflilmedi.”1530

Enes’den rivâyete göre Berâ’n›n k›z› er-Rubeyyi’ -ki o Hârise b. Süra-

ka’n›n annesidir- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek Ey Allah’›n Rasûlü

dedi. Bana Harise’nin durumunu anlat›r m›s›n? -Harise Bedir günü kim taraf›n-

dan at›ld›¤› belli olmayan bir ok ile öldürülmüfltü.- E¤er cennette ise sabrederim,

yok böyle de¤ilse onun için a¤layabildi¤im, kadar a¤lar›m. Rasûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurdu: “Ey Harise’nin annesi, cennette birçok cennetler

vard›r. Senin o¤lun ise Firdevs’i Âlâ’ya düflmüfltür.”1531

el-Mikdam b. Madî Kerib’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöy-

le buyurdu: “fiehidin Allah nezdinde alt› tane özelli¤i vard›r: Onun dökülen ilk

damla kan› ile birlikte günahlar› ona ba¤›fllan›r. Cennetteki yeri ona gösterilir. Ka-

bir azab›ndan korunur. (K›yamet günündeki) o en büyük korkudan yana emin

olur. Bafl›na vakar tac› konulur. O taçtaki bir yakut dünya ve dünyadaki herfley-

den hay›rl›d›r. Huru’l-Înden ona yetmifliki zevce verilir ve yak›nlar›ndan yetmifl ki-

fliye flefaatçi edilir.”1532

Ebû Hureyre’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“fiehit ölümün ac›s›n› ancak sizden herhangi birisinin bir çimdik ac›s›n› duydu¤u

kadar duyar.”1533

Cihad› terketmekten sak›nd›rma:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki ‘Allah

yolunda topluca savafla ç›k›n’ denildi¤i zaman a¤›rlafl›p yere çak›ld›n›z? Âhirete

karfl›l›k dünya hayat›na m› raz› oldunuz? Fakat dünya hayat›n›n faydas› âhirete

göre pek azd›r. E¤er topluca cihada ç›kmazsan›z Allah sizi can yak›c› bir azab-

la azabland›r›r. Yerinize baflka (itaatkâr) bir kavmi getirir ve siz ona hiçbir zarar
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1530 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1068; Müslim, es-Sahîh III, 1502, 1887; Tir-
mizî, es-Sunen IV, 298, 4098

1531 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 7852; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI,
25, 2809; Tirmizî, es-Sunen V, 9, 3224

1532 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2257; Tirmizî, es-Sunen III, 106, 1712; ‹bn
Mâce, es-Sunen II, 935, 2799

1533 Hasen-Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2260; Tirmizî, es-Sunen III, 109,
1719; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 937, 2802; Nesâî, es-Sunen VI, 36



veremezsiniz. Allah herfleye gücü yetendir.” (et-Tevbe, 9/38.39)

Yüce Allah bir baflka yerde de flöyle buyurmaktad›r: “Allah yolunda infak

edin, ellerinizle kendinizi tehlikeye atmay›n...” (el-Bakara, 2/195)

‹bn Kesîr dedi ki: Leys b. Sa’d, Yezid b. Ebi Habib’den, o Eslem Ebû ‹m-

ran’dan rivâyetle dedi ki: Konstantiniye (önlerin)de muhacirlerden bir adam düfl-

man saf› üzerine bir hamle yapt›. Onlar›n saf›n› delip geçti. Bizimle birlikte de

Ebû Eyyub el-Ensarî vard›. Baz›lar›: Bu, kendi eliyle kendisini tehlikeye att›, de-

di. Ebû Eyyub dedi ki: Bu âyeti biz daha iyi biliyoruz. Bu bizim hakk›m›zda indi.

Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadafll›k ettik. Onunla birlikte çeflitli ga-

zalarda bulunduk, ona yard›mc› olduk. ‹slâm yay›l›p güçlenince biz ensarlar top-

lulu¤u aram›zda sohbet etmek üzere biraraya gelmifltik. Dedik ki: Allah bize pey-

gamberine arkadafll›k yapmakla, ona yard›mc› olmakla lütufta bulundu. Art›k ‹s-

lâm yay›lm›fl, müslümanlar da ço¤alm›fl bulunuyor. Biz onu han›mlar›m›za, mal-

lar›m›za, çocuklar›m›za tercih ettik. Art›k savafl da kalmam›fl görünüyor. Dolay›-

s›yla çoluk çocu¤umuzun bafl›na dönelim. Onlar aras›nda kalal›m. ‹flte: “Allah

yolunda infak edin, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmay›n” (el-Bakara,

2/195) buyru¤u bizim hakk›m›zda nâzil oldu. Tehlike, aile aras›nda, mallar›n ba-

fl›nda kalmak ve cihad› terketmektir.”

Hadisi Ebû Davud, Tirmizi, Nesai, Tefsirinde Abd b. Humeyd, ‹bn Ebi Ha-

tim, ‹bn Cerir, ‹bn Merduye, Müsned’inde Haf›z Ebû Ya’lâ el-Mevs›li, Sahih’inde

‹bn Hibban, Müstedrek’inde Hakim rivâyet etmifllerdir. Hepsi de bunu Yezid b.

