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DÖRT MEZHEBE GÖRE
 

İSLAM FIKHIV VE MÜCTEHİÜLERİN FARKLI GÖRÜŞLERİ
 
Önsöz
 
Bismillahirrahmanirrahim.
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.)
Varetme  icad nuruyla yokluk karanlığından varlık alemini yaratan Allah'a sonsuz hamd ederim. Ki tüm bu varlıkları uzağı görebilenler için
vahdaniyetinin/birliğinin yegane delili kılmıştır. Kendi zatı adına tercih ederek, bir şeriat/ilahî yasa koymuştur. Bu sebepten ötürü kitabını indirmiş
/göndermiş, kulların efendisi ve lideri olan peygamberini de bu amaçla görevlendirip göndermiştir. Bize de onu sevmemizi açıklamış ve bunun
gerekli olduğunu bildirmiştir. Ve işte bu, "Doğru yolda gidenlerin yoludur" buyurmuştur.
Salat ve selam O yüce zatın, alinin /ehlibeytinin, ona uyarak ardınca gidenlerin üzerine, hiç tükenmeksizin, bitmeksizin en temiz bir salat ile selam
olsun.
Şimdi asıl meseleye gelince; bilindiği gibi yüce mertebelere istekli olan üstün zekalı ve iradeli kimseler, hiç durmaksızın ve ara vermeksizin hep
şeriat ile ilgili ilimleri tahsil eder dururlar. İşte bu ilimleri cümlesinden biri olan furuata/ikinci derecedeki ilim bilgiler de o nisbette önemlidirler. Bu
bakımdan bu ilim de öğrenilmelidir ki, insan böylece kendisini rahatsız edebilecek eytanî vesveselerden kendisini arındırabilsin ve yapacağı
muamele-?    de doğru ve sağlıklı olabilsin. Rabbimin razı olabileceği ibadetler isleyebilsin.
Özellikle de bir şeref ve saygınlık olarak, "Fıkıh alanında derin bilgi sahibi olmanın" hem geçmişlerin ve hem halihazırdakilerin ve ileride tüm
geleceklerin de efendisi, ulusu olan salat ve selam üzerine olsun- Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) efendimizin şu mübarek sözleri gerçekten
bir kimse için paye ve mevki olarak değer. Çünkü Buharı ve Müslim tarafından rivayet olunan, "Allah, kimin iyiliğini murad ederse, o kimseyi
dinde fakih/üstün anlayış sahibi kılar.
Muaviye ile Ebu Hureyre tarafından rivayet olunan hadise ek olarak Rasulullah (sav) tarafından şöyle buyurdukları da rivayet olunmuştur:
Herşeyden yüce ve münezzeh olan Allah'a, dinde fıkıh/üstün anlayış sahibi olmaktan daha üstün bir şeyle ibadet olunamaz/kulluk yapılamaz.
Evet İmam Tirmizî'nin Camiinde yer alan bu hadisin yanında, yine Ata da Rasulullah (sav)'m şöyle buyurduğunu zikrediyor: "Cennet bahçelerine
uğradığınızda derhal orada yayılın/oradan yararlanın." Bunun üzerine sahabe; "Ey Allah'ın Rasulü! Cennet bahçeleri de nelerdir?" diye sorarlar.
Rasulullah (sav) şöyle buyururlar: "Onlar zikir halkalarıdırlar.
Ata (ra), bu hadisin açıklamasıyla ilgili olarak şöyle diyor:
Hadiste geçen 'Zikir' ifadesinden asıl maksad, helal ve haramın anlatıldığı, öğretildiği meclislerdir, ilim halkalarıdır. Yani nasıl bir şeyi satın
alacaksın ve nasıl satış yapacaksın, nasıl namaz kılman gerekiyor, orucu ne şekilde tutman icabediyor, nasıl hac ibadeti görevini yerine
getireceksin, evlenme ve boşanma durumlarını hangi ölçüler çerçevesinde yapacaksın, işte bu ve benzeri tüm hükümlerin, bilgilerin öğretildiği ilim
meclisleridir, zikir meclisinden amaç."



Tabiîn'den Süfyan b. Uyeyne de şöyle söylüyor: "Peygamberlik ten sonra kişiye veriln en önemli ve en değerli mevki ilim ve dinde iakıh/üstün bilgi
sahibi olma mevkiidir."
Hz. Ömer (ra) de diyor ki: "Gecelerini ibadetle, gündüzlerini o-ruç tutmakla geçiren bin abidin ölümü, yüce Allah'ın helal ve haram ilimlerini bilen
ilmiyle amil bir alimin ölümü yanında çok daha basit kalır." Çünkü abid ölürse, ibadeti yapmamış olur, bundan dolayı kimse zarar görmez. Oysa
alimin ölümü, alemin ölümü demektir ki, onun ölümüyle, gündüzler kararır, geceler ise zifiri karanlığa boğulur. Kaldı ki bu konuya ilişkin ayet,
olsun, hadis olsun, büyüklere ait sözler olsun sayılamayacak derecede çoktur.
Camisab Özbek
Diyarbakır
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

AKAİD
 
Akaıd
 
Din:
 
İnsanların, saadete ve iyiliğe ulaşabilmesi için, yüce Allah'ın peygamberleri vasıtsıyla bildirdiği emirler ve sermedi kanunlardır. Tebdile, tahrife
uğramış ilahi emirler, kanunlar hak din olmadığı için din olmaktan çıkar. Zira mutlak olarak "din" kelimesi söylendiği zaman ondan hak din kast
olunur. Mukayyet olarak zikr edilen dinlere hurafat, batıl din denir. Din akla hitap ettiği için ancak ve ancak, akıllı insan dinin emirleri, kanunları
ile yükümlüdür. Akıl nimetinden mahrum olan bir insan iyiyi kötüyü birbirinden ayırtdet-mekten aciz olduğu için dinin kanunları ve emirleri ile
yükümlü de ğildir.
Din doğuştan meydana gelir. İnsan meydana geldikten sonra onunla beraber dinde meydana gelmiştir. Tarihin hiç bir devrinde dinden dini emir ve
kanunlardan yoksun bir cemiyete katiyyen rastlanmamıştır. Nerde insan var olmuş ise işte orada dini davranışlar meydana gelmiştir. Allah
tarafından gönderilmiş olan bütün dinlerin menşei birdir ve hepside insanları Allah'a iman etmeğe ve Allah'a kulluk yapmağa davet etmişlerdir.
Bu özelliğe göre zaman ve mekanın, örf ve geleneklerin dine etkisi olmamıştır. Zira gelenek ve örflerin olmaması lazım ve elzemdir. Bu konuda
bütün ilahi davetçiler ittifak ve ittihat halindedirler. Lakın mekan ve zamanın ve geleneklerin ibadet ve muamelata etkisi olduğundan her ümmetin
ayrı ayrı ibadet muamelatı meydana gelmiştir.
Din iki kısma ayrılır; birinci kısım hak, doğru dindir ki vahye dayanır, ilahidir. İkincisi ise, insan aklının ürünüdür. Buna batıl din veyahut gayri
ilahi din de denir. Hakiki doğru din ancak ve ancak Allah'ın gönderdiği dindir.
Hz Adem(as)'dan Hz Muhammed (as)'a kadar bütün peygamberlerin açıkladıkları dinlerin aslı "Allah'ı tanıma ona ibadet etmek ve ona kulluk
etmektir. Allah tarafından bu peygamberlerin getirdiği dinlerin bütünü hakdır. Bütün peygamberler hak dini tebliğ ve irşat etmişlerdir. Fakat
insanlar onların yani peygamberlerin yolunu takip etmemişler ve sapmışlardır. Peygamberlerin, onlara getirdiği hak tevhit dinini kabul etmemişler,
yanlış fikirlere sapmışlar ve batıl dinler oluşmuştur.
İlâhi dinler üç kısma ayrılır; birincisi Yahudilik, ikincisi Hristi-yanlık üçüncüsü ise İslam'dır. Yahudilik, Hz Musa (as) aracılığı ile İsrail oğullarına
gönderilmiş bulunan ilâhî dinin adıdır. Bu dinin kutsal kitabı Tevrat'tır. Tevrat'ın aslı hurafat ve tahrifatttan kurtarılamamıştır. Bunun içine kendi
istek ve arzularına göre yalanlar ve hurafeler yazmışlar ve bu sebeble Tevrat'ın aslı yok olmuştur.
Zira din adamları tarafından Tevratta yapılan yanlışlıklar sayesinde Tevrat kitabı orjinalliğini yitirmiş olup, hak kitap olma özelliğini kaybetmiştir.
Tevratın her sahifesinde bu tahrifatlara rastlamak mümkündür.
Hristiyanlık, Hz Musa'ya verilen ve zamanla bozulan Tevrat'taki ve inanç sistemindeki tahrifatı düzeltmek için Hz isa'ya vahyedilen ilahi kitaptır.
Ancak tıpkı Tevrat'ta olduğu gibi İncil'de zamanla değiştirilmiş hurafelerle doldurulmuştur.
Hz İsa, bir süre annesi ile beraber Ürdün'e bağlı "Nasare" köyünde oturdu. Bu sebeble kendisine bağlı olanlara Nasara "ve dinlerine de
"Nasraniyet" denilmiştir. Yahudiler, Hz İsa'yı öldürmeye karar verdiler. Ona benzettikleri bir adamı tutup Kudüs 'de siyaset meydanında darağcma
astılar. İsa (as) Allah'ın emri ve kudreti ile göğe yükseltildi. Orada melek şekline büründü. Kendisine "Ruhullah"denir. Babasız olarak bir kudret
ilhamı olarak meydana gelimiş olduğu için bu seçkin unvana sahip olmuştur.
Hristiyanların inaçlarına göre Hz İsa, İskenderin Babil'e üstün gelmesinden üç yüz altmış sene sonra doğmuştur. Hz îsa doğduğunda annesi
Meryem 13 -15, yada 20 yaşındaydı. Hz. İsa'yı öldürmek isteyen Yahudiler sonradan belalarını gördüler. Romalılar Kudüs'ü zaptettiler. Beyti
Makdisi yıktılar. Kitapları yaktılar. Yahudilerin bir kısmını öldürdüler bir kısmını da esir ettiler. Bunun için ne Musevirk't n nede İsevilik'ten bir
eser kalmadı. Sonra Roma İmparatoru £ Jantin Hz İsa'nın doğuşundan üçyüz on sene sonra siyasi bir aksada dayanarak Hz İsa'ya nisbet edilmiş olan
muharraf, Hristin dinini kabul etti. Bayraklarına da haç işareti koydu.
Ebu Hureyre (ra)'ın bildirdiğine göre Hz Peygamber (as) şöyle Meryem oğlu adil bir hakim olarak aranıza inmeden kıyamet kopmaz O haçı kıracak,
domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak yani kabul etmeyecek sadece İslamı benimsemeyi isteyecektir. Ozaman mal öyle artacaktırki kimse önem

vermez olacaktır. 
[1]

İncil kelimesinin aslı Yunancada"Euaggelion"olup halk Yunan-casında "getirdiği bir haberden ötürü bir şahısa verilen müjdelik, mükafat" manasına
gelir. Daha sonraki zamanlarda haber müjde manasına kullanılmıştır. Septante denilen Eski Ahidin Yunanca tercümesinde bu kelimeyi "sevindiren

haber" manasına kullanılmıştır. Daha sonra ise Hz İsa tebligatının özeti veya onun hayatı 
[2]

 derken Hz İsa'nın siret ve tebligatım yazı ile kaydeden
kitaplar hakkında kulanıldı.
Yüzlerce İncil'in yazılmasının ardından bir kaos doğdu. Buna son vermek için 325 yılında İznik'te toplana Konsil'de şu dört İncil kabul edildi:
a- Matta



b- Markos
c- Luka
d-Yuhanna
İslam; Yüce Allah hem tahrif olmuş dinlerin doğrusunu meydana getirmek ve hem de kıyamete kadar gelecek bütün insanların ihtiyaçlarını
karşılamak için Hz Muhammed (sav) aracılığı ile İslam dinini göndermiştir. Geldiği gibi muhafaza olacak hiç hurafata uğramayacaktır. Gerçek ve
hak din İslam dinidir. îslam; Allah 'm kanunlarına uymak, sükun ve sulh içinde bulunmak ve Allah'a teslim olmakdır. Bu manaya göre bütün ilahi
kanunlar ve Allah tarafından gelen bütün emirlerin adı İslam'dır. Hz Adem'den Hz Muhammed (sav)'e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinler
Allah 'in emirlerine ve hükümlerine teslim olmayı emretmiştir.
Al-i imran suresinin 19. Ayetinde yüce Allah şöyle buyurmaktadır;
Bu gün size dininizi olgunlaştırdım size olan ni'metimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim" buyurmuştur.
Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nuh (as)'ın dilinden şöyle buyuruyor:

Müslümanlardan olmakla emrolundum. 
[3]

 İbrahim ile İsmail (as)'a atfende şöyle buyuruyor:

Ey Rabbimiz bizi sana teslim olmakta sabit kıl" 
[4]

 yani İslam Allah'a teslim olmaktan ibarettir. İşini Allah'a teslim eden kişiye müsîüman denir.
İslam daima doğru olmayı, eşit davranmayı, haktan ayrılmamayı emretmiştir. İslamiyet sosyal dayanışmayı, sosyal adaleti emretmiştir.Hz
Peygamber ve Ashabının Mekke'den Medine'ye hicretlerinde Medine'li müslûmanlarm Mekke'den gelenlere yaptıkları yardımlar bütün takdirlerin
üstündedir ve bütün dünyaya büyük ders olmuştur.
İslam dininin kaynaklan dört kışıma ayrılır: Kur'an, sünnet, icma, kıyas.
 
1- Kuran:
 
Kur'an'ı Kerim Allah'ın kelamıdır Allah Teâla Hz Muhammed (sav)'in insanları küfürden ve zulmetten aydınlığa nura çıkarması i-çin Kur'an-ı
indirmiştir. Kur'an mushafta yazılmıştır. Kur'an, İslamlarının birinci kaynağıdır. Bir fıkhi mesele çıktığında evvela kanun racaat edilir o meselenin
hükmünü Kur'an'da bulursak Kur an hüküm ederiz. Kesinlikle başka kaynakla hüküm onun a   Mesela bize şarap içmenin, kumar oynamanın,
putlara tap çekmenin hükümleri sorulursa, Allah'ın kitabına manın, müracaat eder ve şu ayeti buluruz:

Ey insanlar! Şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları çekmek şeytan işi birer pisliktir bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. 
[5]

Alışveriş ve ribanın (faizin) hükmü sorulursa Allah 'm kitabına müracaat eder ve hükmünü şu ayetten alırız:

Allah alışverişi helal, ribayı (faizi) haram kılmıştır." 
[6]

Fakat Kur'an bütün fıkıh meselelerini teker teker zikredip hükümlerini açıklamamıştır. Eğer tafsilatlı olsaydı elimizde olan mus-haf çok uzun
olurdu. Yalnız ve yalnız Kur'an İslam inanç esaslarını üzerinde ayrıntılı tafsilatlı bir şekilde durmuştur. İbadet ve muamelâtı ise icmalen
açıklamıştır.
Müslümanlar için genel çizgiler çizmiş onun tafsilatlı detaylarını Resulullah (sav)'in hadisine bırakmıştır. Mesela Kur'an namazı emretmiştir. Fakat
hangi bir şekilde ve kaç rekat olarak kılınacağını açıklamamıştır. Zekatı emretmiş, fakat zekatın nisabını nekadar verileceğini ve hangi maldan
verileceğini açıklamamıştır. Bunlardan başka örnekler daha vardır. Öyle örneklerin açıklamasını Hz Mu-hammed'ın (sav) sünnetine bırakmıştır. Bu
sebeble Kur'an sünnete Çok çok bağlıdır. Sünnet Kur'an'm mücmel kısımlarını tafsili olarak açıklar.
Kur'anı Kerim'in ihtiva ettiği hükümler üçe ayrılır
1. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe kaza ve kadere inanmak gibi itikada ilişkin hükümler. Bu hükümleri araştıran
bilim dalma "tevhid ilmi" denir.
2. Nefsi emmareye uymamak ve ahlakını İslam ahlakına göre olgunlaştırmaktır. Bunları yapmak ancak ve ancak tasavvuf ve ahlak ilminin
vazifesidir.
3. Mükelleflerin iş ve sözlerine tealluk eden kanunlardır. Bunlar da fıkıh ilminin vazifesidir. Ancak ve ancak fıkıh ilmi inceler. Kur'an Allah'ın
kanunları ve hükümleri gayet anlamlı ve özlü bir biçimde açıklar. Bu özlü anlamlı kanunları çıkarmak için bir ihtisas i-şidir ve bunu ancak
mütehassısları yapabilir.
 
2- Sünnet:
 
Hz Peygamberin yaptığı işler söylediği sözlere "sünnet" denir. Sünnet üçe ayrılır:
 
a- Kavli (Sözlü) Sünnet:
 
Hz Peygamber (sav)'in muhtelif vesilelerle söylediği sözlerdir. Bu sünnete 'hadis' denir. Hadis, sünnetin adı olmuştur. Hz Peygamberin sözleri dini
hükümleri açıklama mahiyetinde ise dinin kaynağıdır.
Dinle bir ilgisi olmayan, tamamen dünyevi ve özel işlere ilişkin sözleri şer-i delil ve kaynak değildir. Mesela Hz Peygamber (sav) Medine'ye
geldiklerinde Medine'lilerin hurmalarını aşıladıklarını görmüş bunun yapılmamasını daha uygun görmüş Medine'lilerde o sene hurmalarını
aşılamamışlar fakat hurmaların kalitesi düşmüş, bunu kendisine söylediklerinde şöyle buyurmuş:
Dünyanıza ilişkin işleriniz size aittir(onu siz daha iyi bilirsiniz) Dininize ilişkin işleride ben bilirim."
Bu hadisin başka bir rivayetinde de Hz Peygamber şöyle demiş:
Bu bir tahmindir. Eğer faydalı ise yapın. Ben de sizin gibi bir insanım tahminde hatada edebilir isabetde edebilirim. Ben size Allah böyle söylüyor
demedim ki ben asla Allah'a karşı yalan söylemem".



 
b- Fiili Sünnet:
 
Peygamberimizin yaptığı hareket ve işlerdir. Namazın rekatlarını ve rükünlerini eda etmesi, bir şahit ve davacının yeminini kabul edip hüküm
vermesi gibi işler onun fiili sünnetlerindendir. Peygamberimizin yaptığı işlerin hepsi şer-i delil değildir. Ancak dine bağlı fiilleri ve hareketleri şer-
i kaynak olabilir. Yemek, içmek, yürümek, o-turmak gibi fiilleri şer-i delil değildir. Ancak peygamberin bu yaptığı hareketler o işlerin mubah
olduğunu gösterir. Onun kendi tecrübe lerine dayanarak yaptığı işlerde bu kısımdadır. Ordu işleri, savaşanı gibi- ESer Peyganber (sav)'in yaptığı bir
iş Kur'an'daki bir hükmün açıklaması ise kesinlikle o iş ümmet için şer-i bir belge ve delil olur.
 
c- Takriri Sünnet:
 
Hz Resulullah (sav)'m yapılan bir işe söylenen bir söze karşı sükut etmesi yani itiraz ve red kelimesini mübarek ağzıyla söylememesi yahut
yapıldığını duyduğu bir hareket, iş hakkında sükut etmesi yani ses çıkarmaması takriri sünneti meydana getirir. Takrir bir şeyi kabul etmek yani
itirazada bulunmamak demektir. Peygamberimizin bir iş veya bir söz karşısında sükut etmesi o işin mubah veya caiz olduğuna işaret eder. Zira
peygamber kötü bir hareket gördüğü zaman hemen red ve men eder yani kabul etmezdi. Derhal onu red ederdi. Takiri sünnete misal olarak bayram
günü iki cariyenin kahramanlık şarkıları söylediklerini işittiğinde sükut etmesini misal verebiliriz.
 
Sünnetin Dereceleri Üçe Ayrılır:
 
a- Mütevatir Haber:
 
Hz Peygamber zamanından itibaren yalan üzerine ittifaklarını akim kabul edemiyeceği kadar büyük bir cemiyet tarafından rivayet edilen sünnet
mütevatirdir.
Bunda kesinlikle şek ve şüphe kuşkusu yoktur. Mütevatir habere günümüzden bir misal verelim. Mekke şehrinin var olduğunu öyle bir topluluk
bize söylemektedirki bu topluluğun hepsinin yalan söylemesini akıl kabul etmez. Biz onların sözlerine dayanarak Mekke'nin varlığını kabul ederiz
bunda kesinlikle şüphe ve şek etmeyiz. Zira büyük bir cemiyet yalan üzerinde toplanmaz.
 
b- Meşhur Haber:
 
Hz Peygamberin (sav) zamanında tevatür derecesine varmayan yanı 1,2, 3, 5 kişi tarfından nakledilen fakat bir nesil sonra rivayet edenlerin  sayısı
tevatüre varan  sünnettir.   Meşhur  sünnetinin Hz eygamber tarafından söylenip yapıldığı çok kuvvetli olmakla beraber mütevatir kadar kesin
değildir.
 
c- Ahad Haber:
 
Üç asırdan tevatür derecesine  varmayan  kişiler tarafından edilen sünnettir. Ahad sünnet mütevatir ve meşhur olmayan sünnettir. Bu meşhur ve
nütevatirden zayıf haberlerdir. Rivayet zinciri sağlam olur, metnide Kur'an'a ve akla aykırı olmazsa kesinlikle şer-i delil olur.
 
3- İcma:
 
Sözlükte bir işe kast ve azm etme anlamına veyahut bir meselede görüş birliği etme manasına gelir. Bir fıkıh terimi olarak; Hz. Muhammed (sav)'in
ümmetinden olan müctehidlerin Hz Peygamberin vefatından sonraki her hangi bir devirde şer'İ bir hüküm üzerinde ittifak ve ittihat etmeleridir. Bu
tarife göre icmada üç şartın bulunması gerekir:
a- Müctehid olmayanların görüşleri ve ittifakları dini bir delil ve belge sayılmaz. Zira müctehidler bir konuda ittifak ettikleri zaman onunla amel
etmek vacipdir. Bunun delili Hz. Muhammed (sav)'in müslüman ümmetin dalalet üzerine ittifak etmeyeceklerini söylemesidir. Hz. Peygamber
şöyle buyurmuştur:
"Allahtan ümmetimi dalalet üzerinde birleştirmemesini istedim onu bana verdi."
b- Müctehidlerin birliği ve ittifakı dini bir meselenin hükmü üzerinde ilk görüş birliği meydana geldiği zaman aranır ve ondan sonra fikir tebdil
etmekle icma kesinlikle bozulmaz.
c- Dini yönü olmayan konulardaki ittifaklar kesinlikle icma sayılmaz. Kur'an-ı Kerimde şöyle buyurulur:
Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Allah'ın resulüne karşı gelir mü'minlerin yolunda başka bir yola uyarsa onu döndüğü yolda bırakırız ve

cehenneme sokarız. 
[7]

İcmanın bir delili olduğunu bize haber veren hadis-i şerif ise şöyledir.

Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında (ve nezdinde) de güzeldir 
[8]

 
İcmanın Mertebeleri:
 
İcma müracaat bakımından Kur'an ve sünnetten sonra yani birinci ve ikinci kaynaktan sonra gelir. Kur'an ve sünnette bulamadığımız bir şer-i
mesele hakkında o zaman icmaya bakarız ve mücte-hitlerin ittifakları yani görüşleri o mesele üzerinde birleşmiş se o takdirde o meseleyi kesinlikle



kabul etmek mecburiyetimiz vardır.
 
4- Kıyas:
 
Bîr şeyi başka bir şeyle ölçmek manasına gelir. Yani karşılaştırmak anlamındadır. Fıkhi kıyas ise hakkında nass olmayan bir şeyi hakkında nass
olan bir şeye kıyas etmektir. Zira ikisinin illetide aynıdır. Kur'an, sünnet ve icmada bulamadığımız bir mesele olursa kıyasa başvururuz. Yani
dördüncü mertebededir.
 
Kıyasın Rükünleri:
 
Kıyasın rükünleri dörtdür.
1- Kökü yani aslı ile fer-i bir araya getiren ortak bir illet bulunması
2- Kendisine kıyas yapılan bir kök yani bir asıl olması
3- Kıyas yapılan şeyin fer-i bir mesele olması
4- Kıyas yapılan asim hükmünün olması.
 
Kıyasın Misalleri:
 
Allah Teâla Kur'an da ile şarabı haram kılmıştır. Şarabın ha-ramlığının illeti ise aklı gidermesi ve sarhoşluk vermesidir. Bu sebeple sarhoşluk veren
madde ne olursa olsun hangi isim verilirse ve-nlsin (hamra) şaraba kıyas ederek önada haram hükmünü veririz. Zira burada haramın, yasaklığm
sebebi kesinlikle sarhoşluktur. Bu sebeb ise bütün sarhoş eden içkilerde mevcuttur. Şarabı Kur'anı Kerım'de Allah'u Teala yasaklamıştır.
Daha sonra zamanımıza kadar rakı, votka, şampanya, viski gibi adlarda içkiler ortaya çıkmıştır. Bunlar Kur'anda isim olarak zikredilmez. Yalnız
bu yeni içki çeşitleri de içeni sarhoş ettiği için şarabın hükmü ortak nitelik; olan sarhoş etme (iskar) özelliği yüzün-den kıyas yoluyla diğer alkollü
içkilerede şamil gelir. Bu gibi şeyler islam fıkhının kanunlarıdır. Bunların açıklamaları usulü fıkıh kitap-larmdadır. İslam fıkhına ve kanunlarına
bağlı kalmak herkese yani müslümanlara farzdır.
İslam fıkhının kanunlarının hepsi Kur'an ve Sünnete dayanmaktadır. İcma ve kıyasda gerçek olarak Kur'an ve sünnete tabidir yani bağlıdır. Bu
sebeple müslümanlar islam fıkhını kanunlarını terk etmeyi bir şey olmaz deseler yani reva görseler aynı zamanda Kur'an ve sünneti terketmeyi
mubah ve reva görmüş olurlar. İslamı hiçe sayarlar. Kelamın fehvası onların inandık demelerinin de hiç bir faydası yoktur. Zira hakiki islam ve
iman ancak ve ancak Allah'ın kitabındaki emir ve kanunları, Hz Peygamberin sünnetini tasdik etmek ve Allah'a karşı gönüllü olarak yani kerhen
olamamak şartıyla itaat edip Hz Peygamberin Allah nezdinden getirdiklerini, kanunları vazife olarak yerine getirmektir. İslam kanunları yani
fıkhının asli hükümleri zamanın değişmesiyle kesinlikle değişmez.
 
Kur'an Ve Sünnetten Deliller:
 
Kur'anı Kerim'den deliller;

Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka velilere uymayın. 
[9]

Resul size ne verdiyse onu alın size neyi yasakladıysa ondan da sakının. 
[10]

Allah ve Resulü bir işte bir hüküm verdiği zaman artık i-bir erkek ve kadına o işi kendi İsteklerine göre seçme hakkı yoktur. 
[11]

Sünnetten deliller; sünnettede Kur'an gibi bir çok deliller vardır. Hz Peygamber (sav)şöyle buyurmaktadır:

Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur.
[12]

Nefsimi kudreti elinde tutan Allah 'a yemin ederim ki sizlerden birinin hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça o kimse iman etmiş sayılmaz" 
[13]

Nevevi, sahihdir demiştir.

Sünnetimi tutunuz ve sanlın.
[14]

İçinizde öyle bir şey bıraktımki eğer ona yapışırsanız benden sonra dalalete dûşmezsiniz:Allah 'in kitabı ve benin sünnetim." 
[15]

Kur'an ve sünnette olan bu gibi deliller; Kur'amn içindeki kanunlar ve hükümlere ve Hz Peygamberin mübarek lisanıyla kullarına gönderdiklerine
uymalarını tabi olmanın zorunlu ve farz olduğunu gösterir :
Peygamberin çağırmasını aranızda herhangi bîrinizin çağırmasıyla bir tutmayın. Allah sizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri bilir.

Peygamberin emrine aykırı davrananlar kendilerine bir belanın çarpmasından yahut onlara acı bir azabın uğramasından sakınsınlar." 
[16]

Fıkhın mevzularına, meşelerine girmeden önce fıkhi istilahların tarifi ve açıklanması lazım ve elzemdir. İstılahı Fıkhıye şunlardır:
 
1-Farz:
 
Sübutu ve ifade ettiği anlam (delaleti) kesin olan delillerle Allah veya Resulünün emrettiği fiillere "Farz" denir. Onu yapan sevap terk eden günah
kazanır. Farzlar; nassın anlamının farzdan başka ihtimali bulunmazsa yani âyet muvatir veya meşhur hadis yada icma gibi kesin delillerle meydana
gelir.



Beş vakit namaz, hacc, zekat, ve namazda Kur'anı Kerim'den bir parça okumak gibi. Misal olarak orucu gösterebiliriz. Allah'ın kanunu kesin olarak
bizden oruç tutmamızı istemektedir.

"Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizin üzerinizede oruç farz kılındı. 
[17]

 Hadis-i şerifde ise Resulullah şöyle buyuruyor:
Ey nasf Büyük ve berketli bir ay sizi gölgelendirdi. O öyle bir ki içinde bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Allah, onun oruarfarz, geceleri
kalkmsıda sevap ve nafile kıldı,"
 
Farzlar İki Kısma Ayrılır:
 
a- Farzı Ayın:
 
Bütün akıllı müslümanlarm yani deli ve çocuk olmamak sartıy-la bizzat o farziyeti yerine getirmek mecburiyetindedir. Bir kısım müslümanlarm
işlemesiyle diğerlerinin üzerinden farziyet yani vükümlülük kalkmaz. Beş vakit namaz, ramazan orucu, zekat ve hacc gibi.
 
b- Farz-ı Kifaye:
 
Akıllı baliğ olan müslümanlara ayrı ayrı değil bilakis hepsine emredilen farzlardır. Yalnız bir kısım müslümanlarm o farziyeti yerine getirmesiyle
diğerlerinin üzerinden sakıt olur. Bu ikinci kısma "farzı kifaye" denir. Kur'anı Kerim'i ezberlemek, şahitlik yapmak, cihad etmek, iyiliği emretmek,
kötülüğe engel olmak, insanların ihtiyacı olan sanatları öğrenmek ve cenaze namazı kılmak gibi. Farzı ki-faye'nin sevabı yalnız onu işleyenlere
bağlıdır. Bir cemiyette hiç kimse yerine getirmese hepsi günahkar ve suçlu olur. Bazı yerlerde farzı kifaye vacib veya farzı ayn yerine dönüşebilir.
Mesela bir yerde yalnız ölüler için veyahut hastalar için bir gasil veya bir doktor varsa vefat edenler için yani ölülerin yıkanması için ve hastaların
bakılması yani müdehalesi için her ikisine de farzı ayn veyahut vacip olur.
 
2- Vacip:
 
Şafii mezhebinde farz anlamındadır. Hacc meselesi hariç diğer yerlerden farz olsun vacip olsun kesinlikle aralarında fark yoktur, ıer ikisinin anlamı
birdir. Hacc meselesinde olan vacip ise haccın sıhhati için şart olmayan bir şeydir. Yani kişinin terk etmesiyle haccın sıhhatine zarar vermeyen bir
şeydir. Bunlar mîkatta ihrama girmek, cemrelere taş atmaktır. Hacca giden bir kimse bu vacipleri yenne getirmediği takdirde haccı yinede sahihdir.
Fakat kendisi suçlu günahkardir- Bu vacibi terk ettiği için yerine kurban keserek telafi etmesi gerekir. Haccın sıhhati haccın farzlarını yerine ge-
meye bağlıdır. Eğer bir kimse haccın bir farzıyetini yerine getirme kabul olmaz- Bunun örneği Arafatda vakfeye durmak ve haccın diğer farzlarıdır.
 
3- Farzı Ayn:
 
Her mükelleften yani baliğ ve akıllı olan kimselerden kesin olarak yapılması istenen namaz, oruç, hacc gibi ibadetlere "farzı ayn" denir. Bu gibi
ibadetler bütün baliğ ve akıllı olan müslümanlara ayrı ayrı farzdır. Bu farzı bazı mükelleflerin ve baliğ ve akıllı olan kimselerin yerine getirmesi
diğerlerinin üstünden düşürmez.
 
4- Rükün:
 
Yapılması vacip olan namazın içindeki olan fiilin parçasına rükün denir. Bunun örneği rüku ve secde etmek ve fatiha suresini okumaktır. Bunların
her biri namazın içinde bir rükündür.
 
5- Şart:
 
Yapılması vacip olan ve bir fiilin parçası olmayan şeylere şart denir. Bunun örneği taharetin, abdestin, namaz vaktinin namazın ve kıblenin
bilinmesi gibi şeylerdir. Bunlar namazın mukaddimeleridir ve namazdan hariç olan şeylerdir. Namazın caiz olması için bunların bulunması şarttır.
Bunun için bu gibi şeylere namazın şartı denilmiştir.
 
6- Mendup:
 
Şeriatın yapılmasını tavsiye ettiği, yapanın sevap kazandığı, eğer yapmazsa günahkar olmadığı şeylere "menbdup" denir. Bunun örneği; şevval
ayında altı gün oruç tutmak, kuşluk namazı, gece i-badeti yapmak ve benzerleri gibi hususlardır. Menduba; sünnet, müstehab, tatavvu ve nafile de
denir.
 
7- Mubah:
 
Yapılması ve terk edilmesi şeriat açısından eşit olan hususlara denir. Şeriat bu gibi hususların yapılmasını veya terkedilmesini em-retmemiştir. Bu
gibi işler insanların insiyatifine bırakılmıştır. Bu sebeble yapılmasında sevabı terkedümesinde suç ve günahı yoktur. Bunun örneği şu âyeti kerimede
bulunmaktadır:

Cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Al-fı'm lütfundan nasibinizi arayın. Muhakkak ki iflah olacaksınız  
[18]



Su ayet cuma namazı kılındıktan sonra çalışmanın mubah olduğunu gösteriyor. Bu sebeble namazdan çıkan kimse için çalışması çalışmaması
eşittir. Yani her ikiside memnu (yasak) değildir, mubahtır.
 
8-Haram:
 
Allah'ın kanunu yani şeriatının men ettiği, yasak ettiği şeylere haram denir. Haramın terkedümesinde sevap, yapılmasında ise ceza vardır.Bunun
örneği; sebebsiz yere adam öldürmek veya haksız olarak insanların mallarını yemektir.
Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Ve yine Allah (cc) Kur'anı Kerim'de şöyle buyuruyor.

Mallarınızı aranızda batıl (sebeblerle) yemeyiniz. 
[19]

Herhangi bir kimse bu haramlardan birini işlerse suçlu ve günahkar olur. Bu haramları, yasakları Allah koyduğu için terk ederse kesinlikle sevab
kazanır. Haram şeylere haram denildiği gibi; masi-yet,  zenb ve mahzur da denir.
 
9- Mekruh:
 
Mekruh iki kısma ayrılır. Birinci tahrimen mekruh ikinci ten-zihen mekruhtur.
 
a- Tahrimen Mekruh:
 
Şeriatın yani; Allah'ın kanunun akıllı ve baliğ olan şahıstan yanı mükelleften kati olmayan zanni bir delille mutlaka ve zoraki olarak yapmamasını
istediği şeye "tahrimen mekruh" denir. O mükellef eğer yaparsa günah kazanır eğer yapmazsa sevab kazanır. Yalnız mekruhun günahı, haramın
günahından daha hafiftir. Bunun örneği; güneş doğarken veya batarken herhangi bir namaz kılmak gibi. Böyle namazın kılınması tahrimen
mekruhtur. Tahrimen mekruhu inkar etmekle kişi kesinlikle dinden çıkmaz, yani kafir olmaz. Zira kesin delillerle sabit olmamıştır.
 
b- Tenzihen Mekruh:
 
Allah'ü Teâlanın ve Resulünün koyduğu sakıncanın ve yasağın kat'î ve bağlayıcı nitelikte olmaması halinde yapılan fiile "tenzihen mekruh" denir.
Namaz için mescide gidecek kimsenin soğan veya sarımsak yemesi gibi. Hz Peygamber şöyle buyurmuştur.

Soğan ve sarmısak yiyen kimse bizim mescidimize gelmesin evinde otursun. 
[20]

 Aşırı ter ve çorap kokusu ile mescide gelmekte aynı illeti taşıdığı
için Hadis-i şerifin kapsamına girer. Herhangi bir mükellef bu mekruhu yaparsa cezayı gerektirmez. Eğer yaparsa sevap kazanır. Mesela hacda
arefe günü oruç tutarsa cezaya müstehak olmaz. Eğer tutmazsa sevap kazanır.
 
10- Eda:
 
Bütün ibadetleri Allah'ın tayin ettiği veyahut Resulünün tayin ettiği vakitte yapmaya "eda" denir. Bunun örneği öğle namazını öğle vaktinde kılmak,
orucu ramazan ayında tutmak gibi.
 
11- Kaza:
 
Şeriatın yani Allah'ın tayin ettiği vaktin dışında o ibadetin yerine yapılan ibadete "kaza" denir. Bunun örneği akıllı va baliğ olan bir müslüman
ramazan orucunu tutmazsa başka bir zaman tutarsa ö-zürlü olsun özürsüz olsun fark yoktur, yani terkedilen bir ibadeti kaza etmek
mecburiyetindedir. Bir ibadeti özürsüz terketmekle özürlü terk etmek arasında fark vardır. Özürsüz terk edilen bir ibadet cezayı gerektirir fakat
özürlü olarak bir ibadeti terk etmek ise günaha müstehak olmaz.
Hastalık ve sefer mazeretinden ötürü oruç tutmayan kimsenin Ramazandan sonra orucunu kaza etmesi vaciptir. "
 
12- İade:
 
Bir vakitte bir ibadeti iki defa yapmaya "iade" denir. Bu iade sevab kazanmak için yapılır. Bir kimse cemaatsız olarak bir farz namazı kılsa daha
sonra cemaatla namaz kılanları görse cemaat fazileti ve sevabı elde etmek için imama uyarak yeniden kılsa bu sünnettir.
 
13- Müfsid:
 
Bir muameleyi noksan eden veya bir ibadeti bozan fiil veya eksikliğe "müfsid" denir. Müfsid, babı ifaldır ve ismi faildir. Butlanı sıhhat ve fesat
birbirleri ile taallukları yani ilgisi vardır.
 
14- Müstehab:
 
Tercih edilen, sevimli olan iyi ve güzel görülen amel demektir. Hz Peygamberin (sav) bazen terkettiği bazen yaptığı selefi salihinin sevip işlediği ve
taleb ettiği işlere "müstehap" denir. Bazı oruçlar ve nafile namazlar bu sıfattadır. İbadetlerin yapılışında farz vacip ve sünnetlerin dışında kalan
hepsine müstehab denir. Örneğin sabah namazını ortalık aydılanıncaya kadar, sıcak mevsimde öğle namazını serin vakte kadar geciktirerek kılmak,



akşam namazında ise acele etmek yine namaz kılarken üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek gibi ameller mütehabtır.
 
Müstehab İn Hükmü:
 
Yapmasında sevab olup yapmamasında kınama yoktur. İbni Abidin müstehap mendub ve tetavvu terimlerinin müradif yani eşanlamlı olduğunu
belirtmiştir. Bazı hallerdede bunları terk etmenin mekruh olduğunu belirtir. (1/115)
 
Fer'î Deliller:
 
İslami hükmlerin dayandığı dört asıl delilden başka kökünde yine bu delililere dayalı bulunan ikinci derecede deliller daha vardır; maslahat,
istihsan, örf, yani gelenek görenek bizden önceki şeriatlar ve sahabe kavli gibi. Bunları izah edecek olursak:
 
1-Mesalih-i Mürsele (Kamu Yararı):
 
İslam'da muteber olan maslahatlar şu beş şeyi muhafaza maksadına bağlıdır. Din, akıl, canmal ve nesil. Düşmana savaşsız teslim oluvermenin
sağlayacağı bazı yararlar olsa bile islam kanunu bu gibi yararları caiz görmemiştir. Yani geçer saymamıştır. Zira İslam kanunu düşmanla cihadı
savaşı emretmiştir. İşte ayet veya hadislerle muteber olduğu veya itibar edildiği belirlenmiş bulunan maslahatların dışında kalan hükmün kendisine
bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesine Mesalih-i Mürsele denir.
insanlara bir yarar sağlayan veya onlardan bir zararı gideren lakin sahih yada geçersiz olduğuna dair belirli delil bulunmayan maslahatlarada
"mesalihi mürsele" (İctihata bırakılmış maslahatlar) denir. Bu delili en çok Maliki mezhebi kullanmıştır. Dört halife zamanında bu delile dayanarak
bir çok içtihatlar yapılmıştır. Hz Ebu-bekir zamanında Kur'an-ı Kerim'in toplanması ve Hz Osman zamanında çoğaltılması, Hz Osman zamanında
nüfusun çoğalması üzerine ezanın cuma günleri dışmdada okutulması, Hz Ebubekir'in vefat edecğini anlaması üzerine Hz Ömer'i halife adayı
olarak göstermesi ve Hz. Ömer'in fethedilen Suriye, ve Irak topraklarını eski sahiplerine bırakarak bunlardan vergi, haraç alması gibi mevzular

maslahata dahildir. 
[21]

 
2- İstihsan:
 
İstihsan sözlükte, "bir şeyi güzel sayma veya güzel bulma" demektir. Usulü fıkıh terimine göre ise "müctehidin bir meselede kendi kanaatince o
meselenin benzerine verdiği hükümden vazgeçmesini gerektiren nass (ayet hadis) icma zaruret, gizli kıyas örf, veya maslahat gibi bir delile
dayanarak o hükmü bırakıp başka bir hüküm vermesidir." Bu da altı kısma ayrılır.
 
a- İstihsanın Nassa Dayanması:
 

Hz Peygamber; Hakim bin Hızam'a hitaben: "Sahip olmadığın bir şeyi satma" buyurmuştur. 
[22]

Bu kural nassdır. Medine'ye hicretten sonra Allah elçisi Me-dine'lilerin meyveleri hakkında bir veya iki yıllığına selem (para peşin mal veresiye)
akdi yaptıklarını görünce şöyle buyurdu:

Selem yoluyla satış yapan bunu belirli ölçüde veya belirli tartıda ve belirli süre tayin ederek yapsın.
[23]

Selemde henüz mala sahip olmadan satış niteliği olmakla birlikte bu özel niteliği hadise dayanılarak aykırı olarak caiz görülmüştür.
 
b- İcma'ya Dayanması:
 
Buna istisna akdi örnektir. Sanatkara belirli para karşılığında verilen sipariş akid sırasında mevcut olmayan bir maldır. Yalnız bu icma ile caiz
görülmüşdür.
 
c-Zarurete Dayanması:
 
Necis olmuş kuyunun temizlenmesi için bütün suyun çıkarılması gerekir. Ancak bunun dibinden sürekli su çıktığı için tümünü boşaltma imkânı
yok ise bir kısım suyun çıkarılmasıyla kuyu temiz olur.
 
d- Kıyasa Dayanması:
 
Örneğin yırtıcı kuşların artığı, aslankaplan gibi yırtıcı hayvanlara kıyas edilirse necis, pis sayılır. Fakat bunların gagaları kemik ve temiz olduğu
için insana kıyas edilerek tahir ve temiz sayılır.
 
e- Örfe Dayanması:
 
Vakfın ebedi devam etmek için gayri menkul olması şartdır. Fakat İmamı Muhammed kitab ve kitaba benzeyen herhangi bir şeyin vakfı caizdir
demiştir.
 



f- Maslahata Dayanması:
 

Hz Peygamber; "Zekat Muhammede(sav) ve Muhammed'in ailesine helal değildir."buyurmuştur. 
[24]

Ebu Hanife ve imam Malik kendi zamanında Hz Muhammed'in ailesinden Haşimoğullarma zekat verilebileceğini caiz görmüştür. Zira şartlar
meydanda olmadığı için ve devlet hakları kendilerine verilmez olmuştur.
 
3- Örf:
 
insanların ekserisinin kabul edip alışkanlık haline getirdiği işlere veya duyulduğunda hatıra başka bir anlam gelmiyecek derecede Özel  bir 
anlamda  kullanılmayı  teamül  haline  getirdikleri  lafızlara "Örf denir. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katındada güzeldir 
[25]

 Bu hadis örfün şer'i bir delil olduğunu gösterir. Mecelle de geçen "örf den maruf

olan şey şart kılınmış gibidir. 
[26]

 Örf ile tayin nass ile tayin gibidir. 
[27]

maddeleri örfün beşeri muame-lelerdeki önemini belirtir. Örf kitap ve
sünnete aykırı değilse onunla amel etmek caizdir. Örneğin faizcilik ve içki bazı insanlar için örf â-det haline getirilebilir. Bu örfle amel etmek
kesinlikle caiz değilidir. Zira örfler iki kısma ayrılır;
 
a- Sahih Örf:
 
Sanatkâra mal siparişi demek olan "istisna'akdi" bazı insanlar arasında yaygın olduğu için fakihlerin ekserisi bunu caiz görmüştür.
 
b- Fasid Örf:
 
Kafi bir nassa aykırı düştüğü için onunla amel etmek kesinlikle caiz değildir. Bazı insanlar arasındaki yaygınlaşmış olan faizcilik ve içki alışkanlığı

gibi. 
[28]

 Allah'ü teala şöyle ferman etmiştir:
Allah (cc) ribayı haram, alışverişi helal kılmıştır. "

Şüphesiz şeytan içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık siz vazgeçtiniz değil mi?" 
[29]

 
Alkolün Zararlarından Bazıları:
 
1- Kalbin yorulmasına ve büyümesine yol açar.
2- Karaciğeri tahrib eder ve siroz hastalığına sebep olur.
3- Böbreklerin görev yapmasını engelliyerek üremi denilen kan zehirlenmesine sebep olur.
4- Mide hücrelerini tahrip eder gastrit ve ülsere yol açar.
5- Kanın hararetini yükseltir.
Örfün değimesiyle bazı hükümlerde değişebilir; örneğin Hanefi imamları "Kur'an dersi verilmesi karşılığında ücret almak kesinlikle caiz değildir"
demişler ve bu meselede ittifak etmişlerdir. Zira Kur'an dersi vermek aynı zamanda ibadet ve taattır. İbadet ve taat karşılığında da ücret almak
kesinlikle caiz değildir. Bu kanunhüküm o zamana göredir. Zira Kur'an dersi için devlet bütçesinden maaş ayrılıyordu. Fakat o zamandan sonra
şartlar değişti ve maaş kesildi. Sonraki fakihler kendi zamanı ile Önceki imamların devrindeki şartlar arasındaki değişiklği dikkate alarak ister

Kur'an-ı Kerim dersi olsun isterse imamlık ve müezzinlik olsun diğer taat karşılığında maaş almak caiz ve sahihtirdemişlerdir. 
[30]

 
4- Şer'ü Men Kablena:
 
Önceki şeriatlardan maksadımız şöyledir. Yani Hz. Muhammed (sav)'den.önceki cemaatlar için koyduğu ve Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz İsa gibi
peygamberleri vasıtasıyla onlara bildirdiği kanun ve hükümlerdir. Bu kanun ve hükümler Hz. Muhammed(sav)'in ümmeti içinde bağlayıcı ve
geçerlidir. Önceki şeriatlar müslümanlar için ikiye ayrılır:
a- Kur'an-ı Kerim'de veya Hz Peygamberin sözlerinde yer almayan İncil, Tevrat ve Zebur hükümleri. Bu hükümler müslümanlar için bütün
imamların ittifaklarıyla bağlayıcı değildir.
b- Kur'an-ı Kerim'de veya Hz. Peygamberin sünnetinde geçmiş olan hükmü üç kısma ayırmak mümkündür:
1-Ümmeti Muhammed bakımında neshedildiğine dair delil bulunan kanun ve hükümler. Bunların Ümmet-i Muham-med için geçerli ve bağlayıcı
olmadığı konusunda tüm fıkıh ulemalarının ittifak ve ittihatları vardır.
Yahudiler aşırı gitmeleri ve zulme sapmaları yüzünden ceza olarak bütün tırnaklı hayvanların ve sığır ile koyunun iç yağlarını da kendilerine

haram kıldık bunların sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan, yahut kemiklerine karışan yağlar müstesnadır. 
[31]

Halbuki geçmiş ümmetlere haram olan bazı şeyler müslümanlar için haram olunan bazı şeyleri helaldir. Örneğin; ganimetler yalnız müslümanlar
için helal olmuştur.
2- Müslümanlar için bağlayıcı ve geçerli olduğuna dair delil bulunan kanun ve hükümler. Bunlar müslümanlar içinde bağlayıcı ve geçerli olur.
Örneğin; oruç önceki dinlerde de farz olunduğu gibi İslam'da da farz kılınmıştır.

[32]



"Ey iman edenler önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. 

Kurbanın Hz İbrahim hakkında bir hüküm, kanun iken müs-lümanlara meşru kılınması gibi. 
[33]

3- Kur'an veya hadislerde red veyahut kabul edildiğine dair bir işaret bulunmayan kanun ve hükümler. Bunun misalini şu âyet-i kerime ile
verebiliriz:
Biz orada (Tevratta) onlara cana can, göze göz, buruna burun kulağa kulak, dişe diş ile kısas yazdık kim hakkından vazgeçerse bu ona keffaret

olur. Allah'ın indirdiği ile hükmetme-yenler, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 
[34]

Ekseri fakihlere göre bu gibi ayetler bizim içinde bağlayıcı ve geçerli olur ve bağımsız bir delil olarak kabul edilir. Ayet ve hadislerde muayyen bir
bir millet ve muaayen bir zamana ait olduğuna veyahut neshedildiğine dair bir belge ve delil olmazsa nasslarda zikredilen aslın kanunu ve hükmü
devam etmektedir. Yani kendi hükmünde kalır.

Kim bir namaz vaktinde uyur kalırsa veya unutur vaktini geçirirse hatırladığında onu kılsın. 
[35]

Resulullah (sav) bu hadis-i şerifi buyurduktan sonra şu ayeti okudu:

Beni anmak için namaz kıl. 
[36]

Bu ayetin aslı Hz Musa'ya yapılan bir hitabı ifade etmektedir. Hanefi mezhebine göre yukarıdaki kısas ayetine dayanarak bir gayri müslimi öldüren

müslümanm kısas yoluyla öldürüleceğini fıkıh ulemasının yani Hanefi ulemasının tümü söylemiştir.
[37]

Başka bir hadis-i şeriftede Resulullah (sav)şöyle buyuruyor:

Cana can, kısas vardır. 
[38]

Ey iman edenler! Size öldürülenler için kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas olunur.  
[39]

Kısas hükmünün bu ümmeti Muhammed'e de şamil gelmektedir.
 
Sahabe Kavli:
 
Hz Muhammed'e yetişmiş onu görmüş ve iman etmiş olan herkese 'sahabi' denir. Cemi, yani çoğulu Ashab veya sahabe gelir. Usulü fıkıh
ulemalarına göre peygamberlerle görüşmenin örfen arkadaşlıklarının uzunca bir süreyi teşkil etmesi lazımdır demişlerdir.
îslam hukukçularının ekserisine göre sahabe kavli rey ve içtihadı ile kavranmayacak bir meselede kesin bir delil lazımdır. Aynı zamanda o delil
bağlayıcı olur. Zira böyle bir fikrin Hz Resulullah'-dan duyulan bir bilgiye dayanması kuvvetle muhtemeldir. Hanefılerin en uzun hamilelik
süresinin iki yıl oluşunu Hz Âişe (ra) en kısa hayız süresini üç gün oluşunu İbni Mesut (ra)a ait sözlere dayandırmalarıdır.
Ebu Hanife içtihat yaparken takip ettiği metodu şöyle anlatıyor: Allah'ın kitabında bir fıkhi mesele varsa onunla amel ederim, onda bulamazsam
Resulullah'm sahih ve maruf hadisleriyle amel ederim ondada bulamazsam ashabından istediğim kimsenin reyini alırım. Ondan sonrada, Sabi,

Hasan el Basri ve Ata gibi tabiilerin yaptığı gibi bende içtihad ederim. 
[40]

 
Sünnetin Çeşitleri:
 
Üç kısma ayrıldığını biliyoruz; Müekked, Gayri müekked, Zeva-id sünnetler.
 
1- Müekked Sünnet:
 
Hz Peygamber (sav)'in devamlı olarak teketmeyip ve farz vacip dışında yaptığı işleri, amelleridir. Böyle bir sünneti terketmek cezası olmamakla
beraber azarlama ve kınamaya müstehak olur. Sabah, Öğle, akşam namazlarının sünnetleri, abdest alırken buruna, ağıza ,su vermek gibi. Bu
sünnetlere "sünneti hüdada" da denir.
 
2- Gayri Müeked Sünnet:
 
Hz Peygamberin bazı vakitlerde bırakmış olduğu sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi. Gayri müekked sünnetlere mendub
veya müstehab isimleride verilir. Bu sünnetleri kılan kimse için sevab vardır. Kılmayan için kesinlikle azarlama ve kınama yoktur.
 
3- Zevaid Sünnetler:
 
Hz Peygamberin (sav) bir beşer yani bir insan olarak yaptığı Al-lah'ü Tealadan bir tebliği veya Allah'ın dinini açıklama sıfatını taşımayan beşeri
fillerdir. Allah'ın Resulünün yeme içme ve giyimde takip ettiği yol gibi. Sakal ve saçlannı kına ile boyaması, rengi beyaz olan elbiseyi diğer renkli
elbisenin üzerine tercih etmesi bu örneklerdendir.
 
Zevaid Sünnetin Hükmü:
 
Mü'min kimse hürmet, saygı ve sevgisinden ona olan bağlılığından dolayı Resulullah (sav) gibi yer, içer ve giyinirse kesinlikle sevab kazanır. Eğer
bunları terk ederse kötü bir davranış değildir. Hanefî mezhebi alimleri ve diğer bazı îslam hukukçuları yukarıda geçen üç çeşit sünneti ve Kur'an-ı



Kerim'de farz ve vacib olmayan emirleri mendup"ismiyle isimlendirmişlerdir.
Vadeli borçlanmanın yazı ile cesbitini öngören ancak bunu kesin bir emir olarak söylemeyen Kur'an-ı Kerim'in hükmünü mendu-ba örnek
verebiliriz.
Ey iman edenler muyyen bir vade ile birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın (senet yapın) aranızda bir yazıcıda doğrulukla onu yazsın. Kâtip
Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın yazsın, üzerinde (başkasına ait) hak olan kimse borcunu ikrar ederek yazdırsın ve Rabbi

olan Allah'tan korksun. O haktan (borcundan) hiç bir şeyi eksik etmesin. 
[41]

Emir siğası eğer vacibi emretmiyorsa o işin mübahlığmı bildiri. Örneği şu ayettir:
Ey iman edenler size verdiğim rızkların temiz ve helalinden yeyin ve Allah'a şükredin. Eğer hakikaten ona tapıyorsanız."
 