Ebi Habib’den böylece rivâyet etmifllerdir. Tirmizi de hadis hakk›nda: Hasen, sa-

hih, garib bir hadistir, derken Hakim: Buhârî ve Müslim’in flart›na göre sahih ol-

makla birlikte ikisi de bunu kitaplar›nda rivâyet etmemifllerdir, demifltir.”1534

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem flöyle buyurmufltur: “Sizler îne al›flveriflini yapar, s›¤›rlar›n kuyruklar›n› yaka-

lar, ziraatçili¤e raz› olur ve cihad› terkedecek olursan›z, Allah üzerinize tekrar di-

ninize geri dönünceye kadar kald›rmayaca¤› bir zilleti musallat eder.”1535

Hükmü:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Savafl hoflunuza gitmedi¤i halde üzeri-
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1534 Sahih bir hadistir. Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd 2187; ‹bn Kesir, Tefsir, I, 228; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 188, 2495; Tirmizî, es-Sunen III, 280,
4053; Hâkim, el-Mustedrek II, 275

1535 Sahihtir. Sahîhu’l-Câmii’s-Sa¤îr 423



nize farz olarak yaz›ld›. Bazen hofllanmad›¤›n›z bir fley sizin için hay›rl› olur.

Sevdi¤iniz bir fley de hakk›n›zda kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (el-Ba-

kara, 2/216)

Cihad, farz-› kifayedir. Çünkü Yüce Allah flöyle buyurmufltur: “Mü’minler-

den -mazeret sahibi olanlar müstesnâ- oturanlarla, Allah yolunda mallar›yla ve

canlar›yla cihad edenler bir olmaz. Allah mallar›yla ve canlar›yla cihad edenleri

oturanlardan derece itibariyle üstün k›lm›flt›r. Bununla beraber Allah hepsine de

cenneti vaadetmifltir.” (en-Nisâ, 4/95)

“fian› Yüce Allah faziletin mücahidlere ait oldu¤unu bununla birlikte kendi-

lerine de, oturanlara da el-Hüsnâ’n›n vaadedilmifl oldu¤unu belirtmektedir. E¤er

oturanlar bir farz› yerine getirmeyenler olsalard› elbetteki onlar için kötülük söz-

konusu olurdu. el-Hüsnâ (iyilik ve güzellik) de¤il.”1536

fiunu bilmek gerekir ki; bu hususta vârid olmufl âyetler ve rivâyetler sebe-

biyle cihad›n çokça yap›lmas› müstehabt›r. Cihad en az senede bir defa vacibtir.

Çünkü yüce Peygamberimiz cihad ile emrolundu¤undan itibaren her sene cihad

yapm›flt›r. Ona uymak ise vacibtir. Ayr›ca cihad tekrarlan›p duran bir farzd›r. Tek-

rarlanan bir fleyin vacip oldu¤u asgari süre ise senede bir defa olmas›d›r. Oruç

ve zekât gibi. E¤er senede bir defadan daha çok cihad etme ihtiyac› duyulursa

ihtiyaç duyuldu¤u kadar yap›lmal›d›r. Çünkü cihad farz-› kifayedir ve ihtiyaç mik-

tar›na göre takdir edilir. Do¤rusunu en iyi bilen Allah’t›r.

“Fakat bizim de, bütün insanlar›n da flunu bilmesi gerekir ki; ‹slâm’da sa-

vafl daha öncesinden bir ilan yap›lmad›kça ve ‹slâm’›n kabul edilmesi yahut ciz-

ye ödemek ya da savafltan birisini seçmekte muhayyer b›rak›lmad›kça ve e¤er

ortada bir ahid varsa -ahde uymamaktan korkulmas› halinde- öncesinden ahdin

bozuldu¤u bildirilmedikçe sözkonusu de¤ildir. Nihai hükümlere göre müslüman-

lar ile bar›fl içinde yaflay›p cizye ödemeyi kabul eden zimmet ehline ahid verilir.

Bunun d›fl›nda herhangi bir durumda ahid sözkonusu de¤ildir. Ancak müslüman-

lar güçsüz iseler, sadece onlar›n bu durumlar› ile ilgili olarak, vaktiyle müslüman-

lar›n içinde bulundu¤u duruma benzer belli bir merhaleye ait bir hüküm olarak

kabul edilebilir.”1537

Savafl›n âdâb›:

Bureyde rad›yallahu anh’dan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir or-
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1537 Fî Zilâli’l-Kur’ân



du ya da bir askeri birli¤in bafl›na bir kumandan tayin etti¤inde kendi özel flahs›

hakk›nda Yüce Allah’a karfl› takval› olmas›n›, beraberinde bulunan müslümanlar

hakk›nda da hay›r tavsiyelerde bulunduktan sonra flunlar› söylerdi: “Allah’›n

ad›yla, Allah yolunda gazaya ç›k›n. Allah’a küfr edenlerle savafl›n. Gaza yap›n.

Fakat ganimetten çalmay›n. Sözünüzde durmamazl›k etmeyin. Öldürülenlerin

organlar›n› kesmeyin. Küçük çocuklar› öldürmeyin. Müflriklerden olan düflman-

lar›nla karfl›laflt›¤›n vakit onlar› üç husustan birisini kabule davet et. E¤er (birisi-

ni) kabul ederlerse sen de onlar›n bu kabullerini kabul et ve onlara iliflme. Onla-

r› ‹slâm’a davet et. E¤er senin bu ça¤r›n› kabul ederlerse sen de onlar›n müslü-

man olduklar›n› kabul ederek onlara iliflme! Sonra onlar› kendi yurtlar›ndan mu-

hacirlerin yurduna geçmeye ça¤›r ve onlara flunu bildir ki, e¤er onlar bu ifli ya-

pacak olurlarsa muhacirlerin haklar› onlar›n da hakk› olur, muhacirlerin yüküm-

lülükleri onlar›n da vazifesi olur. E¤er yurtlar›ndan ayr›lmay› kabul etmeyecek

olurlarsa onlara kendilerinin de göçebe (bedevi) müslümanlar gibi de¤erlendiri-

leceklerini ve onlar üzerinde mü’minler hakk›nda uygulanan Yüce Allah’›n hük-

münün cereyan edece¤ini, müslümanlarla birlikte cihad etmedikçe ganimetten

ve fey’den bir paylar›n›n olmayaca¤›n› bildir.

E¤er kabul etmeyecek olurlarsa onlardan cizye vermelerini iste. Bu iste¤i-

ni kabul ederlerse sen de bunlar› onlardan kabul et ve onlara iliflme. E¤er kabul

etmezlerse onlara karfl› Allah’›n yard›m›n› dileyerek onlarla savafl.1538

‹bn Ömer rad›yallahu anh’dan dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ga-

zalar›ndan birisinde öldürülmüfl bir kad›n bulundu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem kad›nlar›n ve çocuklar›n öldürülmesini yasaklad›.”1539

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muâz b. Cebel rad›yallahu anh’i Yemenli-

lere ö¤retmen olarak gönderdi. Ona vasiyeti flu olmufltu: “Sen kitap ehli bir kav-

min yan›na gidiyorsun. Onlar› Allah’tan baflka hiçbir ilah olmad›¤›na, benim Al-

lah’›n Rasûlü oldu¤uma flehadet etmeye ça¤›r. E¤er bu hususta sana itaat eder-

lerse onlara Yüce Allah’›n bir gün ve gecede kendilerine befl vakit namaz› farz

k›lm›fl oldu¤unu bildir. E¤er bu hususta sana itaat ederlerse Allah’›n kendilerine

zenginlerinden al›n›p, fakirlerine geri verilecek bir sadaka (zekât) vermeyi farz

k›ld›¤›n› bildir. E¤er bu hususta da sana itaat ederlerse sak›n onlar›n de¤erli olan
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1538 Sahihtir. Muhtasar Sahîhi Müslim 1111; Müslim, es-Sahîh III, 1356, 1731; Tirmi-
zî, es-Sunen II, 431, 1429 –muhtasar olarak–

1539 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI, 148, 3015; Müslim, es-Sahîh III, 1364,
1744; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 329, 2651; Tirmizî, es-Su-
nen III, 66, 1617; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 947, 2841



mallar›n› alma! Mazlumun bedduas›ndan da kendini koru! Çünkü onun bedduas›

ile Allah aras›nda hiçbir perde yoktur.”1540

Cihad kimlere farzd›r?:

Cihad bali¤, ak›ll›, hür erkek, savaflma gücüne sahip, savaflta oldu¤u s›-

rada kendisine ve aile halk›na yetecek kadar mal› bulunan her müslümana farz-

d›r. Kâfire de¤il de müslümana farz oluflunun sebebi gayet aç›kt›r. Çünkü cihad

kâfirlerle savaflmak demektir.

Küçük çocu¤a farz olmay›p, bali¤ olana farz olmas›n›n sebebi, ‹bn

Ömer’in flu sözüdür: Uhud günü ben ondört yafl›nda iken Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem’in karfl›s›na ç›kar›ld›m. Fakat benim cihada kat›lmama izin vermedi.

Daha sonra onbefl yafl›nda iken Hendek günü ona takdim edildim. Bu sefer ka-

t›lmama izin verdi.1541

Cihad›n akl› bafl›nda olmayanlara de¤il de akl› bafl›nda olanlara farz ol-

mas› da: “Kalem üç kifliden kald›r›lm›flt›r...” hadisi dolay›s›ylad›r.1542 Kad›nlara

de¤il de erkeklere farz olmas›n›n sebebi de Âifle rad›yallahu anhâ’n›n flu hadisinden

dolay›d›r: Ey Allah’›n Rasûlü kad›nlara cihad var m›? fiöyle buyurdu: “Onlara sa-

vafl›n sözkonusu olmad›¤› bir cihad vard›r: Hac ve umre.”1543

Cihad›n hastaya ve gerekli varl›¤a sahip olamayanlara farz olmay›fl›n›n

gerekçesi de; Yüce Allah’›n flu buyru¤udur: “Allah’a ve Rasûlüne karfl› samimi ol-

mak flart› ile zay›flara, hastalara ve harcayacak bir fley bulamayanlara (cihaddan

geri kalmakta) bir günah yoktur.” (et-Tevbe, 9/91)

Hür olmayan kimselere cihad›n farz olmay›fl› da, kölenin efendisinin mül-

kiyetinde olmas›ndan ve efendisinin izni olmaks›z›n cihad edemeyece¤inden do-

lay›d›r.

Cihad ne zaman farz-› ayn olur?:

Cihad ancak afla¤›daki durumlarda farz-› ayn olur:
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1540 Buhârî ve Müslim
1541 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 276, 2664; Müslim, es-Sahîh III, 1490,

1868; Tirmizî, es-Sunen III, 127, 1763; Nesâî, es-Sunen VI, 155; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 80, 4383

1542 Daha önce birkaç defa geçti.
1543 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2345; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 968, 2901; Ah-

med, Musned –Fethu’r-Rabbânî tertibi– XI, 18, 21; Dârakutnî, es-Sunen II, 284,
215



1. Mükellef olan bir kimsenin savafl saflar›nda haz›r bulunmas›. Yüce Al-

lah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! Bir topluluk ile karfl›lafl›rsan›z sebat

edin (geri dönmeyin).” (el-Enfâl, 8/45) 

Yine Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Ey iman edenler! (Savafl için) top-

lu bir halde kâfirlerle karfl›laflt›¤›n›z zaman onlara arkan›z› dönmeyiniz.” (el-En-

fâl, 8/15)

2. Düflman müslüman topraklar›ndan birisine girecek olursa

3. Yönetici mükelleflerden herhangi birisinin savafla kat›lmas›n› isteyecek

olursa. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “(Mekke’nin)

fethi(nden) sonra hicret yoktur. Fakat cihad ve niyet vard›r. Bununla birlikte ciha-

da ça¤r›ld›¤›n›zda koflun.”1544

Savafl esirleri:

Kâfirlerden al›nan esirler iki türlüdür: Bir k›sm› bizzat esir almakla kölelefl-

tirilirler. Bunlar kad›nlar ve çocuklard›r. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

kad›nlarla çocuklar›n öldürülmesini yasaklam›flt›r.1545 Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem bu flekildeki esirleri mal› paylaflt›r›r gibi paylaflt›r›rd›.