Haramın Çeşitleri:
 
Eğer Allah'ü Teala (cc) bir şeyi haram kılmışsa kesinlikle o şeyin haramiyetinin bize faydası vardır. Bir haramdaki zarar bizatihi olabilir. Veya
dolaylı yani liğayri zatihi olabilir. Yani haramlığı arizi olur. Bunun için haram iki çeşitdir:
 
a- Haram li'aynihi (Bizzat Haram):
 
Allah ve Resulünün şartsız olarak temelden haram kıldığı fiil ve hareketlerdir. Hırsızlık, zina, ölü hayvan eti satma, bunlardaki haramlık kendi
dünyalarındaki yani bünyelerindeki kötülüğe men-sub olur.Genel olarak haramlar; malı, canı, dini, aklı, ve nesli muhafaza maksadıyla konan,
yasaklanan fiiller ve hareketlerdir. Haram lizatihi kökünden gayri meşru olan fiillerdir. Akıllı baliğ olan herhangi bir müslüman bunu işlerse
herhangi bir hukuki hak doğmaz. Mesela zina fiili mirasçı nesebçiliğin sabit olması için sebeb ve illet teşkil etmez. Hırsızın çalmasmdada o malın
mülkiyeti hırsıza geçmez.
 
b- Haram li'ğayrihi (Dolaylı haram):
 
Temelde helal olduğu halde kendisine yapışan başka bir arızdan dolayı yasaklanan fiillerdir. Mesela; cuma günü alışveriş helal olduğu halde cuma
namazı saatinde bir erkek müslüman alışveriş yapsa bu haram olur. Zira buradaki haram onu namazdan alıkoyduğu içindir ve sınırlıdır.
Ey iman edenler cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine (hutbe dinlemeye ve namaz kılmaya) gidin alışverişi
bırakın.Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz." (Cuma, 9}
Dolaylı haramın hükmü: Bu haram ihtiyaç karşısında helal o-lur. Örneğin bir erkek kadının avret yerine baksa haramdır. Yalnız tedavi için ihtiyaç
varsa kadın doktorda kesinlikle bulunmazsa o zaman erkek doktorun bakması caiz olur. Yasak olan şeylere haram denildiği gibi ma'siyet ve
günahda denir. Haramı inkâr eden kimse kesinlikle din dairesinden çıkar.
 
Azimet ve Ruhsat:
 
Azimet lugatta yani sözlükte "bir şeye kast ve niyetlenmek" demektir. Veyahut azimet lugatta "kast ve teveccüh" demektir. Usul istilahınca yani
terim olarak hükmü aslından yani bir özre mebni olamaksızm ibtidaen ve re'sen meşru olan şeyden ibarettir. Mesela oruç bütün mükellefler üzerine
bir farizadır. İşte bu farziyyet bir hükmü asliden azimetten ibarettir. Namazhacc ve benzeri dini vecibeleri bu niteliktedir. Domuz eti, ölü hayvan eti
gibi haramlık hükümleri de birer azimettir.
Ruhsat; lugatta "kolaylık" demektir. Istılahi olarak ise ruhsat Allah'ın kulların özür ve ihtiyaçlarına binaen koyduğu muvakkat ve geçici kanunlar ve
hükümlerdir. Şu halde azimet temel ve genel kanun ve hükmü, ruhsat ise istisnai hükmü ifade eder. Azimetin genel ve normal durumu vardır.
Ruhsatta ise özür, ihtiyaç ve zaruret durumu vardır. Ruhsat dört kışıma ayrılır:
a- Zaruret veya zaruret derecesine varan ihtiyaç halinde haram bir fiil mubah hale gelebilir. Kalbi İmanla dolu olan kimsenin küfür kelimesini
söylemesi caiz olur. Zira organını kaybetme veya öldürülme tehdidi altında olursa kesinlikle kendini tehlikeden kurtarmak için sözleri söylemek
caizdir. Bu ruhsatı Allah'u Teala tehdit olunan kimse için tanımıştır.
Kalbi iman ile kararlaşmış olduğu halde (küfür) kelimesini söylemeye ceberedilenler (ve böylece yalnız dilleriyle söyleyenler) müstesna kim
Allah'a küfrederse onlara şiddetli bir azab vardır. Fakat küfre bağrını açanlar üzerine Allah'tan bir gazab ve kendilerine çok büyük bir azab vardır.
[42]

Müşrikler Ammar bin Yasir'in babası ve annesine işkence ya parak öldürdüler. Ammar'a da işkence ettiler, Hz Peygamber'e (sav) hakaret edip kendi
ilahlarını övmedikçe bırakmamışlardır. Ammar (ra) durumu Peygamber (sav)'e haber verince Resulullah (sav) Am-mar'a: Senin kalbin imanla
doludur. Bir daha sana işkence ederlerse sen yine aynı şeyi yap" diye cevap verdi.
b-Vacibi terk etme ruhsatı: Farz ve vacibin yapmasında bir zorluk olursa bazen akıllı ve baliğ olan kimse bunu yapmayabilir. Mesela ramazan
ayında hasta yolcu olan kimselerin oruç tutmaması mubahtır. Bunu daha sonra kaza edebilirler. Burada azimete göre amel etmek ruhsatı
kullanmaktan daha üstündür. Zira ruhsatı bildiren ayetin devamında :
O, size farz kılınan oruç sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta yahut seferde olurda iftar ederse tutmadığı günler sayısınca sıhhat bulduğu
ve rahat ettiği başka günlerde oruç tutar."
Fazla ihtiyarlık ve devamlı hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya güç yetire mey enler üzerine bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lazımdır.
Bununla beraber kim fidyeyi çok verirse yahut hem oruç tutar hemde fidye verir ise o da kendine iyilik olur. (Ancak) eğer bilirseniz oruç sizin için

daha hayırlıdır. 
[43]



c- Umumi kaidelere zıd aykırı bazı hukuki muamelelerin caiz olma ruhsatı: Akit sırasında meydanda olmayan bir şeyin satımı olan selem akdi (para
peşin mal veresiye akdi) ile istisna (sanatkara üretim için sipariş verme) akdini buna örnek olarak verebiliriz. İnsanlar bu tür muamelelere
ihtiyaçları olduğu için her iki çeşit mua meleye hadisle ve örf ile ruhsat verilmiştir. Bununla beraber ruhsatın terk edilmeside sahihdir.
d- Önceki semavi dinlerdeki ağır hükümleri kaldıran ruhsat: Semavi dinlerde bazı kanun ve hükümler ağır olduğu için Hz Muhammed (sav)'in
ümmetinden kaldırılmış ve onlara kolaylık getirilmiştir. Günahtan tövbe etmek için kendini öldürmesi, ganimetlerin haram olması, namazın
ibadete ayrılmış yerin dışında geçerli olmaması gibi kanun ve hükümler önceki dinlerde var iken İslam kanununda kaldırılmıştır.
O zaman Musa buzağıya tapan kavmine ey kavmim siz buzağıya tapmakla kendinize zulmettiniz hemen yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi
öldürün (ıslah edin) işte bu yapacağınız yaradamhız katında sizin için hayırlıdır demişti de Allah tevbelerinizi kabul etmiştir. Zira O tevbeleri çok

çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.
[44]

Ey Rabbimiz bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi ü-zerimize ağır bir yük yükleme. 
[45]

Onlardan ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirlerini kaldırıp atar. 
[46]

Bu çeşit ruhsatlara mecaz olarak bu verilir. Zira kanun ve hükümler İslamdan önce meşru kılınıp daha sonra kaldırılmış değildir. Bunun için amel
etmek caiz değildir. İslam ibadet ve muamele hakkında genel ön bilgiler üzerinde bu kadar durduktan sonra ibadetin geçerli olması için özünü
teşkil eden inanç ve akide mevzuuna geçebiliriz.
öncelikle imanın sahih olmasının şartlarını açıklamak gerekir. Bunuda üç kısma ayırarak açıklayacağız.
1- İman; ümitsizlik yani ye's halinde olmamaktır. Eğer bir a-dam Allah'ın azabını göz bebeğiyle görse ondan sonra iman getirirse kesinlikle o
kimsenin imanı muteber sahih değildir. Zira o kişi bu durumda serbest irade, isteği ve aklı ile karar vermiş sayılmaz. Bunun için son nefesde iman
eden gayri müslimin imanı kabul olmaz.
"Onlar diyecekler ki Allah'ındır sen de ki : o halde düşünüp Allah'ın kudretini anlamaz mısınız?"
Başka bir âyet-i kerimede de Allah (cc) şöyle buyurur:
Azabımızı gördükleri zaman imanları onlara fayda verecek değildir. Allah'ın kulları hakkında cari ola gelen adeti budur. "
2- Mü'min dinden olduğu kesin olarak bilinen bir şeyi inkar etmemelidir. Buna göre, herhangi bir insan bütün peygamberleri tasdik etse yalnız Hz
Muhammed'in peygamberliğini inkar etse kesinlikle müslüman sayılmaz. Bu kesin bir farzı inkar etmesi veya isteğiyle puta tapması gibidir. İman
bir bütün olduğu için bir cüz'ü inkar etmek sanki bir küllü inkar etmek gibidir. Dinin bir kısmını inkar edip bir kısmına iman edenler için Cenab-ı
Hak şöyle buyuruyor:
Allah'ı ve peygamberi inkar ederek kafir olan, birde Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen (Allah'a inanıp peygambere inanmayan)
Bunlardan kimine inanırız, kimine inanmayız diyen ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler. İşte onlar gerçek kafirlerin

ta kendileridir. Biz o inkarcılara alçaltıcı rüsvay edici bir azabı hazırlamışızdır. 
[47]

Dinin bütün emirlerini beğenerek kabul ve kesinlikle bir hükmü küçük görmeyerek yerine getirmek gerekir. Bazı dini emir ve yasakları hafif
görmek, bazı hükümleri kabul etmemek bazısını kabul etmek insanı kesinlikle dinden çıkarır.
 
İman
 
İman, lugatta bir şeye inanmak bir şeyi tasdik etmektir. İtikatta iman teslim olmak ve boyun eğmek manasına gelir. Terim olarak iman
Resulullah'm (sav) bildirdiği şeyleri kesin bir şekilde kalben tasdik etmektir. Ve tasdik edilen şeyleri dil ile ikrar etmektir. İmanını aşikar etmiyen
kimse Allah katında mü'min sayılsada imanını söz davranış ve ameîleriyle açığa vurmaz yani aşikar etmezse durumu insanlarca bilinmez ve
kendisine müslüman muamelesi yapılmaz .
Ehli sünnetin iki imamı İmam Maturidi (ö. 333-944) ve İmamı Eşâri (ö. 324-136) İmanda "kalbin tasdiki kafidir" diyorlar. Yalnız 1-mam Maturidi
dil ile ikrarın dünya da müslümn olarak hükmedilmesi için şarttırdiyor. Onların dayandığı deliller şunlardır. Kur'an-ı Kerim'de diliyle iman ettiğini
söyleyen fakat kalbi ile inanmamış münafıkların sözlerine itibar edilmemiştir. Bir ayet-i kerimede şöyle bu-yuruluyor:

Ey peygamber kalbleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenlerle Yahudilerden küfür içinde olanlar seni üzmesin. 
[48]

Diğer yanda bu meseleyi teyid eden bazı hadisler de vardır. Örneğin; Üsame Bin Zeyd'in (Ö. 54/674) başından geçen şu olay bu görüşü teyid eder.
Üsame (ra) şöyle anlatıyor;
Allah'ın elçisi bizi askeri bir seriyye ile göndermişti. Sabahleyin Cüheyne kabilesinin Hurukat koluna bir baskın düzenledik. Ben yakaladığım bir
adamı Allah'tan başka ilah yoktur dediği halde korku yüzünden yalan söylediğini düşünerek öldürdüm. Ancak bu durum beni çok düşündürdü.
Dönüşte olayı Resulullah'a (sav) anlattım. Hz Peygamber bana şöyle dedi: "Öldürdüğün adam doğrumu söylüyor yalan mı söylüyor kalbini yanp

baktın mı?" 
[49]

Başka hadis-i şerifte Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur:
"Hiç bir kalb yoktur ki Yüce Allah'ın iki parmağı arasında bulunmasın. Allah dilerse o kalbi doğruluk üzere bırakır dilerse haktan ayırır. Ey

kalbleri halden hale çeviren Allah'ım kalblerimizi dininde sabit kıl" 
[50]

Ebu Hanife ve ona bağlı olan Pezdevi'ye (0.492/1089) göre; "İman kalbin tasdiki ve dilin ikrarıdır." Zira dilsizlik veya küfre zorlanma gibi bir özür
olmadığı halde imanın söz ve davranışla açığa vurulmaması kişi hakkında belirsizlik meydana getirir. Kur'an-ı Ke-rim'de şöyle Duyuruluyor:
"Kalbi iman ile kararlaşmiş olduğu halde (küfür kelimesi) zorla söyletilenler hariç iman ettikten sonra (hiçbir zorlama) yokken Allah'ı inkâr eden,

bağrını küfre açanlara bir gazap vardır. Büyük bir azap da onlar içindir. 
[51]

Bu ayet-i kerimede dilin ikrarının kişiyi dinden çıkardığı belirtilmektedir. Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:



"İnsanlarla Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir deyinceye kadar kendileri ile savaşmakla emrolundum, bunu söyleyince

kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar, yalnız dini cezalar müstesnadır, iç yüzleri Allah'a aittir. 
[52]

Kalbinde hardal tanesi kadar iman olursa; Lâ ilahe Ulah Muhammedurresulullah (Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed Allah'ın Rasuludur)

diyen kimse cehennemden çıkar.
[53]

İmamı Şafii (ö.204/819), imam Malik (ö. 179/795), Ahmed bin Hanbel (ö.241/855), îbni Hazm (0.456/1.064) ve îbni Teymiye (5.728-/1328) imanı
bu şekilde tarif etmişlerdir îman inanılması gereken şeyleri kalbin tasdiki dilin ikrarı ve İslam'ın ana rükunlarını işlemekdir. Burada amelin de tarife

alınmasıyla kapsamın genişletildiği görülmektedir.
[54]

 Ancak onlar bununla kamil imanı kasdetmişlerdir. Zira amel etmeyen kimsenin kafir
olmayacağı görüşündedirler.

îmam Eşari'nin bir başka görüşüne görede iman, kalbin tasdiki yanında söz ve amelden ibarettir. Bu yüzden iman artar ve eksilir. 
[55]

 Allah'ü Teala
imanın alametlerini ve şartlarını belirtmiştir. Bunlar İslam'ın şartlarıdır yani alametleridir.
Kelime-i Şehadet, beş vakit namaz, zekat, ramazan orucu, hac ve benzeri hususlardan ibarettir. Bu alametlerden herhangi birine rastlanırsa o
kimsenin imanına yani mü'min olduğuna delalet eder bunlar müslüman bir hanımla evlenmek müslüman mezarlığına gömülmek ve cenaze namazı
kılınması gibi dünyevi hükümlerden faydalanır. Öyle ameller imana kuvvet verir, kalpteki nurunu artırır. İnsanı kabir azabından kurtarır.
 
İmanİslam Kavramlarının İlişkisi:
 
İslam, sözlükte itaat etmek, teslim olmak, müslüman olmak İslam'a girmek demektir. Terim olarak Allah'ü Tealaya boyun eğmek, Hz Peygamber
(sav)'e gelen kanun ve hükümleri kalb ile tasdik dil ile ikrar etmektir. Bu tarife göre lafızları ayrı anlamları aynı yani mura-diftir, eşanlamlıdır.
İslam, din anlamına da gelir. Allah'ın dinine yalnız "din"denildiği gibi millet, şeriat, İslam ve İslam dini de denir.
Bir görüşe göre de şeriat kelimesi dini hükümlerin ibadetlere ve muameletlere ait kısmını ifade etmek üzerede kullanılır. İslam kelimesi kalbin
tasdiki olmadığı halde bedenen boyun eğmek ve itaat etmek anlamında da kullanılmıştır. Ayet-i kerimede şöyle Duyurulur:
"Bedevi araplar iman ettik dediler deki: Siz iman etmediniz lakin biz boyun eğdik müslüman gözüktük deyin. Çünkü henüz iman kalblerinize

girmemiştir. 
[56]

Bu ayette kalben inanmadıkları halde dil İle inandığını söyleyen münafıklar kasdedilmiştir. İmam Maturidi bu meselede şöyle demiştir: "her ne
kadar kitab ve sünnette îslam ile iman birbirinden ayrı olarak zikredilmişse de hakikaten İslam ile iman aynı manada kullanılır. Zira herhangi bir
kişi imandan çıksa kesinlikle İslam'dan da çıkmış olur. Bu meselede ittifak vardır."
 
İman Amel İlişkisi:
 
Amel lugatta, iş, davranış ibadet ve hayırlı iş demektir. Allah'ü Teala'nın ve Resulünün rızasına uygun olan bütün iş, davranış, hayır ve hasenat dini
ferdi ve ahlaki görevler ve ibadetler salih amel a-dmı alır. Allah'ın rızasına uygun olmayan işlere de sahih olmayan a-mel denir. Nitekim Nuh (as)'m
kafir olan oğlunun boğulmaktan kurtarması için dua etmesi üzerine Cenab-ı Hak Hud suresi 46. Ayetinde şöyle buyurdu:
"Ey Nuh o senin ailenden değildir. Zira o kötü bir iş yapmıştır (kafirdir). O halde bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sana cahillerden (taraf)
olmamanı tavsiye ederim."
Sünnet inancına göre ameller imanın bir cüzü değildir. Yani herhangi bir kimse ameli eksik olsa dinden çıkmaz yalnız dini veya dinin herhangi bir
cüz'ünü inkar etse dinden çıkar. Belki amel eksikliğinden dolayı asi ve günahkar olur. Allah (cc) onu dilerse affeder, dilerse azab eder. Kur'anı
Kerim'in pek çok yerinde iman edenler ve salih amel işleyenlerden bahsedilir.
Fakat iman edip salih amellerde bulunanlar ve huşu ile Rablarına itaat edenler (varya) işte bunlar cennetliktirler orada onlar ebedi kalıcıdırlar."
Burada imanla amel ayrı ayrı zikredilir. Diğer başka yerde bazı ayetlerde büyük günah işleyenlerin imanlarının var olmaya devam ettiği şöyle
açıklanır:
Eğer müminlerden iki grup çarpışırlarsa hemen aralarını düzelterek barıştırın. Eğer onlardan biri Allah'ın hükmüne razı olmayarak tecavüz ediyorsa
o vakit tecavüz edenle Allah'ın emrine dününceye kadar savaşın. (Sonunda teslim olur Allah'ın emrine) dönerse yine adaletle aralarını düzeltin ve

hep adaletle iş görün. Zira Allah (cc) adalet yapanları sever. 
[57]

Bu ayette bir birine hücum ederek büyük bir günah işleyen her iki guruba da mü'minler denilmiştir. Yalnız ve yalnız amelsiz i-man, kurtuluş ve
ahiret için kesinlikle yeterli değildir. Zira kalbe yerleşen iman nurunun korunması gerekir. Bunun korunması da ancak ve ancak iyi şeyler ve ameli
salih ile mümkündür. İnsanlar dünyaya geliş gayeleri yalnız Allah'a iman değildir. Bilakis ameli salih işlemek ve Allah'a kulluk etmek için
gelmişlerdir.

Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. 
[58]

Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O, azizdir çok bağışlayıcıdır.
[59]

İslam'da salih amelin ve bir iyiliğin sahih olması için ve mükâfat yani sevap kazanmak için bu ameli işleyenin imanlı olması şarttır. Yani ilk
olarak imanın gerçekleşmesiyle ameller sahih olur. îmanı sahih olmayan kimsenin iyiliği de sevabı da Allah nezdinde makbul olmaz. Zira şart
olmadıktan sonra meşrutta meydana gelmez.
İman; Allah'a meleklerine, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayı içerir. Kur'an-ı Kerim'de
şöyle buyuruluyor:
Asra yemin olsun ki; insan şüphesiz maddi manevi büyük kayıp içindedir. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, biri-birine sabrı tavsiye



edenler ve birbirine hakkı tavsiye edenler bunun dışındadır. 
[60]

Yine yüce Allah, kitabında şöyle buyuruyor:
"Küfre dalmış ve kafir oldukları halde ölüp gitmiş kimseler (varya) bunların her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsalar bile,

asla hiç birinden kabul olunmaz bunların hakkı acıklı bir azabdır ve kendilerine yardım edeceklerden de kimse yoktur. 
[61]

 
İyi Ameller İki Kışıma Ayrılır:
 
a- Bedeni ibadetler gibi bizzat kendine faydası dokunan menfaat sağlayan İbadetle ve amellerdir. Namaz^oruç, hacc, cihat, küfürle mücadele gibi
ameller bu kısımdandır.
b- Zekat ve sadaka gibi, başkalarına faydası, menfeatı dokunan amelledir.
 
Tafsili İman:
 
Hz Muhammed'in Allah tarafından getirip haber verdiği şeylerin tümüne iman etmeye "icmali iman" denir. Burada imanın teferruatı söz konusu
değildir. Hz Muhammed tarafından tebliğ olunan şeylerin ayrı ayrı olunmasıdır. İcmali iman küfürden kurtulmak için yeterlidir ve kafidir.
Müslüman olan kimse için oruç, namaz ve benzeri ibadetleri öğrenip tasdik etmek ve yerine getirmek en başta gelen vazifedir.
Müslümanlar söz fiil ve tasarruflarından sorumludur. Az olsun, çok olsun kıyamet gününde yaptıklarının hesabını verecektir. Affetmek veya ceza
vermek yetkisine sahip olan sadece Allah'tır. Her insan yaptığından sorumludur. Hiç bir kimse başkasının günahını yüklenmez. Bunun neticesi
olarak müslüman günahtan uzak durur, Günah işledimi sadece Allah'a tevbe eder ve tevbesinin kabul edilmemesi korkusuyla yaşar bu durum kişiyi
kötü fiiline karşılık iyi işler yapmaya sevk eder.
Misal olarak günümüzde Hristiyanlar Hz İsa'nın günahlarını yüklendiğine inanır. Ayrıca günahlarını papa ve vekillerine itiraf e-derlerse onların
kendisini affetme yetkisine sahip olduklarına inanırlar. Bunun neticesi olarak günümüzün Hristiyanları günah konusunda çok haristirler. Allah'ı
unutmuş beşere bel bağlamışlardır. Bu basit misallerden düşüncenin insanı nasıl etkilediği ve bu inancında hareketlere nasıl yön verdiği ortaya
çıkarmaktadır. Hangi hareket o-lursa olsun mutlaka bir inancın veya heva ve hevesin neticesi olarak yapılır.
Küfür çeşit çeşitir. Her çeşidin kendisine göre inancı vardır. Her inançtanda bir hareket tarzı ortaya çıkar. Kafirlerin inançları değişik olmalarına
rağmen neticeleri olan hareket tarzları birbirine benzyebilir de benzemeyebilirde. Ama her zaman birbirine yakındır, imanda bir inançtır ve
neticesinde bir hareket tarzı ortaya çıkar.
Müslüman, ismetin sadece peygamberlere has olduğuna inanır. Peygamberlerden başka hekes hata edebilir. Buna göre her insan mertebesi ne
olursa olsun hata edebilir. Bunun neticesi olarak da müslüman hatadan korunmuş olan peygambere sıkı sıkıya bağlanır. Başkasının sözü Allah'a
yakınlığı nisbetince hakka yakındır.
Lakin diğer dinlerde onların bir kısmı ismetin peygamberlerden başkaları için de söz konusu olduğunu söylerler. Buna göre peygamber olmadığı
halde hatadan korunmuş olan kimseler bir şey söylediklerinde sözlerine tam itibar edilir. Vahiymiş gibi gereği yerine getirilir. Ne emrederse ona
itaat edilir, neyi yasaklarsa ondan sakınılır. Helal kıldığı helal ve haram kıldığı haramdır. Aynı meseleyi biri helal kılmışken bir diğeri haram
kılmış, başka biri gelmiş her ikisin den de farklı şeyler söylemiştir.
Halbuki meselenin şartlarında bir şey değişmemiştir. Onu helal kılacak veya haram kılacak herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır. Mesele kilise
adamları önceleri Lut kavminin fiilini yasakladıkları halde bakarsın birileri ve onu serbest bırakmıştır. Halbuki bu hareket şehveti tatmin için insan
fıtratına uygun düşmediği için yasaklanmıştır. İnsanlar tasdik, inkar ve amel tarafından altı kısma ayrılır.
 
1-Mümin:
 
İslam'ın itikad esaslarına ve hükümlerine tam olarak inanan ve inandıktan sonra onun üzerine söz, kalb ve bilfiil yapmaya çalışan kimseye tam
"mü'min" ve "müslim" denir. Başka bir tabirle "Amen-tü"de toplanan altı imam esasına inanan kimseye "mü'min" denir.
 
2- Münafık:
 
İki yüzlü, içidışı bir olmayan kimseye "münafık" denir. Başka bir tabirle inanılması lazım olan İslami rükunla kalbi ile inanmayan ve tasdik
etmeyen sırf mü'minleri aldatmak için sözle inandığını söyleyenlere "münafık" denir. Münafık, ahirette kafirler gibi ceza azap görür.
Zira Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde münafıkların kafir olduğu belirtilmiştir. Hatta ve hattaki Kur'an-ı Kerim münafıkların cehennemin en alt
tabakasında olacaklarını haber vermiştir. Münafık dünyevi kanunlar bakımından müslüman gibi muamele görür. Yani miras alır, kestiği yenir,
cenaze namazı kılınır, kendisiyle evlenilir.

Bir kısım insanlar vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe i-man ettik derler. Halbuki onlar mü'min değildirler. 
[62]

Şüphesiz münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabaka-sındadırlar, onlara bir yardım edicide bulamazsın. 
[63]

 
3- Kafir:
 
Allah'a ve peygamberine inanmayan ve dinden olduğu halde yani kesin olan Allah'ın (cc) kanunu olan bir hükmü inkar eden kimseye denir. Aynı
anlamda müradıf olarak "münkir" kelimeside kullanılır. Allah'ı inkar etmese de yalnız bir tabiat gücünü veya başka birisini ona ortak (şirk) sayan
kimseye "müşrik" denir. Öyle kimseler aynı zamanda kafir sayılır.



Şüphesiz ki Allah Meryemin oğlu Mesihdir diyenler kafir olmuştur. Ey İsrailoğulları benim de Rabbim sizinde Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin.

Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir ve barınacağı yer de cehennemdir. Zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur. 
[64]

Allah, üç ilahdan üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahtan başka bir ilah yoktur. Eğer bu söylediklerinden

vazgeçmezlerse içlerinden küfürde kalanlara muhakkak çok acıklı bir azab değecektir. 
[65]

Yahudiler, Üzeyir (a.s.) Allah'ın oğludur dediler. Hıristiyanlar da Mesih (as) Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir

ki daha önce küfredenlerin (melekler Allah'ın kızlarıdır diyenlerin) sözlerine benziyor. Allah onları kahretsin, haktan batıla nasıl çevriliyorlar.
[66]

O ilahdır, ilahın oğludur ve ruhdur."
Her üçüde bir olduğu halde birbirine bölünmez üçlü inancı yani teslis) Hıristiyanlıkta olduğu gibi Brahma dininde de bulunur. Brahmalara göre bu
evreni yani kainatı yaratan ilah önce brahman sonra vişne, sonrada şive ile birleşmiş ve her üçünün birleşmesiyle asıl ilah meydana gelmiştir.
Budistlere göre vişnenin alemi suçlardan, ayıplardan halas etmek, düzeltmek için bazı şeylerle itisal ettiğini ve dokuzuncu defada Budaya tecelli
ettiğini iddia ederler.
Bunların sapmaları hem müşrik hem de inkarcı olarak sabit olmuştur. Zira Hz. İsa'yı Allah, Allah'ın oğlu veya üç ilahtan birisi (teslis) kabul eden
Hıristiyanlarla, Üzeyir Allah'ın oğlud,ur diyen Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de hem müşrik hemde inkarcı olarak belirtilmişlerdir.
 
4- Mürted:
 
Önce müslüman olup sonra da dinden dönen kimseye denir. Mürtedlik kati İslam kanunlarını inkar etmekle olur.
İnkarcıların gücü yetse sizi dininizden döndürünceye kadar durmadan sizinle savaşırlar.Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte o

cehennemlikler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. 
[67]

 
5- Fasık:
 
Allah'ın emirlerine aykırı giden kötü huylu, günahkar, edepsizlik yapmayı adet haline getirmiş olan kimseye fasık" denir. Bir fıkıh terimi olarak
fasık; Allah'a itaat etmeyen ve ona isyan yapan kişiye denir. Başka anlama göre günah-ı kebair yani büyük günah yaparak veya küçük günah
üzerine devam ederek doğru yoldan çıkan kimseye denir. Umumi olarak fısk üçe ayrılır:
1- Yapılan bir günahı devamlı olarak yapmak.
2- Günahı çirkin kabul etmekle beraber bazı zamanda gene işlemek.

3- Haram ve kötü olduğunu inkar ettikten sonra bir günah işlemek. Bu üçüncüsü ise küfrü gerektirir ve din ile irtibatı kesilir. 
[68]

 Örneğin; haram
olan zinayı helal kabul eden kimse kesinlikle dinden çıkar ve kafir olur. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde fasık mutlak anlamıyla kullanılmıştır.
Hacda yapılan fısk gibi. Allah (cc) şöyle buyuruyor:
İşte kim o aylarda haccı (ihrama girerek kendine) farz yaparsa artık hacda kadına yaklaşmak, günah yapmak ve kavga etmek yoktur."
Üzerine Allah'ın ismi anılmamış (Besmele çekilmemiş) olan hayvanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek emre aykırı harekettir yani fısktır."
Başka bir örnek ise şudur; müslümana iftira atanın içine düştüğü fısk hali;
Müslüman kadınlara iftira eden sonrada {bunu isbat için) dört şahit getiremeyenler (varya ) işte bunlara seksen değnek vurun. (Hiç bir şey

hakkında) bunların şahitliklerini kabul etmeyin. Bunlar asıl fasıklardır. 
[69]

Diğer bazı ayetlerde ise fısk ve küfür aynı anlamda kullanılmıştır. Şu ayette olduğu gibi:

Biz sana ahkamı açıklayan âyetler indirdik, Onları fasıklardan (kafirlerden) başkası inkar etmez. 
[70]

Böylece Rabbiniz, yoldan çıkanlar için söylediği "Onlar inanmazlar" sözü, gerçekleşti. 
[71]

Asi; Allah'ın kanunlarını yerine getirmeyen, Allah'a isyan eden suçlu kimseye "asi" denir. Bu kelime Kur'anı Kerim'de Resulullah'm emirlerine ve
hükümlerine karşı gelen suçlu ve günahkar, serseri, serkeş kimseler anlamında kullanılmıştır. Allah (cc) bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur.
Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse Allah in koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine koyar onun için alçaltıcı bir

azab vardır. 
[72]

Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse muhakkak ona cehennem ateşi vardır orada devamlı kalıcılar olmak üzere. 
[73]

Ey babacığım şeytana tapma, çünkü şeytan Rahmana (Allah 'a ) karşı asi oldu. 
[74]

Asinin işlediği günah büyük günah olabilir yada ve küçük günah olabilir. Zira Allah'tan korkmayanlar her günahı yapabilirler. Bununla ilgili olarak
hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

Allah tan kurmayanlardan korkunuz. Zira onların kalblerinde insaf, vicdan, acımak duygusu kesinlikle yoktur."
[75]

Eğer onların kalblerinde bazı evkatta vaki olursada gösteriş içindir. Allah hepimize günahlardan acele olarak nasuh tevbesi nasip etsin. Zira ehli
sünnet akidesine göre büyük günah işleyen herhangi bir kişi yalnız haramlığım inkar etmezse mü'min sayılır. Yani dinden çıkmaz. Tevbe ettikten
sonra Cenab-ı Hak dilerse onu affeder.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor.

Eğer siz yasak edildiğiniz büyük günahlardan sakınırsanız sizden diğer kabahatlerinizi örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız. 
[76]



Onlarki, küçük günahlar müstesna günahın büyüklerinden (şirk)ten ve çirkin işlerden kaçınırlar. Muhakkak ki Rabbin geniş mağfiretlidir. (onları

bağışlar).
[77]

Büyük günah şu hadisi şerifte yedi tane olarak zikrolunmuştur. Bunlar; şirk, sihir, haksız yere adam öldürme, yetim malı yeme, faiz yemek, harpten
kaçmak, iffetli ve imanlı bir kadına zina iftirasında bulunmak. Başka hadislerde bu yedi büyük günaha ilave olarak şunlar da eklenir; ana babaya

itaatsizlik etmek, zina etmek, yalancı şahitlik yapmak, mescidi haramda günah işlemek ve yalan yere yemin etmek. 
[78]

 
OTUZ İKİ FARZ

 
Yalnız islam'ın bütün hükümleri bunlardan ibaret değildir. Zira borçlar medeni hukuk, ceza hukuku gibi başka hükümler de vardır. Otuz iki farz
iman, islam, güsül, abdest, teyemmüm ve namaza ait rükün, şart ve ana esasları kapsar.
 
a- İmanın Şartları:
 
Altı tanedir. Hz Ömer'in rivayet ettiği Cibril hadisinde şöyle bildirilmiştir:

"îman Allah'a onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır.
[79]

 
b- İslam'ın Şartları:
 
Beş tanedir. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: "İslam, beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz
Muhammed(sav)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek Kabe'yi haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.
[80]

İmanın şartları akide esaslarıdır ve kalpte gizli olarak yerleşir, kök salar. îslamm şartlan ise dışa yönelik olarak; bedenle veya mal harcamak
suretiyle yada cemaat halinde yaşanmak. Suretiyle dış görünüşü, yansıtır. Burada islamm ibadetlerle dışa yansıması ve müslümanlığm topluma ilanı
sözkonusudur.
 
c- Abdestin Farzları:
 
Yüzü, kolları, dirseklerle beraber, ayakları topuklarla beraber yıkamak, başı meshetmek. Namaz kılmak, Kuranı Kerim'e el sürmek ve Kabe'yi tavaf
etmek gibi ibadetlerde abdestli bulunmak şarttır. Allah (cc) şöyle buyuruyor:
Ey müminler! Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın, başınızı mesh edin ve a-yaklarınızıda topuklarınızla

(beraber) yıkayın. 
[81]

 
d- Guslün Farzları:
 
Guslün farzları üçtür: Ağza su vermek, burna su vermek, bütün bedeni kuru bir yer kalmamak şartıyla yıkamaktır. Allah (cc) Kur'anı Kerim'de
şöyle buyuruyor.

Eğer siz cünüp iseniz tertemiz yıkanın.
[82]

 Şafıilerde guslün farzı ikidir:Birincisi niyet. İkincisi ise bütün bedeni yıkamaktır.
 
e- Teyemmümün Farzları:
 
Su bulunmadığı yerde veya su bulunduğu halde kullanma imkanı olmadığı zaman abdest niyetine her iki ellerin avuçları toprağa vurup
silkeledikten sonra, yüzü ve dirseklere kadar elleri mes etmeye teyemmüm abdesti denir. Aynı zamanda bu abdest, gusül yerine geçer. Kur'anı
Kerim'de şöyle buyuruluyor.

Su bulamadığınız takdirde temiz toprağa teyemmüm ediniz ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. 
[83]

Teyemmümün farzları ikidir. Birincisi niyettir, ikincisi ise iki defa her iki ellerini toprağa vurduktan sonra yüzü ve kolları meshetmektir.
 
f- Namazın Şartları:
 
Namazın içinde olmayan olan fakat namazı kılabilmek için mutlak surette yapılması gereken şeye "namazın şartı" denir. Bunlar da altı tanedir.
1- Hadesten taharet: Cünüplük, aybaşı ve lohusalık hallerine hades yada abdestsizliğe "hades" denir. Abdest veye güsül abdesti a-lındığı zaman
hadesten temizlenme meydana gelir.
2- Necasetten taharet: Herhangi bir müslüman namaz kıldığı zaman elbisede veya namaz kılacağı yerde bulunan necaseti temizlemesi gerekir. Bu
temizlik namazın şartıdır. Zira şart olmazsa meşrutta sahih olmaz. El-Müddesir suresi dördüncü ayette Allah (cc) şöyle buyurmuştur:
 
Elbiseni Temiz Tut."
 



3- İstikbali fcıbZe;Namazda doğrudan doğruya kıbleye dönmektir. Allah'ü Teala şöyle buyuruyor:

Yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevir. 
[84]

4- Setru avret: Bakılması haram olan yerleri kapatmak demektir. Kadınların avreti; el, yüz, ayaklar dışında bütün bedendir. Erkekte ise göbekle diz
kapağı arasıdır.

Ey Âdemoğlu her namazınızda süslü elbisenizi giyinin. Yeyîniz içiniz fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah, israf edenleri sevmez. 
[85]

5- Vakit girmeden kesinlikle namaz farz olmaz. Farz olan namazın vakitleri bir hadis-i şerifte şöyle açıklanmıştır.
"Sabah namazının vakti; ufukta güneşin kenarının belirmesinden hemen Öncesine kadardır. Öğlen namazının vakti; güneşin gök yüzünün
ortasından sağa kaymasından itibaren başlar, ikindi oluncaya kadar sürer. İkindinin vakti; güneş sararıp çemberi tamamen ufukta görünmez
oluncaya kadardır. Akşamın vakti;
Allah'ü Teala şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler! Rukü edin, secde edin, Rabbinize kulluk-edin hayır işleyin ki umduğunuza eresiniz. 
[86]

 Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur:

"Daha sonra vücudun sükunet bulacak şekilde rukü yap. 
[87]

5- Sûcud: Secdeye gitmek demektir. Kur'anı Kerim'de:

"Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin. 
[88]

 buyurulur.
6- Ka'de-i Âhire: Son oturuş demektir. Namazın sonunda ette-hiyat'ı okuyacak kadar oturmak farzdır. Şu ayet-i kerime buna işaret eder.
"Onlar ayakta iken, yanlan üzere otururkrn Allah-ı zikrederler" "Tehiyyatı okuduğun veya son oturuşu yaptığın zaman namazın tamam

olmuştur.
[89]

 
1- Allah'a İman
 
Dünyayı da ahireti de yaratan ve uçsuz bucaksız evren üzerindeki görülen görünmeyen bütün varlıkları yaratıp idare eden yöneten ve devam
ettiren Allah'ü Tealadır. Allah'ü Teala sonu bulunmayan, başlangıcı olmayan, gizli aşikar her şeyi gören her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, işiten,
dileyen ve dilediğini yapandır.
Allah'ü Teala cisim olmadığı gibi cevher, araz, suret ve şekil de değildir. Keyfiyet ve cinsiyetle vasıflanmaz. Mekandan münezzehtir. Üzerinden
zaman geçmez her şey onun gözü önündedir. O gözleri görür, lakin gözler onu idrak edemez. Bir şeyin parçası, cüz'ü ve bileşiği değildir. Dengi eşi
ve muadili yoktur. Her iki cihanın gerçek sahibi O1 dur. Kanun ve emir koymada tek yetkili, övülmeye ibadet ve itaat edilmeye layık en yüce
Allah'ü Tealadır. "Lafza-ı Celal" denilen "Allah" kelimesi Cenab-ı Hak'kın zat, sıfat ve fîilerini hep birlikte ifade eder. Bütün kemal sıfatlar "Allah"
lafzında toplanmıştır. Bu Lafza-i Celal Arapçadır, kesinlikle kökü yoktur. Yani başka bir kelimeden alınmamıştır. Yalnız Allah'ü Tealaya
mahsustur yani Allah Tealaya has özel bir ismidir. îkil ve çoğulu kesinlikle yoktur.
Arapça "Allah" kelimesi'ni başka dillerde karşılyacak kelime yoktur. Ancak ilah/tanrı anlamında kullanılabilecek isimler vardır.
Türkçede "Tanrı", Fasçada "Hûda", Fransızcada "Dieu", İngiliz-cede "God" gibi isimler "ALLAH" gibi özel isim değildir. Belki Rab, Mabud, İlah
gibi cins isimlerdir. Farçada "Hûda "nın çoğuluna "Hü-dayan", Arapçada ilahın çoğuluna "Âlihe", Rabbın çoğuluna "Erbab", denildiği gibi
Türkçede de tanrının çoğuluna tanrılar şeklinde çoğul yapılır. Bunun için tanrı kelimesi kesinlikle Allah kelimesinin yerini tutmaz. Tevhid kelimesi
terceme edildiği zaman (ilahtan başka ilah yoktur) bu terceme yanlıştır. Zira Allah özel isimdir, ilah ise cins i-simdir. Allah kelimesi, ilah kelimesi
ile terceme edilmiş olur."Tanrıdan başka tanrı yoktur" tercemeside aynı yanlışlık meydan gelir.
Bu yanlışlıktan kurtarmak ancak ve ancak Allah'ü tealayı kas-dederek başka isimlerin kullanılmayacağı anlamına gelmez. Zira Allah'ü Teala'nın 99
isminin bulunması ve Kur'anı Kerim'de en güzel isimlerin O'na ait olduğunun bildirilmesi bu isimlerden herhangi birisine dua etmenin caiz
olduğunu gösterir.Bu isimlerin başka lisanlara tercemesi caizdir.Cenab-ı Hak'ka bu isimlerle hitab ederek dua etmek duanını kabulüne vesile olur.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:
 

"En Güzel İsimler Allah'ındır. O Halde O'na Bu İsimlerle Dua Edin. 
[90]

 
Ayet ve hadislerde tesbit edilen Cenab-ı Allah'ın doksan dokuz ismi şunlardır:
1- Allah
2- Rabb
3- Er- Rahman
4- Er- Rahim
5- El-Melik
6- El-Kuddüs
7- Es-Selam
8- El-Mü'min
9- El-Müheymin
10- El-Aziz
11- El-Cebbar
12- El-Mütekebbir
13- El-Halık



14- El-Bâri
15- El-Mu-savvir
16- El-Gaffar
17- El-Kahhar
18- El-Vehhab
19- Er-Rezzak
20- El-Fettah
21- El-Alîm
22- El-Kâbıd
23- El-Bâsıt
24- El-Hâfıd
25- Er-Rafı
26- El-Muizz
27- El-Müzill
28- Es-Semi
29- El-Basir
30- El-Hakem
31- El-Adl
32- El-Latif
33- El-Habir
34- El-Halim
35- El-Azim
36- El-Gafur
37- Eş-Şekur
38- El-Aliyy
39- El-Kebir
40- El-Hafız
41- El-Mukit
42- El-Hasib
43- El-Celil
44- El-Kerim
45- Er-Rakib
46- El-Mucib
47- El-Vâsi
48- El-Hakim
49- El-Vedüd
50- El-Mecid
51- El-Bâis
52- Eş-Şehid
53- El-Hak
54- El-Vekil
55- El-Kavi
56- El-Metin
57- El-Veli,
58- El-Hamid
59- El-Muhsi
60- El-Mübdi
61- El-Muid
62- El-Muhyi
63- El-Mümit
64- El-Hayy
65- El-Kayyum
66- El-Vâcib
67- El-Vâhid
68- Es-Samed
69- El-Kadir
70- El-Muktedir
71- El-Mukaddim
72- El-Muahhir
73- El-Evvel



74- El-Ahir
75- Ez-Zahir
76- El-Bâtm
77- El-Vali
78- El-Müteal
79- El-Birr
80- Et-Tevvab
81- El-Müntekim
82- El-Afüv
83- Er-Rauf
84- Malikü'1-Mülk
85- Zü'1-Celali Ve'1-İkram
86- El-Muksit
87- El-Cami
88- El-Gani
89- El-Macid
90- El-Mâni
91- En-Nur
92- El-Hâdi
93- El-Bedi
94- El-Bâki
95- El-Vâris
96- Er-Reşid
97- Es-Sabur
98- Ed-Dâr
99- En-Nâfı.
Bütün insanlarda kutsal bir varlığa bağlanma fikri doğuştan dır, fıtridir. Zira akıl, Allah'ın varlığını tarif temekte asla zahmet çekmez. Nitekim
Âdem (as)'m tüm isim ve ilimlerle müzeyyen kılınması ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olması kesinlikle bunu gösterir.
Allah, Âdem'e bütün isimleri öğretti sonra eşyayı meleklere gösterip; eğer her şeyin iç yüzünü bilen sadıklardan iseniz bunların isimlerini bana

haber verin" dedi. 
[91]

Allah dedi ki ey "Adem, bunlara onların isimlerini haber ver. "(Adem) bunlara onların isimlerini habre verince (Allah); Ben size, ben göklerin ve

yerin gayıplarim bilirim, sizin açıkladığınızı ve içinizde gizlemekte olduğunuz şeyleri bilirim, dememişmiydim?" 
[92]

 
Allah'ın Sıfatları:
 
Bütün mevcudatın Rabbi ve yaratıcısı olan yüce Allah'ın güzel isimlerinin yanında benzersiz sıfatları vardır. Bu sıfatlara iman etmek her
müslümana farzdır. Zira Allah'ı bilmek ancak sıfatlarıyla olur. Bütün herşeye sıfat/nitelik veren Allah'tır. Ancak Allah'ın sıfatları ile bütün eşyanın
sıfatları birbirinden farklıdır. Zira varlıklarda olan sıfatlar sınırlı, vasıtalı ve sonuç olarak Allah'ın yaratması ve dilemesine muhtaçdır.
Allah'ın sıfatları üçe ayrılır:
 
Zati Sıfatlar
 
Yani eksikliği ilan eden hallerden Allah'ı tenzih eden sıfatlardır. Veyahut Allah'ın zatıyla beraber olan, kendisinden ayrı olmayan sıfatlardır.
Bunlara "Selbi sıfatlar"da denir. Zira bütün noksan sıfatlardan tenzih ettiği için bu adı almıştır. Zâti sıfatlar altı tanedir.
 
1- Vücud:
 
Allah vardır ve varlığı kendindendir yokluğu düşünülemez. Buna "Sıfatı nefsiye"de denir. Allah (cc) olmasaydı kesinlikle hiç bir şey meydana
gelmezdi. Zira kâinatın olması Allah'ın olmasına ve varlığına en kuvvetli şahiddir. Çünkü hiç bir şey ne kendi kendine meydana gelebilir ne de
kaybolabilir. Allah'u Teala'nm "daimül-evkat" yarlığının vacip olması yokluğununda caiz olmaması sebebiyle "vaci-bul vücud" denir. Varlığın zıddı
olan yokluk Allah için tefekkür olmaz. Zira Allah'ın vücudu başka bir varlık vasıtasıyla değildir. Belki Allah'ın vücudu zatının gereğidir.
 
2- Beka:
 
Varlığı için sonu olmamasıdır. Sonu olana "fani" sonu olmayana da "baki" denir. Allah (cc) "Beka" sıfatıyla muttasıftır. Çünkü e-bedidir bakidir.
Varlığının kesinlikle sonu yoktur. O'nun yok olacağı kesinlikle düşünülemez. Allah'u Tealanın varîılğmm başlangıcı olmadığı gibi nihayeti de
yoktur. Gördüğümüz veya görmediğimiz bütün varlıklar sonradan var olduğu gibi bir süre sonra da yok olmaya mahkumdurlar. Allah (cc) bakidir.
Fenadan, değişmekten münezzehtir. Zira O başkasının eseri, kudreti değildirki onun kudretiyle fenaya gidebilsin veya tebeddüle uğrasın. Bilakis
bütün varlıklar O nun kudretinin birer eseridir. Şu halde Allah'u Tealada kesinlikle fena, yokluk, zeval, teğayyür tasavvur edilmez.



Kur'anı Kerim'de şöyle buyrulur:

Yeryüzünde olan her canlı fanidir. Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı bakidir. 
[93]

O (her şeyden önce mevcud olan) evveldir ve (herşey helak olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir, (varlığı sayısız delillerle) zahirdir ve (akılların
idrak edemeyeceği zati ise) batındır. O her şeyi bilendir. "
 
3- Kıdem:
 
Kıdem, başlangıcı olmamak demektir. Yani Allahü Tealanın varlığının evveli yoktur, ezelidir ebedidir. Bunun zıddı ki sonradan var olamak O'nun
hakkında muhaldir. Evveli olmayana "kadim" denir. Sonrada olanlara da "hadis"denir. O'nun varlığı yanında milyonlarca, sene bir saniyelik bir
müddet bile sayılmaz. Kezalik gördüğümüz alemler milyonlarca senelerden beri mevcut bulunsalar bile yine Hak Tealanın ezeliyeti yanında bir
saniyelik bir hayata bile malik olmaz. Sonuç olarak kainat ve evrende ki bütün varlıkların öncesi bulunmadıkları bir zaman o zat vardı.
 
4-Vahdaniyyet:
 
Allah'ın bir tek olması demektir. Allah zatında sıfatlarında ve fiillerinde yalnız ve tekdir. Allah'ın zatı haşa ve kella cüz ve parçalardan meydana
gelmemiştir. Bu sıfatlarla muttasıf olana "Vahid" denilir ki naziri olmayan tecezziden, tekessürden beri bulunan zat demektir. Yani hiç bir varlığın
sıfatları O'nun sıfatlarına benzemez. Fiillerinde yegane yaratıcı O'dur. O istediğini istediği gibi yapar ve yaratır. Allah'ü Teala (cc) zatında,
sıfatında, uluhiyyetinde ve mabu-diyetinde bir olduğu gibi yaratıcı olmasında da birdir. Mümkinatı böyle bizzat yaratmaya, yaşatmaya ve yok
etmeye, kadir olmayan bir zatın ilah olması tasavvur edilemez.
Bunun içindir ki ikinci bir ilahın bir mabudun varlığına asla imkan yoktur. Binaen aleyh Allah'ü Tealanın her veçhiyle varlığında ve birliğinde hiç
bir aklı selim sahibi tereddüt etmez. Müteaddid i-lahların, mabudların varlığına inan milletler ise akla, hikmete aykırı bir inancın zebunu olmuş
hakikat bakımnıdan büyük bir cehalet içinde kalmışlardır. Çünkü Cenabı Allah (cc) buyuruyorki :
"De ki O Allah tek ve birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değil ve her şey O na muhtaçdır. O doğurmamıştır ve doğurulmamış-tır. Hiç bir şey Ona
denk değildir." (İhlas suresi)
Kâninâtı yaratan ve idare eden birden fazla ilah olsaydı farklı yönde istek ve iradeleri olunca birisinin dediği gerçekleşir diğeri aciz kalırdı. Aciz
kalan ilah ise kesinlikle ilah olmaz . İlahlar arasındaki bu zıtlıklar evrenin ahenk ve düzenini bozardı. Allah'ü Teala Kur'anı Kerim'de şöyle
buyuruyor:

Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök harab olurdu. 
[94]

Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın size yerden ve gökten rızık verecek Allahtan başka bir yaratcı var mı? Ondan başka hiç bir ilah
yoktur o halde hangi yönden (imandan küfre) çevriliyorsunuz."
Onunla birlikte hiç bir ilah yoktur. Eğer olsaydı seksiz her tanrı kendi yarattığnı kabullenir ve korur kimiside diğerine galebe ederdi."
Tarih boyunca zaman zaman insanlar yanlış yollara saparak Allah la beraber başka ilahlarda kabul etmişlerdir. Buna "şirk (ortak koşma)" denir.
Öyle yapana'da "müşrik" ismi verilir. Herhangi bir kimse şirk koşsa kesinlikle Allah'u Teala onu af ve mağfiret etmez. Zira Allah'u Teala şöyle
buyurur:
Muhakkak Allah Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ancak bunun dışındaki (günahları) dilediklerine affeder."
Şirk koşma iki türlüdür. Birincisi Allah'ın yanında başka bir ilah kabul etmek; put, ağaç, hayvan, insan v.b. şeyler. İkincisi ise;yaptığı amellerde ve
ibadetlerde Allah'a ortak, eş koşma; amellere riya ve gösteriş karıştırmak gibi.
Şüphesiz ki Allah Meryem'in oğlu Mesih'dir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih (Hz. İsa) şöyle demiştir: Ey İsrailoğul-ları! Kim, benimde
Rabbim sizinde Rabbiniz olan Allah'a ortak koşarsa, ona Allah cennetini haram etmiştir ve barınacağı yer de cehennemdir. Zalimlerin hiçbir

yardımcısı yoktur. 
[95]

Allah, üç ilahdan üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahdan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer bu söylediklerinden

vazgeçmezlerse içlerinden küfürde olanlara muhakkak çok acıklı bir azap değecektir. 
[96]

Allah'u Teala müşriklerin vasıflandırmasından mubaad ve mü-nezzehdir. Hristiyanlık inancı her ne kadar aslında semavi isede hu-rafata ve tahrifata
uğradığı için îslamm kabul ettiği vahdaniyyeti ortadan kaldırmıştır. Onlarda teslis akidesi hakimdir. Yani onların a-kidesine göre Allah baba, oğul,
ruhulkudüsten ibarettir. Her biri ayrı ayrı ve diğerinden müstakil olmakla beraber Allah her üçünden mürekkeptir (müteşekkildir). Hristiyanlardan
birisi şöyle diyor: "O, ilahdır, ilahın oğludur ve ruhulkudüstür. Üçüde bir olup bölünmez. İşte buna üçlü akide yani "teslis " denir.
Hristiyanlarda olduğu gibi Brahma dininde de teslis (üçlü akide) bulunur. Onlara göre kâinatı yaratan zat önce Brahman sonra Visno, sonrada Sivo
ile birleşmiş ve üçünün birleşmesiyle asıl olan ilah meydana gelmiştir. Budistler ise Visnonun alemi günahlardan kurtarmak için bazı cisimlerle
birleştiğini ve dokuzuncu defa da Buda'ya hulul ettiğini iddia ederler.
 
5- Muhalefettin lil Havadis:
 
Sonradan var edilmiş olan şeylere muhalif olmasıdır. Yani Allah (cc) zatında sıfatında ve fiillerinde hiç bir şeye benzemez. O, insanın hatırına
gelen her şekilve suretin dışındadır. Şekil ve suretten münezzehtir. Kur'anı Kerim'de mealen şöyle buyurulur:
O nun misli (benzeri) gibi hiç bir şey yoktur"
Yani sıfatlanda yarattıklarına benzemez. Yarattıklarının sıfatları kendileri gibi geçicidir, sınırlıdır, kusurludur. Ama O'nun sıfatları daimi, sınırsız,
mükemmel ve ekmeldir.
Alim, Kerim ve Rahim gibi Cenab-ı Allah'ın (cc) vasıfları insanlar için kullanılıyorsa da kullanılışı suridir. Yani Cenab-ı Allah (cc} ile insanlar



hakkında kullanıldığı zaman ayrı ayrıdır. Mesela Âlim, Allah'ın vasfı olarak kullanıldığı zaman manası her şeyi (cüz'i ve külli) ezelden ebede kadar
bilen zat kasdedilir. Bir insan vasfı olarak kullanıldığı zaman bazı mahdud şeyleri bilen ve bilgisini sonradan elde eden kişi düşünülür.
İnsanların vesair mahlukların bir çok ihtiyaçları vardır. Bunlar mekana, zamana, yeyipiçmeye, gelip gitmeye, doğup büyümeye, evlenip çoğalmaya
ve sair şeylere muhtaçtırlar. Allah'u Teala (cc) bütün bu ihtiyaçlardan beri ve münezzehtir. O'nun arşı kürsisi yedi tabakaya ayrılmıştır. Fakat O
bunlardan hiç birine muhtaç değildir. Bunlar yokken O yine vardı. Artık şüpheye vaki ve muhtaç olan yaratılmış şeylerin fani sıfatlarıyla muttasıf
olan bir zat (haşa ve sümme haşa) Allah olamaz. Kur'anı Kerim'de şöyle buyurulur:
O göklerin ve yerin yaratıcısıdır; size kendi cinsinizden çiftler yapmıştır. Davarlardanda erkekli dişili çiftler var etmiştir. Bu suretle çoğalmanızı
sağlamıştır. Onun benzeri hiç bir şey yoktur. O, işitendir, görendir." (Şura, 11)
Allah'u Teala cisimlik, arazlık, cevherlik, cüz ve parçalardan o-luşma, yemekiçmek, uyumak oturmak üzüntülü, kederli veya sevinçli olmak gibi
sıfatlardan kesinlikle mubaad ve münezzehdir. Bazı ayetlerde zikredilen Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, Allah'ın arşı istila ve istivası gibi sıfatlar
Allah'ın başka varlıklara benzediğine delalet etmez. Zira bunlar mecaz manada kullanılmıştır. Allah'ın eli yani Allah'ın kudreti, Allah'ın yüzü yani
Allah'ın zatı arşın üzerinde oturma ise arşa hakim, olma hükmünü geçirme anlamındadır.
O, Rahman (kudret ve hakimiyyeti ile) arşı istiva etti." (Taha,5) Biz Allah'u Tealayı nasıl düşünürsek düşünelim O bizim düşündüğümüz gibi
değildir. Teşekkül v€ 'tasavur ettiğimiz gibi değildir.
 