Bir kesimi de bizzat esir al›nmakla kölelefltirilmez. Bunlar bali¤ erkeklerdir.

Devlet baflkan› onlar hakk›nda flu uygulamalardan birisini yapmakta serbesttir:

Onlar› öldürmek, kölelefltirmek, karfl›l›ks›z serbest b›rakmak, mal ya da müslü-

man esirler karfl›l›¤›nda fidye ile b›rakmak. O, bunlardan maslahata uygun olan›

uygular.

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Yeryüzünde çokça savafl›p zaferler ka-

zan›ncaya kadar esirler(den fidye) almas› hiçbir peygambere yaraflmaz.” (el-En-

fâl, 8/67)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza o¤ullar›n›n erkeklerini öldürür-

ken, Mustal›k o¤ullar›n›nkilerini kölelefltirmifltir. Ebû’l-Âs b. el-Rabî’ ve Sumâme

b. Usâlî karfl›l›ks›z serbest b›rakm›flt›r. Bedir esirlerini malî fidye alarak serbest

b›rakm›flt›r. Ashab›ndan iki kifliyi Ukayl o¤ullar›ndan müflrik bir kimse ile fidye

karfl›l›¤›nda kurtarm›flt›r. Yüce Allah da flöyle buyurmaktad›r: “Kafirlerle karfl›lafl-
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1544 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI, 3, 2783; Müslim, es-Sahîh II, 986, 1353;
Tirmizî, es-Sunen III, 74, 1638; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII,
157, 2463

1545 Az önce geçti.



t›¤›n›zda boyunlar›n› vurun. Onlardan çokça öldürüp kahretti¤inizde art›k ba¤› s›-

k›ca ba¤lay›n. Sonra ya lutfederek karfl›l›ks›z sal›n yahut fidye al›n. Savafl a¤›r-

l›klar›n› b›rak›ncaya kadar...” (Muhammed, 47/4)

Seleb:

“Kim bir kimseyi öldürürse onun selebi ona aittir.”1546

Seleb, öldürülen düflman üzerindeki elbise, süs eflyas›, silah ayn› flekilde

üzerinde savafl›rken öldürüldü¤ü bine¤ine verilen add›r. 

Ganimetler: 

Bundan sonra ganimetler paylaflt›r›l›r. Ganimetlerin dörtte birini bizzat sa-

vafla kat›lanlara paylaflt›r›r. Piyadeye bir pay, atl›ya da üç pay verilir. 

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Bilin ki, ganimet olarak ald›¤›n›z herhan-

gi bir fleyin beflte biri Allah’a, Rasûlüne... aittir.” (el-Enfâl, 8/41)

‹bn Ömer’den dedi ki: “Ben ganimetlerin befl paya ayr›ld›klar›n›, sonra da

bunlara kura çekildi¤ini gördüm. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e düflen ona ait

olurdu, o onlardan uygun gördü¤ünü (kendisi için) seçerdi.” Yine ‹bn Ömer’den

rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü süvariye üç pay ver-

di. Bunun iki pay› ata, bir pay› da adama, hesab›yla verilirdi.1547

‹bn Abbas’tan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suvariye üç

pay, piyadeye bir pay vermifltir.1548

fiu befl niteli¤i tafl›mayan kimseye ganimetten pay verilmez: Müslüman ol-

mak, bali¤ olmak, ak›ll› olmak, hür olmak, erkek olmak. E¤er bu flartlardan birisi

bulunmazsa ona ganimetten az bir fleyler verilir, tam bir pay verilmez. Çünkü o

cihad›n kendisine farz oldu¤u kimselerden de¤ildir.

Âbi’l-Lahm’in azadl›s› Umeyr’den dedi ki: Hayber günü efendimle birlikte

ve ben köle iken gazaya ç›kt›m. Bana ganimetten tam bir pay verilmedi. Bana
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1546 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– VI, 247, 3142; Müslim, es-Sahîh III, 1370,
1751; Tirmizî, es-Sunen III, 61, 1608; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile–
VII, 385, 3700

1547 Sahihtir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2303; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 952, 2854 –la-
f›z ona ait– ona yak›n ve Hayber sözkonusu edilmeksizin: Buhârî, es-Sahîh
–Fethu’l-Bârî ile– VI, 67, 2863; Müslim, es-Sahîh III, 1383, 1762; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 404, 2716

1548 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1227; Beyhakî VI, 293



eflyalar aras›ndan bir k›l›ç verildi. Onu kufland›¤›m zaman arkamdan sürüklüyor-

dum.1549

‹bn Abbas’tan dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kad›nlar

da gazaya ç›kar, yaral›lar› tedavi eder ve onlara ganimetten bir fleyler verilirdi.

Tam bir pay olarak ise onlara pay ayr›lmazd›.1550

Ganimetin beflte birini harcama yerleri:

(Gazilere verilen dörtte birden sonra) kalan beflte bir de befl paya ayr›l›r.

Bir pay Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ayr›l›r, ondan sonraki dönemlerde

müslümanlar›n menfaatine olan ifllere ayr›l›r. Bir pay onun akrabalar›na verilir.

Bunlar da Haflim o¤ullar› ile Muttalib o¤ullar›d›r. Bir pay yetimlere, bir pay yok-

sullara ve bir pay da yolculara verilir:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Bilin ki ganimet olarak ald›¤›n›z herhan-

gi bir fleyin beflte biri Allah’a, Rasûlüne, yak›nlar(›n)a, yetimlere, yoksullara ve

yolculara aittir.” (el-Enfâl, 8/41)

Fey’

Tan›m›:

Fey’, (döndü) anlam›ndaki “fâe”den al›nm›flt›r. fier’î bir terim olarak savafl

yap›lmaks›z›n kâfirlerden al›nan fleylere denilir. Meselâ, müslümanlardan korka-

rak b›rak›p gittikleri mal, ödedikleri cizye, haraç, zimmet ehlinden olup mirasç› b›-

rakmadan ölen z›mmîlerin b›rakt›klar› mallar gibi. 

Zimmet akdi:

Zimmet, ahid ve eman demektir.

Zimmet akdi ise yöneticinin ya da onun vekilinin baz› kitap ehlini ya da on-

lar›n d›fl›ndaki kâfirleri cizye vermeleri ve genel olarak ‹slâm hükümlerine uyma-

lar› flart›yla küfürleri üzere kalmalar›na müsaade etmesi demektir.1551
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1549 Hasendir. Sahîhu Suneni ‹bn Mâce 2304; Tirmizî, es-Sunen III, 58, 1600; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 402, 2712; ‹bn Mâce, es-Sunen II,
952, 2855

1550 Sahihtir. Muhtasar Sahîh-i Müslim 1151; Müslim, es-Sahîh III, 1444, 1812; Ebû
Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VII, 399, 2711; Tirmizî, es-Sunen III, 57,
1958

1551 F›khu’s-Sunne, III, 64



Bu akdin as›l dayana¤› Yüce Allah’›n flu buyru¤udur: “Kendilerine kitap ve-

rilmifl olanlardan Allah’a ve âhiret gününe iman etmeyen, Allah’›n ve Rasûlünün

haram k›ld›¤›n› haram saymayan ve hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle,

kendi elleriyle küçülmüfller olarak cizye verinceye kadar savafl›n›z.” (et-Tevbe,

9/29)

Bu akdin gerekleri:

Zimmet akdi tamamland›¤› zaman kâfirlerle savaflmak haram olur. Onla-

r›n mallar›n› korumak, namuslar›n›, fleref ve haysiyetlerini himaye etmek, hürri-

yetlerini garanti alt›na almak ve onlara eziyet vermekten uzak durmak gere-

kir.1552 Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Müflrikler-

den düflmanlar›nla karfl›laflt›¤›n zaman onlar› flu üç husus(tan birini kabul et-

mey)a davet et. Senden hangisini kabul ederlerse sen de onlar›n kabullerini ka-

bul et ve onlara iliflme: Onlar› ‹slâm’a ça¤›r, e¤er ça¤r›n› kabul ederlerse bu ka-

bullerini kabul et ve onlara iliflme. E¤er bu ça¤r›n› kabul etmezlerse onlardan ciz-

ye ödemelerini iste. E¤er bu iste¤ini kabul ederlerse sen de onlar›n bu kabulle-

rini kabul et ve onlara iliflme.”1553

Zimmet ehline uygulanacak hükümler:

Âdem o¤ullar› ile ilgili haklarda, akidlerde, muamelâtta, cinayetlerin diyet-

lerinde, telef edilen mallar›n de¤erlerinin tazminat›nda onlara ‹slâm ahkâm› uy-

gulan›r ve suçlar›na hadler de uygulan›r.1554

Enes’ten rivâyete göre bir yahudi bir kad›n›n bafl›n› iki tafl aras›nda ezdi.

Kad›na: Sana bu ifli kim yapt› filan m› yoksa Filan m›, diye sorulup durdu, niha-

yet bu ifli yapan›n ad› da söylenince bafl›yla (evet anlam›nda) iflaret etti. Yahudi

yakalan›nca itiraf etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir ve-

rerek onun da bafl› iki tafl aras›nda ezildi.1555

‹bn Ömer’den rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e muhsan

olduklar› halde zina etmifl iki yahudi getirildi. O da onlar› recmetti.1556
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1552 F›khu’s-Sunne, III, 65
1553 Az önce geçti.
1554 Menâru’s-Sebîl, II, 298
1555 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XII, 198, 6876; Müslim, es-Sahîh III, 1299,

1672; Nesâî, es-Sunen VIII, 22; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII,
267, 4512; Tirmizî, es-Sunen II, 426, 1413

1556 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1253



Zimmet akdi ne zaman bozulur?:

Zimmet ehli aras›ndan cizye vermeyi kabul etmeyen yahutta ‹slâm ahkâ-

m›na uymay› reddeden kimsenin ahdi bozulmufl olur. Çünkü o yap›lan antlaflma-

n›n flart›na uymam›fl olur. 

Ayn› flekilde, müslümanlara sald›rmak yahut Allah ve Rasûlüne sövmek

sebebiyle de ahit bozulmufl olur.

Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre, ona müslüman bir kad›nla zorla zi-

na etmek isteyen bir adam getirilip dava edildi. Bunun üzerine Biz sizinle böyle

yapas›n›z diye bar›fl yapmad›k, dedi ve emir verilerek Beytu’l-Makdis’te as›l-

d›.1557

Ali rad›yallahu anh’dan rivâyete göre yahudi bir kad›n, Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem’e sövüyor ve ona dil uzat›yordu. Bir adam ölünceye kadar bo¤az›-

n› s›kt›. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kan›n› heder etti.1558

Zimmet akdinin bozulmas›n›n hükmü:

Zimmet akdi bozulan z›mmî esir hükmünde olur. E¤er müslüman olursa

öldürülmesi haram olur. E¤er müslüman olmazsa devlet baflkan› -daha önce

esirlerle ilgili hükümlerde geçti¤i üzere- onu öldürmek, serbest b›rakmak, yahut

fidye karfl›l›¤›nda salmaktan birisini uygulamakta serbesttir. 

Cizye kimden al›n›r?:

Nâfi’den, onun Eslem’den rivâyete göre Ömer rad›yallahu anh ordu kuman-

lar›na flunu yazd›: “Kad›nlara ve çocuklara cizye vergisi koymay›n›z. Bu vergiyi

ancak üzerinde ustura geçen kimselere (bâli¤ olanlara) koyunuz.”1559

Miktar›:

Muâz rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

kendisini Yemen’e gönderince ergenlik yafl›na varm›fl herbir erkekten bir dinar
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1557 Hasendir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1278; ‹bn Ebî fieybe, el-
Musannef II, 85, 11; Beyhakî IX, 201

1558 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl V, 91; Ebû Dâvûd,
es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– XII, 17, 4340; Beyhakî IX, 200

1559 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1255; Beyhakî IX, 195



yahut onun de¤eri Yemen kumafl› almas›n› emir buyurdu.1560

Eslem’in rivâyet etti¤i hadis dolay›s›yla daha fazla almak da caizdir. Buna

göre Ömer b. el-Hattab alt›nlar› bulunan kimselere dört dinar, gümüfl sahibi olan-

lara k›rk dirhem cizye tesbit etti. Bununla birlikte müslümanlar› erzak› ile üç gün

misafir etmelerini de flart kofltu.1561

Yönetici bolluk ve darl›k zamanlar›n› da gözönünde bulundurur. Çünkü ‹bn

Ebi Necîh flöyle demifltir: Mücahid’e sordum: Ne diye fiam ahalisinin cizyesi dört

dinar, Yemenlilerin cizyesi ise bir dinard›r? fiöyle dedi: Bu, zenginliklerine göre

tesbit edilmifltir.1562
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1560 Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1254; Ebû Dâvûd, es-Su-
nen –Avnu’l-Ma’bûd ile– VIII, 287, 3022
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ITK (KÖLE AZAD ETMEK) K‹TABI

Tan›m›:1563

Itk mülkün izale edilmesi demektir.

Ezherî der ki: Bu söz araplar›n at›n ileri geçmesini anlatmak üzere kulla-

n›lan “ataka’l-fere” ile kuflun yavrusunun uçmas›n› anlatmak üzere kullan›lan

“ataka’l-ferh” tabirlerinden türetilmifltir. Çünkü köle ›tk ile kurtulur ve diledi¤i yere

gidebilir. 

Köle azad etmenin teflvik edilmesi ve fazileti:

Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Fakat o sarp yokufla sald›ramad›. O

sarp yokuflun ne oldu¤unu sen nereden bileceksin. O köle azad etmektir...” (el-

Beled, 90/11, 16) 

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

flöyle buyurdu: “Herhangi bir kimse müslüman birisini kölelikten kurtar›p, hürriye-

tine kavuflturursa Allah da o kölenin herbir organ› karfl›l›¤›nda onu azad edenin

bir organ›n› cehennemden kurtar›r.”1564

Ebû Mûsâ el-Efl’arî rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Üç kifliye mükâfatlar› iki defa verilir. Birisi ehl-

1563 Fethu’l-Bârî V, 146 
1564 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 146, 2517; Müslim, es-Sahîh II, 1148, 24,

1509



i kitabtan olup hem kendi peygamberine iman eden, hem de Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e yetiflerek ona iman eden, ona tabi olup, onu tasdik edendir.

Buna iki ecir vard›r. Di¤eri Allah’›n hakk›n› da, efendisinin hakk›n› da edâ eden

köledir. Bunun da iki ecri vard›r. Bir di¤eri ise, bir cariyesi olup da g›das›n› güzel-

ce temin eden, sonra onu güzel bir flekilde te’dib eden, ona güzel bir flekilde ilim

ö¤reten, daha sonra da o cariyeyi azad edip onunla evlenen kimsedir. Bunun da

iki ecri vard›r.”1565

Hangi tür köleyi azad etmek daha faziletlidir?:

Ebû Zerr rad›yallahu anh’dan dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e sor-

dum? Hangi amel daha faziletlidir. “Allah’a iman ve O’nun yolunda cihadd›r” bu-

yurdu. Peki hangi tür köleler(i azad etmek) daha faziletlidir, diye sordum. “De¤e-

ri daha pahal› ve sahipleri nezdinde de daha üstün tutuland›r” buyurdu.1566

Köle azad etmek ne zaman müstehab olur?:

Ebû Bekr rad›yallahu anh’›n k›z› Esmâ rad›yallahu anhâ’dan dedi ki: Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem günefl tutulmas› s›ras›nda köle azad etmeyi emir buyur-

du.1567

Itk (köle azad etme)nin sebepleri:1568

Itk (kölenin azad›) köleye sahip olan›n Allah’›n r›zas› için karfl›l›ks›z olarak

köleyi serbest b›rakmas› ile gerçekleflir. Buna gerekçe de daha önce faziletine

dair kaydedilen hadislerdir.