6- Kıyam Binefsihi:
 
Cenab-ı Allah'ın kendi kendine kaim olmasıdır. Varlığı kendisinden olmak ve başkasından olmamaktır. Yani varlığı, durması kendi zatıyla olmak
manasında bir sıfattır. Bu sıfatta da Allah (cc) mahsus manalar vardır ve bu sıfat Allah Tealaya mahsustur. Hak Tealanm ezeli ve ebedi varlığı kendi
zatıyla kaimdir. Varlığı hüviyetinin kendi mukaddes zatının müktezasıdır. Asla başkasından değildir. Bunun içindirki Allah'ü Tealaya Vacibul
Vucud denir.
Allah'u Teala (cc) bu kayıt ve ihtiyaçlardan pak, mubaad ve münezzehtir. İşte kıyam binefsihi ve kıyam bizatihi bu demektir. Allah'ı kim yarattı?
diye böyle bir saçma sapan saullere asla mahal ve yer yoktur. Çünkü Allah Teala bizatahi kaimdir. Başkasının var edeceği bir hüviyet değildir.
Böyle olmasaydı ne kâinat vücud bulurdu nede başka bir şey olurdu. Bu hakikat kabul edilmeyince içinde yaşadığımız yaratılmış şeyler ise hem var
hemde yok olmaya müstenid olduğu içindirki bir var ediciye yani bir halika muhtaç olunmuştur. Allah'u teala'yı (cc) var eden, yaratan bir varlık
tasavvur olunamaz ve ondan başkada bir yaratıcı zatta mevcud bulunmaz.
Allah'ın dışında bütün görülen ve görülmeyen varlıkları mümkün varlıklardır. Bunların varlıkları ile yoklukları eşittir. Allah dilediği için var
olmuşlardır. Bu kainatın yok olmasını dilerse derhal aynı anda fena olurlar. Kur'an-ı Kerimde bu kainatın özelliği şöyle açıklanmıştır.

"Gökleri ve yeri yaratan (Allah) onlar gibisini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette buna gücü yeter. O her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. 
[97]

Allah'ın şanı bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol emri vermektir. O oluverir. 
[98]

"O halde her şeyin mülkiyet ve tasarufu kudret elinde olan Allah (cc) ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. 
[99]

 
Subuti Sıfatlar
 
Subuti sıfatlar Allah'ın zatında değildir, zatıyla beraber olan sılatlardır. Allah'u Teala bu sıfatların zıtları ilede vasıflanmaz. Bu sıfatlar zat
olmamakla beraber zatından ayrı düşünülemez. Şu halde subuti sıfatlar Allah'dan ayrı da değildir, gayrıda değildir. Zira zatından ayrıda kabul
edilse sıfatları inkara giden bir yol açılır. Şayet gayrı düşünülse Allah'ın zatından çokluk kesretlik meydana gelir. Bu nedenle Allah'ın subuti sıfatları
Allah'ın zatının ne ayrıdır, ne de gayrıdır. Sıfatı Subutiye yedidir. (Maturidiyeye göre ise sekizdir).
Bunlara "sıfatı subutiye" denildiği gibi "sıfatı zatiye" "sıfat'ul-Meani"de denir. Çünkü bir takım mana ve hakikatleri ihtiva ve ifade eder. Bu kudsi
sıfatların hepsine birden "Sıfatı Kemaliye"de denir.
 
1- İlim:
 
O'nun ezeli ve ebedi bir sıfatı olup aklen mümkün, muhal ve vacip olan her şeyi bilmesi demektir. Cenab-ı Allah geçmişte, gelecekte ve içinde
bulunduğumuz zaman içinde küçük, büyük, külli, cüzi her şeyi bilir ve onun ilmi mahlukatın ilmi gibi basit, mahdut, olmayıp, onun ilmi bütün
kainatı ihata eder. Şüphe yok ki Allah (cc) her şeyi bilir. O'nun bilgisinden bir zerrecik bile kurtulamaz ve hiç bir fert kendi hareketini kendi
düşüncesini Allah'tan gizleyemez.
Çünkü böyle bir basit bir şeyi bilmeyen büyük küçük her hareketten haberi olmayan bir zatın ilah olduğu düşünülemez, bu kadar acaibi vücuda
getiremez. Ezelden ebede kadar ne olmuş ve nede olacaksa hepsini bütün teferruatıyla bilir çünkü O ilahtır. Onun için unutmak, yanılma, zan ve
gaflet gibi şeyler kesinikle sözkonusu değildir. Zira bunlar Allah (cc) hakkında eksiklik ve kusurdur. Allah (cc) böyle nakıs ve kusurlu sıfatlardan
mubaad, münezzeh ve beridir. Kur'anı Kerim'de şöyle buyurulur:

Ey mişrikler sözünüzü ister gizli ister tutun, ister açığa vurun; bu ikisi müsavidir. Çünkü Allah bütün kalplerin künhünü ve hakikatini bilir.  
[100]

Bümezmi? O (bütün varlıkları) yaratan (şüphesiz gizliyi de bilir, aşikarı da...) O latiftir, Habirdir. Her şeyden haberdardır. 
[101]

O gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizlyeceği her şeyi bilir. 
[102]

Cenab-ı Allah'ın ilminin genişliğine şu ayet-i kerime delalet ediyor. (Ey Resulüm) deki: Eğer Rabbimin kelimelerini (yazmak i-çin) bütün denizler

mürekkep olsa muhakkakki Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi, bir o kadar yardımcı getirsekbile. 
[103]



O yerdeki bütün ağaçlar hep kalem olsa, denizde arkasına yedi deniz daha katılarak mürekkep olsa, yine Allah'ın kelimeleri (ilim ve ezeli kelamı)

tükenmez. Muhakkakki Allah, Azizdir, her şeye galibdir, hakimdir, hükmünde hikmet sahibidir. 
[104]

 
2- İrade:
 
O'nun ezeli ve ebedi sıfatı olup, dilemesidir. Allah'u Teala (cc) i-rade sıfatıyla alim veya cahil, kısa veya uzun, güzel veya çirkin, her-Şeyi yaratır.
Allah (cc) her istediğini yaratır ve seçer Allah (cc) yücedir ve insanların ortak koştukları şeylerden uzak, münezzeh ve seksiz olarak beridir. Yüce
Allah bütün kainatı ezeli ve ebedi olan iradesi ile yaratmıştır. Yüce Allah hakkında zorluk veya mecburiyet yoktur. Tasavvur bile edilemez.
Zira, hiç bir şeyi yoketmeye veya var etmeye mecbur değildir. Mecburiyet veya zorluk bir acizlik halidir. Oda Allah için kullanılmaz, böyle acizlik
yüce Allah'ın şanına ve azametine kesinlikle yakışmaz. Neyi irade ederse onu hemen yapar, yani neyi isterse onu derhal yapar yalnız O'nun kötü
şeylere rızası yoktur. İyi ve faydalı şeylere nzası vardır. Allah (cc) şu nihayetsiz ve hesapsız kainatın ne tipte nasıl olacağı ne biçimde ne vasıfta
nerede ve ne zaman sonra nasıl yok olacağını ezelde bildiği için bu bilgisine uygun iradesi taalluk eder. Her iki dareynde olmuş veya olacak ne
varsa tümü Allah'ın iradesi ve dilemesiyle olmuştur ve olacaktır. İstediği ile her şey meydana gelir. Kur'anı Kerim'de şöyle buyurulur:

Allah'ın şanı bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece ol demektir. O, oluverir. 
[105]

Dilediğini hemen yapandır. 
[106]

Hz Meryem, bir erkekle ilişkisi olmadığı halde nasıl çocuğu o-lacağmı sorunca, Cenab-ı Allah:
Bu böyledir Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hükmedince ona sadece ol der ve oda hemen oluverir" buyurur.
Bazı yerlerde irade yerine "meşiyyet" kullanılır. Zira meşiyyet, irade bir birine müradiftir. Yani birbirine eşanlamlıdırlar.
 
3- Kudret:
 
Kuvvetli olması demektir. Yani Allah'ın her şeye gücünün yetmesi demektir. Yüce Allah'ın (cc) ezeli bir sıfatıdır ve mümkinata taalluk eder. Bu
sıfatla mümkinatta tasarruf eder var olan bir şeyi yok edebildiği gibi yok olan herhangi bir şeyi de mümkinat dahilinde var eder yani yaratır. Bu
muazzam varlıklar onun kudretine pek kudretli bir delil bir burhanı kafi ve büyük bir şahiddir.
Yüce Allah (cc) dilerse tarfetul ayn (gözü açma ve kapama) i-çinde sayısız alemi yoktan var eder ve dilersede sayısız âlemi bir anda yok edebilir.
Zira böyle tasarruflara kadir ve muktedir olmayan bir zat asla ve kat'a Allah olmaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
Göklerin ve yerin ğaybını sadece Allah (cc) bilir. Kıyame tin kopuşu ancak bir göz kırpması veya daha kısa bir zaman kadardır. Şüphesiz ki Allah

her şeye kadirdir. 
[107]

O yarttıklarını istediği kadar artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir."
 
4- Semi:
 
Yüce Allah (cc)'nun ezeli bir sıfatıdır. O, bu sıfatla bütün herşe-yi işitir. Biz bütün sesleri işitemiyoruz ama O bütün nefsimizde dahi fısıldadığımız
şeyleri işitiyor. O'nun işitmesi bizim işitmemize benzemez. Yani başkalarının işitip bilmeleri gibi sınırlı ve mahdut değildir. O niyetleri, sesleri,
maddeleri, manalan ve hasılı gözle görülen veya görülmeyen elle tutulan veya tutulmayan duyu organları ile hissedilen veya hissedilmeyen ne
varsa hepsini işitir. O'nun işitmesi hâşâ kulak gibi bir organla değilidir. îşitmesi nasıldır? Onu biz bilemeyiz. Ancak iman ederiz. Allah bir aracıya
ihtiyaç duymaksızın işitir. İşitme sıfatı Kur'anı Kerim'de genellikle görme (basar) veya bilme sıfatıyla beraber zikredilmektedir.

Ey Rabbimiz! Bizden bu hayırlı işi kabul et; hakikaten sen duamızı işitici, niyetimizi bilicisin. 
[108]

Allah hakkıyla işiten ve bilendir. 
[109]

 
5-Basar:
 
Göz ve görme kudreti demektir. Bu sıfatta işitme sıfatı gibi u-mumidir. Yalnız görmesi muayyen varlıklara has değildir. O nun için sağırlık veya
körlük düşünülemez. Zira bunlar noksanlıkltır, O ise kusurlardan münezzehtir. Yüce Allah (cc) her şeyi görür bazı şeyleri görmesi diğer şeyleri
görmesine asla mani olamaz. Mesela en karanlık gecelerde en ufak karıncaların ve daha küçük mahlukların kımıl-damalırmı, yürümelerini, bütün
vaziyetlerini görebilir. Şüphe yok ki görüp bilmeden mahrumiyet büyük bir noksanlıktır. Kalbi imanla dolu bir insan yüce Allah'ın (cc) daima
kendisini görüp gözetmekte olduğunu bilir, böyle düşünür. Ona göre durumunu düzeltir. Edebe aykırı hiç bir harekette bulunmaz. Adeta melekleşir,
temiz bir kalp ile hayatını idame ettirmeye çalışır durur .
 
6- Hayat:
 
Dirilik; yani Allah'ü Teala'nm dâimü'l-evkat sermedi olarak diri olması demektir. Zira kudret, irade gibi vacip sıfatları O'nun diri olduğuna delalet
eder. Hayatı olmayan bir şey bilmekten, dilemekten, herhangi bir şeyi yapmaktan mahrum bulunur. Bu mahrumiyet ise büyük bir noksanlıktır.
Allah'ü Teala ise bütün noksanlıklardan mubaad, münezzeh ve beridir. Yüce Allah'ın (cc) binefsihi ve bizatihi diridir.
Şu hayatta bir hareket, fiil ve eylemi ancak ve ancak diri olan bir varlık tarafından yapıldığını görürüz. Bu masnuatlara baktığımız zaman kesinlikle
ölünün bir hareketi görülmez. Zira Allah'ın diriliği yaratıklarda görülen ve maddenin ruh ile birleşmesinden doğan geçici ve maddi bir dirilik



olmayıp başlangıcı ve ahiri bulunmayan bir dış etken ve desteğede muhtaç olmayan diriliktir. Ölüm ise, noksanlık sıfatı olduğu için Cenab-ı Hak
öyle noksan sıfatlarda mubaad, münezzeh ve beridir.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın diri olduğuna şu ayet-i kerime işaret ediyor:
Allah o Allah dır ki kendinden başka hiç bir ilah yoktur! Ezeli ve ebedi hayat ile bakidir zat ve kemal sıfatları ile herşeye hakim olup bütün varlıklar

onunla kaimdir. 
[110]

Bir de daima diri olup hiç bir zaman ölmeyen Allah'a tevekkül et ve O'nu hamd ile yücelt kullarının günahlarından Onun haberdar olması yeter.
[111]

 
7- Kelam:
 
Bir manayı ifade eden, bir maksadı anlatan söz demektir. Yüce Allah'ın (cc) kelam sıfatı kendisine mahsus olup yarattıklarının söz, ses,
konuşmalarına asla benzemez. O kelam sıfatıyla emir ve yasaklarını kanun ve hükümlerini mücazat ve mükafatlarını melekler ve peygamberlerine
bildirir. O'nun kelamı harften ve savttan mubaad, münezzeh ve kadimdir. Yüce Allah (cc) kelamını istediği zaman kendi şanına layık bir veçhile
meleklerine bildirir ve anlatır.
Yüce Allah'ın (cc) peygamberlerine dilediği zaman dilediği şeyleri vahyetmesi veya ilham etmeside bu kelam sıfatının bir tecellisi demektir. Bu
kelam sıfatından semavi kitaplar zuhur etmiş ve hususen kelamı kadim denilen Kur'an-ı Mübin Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (sav)
efendimize nazil olmuş insanlar için asırlardan beri bir hidayet rehberi olmuştur. Allah'ü Tealanm ses, kelime, harf veya cümleye kesinlikle ihtiyacı
yoktur. Yalnız konuşma söyleme sıfatına sahiptir.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ü Teala şöyle buyurur:
Gönderdiğimiz öyle peygamberler vardır ki, onları bundan (bu sureden) önce sana beyan ettik. Öyle peygamberlerde vardır kî sana onların

kıssalarını bildirmedik ve Allah Musa'ya vasıtasız hitap etti. 
[112]

Kur'anı Kerim Allah kelamıdır. Allah'ın kelam sıfatı kadimdir, ezelidir. Ancak ellerde dolaşan, yazılan, okunan Kur'an harf, lafız, nâzım ve yazı
olarak kadim değildir. Cumhur ulemaya göre Kur'anı Kerim'in zatı ilahinin kelamı olduğu için mahluk olmadığım kabul etmişlerdir. Ezeli olarak
kabul etmişlerdir.
 
8- Tekvin:
 
Allah'ın yaratma, yoktan var etme sıfatıdır.Tekvin demek, Cenab-ı Hak'ın bilfiil yaratması demekdir. Tekvin sıfatı iradenin muk-tezasma göre ve
mümkünde te'sir ve icat eder. Bütün bu varlıkların hakiki yaratanı Allah'u Teala (cc) hazretleridir. Maturidilere göre sıfat-ı subutiyenin sekizincisi
tekvin sıfatıdır. Yüce Allah (cc) bu sıfatıyla istediği herhangi bir şeyi yoktan var eder veya var iken yok eder.
Yüce Allah'ın zatı hiçbir şekil ile tasavvur edilemez. Tıpkı zatı gibi sıfatlarınmda hiçbir şekil ve keyfiyet ile tasavvur edilemediği gibi aklımız da
bunu asla ve asla kavrayamaz (bilemez). Yüce Allah (cc )'-in bu kainatı yaratıp yok etmesi ve bu husus şu büyük ve acip mah-lukatı yaratması,
yaşatması, besleyip idare etmesi, sonra da öldürüp başka bir âleme göçürmesi bütün bu tekvin sıfatının cilvesi bir tecellisi ve eseridir.

"Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz ona ol de-memizdir ve derhal hemen oluverir. 
[113]

Azap vermek, diriltmek, rızık vermek, öldürmek gibi bütün fiilleri tekvin sıfatına bağlıdır.
 
c-Fiili Sıfatlar:
 
Buna "sıfatül esma"da denir. Cenab-ı Hak'km zat ve sıfatlarına delalet eden sıfatlardır. Bunlarda sıfat-ı subutiyeden ayrılmış (müştak) olan
sıfatlardır ki şunlardır: Alim (her şeyi bilen), Hayy(daima diri olan), Mürid (dileyen), Kadir (her şeye gücü yeten) ve Mütekellimun (konuşan) bu
sıfatlarda kadim ve ezelidir.
 
Meleklere İman:
 
Cenab-ı Hak insanları topraktan, cinleri ateşten, melekleri de nurdan yaratmıştır. Meleklerin ve cinlerin yaratılması insandan öncedir. Kur'an-ı
Kerim'de buna işaret şöyledir:
Rabbin meleklere:Ben yeryüzünde bir halife (insan) yaratacağım demişti. Melekler: Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak, birini mi var

edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni takdisde bulunuyoruz, dediler. Allah: Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. 
[114]

Allah'u Teala vahyini melek aracılığı ile peygamberlerine ve dolayısıyla insanlara gönderdiği için peygamberlere iman meleklerden sonra gelir.
Zira Kur'an-ı Kerim'de aynı sıra üzerinedir:
Peygamber, Rabbi tarafından indirilene inandı.Mü'minler de inandılar. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar.
[115]

Esasen melekler semada görevlerini yaparlar ve Allah'ın bir kanunu ile yere inerler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
Biz ancak Rabbinin buyuruğu ile ineriz. Geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek O'na mahsusdur. Rabbin, unutkan değildir.
[116]

 
Meleklerin Görevleri:



 
Her an Allah'u Tealaya itaat ve ibadet ederler. Onlar için kesinlikle günah işlemek veya isyan etmek söz konusu değildir. Sürekli o-larak Âllah'dan
korkarlar. Her zaman iyinin ve iyiliğin arkasında ve yanındadırlar. Bunlardan dört büyük meleğin görevleri ve isimleri şunlardır:
 
Cebrail:
 
Bu meleğe "seyyidül melaike" (meleklerin efendisi) de denir. Kur'an-ı Kerim'de "Ruhul Kudüs, Ruhul Emin ve Ruh" gibi adlarla da zikr olunur:
Cebrail Kur'an-ı iman edenlere sebat vermek müslüman-lara bir hidayet ve bir müjde olmak için rabbinin katından hak olarak indirdi. "
Hz İsa için de şöyle buyurulur:

Meryem oğlu İsaya ölüleri diriltmek gibi açık mucizeler verdik ve onu Ruhu*l-Kudüs (as) ile kuvvetlendirdik. 
[117]

 
Mikail:
 
Bu dünyada başta tabiat olayları yani fizik olaylarının rüzgar, yağmur ve ekinlerin bitmesi gibi oluşumların meydana gelmesinde vazifeli bir
melekdir.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril ve Mika-il'e düşman olursa bilsinki Allah kafirlerin düşmandır. 
[118]

 
Azrail:
 
Eceli gelenlerin ve levazımı kübradan erzakları kesilenlerin Allah'ın izniyle ruhlarını almakla vazifelidir.
Bu görevini Cenab-ı Allah şöyle açıklıyor:
Ey resulüm onlara deki: Sizin canınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği (Azrail) canınızı alacak. Sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz.
[119]

 
İsrafil:
 
Sur'un üfürülmesiyle görevlidir. Birinci üfürmesi kıyametin kopması içindir. İkincisi ise; bütün ruhların dirilişi içindir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyuruluyor:
Birinci sura üfürülmüş, artık Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra sur'a bir kere daha üfürülür onlar

da hemen ayağa kalkarak bekleşirler. 
[120]

Başka bir taife meleklerde vardır ki görevleri, savaşlar da raü' minlere yardım etmektir.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
Bedir savaşında düşmana nisbetle daha az ve zayıf olduğunuz halde Allah size kesin zaferi verdi."

Bu yardımı Allah size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer ancak aziz ve hakim olan Allah'dır. 
[121]

Bazılarıda insanların amellerini yazarlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: (İnsanların) biri sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki katip meleğin

amellerini yazmakta olduklarını hatırla. O her söz atarsa muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır. 
[122] Kulların üstünde galip O'dur ve üzerinize

amellerinizi yazan hafeze melekleri gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit gönderdiğimiz melekler o ruhu alırlar ve onlar

(melekler), görevlerinde noksanlık etmezler. 
[123] Halbuki üzeriniz de gözetleyici melekler var. (Amellerinizi yazan ve Allah katında) Kerim olan

katip melekler var. 
[124]

Bunların dışında daha başka melekler de vardır ki görevleri şunlardır: Allah'ı zikir ve teşbih etmek, Allah'a itaat ve peygamberlere salavat
getirmek, insanları gözetip korumak, Mü'mİnler için dua etmek. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:
Gerçekten Rabbinin katında olanlar (rahmetine yakın melekler) Allah'a kulluk etmekten asla kibirlenmezler. Onu tenzih eder yüceltirler ve yalnız

O'na ibadet için secde ederler. 
[125]

Gerçekten biz (Allah'ın emri karşısında) saf bağlayanlarız. Ve muhakkak ki biz (Allah'ı şanına layık olmayan şeylerden) tenzih ederiz. 
[126]

Eğer Allah'a ibadet etmekten çekinir kibrederlerse, bilsinler ki Rabbinin katında bulunan melekler hiç usanmayarak gece ve gündüz Onu teşbih

ederler. 
[127]

(Allah'ın azametinden) nerde ise gökler üstlerinden çatlayacaklar, melekler hamd ile Rablerine teşbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimse için

mağfiret diliyorlar. Dikkat edin! Şüphesiz Allah, Çok Gafurdur; çokbağışlayandır. Çok Rahimdir; çok merhametlidir.
[128]

Melekler Allah'ın önüne geçmezler, hep Onun emriyle ha raket ederler. Allah onların Önlerindekini de (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Ve

onlar, O'nun rıza verdiği kimselerden başkasına şefaat edemezler. Hepsi onun korkusundan titrerler.
[129]

Gerçekten Allah ve melekleri, Peygambere salavat ederler (Şeref ve şanını yüceltirler) Ey iman edenler! Sizde ona salat edin (Allahümme salli ala



Muhammed deyin) ve gönülden teslim olun. 
[130]

İşte andolsunki, o semaya ve bu Tarika ki; hiç bir nefis yoktur ki üzerinde bir gözetleyici (melek) olmasın. 
[131]

Bu gibi meleklere görevlerinin vasıflarına göre onlara layık oldukları isimler verilmiştir. "Hafaza",  Münker-Nekir", "Mukarrebun", "Hazine-i
cennet ve cehennem", Kiramen Kâtibin de bunlardandır. Kiramen Kâtibinin vazifeleri ise insanın söz davranış ve fıilerini yazıp amel defterine kayıt
ve tescil etmelridir.
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
Melekler latif, şeffaf ve nurani varlıklar kabilinden olduklar için kesinlikle görünmezler, vücûtları cevher ve cismani olmadıkları için idrak
edilmezler. Allah'ın ceyş ve askerleri oldukları için bunlann künh ve hakikatini Allah'tan başka kimse bilmez. Nasslarda meleklerin hususiyetleri ve
vazifeleri ile ilgili sınırlı bilgiler verilmiştir. Bunun için nefsani, zevkani ve şehvani hareketlere sahip değillerdir. Hiç bir meleğin dişilikleri ve
erkeklikleri yoktur. Onlar insanlar gibi değildirler, yemezler içmezler ve uyumazlar. însan suretine girebilirler.
Zira Hz Peygamber'e (sav) Cebrail (as)'in insan suretinde geldiği ve bir grup sahabinin Cebraili gördüğü sahih hadislerle sabittir. Melekleri asli
karekterleri, biçimleri ve suretleri ile ancak ve ancak peygamberler görebilirler. Cenab-ı Hak melekleri görebilecek güç ve yeteneği bize
vermemiştir. Bazı şeyleri biz göremiyoruz;, örneğin nefis, akıl ve ruh gibi fiziki kesafeti olmayan manevi şeyleri göremeyiz. Bununla beraber
manevi varlıklarından kesinlikle şüphemiz yoktur.
Bir zamanlar mikropta görülmüyordu. Şimdi ise mikroskopla görebiliyoruz. Eskiden mikrobun varlığını inkar edenler vardı şimdi ise kesinlikle
görülüyor ve inkar edilmiyor. Bu nedenle fiziki olarak gözü açık olduğu halde görmediği bazı varlıkları, basiret, manevi göz veya kalb gözü açık
olan her hangi bir şahsın görmesi mümkündür.
 
Cinler
 
Tekili "cinnidir". "Cann" kelimesi cin ile eş anlamlıdır. İnsanlardan lâtif ve ruhani varalıklardır. Melaike veya şeytandan olup zahir duygularla
hissedilmeyen ve muhtelif şekillere girebilen latif ruhani ve akıl sahibi bir mahluktur. Bir rivayete göre meleklerden ayrı olarak yine latif
varlıklardır.Cinlerin varlıkları kitap ve sünnetle sabittir. İfrit ve gül cinlerin bir çeşididir, şair:
Mustafa isminde bir şahsa hitap ediyor ve şöyle diyor: Ey Mustafa! Vefalı kardeş, Anka kuşu ve Gül cinin bir çeşidi dir. Üçüde bulunmaz. Cinlerin
mü'minleri ve kafirleri vardır. Bu cinler insanlar gibi Allah'ın yasakları ve emirleri ile mükelleftirler. Onlarada aynı insanlar gibi peygamber
gönderilmiştir.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetleri anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağını size haber veren peygamberler gelmedi mi? Onlar
dedilerki: Ey Rabbimiz, kendi aleyhimizde şahitleriz; dünya hayatı onları aldattı da kendi aleyhlerine olarak kafir bulunduklarına şahid oldular.
[132]

Cinler, ateş veya havadan yaratılmışlar ve akıllıdırlar. Lakin akılları beşer aklı gibi güçlü ve mümeyyiz değildir. Onlarda insanlar gibi yeryüzünde
bulunurlar. Çeşitli şekillere girmeye elverişlidirler. Resulullah (sav) Ukaz panayırına giderken mahlede sabah namazını kıldılar, bir taife cin geldi,
Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra müslüman oldular. Bu durum Cin suresinin ilk ayetlerinde haber verilmiştir.
Ey Resulüm! Deki bana şu gerçek vahyolundu: Bir takım cinler (sabah namazında Kur'an okuduğumu işittiler de kavimlerine döndüklerinde)
dediler ki; biz çok hoş bir Kur'an dinledik. Hidayete erdiriyor, bizde ona iman ettik bundan böyle Rabbimize asla hiç kimseyi ortak koşmayacağız"
[133]

Gerçekten bizim cahilimiz (İblis) Allah'a karşı saçma söz söylüyormuş 
[134]

Hakikaten biz, insan ile cin Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız. 
[135]

Abdullah ibni Mes'ud (ra) rivayet ediyor:
Bir gece Resulullah (sav) aralarından kaybolmuş şehir dışında bütün vadilerde aramalara rağmen bulunamamıştı. Sabah olunca Mira yönünden

geldiğini gördüler. Resulullah (sav) durumu şöyle izah etti "Bana bir grub davetçi cin geldi onlarla beraber gittim onlara Kur'an okudum. 
[136]

Cinlerin erkek olanı dişi olanı vardır. Yerler ve içerler yaşlanır ve ölürler evlenirler çoğalırlar, onların ömrü 60-70 yıl arasındadır. Bazıları bin yıla
kadar yaşayabilirler. Cinlerin yaratılma nedeni imtihan içindir.
Kur'anı Kerim'de şöyle buyurulur:

Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 
[137]

Cinlerin yaratılışı düşünce seviyeleri, gelişmiş imkanlara kesinlikle sahip değilüerdir. Kötü ve zararlı şeylere taraftardırlar. Tipleri karakterleri
insandan daha zayıftır.Fakat faziletlileri ve dindarları vardır gaybı yalnız ve yalnız Cenab-ı Hak bilir O'ndan başka kesinlikle hiç kimse gaybı
bilemez. Zira Cenab-ı Hak Kur'anda şöyle buyuruyor:

O bütün ğaybı bilendir.Gayba ait olan ilmi ise hiç kimseye açmaz. 
[138]

Vaktaki Süleyman'a ölümü hükmettik (de bir yıl kadar ölü olarak değneğine dayalı kaldı) ölümüne işaret eden (bir alamet) olmadı ancak bir güve
böceği değneğini yiyordu. (Böceğin değneği yemesinin sebebiyle) Süleyman yere düşünce anlaşıldı. Şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı

{Süleyman'ın ölümünü bilirlerdi) ki o zilleti azab içinde bekleyip durmazlardı 
[139]

Bu kesin bilgiye rağmen insanların bilmedikleri bazı şeyleri cinler biliyorlar deniyorsa da bu kesinlikle yanlıştır. Zira onların ulaştığı bilgiler gaybla
alakadar değil belki mevcud olan şeylerle alakalıdır.O anda insan mevcud olanı bilemez ama belki cinler mevcud olanı görebilir ve haber



verebilirler. Belkide cinlerin meleklere vazife dağıtımı sırasında kulak misafiri olarak çalmaya çalıştıklanda olur. O sözlerin bazıları yalan olabilir
bazısıda doğru olabilir. Cinlerden herhangi bir kimse haber alsa ona cinci veya büyücü derler, islam inancına göre öyle şeylere inanmak ve
uğraşmak kesinlikle haramdır. Sülçyman Peygamber Belkıs'ın tahtını Yemen'den getirmek isteyince İfrit adlı bir cin şöyle demiştir:
Cinlerden bir ifrit (kuvvetli) ve becerikli olan biri şöyle dedi Sen yerinden kalkmadan önce ben onu taşımağa gücü yetib (onu) zayi etmeyen

güvenilir bir kimseyim. 
[140]

Kendinde ilahi kitaptan bir ilim bulunan bir kul (Asef b. Berhiya) ben onu göz açıp kapayıncaya kadar sana getiririm dedi" 
[141]

Süleyman (as) cinleri ağır işlerde çalıştırmıştır.
 
Şeytan
 
Şeytan cinlerdendir. Küfrün, koyuluğun ve şerrin temsilcisidir. Zira Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
Rabbin meleklere: Adem'e secde edin dediğinde bütün melekler secde etti ancak İblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi de kafirlerden oldu."
[142]

Başka bir ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor.
Allah'u Teala İblise secde etmesini emrettiği zaman şeytanların babası olan İblis, kendisinin ateşten Hz Âdem'in ise topraktan yartıldığını ileri
sürerek Allah'a isyan etti. Kendisini  Adem'den üstün görmesi sebebiyle gurura kapıldı ve kafirlerden oldu. ann kakası iblis ve onun neslinden gelen
tüm şeytanlar lanın rahmetinden kovulmuş ve insanları doğru yoldan ayırmak için ve onları küfre, kötülüğe götürmek için kıyamete kadar mühlet
verilmiştir. Bütün insanların birer şeytanı vardır. Hz Peygamberin isavj'de bir şeytanı vardı ve kendisine musallat olurdu onun şetanı Müslüman
olmuştur. Bütün şeytanların vazifeleri altı tanedir:
1- Şirk, küfür, Allah ve Resulüne isyan ettirmek .
2- Büyük günah işletmek.
3- Bid'ate götürmek.
4- Sevabı az olan işlerle oyalamak.
5- Mubahlarla fazla uğraştırmak.
6- Küçük günahlarla uğraştırmak.
Cenab-ı Hak Şeytana karşı müslümanları uyarmış ve şeytana tabi olmamalarını istemiştir. Bu uyarma tüm müslümanlara şamildir. Kur'anda şöyle
buyrulur:
Hakikaten Şeytan (öteden beri) size düşmandır. Sizde onu düşman edininiz. Çünkü o etrafına topalnan avanesini ancak cehennemlik olsunlar diye

çağırır. 
[143]

Şeytan ilk olarak babamız Adem ve anamız Havva'yı kandırmıştır ve cennetten çıkmalarına sebeb olmuştur. Bu örnek göz önüne alınmalı ve onun
hilelerinden uzak durulmalıdır.
Yüce Allah kitabında şöyle buyuruyor:
Ey Âdem oğulları! Şeytan anababanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın.

Çünkü o ve yandaşları, sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık. 
[144]

Şeytanın halis olan bir mü'mün üzerinde kesinlikle hiç bir nüfuzu ve etkisi yoktur. Zira mü'mindeki iman vesvesenin etkisini kökten götürür ve
yok eder. Ancak ve ancak şeytanın nüfuzu ona göre hareket edenler ve Cenab-ı Hakka şirk koşanlar üzerinedir.
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

Doğrusu şu ki iman edipte Rablerine tevekkül edenler ü zerine şeytanın bir hakimiyeti yoktur. 
[145]

Onun hakimiyeti ancak kendisini veli edinenler ve Allah'a ortak koşanlaradır. 
[146]

Bu dünyada nur ile zulmet nasıl devam etmektedir. Aynı zamanda iman ile küfür, hayır ile şer, iyi ile kötü de kıyamete kadar devam edecektir.
Daimel evkat iyi bir şeyi herhangi bir insan yaparsa veya irade ederse onunla beraber Allah'ın tecellisi yani Allah'ın yardımı hemen gelir. Bu ameli
yapmak için kesinlikle kendisinde kuvvet güç verir şayet kötülük yolunda bir şeye irade ederse şeytanın yardım ve desteğini arkasında bulur.
 
Kitaplara İman
 
Allah'u Teala insanların dünyevi ve uhrevi huzurlarını sağlamak için peygamberleri aracılığı ile bir takım kitaplar göndermiştir. Bunlara semavi
kitaplar veya ilahi kitaplar ismi verilir. Bütün Cenab-ı Hak'kın semavi kitapları yüce Allah'ın kelam sıfatından çıkarak vahiy yoluyla tüm
peygamberlere gelmiştir. Vahiy hali Cenab-ı Hak ile peygamberleri arasında Cebrail vasıtasıyla gelen bir konuşmadır. Dışardan bu vahye şahit
olanlar olmuşlardır (ashabı kiram gibi). Vahiy geçtikten sonra ashabı kiram Resuli Ekrem (sav)'i dinleyerek inzal olan ayetleri yazmışlardır.
Bazılarıda ezberlemişler ve bu tarzda Kur'anı Kerim meydana gelmiştir. Cenab-ı Hak Hz Âdem'den son peygamberimize kadar tüm insanlara
kitaplar göndermiştir.
Hz Âdem'e 10 sahife, Hz ibrahim'e 10 sahife, Hz Şife 50 sahife, Hz Idris'e 30 sahife indirilmiştir. Büyük kitaplar 4 tanedir ve şu peygamberlere
indirilmiştir. Tevrat Musa (as)'a, Zebur Davut (as)'a, incil Isa (as)'a ve Kur'an da Hz Muhammed (sav)'e gönderilmiştir. Tüm kitapların kökü aslı
"levhi mahfuz"dadır. Korunmuş levha anlamına gelen bu sıfat tamlaması Kur'an da şöyledir:

İnkarcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur'an olup koruma altında bulunan bir levhadır. 
[147]
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îmam-ı Gazali  bu meseleyi şöyle açıklamıştır. Bu dünyanın evvelinden sonuna kadar ne olup bitecekse Cenab-ı Hak hepsini takdir ve kaza
edip yazmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere bazen "Levhi Mahfuz" bazen Kitab-ı Mubin" bazen "î-mam Mubin" denilir. Ayrıca Levh-i
Mahfuz anlamında "Kitab-ı Muaccel", "Kitab-ı Malum" "Kitab-ı Hafız", "Kitab-ı Meknun, veya Ummül Kitap" deyimleride kullanılır.
 
Tevrat:
 
îslam inancına göre inanılması farz olan 4 kitaptan birincisi Tevrattır. Hz Musa'ya Yahudilere tebliğ edilmek üzere indirilmiştir.Tevrat'ın ikinci
ismide "Ahdi Atik" dir Kur'an-ı Kerim'de hususi olarak Tevrat ve İncile tealluk eden bilgiler vardır.
Nasıl olupta yanlarında Tevrat, içinde de Allah'ın hükmü varken, senden hüküm talebinde bulunuyorlar. Bundan sonra da yüz çevirip gidiyorlar.

(Hayır) Bunlar mü'min değildir. 
[149]

"O halde (Ey israiloğulları) siz insanlardan korkmayın benden korkun benim âyetlerimi az bir pahaya satmayın kim Allah'ın indirdiği ile

hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. 
[150]

Yahudiler Hz Musa'nın kadri ve şerefini bilmediler ve ona iftira olarak "Allah kesinlikle hiç bir kitap indirmedi"dediler.
Yahudilerde Allah'ın kadrini ona layık olacak bir şekilde anlayamadılar. Zira "Allah hiç bir insana hiç bir şey indirmedi" dediler. Onlara söyle ki:
Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olmak üzere getirdiği ve sizide parça parça kağıtlar haline koyup açıkladığınız fakat çoğunu gizlediğiniz o
kitabı kim İndirdi? Sizin de atalarımzmda bilmediğiniz şeyler (Kuranda) size öğretilmiştir. "Habibim sen Allah de geç ve sonra onları birik ki

kaldıkları batakta oynaya dursunlar. 
[151]

Ahd-i atik adıyla zikrolunarı Tevrat'ın üç nüshası o zamanda çok meşhur olmuştur.
1- Samirilerce kabul edilen Samirice nüsha.
2- Roma ve Doğu Hristiyan kiliselerince kabul edilen Yunanca nüsha.
3- Yahudilerce ve Protestanlarca kabul edilen İbranice nüsha dır. Bu nüshalar arasında önemli farklılıklar vardır. Zira Hz- Musa M. Ö.  13 yy da
yaşamıştır. Halbuki elde bulunan en eski îbranice Tevrat nüshasının tarihi birbirini kesinlikle tutmamaktadır. Bu Tevrat nüshası M. Ö yılda
yazılmış bir kitaptır. Bu sebeble Hıristiyanlar ve Yahudilerin kabul ettiği Tevrat'ı Hz Musa'ya Cenab-ı Hak nezdinden indirilen asıl Tevrat'la
kesinlikle aynı değildir.
 
Zebur:
 
Hz Davud'a verilen mukaddes semavi bir kitaptır. Kur'an-ı Ke-rim'in üç yerinde Zebur'un ismi zikredilmektedir.

"Tevrat'dan sonra (Davud'a verilen) Zebur'da yazdıkki: Muhakkak yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır. 
[152]

Davud'a Zebur'u verdik. 
[153]

Zebur hakkında fazla geniş bilgi bulunmamakla beraber Hz Davud'a nazil olan Zebur bu zamanın Ahdi atik'in içinde "mez-murlar"adı ile yer
almaktadır. Kavmi Davud'un yani Davud (as)'a bağlı olan kimselerin içinden kesinlikle sahih ve sağlam Zebur yoktur. Zamanımızda kiliselerde
veya sinegoglarda söylenen ilahiler arasında bazı mezmurlara tesadüf olunur. Bu mezmurlar Davud (as)'a kesinlikle ait değildirler ve netice itibari
ile biz Zebur'un Hz Davud'a indiği surete inanmakla mükellefiz.
 
İncil:
 
Hz İsa'ya indirilen ilahi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
(Ey Muhammedi) De ki Allah'a bize indirilen (Kur'an)a, İbrahim'e, İsmail, İshak'a, Ya'kup'a ve oğullarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve diğer

peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlardanız. 
[154]

Arkadan da o peygamberlerin izleri üzere Meryemin oğlu İ-sa'yı» kendinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik ve onu sakınanlara bir

hidayet olmak üzere de içinde hidayet ve nur bulunan ve önündeki Tevrat'ı tasdik eden İncil'i vermiştik. 
[155]

Ayette geçen olan İncil'in sıfatı nerededir? Yani İncil yol gösterici, Tevrat'ı tasdik edici ve hıristiyanlara nasihat verici İncil nerededir?
Hıristiyanlar Hz İsa'nın getirdiği İncil'i tebliğ etmemiştir. Mesih Allah'ın oğludur demişlerdir. Bu gibi hurafatları kendi sözleri ile uydurmuşlardır.
Allah'u Teala onların dalaletine şöyle işaret buyuruyor:
Yahudiler; Üzeyr (as) Allah'ın oğludur dediler. Hıristiyanlarda Mesih (as) Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla uydurdukları sözleridir ki
daha önce küfredenlerin "melekler Allah'ın kızlarıdır" diyenlerin sözlerine benziyor. Allah onları kahretsin. Hak tan batıla nasıl çevriliyorlar."
Şüphesiz ki "Meryem'in oğlu Mesih Allandır" diyenler küfretmiştir. Halbuki Mesih (İsa) şöyle demiştir: Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim sizin
de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin.

Kim Allah'a ortak koşarsa ona Allah cennetini haram etmiştir ve barınacağı yer de cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. 
[156]

Allah, üç ilahdan üçüncüsüdür diyenler elbetteki kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahdan başka hiç bir ilah yoktur. 
[157]

Bir başka tahrifleri de şöyledir: Hıristiyan rahiplerin ve Yahudi Nıhrilerin kendilerine dünyalık bir fayda sağlamak için Allah tarafından onlara
indirilmiş olan kitapları değiştirmişlerdir.
Ey iman edenler! Gerçekten Yahudi bilginlerden ve Hristiyan rahiplerden çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan çevirirler.
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Birde altını ve gümüşü biriktirerek saklayan onları Allah yolunda harcamayan kimseler! İşte bunları acıklı bir azap ile müjdele. 
Hz İsa'nın lisanı îbranice olduğu için İncil'de onun lisanı gibi ibranice nazil olmuştur. Bununla beraber şu anda Hz İsa'ya nazil olan İbranice İncil
kesinlikle meydanda yoktur. Hali hazırda Hristi-yanların ellerinde Ahd-i Cedid ismiyle zikrolunan sekiz kişi tarafından yazılmış değişik risaleler
bulunmaktadır. Bunlar: Matta, Markos, Luka, Yuhanna'ya isnat edilir. Bu nüshaların içinde hurafe ve çelişkilerle, bunların nerede ve nasıl
yazıldıklarıda hırisuyanları u-zun bir zaman hayretde bırakmıştır.
Hz İsa'dan 325 yıl sonra îznik'de bir Hristiyan konsili toplanmış ve bu konsile binden fazla kişi iştirak etmiştir. Burada 104 nüsha toplanmış
gelmiştir ve o nüshaların içinden yalnız ve yalnız yukarıda adları geçen dört tanesini resmi nüsha olarak kabul etmişlerdir. İştirakçilerin 318'i Hz
İsa'nın tanrılığını benimsemiştir. Bugün Hristiyanların içinde kabul edilen Ahd-i cedid; İncil'le bir kısım mektupları kapsamaktadır. Bu suretle
orjinal İncil ve Tevrat kesinlikle ortada yoktur. Hristiyan ve Yahudi din adamları toplumun ihtiyaçlarına cevap verme özelliklerini de
kaybetmişlerdir.
 
Kuran-I Kerim
 
Yüce Allah'ın Resuli Ekrem (sav)'e Arapça olarak indirdiği mukaddes ve semavi büyük bir kitapdır. Bize kadar tevatür yolu ile gelmiştir. Bütün
Kur'anlar da yazılı Fatiha suresi ve be harfi ile başlayıp Nas suresi ve sin harfi ile sona ermiş olan Allah'ın kelamıdır.
Hz Muhammed (sav)'e peygamberlik döneminde 23 yılda parça halinde indirilmiştir. 13 yıl Mekke devri 10 yıl kadar Medine devri sürmüştür. Şirk
ve mücadele, ahlak, inanç, ve hikmetli kıssalar hemen hemen üçde birini oluşturur.
Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 6666 veyahut 6616'dır. Harfleri ise 323. 670' dir. Kelimesi ise 193. 000'dir. Suresi ise 114'dür. 93 sure Mekke'de 21 sure
Medine'de inmiştir. Surelerin başlarında olan besmeleler 113 tanedir. Mekke'de nazil olan ayetlere "Mekkî", Medine'de nazil olan ayetlere de
"Medenî" denir. "Ya eyyuhennasu" hitabı olursa o ayet Mekki dir. "Ya eyyuhel mü'minune " hitabı olursa o a-yet Medeni dir. Başka bir rivayete
göre hicretten sonra nazil olan a-yetlere "Medeni" denir. Hicretten önce nazil olan ayetlere Mekki denir. İsterse Mekke sınırında veya Medine
sınırında nazil olsun.
Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri muadili ve sureti kesinlikle yoktur. Zira büyük bir mucizedir. Hz Peygamber bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:
"Hiç bir peygamber yokturki insanların kendisine inanmasına sebep olacak bir mucize verilmiş olmasın. Bana verilen en büyük harika Allah'ın

bana verdiği Kur'an dır. Bunun için kıyamet gününde ben, peygamberlerin en çok ümmeti olacağımı ümit etmekteyim. 
[159]

Allah'u teala (cc) şöyle buyurmuştur:
Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz Kurandan şüphede iseniz, haydi sizde onun benzerinden (fesahat ve belagatta ona eş) bir sure getirin
ve Allah'dan başka şahitlerinizi (putlarınız, şair ve alimlerinizide} yardıma çağırın. Şayet (bu beşer kelamıdır) sözünde sadık (doğru söyleyen

kimseler) iseniz. 
[160]

Yoksa Kur'an-ı kendisi uydurdu mu diyor müşrikler? O halde şöyle de: Haydin ona denk uydurma on sure getirin ve bunun için Allah'dan başka

gücünüzün yettiğini de çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız bunu yaparsınız. 
[161]

(birbirine) yardımcı olsalar da o (Kuranın) mislini getiremezler, yapamazlar. 
[162]

 
Kur'an-ı Kerimin Belagat Ve Fesahati
 
a- Kur'an-ın belagatı ve fesahati fevkalade üstündür. Her kelimesi bediidir. Arap dilinde onun benzeri ve muadili yoktur ve olmayacaktır. Bazı
ayetleri öyle şiddetlidir ki; insanın tüyleri ürperir.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:

Ey insanlar! Rabbinizden korkun (azabından sakınınız da ona ibadet edin) şüphe yok ki o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir, korkunçtur. 
[163]

 
Yoksa Kur'an-ı peygamber mi uydurdu diyorlar? Resulüm de ki: O halde iddianızda sadık kimselerseniz onun gibi bir sure yapın getirin ve

Allah'dan başka gücünüzün yettiği (edib, beliğ) kim varsa onlarıda yardıma çağırın. 
[164]

Allah (cc) inkarcılara karşı Kur'an'in bnzeri , on sure hatta bir tek sure bile getirmelerini istemiştir. 15 asır geçtikten sonra kesinlikle bir cevap
verilmemiş ve kıyamete kadar da buna cevap verecek kesinlikle çıkmayacaktır.
Habibim de ki:  İnsanlar ve cinler, şu Kur'anın bir misli (benzeri)ni getirmek (yapmak) üzere toplansalar bazısı bazısına Onu göreceğiniz gün her
emzikli kadın emzirdiğinden geçer ve her yüklü kadın çocuğunu doğurur. İnsanları da hep sarhoş görürsün! Halbuki sarhoş değillerdir. Fakat

Allah'ın azabı çok çetindir. 
[165]

Bu mukaddes kitabımız bütün insanlara meydan okuyor ve bütün insanları mağlup ediyor. Onun karşısına dünyanın nıhrileri, ahbarları, pedegogları
ve bilginleri hiç bir şekilde çıkamamışlar ve çıkmayacaklardır. Çünkü fesahat ve belagat ilminde onları fevkalade mağlup etmiştir.
b- Kur'an-da istikbale ait yani gelecekle alakalı net haberler vardır. Mesela Kur1 an Mekke'nin fethini, İslam'ın gelişip diğer dinlere galip olacağını
ve dünya dini haline geleceğini haber vermiş aynı zamanda öylede çıkmıştır. Başka bir olayı daha açık olarak verebiliyoruz. Miladi 614 yılında
Bizanslıların İranlılara karşı mağlup olmaları üzerine müslümanlar ehli kitabın yani Bizanslıların mağlubiyetlerine üzülmüş Mekke kafirleri ise bu
savaşa keyifleri gelerek İranlıların Hristiyan olan Bizanslıları yenmesi gibi bizde sizi mağlup edeceğiz demişlerdir. Bu savaş dan sonra ayet-i
kerime nazil oldu.
Rumlar (Doğu romahlar İranlılara) mağlup oldu. Arap ülkesine en yakın yerde... Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra muhakkak galip
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gelecekler. 
c- Kur'an geçmiş olan milletler hakkında sahih haberler verir. Mesela; Nuh, İbrahim, Lut, Ad, Semud kavimlerine ve İbrahim peygamberle
kavimlerine ait haberler vermektedir. Yine Musa(as) ile Firavun'un kıssalarını, Hz Meryem'i, Hz İsa ve doğumunu, Yahya peygamber ve
doğumunu sahih bir surette anlatmaktadır.
Kesin olarak hiç bir yerden ve kimseden okuma yazma ve ilim tahsili yapmamış bulunan ümmi bir resule indirilen bir kitapda böyle tarihi bilgilerin
olduğu gibi bildirmesi onun Allah nezdinden nazil olmasının delilidir.
d- Kur'anda tebeddül, tebdil ve reform kesinlikle olmayacaktır. Çünkü Kur'an yer ve zamanın değişmesiyle değişmez ve onda ilavede olmaz.
e- Kur'an da pozitif ilim konularınada işaret edilmektedir. Kur'an-ı Kerim pozitif bilimlerin keşfetmeye çalıştığı çeşitli konuları 15 asır önce
insanlığın idrakine sunmuştur.
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

Biz her diri şeyi sudan yarattık. 
[167]

Kur'an 15 asır önce açıkladığı ilmi gerçek şudur:
1- Bütün canlı şey su ile meydana gelmiştir. Çünkü her canlı şeyin temeli, kökü sudur. Susuz kesinlikle bir hayat meydana gelmez. Gezegende
hayat vardır yoktur diye sorulurken bunun cevabı şöyle oluyor: gezegende suyun yokluğu varlığı mecbur olarak aklımıza gelmektedir. Zira bugün
her canlı hücrenin ilk temel taşını su.oluştur maktadır. Bu Allah'ın adeti ve kanunudur. Adetullahtan kesin olarak şekkimiz ve şüphemiz yoktur.
2- Cenab-ı Hak her şeyi çift yaratmıştır. Bu adetullah insan, hayvan ve bazı bitkiler için biliniyordu şimdiki fen bilimi ise bazı bitkilerden değil
bütün bitkilerin erkekli dişili olduğunu yani erkek ve dişi hücrelerden meydana geldiğini ortaya çıkarmıştır.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle Duyuruluyor:
Arzı enine boyuna uzatıp döşeyen, onda yerli yerinde dağlar ve nehirler yaratıp meyvelerin hepsinden o arzda ikişer ikişer (erkekli, dişili) yapan
O'dur. Geceyi gündüze O buruyor. Muhakkak ki bunda düşünecek bir topluluk için (Allah'ın kudret ve vahdaniyetini ısbat eden) pek çok deliller

vardır. 
[168]

Başka bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
Her şeyden çift çift yarattık ki iyice düşünesiniz.

Arzın bitirdiklerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden, bütün (erkek ve dişi türlerden ibaret) çiftleri yaratan Allah çok yücedir. 
[169]

Bu ayet-i kerime umumidir. Yani her şeye şamildir. Yaratılmanın cansız varlıklarada şamildir. Hatta ve hatta atomun yapısında birisi artı diğeri
eksi iki gücün bulunması, mıknatısda artı ve eksi kutuplar olması bu çift anlamına dahildir. Yine yaratılmanın başka bir anlamıda şöyledir; Bazı
rüzgarlarda aşılayıcı rüzgarlardır. Bunu Kur'an 15 asır önce haber vermiştir.
Biz (bitki ve bulutlar) için aşılayıcı rüzgarlar gönderdik de gökten bir su indirip sizi onunla sulardık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.
[170]

3- Bütün Dünyanın ve gezegenlerin güneşten ayrılmasını Kur'-an-ı Kerim 15 asır önce insanlara ve bilim adamlarına şöyle haber veriyor.

Göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. 
[171]

Başka bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
Güneşte (bir alamettir): Kendi mihveri etrafında muayyen bir vakit için hareket ediyor, bu aziz (her şeye galib olan) âlim (herşeyi bilen) Allah'ın

takdiridir. 
[172]

f- Kur'an-da insanların ihtiyaçları yani; ibadetler, ameller, hayatın bütün yönleriyle ilgili hukuk, ahlak, fazilet, iktisat, kadın -aile, idare ile ilgili
kanunlar kısaca fert ve toplumun muhtaç olduğu bütün prensipler mevcuttur. Resuli Ekrem'in hadisi bunları açık olarak belirtmektedir.
 

PEYGAMBERLERE İMAN
 
Peygamberliğin mahiyeti:
İnsan, akıl ve idraki ile sınırlı isteme kuvvetine sahip bir varlıktır. Yalnız varlıkların içinde en şerefli bir makama sahiptir. Bütün insanlar Rablerine
kulluk etmek ve imtihan devresi geçirmek üzere geldikleri için başı boş değildirler.Belki yüce Allah'a bağlıdırlar. Yüce Allah emir ve yasaklarını
insanlara duyurmak için bazı aracılar görevlendirmiştir. Zira her insana bunları vasıtasız olarak veya melek vasıtasıyla almak kabiliyetinde değildir.
Şu halde insanlardan birinin Allah'u Teala ile insanlar arasında aracı olmasına ihtiyaç vardır. İşte bu elçi ve aracılara peygamber denir. Allah'u
Teala (cc) bu dünyaya pek çok peygamber göndermiştir.
Bu konuda Kur'an'da şöyle buyuruluyor:
(Celalim için) biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Sonra içlerinden bir kısmına Allah
hidayet etti, bir kısmına da üzerine sapıklık vacip oldu.Şimdi yeryüzünde bir dolaşıp bakın ki peygamberleri tekzip edenlerin sonu ne olmuştur.
[173]

Gönderdiğimiz öyle peygamberler vardır ki onları bundan (bu sureden) önce sana beyan ettik. Öyle peygamberlerde vardır ki sana onların

kıssalarını bildirmedik. Allah (cc) Musa'ya vasıtasız olarak hitap etti. 
[174]

Herhangi bir peygambere Cenab-ı Hak tarafından yeni bir kitap ve şeriat gelmiş ise ona hem "resul" hem de "nebi" denir. Kendisine Allah
tarafından yeni bir kitap verilmemiş ise daha önceki peygamberlerin Şeriatını devam ettiren ve bu şeriata görede amel eden peygamberlerede yalnız
"nebi" denir. Şu halde resul ve nebi arasındaki fark hususiyet ve umumiyettir. Yani resul özeldir nebi ise geneldir. Velhasıl her resul nebidir fakat
her nebi resul değildir. Hz Muhammed (sav), Hz Musa, Hz Davud, Hz İsa hem resul hem de nebi dir. Resulün çoğulu "rusul", nebinin çoğulu ise
"enbiya" dır. Bu vazifenin ismi ise "nübüvvet" veya "peygamberlik" dir.