Mülk edinmekle de gerçekleflir. Bir kimse kendisi ile evlenilmesi haram

olan bir akrabas›n› köle olarak mülk edinirse hemen hürriyetine kavuflur.

Semura b. Cundub’dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurdu:

“Her kim kendisiyle evlenmesi haram olan bir akrabas›na malik olursa o hür-

dür.”1569

Kölenin bir k›sm› azad edilecek olursa hepsi azad edilmifl olur. Bir kölede

iki kifli ortak olup da onlardan birisi pay›n› azad ederse, e¤er pay›n› azad eden

kifli varl›kl› ise, kölenin k›ymeti tesbit edilir ve orta¤›na pay›n› öder. Böylelikle kö-
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1565 Müslim, es-Sahîh I, 134, 154 –laf›z ona ait–; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile–
I, 190, 97; Tirmizî, es-Sunen II, 292, 1124; Nesâî, es-Sunen VI, 115

1566 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 148, 2518; Müslim, es-Sahîh I, 89, 84
1567 Daha önce geçti.



le bütünüyle azad olur.

Abdullah b. Ömer rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Her kim ortak oldu¤u köledeki pay›n› azad eder

ve kölenin de¤erine ulaflan mal› da varsa, köleye adaletli bir flekilde k›ymet biçi-

lir. Di¤er ortaklar›na hisselerini verir ve köle azad olmufl olur. Aksi takdirde köle-

nin azad etti¤i k›sm› hürriyetine kavuflmufl olur.”1570

E¤er köleyi azad edenin mal› yoksa, kölenin azad etti¤i kadar› hürriyetine

kavuflmufl olur. Art›k köle azad edilmemifl k›sm›n›n de¤erini kazanmak için çal›fl-

makla yükümlü olur. Bu sebeble onun azad edilmemifl k›sm›na sahip olan efen-

disine sahip oldu¤u k›sm›n›n k›ymetini kazan›ncaya kadar çal›fl›r.

Ebû Hureyre rad›yallahu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem flöyle buyurmufltur: “Her kim bir köledeki pay›n› azad ederse e¤er mal› var-

sa köle onun mal›ndan (bedeli ödenerek) kurtar›l›r. E¤er mal› yoksa köleye (ka-

lan hissesinin) de¤erini kazanmas› için gücü dahilindeki ifllerde -onu zora kofl-

maks›z›n- çal›flmas› istenir.”1571

Tedbîr (kölenin hürriyete kavuflmas›n› ölmesi flart›na ba¤lamak):

Tedbir, kölenin hürriyetine kavuflmas›n› (efendisinin) ölüm flart›na ba¤la-

makt›r. Efendinin kölesine: Ben ölürsem ölümümden sonra sen hürsün demesi

gibi. Efendisi öldü¤ü takdirde kölenin k›ymeti, b›rakt›¤› miras›n üçte birinden faz-

la de¤ilse hürriyetine kavuflur.1572

‹mran b. Huseyn’den rivâyete göre bir adam›n alt› kölesi vard›. Onlardan bafl-

ka da mal› yoktu. Ölümü esnas›nda hepsini azad etti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem onlar› üçe böldü. Sonra aralar›ndan kura çekti. ‹ki kifliyi hürriyetlerine kavufltur-

du, dört kiflinin köleli¤ini devam ettirdi. Bunu yapana da a¤›r bir söz söyledi.1573
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ile– X, 480, 3930; Tirmizî, es-Sunen II, 409, 1376; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 843,
2524

1570 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 151, 2522; Müslim, es-Sahîh II, 1139,
1501; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 466, 3921; Tirmizî, es-Su-
nen II, 400, 1361

1571 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 156, 2527; Müslim, es-Sahîh II, 1140,
1503; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 452, 3919; Tirmizî, es-Su-
nen II, 401, 1358; ‹bn Mâce, es-Sunen II, 744, 2527

1572 Menâru’s-Sebîl, II, 116
1573 Muhtasar Sahîhi Müslim 895; Müslim, es-Sahîh III, 1288, 1668; Ebû Dâvûd, es-

Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 500, 3939; Tirmizî, es-Sunen II, 409, 1375; Ne-



Müdebber kölenin sat›fl› ve hibesi sahihtir:

Câbir b. Abdullah’tan dedi ki: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e asha-

b›ndan bir adam›n müdebber (azad edilmesi ölüm flart›na ba¤l›) olarak bir köle-

sini azad etti¤ini haber ald›. Adam›n bundan baflka bir mal› da yoktu. Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem bu köleyi sekizyüz dirheme satt›ktan sonra paray› köle sa-

hibine geri gönderdi.”1574

K‹TABET (AZAD ED‹LMEK ‹Ç‹N ANLAfiMA)

Tan›m›:1575

Kitabet; köle azad›n› belli bir niteli¤e ve özel bir bedel ödeme flart›na ba¤-

lamakt›r.

Hükmü:

Köle efendisine: Benimle yaz›fl diyecek olursa efendisinin e¤er onun ka-

zanç sa¤layabilecek güçte oldu¤unu bilirse bu iste¤ini kabul etmesi gerekir. Çün-

kü Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r: “Sahib oldu¤unuz köle ve cariyeler aras›n-

dan sizden mükâtebe (yaz›flma akdi) isteyenlere -e¤er onlarda bir hay›r görür-

seniz- mükâtebe yap›n›z.” (en-Nur, 24/33)

Mûsâ b. Enes’den rivâyete göre Sîrîn, Enes’den kendisi ile yaz›flmas›n› is-

tedi -mal› pek çoktu- kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer rad›yallahu anh’a gitti.