Peygamberlerin sayısı: Hz Adem'le başlayıp Hz Muhammed'e kadar devam etmiştir. Arada çok peygamberler gelmiştir.
Kur'an-ı Kerim' de şöyle buyuruluyor:

Her ümmet için bir peygamber vardır.
[175]

Cenab-ı Hak bir başka ayette şöyle buyuruyor:

Bir de biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. 
[176]

Şu ayetlere göre Cenab-ı Hak hiçbir topluma bir elçi göndermedikçe kesinlikle azap, ikap vermez. Zira insanların sorumlu olabilmesi için ancak
ve ancak peygamberden ve onun getirdiği hüküm ve yasaklardan haberleri olamsı gerekir. Peygamberlerin sayısını Al-lah'dan başka kimse bilemez.
Kur'an-ı Kerim'de yalnız 25 peygamberin isimleri geçer. "Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, Ishak, Yakup, Yusuf, Eyyüb, Şuayb,
Musa, Harun, Da-vud, Süleyman, İlyas, Eîyes'a, Zülkifl, Yunus Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed (sav).
Birde Kur'anda Lokman, Üzeyr ve Zülkarneynln isimleri geçer ki bunlarda ihtilaf vardır. Bazıları bunlara velidir demişler bazılarıda peygamberdir
demişlerdir. Bir hadislerinde Resulullah 124. 000 peygamber geldiğini haber vermiştir bunların 313'ünün resul olduğu belirtilmektedir. Ancak bu
sayı net olarak bir rakam değildir. Belki Çokluk için söylenmiştir.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

Allah'ın peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz. 
[177]

Başka bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
O kimseler ki Allah'ı ve peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve Peygamberlerin bir kısmına inanırız bir kısmını inkar ederiz derler. Ve böylece

iman ile küfür arasında orta bir yol tutmak isterler.  
[178]

"İşte bunlar, gerçekten kafirlerdir. Bizde kafirler için rus-vay edici bir azap hazırlamışızdır. 
[179]

 
Peygamberlerin Sıfatları
 
Bütün peygamberler insandır. Bazı sıfatlarla insanlardan ayrılmışlardır.Bu sıfatlar onlar rehber, elçi ve önder olarak bütün insanlardan üstün
kılmıştır. Peygamberlerin sıfatlan Sıdk, fetanet, emanet, ismet ve tebliğ olmak üzere beşe ayrılır.
 
a- Sıdk:
 
Dürüst ve doğru demektir.Peygamberler kesinlikle doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamışlardır. "Sıdk"ın zıddı "Kizb"dir. (yalan söylemek)
Peygamberler hakkında tefekkür bile olmaz. Yani onların kalbine kesinlikle giremez. Zira peygamber Allah'ın elçisidir. Elbette elçiliğin hıyanet ve
yalan ile sonuçsuz kalmasına Allah'u tela (cc) müsaade etmez.
 
b- Fetanet:
 
Akıllı hikmet ve zeki demektir. Zaten bütün peygamberler bu sıfatlara haizdir. Fetanetin zıddı akılsızlık, aptal, gaflet ve geri zekalı-lıkdır. Bu
fetanetin zıddını kesinlikle peygamberler için düşünmemek lazım ve elzemdir.Peygamberler bütün ayıplardan beridirler. Zira onlar kör, topal,
sağır ve kel değildiler.
 
c-Emanet:
 
Güvenmek demektir. Peygamber insanların en sadıkı, en dürüstü, en emini olanlarıdır. Peygamber kat'iyyen ve asla emanet edilen şeylere hile,
mekr ve hıyanet etmezler. Cenab-ı Hak'kın kanunlarına uyar ve Allah'ın kanununa aykırı olan şeyleri kat'iyyen işlemezler. Peygamberlik Hz
Muhammed'e gelmezden önce Mekke müşrikle ri Muhammed'ül emin" lakabını vermeleri tarihen sabit bir olaydır.
 
d- İsmet:
 
Günahsız demektir. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri küçük ve büyük günahlardan muhafaza etmiş, koruma altına almıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz
Adem'in, Hz Musa'nın diğer bazı peygamberlerin hata ve "zelle" işlediklerinden ve Allah'u Teala söz eder. Hatta İslam peygamberinin de bazı
mebhaslarda vahiy yoluyla doğru yöne götürmesi belirtilir.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

(Adem ve Havva) -Ey Rabbimiz kendimize zulm ettik eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkakki ziyan edenlerden oluruz. 
[180]

Musa yaptığına pişman olarak af diledi ve şöyle dedi; Ey Rabbim doğrusu ben nefsime (onu öldürmekle) yazık ettim. Bunun üzerine Allah da onu

bağışladı. O gafurdur rahimdir. 
[181]

Şimdi (Ey Resulüm) şunu bilki Allah'dan başka hiçbir ilah yoktur. Bir de kendi günahına mü'min erkeklerle mü'min kadın-Utra mağfiret dile. Allah

(dünyada) dolaştığınız yeri de bilir (ahi-rette) duracağınız yeri de. 
[182]

Ey yüce peygamber; Allah senden hüznü gidersin şu doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve sen yalancıları bilinceye kadar neden beklemeyip

onlara izin verdin, (bekleyipte özründe sadık olanlarla yalancı bulunanları bileydin).
[183]



Hz Muhammed (sav) Kureyş büyüklerine dinin vecibelerini ifa ederken bir kör olan Abdullah İbni Ümmi Mektum (ra) onun irşadından haberi
olmadan içeri girmiş ve sesini yükselterek şöyle de miş; Cenab-ı Hak'kın sana vermiş olduğu ilimden banada öğret diye seslenmiş ve bu cümleyi bir
kaç defa tekrar etmiştir. Bu durum Hz Muhammed (sav) taciz etmiş ve Bu nedenle yüzünü ekşitip başka tarafa bakmıştır. Bu olayın üzerine Abese
suresi inmiştir. Bu sure Hz Muhammed'in bu küçücük "zelle" denilen ayak sürçmeleri peygamberlik makamına layık ve uygun olmadığını
bildirmiştir.

Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: (Peygamber) hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi. Kendisine o amâ geldi diye. 
[184]

Peygamberlerin Cenab-ı Hak'kın koruması altında oldukları bildirilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Şimdi şu (Kureyş kavmi) buna nankörlük ediyorsa (kafir oluyorsa) biz

onların yerine peygamberleri ve kitapları inkâr etmeyecek bir kavmi hazırlarız. 
[185]

"Onlar (peygamberler) Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sende onların gitiği yoldan yürü (onların tevhid yolunda bulun) de ki; Sizi bu

tevhide (Kurana) çağırmama sizden bir ücret istemiyorum. 
[186]

Birde Hz Yusuf un misalini örnek olarak gösterebiliyoruz. Zü-leyha kuvvetini ve kadınlık cilvesini kullanarak Hz Yusuf u etkilemek istemesi
üzerine Cenab-ı Hak'kın muhafazası seksiz olarak görülür. Kur'an-ı Kerim' de şöyle buyuruluyor:
"Andolsun ki (kadın)ona niyetini kurmuştu. Eğer o da Rab-binin delilini görmemiş olsaydı, ona niyetini kurmuş olursu. Böyle (yaptık ki) kötülüğü

ve fuhuşu ondan uzaklaştıralım çünkü o, bizim ihlash kullarımızdandır. 
[187]

Allah (cc) bir veli kulunu sevdiği zaman bütün kötülükleri onun kalbinden atar. Hatta ve hatta iki zulmet damarını söküp atar. Bu damarların bir
kısmından kibir, bir kısmından yalan meydana geliyor. Bütün günahlar 72 zulmet damarlarından meydana geliyor. Bunlara kardeşim iyi dikkat et.
Allah'ın veli kulları hakkında durum böyle iken peygamberilgili elbette daha büyük koruma vardır. Zira peygamber ismet sıfatıyla yaratılan ve
muhafaza altında bulunan kimselerdir.  Şu halde nasıl olması gerektiğini düşün. Bütün peygamberler küçük büyük bütün günahlardan uzak ve
münezzehdir.
 
e- Tebliğ:
 
Allah'tan aldığı vahyi aynen bildirmesidir. Peygamber Allah'tan vahyi aldığı sekide ne bir eksiltme ve ne de bir fazlalık yapmadan insanlara
ulaştırırlar. Peygamberler vahiyden kesin olarak hiçbir şey saklamamış 1 ardır.
Tebliğ sıfatının zıddı olan gizleme peygamberler için kesinlikle düşünülemez.
 
Mucize
 
Güçsüz, aciz ve hayret içinde bırakmak demektir. Yüce Allah peygamberlerini iddialarında yardım için ve sözlerini tasdik etmek i-çin onların
ellerinde meydana getirdiği her vakit olandan daha başka (yani olağanüstü hallere) mucize denir. Peygamber bu mucizeyi münkirlere karşı kullan
an ırlar. Ancak bu mucizeyi yaratan Cenab-ı Hak dır.
Peygamberler en büyük mucizelerini yaşadıkları çağda insanların en çok meyledip meşgul oldukları alanlarda göstermişlerdir. Hz Davud
zamanında musiki çok ve bu musiki ile birbirine övünüyorlardı. Hz Musa zamanında sihr ile birbiriyle yarış halinde Hatta bununla övünüyorlardı.
Hz Musa'nın en büyük mucizesi onun asa-sıdır. Yani bastonuydu. Aynı zamanda bastonu yılan şeklini alırdı. Sihibazların yılan şeklinde yaptıkları
bütün direkleri, ipleri yutarak hiçbir şey bırakmazdı. Bundan sonra Musa'nın elinde âsâ suretine dönünce bütün sihirbazlar bu kesinlikle bir sihir
değildir aynı zamanda mucizedir dediler. Hemen orada secdeye kapandılar ve müs-lüman oldular ve Firavun'un tehditlerinden korkmadılar.
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

Biz alemlerin Rabbine, Musa ve Harunun Rabbine iman ettik dediler. 
[188]

Başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor: (Firavun) Musa'ya şöyle dedi; Eğer sen bir mucize getirdiy-sen ve sadık kimselerden isen onu (getir)

göster. 
[189]

Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. 
[190]

 Hz İsa devrinde tıp ilmi meşhurdu veçok ileri gitmişti. Cenab-ı Hak Hz İsa'ya ölüleri diriltmek ve
körleri iyi etmek için mucizeler vermişti. O zamandaki olan bütün doktorlar bunu mucize olarak kabul etmişlerdir. Allah'u Teala Hz İsa'ya verilen
mucizeleri bir ayette şöyle bildiriyor:
Onu israiloğullarına peygamber olarak gönderecek ve onlara şöyle diyecektir: Cidden ben Rabbinizden bir mucize ile geldim. Ben size çamurdan
kuş biçiminde bir taslak yapar ona üfürürüm. Allah'ın
İzniyle hemen bir kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve ebraşıda iyi ederim. Ölüleri diriltirim, evlerinizde ne yiyor ve ne
biriktiriyorsanız size haber veririm. Elbette bu mucizelerde size (peygamberliğimi isbat eden) deliller ve alametler vardır. Eğer doğrulardan iseniz."
Hz Muhammed devrinde belagat ve fesahat hadsiz olarak ileri gitmişti. Hatta Araplar şiirleriyle övünür ve birbirlerine karşı şeref ve galibiyet
taslarlardı. Dereceye girenlerin şiirleri Kabe duvarına asılır bu şairler ve kabileleri için şeref vesilesi olurdu.
Allah'u Teala Resulullaha Kur'an-ı Kerim'i öyle bir fesahat ve belagat üstünlüğü ile gonderdiki onun karşısında bütün Arap şair ve edipleri aciz
kaldılar. Kabe'ye asılan kaside ve şiirleri Kabe duvarından söküp indirdiler. Onların içindeki insaflı olanlar Kur'an-ı Allah kelamı kabul ederek
kuşkusuz olarak müslümanlığı yani İslam dinini kabul ettiler.
Allah (cc) şöyle buyurur:
(Ey resulüm) deki! yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kuran'ın benzerini getirmek üzere toplansalar birbirlerine yardımcı da olsalar yine onun

[191]



benzerini getiremezler. 
Resulullah (sav)'in Kur'an-ı Kerim'den başka pek çok mucizeleri de vardır.
 
Resulullah (Sav)'İn Diğer Mucizeleri
 
Mesela kaybolan devenin yerini bildirmesi, eline aldığı taş parçalarının Allah'ı teşbih etmesi ve bunun duyulması, susuzluk zamanlarında
parmaklarının arasından su fışkırması gibi ashabı kiram tarafından nakledilen pek çok sahih rivayet vardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı
mucizeler şunlardır:
 
a-Miraç:
 
Yemin olsun ki o (Cebrail! hakiki suretinde) bir kez daha (miraçtan) inerken gördü. 

[192]

Sidretül münteha'nın (yedinci göğün) yanında. 
[193]

Her türlü noksanlıktan münezzeholan Allah'dır ki kulunu (Hz Muhammed sav) gece Mescidi Haram'dan (Mekke'den alıp) o etrafını mübarek
kıldığımız Mescidi Aksa1 ya kadar götürdü.
 
b-Şakkul Kamer (Ayın yarılması):
 

Kıyamet yaklaştı, kamer (ay ikiye) bölündü. 
[194]

Kafirlerin Hz Peygamber'den bir mucize istemeleri üzerine ayın ikiye bölünme hadisesi olmuştur.
 
c-Sidretül Münteha:
 
"Sonra yaklaştıda (böylece peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Yemin olsun ki o (Cebrail) hakiki suretinde bir

daha da miraçtan inerken gördü. 
[195]

Sidretül münteha'nın (yedinci göğün) yanında velayet ve keramet ne demektir? Allah'u teala şöyle buyuruyor:
Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için kesinlikle korku yoktur. Onlar üzüntülü ve kederli olacak değillerdir. Onlar iman edip takvaya ermiş

olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler ve hayırlı işler vardır. 
[196] Öyle güzel şeyler en büyük mutluluğun ta kendisidir.

Veli sözlükte; yakın yardımcı, sevgi, arkadaş, tabiî, muti yani itaat eden kimseye denir. Dördüncü babtadır. Mazisi mudasi j, şeklinde gelir, şöyle
Yelinin aslı 'dur. Vav, ye ve kesre arasına düştüğü için vavı hazfettik.  Kaldı, illetli harf olduğu için kelimeinin sonunda ötreli olarak okumak zor
oluyor. Bunun için ötrede atıldı ve Velinin cemi (evliya) gelir. Veli sigası feil veznindendir.
Eğer ismi fail vezninde kullanılırsa anlamı kula izafe olunduğu zaman Allah'a karşı suçu olmayan kişiye denir. Yani Allah'ın itaa-tında ölünceye
kadar devam eden muhabbette çok ileri giden ve Hz Muhammed'in (sav)sünnetlerini özenle yerine getiren kimseye denir. Taftazani'ye göre veli:
Allah'a karşı bir suç veya günah işlediği zaman bundan pişman olan ve hemen tevbe eden ve günaha düşmekten ateşe düşmek gibi korkan kimse
demektir.
Eğer veli, ismi meful anlamı olarak kullanılırsa o zaman Allah'a izafe edilir. Kulun velisi yani sahibi, koruyucu, dostu, yardım-cısıdır. Şu ayette
veli kelimesi Allah'a nisbet edilmektedir.

Allah iman edenlerin yardımcısıdır.Onları küfür karanlık larından kurtarıp hidayet nuruna çıkarır. 
[197]

Muhakkak benim yardımcım Kitabı indiren Allah'tır ve bütün salihlerin dostudur. 
[198]

Kur'an-ı Kerim'de velinin iki özelliğinden bahsedilir. İman ve takva sahibi olması. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

Onlar ki ki Allah'a iman edip emirlerine aykırı hareket etmekten sakınırlar. 
[199]

Takva sahiplerinin özellikleri şu ayet-i kerimede açıklanır:
(Namazda) Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz birr (taat) değildir. Fakat bir Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman
eden; malını Allah sevgisi ile (veya mala olan sevgisine rağmen) akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esiri
kurtarmaya ve ren; namazını dosdoğru kılan, zekatını veren kimselerin; sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabır ve metanet

gösterenlerin bir (taat) halidir. İşte onlar sadık olanların ve takvaya erenlerin ta kendileridir. 
[200]

Bir hadisi şerifte Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki, onlar ne şehit ne de peygamberdirler. Fakat
kıyamet gününde Allah indindeki makamlarına peygamberler ve şehitler gıpta edeceklerdir. Ashab-ı kiram; Ey Allah'ın Resulü bunlar kimlerdir ve
amelleri nelerdir? Bize haber ver de onlan biz de sevelim ve sayalım dediklerinde Hz peygamber şöyle buyurdu; -Bunlar bir zümre-dir ki aralarında
ne hısımlık ne de birbirlerine verecekleri mal ve dünyalık menfaatleri olmaksızın sırf Allah nzası için ve Allah yolunda birbirlerini severler. Allah'a
yemin ederim ki onların yüzleri bir nur gibidir. Ve onlar nurdan bir minber üze-rindedirler. İnsanlar korktukları zaman onlar korkmazlar, insanlar

mahzun oldukları zaman bunlar mahzun olmazlar. 
[201]

Herhangi bir kişi Allah'ın kanununa göre iyi ameller yapsa o kişinin elinde meydana gelen olağanüstü hale keramet dememiz çok doğrudur. Zira bu
hali gösterenin akidesi islam akidesi gibidir. Bu harikulade, olağanüstü gösterenin akidesi îslam akidesi gibi değilse işleri Allah'ın kanunlarına göre



uygun olmazsa haramdan kaçınmıyorsa o harikulade, olağanüstü hali kesinlikle keramet değildir. Belki istidractır. Öyle işler sahibinin küfrünü
ziyade etmekten ve başkalarını yanıltmaktan başka bir fayda ssğlamaz.
Onun için bütün ehli sünnete göre şeriat üzere hareket etmeyen kimseyi denizin üzerinde yürürken görsen veya uçarken görsen kesinlikle onun
arkasından gitmeyecek ve tâbi olmayacaksın. Velilerin kerametleri kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Keramet lugatta: kadr, kıymet, şeref ve
güzellik anlamına gelir. Hz Süleyman Ye-men'den Belkıs'ın tahtını getirmek İsteyince ismi ifrit olan cin -Ya Süleyman; sen yerinden kalkıncaya
kadar ben getirebilirim demiş- . İnsanlardan biride tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getirebileceğini söylemiş. Süleyman Belkıs'ın tahtını yanında
hazır görmüştür. Bu zat Süleyman (as)'in kâtibi ve veziriydi, tsmide Asaftır. Asaf: Takva sahibi salih bir insandı. Onun için Belkıs'ın tahtını binlerce
kilometre uzaktan bir lahzada getirmesi onun şerefi iyiliği ve kerametidir.
Hz Ömer'in hilafeti sırasın da bir cuma hutbesinde nihavent de savaş halindeki Hz Sariye'ye "Ya Sari'ye dağa çık dağa" diye bağırmış Medine'de
cuma namazında olan müslümanlar ve yüzlerce kilometre uzaktaki komutanı Sariye işitmiş ve bu uyarı Hz Sariye'nin savaşı kazanmasına sebep
olmuştur. Bu harikulade olay her ikisi içinde birer keramettir.
Peygamber mucizesi ve velinin kerameti dışında bazı olağanüstü haller de vardır. Bunlar dörde ayrılır:
 
a- İrhas:
 
Peygamberlik gelmeden önce peygamberlerde meydana gelen olağanüstü hallere "irhas" denir. Çoğulu ise "irhasaf'tır. "İrhas" sahibine bundan
sonra peygamber olacağına delil sayılır. Hz Muhammed (sav)'in üzerinde daimel evkat (her zaman} bir bulut durması, bazı taşlar ve ağaçların
kendisine selam vermesi, böyle harikulade şey-leride herkesin görmesi gibi. Hz İsa'nın beşikteyken konuşması da irhasat kabilindendir.
 
b- Meunet:
 
Sözlükte kolay, sehl, yardım manalarına gelir. Bazı mü'minle-rin büyük sıkıntı ve belalardan kısa bir zamanda kurtulmaları, geçimlerini kolay bir
tarzda sağlamaları, Cenab-ı Allah-'ın bu zevatlara verdiği bir yardımdır.
 
c- İstidrac:
 
Mühlet vermek ve süre tanımak demektir. Bu olağanüstü haller kafirlerde, zalimlerde, fasıklarda meydana gelebilir. Cenab-ı Allah (cc) bu yeteneği
onlara vermesinin hikmeti daha fazla küfür ve suçlara batmaları içindir. Mesela; Allah (cc) şeytanın dusını kabul ederek, kıyamete kadar
yeryüzünde kötülük yapmasına mühlet verilmesi, Nemrut, Firavun ve bunlar gibi diğer hükümdarların bir zaman kendi istedikleri tarzda yürümesi
istidrac kabilindendir. Allah'u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

Ayetlerimizi yalan sayanları biz bilmeyecekleri noktalardan derece derece (istidracile) helak'e yaklaştırırız. 
[202]

Ben onlara mühlet veririm (onların iplerini uzatıveririm) Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. 
[203]

O halde (Ey Resulüm) bu Kur'an-ı yalan sayanları bana bırak biz onları bilemeyecekleri yönden derece derece azaba yaklaştırırız; (onlara sıhhat

ve bol ninet veririz de onu haklarında iyi zannederler. Halbuki kafirlere verdiğimiz bu mühletin sonu fecidir.)"
[204]

Bu ayetlerdeki olan istidrac kelimesi bir kul Allah'a karşı kendi suçuna, günahına ısrarlı olarak devam ederse Cenab-ı Allah'ın onun sağlığını,
ikbalini, devlet ve servetini arttırması onun, istiğfarını, tevbesini, şükrünü unutturması, onu kendi azabına, gazabına derece derece yaklaştırması ve
sonunda onu ansızın yakalayıvermesi manasına gelir. Hz Ömer (ra) îran fethedildikten sonra İran'ın servetinin ganimet olarak Medine'ye getirilişini
görünce şöyle dua etti: "Ya Rabbi bu hazinelerin istidrac olmasından sana sığınırım."
 
d- İhanet:
 
Kimsenin arzusunun aksine meydana gelmesidir. Bu da küfrü ve şeriata muhalefeti açık olan kimselerin elinde meydana gelir. Mesela;
peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme, bir gözü kör olan çocuğun gözünün açılması için tükürüğünü sürmüş ancak bunun aksi meydana
gelmiştir. Yani sağlam olan gözü de kör olmuştur. Keza bir kuyunun suyunu arttırmak için kuyuya tükürmüş anında o kuyunun suyu tamamen
kurumuştur. İhanetin bir daha ismi hiz-landa denir.
Sihir ve büyü gibi şeyler olağanüstü olaylar değildir. Bunlar garip olaylar kısmındadır. Bunlar sebep, alet ve tertiplere bağlı olarak meydana gelir.
Bunlara olağanüstü veya harikulade denilmez. Şart ve sebepleri bilen kim olursa olsun kesinlikle her zaman bu garip hünerleri ve sanatları
meydana getirebilir. Zira fizik ilmini bilen kimse daimel evkat bu işi yapabilir.
 
Ahiret Gününe İman
 
1-Ahirete İman:
 
Ahiret sözlükte son ve sonra olan anlamına gelen arapça bir kelimedir. Evvelin karşılığı yani zıddı olarak kullanılır. Öbür dünya, öbür alem
manalarını ifade eder. Buna göre dünya, zîruhlarm yani canlıların yaşadığı, evvelki alem ahiret ise sonraki alemdir. Allah'u Teala bütün canlıları bu
dünyada geçici ve muvakkat bir zaman için yaratmıştır. Bir gün dünya ve ondaki bütün varlıklar yok olacaktır.
Yani zîruhlar, ölecekler bir daha hayata gelecekler diğer varlıklarda parçalanacak ve yok olacaktır. Yalnız Allah (cc) kalacaktır. İşte bu olayların
meydana geleceği güne Kur'an-ı Kerim'de "kıyamet günü ve zelzele saati" denilmiştir.



 

Kasem Ederim Kıyamet Gününe  
[205]

 

Ey insanlar! Rabbinizden korkun gazabından sakınınız da ona ibadet edin. Şüphe yok ki o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir, korkunçtur. 
[206]

Kıyametten sonra insanlar, bir daha yeniden hayat bularak kabirlerinden kaldırılacak mahşer -yerine Allah'ın huzurunda bu dünyada yaptıkları

kötü ve iyi şeylerin karşılığını görecekler. 
[207]

 Hesapların görülmesinden sonra bir sınıf insanlar güzel amelleri ve Allah'ın şefkati ve merhameti
ile cennete gidecekler diğer bir grup ise kötü amelleri ile cehenneme gideceklerdir. İşte bu hayat bitmez tükenmez ve ebedi olarak devam edecek

sonu da gelmeyecektir. Bu aleme "ahiret alemi " denir. Ahiret aleminin üç tane ismi vardır: Gayb alemi 
[208]

 din günü (fatiha ), ahiret günü.
Ahirete iman bütün İnsanlar için farzı ayndır. Bahusus amellerin kabul olması için farziyyeti lazım ve elzemdir. Zira Kur'an-ı Ke-rim'in bir çok
ayetin de imandan sonra ahirete İman yer almıştır. Öyle üsluplar Yüce Allah (cc) ahireti tasdikin yani imanın önemini belirtir.
 
Kıyamet:
 
İsrafil(as)ın üflemesiyle kopacaktır. Surun ne şekil bir şey olduğunu ise Allah'tan başka kimseye bildirmemiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:
Sura üflenince Allah'ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar baygın düşer. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp

bakışır dururlar. 
[209]

Kur'an-ı Kerim'de İnsanların tekrar dirilmesine dair pek çok a-yet vardır.
Mahlukatı ilkin yaratıp sonra kıyamette onu diriltecek olan O' dur ki (bu öldükten sonra dirilme ilk yaratılıştan} O'na daha kolaydır. Göklerde ve

yerde en yüce sıfat O'nundur ve O azizdir, her şeye galiptir. Hakimdir, hükmünde hikmet sahibidir. 
[210]

Yüce Allah bir başka ayettede şöyle buyuruyor:

Ey Resulüm de ki: Onları, ilk defa yaratan diriltir ve O, her yaratılanı hakkıyla bilir. 
[211]

Gökleri ve yeri yaratan (Allah), onlar gibisini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette buna gücü yeter. O her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir." 
[212]

Elbette gökleri ve yeri yaratmak, insanları (öldükten sonra) yaratmaktan daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. 
[213]

Dünya hayatında insanlar farklıdır. Zira bazıları zalim, bazıları cahil, bazıları adil, bazıları zengin, bazıları fakir, bunlardan bazıları iyilik, bazıları
kötülük yaparlar. Eğer öldükten sonra bir daha hayat olmasaydı ameli salih işleyenler bunun mükafatını, kötü ameller yapanlar da bunun cezasını
görmemiş olurlardı. Bu ise Yüce Allah'ın eşitliğine kesinlikle aykırı ve zıttır. Bunun için Yüce Allah yeniden dirilmeyi ve dünyada yapmış olan
amellerin karşılığını vermeyi takdir etmiştir.
Yukarıdaki ayetlerde, inancı olan ve olmayan herkesin durumu kısa bir şekilde ortaya konulmaktadır. Mü'min için müjde, münkir için korku vardır.
Ahiret hayatına inanmak yani kabir hayatı, sırat, haşr, neşr, kevser havzı, şefaat, mizan, cennetcehennem ve A'raf ve Allah (cc) 'nu görmesye
inanmak, insanın dünya hayatını sokan en büyük bir iz ve etkendir. Bu tasdik ve inanç onun kötülükleri işlemesine mani ve engel olur. Şu halde bir
insan kelimeyi tevhidden sonra iyi ve güzel şeyler yaparsa ondan sonra inancı bu şekilde olursa kesinlikle Allah'ın izniyle afv olur.
 
2- Kabir Hayatı:
 
Her insanın hayatı dört devreye ayrılır:
a- Cesedlerden önce olan ruhlar;

Ben sizin Rabbiniz değilmiyim?  (Ruhlar) dedilerki evet. 
[214]

Buna ruh devresi veya dünya öncesi diyebiliriz. Anne karnındaki cenine yaklaşık dört ay on gün sonra ruh üfleninceye kadar o-lan devre buna
dünya öncesi ruh devresi diyebiliriz. Ruhlar alemini Allah'ın dışında hiçbir kimse bilemez. Kur'an ayetleri incelenecek olursa ruh kelimesinin
Kur'an'da üç manada kullanıldığı görülür.

Cebrail (as)'m adı olarak geçmektedir. 
[215]

Vahiy manasında kullanılmıştır. 
[216]

Canlılarda hayat kaynağı olan kuvvet manasında kullanılmıştır, 
[217]

 Bizim mevzumuz olan yani manahnu fihimiz olan ruh bu ruhtur.
Kur'an ayetlerinin yanında ruhun varlığını gösteren diğer deliller.
1- însan yalnız maddi bedenden ve şu gördüğümüz organlardan ibaret değildir. Zira bunlar daima zayıftır. Kuvvetlenir, başkalaşmaya uğrar,
değişir. Halbuki insan şahsiyeti bu tip arızalardan korunmuştur. Bugün gördüğümüz bir şahsın hakikati ne ise bundan otuz kırk sene sonrada odur.
Hatta bedeninden bazı parçaları kaybetse bile durum değişmez. Bu durumda maddi bedenden başka bir şeyin varlığını ortaya çıkarıyor ki o da
ruhtur.
2- Ruhun varlığına ahlaki sorumluluğumuzda delildir.  Eğer ruh mevcut olmasaydı ahlaki sorumluluk düşünülemezdi.
3- İnsanda ki irade, seçim özgürlüğü ve şuur, kendisinin bir maddi bedenden ibaret olmadığına işarettir. Zira beden bizatihi harekete müsaid
değildir. Şuurdan ve bilmekten biçare ve mahrumdur. Halbuki insan bir hareket ve ihtiyara sahiptir. Kendi zatına ve diğer şeylere dair şuuru vardır.
Şüphe yok ki bütün bu haller bedenden ayrı olan ruhun eserleridir.



4- Sıhhatli bir insan farz edelim, bir dakika önce hayatta iken bir dakika sonra ölüyor. Bir dakika sonra ölen insanla, bir dakika Önce hayatta olan
insan arasında organlar ve beden yapısı bakımından ne fark vardır. Halbuki insan az önce sağ iken bir dakika sonra ölmüştür. Demek ki insanda
hayat kaynağı olan ruh denilen bir kuvvet bir cevher vardırki, onun bedenden ayrılmasıyla ölüm meydana gelmektedir. Ruhun mahiyeti ve bunun
insan aklınca kavranıp kavranmasının mümkün olup olmaması ihtilaflıdır. Selef yani önceki alimler, ruhun ilahi bir sır olduğnu ve mahiyetinin
insanlıkça kavranamayacağı kanaatindedir.
Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor; (Ey Muhammedi) Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar deki: "Ruh Rabbinin emrindedir. Bu hususta size az bilgi

verilmiştir. 
[218]

Son devir ulemasına göre, anılan ayet ruhun tamamen idrak o-kınamayacağına delalet etmez. Belki ruhun mahiyetinin bir dereceye kadar ve kısmen
insanlar tarafından anlaşılabileceğini gösterir. "Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir. " ifadesi de buna işaret eder diyorlar. Bu konuda ne kadar
anlayabiliyorsak, o kadar anlamışız demektir. Hakikati, gerçeği Allah'tan başka kimse bilemez.
 
Kabir (Berzah) Hayatı:
 
Şu halde iki türlü kıyamet vardır. Birincisi büyük kıyamettir ki Israfılin Sur'a üfürmesi ile kopacak olan kıyamettir. İkincisi de insanın kendi
ölümüdür ki bunada kıyameti suğra (küçük kıyamet) denir. Ölümle başlayıp tekrar diriltilme anma kadar devam eden devreye kabir hayatı denir.
İnsan nasıl ve nerede ölmüş olursa olsun; ister yanarak, ister boğularak, isterse yırtıcı bir hayvan parçalayarak ölsün mutlaka bu devreyi
geçirecektir. Kabirde münker ve nekir i-simli iki melek gelerek ölüye "Rabbin kimdir?, peygamberin kim-dir?"diye sorular sorarlar. Kişi ölüm
halindeki durumuna göre bu soruları cevaplar veya cevaplayamaz. Münker ve Nekir de senin böyle diyeceğini biliyorduk diyerek cennetlikse
cennetten bir bahçeye cehennernlikse cehennemden bir çukura koyarlar.
Kabirdeki nimete, rahata ve azaba delalet eden ayetler ve hadisler çoktur,

"Firavun ve adamları sabahakşam ateşe atılırlar. Kıyametin kopacağı günde denir ki Firavun hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun. 
[219]

O halde kabirlerde nimet veya azap mevcuttur. Bunu inkar e-den kesinlikle kafirdir. Zira kabirdeki nimet ve azaba delalet eden ayet ve hadisler çok
açıktır.
 
Dünya Hayatı:
 
Beden dünyanın fizik, şart ve özelliklerine sahip olan ve dünyada imtahan süresince ruha bir kalıp, kılıf, ortam vazifesi gören bir araçtır.
 
Ahire T Hayatı:
 
Ölümden sonra yeniden dirilme ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan ahiret hayatı. Şu halde kabir hayatı; dünya ve ahiret arasındaki olan
hayata denir.
 
Haşr:
 
Büyük toplanmaya denir. Yani kıyamet ve dirilişten sonra toplanma meydana gelecektir. Mahşer ise ismi zaman veya ismi mekandır. İn sanlar,
melekler, cinler dirildikten sonra insanların büyüğü küçüğü, akıllısı delisi hepsi bir yerde toplanacaktır.Hayvanlar aynı zamanda insanlar gibi
toplanma meydana haşrolunacaktır.

O gün Cebrail ve melekler saf halinde duracaklar, Rah-man'ın kendisine izin veripte doğruyu söyleyenlerden başkaları konuşamazlar. 
[220]

Bütün hayvanlar (kısas için) toplandığı zaman. 
[221]

Yerde yürüyen hayvan ve iki kanadı ile uçan kuşlardan hepsi (yemek-içmek, zikretmek hususunda) ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz o kitapta

(Kur'an veya levhi mahfuz da) hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra ancak Rablerine toplanıp getirilirler. 
[222]

İşte insanlar, cinler, melekler ve tüm zîruhlar toplanıp haşr yerine getirilirler. Ancak hayvanlar kendilerini ilgilendiren haklarını birbirinden
aldıktan sonra toprak olurlar. Hayvanların bu durumunu gören kafirler şöyle derler:

Kafir; "keşke toprak olsaydım" der. 
[223]

Hasırda herkes dostu/arkadaşı ile beraber yani hayatında kime güvenmiş ve kimin izini seçmiş ve inanmış ise onunla birlikte ve onun arkasından
yürür. Mü'min, münafık, fasık, deyyus ve kafir jnatbuiyle yani önderleri ile bir arada bulunur. Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında şöyle buyurulur:
O gün bütün İnsanları önderleri ile beraber çağırırız.
Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Gittikleri yer ne kötü bir yerdir. Mahşer günü çok kederli, korkulu
ve sıkıntılı bir gündür. Herkes kendi derdine düşer. Kimsenin haberi kimseden olmaz. Kişi babasından, annesinden, kardeşinden , karısından

kaçar.
[224]

O gün kişi annesinden, babasından, kardeşinden, zevcesinden oğullarından ve arkadaşlarından kaçacak. 
[225]

O gün zalim (kimseler) ellerini ısırıp şöyle der; keşke peygamberle bir yol tutsaydım, eyvah başıma gelene!. Keşke peygamberle beraber bir yol
tutsaydım, eyvah bana keşke filan adamı dost edinmeseydim. "

[226]



Andolsunki beni, bana gelen zikirden saptırdı. Şeytan ise insanı yalnız bırakıyor. 
 
4- Şefaat:
 
Başkasının kederini, sıkıntısını götürmek veya kaldığı makamdan daha yükseğine çıkması için aracılık yapmak ve tavassutta bulunmak işine
"şefaat "denir.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
Allah onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Onlar Allah'ın hoşnud olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. O'-nun korkusundan titrerler.
[227] O gün, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoş-nud olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. 

[228]

Resulullah'm şefaati ümmetinden büyük günah işleyenler için olacaktır. Resuller, nebiler, alimler, veliler, şehitler büyük günah işleyenler için
şefaat edebilirler. Resulullah (sav) 'in şefaati umumidir. Yani herkes içindir. Zira zatına verilen hasletlerden biriside "şefaat makamı" dır. Şefaat
haktır ve bunu inkar etmeyen kimse için kurtuluşa vesile olur.
 
Mizan:
 
Allah'u Teala'nm bildiği ve takdir ettiği şekilde amellerin tartıl-masıdır. Cenab-ı Hak (cc) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse bir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören

olarak biz yeteriz. 
[229]

Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Hesap görenler olarakta (şanı yüce olan) biz kâfiyiz. Kimin de tartıları (iyilikleri) hafif

gelmişse artık onun yeri haviyedir. Bildin mi haviye nedir? O kızgın bir ateştir.
[230]

Bu ayete göre, insanın bütün amelleri iğneden ipliğe kadar Cenab-ı Hak tarafından tartılıp eşit bir şekilde değerlendirilecektir. İşte böylece kişinin
ahiret hayatı ve yeri, makamı belli olacaktır.
 
Kader Değişir Mi?
 
Cenab-ı Hak buyuruyor:

Allah dilediğini siler, dilediğinide sabit bırakır. Ana kitap onun yanındadır. 
[231]

Şu halde Cenab-ı Allah (cc) kader programını ayrıntılarıyla belirlemiş ve levhi mahfuz'a yazmıştır. Bu levhi mahfuz da değişiklik olursa gene onun
elinde ve kudretindedir. Yani onun rızası ile olur. İste Cenab-ı Hak neshetmek isterse yani neshetmek hükmü isterse kesinlikle nesheder. Eğer
istemezse neshetmez. Yani o hükmü olduğu yerde devam eder.
Şu halde okumak bir ihtiyaçtır. Zira insanlığa hidayeti ve gerçek saadeti göstermek üzere indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayeti
Cenab-ı Hak'km sevgili Peygamberine ilk hitabı 'oku' emri olmuştur. Okumak insan için ekmek ve su gibi daimi bir ihtiyaçtır. Çünkü öğremenin en
önemli yolu okumaktır. Kültürlü bir insan olabilmenin ilk şartı budur. Dini ve dünyevi bilgi ve görgümüzü okumakla geliştiririz Toplum içinde
seçkin bir yere sahip kişiler bu duruma disiplinli bir okuma ve öğrenme aşamalarından sonra gelmişlerdir.
Gelecekte ilim ve fen alanlarında yeni merhaleler katedebilmek için daha önce yazılanlardan istifade etmek zorunluluğu vardır ki buda araştırmakla
gerçekleşir. İnsan ancak mazisini iyi bildiği nisbette yaşadığı zamanı iyi idrak eder. Yaşadığı devri kavrayabildiği o-randada geleceği görüp tedbir
alabilir. İnsanlık, ilim ve fende bugünkü düzeye yükselmesini okuma ve yazmadaki ileriliğine borçludur. Özet olarak okumak ve yazmak kabiliyeti
insanoğluna yüce yaratıcı tarafından bahş edilenin .büyük nimetlerden biridir. Şu halde okumak insan için bir ihtiyaçtır. Sesli ve görüntülü
yayınların yaygınlaşması okuma zevkimizi koreltmemelidir.
Zamanımızda her eline kalem alan kendini İslam alimi sanıp din kitabı yazmaya kalkışıyor. İslam bilgilerinden haberi olmadığı i-çin aklına geleni
yazıyor. Çenesi kuvvetli olanlar kürsülerde zan ve hayal ile konuşuyor. Bugün gençlik kahraman ecdadından kendisine miras kalan mukaddes
dinini öğrenmek isteyince uydurma tefsirleri islam düşmanlarının kin ve garaz ile ingilizce veya diğer dillerde yazdıkları kitaplardan çevrilmiş,
islam tarihlerini ve cahiller veya dinini satarak para kazanmak isteyen münafıklar tarafından hazırlanmış kitap ve mecmuaları okumak, yahut din
ile alakası olmayan gazetelerden bilgi edinmek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki dinimizde, İsrailoğullarınm peygamberleri gibi çok miktarda ve
çok yüksek alimler yetişmiş ve bunların yazdıkları yüz binlerce kitap islamiyeti bütün dünyaya anlatmış ve tanıtmıştır. Doğru olan islam bilgilerine
"ehli sünnet yolu" denir.
Cenab-ı Hak ilmi kulların göğüslerinden çekmek suretiyle almaz. Ama alimlerin canlarını almak suretiyle ilmi çekip alır. O kadar ki gerçek ilim
adamı kalmaz. İnsanlar cahil kimseleri başlarına getirirler ve onlarda bilgisizce fetva verirler. Böylece hem kendileri sapıtır hem de halkı

saptırırlar. 
[232]

Şu halde çocuğu yedi yaşında iken eğitmek farzdır. Zira çocuk orta dereceli bir okulu bitirmeden gereken dini ve milli bilgileri almalı ve islam
kültürü ile beslenmelidir. Aksi halde elden çıkmış olur. İyi bir çevre ve arkadaş bulursa dönüş yapabilir. Bulamadığı takdirde başka fikirlere ve
ideolojilere yem olur. İslam şairi bu konuyu ne güzel dile getirmiştir:
Kimseden sorma bu adam nasıldır? Zira her adam arkadaşı ile beraberdir. Fayda verir çocuğa İslam dini edeplendirir. Fayda vermez şu edep
yaşlanan kimselere."
Ağaç yaşken eğilir, istenilen kıvama gelir. Kuru ağaçsa kırılır. "Kadere iman" bahsinde işlenen Allah'a imanla ve imanın derecesi ile yakından ilgili
olan tevekkül konusu yalnış anlaşıldığı için İslam hakkında hatalı değerlendirmeler yapılmıştır. Gerileme ve cehaletin yaygınlaştığı dönemler de
îslam toplumlarında görülen bütün yanlış anlayışlar, İslam karşıtı yazarların İslam dini hakkındaki yorumlarında da görülür. Buna mukabil



müslüman bilginler İslam inancının özünü ilgili ayetler ve hadislerin ışığında açıklamışlar, İslamın yükseliş çağlarından örnekler vermişlerdir.
Islamda tevekkül, sebeplere baş vurduktan sonra sonucunu Cenab-ı Hak'tan beklemektir. Başkalarına havale etmek değildir.Ha-kiki tevekkül
kuvvetlilik ve dinamizimdir. İstikbalden ümitli olmaktır. Allah'a güvenmenin ürünüdür. Onun hakkında hüsnü zan beslemenin ve ona bağlılığın
verdiği iç rahatlığıdır. Nitekim bununla ilgili bir ayette:

Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız Allah'a tevekkül ediniz. 
[233]

 buyurulmaktadır.
Bizi Resulullah'm yolunda olmayan fikirlerden Cenab-ı Allah muhafaza etsin (Amin, Yarabbel alemin.) Ayrıca ehli sünnet velcema-atten olmayan
ehli bidat mezheplerinin şerlerindende muhafaza buyursun Amin. Zira nefsin çeşitli arzulan vardır. Akide itibarıyla nefs, insanı daima hak yoldan
alıkoymak ister. İşte bu kötü isteklerden dolayı bizi muhafaza etsin. Şu halde hangi mezhepler yani akideler dalalettedir ve hangisi hak yoldadır?
Müşebbihe, mu'tezile, cehmiy-ye, cebriyye, kaderiyye v. b. mezheplerin görüşlei doğru yoldan sapmış olan akidelerdir.
Müşebbihe fırkası; Allah(cc)'nu teşbih ederler. Kimisi insana benzetir kimisi de başka bir şeye benzetir. Bunlar taife taifedirler.
Mu'tezile fırkası; Allah (cc)'nun sıfatlarını inkar ederler her şeyi akıl yoluyla çözmek isterler. Akılla hüküm verirler.
Cemiyye fırkası; Bunlar da inanmış bir insana günahın zarar vermeyeceğine inanırlar. Bunlarda bir kaç guruptur.
Cebriyye fırkası; Her şeyi Allah (cc)'nun yaptırdığına ve zorladığına inanırlar. Kul ne kadar kötülük yaparsa yapsın kul mesul değilmiş (haşa).
Kötülüklerin Allah'tan geldiğine inanıyorlar.
Kaderiyye fırkası; Kaderi inkar ediyorlar. Kesinlikle kader diye bir şey yoktur diyorlar. Bir insan bir şey yaparsa o zaman Allah (cc) halk eder. Yani
ezelde yazılmış olduğuna inanmıyorlar ve inkar ediyorlar. Kul bir şey yaptığı zaman da Allah (cc) halk ediyor diyorlar. Haşa ve kella milyarlarca
haşa ve kella diyoruz. Zira Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:
Kişi iman getirirse kadere, kalbinde kalmaz gammu kedere."
İşte bunlar ehli sünnet velcemaatin dışmdadırlar. Allah {cc) bunlar ve bunların benzeri fırkalara girmekten bizi muhafaza etsin (Amin).
Ya inançlı kardeşim bu fırkalar ehli sünnet velcemaatta muhalif oldular ve dalaletle arkadaş oldular. Kesinlikle biz onlardan baid ve uzağız. Allah
Celle den isteğimiz bizi sapıtmış olan fırkalardan yapmasın ve bizi Ehli Sünnet velCemaattan ayırmasın (Amin). Kısmet ve tevfık Allah(cc)
Tealanm elindedir. Biz ondan isteyeceğiz o da verecek inşaallah.
Zira Allah (cc) buyruyor ki:
Siz isteyin ben cevap vereyim yani kabul edeyim."
öyleyse Yarabbi! bizi ehli sünnet velcemaatten ayırma. Ayrıca Hz Peygamber {sav)'in yolundan, ashabı kiram'ın (ra) yoluna ram eyle. Hz
peygamberin şefaatine bizleri nail eyle (Amin). Ve ahlakıyla bizi ahlaklandır (Amin).
Hz Enes'in rivayet ettiğine göre güldüğü zaman tebessümle güler, kahkaha ile gülmezdi. Ağır ağır konuşur konuşmasını her seviyedeki insan
anlardı. Konuştuğu zaman meclisinde onlar onu ke-mal-i hürmetle dinlerdi. Herkesin hal ve hatırını sorar gönlünü alırdı. Lüzumsuz yere konuşmaz
cahilane konuşanlarla muhatab olmaz mukabelede bulunmazdı. Güler yüzlü, tatlı sözlü olup kimseye fena söz söylemezdi. Kimsenin sözünü
kesmezdi. Onun sözünü bitirinceye kadar dinlerdi. Alçak gönüllü olup sertlik ve hırçınlıktan eser yoktu. Onunla sohbet eden derhal ona bağlanır
onu candan severdi. Herkesin içtimai mevkiine göre muamele ederdi. Fazilet ehline derecelerine münasip şekilde saygı gösterirdi. Hisleri çok
kuvvetli olup pek uzaktan gelen sesi işitir ve kimsenin göremeyeceği mesafeden onu görürdü. Bütün hareketleri mutedildi. Bir yere giderken acele
sağa sola meyletmeden kemal-i vakarla yürürdü. Yürür gibi görünür fakat yanında gidenler sür'atle yürüdükleri halde geride kalırlardı.
Resulullah efendimiz (sav) 'in mübarek cismi pek latif, kokusu pek temizdi. Koku sürünsün sürünmesin teni ve teri en güzel kokulardan daha güzel
kokardı. HzEnes(ra) anlatıyor: "Ben Resuîullah'm bizatihi güzel kokusunu asla ne anberde ne de miskde koklamadım." Bir kimse onunla musafaha
etse bütün bir gün kokusunu duyardı. Mübarek eliyle bile çocuğun başını okşasa güzel kokuları diğer çocuklar arasında fark edilirdi. Güzel koku
sever ve kullanırdı. İşte müslüman için bilinmesi gereken Bazı hususlar altta gelecek olan konulardır. Bizim dinimiz "İslam" dır. İslam dininin
insanlara gösterdiği ödevleri iki şıkta toplayabiliriz:
a- Kalb ve vicdan ile ilgili olanlar; îman ve itikad.
b- Bedenle ilgili olanlar(amel ve ibadet) .
Birincisini daha evvel toplu olarak gördük. îkinciside tekrar i-kiye ayrılır:
1- Allah'a karşı olan ödevlerimiz
2- Allah'ın kullarına karşı olan ödevlerimiz.
Allah'a kaşı ödevlerimiz, hayr ve faziletin kaynağı yalnız Allah olduğuna inandığımızı sözümüz ve işimizle göstermektir. Bunların başlıcası Allah'ın
birliğini ikrar ettikten (söyledikten) sonra ibadettir. Allah sevgisinin kaynağı olan namaz bu ibadetlerin başında gelir. Şu halde Allah'a ibadet etmek
ve O'nun emrine tabi olmak en önemli vazifemizdir. Zira O'nun kanununa emrine tabi olmak hem din ve hem de. Ahiretimiz için menfaatimizedir.
Allah'u Teala (cc) her türlü noksan sıfatlardan mubaad ve mü-nezzehdir. Yaptığı her şeyi mükemmel olarak yaratmıştır. Kainatın noksansız bir
yörüngeye oturtulmuş olması azamet-i ilahi nin gösterilmesi bakımından en büyük örnek ve misaldir. Kemal sıfatının büyüklüğünü her yerde
görüyoruz. Mesela milimetrik bir sapma olsa dünya üzerinde hiç bir canlı kalmaz. İşte Allah (cc) kemal sıfatı gereği bu evreni mükemmel ve
noksansız yaratmıştır. Kainatın yaratılmış olması Allah (cc)'nun kemal sıfatının gereğidir.
Allah (cc)kainatın içinde insanı niçin yarattı? Allah'ın (cc) kemal sıfatı gereği "kendisini bilen" bir varlığın yartılmasını gerekli kıldığı için insanı
yaratmıştır. Bir kudsi hadiste :
Ben, gizli bir hazineyim bilineyim diye insanları yarattım" buyuruyor. Allah (cc) şurada bir hazine olsa ve kimse tarafından bilinmezse onun
değerli kıymetli olduğu da bilinmez. Hazinenin bilinmesi daha etemmli bir durumdur. Bir hazinenin değerli olduğunu anlamak içinde onun
bilinmesi lazım ve elzemdir. Bu kudsi hadisi şerifin anlamı şöyle olabilir: "Ben bir gizli hazine idim bilinmek istedim halkı da bilinmem için
yarattım."
Demekki insanın yaratılış gayesi Allah'ı (cc) bilmesidir. İnsanlar neyi bilecekler? Yani sıfat-ı ilahiyye yi bilecekler. Kendisini bilen bir varlık
yaratacağını haber veren Rabbimiz şayet insanı yaratmamış olsaydı kainatta bir eksiklik olurdu. Halbuki Allah (cc) bütün noksan sıfatlarrdan
muabbad ve münezzehtir. İnsanı saygı değer yani eşrefımahluk olarak en mükemmel şekilde yaratmış ve insana sen benim dünyada halifemsin
demiştir. Halife ne demektir? Allah'ın (cc) yer yüzündeki temsilcisi savunucusu demektir. Allah (cc) insanın yaratılmasını istemeseydi yine



Allah'ın (cc) sıfatlarında bir eksiklik noksanlık olmazdı. İnsanların yaratılmış olması onun kemal sıfatına bir katkıda bulunmuşda değildir. Allah
(cc) insanları niçin imtihan ediyor?
İnsana kıymetli meziyetler (özellikler) verdiği için ona tenbihat yapmak gerekir. Bu imtihan o kıymetli meziyetlerden dolayı terettüp ediyor. Bu
meziyetler yani özelliler nelerdir? Kur'an-ı Kerim nimeti, peygamber gönderilmesi nimeti, akıl nimeti, fıtri olarak verilen nimetler (his, irade,
ünsyet ve düşünce).
Kur'an nimetinin yanında bir de Kur'anı açıklayan peygamber gönderilmiş, insanlar kendi fikirlerine heva ve heveslerine göre onu anlayıp
yorumlamasınlar diye. Bununlada kalınmamış Allah (cc) rahmetinin genişliğini göstermek için akıl nimetini vermiş bu akıl sayesinde insan sadece
doğruyu bulmakla kalmıyor. Doğrular içinde en doğrusunu bulma melekesini bu akıl nimetiyle elde etmiş oluyor. Ayrıca insanı öyle bir yapıda
yaratmışki diğer hiç bir varlık bu şekilde yartılmamıştır.
İşte insana bu fıtri yaradılış sırrı bir çok şey kazandırıyor. Allah (cc) aklı iyi ile kötüyü ayırdetme kabiliyeti olarak hissi faydalı ile zararlıyı
ayırdetme kabiliyeti olarak doğu ile yanlışı ayırdetme kabiliyeti olarak düşünceyi vermiştir. Bu gibi özellikler hepsi yalnız ve yalnız insanlara
hasdır. Diğer valıklarda yoktur. İşte bu kadar nimet verilen insanın İmtihan edilmemesi düşünülemez. Her nimetin bir meşakkati bir külfeti vardır.
Ve her nimetin bir hesabı ve bilgisayarı vardır. Bütün canlıların Mahkemei Kübra'da hesaba çekilmesi Allah'ın (cc) adaleti gereğidir.

Sonra o gün (kıyamet te) nimetin şükründen ebette sorulacaksınız. 
[234]

Kennin cem-i eknan gelir, sevbin cem-i esvab, kesretin cem-i ise keser gelir. Anlamı ise bir şeyi örtüp saklamak demektir yani bir kulübe gibi.
Kesretin anlamı ise kırılmış parçalara ayrılmış demektir. Sevb çoğulu esvab gelir anlamı ise liba, elbise demektir. Netice i-tibariyle dünya hayatı
imtihan yeridir. Bu imtihanda başarılı olmak için mücadele etmek ve çalışmak lazımdır. İnsan imtihanda kazanmak ve sonunda huzura kavuşmak
rahat olmak için birtakım işler yapar. Görev ve yükümlülüklerini belli kurallar çerçevesinde yerine getirmeye çalışır. Allah (cc) yanında üstün
dereceler elde etmek ve onun sevdiklerinden olmak insanlar arasında itibarlı ve seçkin bir konuma sahip bulunmak için çeşitli işlerle uğraşır.
Fakat her işinin islamın iş ahlakı kurallarına uygun olması i-çin büyük özen gösterir. İş ahlakına sahip olan fertler ve toplumlar hızla kalkınıp
yükselirler. Amaçlarına rahatlıkla ulaşırlar. İş ahla kının temelinde yapılan bir işi tam olarak yapmak doğru ve dürüst olmak, aldatma, çalma,
kandırma, hile ve mekr gibi insanın şeref ve haysiyetini rencide eden iş ahlakına uymayan hareketlerden kaçınmak lazımdır.
Yüce Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin. 
[235]

Müfessirlere göre Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin mealindeki ayetin anlamı Müslü-manın bütün varlığı
ile Allah'ın emirlerini yerine getirmeğe ve yasaklarından kaçınmaya çalışmasıdır. Nitekim sahabeden Abdullah îbni Mesud (ra) ayetin bu kısmını
şöyle açıklamıştır:
O'na asi olmayıp itaat etmek nankör olmayıp şükretmek ve O'nu unutmaksızın hatırda tutmaktır."
Allah'tan korkup hayatımızın her safhasında onun kontrolü altında olduğumuzu unutmamalıyız. Kulun dünyadaki huzur ve mutluluğu islamın
hayat verici prensiplerine gönülden bağlanması ile mümkündür. Bu prensiplerin özünde Allah (cc) korkusu vardır. Bir insanın gönlünde ve kalbinde
Allah (cc) korkusu yer etmemişse hangi makam ve mevkinin sahibi olursa olsun huzur bulması ve kalben mutmain olması kesinlikle beklenemez.
Ebu Necih el irbaz bin Sariye (ra) şöyle rivayet ediyor;
Resulullah (sav) bize çok güzel ve etkili bir vaazda bulundu. Bu vaazdan dolayı gözler yaşla, kalpler korku ile doldu. Bunun üzerine biz dedik ki:
Ey Allah'ın Resulü! Bu sanki veda eden birinin vaazına benziyor. O halde bize tavsiyede bulun. Buyurdu ki; Allah'tan korkmayı, başınıza bir köle
geçse dahi onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. İçinizden benden sonra yaşayacak olanlar bir çok ihtilaflar görecektir. Bu durumda size
sünnetimi ve doğru yolda olan raşid halifelerin yolunu tavsiye ederim (Benim sünnetime ve onlannyoluna sımsıkı yapışınız). Sonradan (din adına)
ortaya çıkan hususlardan sakınınız. Çünkü her bid'at sapıklıktır"
Şu halde islamiyetin emir ve yasaklarından birini bile hafife almak; Kur'an-ı Kerim ile, meleklerle, peygamberlerle alay etmek küfürdür. Küfre
sebep olan bir şeyi yapan dinden çıkmış olur. Küfre düşen hemen, derhal tevbe etmelidir. Zira o hal üzere ölse kesinlikle kafir olarak ölür. Tevbe
etmek imanını tazelemektir. Küfre düşüren hallerden bazıları şunlardır:
Allah'u Tealaya mekan izafe etmek (Allah yukardadır, göktedir demek gibi). Bir kimse Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor bana ise az
veriyor, böyle adalet olur mu? seni görmek bana can alıcıyı görmek gibidir şeklinde konuşmak gibi. Zenginin işinin yolunda gittiğini görünce
Allah'ta zenginlerle beraberdir demek. İslami bilgilerle ve İslâm âlimleri ile alay etmek aşağılamak. Dini bilgiler için bu bilgiler neye yarar kime ne
fayda vermiştir. Bize lazım olan şey paradır gibi sözler söylemek, haşa Allah'ın buna gücü yetmez demek, birisi için "onun hakkından Allah bile
gelemez ben nasıl geleyim" demek, Allah bizi unuttu demek, Cenab-ı Hak'ka Allah baba demek, herhangi bir şey için; Allah'ın işi kalmadı da bu
gibi şeyleri mi yaratıyor demek.
Harama helal, helala haram demek, büyük ve küçük günah işleyen birine tevbe et denildiğinde ne yaptım ki tevbe edeyim demek, kötü insanlar
görünce bunlar zebani gibi insanlar demek, bir kimseye Allah bana cenneti verirse sensiz istemem demek, dinen mübarek olan bir şeye dine,imana,
kitaplara, peygamberlere, mezhebe, Kabe'ye sövmek. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine bile olsa inanmamak veya şüphe etmek. Kur'an-ı Kerim'i çalgı
ile okumak. İslamiyet bu asra uygun değildir demek.
Dinimizce öğrenilmesi farz olan bilgileri öğrenmemek, öğrenmeye lüzum görmemek. Sihrin, büyünün muhakkak tesir edeceğine
inanmak.Tenasuha yani ölen insanın ruhunun başka birine geçtiğine inanmak. Zalim birine adil demek. Haram işleyen birine güzel yaptın demek.
Mü'minin ağzının içine... diyerek sövmek. Yabancı kadına şehvetle bakıp güzele bakmak sevaptır demek. Şarabın azına az içersen günah olmaz
demek. Güzel bir bebek görünce Allah bu çocuğu özenip bezenip yaratmış demek.
Kötülemek için falanca cennete girse ben girmem demek. Kafir olmak hırsızlıktan, yalancılıktan, hainlikten iyidir, demek. Allah gökten bize
bakıyor demek veya Allah göktedir, demek. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla ve fenne uygun değildir demek. Namaz kusanda kılmasanda
ne fark eder, demek. Helal bana iyilik getirmiyor, demek. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek ve gazabından emin olmak. Müslümana kafir
demek. Bu işte ilahi şuuru görüyoruz Allah ne kadar mükemmel düşünmüş, Allah çok akıllıdır demek. Allah'u Teala için düşünerek veya hesap
ederek yahut planlayarak yarattı demek.



Müslüman bir kimse bunlar veya bunlara benzer küfre sebep olan bir şey yaparak kafir olursa yani dinden çıkarsa önceki ibadetleri yok olur.
İmanın gitmesine sebep olan şeyden tevbe etmedikçe, kelimeyi şahadet söylemekle müslüman olunmaz. Ya erhamerrahi-min, Ya erhamerrahimin,
Ya erhamerrahimin öyle tehlikeli şeyler den bizi muhafaza eyle! Ümmeti Muhammedin tümünü muhafaza eyele! Senin rahmetinden bir şey eksik
olmaz.
Ümmet; kelimesi topluluk, gurup, birlik manasına geldiği gibi lider ve Önder anlamınada gelir. Zira Arapçadaki imam, ümem ve eimme gibi
kelimelerin hepsi aynı kökten gelmektedir. Dolayısıyla ümmet kelimesi ile Cenab-ı Hak "bir ümmet meydana getiriniz, bir gurup teşkil ediniz. "
demekle "bu gurubunuzun başına imammızıda seçin ifadesini taşıyan ümmet kelimesini kullanmıştır. Ayet-i kerimede "sizden bir kavim olsun" da
diyebilirdi. Ama Cenab-ı Hak'kın özellikle ümmet kelimesini kullanmış olması "Bu cemaat imamıyla beraber olsun böyle teşkil edin " manası
çıkmaktadır. Evet bundan sonra gelen şu üç kelime "O ümmet hayra davet etsin", hayra, doğruluğa, güzelliğe insanları çağırsın. Arkasından ne
geliyor? Ma'ru-fu da emretsin, Allah'ın emirlerini emreder halde olsun, kötülükleride nehy etsin, yasaklasın! Hayra davet etsinler cümlesini yüce
Allah şöyle buyuruyor:

Siz den öyle bir ümmet olsun ki hayra davet etsin, iyiliği emredip kötülükten sakın dır sn. İşte kurtuluşa erenler onlardır. 
[236]

Bu görev ehli sulta olmayan yani güç sahibi olmayan sivil insanların yapacakları görevdir. İşte tebliğ budur. îcrai güç olmadan sadece insanları
çağırmak davet etmektir, "emrederler" emir ise mutlak icraat ve güç sahibi kişi tarafından verilendir. Bir emrin emir o-labilmesi için mutlaka bir
üst makamdan bir yüksek makamdan alt makama doğru iletilmesi gerekir. Zira emir tabandan tavana değil tavandan tabana verilir. Dolayısıyla
Allah (cc) "Bu kuracağınız ümmet ve cemaat, imamınızla birlikte öyle bir makam ve mevkide işi gö-türmeliki iyileri emredebilir güçte olsun
demek istiyor. Aynı zamanda kötü şeylerede mani olsunlar. Çünkü imam olmak için ancak ve ancak güç ve icraat sahibi olmaktır. Mesela bizler
normal vatandaş olarak icraata yetkimiz olmadığı halde elinde içki şişesini kafasına diken bir insana ne yapabiliyoruz? Kesinlikle bir şey
yapamıyoruz. Ancak ve ancak onu davet ederiz. "Yapma bu iş haramdır" deriz. Ama selahiyyet ve icra sahibi olan birisi ona gerekli cezayı verebilir.
Artık İslam bu hususta ne emretmişse onu yerine getirir.
Kelamın fehvası şöyle oluyor: Ayet-i Kerime tebliği açıklarken üzerine vazife olmayan kişilerin görevini dile getirmektedir. Emir cümleleri de güç
ve icraat sahibi olan kimselerin yapacakları işleri dile getirmektedir. Bu da ancak ve ancak göz haline gelmekle mümkündür. İşte onlar kurtuluşa
erenlerdir. Demek ki kurtuluşa erebil-mek için halk olarak taban olarak insanları hayra davet etmek icap ettiği gibi tavan olarak da siyasi güç
olarakda ma'rufu emretmek münkeride nehyetmek gerekir. Kurtuluşa erebilmek için bu şarttır. Bunlar biribirinden koparıldığı takdirde kurtuluşa
ermek mümkün değildir.
Bu Ayet-i kerimeyi Hamdi Yazır "Hak Dini Kur'an Dili" isimli büyük tefsirinde şöyle açıklıyor: Hayra davet ve emri bil ma'ruf ve nehyi anil
münkeri yapacak bir ümmet ve liderin seçilmesi müslü-manlara imandan sonra ilk dini farzdır. İmandan sonra müslüman-larm;insanları hayra davet
edecek ma'rufu emredecek, münkeri nehyedecek bir ümmeti ve bu ümmetin başına bir imamı bir lideri geçirmesi imandan sonra ilk dini farizadır."
İmandan sonra ikinci dini vazife kesinlikle budur.
Bunu yerine getirebilen müslümanlar ancak ve ancak kurtulanlardır. Bu Âyeti Kerime imandan sonra bu ilk farizayı diniyeyi yerine getirenler
hakkındadır. Aksi halde bunu yapmamak veya akamete uğratmak "Ey mü'minler Allah'tan nasıl kormak gerkiyorsa öylece korkunuz ve dünyadan
mutklaka iman ile göçediniz; öldüğünüz zaman mü'min olarak ölünüz" manasına havi ayeti kerimenin ihtiva ettiği husus tehlikeye düşmüş olur.
"Müslüman olarak dünya hayatına veda ediniz "ayeti kerimesinin ihtiva ettiği mana: müslüman-larm imandan sonra ma'rufu emredecek münkeri
nehyedecek, hayra davet edecek bir cemaatı ve imamı, lider kadroyu kurmamaları bu dünya haytından imansız olarak gitmerine sebeb olmaktadır.
Resul-ü Ekrem efendimiz bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor: "Nefsim canım yedi kudretinde olan Allah a yemin ederim ki ya ma'rufu emredersiniz
(ve bunu yapcaksınız veya aynı şekilde kötülüklere mani olabilecek ümmeti ve liderinizi kuracaksınız).yada bunu yapmadığınız müddetçe Allah
(cc) kendi katından sizin üzerinize derhal bir azap gönderir. Ondan sonra Allah'a dua etseniz (ya Rabbi şu bela-dan bizi kurtar şu cezadan bizi kurtar
diyeceksiniz). Allah sizin dua-lannızıda kabul etmiyecektir buyuruyor. Şu halde dualarımızın kabulü için ma'rufu emredecek münkeri nehyedecek
ümmeti kurmak ve liderini seçmek o görevi mutlak ve kesinlikle yerine getirmek icab ediyor. Bu hadisi şerifi İmam Ahmed, Tirmizi, İbni Mace,
rivayet etmiştir. M. vzusunu etmiş olduğumuz bu ayeti kerimeyi İbni Kasım şöyle tefsir etmiştir: "Siz öyle bir güç sahibi cemaat meydana getiriniz
ki burada makam sahibi, mevki sahibi olan bir imamı ve kadroyu başa getirin ki onlar Allah'ın emirlerini yerine getirebilsinler ve böylelikle hayra

davet edip marufu emredip münkeri de 
[237]

 nehyetsinler. 
[238]

İşte birlik ve beraberlik islamiyyette o kadar önemlidir ki onun için iyi şeyler meydana getirir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle
buyurmuştur: "Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, onu yalanlamaz, onu utandırmaz. Her müslümana diğer müslümanın ırzı,
malı, kanı haramdır." Takva işte bunlardır. Bir kimseye şer olarak din kardeşini hor görmesi kâfidir.
Aynı raviden rivayet edilen başka bir hadiste şöyle buyurulmuştur:
Birbirinizi aldatmayınız. Alışverişte birbirinizi kandırmayınız. Birbirinize hased etmeyiniz. Birbirinize dargın durmayınız. Birbirinizden yüz
çevirmeyiniz. Birbirinizin bitmek üzere olan pazarlığını boz-mayınız. Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulm
etmez, onu yardımsız bırakmaz. Ona hor bakmaz. Resulullah üç defa göğsüne işaret ederek işte takva buradadır. Bir kimsenin şerir olması için
müslüman kardeşini hor görmesi kâfidir. Müslümanın müslümana kanı, malı, ırzı haramdır."
Allah'u Teala şöyle buyuruyor:
 
Müslüman Müslümanın Kardeşidir."
 
Şu halde mü'min ehli kitabın yani Yahudilerin, Mezmurlarm, Hri s uyanların kardeşi olamaz. Bu konu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Bundan
şüphe ve şek eden kimse neuzubillah dinden çıkar. Yalnız insaniyeti bütün insanlara yapmak veya yaptırmak lazım ve elzemdir. Zira Resulullah
(sav ) şöyle buyuruyor:
"Zımmiye kötülük yapanların hasmıyım."
Yani kıyamet gününde onlara karşıyım.İslam silmden geldiği i-çin anlamı sulh, barışmak, teslim olmak demektir. Mü'min saf iyi kimsedir. Münafık



ise hilekâr kötü kimsedir. Gerçek mü'min dünya menfaatma önem vermediği ve hırs peşinde olmadığı için umumi o-larak herkesi kendi gibi
zannederek hareket eder. Şu halde müslü man saf, hilesiz ve hurdasızdır. Bunun neticesi olarak bazan aldatı-labilir. Daha ziyade ahirete taalluk eden
işlerde ve Allah'ın rızası gözetilmesi icap eden yerlerde ihtiyatlı ve sağlam hareket eder. îşte bunlardan sadece bir tanesi Suheyb bin Sinan
Mekke'nin yerlisi değildi. Dışardan gelmiş ama çok zengin olmuştu. Aynı zamanda büyük meblağda alacakları vardı. O da Mekke'yi terk etmeye
karar vermişti. Tam ayrılacağı zaman ise gözü maddeden başka bir şey görmeyen Kureyşliler Suheybin önüne dikildiler. Gitmesine mani oldular.
Suheyb onlara şu teklifi yaptı: "Alacaklarımdan feragat etsem, mallarımı size bıraksam, bana mani olmaktan vazgeçip yol verirmisiniz? Onlar evet
dediler. Dediklerini yaparsan sana mani olmayız. Bunun üzerine Suheyb sevinç içinde "öyleyse bütün mallarım sizin olsun" deyiverdi. "Çünkü
Suheyb iki şeyden birini seçmek zorundaydı. Verdiği karar Allah Resulünü çok sevindirmişti ki Allah Resulü bu hadiseyi duyunca :

"Suheyb kârlı çıktı, Suheyb kârlı çıktı." müjdesini verdi.
[239]

 Bunun neticesi olarak mü'min bazan aldatılabilir. Daha ziyade ahirete taalluk eden
işlerde ve Allah'ın rızası gözetilmesi icap eden yerlerde ihtiyatlı ve sağlam hareket eder.
Allah'tan kormayan samimiyetsiz ve kötü ruhlu insanlar dünya ve onun nimetlerine çok fazla önem verirler. Bunun için de karşısında ki insanları
iki yüzlülükleriyle çeşitli yalan ve dolanlanyla aldatmaya çalışırlar. Müslümana düşen böyle kimselere aldanmamak, onların oyunlarına
gelmemektir.Müslüman uyanık olmalıdır. Ve herkese teslim olmamalı ve itbar etmemelidir. Kendi kalbinin mühürlenmesinden kaçmalıdır. Kalp
ilahi rahmetin yöneldiği iman cevherinin korunduğu ilahi sevginin yerleşip kök saldığı kutsal bir merkezdir. Onu bu özelliğinden uzaklaştıran
kimse kendine kötülük etmiş olur. Resulullah (sav) 'in bu konuda şu hadisi vardır:
"Manevi mühür arşın ayağına asılı olarak durur. Allah'ın haram kıldığı şeyler işlenmeye başlanır ve günahlarla amel edilerek Allah'a karşı cüretkâr
davranıhrsa Allah o mührü gönderirde o günahları işleyen kimsenin kalbini mühürler ve artık ondan sonrada (gerçeği bulmak, hakikati Öğrenmek

hususunda) aklını kullanmaz olur. 
[240]

"Huzur istersen o zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen o kaygı ile birlikte bulunur. 
[241]

Eğer nefs ve şeytan bazı evkatta mü'minin kalbine kötü, fena şeyler getirir. Mü'minler bundan korku duyarlar. Hz peygamber şöyle buyuruyor:
"Ümmetimin gönlüne gelen (nefsani) temayülleri (fiilen) işlemedikçe yahut diliyle söylemedikçe Allah (cc) affedecektir."
Peygamberimiz (sav) ümmetinin kalbine gelecek olan bu gibi vesvese ve nefsani duygular dolayısıyla ümmetini Cenab-ı Allah'ın mes'ul
tutmayacağını bu hadisi şerifi ile haber vermektedir.
İnsanoğlunun bu ve benzeri duygulardan sıyrılması kendi e-linde değildir. Bu gibi fikirlerin teşekkülünde insanın bir etkisi yoktur. Allah'ın adaleti
insanı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yaptığı davranışlardan ötürü sorumlu tutar. Gücü dışında oluşan düşüncelerden sorumlu tumaz. Sunuda
söyleyelim ki bunlardan korku duymak kuvvetli imana delalet eder. Şu kadar var ki Allah'ı çok zikretmek devamlı ve halisane ibadet etmekle
mü'min böyle vesvese ve hatalardan kurtulabilir.
İnanan insan daima Allah'la beraberdir. Allah'ı yanında bilen korkudan ve endişelerden kesinlikle uzak yaşar. Kur'an-ı kerim de "Allah tealayı çok
çok anınız." emri yanında "şüphesiz bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erer.
Hakikati yer almıştır. İnsanoğlu Allah'ı unutup başka şeylerde mutluluk aradığı takdirde hiç şüphesiz aradığını bulamayacak sonunda çıkmaz
yollara saplandığını anlayacaktır.
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İKİNCİ BÖLÜM
DÖRT MEZHEP İMAMI

İmamı Azam Ebu Hanıfe Ve Hanefi Mezhebi
İmam Malik Ve Maliki Mezhebi
İmam Malik'in Eserleri:
İmam Şâfi Ve Şafii Mezhebi
İmam Ahmed Bin Hanbel Ve Mezhebi
Hz Ebu Bekir (Ra):
Hz Ömer (Ra):
Hz Osman (Ra):
Hz. Ali (Ra):
a- Selefiye Mezhebi:
Allah'ın Eli Onların Elleri Üstündedir."
b-Maturidi Mezhebi:
1- Kitabut-Tevhid:
2- Tevilatu'l-Kur'an:
c- Eş'ari Mezhebi:
Neden Birden Fazla Mezhep Vardır?
Fukahanın Tabakaları
1- Müctehid Fişşer'i:
2- Müctehid Fil Mezheb:
3- Müctehidi Fil Mesele:
4- Eshabı Tahric:
5- Eshabı Tercih:
6- Eshabı Temyiz:
7- Mukallidi Mahz:
1-   Müetehidi Müstakil:
2-   Müetehidi Müntesib:
3- Müctehid Fil Fetva:
4- Müctehid Fil Mezheb:
Fıkhın Tanımı
a- Dünyevi Hüküm:
b- Uhrevi Hüküm:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAHARET

4- Temiz Ve Temizleyici Olan Su:
2- Temiz Ve Temizleyici Olmakla Beraber Kullanılması Mekruh Olan Su:
3- Teiniz Olduğu Halde Temizleyici Olmayan Sular:
4-Necis Olan Su:
Altın Ve Gümüş Kapların Hükmü:
Altın Ve Gümüş İle Yamalı Kapların Hükmü:
1-Muğalleze Necaset:
2-Muhaffefe Necaset:
3-Mutavassita Necaset:
Ağır Necisler Şunlardır:
Hafif Olan Pislikler:
Abdest (Vudü)'İn Farzları:
Abdestin Ruh Ve Beden Üzerindeki Olumlu Etkileri:
Abdestin Farzları:
Abdestin Sünnetleri:
Abdestin Mekruhları:
Abdestin Edepleri:
Abdesti Bozan Şeyler (Nevakızü-ı Vudü):
Gusül (Boy Abdesti):
Guslün Mekruhları:
Guslü Gerektiren Haller:
Îstihaze:
Teyemmümün Niteliği Ve Farzları:
Teyemmümün Şartları:
Teyemmümün Farzları:



Teyemmümün Sünnetleri:
Teyemmümü Bozan Şeyler:
Mestler Üzerine Mesh Etmek:
Meshi Bozan Şeyler:
İstinca Ve Adabı:
Hayız (Aybaşı/Adet Görme):
Hayız Ve Lohusalığın Hükümleri:
Özür Kanı (İstihaze):

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NAMAZ

Ezan:
Ezanın Sıhhatinin Şartları:
Ezanın Sünnetleri:
Namaz
Namaz Dinin Direğidir."
Namazı Dosdoğru Kılınız."
Namazın Farzları (Şartları Ve Rükunları)
Namaz Kılınması Caiz Olmayan Ve Mekruh Olan Vakitler:

İKİNCİ BÖLÜM
 

DÖRT MEZHEP İMAMI
 
Mezhep, gidilecek yer, gidilecek yol anlamındadır. Mecazi olarak görüş, kanaat, inanç ve doktrin anlamında kullanılmaktadır. Terim olarak" bir
müçtehide mahsus ve fer'i olan ictihadi hükümler ile bu hükümlerin ispatına yarayan delillerdir"şeklinde tarif edilmiştir. Buna göre islamda imam
veya müçtehid kabul edilen bir kişinin anlayış ve izahlarından meydana gelen itikadi (inançla ilgili), fıkhi (uygulama ile ilgili, hukuki) veya şer'i
(dini) yol demek olur. Maturidilik, Hanefilik... gibi.
Diğer dinlerde de durum aynıdır. Dinlerin inanç esasları ve uygulamalarıyla ilgili farklı yorum ve anlayışlara dayanan sistem ve teşkilatlanmalar
mezhep olarak isimlendirilir. Peygamberlerden sonraki devirlerde aradan zaman geçtikçe ihtilaflar çıkmış ve çeşitli görüşler ortaya atılmış, bu
anlaşmazlık ve görüş ayrılıkları mezhepleri doğurmuştur. İslam mezhepleri arasında fikir ayrılıkları siyasi, itikadi veya hukuki ne olursa olsun
dinin esasını inkâra götürmez. Mezhepler insanlara kolaylık sağlayarak islamı yaşanır hale getirmişlerdir.
 
İmamı Azam Ebu Hanıfe Ve Hanefi Mezhebi
 
İmam-ı Azam (en büyük imam, en büyük lider demektir). Asıl adı Numan, künyesi Ebu Hanife olan îmam-ı Azam, soy tarafından arap değildir.
Belki hür fars neslindendir. H. 80'de Kufe'ye bağlı An-bar köyünde dünyaya gelmiş. 150 tarihinde Bağdat'ta ölmüştür. Allah (cc) gani kendisine
rahmet etsin. Amin, Amin , Amin. O büyük islam liderin babasının ismi Sabit Bin Züvata El-Ku-fı'dir. Emevi ve Abbasi devletlerinin yükseliş
zamanında yaşadı. 6 tane sahabe-i kiram gördüğü için tabiinden sayılmıştır. Enes Bin Ma-lik'i görüp ondan:"İlim tahsili her müslümana farzdır"
hadisini rivayet ettiğide söylenmiştir.
Ehli reyin imamı, Iraklıların fakihidir. Hanefî mezhebinin kurucusudur. İmam-ı Şafii onun hakkında: "İnsanlar fikıhda Ebu Hani-fe'ye iyâldir."
demiştir. Kufe'de kumaş ticareti ile geçimini temin etmiştir. İmam-ı Azam'm annesi, babası Sabit öldükten sonra îmam Cafer-i Sadık ile evlenmişti.
İmam-ı Azam bu zatın yanında yetişmiştir. İmam-ı Azam'a uyanlardan her birine Hanefi veya Hanefıyyul Mezhep denir. Sabit, îmam Hz Ali'nin
hizmetinde bulunmuş ve kendi nesli için onun duasını almıştır. İmam-ı Azam hazretleri bütün ehli sünnet tarafından saygı duyulan dört büyük
müçtehidin birincisidir. İmam-ı Azam denilince yalnız ve yalnız bu hatıra gelir.
İlmi, zekası, zühd ve takvası çok yüksekti. İçtihadmdaki yükseklik mezhebindeki kolaylık ve ekmellik bütün müslümanlar tarafından
benimsenmiştir. İmam-ı Azam'm yetiştirdiği alimler arasında güçlü müctehidler vardı. Fakat tamamı da İmam-ı Azam'a tâbi, tamamı da Hanefi
mezhebinin fıkıh alimlerinden sayılmışlardır.
Bunların en büyükleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer'dir. İmam Ebu Yusuf un adı Yakup İbni İbrahim El En-sari'dir. Dedesi
Sa'd (ra) ashabı kiramdandır. Hicretin 113. yılında Kufe'de doğmuş.
182 veya 192 tarihinde Bağdat'ta ölmüştür. Harunurreşid'in zamanında kadılar kadısı olarak görev yapmıştır (Kadııl kudat). İmam Muhammed,
Hasan Şeybani'nin oğludur. Babası Şamlıdır. Hicretin 135. yılında Vasıt'da doğmuş olup, Kufe'de yetişmiştir. 189 tarihinde Rey şehrinde vefat
etmiştir(ra). Din üzerine 99 kitap yazdığı rivayet edilmiştir. El-Mebsut, El-Ziyadat, El-Camiussağir, El-Siyerul Kebir, El-Siyerulsağir adlı kitaplar
bunlardan bazılarıdır. Bu kitaplarda ki meselelere "Zahirur Rivaye"denir. Kitaplara da Zahirur Rivaye kitapları denir. Hanefi mezhebinde en geçerli
rivayetler bunlardır.
İmam Züfer, İsfahan ve Basra'da valilik etmiş olan Huzeyl a-dında bir zatın oğludur. Hicri 110 yılında doğmuş ve 158 tarihinde Basra'da
ölmüştür(ra). Hanefi mezhebinin ihtilaflı meselelerinde önce İmam-ı Azam'm sonra İmam Ebu Yusufun sonra İmam Mu-hammed'in sonra İmam
Züfer'in görüşü ile işlem yapılır. Bu bir esas ve temeldir. İmam-ı Azam tevhid inancını savunmuş bu konuda "Kfıkhul ekber" adlı eserini yazmıştır.
O talebesi ile birlikte islam hukukunu geliştirmiş, fıkhın gelişmesi için temel kuralları yani fıkıh metodolojisini kurmuştur. İşte onların çokça
çalışmaları için metod-lu, sistemli bir hukuk ilmi(fıkıh) ortaya çıkmıştır.
İmam-ı Azam önce Emevilerin kadılık teklifini reddettiği gibi daha sonra kurulan Abbasi devletinin kurucularından Halife Man-sur'un kadılık



teklifrnireddeti. Hem kadılık teklifini redettiği hem de siyasi bakımdan Hz Hasan'm torunu İbrahimi desteklediği için Halife Mansur İmam'ı
dövdürdü ve tevkif ettirdi. İmam 70 yaşında iken hapishanede secdede iken Allah'ın rahmetine kavuştu. Kendisinin zehirletildiği de rivayet edilir.
Elli bin den fazla insan cenazesine iştirak etmiştir.
İmam-ı Azam, ilmi Hammad B. Ebi Süleyman'dan aldı. O da İbrahim En-Nihai'den aldı. İbrahim de Abdullah İbni Mesud'un talebesi Alkame B.
Kays'dan aldı. İbni Mes'ud reyle içtihada meylederdi. Hz Ömer onu Küfeye gönderdi. O da fıkıh meselelerine istinbat zekâvetina hazırlandı. Zira O
Irak'ta görev yaptığı için ve kendisine islam ahkamı sorulduğundan öyle ahkâmlara cevap vermek gerekiyordu. Cevabı ise ictihad rey ile olurdu.
Ondan sonra talebeleri onun izini takip ettiler. İşte rey ile ictihad Irak'ta yayıldı. Irak'ın u-leması bu özelliği ile nam aldılar. Bunun için Irak alimleri
(ashab-ı rey) ismini aldı. Medine alimleri ise ashab-ı hadis adını aldı. Zira Medine Peygamber (sav)'in meskeni, vahyin münzel yeri ve ondan
sonrada ashab-ı kiram'ın meskeniydi.
Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman zamanında islam merkeziydi. İşte Peygamber (sav)'in hareketini gören ve ondan hadis dinleyen sahabenin
ekserisi orada bulunduğu için özel olarak bir yer kıldı.
İmam-ı Azam Irak'ta mahiriyet adını taşıdı. Bu yüce makamına Maliki, Şafii ve zamanın ekseri uleması şahit oldu ve kabul ettiler.
İmam-ı Azam mezhebi Fars, Bağdat beldeleri Buhara, Hind, Yemen, Mısır, Şam vesai islam ülkelerinde yayıldı.İmamı Azam kendi kazancı ile
geçinirdi. Cevazı ruhsatı terkederdi. Ticaretle uğraşırdı ve bu işte mahirdi. Küfe şehrinde dükkânı vardı. Ortakları olup uzak memleketlere alışverişe
giderlerdi. Kazancı İle talebelerinin ihtiyaçlarını alır kendi evine bol bol harcardı. Evine harcadığı kadar fakirlere sadaka verirdi. Her cuma günü
anasının babasının ruhu için fakirlere ayrıca 20 altın dağıtırdı. Ortaklardan birinin çok miktarda bir malı şeriata uygun olmayarak sattığını
anlayınca bu maldan kazanılan 90 bin akçanm hepsini fakirlere dağıttı.
Davud-i Tai (ks) anlatıyor: Tam 20 yıl Ebu Hanife'ye hizmette bulundum. Bir kere olsun ayağını uzattığını görmedim. Bir gün dedim ki: İnsanların
yanındayken ayaklarınızı uzatmıyorsunuz. Hiç olmazsa insanlar gittikten sonra yalnız kalınca olsun ayağınızı uzatıp İstirahat buyursamz. Bana
cevabı şöyle oldu: Ben asıl insanlar gidince ayağımı uzatmaktan korkarım. Çünkü Rabbimin huzurunda olduğumu yalnızken daha fazla
düşünürüm.
Bir gün bir talebesi imama: İnsanlar sizin için geceleri uyumadığınızı söylüyorlar dedi. Cevabında bundan sonra geceleri uyumayacağıma söz
veriyorum dedi. Talebeleri niçin diye sorunca Allah'u teala: Öyle kullar vardır ki yapmadıkları şeylerle kendilerinin methe-dilmesini isterler
buyuruyor. Şimdi ben o insanlardan olmamak için uyumayacağım dedi ve otuz sene bir rivayete göre kırk sene geceleri uyumayıp yatsının abdesti
ile sabah namazını kıldı. Birçok kıymetli kitapta secde etmesinin çokluğundan Ebu Hanife'nin dizleri deve dizi gibi sertleşmişti. 55 defa hacca
gittiği rivayet edilir. 99 defa Allah'ın cemalini rüyada görmüştür. Hatta ve hatta ki yüz defa cemali rüyada görmüştür. İmam Malik onun için: "Ebu
Hanife'nin mantığı o kadar kuvvetlidir ki şu direk altındır dese onu ispat edebilir" demiştir.
İmam Şafii onu şiir ile medhetmiştir:
Hz Numan'ın zikir bahsi bize tekrarlayın şüphe yok ki onun zikir bahsi ne kadar tekrar edersen tekrarı hakiki miskdir öyle misk ki ondan zevk ve
sefa alıyoruz, "(rahmetullahi aleyhim ecmain Amin.)
İmam-ı Azamın fıkıhta takip ettiği kaidesi ve usulünü bizzat kendisi şöyle açıklıyor: "Ben evvela Allah'ın kitabında olanları alırım. Onda
bulamazsam peygamberin sünnetinden alırım. Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde bulamazsam o zaman ashabın sözlerini alırım.
Onlardan dilediğimin sözünü alır, dilediğimi bırakırım. Onların sözünden başkasına bakmam. Fakat tabiilerin sözleri ise onlar ictihad etmiş
kimselerdir. Bende onlar gibi ictihad ederim."
Tabiilerin en meşhurları bunları söyleyebiliyoruz: Hasan Basri, İbrahim Nahai, Şa'bi, îbni Şirin, Ata, Said Bin Müseyyeb. Fıkıhtaki olan delilleri ise
şöyle toparlayabiliriz:
1- Asli deliller: Kitap, sünnet, icma ve kıyas
2- Fer-i deliller: Kitap, sünnet ve icmaya muhalif bir durum husule getirmeyen ve meşruiyeti bu üç esastan biri ile bilinen istihsan, istishab, tahkimi
hal ve adet...vb.
îmam-ı Azam'ın hadislere karşı tutumu nasıldı? Kesinlikle Allah'ın (cc} dininde yalnız rey ile konuşmazdı. Zira sözlerinde açıkça müşahade
ediyoruz:  "Allah'ın diniyle ilgili şahsi kanaatinize göre hüküm vermekten sakınınız. Sünnete tabi olunuz. Kim ki sünnetten ay-nlırsa dalalete düşer,
sapıtır." Yine onun sözü ile söyleyelim; Resulullah (sav) her şeyi söylemiştir. Her söylediği şey baş göz üzerinedir. Kendisine iman ettik,
söylediğinin olduğu gibi olduğuna şehadet e-deriz.
Onun fıkhına "rey fıkhı" denmesi onun dinde kendi reyiyle hükmettiğini anlatmaz. Bu söz mecazidir. İmam-ı Azam(ra) ve ashabı nasslar karşısında
Hz Ömer, Abdullah Bin Mes'ud, İbrahim En-Nehai'nin hassasiyeti almışlardır. Ebu Hanife (ra) fakih ve müctehid olan bir ravinin rivayet ettiği
hadisleri kıyasa denk olsa bile yine kıyasa tercih ederdi. (Onun aksine yani Maliki mezhebinde kıyasa denk olmayan hadisler kabul edilmez. Böyle
iki delilin muarazası halinde kıyas tercih edilir.) Şu halde o, ashabın ve tabiinin rivayet ettiği mürsel hadisleri kabul etmektedir. Bununla beraber
muhad-dislerin tümü mürsel hadisleri sened ve hüccet olarak kabul etmemişlerdir. İmam-ı Azam'ın kendisinden şöye rivayet edilmiş: "Allah'ın
peygamberine muhalefet edene Allah lanet etsin, Allah onunla bize ikram etti. Onun sayesinde bizi kurtardı."
Şu olay bize sadık ve şahit olarak göstermektedir: İmam Mu-hammed Bakir (İmamiye fırkalarının en meşhurlarmdandır. İsmaili-ye fırkası onun
imamlığında kesinlikle ittifak etmişlerdir). Medine'de görüştükleri zaman aralarında şu konuşma cereyan eder:
Muhammed Bakir-Sen ceddim Resulullah'm dinini ve hadislerini kıyasla değiştiriyörmüşsün demiş. îmam-ı Azam'ın o zata cevabı şöyle olmuştur:
-Allah (cc) korusun öyle şeyler nasıl olur? diye cevap vermiştir. Bundan sonra konuşma tarzı şöyle olmuştur: Belki değiştirdin? Siz layık
olduğunuz makama oturunuz. Ben de sana karşı bana yakışır şekilde yerime oturayım. Çünkü sana karşı sonsuz saygı ve hürmetim vardır. Size karşı
ceddinizin hürmetine kesinlikle sizlere saygı, hürmet göstermek lazım ve elzemdir. Zatınıza karşı üç sualim var:
1- Kadın mı daha zayıftır, erkek mi? Kadının hissesi mirasta kaçtır?
Erkek mirasta payı iki alır, kadın ise bir alır. İşte bu ceddin yani Resulullah'ın mukaddes sözü değil mi?Eğer ve şayet ben onun dinini bozmuş
olsam kıyasa göre erkeğin payı bir, kadının payını ikiye çıkarırdım. Zira kadın çalışmaya kudreti azdır ve kazancı da azdır. Lakin ben kesinlikle
kıyas yapmıyorum. Nassla işlem amel ediyorum.
2- Namaz mı daha Allah'ın (cc) nezdinde kıymetlidir yoksa oruç mu? Namaz daha kıymetlidir. Ceddinin sözü de aynen öyledir. Eğer ben onun



dinini bozmuş olsaydım kadın kendi özüründen temiz olduktan sonra kıyasa karşı namazını kaza yapmasını emreder, orucunu kaza ettirmezdim.
Kesinlikle ben kıyasla öyle şeyler yapmıyorum.
3- İnsanın sidiği yani bevli mi daha pistir yoksa meni mi?
Bevl daha pistir. Eğer ben ceddinin dinini kıyaslarımla değiştirmiş olsaydım, kıyasa nazaran bevlden yani sidikten sonra gusül yapmasını, meniden
sonra da abdest almasını emrederdim. Lakin ben hadise karşı aykırı rey kullanarak, kıyas yaparak ceddin Resu-lullah'ın dinini değiştirmekten
Allah'a sığınırım. Böyle şeylerden Allah beni muhafaza etsin. Bu konuşmadan sonra Muhammed Bakir ayağa kalktı. Ebu Hanife'yi kucakladı ve
alnından öptü. Bunu Muvaffak Mekki, Menakıb'mda alınmıştır.
Bazı çevrelerce İmam-ı Azam'ın îbni Halud gibi yalnız on yedi hadis rivayet ettiği iddiası, gülünç ve gizli düşmanlıktan meydana gelmektedir. Öyle
kimselerin kuru bir iddia ve gizli düşmanlıklarından başka senedleri kesinlikle yoktur.. Şu halde ictihad şartları bir adamdan olmazsa nasıl ictihad
yapabilir. Meseleler halledilirken içlerinde kırk kadar içtihada ehil zatın varlığı bilinen bir şuranın süzgecinden o meseleler geçerdi. Hulefa-i
Raşidin'in rivayet ettiği hadisler adet olarak Ebu Hureyre(ra)' in rivayet ettikleri hadisler adet olaraktan daha azdır. Şu halde denilirse Hulefa-i
Raşidin hadiste payları azdır, yetersizdir demek kesinlikle doğru değildir.
Bir de Yahya Bin Nasr şu sözleri söylemiştir: Ebu Hanife'nin yanma gittim. Onun evi kitaplarla doluydu. Bunlar nedir dedim? İmam-ı Azam cevabı
bana "hadistir" dedi. Bu kitaplardan faydalanılabilecek olan az miktarını rivayet ettim" dedi. Buhari, Müslim ve diğer sünen sahipleri huffazdan
bunlar hepsi muasır bir taifedir. Onlar islam fıkhının tedvininden sonra ortaya çıktılar ve hadislerden bir kısmını topladılar. Onlardan önce yaşamış
olan müctehidler yani müctehid imamlar hadis ve diğer malzeme yoluyla daha zengin kimselerdi. Onların yanında nihayetsiz bir merfu, maktu,
mürsel, ha disler deryası, sahabe ve tabiinden menkul fetva kaynakları vardı,
Müctehid imamların kitaplarına ve musannefatlarına baktığımız zaman bütün hadis çeşitlerini bulabiliriz. Kütüb-i Sitte müelliflerinden önce
yaşamış olan bu zatlar ve bu zatların arkadaşlarıdır. Onlar için hadislerin senetlerini keşif, kontrol etmek çok kolaydı. Zira Hz Peygamber'e (sav)
çok yakındılar. Bu zatlardan sonra gelen kimselere Kütüb-ü Sitte'ye ihtiyaç olmaları ve ihticac edilmesi yalnız ve yalnız onlara hastır.
İmam-ı Azam'ın hadisteki bilgisi orada dursun o zatın bilgisi nâkid ve (tenkid edici) cerh ve ta'dil sahibi olduğu bir gerçektir. Şu şekilde örnek
verebiliyoruz: Tirmizİ "İllerinde Yahya El-Hımmâni'den şunu rivayet etmiştir: Ebu Hanife'yi işittim şöyle diyordu - Cabirul Cüfı'den daha
yalancısını, Atâ'dan daha efdalini görmedim. Özetle İmamın (ra) cerh ve ta'dil rivayet ve hadis usulüne ilişkin sözleri hesaba gelmez. Eski ve yeni
muhaddisler onları nakletmek ve onlarla amel etmekten geri durmamışlardır.
Bunların hepsi fıkıhta olduğu gibi hadis ilminde de en büyük imam ve müctehid olduğuna delalet etmişlerdir. Zaten şuuru yerinde olan ve insaflı
kimse kabul etmiştir. Hatta ve hattaki Zehebi ve başkaları gibi. Zehebi'nin talebesi olan İmam Tacu'd Bin Subki Tabakatuş- Şafıiyyetil Kübra'sında
kendi üstadının ta-rihçei hayatını söylerken şöyle diyor: Şeyhimiz, üstadımız, imam, hafız Şemsü'd-Din Ebu Abdullah Et- Türkmâni Ez Zehebi
asrın mu-haddisidir. Cerh ve ta'dil mevzunun şeyhi ve bütün yollarda ricalinin yürümesini sağlayan destektir. Sanki bütün imamlar bir yerde
toplanmışlar da Zehebi onlara bakmış ve orada hazır olanlardan onların huzurunda bulunmuş olanın ihbarını nakletmeye başlamış biridir.
Zehebi Ön sözünde bu tezkire ilm-i Nebevi'nin hamalesi (taşıyıcıları) olanlardan ta'dil edilenlerinin (adaleti sübut bulmuş olanların) isimlerini cem
eder. Ta'zif (zaif addetme), tevsik (güvenilir bulma) ve tashih (sahihleme) ve tezyifde (delil almaya değer bulmama, layık görmeme, küçümseme)
bu zevatın ictihadlarma müracaat edilir dediği "Tezkiretü'l Huffaz" da İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi de hadis hafızları meyanmda zikretmektedir.
İbni Haldun: "Ebu Hanife'nin hadis ilminde büyük müctehid-lerden biri olduğuna, onların mezhebine olan itimatları, onun ilm-i hadise olan
düşkünlüğü, red ve kabulde sadece hadise itibar eder. Demiştir." Şayet İmam-ı Azam bu zamana kadar yaşasaydı yalnız ve yalnız dört halife
devrinde bilinen hadisleri alırdı. Zira dört halife zamanında bilinmeyen bir hadisi ki sonra bilinmesi düşünülmezdi.
Müteehhirin keşfettiğin ülkelere gezmeler yaparak incelediği halde Hicaz, ivedine ve Irakeyn (Küfe ve Basra) halkı yanında bir izine küsüf
olmazsa kesinlikle hüccet ve delil olamaz. Bu hadisler yani dört halife zamanlıda bilinen hadislerden biriside imamın hıf-zmdan kaçmamıştır.
ÇürıKü onun ilmi Hicaz, Medine, Küfe ve Basra da bilinen hadislerin hepsini zaptediyordu. Eğer kendisine bazı hadislerin gizli kaldığını kabul
olursa bile talebeleri yani İmam Muhammed, Ebu Yusuf Züfer, lbnu-1 Hüzeyl, İbnul Mübarek, Hasan Bin Zeyyad vs hadislerin kaydını, tedvini
zamana yetişmişlerdir. Bu zatlar Imam-ı Azam'ın kıyaslarından hadise muhalif gördüklerini kabul etmemişlerdir. Şu halde kesinlikle Hanefi
mezhebi İmam-ı Azam ve zikir ettiğimiz talebelerinin sözlerinin, cemiyetin toplamından meydana gelmiştir.
Vaktaki El Hatibu'l Bağdadi Şam'a geldi. Onun yanında Dâre-kutni ile îbn Şahih'in "Müsned-i Ebu Hanife" adlı eserlerini getirmiştir. Bu iki
rnüsned sözü edilen on yedi müsnedden başkadır. Bununla beraber İmam-ı Azam'm hadiste yetersiz olduğunu söylemek ve bunda inad etmek
hased ve taassubdan başka kesinlik bir şeyin ifade etmez. A'meş'in dediği gibi bizde diyoruz: " Muhad dişler eczacı, fakihler ise tabib ve doktordur.
Sen ise ey koca adam! Hem eczacı hem de doktorsun."                                                              :
İmam Ebu Yusufun sözünü özenle inceleyelim. "Ebu Hanife bir görüş üzerinde karar verdiği zaman onun görüşünü destekleyen bir hadis veya eser
bulabilmek için Küfe şehrinin alimlerini dolaşırdım. Bazen iki veya üç hadis bulur onu getirirdim. O, hadislerin kimisine "bu sahih değildir" veya
" ma'ruf değildir" derdi. Ben de ona "senin görüşüne uygun olduğu halde bunların (illetini) nasıl biliyorsun? derdim. Bana "ben Küfe ulemasının
bütün ilmini bilirim" derdi. El-Hayratu'1-Hisan'da şöyle deniyor: "İnsanlardan bir kışımı Ebu Hanife'yi mürcieden saymaktadır. Bu söz kesinlikle
yanlıştır. Zira Mevakıf Sarihi diyor ki: Mürcieden olan Assan, Ebu Hanife'yi de mürcieden sayıyor ve kendi fikrini ona da nisbet ediyor. Bu İmam-ı
Azam'a kesinlikle iftiradır. Sonra Amidi diyor ki: O'nu ehli sünnet mürciesinden saymış olmaları gerek. Zira Mü'tezile ilk zamanlarda kader
meselesinde kendilerine her muhalif olana mürcie damgası vuruyordu. Ebu Hanife de iman eksilmez veya artmaz dediğinden ameli imandan geri
bırakır zannettiler ve mürcieden saydılar.
Bilindiği gibi mürcie ircad edenler demektir. İki anlama gelir: Birincisi geri bırakmak, mühlet vermek, ikincisi ise ümit vermektir. İmam Cafer Eş-
Sizâmiri, Şakikul Belhi'nin şöyle rivayet ediyor: "İ-mam-ı Azam Ebu Hanife insanların en çok vera sahibi olanlarından, en alimlerinden ve en çok
ibadet edenlerindendi." İmam-ı Rabbani "İmam-ı Azam (ra)'a muhalefet etmekten Allah'a (cc) sığınırım "diyor.
 
İmam Malik Ve Maliki Mezhebi
 
Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik'tir. Hicretin 93 (m. 711) tarihinde Medine'de doğmuş, 179 h.(m.795) tarihinde yine Medine'de vefat



etmiştir. Babasının adı Enes'tir. Enes'de b. Ebi Amir El Asbahi Yemen'de bulunan Zi Asbah kabilesine mensuptur. Tabiinden sonra Dari'l Hicre'nin
(Medine) fıkıhta ve hadiste imamdır. Velid Bin Abdüîrnelik zamanında doğmuştur. Reşit zamanına kadar yaşamıştır. Medine'den hiçbir yere göç
etmedi, ölünceye kadar orada kaldı. O da İmam-ı Azam gibi Emeviler ve Abbasiler zamanında yaşadı. Onun hayatının ekserisi Abbasiler zamanına
rastladı.
İslam devleti İmam-ı Azam ve İmam Malik devrinde genişledi. Batıda Atlas okyanusuna, doğuda Çin'e uzandı.Endülüs'ün fethi ile de Avrupa
içlerine genişledi. Genç yaşta Kur'an-ı Kerimi ezberlemiş, ondan sonra da RabiaturReyden rey fıkhını öğrenmiştir. Daha sonra îbni Hürmüz'den ilim
tahsil eden imam bu hocasının yanında fazla kaldığı için o da onun gibi şöyle demiştir: "Bir alim talebesine la edri (bilmiyorum) demeyi miras
olarak bırakmalıdır." Onun hocaları iki grubda ayrılırdı:
a- Fıkıh ve rey hocaları.
b- Hadis ve rivayet hocaları.
Onun hocalarının zikrolunan isimlerinden başka şu isimleri sayabiliyoruz: Ebuz-Zinad, Yahya Bin Sais El Ensari, îbni Şihab, Ez Zühri... Bunların
içinde Ebuz Zinad ve İbni Şihab rivayete, Rebia ve Yahya Bin Said gibilerinin fıkhı ise reye dayanmakta idi. Hocaları, hadis rivayeti ve fıkıh
fetvaları verme yeteneğine sahip olduğuna şehadet edince rivayet ve fetva işine başladı. Kendisi de "70 üstad benim yetkili olduğuma şehadet
etmeseydi bu içtihada girmezdim ve başlamazdım" demişti.
İmam Malik Mescidi Nebevi'de ders verirdi. Oturduğu yeri ise Hz Ömer (ra)'ın hüküm, kaza ve meşveret İçin oturduğu yerdi. Medine'deki evi
Abdullah Bin Mesud'un (ra) eviydi. İmam Malik iki dalda tedrisat yapardı:
1- Hadis dersleri
2- Fetva İşleri
İkinci Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Mansur devrinde Mu-hammed En-Nefsü'z Zekiyye ile ayaklananlar ve aleviler İmam Ma-lik'in sık sık
tekrarladığı:"İkrah karşısında kalan kimsenin andı, yemini geçerli değildir" hadisini delil göstererek halifeye yapılan biatin mutebersiz olduğunu
söylüyorlardı. Medine Valisi İmam Malik adına, bu hadisi rivayet etmeye mani olmuştur. Aynı zamanda bir mecliste aynı hadisi İmam Malik'e
sormuştur. O da yani îmam da (ra) aynı hadisi söyleyince bunu devlete zarar verdiği için bir suç olarak saymıştır. Ve kendisini yakalayarak, işkence
etmişlerdir. Kırbaçla vururmuş. Bir kolu da omuzundan çıkarılmıştır.
Mansur'dan sonra gelen halifelere karşı bir mürşit olarak meşhur imam gerek yazılı gerek sözlü olarak idarecileri irşad yönüne giderdi. İmam
Malik (ra) Arap bir ebeveynin çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. "Peygamberin (sav) ayak bastığı yere hayvan ayağı basamaz" diyerek hep yaya
olarak dolaştığı bu mukaddes şehirde h. 179 yani 86 yılında ardında koca bir mirası bırakarak fani hayattan ayrıldı (ra).
İmam Ebu Hanife ile görüşen İmam Malik'in görüşmesinden sonra Saad Bin Leys'e söylediği şu sözü meşhurdur: "Ebu Hanife beni terletti. Ey
Mısırlı o gerçek bir fakiktir". Sonra da Saad Bin Leys diyor ki: "Sonra Ebu Hanife ile karşılaştım ve ona Malik'in senin dediklerini kabul edip
seninle konuşması ne güzel şey dedim. Ebu Hanife de İmam Malik'ten süratli ve gerçek cevap veren ve gerçekçi, hakiki, kusursuz eleştirici kimseyi
görmedim" dedi.
İmam Malik, Hz Peygamber'i (sav) o kadar severdi ki ona saygısından dolayı zayıflığına ve yaşının epey ilerlemiş bulunmasına rağmen Medine
içinde hayvana binmemiş: "Allah Resulünün naşının defn olduğu şehirde hayvana binmem demiştir." İmam Malik'in zühdü, takvası nihayetsizdi.
Zira Cafer İbni Süleyman tarafından dövülmüş lakin peygamber soyundan gelen bu Medine valiye hakkını helal etmiştir. Zira peygamber
sülalesinden gelen bir insana öteki dünyada dava açmaktan korkuyorum demiştir.
İmam Malik'in çıkardığı ictihadlara uyan mezhebe "Maliki mezhebi" denir. Mezhebi önce Endülüs'e sonra bütün Meğrib'e (Fars'a) yayılmıştır.
Şimdi ise Sudan, Fas, Trablusgarp, Cezayir ve Yemen taraflarında kabul edilmiştir. İmam Malik'in usulü bir hüküm çıkarırken evvela Kur'ana
sonra da sünnete başvurmasıdır. Yalnız sünnetin üzerinde özenle çok durmuştur. Hicaz alimlerinden olan büyük muhaddislerin rivayetlerine
güvenerek öyle hadisleri sabit görürdü. Başka yollarda ise Medinelilerin işleri, amelini, mütevatir ve meşhur sünnetten sonra kaynak olarak
kesinlikle kabul ederdi. Hatta vi hatta ahad hadislere tercih ederdi. Medinelilerin amelini hüccet saymayanları ta'yıb ederek kınardı. Çünkü iman
Leys Bin Saad'a gönderdiği mektupta bu minvelin üzere meydana gelmiştir. Kur'an, sünnet ve Medinelilerin amelinden sonraki sırayı sahabi
fetvalarına verir ve onların fetvaları amel edilmesi vacip olan bir hadis olarak kabul ederdi.
Tabiilerin üzerinde Medinelilerin ihtilaf etmedikleri fetvaları da alır ve delil olarak kesinlikle kabul ederdi. Bunlardan sonra ise kıyas, istihsan ve
mesalihi mürseleyede kabul ederdi. Kıyas hüküm bakımından onun mukabilinde bir nass olmayan bir meseleyi hükme bağlayan ve aralarında
müşterek bir illet sebebiyle hakkında bir nass ve delil bulunan meselenin aynı hükmüne bağlamaktır.
İstihsan, cüzi maslahatın hükmünü kıyasın hükmüne tercih etmektir. Ona göre istihsan, nass bulunmayan yerde maslahatın hükmüne kabul etmek ve
uymaktır. İsterse kıyas bulunsun isterse bulunmasın bu konuda fark etmez.
Mesalihi Mürsele hakkında müsbet ve menfi özel bir delil bulunmayan maslahatlardır. Hanefılerde istihsan, Safirlerde kıyas ve Maîikilerde istislah
bu üç mezhepte birinin yerini tutan delillerdir. î-mam Malik'e göre asli delillerden biri de Sadd-i Zerayi'dir. Bu usule göre harama götüren bir şey o
da haramdır. Helale götüren bir şey helaldir. Maslahata götüren bir şeyde o da matlubdur.
 
İmam Malik'in Eserleri:
 
Muvatta adlı olan eseri vardır. Hem hadis hem de bir fıkıh kitabıdır. Muvatta sahih hadis, haber ve eserleri, sahabe ve tabiin fetvalarını da içine
bulmaktadır. İmam Malik zikr olanlardan hangisi bulmuş ise onu seçmiş ve hüküm verirken onu söylenmiştir. Muvatta kitabı İmam Malik'in (ra)
mesleğini, fıkıhtaki olan tariki ve fer'i meseleleri nasıl çözdüğünü belirten ve tafsilat gösteren bir kitaptır. Yalnız İmam Malik bu kitapta usul
kaideleri icmali olarak zikretmektedir. Ondan sonra onun mezhep salikleri onun fıkhından belirtmişlerdir. Muvattanın hadis yönünü ise bir
rivayete göre ihtidasında Muvattadaki hadislerin sayısı on bindi. Şu halde imamın bu adedin üzerinde tasarruftan olacak Muvattanın değişik
nüshalarında cem ettiği hadislerin sayısı ise değişiktir.
Ebu Bekir Ebheri, Hz Peygamber'den sahabe ve tabiinden nakl olunan âsarm 1720 olduğunu söylemektedir. Bunların içinde mevkuf olanlar 613,
tabiinden olanlar ise 230' dur demiştir. Muvattanın en meşhuru ise iki şahıs tarafından rivayet olunmuştur:



1- Yahya Bin Leysi El Endülüsi 'nin rivayetidir.
2- İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Bin Hasan Eş Şeybani'nin rivayetidir.
İmam Malik zamanında senede kıymet vermek yaygın olmadığı için İmam Malik rivayet ettiği hadislerin hepsini senet olarak Resu-lullah'a (sav)
ulaştırmış değildir. İmam Malik'in başka bir eseri ise El Müdevvenei Kübra'dır. Yalnız şu fark vardır; Muvattayı bizzat İmam Malik yazmıştır.
Bunu ise İmam Malik yazmamıştır, ondan sonra öğrencileri yazmıştır. İmam Muhammed (ra)'in, îmam-ı Azam (ra)'m ve imam Ebu Yusuf (ra)'un
ictihadlarmı toplaması gibi. Fakat İmam Malik'in fetvalarının nakledilmediği konularda ise İmam Malik'ten rivayet edenlere kıyasla ictihad ederek
derlemişlerler. İşte bu kitaba Müdevvenei Kübra adını koydular. Bu kitabı da Sehnün rivayet etmiştir.
imam Şafii şöyle diyor: "Alimler yad edilince İmam Malik bir yıldızdır. İmam Malik ile İbni Üyeyne olmasaydı Hicazın ilmi söner ve kaybolurdu."
Zeheb Takatu'l Hufaz da şöyle demiştir: "İmam Malik1 te oir takım hususiyetler cem yani toplanmıştır ki bu hususiyetlerin başka bir şahısta bu tipte
bir araya geldiğini bilmiyorum. Uzun bir ömür, yüksek bir mertebe, parlak bir zihin ve anlayış, pek geniş i-lim, sahih rivayet, diyanet, adalet,
sünneti nebeviyyeye ittiba, fıkıhta, fetvada kaidelerin sıhhatine öncelik"
Muvatta kitabından sonra Endülüs ve Afrikiye halkının kendisine itimad ettiği kitapların en meşhuru El Vazıha'dır. Onu Abdül-melik Bin Habib
Endülüsten hicret, ettikten ve Maliki fıkhını İbni Kasım ve tabakasından aldıktan sonra telif etti. Bir de İbni Habib'in talebesi Utbi'nin telif ettiği
Utbiyye ismindeki olan kitabıdır. Bu Afrikiye de olan kitabı ise Esed Bin El Furad, Ebu Hanife mezhebini inceledi. Sonra Maliki mezhebini seçti
ve Maliki mezhebine girdi.
İbni Kasım'ın fıkhı üzerine fıkhi bablarm bütününde bir kitap yazdı. Bu ise El Esediyye adını verdi. Sahnunda bu mezhebi Esed'in bu kitabından
okudu. Sahnun şarka gittikten sonra İbni Kasım'dan ilmi Öğrendi. İbni Kasım ile Esediye meseleleri hakkında muarazya başladı. En son öyle
meselelerin ekserinden döndü. Sahnunessediy-ye meselelerini tamamladı. Aynı zamanda tedvin etti ve kendisinden rücü olduğu şeyleri ispat etti ve
kendisinin kitabını kabul etmesi için Esed'e haber verdi. O ise bu haberde ar etti. Bunun İçin halk onun kitabına Bölece Endülüs halkı Sahnun'un
tedvin etmiş olduğu meselelere tabi oldular. Ebu Said El Berad'ın tedvin olunan yani hepsi tezhib kitabında fehva hülasa etti. Bu kitap Afrikiyye
ahalisinin büyük alimlerinin itimad ettikleri ve tuttukları kitaptan başka belli olan diğer bütün kitapları kesinlikle terk ettiler. Bundan sonra bu
tezhib kitabı Afrikiyye'de şöhret kazandı.
Soru a Maliki mezhebindeki alimleri, bu müdevven kitapları ve Utbiyye kitabını şerh ve izah etmekle ve meşgul etmekle ele aldılar. Bunun üzerine
İbni Yunus El Lahmi, İbni Mihrez ve Afrikiyye ulemasından başkaları şerh yazdılar. Utbiyye üzerine İbni Rüşd ve Endülüs ulemasından olan
meselelerin, hilaf ve kavillerin hepsini Ki-tabü-n Nevadirinde topladı. Bu kitap mezhebin bütün meselelerine şamil geliyor.
 