Ömer ona: Onunla yaz›fl dedi. (Enes) kabul etmedi. Bu sefer Ömer bir taraftan

ona elindeki kamç› ile vururken, di¤er taraftan: “E¤er onlarda bir hay›r görürse-

niz onlarla yaz›fl›n›z.” buyru¤unu okuyordu. Bunun üzerine onunla yaz›flt›.1576

Köle ne zaman azad olur?:

Mükâtebe (yaz›flma)da belirtilen bedeli efendisine ödedi¤i yahut efendisi

o ödemeden onu ibrâ etti¤i takdirde azad olur. Üzerindeki borcun tamam›n› öde-

yinceye kadar köledir.

Amr b. fiuayb’den, o babas›ndan, onun da dedesinden rivâyetine göre
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sâî, es-Sunen IV, 64
1574 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– XIII, 179, 7186; Müslim, es-Sahîh II, 692,

997; Ebû Dâvûd, es-Sunen –Avnu’l-Ma’bûd ile– X, 495, 3938
1575 Fethu’l-Bârî, V, 184
1576 Senedi Sahihtir. ‹rvâu’l-⁄alîl fî Tahrici Ehâdîsi Menâri’s-Sebîl 1760; Buhârî, es-

Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 84 –muallak olarak–



Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Mükâteb (yaz›flma akdi ya-

pan köle) üzerinde yaz›flma bedelinden bir dirhem kald›kça o köledir.”1577

Mükateb kölenin sat›lmas›:

Mükateb kölenin raz› olmas› flart›yla sat›fl› sahihtir: 

Abdurrahman k›z› Amra’dan rivâyete göre Berire, mü’minlerin annesi Âifle

rad›yallahu anhâ’ya gelerek yard›m istedi. Ona dedi ki: E¤er senin sahiplerin bede-

lini kendilerine bir defada ödeyip seni hürriyetine kavuflturmam› arzu ederlerse

bunu yapabilirim. Berîre bu ifli sahiplerine aktard›. Onlar: Hay›r, velâ hakk›n›n bi-

ze ait olmas› flart› olmadan olmaz, dediler. Malik dedi ki: Yahya dedi ki: Amra’n›n

iddias›na göre Âifle bu hususu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e aktard›. O da

flöyle buyurdu: “Sen onu sat›n al ve azad et! Çünkü velâ azad eden kimseye ait

bir hakt›r.”1578

Velâ:

Velâ: Köleyi azad eden kimsenin azad etti¤i kimseden miras alma hakk›-

d›r.

Velâ sahibi olan efendi ancak -daha önce geçti¤i üzere- (ölenin) neseb yo-

luyla asabelerin bulunmamas› halinde miras al›r. 

Velâ hakk›n›n sat›fl› da, hibe edilmesi de caiz de¤ildir. Çünkü ‹bn Ömer’in

rivâyet etti¤i hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem velâ hakk›n›n sat›fl›-

n› da, hibesini de yasaklam›flt›r.1579

* * *
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1578 Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 194, 2564; Müslim, es-Sahîh II, 1141,
1504

1579 Muhtasar Sahîhi Müslim 898; Buhârî, es-Sahîh –Fethu’l-Bârî ile– V, 167, 2535



SONUÇ

-Yüce Allah’tan güzel olan›n› dileriz-

Abdu’l-Azim b. Bedevî el-Halefî der ki: Bu özlü kitabta derleyip belli bir s›-

ralama ile sunmak istediklerim burada sona ermektedir. E¤er bu yapt›klar›mda

hakk› ve do¤ruyu ortaya koyabilmiflsem zaten istedi¤im budur ve e¤er baflka bir

durum söz konusu ise Yüce Allah’tan beni ba¤›fllamas›n›, beni affetmesini dile-

rim. Son olarak “›tk: köle azad etmek”i söz konusu ediflimin sebebi, bunun ce-

hennemden kurtulmama, Aziz ve ⁄affâr olan Rabbimin rahmetine girmem için

hay›rl› olmas›n› diledi¤imdendir.

fian› Yüce Allah’tan bu kitab›n gökte de, yerde de kabul görmesini lutfet-

mesini ve bu kitab sebebiyle bana bir mükâfat yazmas›n›, benim günahlar›m› ba-

¤›fllamas›n› ve, “Allah’a (kötülüklerden ar›nm›fl) selim bir kalb ile gelmifl olanlar

müstesnâ mal›n da, evlâd›n da hiçbir faydas›n›n olmad›¤›” (efl-fiuarâ, 26/88.89)

günde benim için, nezdinde bir az›k olarak saklamas›n› niyaz ederim.

Duam›z›n sonunda söyleyece¤imiz söz: Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdol-

sun, demektir.
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Guraba Yay›nevi, Kur’an ve Sünnet Ifl›¤›nda 
Sizi Ayd›nlatmaya Devam Ediyor...

• Aç›k ve özlü bir üslup ile ehl-i sünnet ve’l-cemaat inan-

c›...

• Ehl-i sünnet inanc›na ayk›r› sap›k yollar›n ortaya konul-

mas›...

• Ehl-i sünnetin önderleri dört mezhep imam›n›n b›rakt›¤›

f›khî servetin aç›¤a ç›kar›lmas›...

• Bu f›khî mezhepler çerçevesinde taassuptan uzak ilmi-

hal ve f›k›h bilgileri...

• Selef-i sâlihîn rad›yallahu anhum’un hayatlar›ndan ah-

lak ve terbiye dersleri...

Bunlar›n hepsini ve daha fazlas›n› 
kitaplar›m›zda bulacaks›n›z...
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