İmam Şâfi Ve Şafii Mezhebi
 
İmam Şafii (ra) onun künyesi Ebu Abdullah ismi ise Muham-med Bin İdris Eş-Şafıi El Kureyşi'dir. El-Haşimi El-Muttalib Bin Ab-bas Bin Osman
Bin Eş-Şafîi(ra) Soyu Resulullah (sav) ile dedesi Ab-dülmenafta birleşir. H.150 (m.767) tarihinde Gazze'de yani Şam, Filistin beldelerinden
Gazze'de doğmuştur. H.204 (m.819) tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Haşimoğullan soyundan gelir. Büyük dedesi ve onun babası sahabi idiler.
Kendisi iki yaşındayken Mekke'ye götürüldü. Mekke müftüsü Müslüm İbni Halid'den ders aldı ve okudu. Yedi yaşındayken Kur'an-ı ezberledi ve
orada lügat, şiir ve edeb fen-lerini, Kur'an, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrendi.
Zekasının üstünlüğünden ve anlayışının kuvvetli olmasından dolayı hocalarını geçti. Kendilerinden ilim aldığı ulemanın meşhurlarından Süfyan
Bin Üveyne ve Müslim Bin Halid Ez Zenci vardı. Yirmi yaşma gelince Medine'ye gitti ve İmam Malık'ten fıkıh dersleri aldı. Daha sonra Irak'a gitti
ve Ebu Hanife'nin arkadaşlarıyla buluştu. A-ynı zamanda onlardan fıkıh bilgisi aldı. Fars ülkelerinde Irak'ın kuzeyine ve birçok beldelere gitti.
Bundan sonra (h. 172 yılından 174 yılma kadar) Medine'ye döndü. Bu seyahati onun için büyük bir manevi oldu. Zira onun ilmini ve hayatın
durumları ile insanların tabiatları onun hakkındaki olan bilgisini kesinlikle arttırdı. Mekke'den Medine'ye gidip İmam Malik'ten ders okudu ve onun
hadis kitabı Muvatta'yı ezberledi.
15 yaşma girdikten sonra fetva verecek seviyeye yükseldi. 195 h. (m.810) tarihinde Bağdat'a geldi. Yalnız bir ay kalabildi. İmam Şafii Bağdat'a
ikinci kez (h. 195) gittiğinde Bağdat'a beraberinde usulül fıkıh ilminide götürmüş. İşte bu seferde Er-Risale ismi olan kitabı telif etmişti. Fakihler,
alimler, muhaddisler ve ehli rey onun etrafında halka olarak oturmuşlardı ve onun bütün ilminden ders okuyorlardı. Mısır'a ise h. 199 yılında
gitmiş, Orada 204 yılma kadar durmuş, 54 yaşındayken orada vefat etmiştir. Karafa kabristanında defn olmuştur.
İmam Ahmed Bin Hanbeli onun hakkında şöyle demiştir: "İ-mam Şafii dört şeyde deniz gibi olmuştur, a- Arap dilinde, b- Halkın ihtilaflı
meselelerinde, c- Manalarda, d- Fıkıhta. O, fıkı-hta en büyük derece aldığı gibi hadiste de hafif mertebesine yetişmişti. İmam Şafiî'nin doğduğu
yerin tayininde ihtilaf olmuştur. Bu yerler; a- Şam'ın Filistin bölgesindeki Gazze, b- Fi-listin Asklan beldesi, c-Yemen, d-Mekke. Yazarlarının
ekseri İmam Şafii'nin Gazze'de doğduğu fikrini kabul etmişlerdir. İttifakları ise hicretin 150. yılında doğduğu zaman kabul etmektedirler. Bu tarihte
İmam Ebu Hanife vefat etmiştir. I-mam Şafii'nin nesebi ise alimlerin ekseri şu şekilde kabul etmişlerdir. Muhammed b.İdris b.Abbas b.Osman b.
Şafii b. Said b. U-beyd b. Abduyezid b. Hişam b. Muttalib b.Abdul-menaftır. Şu halde îmam Şafii'nin nesebi Hz Peygamberle Abdul-menafta
birleşmektedir.
İmam Şafii'nin dedesi Muttalib'in kardeşi Haşim'in oğlu Şey-be'yi Medine'den dayılarının yanından Mekke'ye getirdiğinde, Şey-be'nin üstü başı
perişan olduğundan ötürü her sorana kölesi olduğunu söylemiş bunun için Şeybe'ye Muttalib'in kölesi anlamına gelen Abdülmuttalib ismi
verilmiştir. İmam Şafii'nin nesebi Hz peygamberle Abdülmenaf ta birleşmektedir. İmam Şafii'nin dedesi Mut-talib Abdülmenafm dört oğlundan
(Muttalib, Haşim, Abduşşems ve Nevfel) biridir. Haşim Resulullah'ın, Abduşşems Emevilerin, Muttalib İmam Şafii'nin Nevfel ise Cübeyr b. Müt'im
in dedesidir.
İmam Şafii'nin nesebi bütün neseblerin en şereflisidir. Çünkü cahiliyye zamanından beri Abduşşemsoğullama karşı hep bir yumruk gibi
olmuşlardır. Keza İslamda da birlikleri aynı seviyede olmuştur. Zira Kureyşliler Hz Peygamber'e ve Haşimoğullarma ambargo koydukları devirde
Muttaliboğullarının kafirleri de mü'minleride Hz Peygamber'e ve Haşimoğulları'na yardım etmeye başladılar. Bu zorlukta yılmadan onlara yardım
ettiler. İkincide Allah (cc) şöyle buyuruyor:
"Biliniz ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır.
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Bu ayetin işareti şöyledir. Ab duş şems oğulları ile Nevfeloğulları-na ganimetin beşte biri kesinlikle Hz Muhammed vermemiştir. Yalnız
Haşimoğullarma beşte birini vererek Muttaliboğullarmı onlara bu paydan ortak kılmıştır. Cübeyr b. Mut'im den şöyle rivayet edilmiştir: "Hz
Peygamber zevu'l kurba (en yakın akrabalarım payını ğayber ganimetinden çıkarttı ve Haşimoğullarıyla, Muttaliboğulları da gittiği zaman Osman b.
Affan ile birlikte Hz Resulullah'a şöyle sorduk: Ey Allah'ın Resulü Haşimogutlarından olan yakınlarına bir itirazımız yok , zira onların iyilikleri
inkâr edilmez. Aynı zamanda Allah seni onlardan kılmıştır.Ancak ve ancak Muttaliboğullarına pay verdiniz. Abduşşemsoğullarıyla,
Nevfeloğullarına bir şey vermediniz.
Bunun üzerine Hz Peygamber onlar (Muttaliboğulları) ne cahiliyye devrinde ne de islam devrinde bizden ayrılmadılar. Haşimo-ğulları gibidirler.
Bu sözü söyledikten sonra iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi." Bu sebeple İmam Şafii'de ganimetin beşte birinden zevku'l kurba ilmak
dolayısıyla hisse istemiş ve bu isteği kabul edilmiştir.
İmam Şafii'nin annesi Ezd kabilesindendir ve Kureyş kabilesinden değildir. İmam Şafii Kureyş soyundan gelmiştir ve fakir bir ailedendir. O
küçükken babası vefat etmiştir. Annesi onu alıp Mekke'ye götürmüştür. Annesi kendi oğlunun soyunun kaybolmasından elbette korkardı. İmam
Şafii her zaman muhaddislerin meclislerine gidiyordu ve hadis ilmi ezberledi. Sonra unutmamak için çamurdan yapılmış taslara ve bazende
derilere ezberlediği hadisleri yazmaktan geri kalmazdı. Bununla beraber Arapçadaki olan lügat fusha öğrenmek için nihayetsiz gayret göstermiştir.
Bunun için Mekke'yi terk etti. Çölde duran Huzeyl aşiretinin içinde bir kaç sene durmuştur. İbni Kesir İmam Şafii'nin çölde on sene kaldığını
söylemiştir. Kendisinden rivayet olunduğuna göre
İmam Şafii iki hedefim vardı:
1- Ok atma
2- İlim öğrenmekti.
Nitekim ok atıcılığını sonunda attığımı kesinlikle vuracak derecede öğrendim der ve sonra sükut eder. Huzurda duranlardan birisi şöyle diyor:
"Vallahi sen ilimde çok daha fazlasını öğrenmişsin" der. İmam Şafii şiir de de çok namı kazanmıştır.
Eğer Allah'ın (cc) korkusu (gönlümde) olmasaydı bütün insanları kendim için köle ederdim."
İmam Şafii (ra)'nin mezhebi dünyaya yayılmış, milyonlarca insan onun mezhebini kabul etmiştir. Güney Arabistan, Doğu Af-rika, Azerbaycan,
Doğu Anadolu, Endonezya, Hindistan ve Hora-san'da Şafii mezhebi yaygındır. Müzeni der ki; ben Şafii'den daha kerem sahibi ve mert kimse
görmedim. Bir bayram gecesi onunla beraber mescidden çıktım. Bir mesele hakkında konuşuyorduk. Evi-nin kapısına gelince bir köle kendisine bir
kese getirip efendimin size selamı var, bu keseyi kabul eylesinler buyurdu. İmam keseyi aldı, o sırada birisi gelip ya Eba Abdullah bu saatte
hanımım bir çocuk doğurdu. Yanımda hiç param yoktur. Senden Allah rızası içinbiraz para istiyorum dedi. İmam Şafii'nin hiç harçlığı olmadığı
halde elindeki keseyi o adama verdi ve evine parasız olarak döndü.
İmam Şafii'yi Yemen valisi Yemen'e götürüp kadı tayin etti. Hz Ali taraftarı dolayısıyla idareye karşı olduğu rivayetlerinden halifenin huzurunda
Bağdat kadısı İmam Muhammed b. El Hasen Eş Şeybani lehte şahitlik yapınca kendisini kurtardı. Şu halde Yemen'e bağlı Necran'da kadılık
yaptığını görüyoruz. Bu esnada Necran'a zalim bir vali gelmiştir. O zalim vali alevilik propagandası yapmak suçu ile Harun er-Reşid'e şikayet
edilmiş ve elleri kelepçeli bir vaziyette Bağdat'a götürülmüştür.
Aslında İmam Şafii'nin Hz Ali (ra) evladına karşı bir sevgi beslediği herkes tarafından biliniyordu. Ancak bu sevgi kendisini şiilik propagandası
yapacak ve iktidara karşı fiili bir ayaklanmaya sevke-decek mahiyette değildi. Halifenin huzurunda güzel konuşması ve ifade gücü ile kendisini
savunan İmam, İmam Muhammed b. Hasan Eş Şeybani'nin (ra) de lehte şehadeti ile atlatmış ve kendisini kurtarabilmiştir.
Böylece Şeybani onu himayesine alınca ders vermeye başladı. Bu suretle Şafii Hicaz fıkhı ile Irak fıkhını birleştirmiş oluyordu. İmam Şafii
müctehid, müstakil idi. Fıkıhta, hadiste ve usulde büyük imamdı. İmam Ahmed onun hakkında şöyle demiştir:
Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinde insanların enfakihiydi. Eli hokka tutupta boynunda Şafii'nin minneti olmayan kimse yoktur" demiştir.
Taşköprüzade onun hakkında keza şöyle diyor: "Ehli fıkıh, usul, hadis, dil, navh ve sair alimleri onun adalet, emanet, zühdünde, vera, takva,
cömertliğinde, güzel ahlakında, şereflerinin yükselmesinde kabul etmişlerdir. Onun sıfatı anlatmak çok zordur".
İmam Şafii mezhebi evvela Kur'an ve sünnet , sonra icma, sonra da kıyasa dayanmaktadır. Sahabe görüşlerini almamış, zira onlar hatası muhtemel
ictihadlardır. O kadar sünnete bağlıydı ki hatta ve hatta ki Bağdatlılar onun hakkında "Nasıru's sünnediye" diyorlardı. İşte bunun için İmam Şafii,
Hanefi ve Malikilerin kabul ettiği istih-sanla ameli kabul etmedi ve şöyle dedi: "İstihsanı (kullanan) teşri yapmıştır."
İmam Malik'e göre mesalihi mürsele ve ehli medine'nin ihticacı da kendi mezhebinde delil olarak kabul etmedi. İmam Şafii'nin eski olan kitabı El-
Hücce'yi yalnız onun talebelerinden dört tane rivayet etmiştir.
a- Ahmed b. Hanbel,
b- Ebu Sevr,
c- Za'ferani ,
d- El Kera-bisi. En iyi rivayet Za'ferani'nin rivayetidir. Onun yeni mezhebi ise El Ümm'de ki olan bütün fıkıh mabhasma göre Mısırlı talebelerinden
yalnız dört tane rivayet etmişlerdir.
1- Müzeni,
2- Buvaytı;
3- Er-Rabi,
4- El Cizi'dir.
Şafii mezhebine göre fetva ise yeni mezhebine göredir. Bağdat'taki olan mezhebe göre değildir. Yani eski mezhebine göre kabul etmemiştir. Hatta
ve hatta ki şöyle demiştir: "Kim o mezhep bende rivayet etse ben hakkımı helal etmiyorum" demiştir. Yalnız on yedi meseleden başka eski
mezhebine göre fetva verilmez. Şu halde eğer eski mezhebine bir hadis muarızı olmazsa, eski mezhebine göre fetva verilir. O da şu şartlara bağlıdır.
Yani muarızı olmayan bir hadisle kuvvetlenirse o zaman eski mezhebe fetva verilir. Zira delille desteklenen Şafii mezhebidir.  Kendisinden şöyle
nakledilir:  "Hadis sahih oldumu, O benim mezhebimdir. Benim sözümüde duvara çarpın. "
İmam Şafii'nin Hicaz, Irak, Mısır ve diğer islam topraklarında talebeleri çoktur. Yeni mezhebini ondan alan Mısırlıların bazısı da şöyledir. Bunlar:



a- Harmele  b. Yahya b. Harmele (öl h.266): İmam Şafii'den Er-Rabi'nin rivayet etmediği kitapları rivayet etti. Kitabuş'şurut 3 cild, Kitabü'sünen 1
cild, Kitabu'un nikah ve kitabu'l Elvani'l-ibilve'l-Ganam ve Sıfatuha ve Esnanuha.
b- Ebu İbrahim, İsmail b. Yahya El- müzeni (öl h. 266): Şafii onun için: "Müzeni mezhebimin yardımcısıdır" demiştir. Şafii mezhebinde epey
kitabı vardır. El-Muhtasar El-Kebir ve El-Muhteser Essağir bunların adı mebsut adı ile şöhretlenmiştir. Şam, Irak ve Horasan ulemasından ekseri bu
zattan ilim aldı, aynı zamanda bir müctehiddi.
c- Ebu Muhammed Er-Rabi b. Süleyman b. Abdülcebbar El-Muradi (öl h. 270) : Bu zat kitapların ravisidir. Amr b. As camiinde yani fusat
müezzindi. İmam Şafii ile uzun zaman beraber kaldı, İ-mam Şafii'nin kitaplarını rivayet etti. Onun kanalıyla da Er Risale, El Ümm ve imamın diğer
kitapları bize ulaştı. İhtilaflı meselelerde onun rivayeti Müzeni'nin rivayetine daha kuvvetlidir.
d- Ebu Yakub Yusuf bin Yahya El-Buveyti (öl h. 231): Halife Memun'un çıkardığı "Halku-1 Kur'an" fitnesi için Bağdat'ta tevkif e-dildi. İmam Şafii
kendisini halkasında vekil olarak bırakmıştır. Şafii'nin sözlerinde incelediği şöhret kazanmış bir ihtisarı vardır.
f- Muhammed bin Abdullah bin Abdülhakem (öl h. 268): İmam Malik'ten ders almıştır. Mısırlılar ona kimseyi denk tutmuyordu. î-mam Şafii'de
kendisini çok severdi. Sonra onun mezhebini bırakıp Maliki mezhebine geçti
Bu konu Ebu Zehra Eş-Şafıi sahife 149'da alınmıştır. Şafii mezhebi h. 365 yılında vefat eden Muhammed bin İsmail El-Kebir Eş-Şaşi ile
Maveraünnehir'de yayılarak neşir etti. Şafii'nin mezhebi Gazne ve Horasan'a Vehüdiddin Ebül-Feth Muhammed b. Mahmud El Mevvruzinin eliyle
naklolundu. Gazne ile Horasan'ın bir kısmının sahibi olan Gıyasüddin'in yanına gitti. O zaman Gıyasüddİn Kerra-miyye mezhebine bağlıydı.
Vehüdiddin Gıyasüddin'e Şafii mezhebini açıkladı. İşte Kerramiyye mezhebi buna mukabil bozukluğunu izah etti bunun için Gıyasüddİn hemen
Şafii mezhebini kabul etti ve Şafii oldu.
595 h. senesinde Gazne'de Şafii'ler için bir cami yaptırdı. Şafii mezhebi şimdi Mısır havalisinden olan yukarı Mısır'ın maedasmda galiptir. Filistin'e,
Kürt ve Ermeni ülkelerde de yaygındır. Ehli Fars'm ehli sünnetinin çoğusu şafiidir. Hind, Çin, Seylan adasının, Filipin adalarının müslümanları ve
Avusturalya müslüman kısımları şafiidir. Ceva civarındaki adaların müslümanları, Yemen ve Aden'de ve Hazremevt'te olan sünniler de şafiidir.
Mısır'da şafii mezhebi kuvvetliydi. Fatimiler devleti orada kuvvetli olduğu zaman dört mezhebin diğerleriyle birlikte şafii mezhebiyle de amel
edilmesini ibtala baş gösterdi. Yani Mısırda mezheblerin hepsini ibtal etti. Eyyubi devleti ise şafii mezhebi için dinçlik ve kuvvet meydana getirdi.
Zira devletin mezhebi olduğu için öyle tahsis meydana getirdi.
Selahaddin şafii alimleri için 566 h. yılında Amr camii yanında Nasiriyye medresesi yaptırmaya başladı. Bu medreseyi ilk olarak Mısır'da yaptırdı.
Daha sonra 572 h. yılında İmam Şafii'nin kabrinin kenarında onun mezhebiyle tedris için Sala-hiyye medresesi yaptırıldı. Oraya Ceziretü-1 Fili (fil
adasını) ve diğer birçok evler vakfetti. Genişliği o zamana göre medreselerinin en büyüğü idi. İbni Cübeyr bu medreseyi gördükten sonra genişliği
şöyle vasfetti: Orayı dolaşan kim olursa olsun oranın başlı başına müstakil bir belde olduğunu tahayyül eder. Hali hazırda onun yerinde Emir
Abdurrahman Ked-hüdanın imareti son olarak şimdi mevcut olan şeklini alan İmam Şafii mescidini 1175 h. yılında yaptırdığı medresedir.
608 h. yılında El-melik El- Kamil b. Melik El-Adil b. Eyyub İ-mam Şafii'nin mezarı üstündeki büyük kubbeyi yaptırdı. Onun üstünü de kurşunla
kaplattı. Onun için ellibin Mısır dinarı harcadı. Şafii mezhebi denizci Memlükiler devleti asrının birinci kısmında kazaya tahsis edilmiş olarak
kalmasına devam etti. Nihayet Ez- Zahir Beybers dört kadıyı getirerek her biri için Kahire ve Fuslat'ta mezhebinin İcap ettirdiği özelliklere göre
konuşma hakkı verdi. Bu hal böylece devam etti. İkinci Memlükiler devletine kadar devam etti. Ondan sonra Osmanlılar geldi ve kaza işlerini
hanifelere münhasır kıldılar.
 
İmam Ahmed Bin Hanbel Ve Mezhebi
 
İmam Ahmed ibni Muhammed bin Hanbeli bin Hilab bin Esed ez- Züheli eş- Şeybani aslen Mervez'lidir. Hicretin 164 S(m. 780) tarihinde
Bağdat'ta doğdu. 241 h. (m. 855) tarihinde orada vefat etti. Büyük babası yani dedesi hanbe bir askerdi. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Küçük
yaştayken ilim tahsili için Hicaz, Şam, Basra, Yemen, Cezire, Mekke ve Medine'ye gitti. O zamanın en büyük müderrisle-riyle görüşüp onlardan
ders aldı. Süfyan bin Müveyne'yi ve onun tabakasmdan ilim tahsili yparak çok çalıştı. Bağdat'ta ikamet ettiği zaman kesinlikle İİmam Şafii'den
ders alarak ondan ayrılmadı.
İmam Şafii onun hakkında vasfını yaparak şöyle demiştir: "Bağdat'tan çıktığım zaman Bağdat'ta Ahmed bin Hanbel'den daha mütteki, zahid, vera
sahibi ve büyük alim hiç kimseyi orada bırakmadım." İmam Ahmed'den bir çok kişiler hadis ilmi rivayette bulunmuşlardır. İşte Buhari ve Müslim
bu kişilerdendir, imam Ahmed çok kitap telif etmiştir. Bunların hepsi on iki yüke vasıl olduğu söylenir. Müsnedi Kebir onun telif ettiği kitapların
bir kitabıdır. Bu kitap diğer kitapların en iyisidir. Bunda ancak ve ancak delil olarak hadisleri almıştır. Bu Müsnedi Kebir yedi yüz elli binden fazla
hadisten seçmiştir. Onun sözlerinden ve vermiş olduğu fetvalarından otuz cild kitaptan fazla neşretmiştir.
Hilal onun naslarını Camiül-Kebir'de cem etti. Böyle yaparak yirmi cild meydana geldi. Fetvalar bakımından hadislerin araştırmacıları çok özenle
üzerinde duruyordu. Hatta sahabeler (ra) bir meselede iki kavli üzerine ihtilaf ettikleri zaman İmam Hanbeli'den bunlar hakkında iki rivayet
gelmiştir. Bunun için mezhebini dört usul üzerine kurmuştur.
1- Nastır. Bir mesele hakkında kitap veya sahih sünnetten bir nas bulunduğunda mücebiyle fetva verirdi. Buna muhalif olana kesinlikle bakmazdı.
Yani hiç kimseye bakmazdı ve iltifat etmezdi. Bunun için kocası ölmüş olan bir kadın iddeti hakkında Fatıma binti Kays'ın   hadisi   mevcut  
olduğu   için   Ömer'in   kavline   iltifatta  bulunmadı. Kocası ölen hamile kadının iddeti "eb'adül-eceleyn" (iki id-detten en uzun müddetlisi) olduğu
hakkında Sebiatül Eslemiye'nin hadisinin sıhhatine muhalf olmadığı halde buna göre Ali'den olan iki rivayetten biri bulunan İbni Abbas'ın kavline
bakmayarak iltifatta bulunmadı. Müslümanm gayri müslime varis kılınması hakkında bu ikisi arasındaki tevasüre engel hadisenin sıhhati olduğu
halde gene Muaz ve Muaviyenin sözlerine bakmadı ve iltifatta bulunmadı.
2- Sahabei kiram'm vermiş olduğu fetvalardır. Eğer bir sahabeden bir fetva bulursa bu fetvaya mukabil muhalif olan bir başkası bilinmediği
takdirde bu fetvadan başka fetvaya geçmeyip buna ic-madırda demeyip bunu rad, bertaraf edecek bir şey bilmiyorum derdi. Sahabei kiram'm ihtilaf
ettiklerinde onların sözlerinden kitap ve sünnete daha karib, yakın olanı seçerdi ve onların kavlerinden çıkmazdı. Sözlerinden birisine onun için
muvafakat belli etmediyse hilafı aynı şekilde zikreder ve hiçbir kimsenin sözüyle kati, kesin hüküm vermezdi.
3- Mevzu hakkında mürsel ve zaif hadisi red eden bir şey olmadığı zaman mürsel ve zayıf hadisi almak, onun içtihadına göre zayıf hadisi almak



münker olan ve batıl olan değildir. Rivayetinde töhmet bulunanda değildir. Şu halde bundan maksat hadisi hasen kısmın-dadır. Eğer bu konuda onu
bertaraf eden bir hadis veya sahabeden onun hilafına hiçbir söz ve hiçbir icma bulunmadığı takdirde onunla amel olması kıyasdan daha evladır. Zira
İmam Hanbeli'ye göre zaruret olmazsa kıyasa gidilmez.
4- Kıyastır.
5- Asıl olarakta kıyası kabul etmiştir. Bunlardan başka delillerde kabul etmiştir. Yani İmam Ahmed'e istishab mesalihimürsele ve şeddi zerayi ismi
verilen birtakım delillerde kabul etmiştir. İstishab; sabit olan bir hükmün kendisini tabdil ettiren bir delil, belge bulununcaya kadar devam
etmesidir. Mesalihi mürsele; onun hakkında kitap, sünnet ve icmaya dayanan sabit veya menfi bir delil bulunmayan maslahatlardır. Bu
maslahatlarında şeriatın kabul ettiği maslahatlardan olması şarttır. Sedd-i zerayi; maslahata götüren şey matluptur. Harama götüren şey haramdır,
helale götüren şeyde helaldir. İbni Halud onun hakkında şöyle demiştir: Ahmed bin Hanbeli deyince kendisini taklid edenler azdır. Zira onun
mezhebi içtihaddan uzaktır. Rivayet ve haberlerin birbirine dayanması asıldır.
Hanbelilerin ekserisi Irak, Bağdat civarı ve Şam'dır. Hanbeliler sünneti hıfz etmede ve hadis rivayetinde herkesten daha ileridirler. İbnül- Esir h. 323
hadiseleri şöyle zikretmiştir: O zaman işleri ilerledi ve kuvvetli oldu. Kötü yerler ve genelevlerini kapattılar, sarhoş e-dici yani müskiratlar
döktüler. Şarkıcı kadınlara vururlardı ve çalgılarını kırarlardı. Velhasıl bütün meylhata karşı gelerek hatta ve hattaki alış verişte ve erkeklerin
kadınlarla ve çocuklarla beraber gitmelerine itirazda bulundular.Öyle şeyleri gördüklerinde sizinle beraber olan erkekler ve çocukların kim
olduğunu sorarlar, o da onlara haber vermeyince onları döverler ve aynı zamanda onları cezaya tabi tutarlardı.
Bununla beraber gene onlara fayda vermedi. Bu cahiller ifratta bulunarak hatta ve hattaki camileri şafiilere zahmet etmekte tuzak edinmişlerdi.
Şafiileri şiddetli vuruyorlardı. Bu keşmekeş Halife Ra-zi'nin zamanına kadar devam etti. Halife Razi onlara karşı ta'nda bulundu. Bunları
öldürtmek, dağıtmak ve evlerini yakmakla korku-tan kanunu çıktıktan sonra bunlar kendi işlerini bırakarak sakin oldular.
Onlarla şafiiler arasında fitne Bağdat'ta 475 h. tarihinde meydana geldi. İbnül Esir şöyle zikrediyor: Bu tarihe kadar büyük bir taife Bağdat'ta
kaldılar ve devam etti. Hanbeli mezhebi Irak'ın diğer kentlerinden bir kısmında galip olmakla beraber zaman geçtikten sonra şafıi ve hanefı gibi
diğer mezhepler hanbeli mezhebini azınlık hale getirdiler. Hatta ve hatta onun taraftarları Irak'ın her ülkesinde azalmaya başladılar.
Mısır'dakine gelince Suyuti şöyle zikrediyor: Hanbelilerin haberleri Mısır'da ancak ve ancak yedinci asırda ve daha sonra duyuldu. Zira İmam
Ahmed (ra) üçüncü asırda bulundu. Mezhebi ancak dördüncü asırda Irak'ın haricinde ortaya çıktı. İşte o zaman Abidiler (Kölemenler) Mısır'a
hakimiyyeti kurdular ve oradakilerine galip oldular. Üç mezhebe mensup bulunanları sürgüne göndermek, öldürmek ve dağıtmak suretiyle yok
ettiler. Rafızi ve şii mezheplerini yalnız serbest ettiler. Oradan ancak ve ancak altıncı asrın sonlarına doğru ayrıldılar. Oraya diğer mezheplerin
imamları döndüler. Mısır'a yerleştiğini bildiğim Hanbeli imamların ilki El-Hafız Abdulğani el-Makdisidir. Bu ittimad eden bir zattır. Suyutinin sözü
burada tamam oldu.
Fatimiler ehli sünnet velcemaata mahatabları vardı. Kendi akidelerine muhalif olmakla beraber gene cami ve medreselerde teravih namazını
kılmalarına mani olmuyorlardı. Maliki, şafıi ve Ahmed bin Hanbeli'nin mezheplerinin kanunları, şairleri onların ülkelerinde zahir ve açık bir
şekildedir. Hanefi mezhebi ise bunlara göre hilafın-dadır. Maliki mezhebe göre hareket ederler ve ona göre hüküm soranlara cevap verirlerdi.
İmam Ahmed (ra) hadis ilmini Bağdat'ta 179-186 yıllarında tahsil etti. Hüseyin bin Beşir bin Ebu Hazım el-vasiti'den dört sene ders okudu. Daha
sonraları ise Âbdurrahman bin ve Ebu Bekir bin İyas'tan hadis dersleri aldı. 186 yılında ilim öğrenmek üzere Basra'ya sonrada Hicaz'a, Yemen'e ve
Kufe'ya gitti. 187 yılında Hicaz'da İmam Şafii hazretleri ile karşılaştı. Fıkıh ve nasıh-mensuh ilimlerini ondan aldı. İmam Şafii'nin fıkıhta zirvelere
ulaştığı bir dönemde Bağdat'ta tekrar karşılaştılar. O zaman Ahmed bin Hanbel hazretleri de hadis ilminde zirvelere ulaşmıştı. Bu sefer İmam Şafii
ona, bildiğin sahih hadisleri öğret demiştir. Ebu Ubeyde onun hakkında; "Ben sünneti Ahmed bin Hanbel'den daha iyi bilen bir muhaddisten
başkasına rastlamadım" demiştir.
Halife ve sultanların hediyelerini kabul etmemiş, insanların lütuf ve ikramlarına iltifat göstermemiştir. Maddi ihtiyaç anında bir ip alır, tarlada
insanların terk ettiği başkası tarafından toplanma-smda mahzur olmayan ekinleri toplamaya giderdi. Bazen yollarda ücretle hamallık yapar, bazen de
ücretle katiplik yaparak geçimini temin ederdi. Ahmed bin Hanbel Halife Mütevekkil zamanında itibar ve ikrama mazhar olmuş, Halife Mu'tasım
zamanında ise çeşitli işkencelere uğramıştır. Ne ikram ve iltifata mazhariyet, ne de işkence Ahmed bin Hanbel'in çizgisini değiştirememiştir.
Hanımı onu anlatırken şöyle der: "Efendimin en sevinçli günleri elinde dünya nimeti bulunmadığı günlerdir." Amcasının oğlu Han-bel anlatıyor:
"Hayatı boyunca o ihtiyaç duyduğu birçok şeyi ya bizim evden ya da oğullarının evinden emaneten aldığı halde kendisine sultandan bir hediye
gelecek olsa onu reddederdi. Hatta bir seferinde hastalanmıştı. Ona kızartılmış bir et getirdiler ve hastalığına iyi geleceğini belirttiler. O ise eli ile
istemediğini belirtti. "
îmam Ahmed aslen Basralıdır. Babasının ismi Muhammed bin Hanbel'dir. Dedesi Hanbel bin Helal Basra'dan Horasan'a yerleşmiş ve Emevi
devletinde Serahs şehri valiliğini yapmıştır.Babası subaydı. Onun annesi ona hamile iken Merv'den Bağdat'a göçmüş ve o Bağdat'ta doğmuştur.
Soy itibarıyla hem anne hem de babası tarafından Arap asıllıdır. Nesebi islamiyetten önce ve sonra Araplar arasında meşhur bir kabile olan Şeyban
kabilesine dayanır. Bu kabile Adnan kabilesinin bir kolu olan Rebia kabilesinden bir kol olup Nizar kabilesinde Peygamber Efendimizin (sav) soyu
ile birleşir. O küçük yaşta iken babası vefat etmiştir. Otuz yaşında vefat eden babasından mühim sayılabilecek bir mirasta kalmamıştı. Onun
yetişmesi ile annesi alakadar olmuştur. Daha küçük yaştayken ilim tahsiline başlamıştı.
Zaten Bağdat önemli bir ilim merkezi idi. Burada hadis alimleri, kıraat alimleri, tasavvufta yetişmiş büyük zatlar ve diğer ilimlerde yetişmiş
kıymetli alimler bulunuyordu. Ahmed bin Hanbeli'nin mübarek sözlerinden: "Kibir taşıyan kafada akla rastlamazsınız.", "İnsanların ahmak sınıfı
kendilerinin methedilmesinden hoşlananlardır.", "Her şey için kerem vardır. Kalbin keremi Halik'ten razı olmak kadere rıza göstermektir."
Netice olarak müslümanlar dalalete, sapıklığa girmemek için bu saygıdeğer dört büyük müçtehidden birine tabi olmuşlar ve onu yol gösterici kabul
etmişlerdir. Bunun için manevi sorumluluktan kurtarmak sebebini buldular. Şu halde bu dört mezhepten başkasına tabi olmaması bahsmda da yine
bütün müslümanların ittifak, ittihad, anlaşmaları olmuştur. Zira bu saygıdeğer dört mezhebi meydana getiren müçtehidden her biri Hz.
Resulullah'ın zamanına çok yakın bir zamanda yetişmiş, büyük bir ilim, irfan ve güzel amellerle vasıflanmışlardı.
Süper bir zekavata sahip olan, eserleri devrimize kadar ulaşan ve bütün müslümanların takdirini kazanan kimseler olmuşlardır. Bunun için
müslümanlar arasında fazla ihtilaf kapısı kapanmıştır. Kuvvetli sahibi olmayanların içtihada baş kaldırmasına meydan kalmamıştır. Içtihad
gücünde olmayan bir şahsın dini konular üzerinde müctehidlerin mezhebine aykırı olarak kendi fikirlerine göre hüküm vermeleri, kendi



anlayışlarına göre cevap vermeleri kesinlikle Allah (cc) nezdinde çok büyük bir vebale, sorumluluğa neden olur. Aynı zamanda ne kadar cevabı
doğru bile olsa gene büyük vebal ve günahtan kurtulamaz. Bu konuda bir hadis-i şerif zikrederim:
"Sizin ateşe atılmaya en cesaretliniz, fetvaya (dini meselelere) cevap vermeye en çok cesaret göstereninizdir."
Şöyle bir örnek verelim matematik, tababet veya astronomi ilmine haberi olmazsa bu ilmine dair söz söylemeye ve yazı yazmaya o şahsın hakkı,
cesareti yoktur. Eğer benim hakkım, cesaretim vardır derse o zaman büyük hatalara düşmüş ve kendini çok küçük düşürmüş olur. Şu halde Allah
hükmü ve kanunu olan yüce dinin hükümleri hakkında bilgisi olmayan bir şahıs söz söyleyip cevap vermeye nasıl doğru olabilir? O şahıs bunun
manevi sorumluluklarını karşılayamaz.
Sonuç olarak şöyle belirtelim ki; dini meseleleri ehline bırakmak en sağlıklı yoldur. Kur'an tefsir usulünü mukaddem ve muahhar olan hükümleri
ve hükümler arasındaki olan münasebeti, Kur1-an-ı açıklayan hadisleri, hadislerin rivayet yollarını ve hadis usulünü, içtihad ve istinbat yollarını
saygıdeğer müçtehid imamların dayanaklarını. Kur'an arapçasınm bütün gramatik özelliklerini bilmeyen bir şahsın ortaya çıkıp Allah'ın kanununu
ve ahkamı kesmesi çok düşündürücüdür. Bunun için Resulullah (sav) şöyle buyurur:
"Eğer bir iş ehil olmayan birine verilirse kıyameti bekleyiniz." Zira öyle yapmak bir emri ilahidir. Bu emri kabul etmek her müslümana farzdır. Eğer
bu emir gayri ehline verilirse artık kıyametin kopmasını bekle. Zira kıyametin kopmasının alametidir. Hatta ve hatta ki İslam bilginleri şöyle
demişler: Kaynak eserlerden hüküm çıkarmasını beceremeyen, kendi kafasına göre fetva veren o makamı işgal etmişse vazifesinden derhal almak
farzdır. Bu meseleyi Muhammed (sav)'in bizi uyarmış iki hadislerinin anlamıyla söylemekle bağlıyorum:

Kuşkusuz ki bu ilim (benim getirdiğim bilgi hazinesi) sizin dini-nizdir. O halde dininizi kimden alıyorsanız ona çok dikkat edin. 
[2]

Kendisiyle şöhret buldukları tanınmış mezhepleri olan müçte-hidlerden bazılarını zikr edelim. Bunlar;
1- Sevri,
2- Hasn el-Basri,
3- İbni Ebi Leyli,
4- Evzai el-Leys,
5- Zahiri yani Ebu Süleyman Davud bin Ali el-İsfahani ez -Zahiri (h.202-270 Bağdat) Zahiri mezhebinin kurucusudur. Bu mezhep Endülüs'te
yayıldı. Beşinci asırda zayıfladı sekizinci asırda tamamen yok oldu. Zahiriye Kur'an ve sünnetin zahiri ile veya sahabenin icma ile amel etmişler.
6- Zeyd b. Ali Zeynel abidin b. Huseyn (öl. H.122) Dört mezhebin yanında beşinci mezhep sayılan şia- zeydiyye'nin imamı. Kur'an ilimleri ve fıkıh
konularında bilgisi ile asrının imamı ve çok ilmi olan bir şahsiyetti. Halifu'l Kur'an ile şöhret namı kazanmıştır. Zeyd, Hz Ebu Bekir ve Hz Ömer'i
kabul ediyor yalnız Hz Ali'yi Peygamber (sav) diğer ashabından üstün tutuyordu. Zalim imamları sevmezdi. Kendisine tabi olanlar bir mesele
yüzünden kendisinden ayrıldılar. Onlara Zeyd şöyle dedi:
Rafeztumün (beni terkettiniz)."
Bu sözü üzerine ayrılanlar "Rafıziler" diye isimlendirildiler. Ve-lid Yezid b. Abdülmelik devrinde oğlu Yahya'ya karşı gelerek Yahya'da Zeyd'i
öldürdü. Bu mezhep hakkında yazılan en iyi kitap İmam Yahya b. Murtaza (öl.h. 840}'nm dört ciltlik Kitabu'1-Bahr ez-Zeharel Camili-Mezahıbi
Ulemai'l Emsaridir. Bu fıkıh şianm ve imamların beşiği Iraklıların fıkhına yakındır. Belirli meselelerden hariç diğer meselelerden ehli sünnetin
fıkhına çok yakındır. Mütanikahmın mubah olduğunu söyleyen şia imamiyye'ye onlara muhaliftirler. Şia -zeydiyye bu muta nikahına Sünniler gibi
haram diyorlar. Cenaze namazında beş tekbir getirirler. Ezanda da "Hayya ala hayrı'1-amel" sözünü söylüyorlar.
Bu mezhep ehli sünnet mezhebine çok yakındır. Akidede mezhepleri muteziledir. Onların ahkam çıkarmada Kur'an, hadis, reyle, içtihad, kıyas,
istihsan, mesalîhi mürsele istİshaba dayanırlar. 7-Ebu Cafer Muhammed b. Ferruh es-Seffar el-A'rac el-Kummi (öl. H.210) şia imamiyye
mezhebinin kurucusu. En sahih Cafer'i Sadık 80 veya 83 hicri (m.702} yılında doğmuş babası Muhammed Bakır'm yerine imamete geçmiş. H.
148'de (m.765) 63yaşmdayken vefat etmiştir. Mensur devrinde zehirlenerek öldürülmüştür. Biri erkek biri kız iki çocuğu vardı.
Şianm ekserisi Hz Muhammed (sav) vefat ettikten sonra on iki imam kabul etmiş olan "îmamiyye" taifesidir. Onlara göre Resulul-lah (sav)'in yerine
geçme hakkı ancak Ali veya evladının hakkıdır. Onlardan başka kimsenin hakkı değildir. Ebu Bekir, Ömer, Osman Peygamber (sav)'den sonra
hilafet makamı ne kadar almışlarsa imamiyye taifesine göre bu hak değildir. Aynı zamanda gasptır. Şia ismiyle tanınan küçük bir taife vardır.
Batmiyye, îsmailiyye gibi ehli sünnetin akidesine tamamen ters düşen, Kur'an'ın ayetlerini zahir manaları dışına çıkaran bunlara aşırı şia kolları
diyorlar. Bunların sayıları çok azdır. Şianın ekserisi bunları kesinlikle reddeder.
Kur'anın hükümlerine çok bağlı olan imamiyye şiasının aslında siyasi olan bu imamet konusu bundan başka ehli sünnet ile bazı içtihad farkları
bulunmakla beraber Kur'an'ı Allah'ın kelamı, Hz Muhammed (sav)'inde Allah'ın elçisi olduğunu kabul ederler. Şu halde şiiler de herkes gibi
müslümandırlar. îmamiyye şiası Caferi mezhebine bağlıdırlar. Bu mezhebin imamı Caferi Sadık'tır. Onların i-nançlarmı şöyle açıklayabiliriz: Son
imam olan Muhammed Mehdi kaybolmuştur. Şimdiye kadar hayattadır. Birgün ortaya çıkacak, dünyada tam adaleti kuracaktır. Şimdi onun vekili
olan müctehid a-limler vardır. Onun görevini yapıyorlar. Şia imamiyyeye göre lakabı Hüccet-Mehdi, Halifei Salih, Kaim, Muntezer,
Sahibuzzamandır. Onların yanında en meşhur ismi ise Muhammed-Mehdi'dir. Bir lağ-mada kaybolmuş diyorlar.
Muhammedul Hüccet Ebul-Kasım b. el Hasan-ı Halis adını da söylemişler bu görüşe göre babası vefat ettiği zaman beş yaşındaydı. Allah'u Teala
(cc) kendisine hikmet ve ilim vermişti. Medinei Münev-verede kaybolmuştur. Nereye gitmiş olduğunu kimse bilmemiştir. Bu görüşe göre ismi El-
Kasımul- Muntazerdir. İbnil-verdi Tetemitu-i Muhteser-Fiahbar-ı beşer kitabında şöyle diyor: Muhammed b. el-HasanılHalis h. 255 tarihinde
doğmuştur. Dokuz yaşına girerken babasının evinde bir lağamda kaybolmuştur. Ahir zamanda çıkacak eşitliği ve adaleti dünyada kuracak. Buna
göre h. 265 Sürre menre'a şehrinde babasının evinde bir lağamda kaybolmuştur. Surre menre'a=Samira şehri demektir. Artık konumuza geçelim:
Hz Hüseyin şehid olduktan sonra peygamber evlatları siyasete kesinlikle girmemişler yalnız kendilerini ilme vermişlerdir.
Bu yolda giden Cafer'de siyasete girmemiştir. Kendisini ilmden başka bir şeye vermedi. Fıkıh, hadis ve diğer şer'i ilimlerde çok derin bilgisi vardı.
Yalnız bunun üzerinde durmayarak kimya ve diğer ilimlereden de haberi ve bilgisi vardı. Talebesi Tarsuslu İbn Hayyan'm, Cafer'in 500 risalesini
toplayarak bin varak tutan bir kitap yazdığı rivayet edilir. İslam ansiklopedisi.
îmam Malik şöyle diyor: Caferi Sadık üç halde bulunurdu. Ya namaz kılar, ya oruç tutar veya Kur'an okurdu. Hiçbir zaman temiz olmasaydı
Resulullah (sav)'i ağzına almazdı. Mâlâyâni konuşmazdı. Muhammed Ebu Zehre s. 77. İlim ve fazileti herkesi hayran bırakan Cafer'e gösterilen
sevgi ve saygı Halife Mansur'u kuşkulandırmıştı, Bunun için onu Medine'den Bağdat'a götürüp sorguya çekti. El-Ka-vakıb 1.95. Hilye 3.193. Caferi



Sadık yunan ve hind felsefelerinin Arapçaya çevrilmiş felsefi mekteplerin yapmasına başladığı bir zamanda rastlamıştı. Bu devir Emevi çağının
sonu Abbasi çağının başına rastlar. O devirlere göre yalnız seri ilimlerle uğraşmamış belki kâinat ilmiylede uğraşmıştı. Talebesi olan kimyacı Cabir
ibn Heyyan es-süfıat-tarsusi bin yapraklı bir eser telif etmiş İmam Cafer'in risalesini burada toplamıştır. Elbette 500 risalenin Cafer'e bağlanması
kesinlikle bunu söylemek mübalağalı bir ifadedir.
Caferi Sadık (ra) astronomi ve astroloji ilmiyle meşgul oldu-ğuda gerçektir. Cabir, Caferi Sadıktan çok fayda görmüştür. Ondan itikad ve iman
usulü öğrenmiş, bunun yanında eşyanın tabiatı özelliklerine ve bunların birbirlerine karıştırılmasına (eczacıhğa-simyaya) dair bilgilerde almıştır.
Ebu Musa Cabir ibn Hayyan es-süfiel-küfi, Caferi Sadık'm en ünlü talebesidir. İmamdan başka kimseden faydalı ilim almamıştır. Belirli bir saatte
giderdi. İmam Cafer'de o saata ondan başka kimseye ilim vermezdi. Risalenin büyük kısmını hocası Cafer'in adına yazmıştır.
Bunlardan eski hat ile yazılmış elli risale gördüm ki onlarda Cabir şöyle diyor: Cafer (as) bana dedi, Cafer bana ifade etti. Yahutta Mevlam Cafer
bana söyledi. El- Vaşi'a Fi, Nakd, Akaidiş Şia s. 101 Cifr ilmi îmamiyye Caferi Sadık'm kazanılmış ilimlerle beraber bir de irsiyyet yoluyla vehbi,
leduna ilimler den de haberi vardır diyorlar. Hz Resulullah (sav) bu ilmi Ali'ye vermiş, Ali'de küçük Ali'ye yani Zeynel abidine, o da Muhammed'e
ondan Bakır'a, Bakır'da Caferi Sadık'a bu ilim geldi. Onlara göre bu ilim "cifr ilmi"dir diyorlar.
Cifr ilmi harflerin işaretiyle herşey belli oluyor. Yani harflerin ilmidir. Bu cifr ilmiyle şimdiki zamandan ta kıyamete kadar ne gibi olaylar olursa
onunla bilinir. Caferi Sadık cifr ilmini bilip onu şöyle tarif etmiştir: "O öyle bir kabtır, kabısı deridir. Onda nebilerin, peygamberlerin ve
israiloğullarının bilgisi vardır." İmamiyye taifesi imamlardan cifre ilmine bağlı çok şey nakledilmiştir. Biz bu cifr ilmini biliyor ve onu
kullanmıyorsak da yalnız Cafer'den olan sözlerden biliyoruz ki cifr imamların ilmi kaynaklarmdandır. Ve Allah'u teala  (cc) onlara özel olarak
verdiği lütfü ve inayetidir. Es- seyyid Hüseyin Muzafer Es Sadık s. 109. Kuleyninin sözü de şöyledir: Allah (cc) Hz Muhammed'e bir kitap indirdi.
Cebrail dedi ki;
Ya Resulullah bu kitap senin evladına aid bir yadigârdır. Yani bu evlatlarının birbirine verdiği vasiyyetleridir."
Hz Muhammedi:
Evlatlarım kimdir ya Cebrail?" Cebrail:
Senin evlatların Ali ve evladıdır" dedi.
Kitabın üstünde ve altında mühürler vardı. Resulullah bu kitabı Ali'ye verdi. Ondan bir hatem ayırıp onda yazılanla amel etti.
Daha sonra Hz Hasan'a verdi. Hasan ondan bir hatem ayırıp onda yazılanla amel etti. Daha sonra Hz Hüseyin'e teslim etti. Hüseyin de bir hatem
ayırdı. O hatemde: "Şehid olmak için kavmine git, sensiz onlara şehitlik yoktur. Nefsini Allah'a sat." yazılıydı. Hüseyin onu oğlu Ali Zeynel abidine
verdi. O da ondan bir hatem ayırdı. O hatemde şöyle yazılıydı: "Evine git, sus. Yakin gelinceye kadar Rab-bine ibadet et." O da öyle yaptı. Sonra
oğlu Muhamme'de verdi. Muhammed ondan bir hatem ayırdı, orada: "İnsanlarla konuş, onlara fetvalar ver. Ehli beytinin ilimlerini ve salih
babalarının doğruluğunu yay. Allah'tan (cc) başka kimseden korkma. Müsterih ol, hiç kimse sana karışmaz" diye aynı minval üzere yazıldı.
Bu da o yazıyı kendi oğlu Cafer'e verdi. Cafer'in kopardığı hatemde: "İnsanlarla konuş, onlara fetva ver. Ehli beytinin ilimlerini ve babalarının
doğruluğunu yay. Zira sen hirz-ü e-mansm, yani güvendesin " diye yazılı idi. Bu Kuleybi yazısı el-İmamü's-sadık s. 35; Musa Carullah. El-Vaşıa
Fi-Nakdi Akaidu-ş şi'a' dan alınmıştır.
Caferi Sadık hakkında böyle rivayetler ne kadar varsada, öyle rivayetlere inanmak çok zordur. Çünkü müstakbel zamanı bilmek ve bu zamandan
kıyamete kadar bütün olaylara haber vermek ancak ve ancak Allah'ın özelliğidir. Yani Allah'tan başka kimse öyle şeyleri bilmez. Cafer'in cifrle
uğraşmasını ne kadar doğru kabul etsek bile böyle sözler söylemiş olması kesinlikle kabule şayan değildir. Öyle sözler söylemiş olduğu onun
hakkında töhmet ve iftiradır. Böyle rivayetler ekserisi Kuleyni tarafından söylenmektedir. Bu adamdan kimse inanmamış, hatta ve hattaki Tusi gibi
en büyük imamiyye a-limleri nihrileri, bilgileri olduğu halde gene onu tekzib etmişler ve öyle şeyleri Caferi Sadık hakkında kabul etmemişler.
Aynı zamanda Hz Hüseyin'e "git şehid ol" diye bir muhüde verilmiş değildir. Hz Resulullah (sav) bazı olayları ne kadar haber vermiş isede o vahy
yoluyla ve mucize yoluyla söylemiştir. Eğer Resulullah (sav) istikbal hakkında bir şey söylemişse gene vahy yoluyla On abildirmiştir. Zira
muğayyebatı ancak ve ancak Allah'tan başka kimse kesinlikle bilemez. Çünkü Cenab-ı Allah (cc) Resulullah'm dilinden şöyle buyurur:

"Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiç bir fenalık dokunmazdı. 
[3]

Caferi Sadık'tan, Süfyan-i İmam Malik, Ebu Hanife gibi alimler ilim öğrenmiş ve aynı zamanda hadis ilmide rivayet etmişlerdir. Böyle bir şey
olsaydı bu büyük zatlardanda naklolurdu. Şimdiye kadar böyle şeyler onlardan bize naklolunmamış. Kesinlikle Caferi Sadık'm konuşması azdı.
Süfyan-ı Sevri diyor: Cafer'e bir gün rastladım, yani ziyarete gittim. Onunla konuşmak istedim. Benimle konuşmadı. Konuşmasını rica ettim,
konuşmadıkça kalkmaya niyet ettim. En son bana şöyle dedi: Allah'ın nimetine şükretmesini, şükrün nimetin artmasına vesile olacağını, nimet
verildiği zaman da istiğfara devam etmesini, devletin zulmüne karşı da:
La havle vela kuvvete illa billah" demesini söylemiştir.  Ebu Hanife Hicaz ülkesine gitmiş Cafer'in yanında iki sene ders almış.
Eğer bu iki sene olmasaydı Numan hilaket ve mahv olurdu" sözüyle değerlendirmiştir. İmam-ı Azam gibi büyük alimlerin önünde diz çöktüğü bu
saygı değer hakkında böyle asılsız iddiaların yayılmasına töhmetten ve üçüncü asırdaki mezhep taassubunda başka bir nedeni yoktur. El- imamu's-
sadık s. 37.
Caferi Sadık'm taatın ve riyazetiyle ecdadından almış olduğu büyük kabiliyetle beraber birde ilmi ledduna, vehbi ilim ile vakıf olduğu
bilinmektedir. Örneği; İmam Zeyd'in katlolduğu zaman Haşi-miler toplanırlar. Abdullah oğlu Muhammed'e biat ediyorlar. O cemaatin içinde
sonradan Abbasi Halifesi olacak olan Seffah {kan dökücü) Ebu Cafer-i Mansur da vardı.
Mansur da "en-Nefsu'z-zekiye" unvanını taşıyan Muhammed'e biat eder. Fakat Caferi Sadık biat etmez. Bu işe aciz ve sıkılan Muhammedin babası
Abdullah'a Caferi Sadık şöyle diyor: "Vallahi sana ve oğluma kızdığım için biat etmemiş değilim. Yalnız bundan bana sıkıntı geldiği için biat
etmiyorum. (Mansur'a işaret ediyor.}" Muhammed Ebu Zehre, El-İmamu's-Sadık. S. 37.39. Kendi nefsini mağlup etmiş olan bir insanda ilhamın
varlığını kendisinden inkar edilmez.
Yalnız insanın bütün ilmi kendisinden gelmez. Çalışmakla birde Allah'ın tevfıki, inayeti, ilmide vardır. Biz bunlara Allah'ın yardımı veya iyi
insanın kalbine Allah'tan vaki olan iyi bir şey şeklinde yo-rumluyoruz. Bunun için Abdullah bin Mesud (ra) içtihattan sonra verdiği fetvalarda şöyle
demiş: "Eğer doğru ise Allah'tandır, yanlış ise benden ve şeytandandır. "Hz Peygamber şöyle buyurur ümmet içerisinde muhaddes yani ilham
edilmiş kimselerin bulunduğunu Bu-haride bulunan bir hadislerinde haber vermişlerdir. Şu halde ilham vardır. Mülhemin şartı yani ilham edilmiş



kimselerin şartı şöyledir: ruhani riyazetlerden, yani derin araştırmalarından olmak yani bu derin riyazet ve araştırmalardan sonra kalbe ilham ve
yüksek bilgi ilim doğar.
İmam Cafer'in ilmi evvela kesbidir. Daha sonra ledun ilmi doğmuştur. Fakat İmamiyyeler şöyle diyorlar: İlhama mazhar olan kimse hatadan salim
olmaz. Onun bütün sözü de doğru olmaz. İlhamın haricinde olan sözlerinde de yanlış yapabilir. Ashab-ı Kiram (ra) düşünceleriyle içtihad eder ve
bazen ihtilafa düşerlerdi. Ashaptan daha üstün olan kimse düşünülmediğine göre bunlardan sonra gelen i-mamların hata yapmayacağını düşünmek
akla ve mantığa aykırıdır.
Hasılı kelam İmam Cafer Sadık'ta büyük bir zat ve büyük bir imam idi. Yalnız onun özelliği ayrıdır. O da masum değildir, o da hata yapar, bazen
de ihtilafa düşerdi. Fakat o kendi nefsini çok temizlemiş, ruhende çok yüce ve muttaki bir zat idi.
8- Tabiinden Ebu'şşa'sa Cabir bin Zeyd (öl h. 93/m. 711): İba-ziyye mezhebinin kurucusu olup bu mezhebi h. 80'de ölen Abdullah bin İbaz et-
Temimi'ye izafe edilerek meşhur olmuştur. Cabir bin Zeyd Kur'an ve sünnet ile amel eden tabiine mensup alimlerdendir. Ali bin Abbas (ra)'m
talebesi olmuştur. İbaziyye fıkhı Kur'an, sünnet, icma, kıyas, istishan, mesalihi mürsele, istishab, sahibi kavli vb diğer mezheplerin dayandığı
istidlal ve istinbad kaynaklarına dayanır. Onlara göre Peygamberimiz (sav)'e gelen ilham dışında hiçbir kimseye gelen ilham, şer-i hükümlerde
mülhem(kendisine ilham gelmiş kimselerden) başkası için delil olmaz. Mülhem olan müçtehide gelen ilhamda kendisi hakkında sadece hükmünde
ittifakla kabul edebilecek bir delil bulunmayan meselelerde hüccettir. Bu bir nevi bildiğimiz istihsan deliline benzemektedir. İslam fıkhı
ansiklopedisi cild 1, s. 37.
İbaziyye mezhebine beşinci veya harici mezhebi denilirse onlar öyle isimlerin kendi mezhepleri hakkında söylenmesini kabul etmezler. Belki
müslümanlar topluluğu, davet ehli veya istikamet ehli diye tanınmak için kabul ederler. Bu mezheb hali hazırda Libya, Tunus, Doğu Afrika, Cezayir
ve Umman'da vardır. Onların itikadları şöyledir: Büyük günah hangisi işlenirse şayet tevbe etmezse o halde ölürse sermeden yani ebedul abidin
kalır. Kesinlikle çıkmaz. Zira tev-besiz ölmüş. Ahirette müslümanlar Allah'u tealanm cemali ve zatı görmezler.
İtaatkar yani muti kulun velayeti caizdir. Günahkar kimsenin tevbe etmesini lazım ve elzemdir. Konuşmalarda takiyye yapmak caizdir. Zira
bununla Allah-ı tazim ve tensih gayesi güderler. Şu halde en büyük din alimlerine müctehid denir. Bir müctehidin ictihad ederek elde ettiği
bilgilerin hepsine o müctehidin mezhebi denir. Ashab-ı Kiram'in hepsi derin alim ve müctehid idiler. Tabiin ve tebei tabiinin arasmdada müctehidler
vardı. Bu müctehidlerin ve Ashab-ı Kiram'm mezheplerinden yalnızca dördü yani Ebu Hanife, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleri günümüzde en
yaygın şekilde bilinmektedir.
Bu dört mezhebe ehli sünnet velcemaat denir. Bunların iman bilgileri arasında ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler.
Birbirine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirini taklit ederek yaparlar. Peygamber Efendimiz (sav)'in yolu Kur'-an-ı Kerim ile hadisi şerifleri
ve müctehidlerin ictihadları ile gösterdikleri yoldur. îmamı Şarani mizanda şöyle diyor: Bütün mezhepler haktır ve doğrudur. O mezheb on sekiz
tanesini göstermiştir. Bu dört mezhebin kadıları, müftüleri olduğu için bunların içine bid'atler ve hurafeler girmemiştir. Bu sebeple kendi hallerinde
temiz ve doğru kalmışlardır.
Diğer mezheplerin kadıları, imamları ve müftüleri olmadığı için bid'atler ve hurafeler girdiği için bunlar ancak kitap ciltleri arasında kalmış, halk
arasındaki yaygınlıkları kaybolmuştur. Ve ortadan kalkmıştır. Bunların ismi kitaplarda kalmıştır. Şark beldelerinde bulunan Umman'da ibaziye,
İran'da şia mezhebi gibi mezhepler çevre haricinde yayılma kabiliyeti gösterememişlerdir. Müslümanların çoğu da onlara hiçbir şeyde itimad
etmediler. Fakat öyle hassas meselelerde müslümanlarm bütün mezhep imamlarından herhangi bir şey hikaye etmek ne bu görüşe karşı çıkanlar
yönünden ne de o görüşe tabii olanlar yönünden caiz değildir.
Zira şüphe yoktur ki birinci tutumunda imamlara iftira olduğu için bunlara darbe vurmak olur. İkinci tavırda ise kesinlikle zayıf kavillerle amel
etmek olurki buda doğru değildir. Bundan sonra şunu söylememiz gerekir; Tatarların veziri tarafından sünni mezhepler a-rasında onları ehli sünnet
dairesi dışına çıkarmak rafızi ve mülhid yapılmak için sokulmuş fitnelerdir. Şu halde ne kadar mezhep sahibi varsa hepsi müctehiddirler. Ve
mezhepleride doğrudur. Onlar tarafından hilafı şeriat hiçbir meselede ihtilafları yoktur. Yalnız fer-i meselelerde ictihadları olmuştur. Eğer asli
meselelerde bir ihtilaf olduysa kesinlikle onlar söylememişlerdir. Ehli bid'atm ve rafizilerin o büyük imamlar arasına sokmuş olduğu fitneden başka
bir şey değildir.
Hatta ve hatta fukaha arasındaki ihtilaflar özellikle sahabe arasmda karşıt görüş serdedilen meselelerdir. Teşrik tekbirleri, Amin kelimesinin gizli
söylenmesi, İbni Abbas ve îbni Mesud'un teşehhütleri (kıyamda) besmelenin gizli okunması, kamet getirirken tekbirlerin tek veya çift olarak
söylenmesi vb meselelerde olduğu gibi meselelerdedir. Böyle ihtilaflar evla olan konumda görünür. İhtilaf eden sahabeler ise hepsi hidayet
üzeredirler. Zira Resulullah (sav) ashabının topluca kendisinde duydukları şeyin anlaşılmasında gösterdikleri ihtilafa muvafakat etmişlerdir.
Mezheplerin ihtilafları da sahabenin ihtilafı gibi maksada yönelik ihtilaftır. Onlardan bazıları hadisin zahiri, bazıları ise batını ile amel etmişlerdir.
Biz bütün bu saygı değer imamların ictihadlarmı doğru olarak kabul ediyoruz vesselam.
Bu saygı değer zatlar (ra) şeriat meselelerini meydana getirmişlerdir. Şeriat terim olarak ne demektir? Şeriat; Allah'ın kanunu, şer-i şerif, Allah'ın
yolu, dinin amellere ait ahkamının heyeti mecmuası, şeriatı ğarra, insanın saadeti ebediyyesine ulaştıran muazzam ve mübarek çok şerefli ve geniş
bir yoldur. Şer-i ve şeriat kelimeleri aynı anlama gelir. Yani müteradiftirler.
Şeriat, istilahi olarak ne demektir? Allah'u tealanın insanlar i-çin Cibrili emin vasıtası ile peygambere gönderilen dini ve dünyevi mukaddes
ahkamın heyeti mecmuasıdır. Bu noktadan hareketle din ile şeriat eş anlamlıdır. Bu itibarla her iki ahkamada şamil gelmektedir. Yani ahkamı
asliyye denilen itikadiyatı hemde ahkamı fer'iyye denilen ibadet , ahlak ve muamelatına şamil gelmektedir. Şu halde şeriatın ibadet, ahlak ve
muamelat manalarına istimal olursa daha uygun olur.
Özet olarak şeriat, manası tam olarak kullanılırsa şu anlamda olabilir. Bir peygamber tarafından tebliğ edilmiş olan mukaddes kanun demektir. Bu
mukaddes kanunun koruyucusu olan Allah'a "şari-i mübin" denir. Bu kanunu insanlara söylemiş olan peygambere de "sari" adı verilir. Şu halde
seri hükümler denince ilahi hükümleri anlamak lazım ve elzemdir. Bununla asıl Kur'an'a, hadise, icmaa serahaten, zahiren dayanan müstenid olan
hükümler irade ve kasdedilmiş olur. Fakat islam saygı değer olan nıhrilerin ve mücte-hidlerinin ictihad ve kıyas yoluyla çıkardıkları olan islam
kanunları ise "fıkhi hükümler, amelle ilgili fer-i meseleler" diye isimlendirilir. Şer-i esaslara dayanmaları olduğu için bunlarda şer'i hükümler
olarak zikr olunur.
Resulullah (sav)'in zamanında ve zamanından sonra da fetva veren ancak ve ancak Ebu Bekiri Sıddık'ti. Zira o zat (ra} Resulü Ekrem'den sonra



hilafet makamını almıştı. Sıddıki Ekber ashabı kiramın en büyük fukahasmdan idi. Onun için Resulullah'm zamanında da fetva verirdi. İbni
Hazim'in keşfine göre hadislerin müsned olarak rivayet ettiğinin adedi yüz kırk ikidir. Hadisi şerifenin manasını değil, aynı zamanda elfaz
mübarekesiyle beraber Resulullah'tan nakletmiştir. Resulü zişan efendimiz hasta olduğu zaman Sıddıki azamı ashabı kirama namaz kıldırmak için
kendi yerine imam olarak tayin etmiştir.
Gene bir gün aynı hastalığı esnasında minbere çıktı ve şöyle buyurdu: "Nas arasında bana karşı gerek malı ve gerek nefsi bakımından Ebu Bekiri
İbni Kuhafe'den daha fedakar bir kimse yoktur. Eğer ben insanlardan birini dost isteseydim kayıtsız şaartsız olarak Ebu Bekir'i dost seçerdim. Fakat
islam dostluğu daha iyidir. Bu mescide Ebu Bekir'in kapısından başka açılan kapıları kapayınız." Bu gibi sözler Ebu Bekir'in büyüklüğüne ve
halifeliğine yani imameti kübra makamına geçmesine büyük bir işarettir. Bunun için ashabı kiram Resulullah'm teçhizi daha yapmadan hemen
kendi arasından hilafeti kabul ederek büyük imamete seçtiler.
 
Hz Ebu Bekir (Ra):
 
Hz Ebu Bekir'in babasının adı Ebu Kuhafe (Osman) bin Amr'-dır. Annesinin adı ise Ümmül Hayr (Selma) b. Seğr bin Amr'dır. Binti Ammi Ebi
kuhafedir ve ismi zevcetihi yani hanımının adı ise Hz Abdullah'ın anasının İsmi Keylet binti Abduluza'dır. Hz Aişe'nin anasının ismi ise Ümmül
Ruman'dır. Kendisinin Resulullah (sav) efendimizden üç yaş küçük olduğu söylenmektedir. Hz Ebu Bekir ana ve baba tarafından Kureyş
kabilesinin Teymi koluna mensuptur. Bu yüce şahsiyyet kuvvetli bir iman ve sağlam bir karaktere sahip olup çok halim ve merhametli, ince
duygulu, hassas kalpli idi. Kur'an-ı Kerim okunurken göz yaşlarını tutamaz ve ağlardı.
İslamiyetten öncede dürüstlüğü, doğruluğu ve her cihetten itimada şayan olması hasebiyle kendisini saydırmış şerefli bir tacirdi, ilmi, ensabı, Arap
kabilelerinin ve şahısların şecerelerini iyi bilirdi. Bu konuda çok mahirdi. İslamiyetten önce adı Abdul Kabe'ydi. Müslüman olduktan sonra
Resulullah (sav) adı Abdullah'tır dedi. Resulullah "Atık" lakabını Ebu Bekir'e vermiştir.
Yani kendisi "Atık" Arapçada azad edilmiş demektir. Peygamberimiz (sav) Ebu Bekiri Sıddık (ra) için "Bu, Allah (cc)'ın cehennemden azad ettiği
kimsedir" dediği için bu lakabı aldığı rivayet edilmektedir. Hz Peygamberin vefatı üzerinde türlü, çeşitli bölgelerde çevre kabilelerin isyanlarını
bertaraf ettikten sonra Bahreyn, Umman,Yemen ve Hadramavt'ta kesin başarılar kazandı. Kur'an-ı Kerim'i tek nüsha halinde toplatttı. En çok
gazaplandığı kişiler, devlet malı ile zenginleşmek isteyenler oldu.
Şu dua onundur: "Ya Rabbi kıyamet gününde benim vücudumu o kadar büyüt o kadar büyüt ki cehennemini baştan başa ben doldurayım ve orada
benden başka hiçbir kuluna yer kalmasın. Onların yerine ben yanayım." Savaşa gönderdiği orduya talimatı şudur: Barışa ihanet yok. Kimseye
tecavüz yok. Kimsenin uzuvlarını kesmek, işkence etmek yok. Çocukları, ihtiyarları, kadınları öldürmek yok. Yemiş veren ağaçlara da dokunmak
yok. Hayvanları gıdadan başka maksatla kesmek yok. Manastırlara çekilmiş insanlara ilişmek yok.
Hz Peygamber (sav)'in şu hadisleri onun içindir:
Güneş, peygamberler hariç Ebu Bekir'den daha faziletli bir kimse üzerine ne doğmuş ne de batmıştır."
Hayatında cennetle müjdelenen Hz Sıddıki Ekber 2 yıl, 3 ay, 10 gün halifelikten sonra 23 ağustos 634'te vefat ettiği zaman Kur'an-ı Kerim
toplanmış, ümmetin vahdeti sağlanmış, islam orduları Bizans ve İran topraklarında eşsiz zaferler kazanmış, cihan tarihinin seyrini değiştiren "İslam"
vakıası tarihteki yerini almıştı. Allah ondan razı olsun. O büyük zat Hicreti nebeviyye'nin 13'üncü senesi altmış yaşındayken vefat etmiş, Ravzai
Mutahhara'ya defnedilmiştir.
 
Hz Ömer (Ra):
 
Ashabı kiramın en büyüklerinden, İslam'ın ikinci halifesi, aşe-rei mübeşşere yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan ve peygamberimiz
(sav)'in kayınpederidir. Miladi takvimin 583'üncü yılında Mekke'de doğdu. Peygamberimiz (sav)'in islamiyeti yaymaya başlamasından 6 yıl sonra
Erkam'm evinde müslüman olmuştur. Kureyş'in büyüklerinden olduğu için hitabeti, konuşması çok güzeldi. Önce Resulullah'a çok düşmandı.
Resullah'm peygamberliğinin 6'mcı yılında müslüman oldu. Bütün gazalarda bulundu. Şecaat cihetiyle aslan gibi dövüştü. U-hud'da ResuluUah'm
yanından ayrılmadı. Daima doğru söylediği için "Faruk" dendi. Halife Ebu Bekir vefat edeceği zaman ashabı kiramın ileri gelenleri birbirleri ile
görüştükten sonra Hz Ömeri halife tayin ettiler. Emirü'l Mü'minin ismini aldı. Az zamanda o kadar çok yer al-dıki tarihçileri şaşırttı. Kudüs'e gidip
adaleti ile Rumları hayran bıraktı. Kadisiye zaferini kazanarak ordulsu Azak denizine kadar ilerledi. Tunus'a kadar fetihler yapıldı. Suriye, Irak,
Mısır, Cezayir, Diyarbakır, Azerbaycan ve İran onun zamanında feth edildi.
Onun zamanında 4 binden fazla cami, mescid yapıldı. Hz Mu-aviye'yi Şam valisi yaptı. Kendiside Şam'a geldi. Her sene hac yaptı. 10 sene, 6ay, 7
gün dünyada hiç görülmemiş bir adaletle halifelik yaptı. Hz Ömer'in adaleti bütün dünyada misal verilmektedir. Hz Ömer'den (ra) ; "Amirin en
kötüsü, halkını kötü yola sevkedendir.", "Halka karşı insaflı davranan işinde muvaffakiyete erişir." "Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay
düşer."
Devrinde askeri politikasını, Ebu Bekiri Sıddık devri gibi sürdürdü. Cephelerde zaferler devam ederken Hz Ömer bir yandan da adaletin
teşkilatlanmasına çok önem verdi. İdari ve siyasi birçok müesseseler Hz Ömer zamanında kuruldu. Hazine demek olan "Bey-tü'l-mal" 'm kurulması,
ileride büyük şehirleri oluşturacak merkezi ordugahlar "Amsar" meydana getirilmesi bütün bunlar O'nun zamanında yapıldı.
Normal ve olağanüstü zamanlar için onun tarafından konulan Kur'an ve sünnete dayalı çeşitli vergiler, adaletin sağlanması açısından tarihte eşine
rastlanmayan bir içtimai huzur sağladı. Dünyanın gözünü kamaştıran bu askeri, siyasi ve idari hamleler devam ederken muhteşem Ömer sadelikten,
tevazudan, ilahi mesuliyet şuurundan hiçbir zaman kopmadı. Bir köle gibi deve güttü. Hazineye ait develeri tımar etti. Dul ve yetimleri için
beytülmaldan bizzat yiyecek taşıdı. İkaz edilmekten ve tenkidten kesinlikle kaçmadı.
Şu dua onun mübarek sözüdür: "Ya Rabbi ben sert ve şiddetliyim, bana tatlılık ve yumuşaklık ver. Zayıfım bana kuvvet ihsan et. İşlerini elime
aldığım milleti doğru yolda yürütmenin liyakatini bahşet. Eğer ben uyusaydım kendimi, uyusaydım milletimi kaybederdim. Halbuki ben onlardan
mesulüm."
Peygamber'in onun hakkında ki şu sözleri meşhurdur: "Ömer benimledir, ben de Ömer'leyim. Benden sonra hak, Ömer neredeyse oradadır."



Hz Ömer hak ile batılı ayırdığı için Resulü Ekrem ona "Faruk" unvanını vermişti. Resulü Ekrem devrinde ikinci veziri olduğu gibi Sıddıki Ekber'in
hilafeti zamanında da onun özel müşaviri ve kadısı idi. Hafızu-1 Kur'andı ve vahiy katibiydi. Tevratı anlayacak kadar ib-ranice lisanı biliyordu.
Uhud savaşı esnasında sahabei kiramın birbirinden ayrıldıkları zaman Hz ResuluUah'm yanında durdu ve düşmanlardan onu muhafaza etti. Resulü
Ekrem onun hakkında şöyle dua etmiştir:
Ya Rabbi! İslamiyeti Hattabın oğlu Ömer'le kuvvettendir." Resulullah'ın duası onun hakkında kabul olduğu için bu kadar hizmetlere muvaffak
olmuştur. Hz Ömer senelerce Resulullah'ın huzurunda durmuş, o kesinlik büyük maneviyat ve feyz istifade etmiştir. Bu sebeple tefsir, hadis, fıkıh
ilimlerinde süper ihtisası vardı. Hz Ömer'den pek çok hadisi şerif naklolunmuştur. Bunların ekserisi İmam Ahmed'in Müsned'inde toplanmıştır. İbni
Hazm'ın dediğine göre Hz Ömer'in müsned olarak rivayet ettiği hadislerin adedi 573'tür.
Hz Ömer zamanında Basra kadısı bulunan Ebu Musel Eş'ari hazretlerine yazmış olduğu mektup pek meşhurdur. Bu mektubun içinde çok önemli
ahkam vardı. Bunun için "Kitabüssiyase"adı verilmiştir. Tabiinden Kufeli Kabisa Ebulale demiştir ki:" Ben raiyyesi hakkında Hz Sıddık'tan daha
re'fetli, daha hayırlı bir zat görmedim. Hz Ömer'den ziyade de karii Kur'an, dini ilahide fakih, hududullahı ikameye mukdim, ricalin kalplerinde
heybetli bir zat görmedim." İslam aleminde ilk Kur'an mektebinin müessisi Hz Ömer'dir. Bu mektebi o meydana getirmiş, bunun müdavimliğine
Amir b. Abdullah Huzal'ı tayin etmiş ve beytülmaldan kendisine maaş vermiştir.
Yani Ömer'in müslümanlığı fetih oldu. Onun hicreti yardımlaşmak oldu. Onun emirliği de rahmet oldu. O müslüman olmadan önce biz Kabe'nin
yanında namaz kılamazdık. Vaktaki o müslüman oldu, Kureyşlilerle savaş yaptı, Kabe'nin yanında namaz kıldı biz de onunla namaz kıldık.
Hz Ömer'in babası Hattab b. Nüfeyl b. Abdüluzza b. Rebah b. Abdullah b. Karad b. Revah b. Adıyy b. Ka'b b. Lüvey'dir. Künyesi Ebu Hafs'dır.
Annesi de Haşim'in kızı Haysüme veya Halime'dir. Bütün ömründe yedi hatun aldı. Peygamberimiz nesebiyle sekizinci cedde de birleşir. Hicri
23'üncü yılın zilhicce ayında, bir sabah namazında, Muğire b. Şu'be hazretlerinin kölesi Ebülü'lü Firuz tarafından bıçakla karnına vurularak 63
yaşında 3 kasım 644'te şe-hidlik mertebesine ulaştı. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yerde Hz Aişe'nin müsaadesi ile Hz Ebu Bekir'in
yanında defn edildi. Rahmetullahi Aleyh Rahmeten Vasiaten.
 
Hz Osman (Ra):
 
Osman b. Affan b. Ebil As b. Ümeyye b. Abduşşems b. Abdul-menaf b. Kusyye b. Kılab b. Murre b. Kab b. Lüey'dir. Hz Osman asıl emevi hulefai
raşidinin üçüncüsüdür. Validesi Erva binti Kerzıb Rabia'dır ve Hz Peygamberin ammesi kızıdır. Resulü Ekrem (sav) Hz Osman'a önce Rukiyye
ismindeki muhterem kerimesini vermiştir. Rukiyye'nin vefatından sonra da Ümmü Gülsüm ismindeki kızını kendisine tezviç buyurmuştur. Bu
sebeple "Zinnureyn" lakabı ile şöhretlenmiştir.
Hz Osman islamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Dini islam uğrunda can ile, mal ile pekçok fedakarlıklarda bulunmuştur. İbni Ce-rir şöyle demiştir ki:
"Hz Osman müftü İdi. Birçok fetva vermiştir. Fakat kendisinden sonra bunları nakledenler bulunmadığı için bunlar, ümmet arasında intişar
edememiştir." Hz Osman 23 senesinde sahabei kiramın kararı ile hilafet {büyük imam) makamına seçilmiştir. Hz Osman adalet, nezahet, istikamet,
yumuşak ve ahlakı hamide ile islam milletinin işlerini idareye başlamıştır.
Hilafeti sırasında Nişabur, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Ermeniyye, Kafkas, Horasan, Kerman, Sicistan, Afrikiyye ve İran'ın büyük bir kısmı fethedildi.
Cömertliği dillere destandı. Peygamberimizden 146 hadis rivayet etmiştir. Fakat kader değiştirilemezdi. Mısır, Küfe ve Basra'dan kıvücımlanan
fitne ateşi nihayet tutuştu ve üçüncü halife olan Hz Osman'ı Zinnureyn Kur'an-ı Kerim tilavet ve kitabet ederken 18 zilhicce cuma günü 22 haziran
566 hicri 82 yaşındayken şehadet makamına erişti (ra).
Uhud, Hendek, Hayber savaşlarında ve Mekke'nin fethinde bulundu. Hudeybiye sözleşmesinde peygamberle Mekkeliler arasında arabulucu oldu.
Asiler Medine sokaklarında kol gezerken onları mağlup etmek için yakınları ondan izin istediler. Hz Osman yakınlarına izin vermedi ve şöyle dedi:
"Hayır! Bir müslümamn kanının akmasına razı olmam." Onun okuduğu Kur'an üzerine akıtılan temiz kanı ise kıyamete kadar taze bir ibret olarak
kalacak. Gelecek sözler onundur.
Cehalet öyle bir binektir ki üzerine binen rezil olur.", "Sultanla dost olan aslan üzerine binen insan gibidir. İnsanlar ondan korkar, o ise bineği olan
aslandan.", "Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır." Allah ondan çok çok razı olsun.
Hz Osman kırk gün susuz kalarak evini kuşatan asilere: "Re-suli Ekrem (sav)'in Medine'deki mescidi küçük ve dardı. O zaman her kim bu mescidi
genişletirse ona cennette yüksek bir makam verileceği beyan buyurmuştur. Ben derhal peygamberimizin emrini yerine getirmiştim. Siz ise bugün
benim bu mescidde namaz kılmamı men ediyorsunuz. Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman Rume kuyusundan başka suyu tatlı bir kuyu yoktu.
Resulü Ekrem (sav) kim bu kuyuyu satın alıpta müslümanlara vakf ederse Cenab-ı Hak cennette ona daha bir ihsan verir buyurmuştu. Allah'ın
inayetiyle bu i-yilik bana nasip oldu. Sizler ise beni bugün o kuyunun suyundan mahrum ediyorsunuz demiş." Fakat sözünün tesiri olmamıştır,
Hz Osman zamanında islam devletinin sınırları baş döndürücü bir hızla genişledi. Bakı makberesinde medfundur.
 
Hz. Ali (Ra):
 
İslamı ilk kabul edenlerden olan İmam Ali, hulefa-i raşidin denilen dört halifeden birisidir. Peygamber mektebinin seçkin talebesi, ilim şehrinin
kapısı, Allah'ın arslanı, islam halifesi ve peygamberimiz (sav)'in damadıdır. Ayrıca da amcasının oğludur.
Hz Ali (kv) peygamberimizin mektupçusu ve vahy katibi, Kur'-an-ı Kerim'inde hafızı ve öğreticisidir. Hazret-i Muhammed (sav)'in terbiyesiyle
yetişmiş ve cennetle müjdelenmiş olan on kişiden biridir. Tebük savaşı hariç tüm seferlere, savaşlara katılmıştır. Peygamberimiz (sav)'in kızı Hz
Fatıma ile evlenmiştir. Hz Fatıma öldükten sonra başka kadınlalarla evlenmiştir.
Miladi 600 yılında Mekke'de fil vakasından otuz yıl sonra 13 receb cuma günü Mekke'de doğmuştur. Küçük yaşta iken islamı kabul etmiştir.
Peygamberimiz (sav) Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hz Ali (kv) Mekke'de Resulullah (sav)'in yatağına yatarak müşrikleri yanılttı ve daha
sonra o da Medine'ye hicret etti. 656 haziranında hilafet makamına seçildi. Hilafet devri Hz Osman'ın şeha-detinden sonraki kargaşa dönemine rast
geldiği için karışıklarla geçti. 5 yıl halifelikte bulundu. 19 ramazanda Kufe'de sabah namazı kıldırmaya hazırlanırken İbn. Mülcem yani
Abdurrahman İbni Mülcem adındaki bir cani tarafından cuma günü  63 yaşındayken  661'de şehid edildi. Peygamberimiz (sav)'in soyu onun



neslinden devam etmiştir. Kendisi Hz Peygamberimizden 586 hadis rivayet etmiştir.
Ashabı kiram içerisinde katiyyen puta tapmayanlardandı, o-nun için kendisine "Kerremallahu vechehu" denildi. Allah'ın takdirine rıza gösterdiği
için kendisine "Murtaza" denildi. Gazvelerde ve savaşlarda gösterdiği eşssiz şecaatlar için kendisine "Esed (aslan), Esedullah (Allah'ın aslanı), Şir-i
Yezdan, Şahı merdan" denilmiştir. Fakat Hz Osman (ra) devrinde ortaya çıkan fitne onun devrinde de söndürülemedi. Cemel vakası, Sıffm savaşı,
hakem olayı. Hepsi onun zamanında çıkmıştır.
Hz Ali'nin künyesi Ebu-1 Hasan, Ebu-1 Hüseyin'dir. Nebiyi zi-şan efendimiz kendisine iltifatta bulunmuş "Ebu-1 Turab" künyesini de vermiştir.
Resuli Ekrem Hz Ali ile ahi yani kardeşlik akdi ekmiştir. Onun fezaili hakkında birçok hadisi şerif vardır. Resulü Ekrem efendimiz Hz Ali'yi
Yemen'e kadı olarak göndermişti. Hz Ali: "Ya Resu-lallah! Beni Yemen'e kadı tayin ediyorsun, halbuki orada benden yaşlı zatlar var. Ben onların
arasında nasıl hükmedebilirim? Resulü Ekrem de: "Bana yakın gel" diye emretmiş, mübarek ellerini Hz Ali'nin göğsüne temas ettirerek "Ya Rabbi!
Dilini serbest et, kalbini de hidayet et" diye dua buyurmuştu. Hz Ali demiştirki; Allah'a yemin ederim ki ben bundan sonra verdiğim hühümlerin
hiçbirinde şek ve şüpheye düşmedim. Resulü Ekrem (sav) bana: "Ya Ali! Huzuruna iki hasım gelse birincinin sözlerini dinlediğin gibi ikincinin
sözlerini de dinlemedikçe hüküm etme" dedi. Bundan sonra herşey kolay oldu. Yani Resululah'm tavsiyesine göre hareket ettim. Artık bundan
sonra bana hiçbir hükmümde şüpheli bir şey vaki olmadı.
Bunların hilafetleri 29 yıl, 6ay, 4 gündü. Zira Sıddıki Ekber'in hilafeti 2 yıl, 3ay, 10 gündü. Hz Ömer'in hilafeti 10 yıl, 6 ay, 8 gündü. Hz Osman'ın
hilafeti 11 yıl ,11 ay, 9 gündü. Hz Ali'nin hilafeti ise 4 yıl, 9 ay, 7 gündü. Hepsi 29 yıl, 6ay, 4 gün eder. Otuz yıldan eksik olanı Hz Hasan
tamamlamıştır. İmam Suyuti şöyle beyan etmiştir: Hz Hasan'm hilafeti 6 aydı, 7 aya yetişmemişti. Tuhfetul murid s. 101. Bu açıklamasıyla
Resulullah (sav)'in mucizatı bize zahir oldu. Zira Resululah şöyle buyurmuşlardır:
Benden sonra ümmetimde hilafet otuz yıl olacak, ondan sonra isirici padişahlar olacak."
Demek otuz yıldan sonra hangi adam kendi reiyesine amirlik yapmışsa o halife değil belki padişahtır. Nasıl Hz Muaviye (ra) şöyle demiştir: "Ben
padişahların evveliyim. Fakat Emevi, Abbasi melikle-rined e ne kadar halife demişlersede mecazidir. Hakiki değildir. Zira otuz yılın adaleti ve
eşitliği gibi hiç bir padişah kendi rayiesine yapmamıştır. Bu zatların hilafetleri meşhur olduğu gibi aynı zamanda imamdılar. Zira fıkıhta ilk olarak
onlar fetva vermiştiler. Bir görüşe göre imamlar on ikidir.
1- Ali (ra, ku): Çocukları 15 erkek, 18 kız. Hz Fatıma (ra) vefat etikten sonra Hz Ali birçok kadını nikah etti. Onlardan da çocukları dünyaya
geldiler. Hz Ali Küfe camisinde sabah namazı kıldırmak için giderken Abdurrahman bin Mülcem ve Şebib ismindeki olan bir din düşmanı
tarafından şehid edildi. Şebib'in kılıcı Hz Ali'ye değmemişti. Yalnız Abdurrahman'm kılıcı onun alnına isabet etmiştir.
2- Hasan bin Ali (ra): 47 yaşında vefat etmiştir. Onun hanımı Cu'de isminde kendisine zehir vermiş ve vefat etmiştir. Yezid'in hile-siyle bu iş
meydana gelmiştir. Baki kabristanda medfundur (ra). Bütün evlatları 15 tanedir. Onlardan Zeyd ve El-Hasenu-1 Mussena'dan başka kimse
kalmamıştır. Abdullahı  Elmahd ismindeki el-Hasanı-1 Elmusseda kalmıştır. Şeyh Abdulkadiri Geylani ondan dünyaya gelmiştir. Demek şeyh
Abdulkadiri Geylani (ks) sülalesi Hz Hasanı-1 El-Musennadandır. Hicrî 50'de vefat etmiştir.
3- Hz Hüseyin bin Ali (ra): Hicri 61 yılında 55 yaşındayken şehid olmuştur. Onun evladı, 6 veya 7 taneydi. Ali Zeynul Abidin'den başka kimsenin
evladı yoktu. Zeynul Abidin'in evladı ise 11 erkek, 4 kız'di.
4- Ali Zeynulabidin bin Husey (ra): Annesinin adı Şahzinan binti Nuşirevan. H. 94 yılında 57 yaşındayken vefat etmiştir. Ölümünün sebebi
Abdülmelik oğlu Velid kendisine zehir vermiştir.
5- Muhammed Bakır bin Zeynul Abidin (ra): Bakır ismulfaildir. Anlamı ise yani ilmi varmış ve aslisi tanımış. O da zehirle gitmiş. Evladı 6 veya
7'ydi. H. 117'de 63 yaşındayken vefat etmiş.
6- Caferi Sadık bin Muhammed Bakır (ra): H.148'de 68 yaşındayken El-Mansur devrinde zehirle gitmiştir.  Onun evladı 6 veya daha fazlaydı. Bir
de kızı vardı.
7- Muse-l Kazım bin Cafer-i El-Sadık (ra): H.  183'de 55 yaşındayken vefat etmiştir. Harun-i Raşid Basra şehrinde onu bir sene hapsetti.  Ondan
sonra Muse-l Kazım vali İsa bin Cafer bin Man-sur'un yanma gönderdi ve hemen onu öldür dedi. Vali, yani İsa b. Cafer Harun-u Raşide şöyle haber
gönderdi: "Bu adam çok iyi bir insandır. Bunu nasıl öldüreyim? Ben bunu öldürmem. Harun bir adama git onu vali yani İsa'nın elinden al getir
deid. Ve kendisine zehir ver ölsün. O adamda öyle yaptı. Onu zehir ile öldürdü (ra). Onun kabri Bağdat'ta ki Kureyş kabristanındadır.
8- Ali El-Rıza bin Muse-l Kazım (ra): H. 203'te 55 yaşındayken vefat etmiştir (ra). Onun türbesi Harun-i Raşidin kabrine yakındır.
9- Muhammed El-Cevvad bin Ali El-Rıza (ra): H. 220'de 25 yaşındayken vefat etmiştir.  Onun hanımı Ma'mun oğlu Harun-i Ra-şi'din kızıydı.
Me'mun'un kızı kendisine zehir vermiş, onu öldürmüş. Bu olay Harun-i Raşidin hilesiyle meydana gelmiştir. İki kızı, iki oğlu vardı. Onun türbesi
Bağdat'taki Kureyş kabristanlığındadır (ra).
10- Ali El-Hadi El-Askeri  bin  Muhammed El-cevvad  (ra):  H. 254'de 40 yaşındayken vefat etmiştir. 3 erkek, 1 kız evladı vardı.
11- El Hasenu-l Halısa El-Askeri b. Ali El-Hadi (ra): H. 260'da 28 yaşındayken vefat etmiştir. Onun türbesi kendi babasının türbesinin yanındadır.
Yalnız bir oğlu vardı.
12-  Muhammed El-Hucce Ebul Kasım ibni El-Hasanul Ha-lıs: Babası vefat ettiği zaman o beş yaşındaydı. Acayip hikmet sahibiydi. El-Kasımul
Muntazer. Zira bu zat Medine-i münevvere'de kaybolmuştur. Nereye gittiğini kimse bilmezdi. İmamiye şiası onun lakabına şöyle tarif etmişler:
Hüccet, Mehdi, Halife-i Salih, Kaim, Muntazer, Sahibuzzaman.
Bu lakapların içerisinden en meşhuru Mehdidir. İbni Hacer Se-vaik'te s. 102'de şöyle diyor: Rafızıytm şöyle diyorlar; bu Muham-medul Hüccet
Ebul Kasım ibnil Hasenil El-Askeri bu zat Mehdi'dir. Babası vefat ettiği zaman o beş yaşındaydı. Nasılki Hz Yahya'ya hikmet ilmi küçükken
verilmiş ise ona da aynı şekilde verilmiş ve nasıl İsa Allah (cc) (asv)'ma küçükken imamlığı vermişse ona da i-mamlığı vermiş.
Onun babası Sure Menreayani Samiri şehrinde vefat etmiştir. O beş yaşındaydı. H. 266'da Medine'de kaybolmuştur. Çıkacak dünyada eşitliği ve
adaleti bırakacaktır. Yani meydana getirecektir. Fakat ehli sünnet velcemaatm yanında Hz Mehdi'nin ahir zamanda çıkacak, dünyada zulmün,
haksızlığın yerinde adaleti, iyiliği yapacak. Hz Hüseyin'in neslindendir.
Medinei münevvere'de dünyaya gelecek, adı Muhammed olacak, babasının adıda Abdullah olacaktır. Onun siması, ahlakı Peygamber (sav)'in
siması, ahlakı gibi olacak. Zulmü ve fitneyi yerden kaldıracak. Onun yerine adaleti dolduracak. Çıktığı zaman yaşı kırktır. Kırk yıl da dünyada
kalacak, ondan sonra vefat edecek. Ehli sünnetin delilleri çoktur ve tevatür derecesine ulaşmıştır. Hatta iki ayette bunun üzerine hamletmişlerdir.



Said bin Cubeyr'de öyle rivayet etmiştir. Yani Hz Cubeyr oğlu Said (ra) ayet Hz Mehdi'nin hakkındadır demiştir.
Mükatıl ve diğer arkadaşları şöyle demişler: Bu ayet-i kerimede Hz Mehdi'nin işareti vardır.
Hem de keşfiyatı sahihde Mehdinin çıkmasına dalalet ediyor. İmamul Muhakkikin şeyh Muheyeddin İbnu-1 Arabi Fütuhat kitabında şöyle diyor:
Allah (cc)'ın bir halifesi vardır çıkacak ve Resu-lullah (sav)'in izini takip edecek. Kendi hükmünde kesinlikle yanlış yapmaz. Onun bir meleği
vardır, kendisini takviye ediyor.
Ehli sünnetin bazısı Hz Mehdi'nin hakkmnda sahih hadis yoktur diyorlar. Fakat Mansu Ali Nasıf tacın haşiyesinde cild 5, sayfa 341'de şöyle diyor:
"Hz Mehdi'nin hakkındaki olan bütün hadisi zayıf etse İbni Haldun gibi veya başkası gibi onlar yanlışlık, hata etmişler. Ebu Davud, İbni Mace,
Taberani, Tirmizi, Bezzar, Ebu Ya'la, İmam Ahmed ve Hakim Radiyallahu anhum,Ecmain Amin Ya Rabbelale-min.Velhasıl biz ehli sünnet
velcemaatm yolları lisanen ve amelen kabul ediyoruz. O zatlara muhalefet etmiyoruz.
İmanlı olan kimse Allah'u tealanm emrettiği iyi şeyleri öğrenmek, öğretmek ve yapmak için uğraşır. Allah'u teala vetekaddes hazretlerinin yasak
ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, iltifat etmez, bakmaz, kimseye kötülük yapmaz, kendine kötülük yapana kesinlikle karşılık yapmaz,
metanetli olur ve sabreder. Ona tatlı dil, güler yüzlü ile nasihat ve vaaz eder. İnsanlara hürmet eder, yardıma ko-şar, din yolunda ve dünya işlerinde
sıkıntıda görünce kurtarırlar.
İslamın güzel ahlakı ile yaşayarak herkesin sevgi ve saygısını tutarlar.
İmanlı olmayanlar dünyanın dışı tatlı içi acı olan ve dışı yaldızlı içi zehirli olan ve başlangıcı hoş sonu boş olan rahatlığına ve güzelliğine
sarılıyorlar. Ne için dünyaya geldiklerini ve görevlerini bilmiyorlar. Zira onların itikadları bozuk olduğu için sapmışlar ve eğri yola düşmüşlerdir.
İtikad inanç demektir. Şu halde bir şeye inanmaya, bir kimseyi veya bir haberi tasdik ve kabul edip ona bağlı kalmaya "akide" denir. Çoğulu
"akaid"dir. İtikad, iman ile eş anlamlıdır (müteradiftir).îman Resulullah'ın (sav) bildirdiği şeyleri kesin bir şekilde kalben tasdik etmektir.
Cemiyette müslüman muamelesi görmek içinde bu imanı açığa vurmak lazım ve elzemdir. Velhasıl itikaadi mezhepler ikiye ayrılır:
a- Ehli sünnet mezhebi
b- Ehli bid'at mezhebi
Ehli sünnet; Hz Peygamber (sav)'in yolundan gidenler, o yoldan hiç çıkmayanlar demektir. Ehli bid'at ise Hz Peygamber (sav)'in öğrettiği
ahkamları, Kur'anın emirlerini kendi arzuları çizgisinde yorumlayan, sünnet yolundan çıkan kimselerdir. Ehli sünnetin kaynağı kitap ve sünnettir.
Onlarda ne gibi hükümler olursa öyle kabul ederler ve hareket ederler. Ehli sünnette üç kısma ayrılır:
 
a- Selefiye Mezhebi:
 
Selefi daha önce gelmiş ilk müslümanlara denir. Bunlara sahabe ve tabiiler denir. Hz Peygamberden duydukları gibi kabul ederler. Onlar akli
tahlillerden, tefsirlerden geçirmeye lüzumiyet yoktur diyorlar. O devirde mantık, kelam ve felsefe gibi ilimler alemi islam arasında gelişmemişti. Bu
nedenle sahabeler, tabiiler Peygamberden gelen sözleri munazasız tasdik eder, öyle kabul ederlerdi.
O devirde daha müslümanlar arasında inanç münakaşaları kesinlikle yoktu, yetişen büyük alimler de aynen sahabe ve tabiin gibi dini esaslara saf,
munazasız bir surette inanmak onları aynı şekilde kabul etmek gerektiğine kani oldular. Bu taifeye "Selefiye" denir. Selefıyyeye bağlı olanlar dini
nasları akli yorumlara tabi tutmadan inanıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet:

"Rahman, arşın üstünde oturdu. 
[4]

Allah'ın tahtı vardır. Fakat biz bunun sıfatı ve şekli nasıl olduğunu bilmeyiz. O neymişse öyle kabul ederiz. Yine başka bir ayet:
 
Allah'ın Eli Onların Elleri Üstündedir."
 
Şu halde Allah'ın eli vardır. Fakat biz onun niteliğini bilmeyiz. Başka bir ayet ise:
"Rabbin yüzü baki kalır" mealindedir. Selefıyye bu ve benzen ayetlerdende Allah'ın yüzünün bulunduğunu anlamakta. Yani onun yüzünü insanların
yüzüne benzetmenin doğru olmadığını söylemektedir.
Selefıyye olduğu gibi kabul eder. Hangi sıfatta olduğunu kesinlik bir görüş, fikir yürütmez. Selefiyyeden sonra gelen kelamcı yani kelam bilgileri
ise bu gibi ayetlerde mecazı anlamın irade edildiğini; Allah'ın tahtta oturmasıyla bütün kainata hakim olmak, mutlak kuvvet sahibi olmak manasının
geldiğini; Allah'ın yüzü tabirininde Allah'ın zatı yani kendisi demek olduğunu, yoksa Allah'ta insanlar gibi yüz, taht, el isnad etmenin kesinlikle
doğru olmayacağını söylemişlerdir. Selefıyye bu konuda Allah'ın eşi, dengi ve benzeri bulunmadığını bildiren ayetlere havale ettiler. Yani
dayandılar.
 
b-Maturidi Mezhebi:
 
Bu akaid mezhebin kurucusu Ebul Mansur Muhammed Se-merkand'a bağlı Maturidii köyünde doğmuştur. 333 h., m. 944 yılında vefat etmiştir, O
zamanda çeşitli kültürlere sahip milletlerin İslama girişi, Yunan ve Hint felsefelerinin Arapçaya tercüme edilmesi karşısında islamın temellerini
müdafa etmek için aklın verilerinden, felsefe ve mantık kaidelerinden faydalanmak gerekiyordu.
Müslüman alimlerin inanç konularını müdafa etmek için meydana getirdiği bu yeni ilim dalma "kelam" ismi verildi. Bunun Latince karşılığı
"teoloji"dir. Kelam bilginlerine de "mütekellimun" a-dı verildi. Bunun Latince karşılığı "teolog" tur. İşte Ebu Mansur Muhammed Maturidi bu
devirde yetişen büyük bir mütekellimdir. O islam itikadını kitap ve sünnete aykırı olmamak şartıyla ve akli verilerden de faydalanarak açıklamış,
ehli sünnet yolunu sapıklara, bid'atçılara karşı müdafaa etmiş ve hususi olarak Maveraünnehir'de Hanefılerin akaid imamı olmuştur.
Maturidi akaidinin temelini Ebu Hanife'nin (ö 150/767) düşünceleri hususen olarak "el~fıkhul-ekber"isimli eseri teşkil eder.
Ebu Hanife'nin bu eseri itikad konularının ana esaslarını ihtilaflı itikadı konuların açıklamış şeklini içine alır. Zira İmam-ı Azam fıkıh ilminden önce
kelam ilnıiylede uğraşmıştır. Beş tane risalesi olduğu haber verilmektedir.
1- el-fukhu-1 Ekber,



2- Er-Risale,
3- El-Fukhu-1 Ebsat,
4- Kitabü-1 Alim,
5- El-Vasiyye.
îmam Maturididen sonra Hanefilere aynı zamanda Maturidi denmiştir. O zamana kadar Hanefî mezhebinde olanlara başka ad verilmez. Sadece
hanefî denirdi. Bütün hanefıler itikada Maturidilik mezhebini tercih etmişlerdir. Amelde yani yapacağımız işlerde imamımız İmam-ı Azam Ebu
Hanife, itikadda imamımız İmam Ebu Mansur Muhammed Maturididir. Maturidi'nin iki eseri vardır.
 
1- Kitabut-Tevhid:
 
Bu kitapta İmam Maturidi islam inancını bid'at fikirler karşısında savunmuş ve mücadele etmiştir. Diğer taraftada rafızi ve kar-matilere karşı
münazaa etmiştir. Maturidi hususen Mutezile ekolünün fikirlerini çürütmüştür. Bu mezhebin temsilcisi olan Kabi'nin fikirlerine cevap vermek İçin
kaç tane reddiyeler yazmıştır. Bu eseri Mısırlı alim Fethullah Huleyf tarafından 1970'de neşr olunmuştur.
 
2- Tevilatu'l-Kur'an:
 
Bu kitap ehli sünnet akidesini savunduğu akli ve nakli kaynaklara dayanarak bir Kur'an tefsiridir. Bu kitabın konulan ise herkese göre
anlayabileceği halis bir medüd ile anlatılmıştır.
 
c- Eş'ari Mezhebi:
 
Ehli sünnetin üçüncü itikad imamı sayılan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'dir. Asıl adı Ali babasının adı İsmaildir. 260 h.(m.873)'de Basra'da doğmuş, 324 h.
(m. 935) veya 330 h. (m. 941)'de Bağdat'ta ölmüştür (ra).
O devirde müslümanlar arasında inanç meselesi ve felsefî fikir ayrılıkları belirmişti. İmam Eş'ari önce ehli sünnet görüşüne bağlıydı. Sonra
Mutezile mezhebine geçti. Bundan sonra bu yolun yanlış olduğunu anlayınca derhal sorularla hocası Ebü Ali el-Cubbai'yi mağlup etti ve Mutezile
mezhebinden çıktıktan sonra hemen ehli sünnet mezhebini müdafaa etmeye başladı.
Onun Mutezile'den çıkması ve ehli sünnet yoluna geçmesini sebeplerin başında gördüğü rüyalardır. İmam Eş'ari ramazanı şerif ayında üç sefer
Resulullah (sav)'ı gördü. Birinci rüyasında, Resu-lullah (sav) Eş'ari'ye kendisinin hadislerini müdafaasını emretti. Bu rüya üzerinde Eş'ari hadisleri
mutezile prensiplerine göre tefis etmeye başladı. İkinci rüyasında Resulullah (sav) ona hadislerin şüphe taşımadığını, şüphenin ancak akli
münazaalarda bulunacağını söyledi.
Bu rüya üzerine Eş'ari mutezile'nin akla bağlı metodunu terk ettikten sonra kendini hadis ve tefsire verdi. Birkaç gün sonra rüyasında Resulullah
(sav) ona: "Ben sana akli münazaaları bırakmanı söylemedim; yalnız sahih hadisleri desteklemeni emrettim" dedi. Bu üçüncü rüyasından sonra
Eş'ari vahyi akılla izah açıklayıp kuvvetlendirmeyi esas alan yeni kelam metodunu benimsedi.
Bu konuda "el-ibanefî usuli'd-diyare"yi yazdı. Bu eserde Allah'ın sıfatları, Allah'ın görülüp görülememesi, ecel, rızk, kelamul-lah, istiva, hidayet ve
delalet gibi kelam problemleri kitap ve sünnet ehlinin görüşlerine göre açıklanmıştır. Bu kitap birinci eseridir. İkinci eseri Makalatu'l-
islamiyyin'dir.Eş'ari bu eserde ehli kıbleyi dinsizlikle ithamdan kaçınır ve müsamahalı bir metod izler. Mezhepler hakkında bilgi verir. Ölçülü
tenkidler yapar. Üçüncü eseri er-risale istihsani'l-havz'dir. Eş'ari bu eserde dinde akıl yürütmenin mubah olduğunu ortaya koymuştur. O bid'atçı
diyenlere karşı ayet ve hadislerle cevap vermiştir.
Dördüncü eseri el-luma'dır. Eş'ari'nin kelama dair görüşlerini içine alan önemli bir eserdir. Eş'ari'nin akidesi ile aynı devrinde ya-şıyan Maturidi'nin
akidesi, inanç konularındaki izahları aynıdır. Yalnız bazı küçük farklar vardır. Mesela Eş'ari imanın artıp eksilebile-ceğini söylemiş, Maturidi ise
kalpteki imanın bir bütün olduğunu artıp eksilmeyeceğini söylemiştir. Malikiler ve şafıiler itikatta Eş'ari mezhebini kabul etmişlerdir. Hanefıler ise
itikatta Maturidi mezhebini benimsemişlerdir. Hanbeliler İbni Hanbeli'nin mezhebinden ayrı olarak bir itikad mezhebine bağlanmamışlardır.
Hanbelilere göre fıkıh ve itikad mezhebi birdir.
Eş'ari olsun Maturidi olsun ehli sünnetin büyük savunucusu olan büyük kelam alimleridir. Onlarrm çabaları büyük ayrılıkların ve bölünmelerin
önüne geçmiştir. Bütün islam cemaatleri kendilerine çok borçludur. Eş'ari mensuplarının büyük bir bölümü başlangıçta itikatça selefi idiler.
Eş'arilik ortaya çıktıktan sonra bu mezhebi benimsemişlerdir diyebiliriz. Bir görüşe göre de Hanbeli mezhebinde bulunanların büyük bir kısmı
itikatça Selefi azı ise Eş'ari mezhe-bindendir. Hak Teala vetekaddes hazretleri bütün islam alemini batıl inançtan muhafaza eylesin.
Ya Rabbi! Kullarının arasında bile bile hükümde adaletsizlik etmediğimi sen bilirsin. Senin kitabına ve Resulün (sav) sünnetine uygun ve muvafık
olmak üzere bütün gücümle çalıştım. Ayet ve hadis bulamadığım konularda seninle benim aramda vasıta ancak ve ancak büyük bilginler kıldım.
Zira o herşeyi, o meseleyi onlardan daha iyi bilen kimseyi bilmiyorum. Cenab-ı Hak teala vetekaddes hazretleri bizi Kur'an ve sünneti seniyyede
ölümümüze kadar ayırmasın."
Zira cumhur-u ulema Kur'an ve sünneti seniyyeye göre hareket etmişlerdir. Onlar herhangi bir arzuları sünnete aykırı olsaydı onu terk ediyorlardı.
 
Neden Birden Fazla Mezhep Vardır?
 
Din birdir. Neden birden fazla mezhep vardır? Bazı hükümlere Kur'an da ve hadislerde esneklikle yer verilmiş, bazı hükümler biraz kapalı kalmış
ve birçok hükümlerin de sadece ana teması bulunmuş, diğer hükümler ise Peygamber (sav)'in açıklamasına ve ilim adamlarının araştırıp bulmasına
ve böylece islami alanda ilim alışverişi kıyamete kadar devam etsin.
İşte bu sebeple bir mesele hakkındaki ayet ve hadisler araştırılırken taşıdığı esneklik sebebiyle veya aynı mesele hakkında birden fazla rivayetin
bulunması nedeniyle farklı tespitler ve ictihadlar ortaya çıkmaktadır. Hatta va hatta kelimenin okunuşundaki ihtilaftan farklı ictihadlar



doğmaktadır. Haddi zatında kesinlikle ihtilaf yoktur. Yalnız ve yalnız furuda ihtilaf vardır ve buda normaldir. Mesela İ-mam-ı Azam'a göre abdestin
farzı dörttür diye ayetin hükmü öyle çı-kanlmıştır.
İmam Şafii, ise bu dört farzdan başka iki farz daha ilave etmiştir. Birincisi, ayette tertip ve diğeri ise niyettir. Zira ibadette niyet çok önemlidir ve
Peygamberimiz (sav) efendimiz de: "Ameller niyetlere göredir" buyurmuştur.
Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre abdest organlarını ara vermeden yıkamakta farzdır. Zira ayetteki cümleler (vavi) atife ile yapılmıştır ve bu
arada delalet eder demişlerdir. Zira Resulullah Efendimiz (sav)'de fiili zikr olunnan şekilde cereyan etmiştir.
Yine imamlar mahremi veya kocası bulunmayan hanımın hacc etmesinde ihtilaf etmişlerdir. İmam Ebu Hanife'ye göre kadının yanında mahremi
veya kocası bulunmadığı takdirde üç konaklık bir mesafedeki sefere çıkması haramdır demiştir. Çünkü şu hadise dayanarak söylemiştir:
"Hiçbir erkek, yanında mahremi bulunmayan kadınla tenhada başbaşa kalmasın. Hiçbir kadın yanında mahremi bulunmadan sefere çıkmasın."
Buhari-Müslim îbn Abbas(ra) 'dan rivayet etmiştir.
İmam Şafii bu hadisin haccla ilgili olmadığını söylemiştir. Belki diğer seferlerle olduğunu söylemiştir ve kadının yanında mahremi veya kocası
bulunmadığı takdirde iki tane güvenilir kadın olduktan sonra onlarla beraber hacca gider diye ictihadda bulunmuş ve ikinci halife Hz Ömer
zamanında Hz Aişe validemizin mahfel içinde yanında mahremi bulunmadığı halde başka kadınlarla hacc ettiğini de delil olarak göstermiştir.
İmam Malik'te içtihadı aynen böyledir. Kabe'de veya Ravza-i Mutahhara'da cemaat halinde namaz kılınırken kalabalık olduğu i-çin cemaatin
imamın önüne geçmesi görülmektedir. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre imamın önüne geçenlerin namazı sahih değildir. Ama İmam Malik'in
içtihadına göre sahihdir. Şu hakde bazı zorluklarla kolaylık bulup çıkartmak ümmet için rahmet olmaktadır.
İşte mezheplerin fazla olması islamm bakış açısına ters düşmemektedir. Şu halde tek bir mezhep olsaydı o zaman bir takım zorluk ve sıkıntılarla
karşılaşılacağından onları çözmek bir sonuca bağlamak çok zor olurdu. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ettiler: Peygamber (sav) Muazı Yemen'e
gönderdiğinde ona şöyle dedi: Ne ile hükmedeceksin? Muaz: Allah'ın kitabıyla. Resulullah (sav): Eğer onda bula-mazsan? Muaz: Resulullah'm
sünnetiyle. Peygamber (sav): Eğer onda da bulamazsan? Muaz: O zaman reyimle hükmederim dedi.
Burada rey ictihaddan şeyleri benzerlerine kıyastan yahut amme şeriatının kaideleriyle amel etmeden ki bu şimdi Adl-i Tabii kaideleri ismini
almaktadır. Buna ancak Kur'an da ve Hz Muhammed (sav)'in sünnetinde bulunan bir şeyi görebilecek göze sahip olan hazık, mahir alimler kadir
olurlar. Hz Muaz'm cevabından Resulullah (sav) efendimiz çok memnun kalmış ve Allah'a hamd etmiştir. Vahiy devrinde gerek Kur'an-ı Kerim'in
gönderildiği, gerek Hz Peygamber (sav)'in sünnetiyle Allah kitabının açıklandığı ve gerekse ashabın ictihadda bulunduğu bir dönem olarak fıkıh
devreleri arasında yer a-lır.
Bununla beraber bu dönemde ashabın yaptığı bazı ictihadlara da şahid olmaktayız. Aşağıdaki olay bunlar içinde en belirgin olanı olup, fıkıh
literatüründe bu konunun örneği olarak anılması mutad hale gelmiştir. Hendek harbinden sonra Beni Kurayza üzerine yürüme emrini veren Hz
Peygamber (sav) ashaba: Bu gün ikindi nama zını Beni Kurayza'da kılacaksınız diye ilan ettirmiştir. İçlerinden bazıları bu emirle süratli hareket
edilmesi gerektiğinin kasdedildiği düşüncesiyle namazlarını yolda kıldılar. Bazılarıda bu emre aynen riayet ederek Beni Kurayza'ya varıp
namazlarını öyle kıldılar. Sonuçta her iki gurubun yaptığıda tasvip gördü. İşte taraflar burada kendi ictihadlarma göre hüküm verip hareket etmiş
olmaktadırlar.
İctihad konusunun Hz Peygamber tarafından tasvip edildiğine ve daha kendi döneminde bile ashabın ictihadda bulunduğunun örnek olarakda Muaz
İbni Cebel ile ilgili hadis gösterilir. Bir de "Kurayza'ya varmadıkça ikindi namazını kılmayın" gibi hadis gösterilir. Yani onlardan bir kısmı hadisin
zahiri ile hükmedip namazı geri bıraktılar. Diğerleri ise hadisin zahiri ile ameli terk ettiler.
İşte sahabenin (ra) bu konuda olduğu gibi ihtilafları nasıl meydana gelmişse mezhep sahipleri de öyle anlayışlardan birinin takviyesinde nassın
zahiriyle amel edilmesi veya ifadenin maksadının a-raştırıhp, zahire muhalifde olsa maksada yönelinmesi konusunda ihtilafa düşmüşlerdir.
Kesinlikle şeriat-ı ğarra'da katiyyen bir çatışma ve muaraza yoktur. Herkese malum ve meşhurdur ki Arap dilinde delaleti (ne anlama geldiği) açık
olan lafızlar olduğu gibi müşterek, mücmel vb olan lafızlarda vardır. Bunların bazı örnekleri şöyledir; Ayn kelimesi gibi, bu kelime Arap dilindeki
müşterek lafızlardan biridir. Çeşitli yerlerde kullanılır ve hangi anlamda ise ancak karine ile bilebilir. Mesela; "Ben Aynı gördüm." Ayn: Göz, pınar,
çeşme, kaynak su, tıpkısı, zatta kendisi, eşyanın hakikati, sırf, altın manalarına geldiği ancak karine ile bilinebilir. Eğer bir şan nassta müşterek bir
lafız bulunuyorsa bu lafızdan muradın ne olduğunu tayin edilmesinde ihtilaf çoğunlukla kaçınılmazdır. Bu ayeti kerimede zikr olunan "kur"
kelimesi de bu misalde zahir bir misaldir.
Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç adet müddeti beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığı çocuğu saklamaları kendilerine helal olmaz. Eğer

Allah'a ve ahiret gününe imanları varsa." 
[5]

Kur" kelimesi Arap dilinde birden fazla manaya gelen kelimelerden biridir. Boşanmada bu kelime aybaşı, adet, hayz murad edilmiş ise tuhr
(temizlik) de kasdedilmiş olabilir. Araplardan bir kısmı hayza bir kısmı tuhra bir kısmıda her ikisine birden kur derler. Ku-feliler kur hayzdır
demişlerdir. Bu aynı zamanda Ömer, Ali, İbni Mes-ud, Ebu Musa, Mucahid, Kat'ade, Dahhak, İkrime ve Süddi'nin de kavlidir (ra). Hicazlılar ise o
tuhrdur demişlerdir. Bu da aynı zamanda Aişe, İbn-i Ömer, Zeyd b. Sabit, Zühri, Ebban b. Osman, Şafii'nin de kavlidir (ra).
Tahir kelimeside bu müşterek lafızlardan biridir. Hangi anlama geldiği konusunda ihtilaf edilmiştir. Abdullah b. Ömer'in (ra) rivayet ettiği bir
hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kur'an-a tahir olandan başkası dokunmasın."
Bu hadisi Teberanikebir ve Teberaniseğir'de de rivayet etmiştir. Bu hadis sahihdir ve ricalide mevsuktur. Tahirdir yani temizdir. Küçük hadesten
veya büyük hadesten bu mü'min tahirdir, yani temizdir. Aynı kelimeyle bir kafire de söyliyebiliyorsan bu kafir tahirdir, yani bedeninde necaset
yoktur. Bunun gibi lafızdaki ihtimal ve müşterek olma hali üslup ve tertiptede olabilir. Resulullah (sav)'in şu mübarek kavli gibi:
Yani Şafii'nin yanında birinci cümle haberdir. İkinci cümle ise mübtedadır. Takdirul kelamı şöyledir: Zekatu ummihi zekatul cenini,
Yani bir hayvanın kesilmesi yavrunun kesilmesi olur eğer yavrusu ölü olarak meydana gelmişse. Eğer diri olarak meydana gelmeşse cum-huru
ulemaya göre kesilmesi lazımdır.
Ceninin kesilmesi annenin kesilmesi gibidir. Eğer bir hayvan bir yavru doğurursa, eğer o yavru canlı olarak doğarsa onun kesilmesiyle eti helal
olur.- Eğer cenin Ölü olarak doğarsa eti haramdır. Zira ceninin kesilmesi lazımdır, anasının kesilmesi gibi.
Bir rivayete göre ikinci zekatın nasbiyle okumuştur. O zaman harfi car onun üzerinde kalkmış yani keza katı ümmihi veyahut yüzzeki Fiili ile



mudafın ve mafulı mutlakın hazfısıyla takdir olur. Bazı ulemalarda her iki cümleyi'de üstün nasb ile okumuşlar. Onlara göre;
Zekate el-cenini zekate ümmihi"
Anasının kesilmesi gibi ceninide kesiniz. Yani cenine mafulu-bihi fiili mukadder olan zekkü için oluyor. İkinci zekat ise mesubun binazil hafididir.
Yani harfi car onu üzere kalkmış o harfi carrade kafi carrdır. Kelamın takdiri şöyledir:
Kelamın takdiri şöyledir: Eti yenen bir hayvan boğazlandığında karnında ölü yavru bulunursa Hanefî mezhebinden başka bütün mezheplerce
kayıtsız olarak bu yavru helaldir. Hanefıye göre ise haramdır.
Bu imamların ihtilafları bu hadisi şerifin irabından olmuşlardır. Bu hadiste geçen ikinci zekat kelimesi hem ötreli ve hem de fet-halı olarak rivayet
edilmiştir. Her iki zekat kelimesi de nasb ederek (fethalı) okunduğu zaman hadis:
Şeklinde okunur ve mana: "Ceninin de anası gibi boğazlanması lazımdır."
Şu halde mezhep imamları ashabı kiram gibi Allah'ın (cc) kitabını ve Resulü'nün (sav) sünnetini bilme hususunda zikrettiğimiz hal üzereydiler.
Ashab (ra) bu hususta birbirinden farklı oldukları gibi aynı şekilde duyduklarını anlam ve hıfzetme derecesinde de birbirinden farklıydılar. îbni
Abbas (ra) gibi hıfzı ve anlayışı iyi olanlar vardı. Orta halli olanları da vardı. Kur'an hakkındaki durumlarda böyleydi. Onlardan ancak Allah'ın
kitabını ve Resulü'nün sünnetini anlama ve dirayet yönünden ilimde ileri gelen alimler başa geçirildiler. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Abdullah b.
Mesud, Abdurrahman b. Avf, Ubeyy b. Ka'b, Muaz b. Cebel, Amrnar b. Yasir, Huzeyfe b. Ye-man, Zeyd b. Sabit, Ebu Derda, Ebu Musa'l Eş'ari ve
Selman b. Farisi bunlardandır. Bunlar Peygamber (sav) zamanında fetva veriyorlardı.
Ibn Cerir şöyle dedi:
İbn Ömer ve ondan sonra Resulullah (sav)'in ashabından Medine'de yaşayan bir topluluk, Zeyd b. Sabit mezhebiyle fetva verirlerdi. Resulullah
(sav)'den söz olarak hıfz etmemiş oldukları şeyler den bir kısmını ondan almışlardı. Mesrük'ten Resulullah (sav)'in ashabının yaşlılarının feraiz
hakkkmda Aişe'den sorduklarını gör-düm. Kaza işlerini Ebu Bekir (ra) iletirdi. O da kitap ve sünnetten bildiği şeyler ile onlar hakkında hüküm
verirdi. Eğer bulmazsa saha-beden yanında bulunanlara sorar o hususta onlardan bilgi bulursa ona döner yoksa reyi ile ictihad ederdi.
İbn-i Vehb şöyle dedi: Cabiye vakasında Ömer b. Hattab nasa hitab ederek şöyle dedi: "Kim feraizden soru sormak isterse Zeyd b. Sabit'e gelsin.
Kim fıkıhtan soru sormak isterse Muaz b. Cebel'e gelsin. Kim mal isterse o da bana gelsin." Hz Aişe feraiz ilminde, ahkamı, helal ve haramı
bilmede çok önde gelirdi. İlamül muvakkin'de beyan olunduğu üzere ashabı kiram arasında fetvaları kayd ve tesbit edilmiş olan yüz otuz kadar zat
vardır. Bu zatlar vermiş oldukları fetvaların az veya çok olması itibarı ile şöylece üç kısma ayrılmışlardır:
Birinci kısım, Ziyade fetva vermiş olan şu yedi zattır. Hz Aişei Sıddıka, Ömer b. Hattab, îmam Ali, Abdullah b. Mesud, Zeyd b. Sabit, Abdullah b.
Abbas, Abdullah b. Ömer (ra). Bu yedi zatta (fukahai sebai ashab) denilir.
İkinci kısım, vermiş olduğu fetvalar mutavasıt bir halde bulunan şu yirmi zattır: Ebu Bekiri Sıddık, Osman İbni Affan, Ürrımi Seleme, Enes b.
Malik, Ebu Saidil Hudri, Ebu Hureyre, Abdullah b. Amr b. As, Abdullah b. Zübeyr, Ebu Musel Eş'ari, Sa'd İbni Ebi Vak-kas, Selmani Farisi, Cabir
b. Abdullah, Muaz b. Cebel, Talha Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf, îmran b. Husem, Ebu Bekre, Ubadet Übnu Şamit, Muaviye İbni Ebu
Süfyan (ra)
Üçüncü kısım, kendilerinden pek az fetva nakledilmiş olan yüzde ziyade zevattır. Ümmül mü'minin Cüveyre, Ümmül mü'minin Safıyye,
Fatımatüzzehra, Ümmü Eymen, Esma binti Ebu Bekir, I-mam Hasan, İmam Hüseyin, Ebu Derda, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Said b. Zeyd, Übeyy ibni
Kaab, Ebu Eyyubil Ensari, Ebu Zerri Ğıfari, Ammar b. Yasir, Abdullah ibni Ebu Bekir, Abdurrahman ibni Ebu Bekir, Amr b. As, Akil b. Ebu
Talib, Adiyyi ibni Hatim, Abdullah b. Selam, Abdullah b. Revaha, Said ibni Muaz, Said ibni Ubade, Hassan ibni Sabit, Dahyet ibni Halife,
Semüretubnü Cündeb, Attab ibni Esid, Halid ibni Velid (ra) bu cümledendir.
Ashabı kiram büyük islam merkezlerine dağılmışlardı. Onlardan her birine bulunduğu belde ahalisi tâbi oluyor, kendisinden fetva alıyor, onunla
amel ediyordu. Mesela Medinei münevvere ahalisi ashabı güzinden ziyade Abdullah ibni Ömer'in, tabiinden de Said İbni Müseyyeb ile Urvet İbni
Zübeyr'in fetvalarına ittiba ederlerdi. Mekkei mükerremme ahalisinde sahabei kiramdan Abdullah ibni Abbas'm tabiindende Mücahid ibni Cebrin ve
Ata ibni Ebi Rebahin ve Tavus ibn Keysan'm fetvalarına tabi olurlardı. Kufeliler de ashabı kiramdan Abdullah ibni Mesud'un ve ondan ilim almış
olan Alkame Esved ve Mesruk gibi tabiinin fetvalarına göre amel ederlerdi.
Basralılar da sahabei güzinden Ebu Musel Eş'ari ile Enes ibni Malik'ten ve tabiinden olan Hasanı Basri ile Muhammed İbni Şi-rin'den fetva alırlardı.
Şamlılar da ashabı güzinden Muaz ibni Cebel ile Ubadet ibni Samit ve Ebu Derda'nm tabiindende İdris Havlani ile Mekhülün ve Ömer İbni
Abdülaziz ile Reca ibni Heyya'nm fetvalarına müracaat ederlerdi. Mısırlılar da ashabı kiramdan Amr ibnil As'ın oğlu Abdullah hazretlerinin
fetvalarını alıyorlardı (Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain).
Ashabı kiramın ve özel olarak Hz Ömer'in hukuk sahasındaki yüksek mesaileri:
Resulü Ekrem (sav) hazretleri vahyi ilahiye mazhar olduğundan şer-i hükümleri ona göre beyan eder, fetva verir. Tahaddüs eden hadisleri hal ve
fasl ederek hüküm altına alırdı. Hakkında emri ilahi bulunmayan bazı meseleler hakkmdada ictihadda bulunur veya sahabei kiramıyla istişare
ederek ona göre hareket ederdi.
Zatı risalet penahiden sonra halifesi bulunan Hz Sıddık'ta ki-tabullahta ve hadisi nebeviyyede mevcud olan ahkam dairesinde muamele yapar.
Lüzum görürse büyük sahabe ile meşvertte bulunur. Diğer hulefayi raşidin hazretleride aynı bu yön üzere hareket etmişlerdir.
Bu hususta emirül mü'minin Hz Ömer pek yüksek fekahete sahip bulunuyordu. Bazı evkatta sahabei kiram ile meşverette bulunur, birçok
hükümleri meşveretten sonra verirlerdi. Hz Ömer adalet ile pek muktedirdi. Kadılara yüksek tahsisat vermiş, her tarafa çok bilgili kadılar
göndermişti. Ashabı kiramdan Ubadetünüssamit Ku-dus'de, Abdulllah ibni Mesud Kufe'de kadı bulunuyordu. Bilahare İbni Mesud hazretlerine
halef olarak tabiinden Sureyhi Kufe'ye kadı olarak göndermişti.
Hz Ömer kadılara gönderdiği emirlerde hükümlerini Kur'an'ı mübine, hadisi nebeviyyeye, icmai ümmete istinat ettirmelerini emretmiştir. Eğer
bunlarda bulamayacakları olursa o zaman hükümler hakkında ictihadda bulunmalarını, kıyasa müracaat etmelerini emretmiştir. Şu halde kıyasında
ahkamı fıkhiyyemiz için bir menba, bir istinatgah olduğu Hz Ömer tarafından tesbit ve kabul edilmiştir. Hz Ömer devrinde mahkeme binaları yoktu.
Herkese açık bulunan camilerin bir tarafında muhakeme işleri görülür ve çok kolaylıkla hal-lolunurdu. Hz Ömer devrinde hapishaneler ihdasleri
yapılmış olduğu rivayet olunmaktadır.
Hz Ömer insanların bilmedikleri meseleleri, hükümleri hakkında malumat elde edebilmeleri içinde müftüler tayin etmişti. Dini, hukuki malumatı



müftülerden sorup öğrenerek ona göre hareketini tanzim edebilirdi. îfta ve halkı irşad ve tenvir vazifesi pek mühim olduğu için bu vazifeyi ehli
olmayan kimselere vermezdi. Zira faide yerine zarar olabilirdi. Hz Ömer'in devrinde masğul olan zatlar, Osman bin Affan, İmam Ali, Muaz ibni
Cebel, Abdurrahman ibni Avf, Übeyy ibni Kaab, Zeyd ibni Sabit, Ebu Hureyre, Ebu Derda (ra) gibi yüksek sahabei güzinden bulunuyordu.
Hz Ömer usulü fıkhın birçok kaidelerini tesbit ettikten sonra sünenine beviyyeyi bir itina ile tesbite çalışmış kendisinden birer sahih senetle rivayet
edilen fetvaların adedi binlere bağlı bulunmuştur. Bunların içinde bin kadar fıkhın mühim meselelerini ve mukaddematını teşkil etmektedir. Birçok
müctehidler bu hususta Hz Ömer'e ittiba etmişlerdir. Bu meseleler muhaddisinden Ebu Bekir, Abdullah ibni Şeybe'nin (musannef fılhadis) adındaki
meşhur kitabında vesair bazı hadis kitaplarında munerictir. Hatta Şah Ve-liyullah (fıkhı Faruki) hakkında yazdığı bir risaleyi (îzaletül Hafa)
adındaki eserine Zeyl olarak ilave etmiştir.
Hz Ömer kavaidi fıkhiyyenin usuli muhakemenin büyük bir kısmını tespit etmiştir. O babdaki şer-i hükümleri kadılarına birer kaidei külliye, birer
maddei hukukiye halinde tebliğ ederek İslam hukukunun inkişafına, adaletin tevziine pekçok hizmetlerde bulunmuştur. Onun devrinde Basra kadısı
bulunan Ebu Musel Eş'ari hazretlerine yazmış olduğu mektup pek meşhurdur. Bu mektubu ihtiva ettiği yüksek ahkam itibar ile (kitabüssiyase)
unvanı verilmiştir.
îbni Kayyim Cevziyye (ilamal muvakkiin) adındaki meşhur kitabında pek taraflıca izah etmiş tabiin ve tabei tabiin arasında yetişmiş olan
müctehidler ve fakihler bilmiş olun ki her yüz seneye bir karn bir asır denir.Hicreti nebeviyyede şimdiye kadar on dört karn asır olmuştur. Bu
asırların en hayırlısı bir hadisi şeriften birinci kamdır. Ondan sonra ikinci ve daha sonra üçüncü kamdır. Bunların adlarını (kuruni selase) denilir.
Birinci karnde sahabei güzin bulunmuştur. Sahabelerden en son vefat eden Ebuttufeyl Amir'dir. Yüz sene yaşamıştır. İkinci karnde tabiin olan
müslümanlar bulunmuşlardır. Tabiinden en son vefat eden zat ise Halef ibni Halife'dir ki vefatı yüz seksen senesine rast gelmektedir. Üçüncü
karnde de tabei tabiin olan ehli İslam bulun muşlardır. Bu üç karnde doğruluk, eşitlik, huzur ve güven galip bulunmuştur.
Bu üç karnde büyük müctehidler ve islam hukukunu muhafaza eden zatlar yetişmiştir, Resulullah (sav)'den çok hadisleri rivayet edenlere (müksiri
sahabe) unvanı verilmiştir. Hz Aişe, Hz Ebu Hure-yre gibi. Sahabei güzinden bir çoklarına rastgelen müslümanlara (kibari tabiin) pek azına
rastgelen müslümanlarada (sıgari tabiin} unvanı verilmiştir. Alkame, Said ibni Müseyyeb, Nehai, İbrahim, Hasani Basri bu zatlar kibari
tabiindendirler. Bunların rivayetlerinin ekserisi sahabei kiramdandır. İbni Sihabiz Zühri, Yahya ibni Saidil Ensari'de sıgari tabiindendirler. Bunların
rivayetlerinin ekserisi ise yine tabiindendir.
Ashabı güzin her ülkeye yani islam diyarının her tarafına gitmişlerdir. Beldelerin milletleri kendilerinden İslam hukukunu almışlardır. Onun için
neticesindede müteaddit fıkhi meslekler meydana gelmiştir. Mesela Medinei münevverede ümmül mü'minin Aişei Sıd-dıka, Ömer ibn. Hattab, Zeyd
ibni Sabit, Abdullah ibni Ömer hazretleri Mekkei mükerremede İbni Abbas hazretleri, Irak'ta İmam Ali, Abdullah ibni Mesud, Ebu Musel Eş'ari,
Enes ibni Malik hazretleri, Şam'da Ebudderda, Bilali Habeşi, Muaz ibni Cebel, Ubadetübnu Sa-mit hazretleri, Mısır'da Abdullah ibnü Amr
hazretleri bulunmuşlardır. Bu ülkelerin milletleri bu zatlardan islam fıkhını almışlardır.
İmam Ali ile Abdullah ibni Mesud hazretlerinden en çok feyz görerek onların ilimlerinden ilham almışlardır. Hicazlılar da Hz A-işe'den, Ömer'ül
Faruk'tan, îbni Ömer ile İbni Abbas'tan ve Zeyd ibni Sabit'ten çok ziyade feyz alarak onların en yüksek ilimlerinden çok fayda görmüşlerdir. Bunun
için islam hukukunda (mesleki Iraki) ve (mesleki Hicazi) ünvannı ile fıkhi meslek meydana gelmiştir. Sonrada birinci fıkhi meslekten ziyade
İmam-ı Azam hazretleri, ikinci fıkhi meslek ise İmam Malik hazretleri temsil etmekte bulunmuştur.
Birinci mesleğe (meslek rey ve kıyas), ikinci mesleğe de (mesleki hadis) denilmiştir. Bu bir İstılahıdır. Bundan sonra İmam şafii hazretleri mesleki
Iraki ile mesleki Hicaziyi toplayarak kendisine mahsus olarak başka bir mezhebi fıkhi vücuda getirmiş. Bundan sonrada İmam Ahmed ibni Hanbel
hazretleri kendi mezhebi fıkhisini tesis etmiştir.
Tabiin ve tabei tabiinden olan fukahayı kiram, dağılmış olduklarından bulundukları beldeler itibari ile fukahai Medine, fukahai Mekke, fukahai
Irak vesair diye yâd olunur. Şöyle ki; tabiinden olan fukahai Medine: Said ibnil Müseyeb, Ürvet ibniz Zübeyr, Kasım ibni Muhammed, Haricet ibni
Zeyd, Ebu Bekir ibni Abdurrahman, Süleyman ibni Yesar, Ubeydullah ibni Abdullah, Eban ibni Osman, Eliyy ibnil Hüseyin, Salim, Nafi, Ebu
Seleme ibni Abdurrahman ibni Avfdır. Tabei tabiinden olan fukahai Medine'de îbni Ebizib, Malik ibni Enes, Elmacişun, Abdülaziz, Süleyman ibni
Bilal'dir.
Tabiinden olan fukahai Mekke: Ata ibni Ebi Rebah, Tavus ibni Keysan, Mücahid ibni Cebr, Ubeyd ibnirrahman, İbnü Sebat îkri-me'dir. Tabei
tabiinden olan fukahai Mekke'de İbni Cüreye, îbni U-yeyne, Nafi ibni Ömeril Kureşi Havlani, Şüreyh bil ibni Simt, Abdullah ibni Ebi Zekeriyya,
Kabise ibni Züeyb, Süleyman ibni Habib, Haris ibni Umeyr, Halid ibni Madan, Abdurrahman ibni Gamm, Cübeyr ibni Nüfeyr, Mekhul Ömer ibni
Abdülaziz'dir.
Tabei tabiinden olan fukahai Şam'da: Evzai Abdurrahman ibni Yezid'dir. Tabiinden olan Mısır fukahası: Yezid ibni Habiyb, Bükeyr ibni Abdullah,
Amr ibni Haris, Leys ibni Sa'd, Ubeydullah ibnü Ebi Cafer'dir. Tabei tabiinden olan Mısır fukahası da: Yahya ibnü Eyyüb, Ubeydullah ibnü
Lehia'dır. Tabiinden olan fukahai Yemen: San'a kadısı Mutarrıf ibni Mazin, Abdurrezzakibni Hemmam, Hişam ibni Husuf, Muhammed ibni Sevr,
Simak ibni Fazl'dır. Tabei tabiinden olan Yemen fukahası da: Ma'meribni Raşid, Abdullah ibni Ta-vus'dur. Tabiinden olan fukahai Basra. Amr ibni
Selemetil Cermi, îbni Meryemi, Hanefî, Hasanı Basri, Ebu Şa'sa, Cabir ibni Zeyd, Muhammed ibni Şirin, Ebu Kilabe, Müslim ibni Yesar, Ebul
Aliye, Humeyd ibni Abdurrahman, Mutarrıf ibni Abdullah, Zürare ibni Evfa, Ebu Bürde Ibni Musa'dır.Tabei tabiinden olan Basra fukahası da: Rebi
İbni Sebik, Said ibni Ebi Arube, Şubet ibni Haccac, Cerir ibni Hazım, Hammad ibni Seleme'dir.
Tabiinden olan fukahai Küfe; Amr ibni Şurahbil, Mesruk ibnil Ecda, Alkame ibni Kays, Esved ibni Yezid, Ubeydetüsselmani, Şurih ibnil Haris,
Süleyman ibni Rebia, Abdullah ibni Habib, îbni Rebia, Zeyd ibni Suhan, Süveyd ibni Gafale, Haris ibni Kaysil Cufı, Ab-dulllah ibni Yezidin Nahai,
Kadı Abdullah ibni Mesud, Haysame ibni Abdurrahman, Seleme ibni Suhayb, Malik ibni Amir, Abdullah ibni Sahbare, Zirr ibni Hubeyş, Hilas ibni
Amir, Amir ibni Meymunil Evdi. Hemam ibnil Haris, Haris ibni Süveyd, Kezid ibni Muaviyetin Nahai, Rebi ibni Hüseym, Utbet ibni Ferkad, Sılet
ibni Züfer, Şureyk ibni Hanbel, Ebu Vail Şakik, Ubeyd ibni Nadle, Amr ibni Abdullah ibni Mesud, Abdurrahman ibni Abdullah, İbni Mesud,
Abdurrahman ibni Ebi Leyla, Meysere.
Tabei tabiinden olan Küfe fukahası da: Hammad ibni Ebi Ha-nife, Ebu İsme Nuhul Cami, Ebu Belhi, Muhammed ibni Abdrrah-man ibni Leyla,
Süfyanı Sevri, Haccac ibni Erbat, Mısar ibni Ked-dam, Abdurrahman ibnü Abdullah ibni Utbe, Süfyan ibni Said ibni Mesruk, Züfeyr ibnil Hüzeyl,
Yahya ibni Zekeriyya, Abdullah ibnül Mübarek, Kadı Ebu Yusuf, Muhammmed ibni Haseni Şeybani, Ha-sen ibni Ziyad, Veki İbni Cerrah, Kadı



Afiye, Esed ibni Amr'dır (ra).
Müctehidlerin tabakatı ve fukahanm tabakatı ne demektir? İslam uleması herhangi bir ilim dalma işgal edip o dalında temayüz eden islam
bilginlerini müteaddit tabakalara ve derecelere ayırmışlardır. Bunun için her alimin muhiti, zamanı, dairei ihtisası vardır ki onunla neşru nema
sahası bilinmiş olsun. İşte bu cümleden olmak üzere tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi şer-i ilimler ile mütevekkil olan islam alimleri de "tabakatül
müfessirin", "tabakatül muhaddisin", tabakatül mütekellimin", "tabakatül fukaha" denilen çeşitli tabakalara ayrılmışlardır.
Müctehidler ile sair fukahanm tabakata ayrılmaları ashabı kiram ile kibarı tabiin zamanından sonra rast gelmektedir. Zira bilahare islam ülkesi
artması İle genişlemiş, şer-i hadisler çoğalmış, bir kısım ahkam hakkında muhtelif ictihadlar tecelli etmiş, bir kısım i-limlerin neşru nerna bir hale
gelmesine lazım görülmüş olduğu için şer-i ilimlerde kitaplarda kaydedilerek müdevven bir şekle getirilmiş, bu ilimlerde ihtisasları olan zatlar
tabakata tabi tutulmuş, bunun neticesi olarak fıkhi mezheplere mensup zevata ait "tabakatı fukaha" da vücuda gelmiştir.
İkinci ve üçüncü asrı hicride en ziyade iştihar ve temeyyüz e-den müctehidîer: İmamı Azam, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ah-med ibni Hanbel
hazretleridir. Bu muhterem zatlar Kur'an-ı mübinin ayetlerinden, Resuli Ekrem'in hadislerinden, ashabı güzin ile kibarı tabiin arasından şer-i
hükümleri istinbat, tetebu ve tetkik ederek bunları bir ilim halinde tedvin ve neşr ettikleri cihetle birer müessesi fıkhiyye vücuda gelmiş, bu
müesseselerden her birine bir "mezhebi fıkhi" denilmiş, böyle bir mezhebin kudretli müessesine de "imam" ismi verilmiştir.
Şu halde ashabı kiram ve gerek tabiin ile tebei arasında birçok müctehidler yetişmiştir. Fakat bunların mezhepleri birer müessesei fıkhiyye halinde
teessüs edip devam eylemiş olmadığı için bunlardan bir çoğunun mezhebi kendi zamanına münhasır kalmış veya bir müddet devam etmişsede o
mezhebe tabi olanların bitmesiyle o mez-
hep nihayete ermiştir. Tabiin ve tabei tabiin hazeratmdan müctehid olupta müessesei ictihadiyeleri devam etmemiş olan zatların başlı-caları
şunlardır: İbrahim Nehai, İbni Ebi Leyla, İbni Nasri Mervezi, İbni Huzeyme, Ebu Sevri Bağdadi, Ebu Ubeyd Kasım ibni Selam, İshak ibni
Raheveyh, Abdulllah ibnü Ebi Cafer, Amr ibni Haris, Leys ibni Sa'd, Abdurrahnmanı Evzai, Hasan ibni Salih, Süfyanı Sevri, İbni Şübrüme, İbni
Münziri Nişaburi, Davudi Zahiri, İbni Ceriri Taberi (rahmmetullahi aleyhim rahmeten vasiaten emeden sermeden amin).
 
Fukahanın Tabakaları
 
Şeyhülislam İbni Kemal merhumun beyanına göre fukahayı kiram, şu yedi dereceye ayrılmıştır: Müctehid fışşeri, müctehidi fil mezheb, müctehidi
fil mesele, eshabı tahric, eshabı tercih, eshabı temyiz, mukallidi sırf. Bunların açıklaması şöyledir:
 
1- Müctehid Fişşer'i:
 
Şer-i hükümlerin kaidelerini ve usulünü düzelten fer-i hükümleri şer~İ delillerden çıkartmak kendisine mahsus bir mesleki fıkhi vücuda getirmiş
olan zattır. İmam Azam, imam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed ibni Hanbeli gibi.
 
2- Müctehid Fil Mezheb:
 
Şer-i hükümlerin usullerine bestutemhide kadir ve fer-i hükümleri şer-i delillerden istinbata muktedir olduğu halde bu tarike gitmeyip bir müctehid
fışşera tabi olan onun usulüne, kaidelerine göre hareket eden zattır. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer, İmam Hasan ibni
Ziyad gibi.
 
3- Müctehidi Fil Mesele:
 
Mensup olduğu mezhebi fıkhide hükmü mevcud olmayan meseleler hakkında içtihada muktedir olan herhangi bir fakih zattır. Hanefılerden olan
fakihler şunlardır: Kadıhan, Burhaneddin Mah-ndi   Buharı, Fahrül İslam Pezdevi, Şesül Eimmetis Serhasi, Şem Eimmetil Halvani, Kerhi, Tacüddin
Ahmed ibni Abdülaziz, Has Tahavi gibi.
 
4- Eshabı Tahric:
 
Bir müctehidden fıkıh meselesi naklolduktan sonra müteaddid manalara ihtimali bulunan bir sözü bir mehül hükmü belli etmeye ve mezhepte belli
olmayıp yeni meydana gelen meselelerin hükümlerini tabi olduğu mezhebin usul ve kavaidinden çıkarmak kuvvetine ve melekesine sahip olan
fakih zatlardır. Fukahai hanefılerden; Ebu Abdullah Cürcani, Cessas gibi. Başka tarife göre eshabı tahric, müc-tehidi fil mezheb demektir.
 
5- Eshabı Tercih:
 
Bir mezhepteki mütebayin ve müteaddit sözlerinden, rivayetlerden birini deliline nazaran diğerine tercihe mutedir olan, bu söz kıyasa daha
muvafıktır veya nasın mesalihine daha uygundur, sahihtir, esastır diyebilen müctehid zatlardır. Hanefılerden fakih olan zatlar şunlardır:
Şeyhülislam Burhaneddini Mergihani, İbni Humman gibi.
 
6- Eshabı Temyiz:
 
Mezhebindeki zahir olan rivayetler ile nadir olan rivayetlerin a-rasını tefrika ve kuvvetli olan sözlerle zaif bulunan kavillerin araları ayrılmaya kadir
olan rnüctehid fakih olan zatlardır. Fukahai hanefılerden Mücdüddini Mevsili, Ebul Fazl, Hafızüddini Nesefı, Tacüşşeria Mahmudi Buhari,
Muzafferüddin İbnüs Saati bu zümredendir.



 
7- Mukallidi Mahz:
 
Bu içtihada tahric ve tecihe selahiyeti yok yalnız bir mezhebe mensup hükümlerin, meselelerin ve rivayetlerin büyük bir kısmı hıfz etmiş bunları
eserlerine dahil, dere etmiş olan zatlardır. Fukahai Hanefınin çoğu da bu kısma dahildir. İbni Abidin, Alaüddini Haskefı gibi.
Şafii mezhebine mensup olan İmam Nevevi'nin ve Celaleddini Suyuti'nin izahına göre de fukahai kiram dört tabakaya ayrılır: Müc-tehidi müstakil,
müetehidi müntesib, müctehid fil fetva, müctehid fil mezheb.
 
1-   Müetehidi Müstakil:
 
Bu müctehid fışşeri demektir. Her dört mezhebin sahipleri öyledir.
 
2-   Müetehidi Müntesib:
 
Bu aynı zamanda müctehid fil mezheb demektir. Bu müntakil müetehidin usulü içtihadını diğer müctehidlerin usuli içtihadın tercih ederek onun
usul dairesinde harekette bulunduktan sonra herhangi bir meselede içtihada muktedir ve her meselede kendi rey ve kanaatiyle amel etmektir.
Fukahai şailerden; İmam Gazali, Ebu İs-hak Şirazi, Ebu Bekir Kaffali Sağır, Ebu Aliyyi Mervezi, İmamül Haremeyn gibi bu taifeden
sayılmışlardır. Müetehidi müntakil ile müetehidi müntesib, müetehidi mutlak demektir.
 
3- Müctehid Fil Fetva:
 
Bu ashabı tecih denilen fukahadan sayılan zattır ki mensup olduğu mezhepteki muhtelif kavillerden birini sahibi mezhebin istinat ettiği delillere ve
kavaide nazaran diğerlerine tercih ederek onunla fetvaya ehl bulunur.
 
4- Müctehid Fil Mezheb:
 
Bir sahibi tehric demektir. Bir mezhebe mensup ve fıkhi dairesinde ietihad eden, ictihadlarında çok kez o mezhepten başka bir mezhebe gitmeyen
zattır. Tabakai erbabı olan mukallidi mahz ile ashabı temyiz. Şafiilerce bunlar fukahadan sayılmaz.
Mezheb imamı demek Kur'an~ı Kerim ve hadislerde açıkça bildirilmiş olan din bilginlerini, ashabı kiramdan işiterek toplayan, kitaba geçiren
büyük alim demektir. Mezheb imamları açıkça bildirilmemiş olan bilgileride açık bildirilmiş olanlara benzeterek meydana çıkaran alimlerdir.
Ashabı kiramın her biri müctehid ve mezheb imamıydı. Buna göre 204 mezheb vardır. Zira ashabı kiramın içerisinde bulunan büyük müetehidler
ve fakihler çoktu. Hadisi şerifler Kur'an-ı Kerim'i, mezheb imamları da sünneti açıklamışlardır. Hadisi şerifler olmasaydı namazın kaç rek'at
olduğu, nasıl kılınacağı, rüku ve secdede okunacak teşbihler, cenaze ve bayram namazlarının kılınış şekli, zekat, nisab, orucun ve hacem farzları,
hukuk bilgileri bilinmezdi. Yani hiçbir alim bunları Kur'an-ı Kerim'den bulup çıkaramazdı. Bunla-n Peygamber efendimiz (sav) açıklamıştır.
Sünneti de müctehid alimler açıklamış ve böylece mezhepler meydana çıkmıştır.
Peygamberimiz (sav)'de bu imamlara uymamızı şöyle emrediyor:
"Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak hepinize farzdır. Onu terk etmek i-çin hiçbir özür olmaz. Kur'an-ı Kerim'de bulamadığınız işlerde, sünnetime uyunuz.
Sünnetimdede bulamazsanız, ashabımın sözüne uyunuz. Alimlere tabi olun, alimler rehberdir."
Peygamberimizin (sav) yolu Kur'an-ı Kerim ile hadisi şerifler ile müctehidlerin ictihadlan ile gösterilen yoldur. Amme tarafından kabul edilen
büyük müctehidler kesin olarak şer-i delillere tabidirler. Delilsiz olarak bir rey içtihadın sebebini etmemişlerdir. Açık bir delil karşısında tamamen
itifakları olmuştur. O delilin gösterdiği hükmü birlik olarak kabul etmişlerdir. Bunun içindirki kesin delillere dayanan olan itikad hususunda ve
kesin delillere müstenid olan namaz, oruç, zekat gibi ibadetler hususunda hepsi birlik içindedirler.
Ancak ve ancak "furuatı fıkhiyye" de ihtilaf etmişlerdir. Zira onların hükümleri kesin delillerle sabit olmamıştır. Onlardan bir kısımda tali mesail
hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafın sebepleri ise şu vech ile özetleyebiliyoruz:
a- Bazı şer~i deliller açık ve net kat-i görülmez. Bazı hükümlerin bir kısmı müctehidlerce mutlak görüldüğü halde diğer bir kısmı ise öyle görmez.
Belki te'vili, muhassas veya mensuh olarak görünür.
b- Edile-i şer'iyeden mesela hadisi şerifeden bazılarına müctehidlerin bir kısmı başarılı olduğu halde diğer bir kısmı ise başarılı olmamışlardır.
Hatta bu sebepler için bir zaman bir mesele için başarılı olmayan bir müctehid o hususta başka bir istidal bırakmasına tevessül etmişken sonra
hadisi elde edince evvelki içtihadını bırakmış o hadisi şerife göre hükmünü vermiştir.
îmam-ı Azam'a; "Sen bir içtihadını Kur'ana muhalif görürsen ne yaparsın?" diye sorulmuş. O da; "Kendi içtihadımı Kur'an'a muhalif olduğu için
terk ederim" demiş. "Ya Resulullah'ın mübarek hadisine muhalif olursa ne yaparsın? denilmiş. "Kendi içtihadımı Re-sulullah'ın hadisine muhalif
olduğu için kesinlikle terk ederim" demiş. "Ya senin kavlin bir sahabinin kavline muhalif bulunsa ne yaparsın?" denilmiş. "Kendi kavlimi
sahabinin kavline muhalif olduğu için bırakırım" demiş. "Eğer bir tabiinin sözü senin sözüne muhalif olsa ne yaparsın?" denilmiş. "Bana göre o
tabiin eğer bir er ise ben de bir erim" diye cevap vermiştir. Bütün bu imamın sözleri o büyük imamın ictihad sahasında takip ettiği temelleri
göstermektedir.
c- Rivayet edilmiş bazı hadislerin, haberlerin doğru zaptedilmiş veya edilmemiş ravilerinin şeriat meselesine haiz bulunmuş veya bulunmamış
hususunda müctehidler arasında görüş farkı olmuştur. Mesela Hıyarı meclis hakkındaki, yani bir adam malını satsa alanın o satış meclisinde
muhayyer olup o satış muamelesini fesh edebilmeleri hakkındaki hadisi şerif yalnız bir tane sahihtir. Hatta ve hattaki birçok tarikler ile rivayet
olunmuştur.
Bu hadisi şerif ile Ebu Hureyre ve Abdullah ibni Ömer amel etmişlerdir. Fakat bu hadisi fukahai seb'a denilen Kasım ibni Muham-med, Said ibnil



Müdseyyib ile arkadaşları ve musırları arasında zahir olmamıştır. Bununla beraber îmamı Azam ile İmam Malik bu hadis zahir olmadığı için
sıhhati hakkında kadıha illeti bularak ona is-nad ederek hıyarı meclis kabul etmemişlerdir. İmam Şafii ise bu hadisin sıhhatine tereddüd etmemiş,
bu hadisi şerif ile hıyarı meclis caiz görmüştür.
d- Bazı müctehidler mutlak olarak hadisi mürsel ile amel etmişlerdir. Bazıları ise eğer hariçten bir destek, bir müeyyidesi olmazsa hadisi mürsel
ile amel etmemişlerdir. Hanefıler böyle hadislerde delil çıkardığı halde Şafîiler ve zahiriyye mezhebinde bulunanlar mürsel hadislerde kaynak ve
delil çıkarmamışlardır.
e- Bazı müctehidler ashabı güzinin kavillerine temmesü ederek delil olarak kabul etmişlerdir. Bazı müctehidler ise sahabei güzinin birliği olmadıkça
bu kavilleri delil olarak kabul etmemişlerdir. Nitekim İmam Malik'e göre sahabenin kavli kıyasa uygun olsun olmasın kesin olarak delildir. İmam
Şafii'ye göre kesin olarak delil ve hüccet değildir. Hanefi fukahası ise bazı meselelerde sahabenin kavline hüccet olarak kabul etmişlerdir. Bazıları
ise hüccet olarak kabul etmemişlerdir. Kıyasa müracaat etmişlerdir.
f- Delili şer'iyyeden bir kısmının hem vücübe hem de nedbe veya ibaheye delaleti olup bu delillerden her birini bir müctehid kabul ve iltizam eder.
Mesela misafir için dört rek'atlık namazların ikişer rek'atla kılınmasının vacip ve mubah olup olmadığmdaki gibi ihtilafa düşmüşlerdir.
g- Delili şer'iyyeden biri diğerine tercih edilir. İşte müctehidler bunlardan birine göre hüküm verir. Mesela İmam-ı Azam'a göre haberi ahad kıyasa
muraccahtır. îmam Malik'e göre ise kıyası haberi ahaddan mukaddemdir. Bununla beraber İmamı Azam Hz Ebu Bekir Sıddık'tan rivayet edilen bir
habere istinad ederek hibenin ancak kabz ile tamam olacağını söylemiştir. İmam Malik ise hibeyi bey'e kıyas ederek hibenin kabz olmazsa da
tamam olacağın söylemiştir.
h- Müctehidler bir şey hakkındaki hükmün illetinde ihtilafa düşmüşlerdir. O hususta başka bir illetin, başka bir menatı hükmün vücuduna kabul
etmişlerdir. Mesela buğday, arpa hakkındaki ribanın illetinde ihtilaf etmişlerdir. Hanefîyyeye göre illet cinsiyyet ile keyliyyettir. Malikilere göre
kuttur. Yani erzak cinsinden olmaktır. Şafıilere görede mat'umiyyettir.
j- Bazı ihtilaflar kelimelerin hakiki manası mı ya da mecazi manası mı kasdolunmuştur. Mülamese kelimesinin mücerretel ile dokunma ve
mücameat manalarına delaletindeki ihtilafı gibi.
k- Bir amelin deliline bakarak ihtilafa düşmüşlerdir. Bir kısım deliline bakarak azimet, bir kısmı da ruhsat, diğer bir kısmı da hem azimet hem de
ruhsat kabul etmişlerdir.
Bir meselede sahabei güzinin veya kibarı tabiinin mezhepleri muhtelif olup her memleketin uleması, bu zatlardan kendi beldesin de bulunmuş o
zatın mezhebini seçmiş ve o mezhep ilede fetva vermiştir. Mesele Medinei münevvere'nin fazileti hakkında birçok hadisi şerifin beyanatı vardır.
Bu şerefli belde fukahanm mekanı, me'vasi bulunmuştur. Onun için İmam Malik hazretleri Medinei münev-vere'deki olan ahalisinin bir mesele
hakkındaki ittifakını net olarak bir delil tanımıştır.
Kufe'de İmam Ali'nin ve Abdullah ibni Mesud'un ve ashabının fetvaları şayi bulunduğundan Küfe ulemasmca da kabul olmuştur, îstihsanda bazı
müctehidlere göre delil olarak kabul etmişlerdir. Bazı müctehidlerce delil olarak kabul olmamıştır. Mesela istihsanı Hanefi ve Hanbeli fukahası
muteber ve kuvvetli bir delil olarak etmişlerdir. Şafıiler ise istihsanı delil olarak kabul etmemişlerdir. İşte i-mamların ihtilaflarının sebeplerinden
birisi de budur.
Abdestin niyetinde de müctehidler ihtilafa düşmüşlerdir. Ab-dest gibi diğer bir kısım amellerin hükümleri sahih veya sahih değil niyete bağımlıdır
veya bağlı değil meselesinden bazı ihtilaflar onların arasında meydana gelmiştir.
Bir şer-i mesele hakkında örf ve adete göre olur mu? Eğer örfe göre olursa nassın bu örfe ve adete dayanan bulunmuş olup olmadığı kat-i surette
malum olmamakla bu yüzden ihtilaf meydana gelir. Örf bahsine müracaat şu halde esası diniyede dini, faraize, akaide, mekarimi ahlaka dair yüksek
hükümlerde cumhurı ulemanın ittifakı vardır. Kesinlikle ihtilafları yoktur. Cumhurı ulemanın kabul ettiği ahkama herhangi bir şahıs muhalefet etse
kesinlikle ehli bid'atten ve ehli delaletten sayılır. Zira onların haklarında açık ve kat-i deliller vardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:
Allah'a dinden Nuh'a tavsiye etmiş olduğu ahkamı sizede teşri buyurdu ve sana vahyettiğimiz ve İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye eylediğimiz
şey ise dini ikame ediniz, onda tefrikaya düşmeyiniz emir ve nehyinden ibarettir."
Bu ayeti kerime gösteriyorki bütün resullere aynı surette emir ve tavsiye buyurulmuş bulunan dinde, dinin esasi hükümlerinde ihtilaf edilmesi
kesinlikle caiz değildir. Bunlarda ittifak şarii mübinince matlubtur.
Yedullahi maalcemaat" buyurulmuş tur. Ancak bu esaslardan başka furuattan, cüzziyattan sayılan ve bu bakımından ilahi dinler arasmdada bazı
farklar bulunan bir kısım tali meselelerde ihtilaf bulunması şarii mübinin matlubuna muhalif değildir. Belki öyle ihtilaf hikmetlidir ve Cenab-ı
Hakkın muktezasıdır. Bunun içindir ki bir kısım hadiselerde, meselelerde müşavereye, içtihada yine şarii hakimce müsaade edilmiştir. Birçok
muhaddislerin ve İmamı Beyhaki'nin rivayet ettiği üzere bir hadisi şerifte:
İhtilafü ümmeti rahmetün-Ümmeti merhume arasında bulunan müctehidlerin furuattaki, muamelattaki ihtilafları ümmet hakkında vu-suat ve
suhulete vesile olacağı cihetle büyük bir rahmettir." buyurulmuştur.
Resulullah (sav) vahyi ilahi bulunmayan bazı meselelerde icti-hadda bulunurdu ve ashabı kiram ile müşaverede bulunurdu. Mesela Bedir
gazvesinde esirlerin birer bedel mukabilinde bırakılıp bırakılmaması konusundaki ashabı güzin ile meşverette bulunmuştu.Hz Ebu Bekir esirlerin
bedel mukabilinde kabul ederek bu hususta Hz Resulü Ekrem'e bir fikirde bulunmuştu. Hz Ömer ise müslüman-ların varlığına katide bulunmuş olan
bu düşmanların öldürülmeleri görüşündeydi. Diğer ashabı güzinin bir kısmı Hz Ebu Bekir'in, diğer bir kısmı da Hz Ömer'in görüşüne katılmışlardı.
Aynı bu şekilde Resulullah (sav)'den sonrada ashabı güzin arasında bir kısım meselelerde ihtilaf olmuştur. Zira Nebiyyi Zişanın bıraktığı mallarda
veraset cereyan edip etmeyeceği ve boşanmış ve kocaları ölmüş kadınların ne kadar iddet bekleyecekleri hususunda ihtilaf etmişlerdir. Daha sonra
tabiin ve tabei tabiin arasındada bir kısım fer'i meselelerde ihtilaf olmuştur. Müctehidler arasında ilmi usule göre ihtilafların hikmetleri, semerleri
ne gibi şeylerdir? Bu konuda islam ulemasının yararlı görüşleri vardır. Bunlardan bir kısmını ati veçhile izaha çalışacağız:
a- Bütün meselelerde kafi sarih delil bulunması kesin olarak maslahata, hikmete muhaliftir. Şarii mübin ise hakimdir. Bunun i-çin tali derecede
bulunan meseleler hakkında içtihada muhtelif reylerin tecellisine imkân bırakmış bu imkâna da tecviz ettirmiştir.
b- Bir kısım hukuki, içtimai meselelerde birbirini tutmayan sözler, kaviller vardır. Zira içtimai heyet hakkında kolaylık göstermek, kendilerine
geniş bir saha tahsis etmek maslahatı içindir.
c- Şarii mübin kullarının fikren yükselmelerini muhakemei akliyye İtibarı ile inkişaflarını irade buyurmuş olduğu İçin kullarına bazı meselelerde



ictihad etmek imkanını lütuf olarak vermiştir.
d- Furuata ait meselelerde mekana, zamana göre bazı tebeddülat icrası içtimai hayat istemektedir. Muhtelif akvali fıkhiyyeden biri zamanın
ihtiyacına daha kolay olduğu için veliyyülemrin işareti ile usuli dairesinde mabihil amel kabul edilebilir.
Mesela böyle bir hususta Maliki veya Şafii mezhebindeki bir kavi olabilir. Bunun caiz olması islam hukukunda bir esastır. Bu esasta ancak
müctehidlerin ictihadlarmdaki ihtilaf sayesinde temin edebilir.
g- İçtimai hadisat sonsuzdur. Naslarm hükümleri umumi ve ne kadar hadislere şamil gelse de bu nasların sonsuz hadislere tatbikinde bizzarure
ihtilafı ârâ tahaddüs eder. Eğer bunun tecvizi olmazsa içtimai hayatın inkişafına mani olabilir. Bununla beraber bu gibi hususlarda ihtilafın tecviz
edilmesi ile islam hukuku için pek geniş ve asrın ihtiyacına yeterli bir hakikat temin edilmiştir.
îşte bu muhtelif ictihadlar Allame Zerka'nın dediği gibi sanki Ümmeti Muhammede (sav) mahsus muhtelif şer'i hükümler gibi olup bu ihtilafın hepsi
bir kolaylık, yumuşaklık, vüsat ve suhulet için bu muhtar ümmete yalnız ve yalnız tezviz edilmiştir. Bu ümmetin her zümresi için bu ihtilafın bir
kısmını kabul ederek onunla amelde bulunmuştur.
İslam dinine göre milletinin iyiliğine, adil düzenine, salahına, çalışmak, ihtiyaçlarını kolaylığa, izaleye yardım edecek sebepleri a-ramak ve bilfiil
meydana getirmek büyük bir şeref ve medeni fazilettir. Aynı zamanda dini ve ilmi bir meziyettir. Manende bunun mükâfatı çok büyüktür. Bu
nedenle Ümmeti marhumeden bir kısmının ilim sahasında çalışıp ve ictihad gücüne sahip olduktan sonra bütün müslümanların maddi ve manevi
hayatına hizmet ederek çok büyük bir fazilet ve şerefle muhasif olabilmesi içinde bu ihtilaf caiz görülmüştür.
Şu halde müctehidlerin ictihadları mutlak olarak sevaptır. Zira içtihadına isabet etse iki kat, etmezse bir kat sevaba nail olacağı ictihad konuda
zikredilmiştir.
h- İslam dini kıyamete kadar tehaddüs edecek şahsi ve içtimai hadislerin ahkamını mütefekkil bulunduğu cihetle rey ve ictihadda büyük bir saha
hazırlanmıştır. Hatta ve hattaki Resulullah (sav) bile hakkında vahyi ilahi bulunmayan bir kısım hususlarda ictihadda bulunmuş bu suretlede
içtihadın meşruiyetini bilfiil göstererek bazı hadiselerin hükümlerini şer'i delillerden ictihad yolu ile istinbat etmelerini ümmetine talim ve tedib
emri vermiştir.
Bununla beraber ictihadtaki ile muharrac olan hükümlerde şarii hakimin emir ve müsaadesine mukarın olduğu cihetle şeriatı islamiyyenin asıl
menbai olan kitap ile sünnete racidir.
İslam dini bütün dinlerin sonudur. İslam şeriatı da bütün şeriatların sonudur. Bu dinin ibadetlerle, muamelelerle, ukubetlerle ilgili olan hükümleri
önce Kur'an-ı Kerim'e sonra süneni nebeviyyeye, sonra da icma ile kıyasa bağlıdır. Kıyas ise bir ictihad eseridir. Bu dört esasa raci olmak üzere
istihsan, istishab, örf ve adet, maslahatı mutebere, şeddi zeria gibi bir kısım tali delillerde vardır.
İslam hukukunun kaynakları, istinatgahları işte bu esaslardan, bu delillerden ibarettir. Bütün müctehidler bu menbalardan istifade ederek mesaili
hukukiyyeyi tesbit etmişlerdir. Hatta bu meselelerin şer'i delillere ne derecelere kadar müstenit olup olmadığı aralarında büyük bir tetkik mevzuu
teşkil etmiştir.
Bu esaslara dayalı olmayan bir hüküm şeriatı islamiyye namına tesbit edilmiş olmaz. Bu husustaki ufak bir müsamaha bir zühul bile o müdekkik
zevatın nazarlarından kaçamamıştır. Mukayeseli hukuk ilmi demek olan "hilafıyyat" ilminde bunlara işaret olunmuştur. İslam şeriatı şerayi'i
selefıye ait olan bir kısım hükümleri yine bir vahyi ilahiye müstenid olarak şeriatı islamiyyenin ahkamından olmak üzere aynen veya cüz-i bir
tebeddül ile kabul etmiştir.
 
Fıkhın Tanımı
 
Fıkıh kelimesi lügatte anlayış demektir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

O topluma ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. 
[6]

Bu ayette geçen yefkehüne tabiri anlamıyorlar anlamında kullanılmıştır.
Resulullah (sav)'de cuma namazı hakkında şöyle buyurmuştur:

Kişinin namazı uzatması, hutbeyi kısaltması onun fıkhının (anlayışının) alametidir. 
[7]

Fıkıh kelimenin manası istilanı ise iki kısma ayrılır:
a- Akıl ve baliğ amellerinin sözlerinin açıklamasında elde edilen şeylerin, şer'i hükümlerin bilinmesidir. Bu hükümlerin bilinmeside Kür'an, sünnet
onlardan meydana gelen icma ve kıyas ile mümkün olabilir. Mesela abdestte niyetin getirilmesi vaciptir. Sadece ve sadece Resulullah'm şu
mübarek hadisinden anlıyoruz:

"Ancak ve ancak ameller niyetlere göredir. 
[8]

 Bir misal ile bu meseleyi daha açıklayalım. Orucun sahih olması için niyetin geceleyin
getirilmesinin farz olduğunu yine Hz Resulullah'm şu mübarek
hadisinden anlıyoruz:

Kişi imsaktan önce niyet etmezse, onun orucu yoktur. Yani orucu sahih değildir. Zira geceleyin orucun niyetini getirmek farzdır. 
[9]

 Yine abdest
alırken başın bir kısmını mesh edilmesinin farz olduğunu şu ayeti kerimeden anlıyoruz:

Başlarınızı meshedin. 
[10]

 îşte öyle şer'i meseleleri yani hükümleri bilmesine istilahi fıkıh denir.
b- Şer-i hükümlerin zatmada yani kendisine de fıkıh denir. Mesela fıkıhdan bugün ders aldım ve öğrendim. Bunlar, namaz, abdest, alış-veriş,
evlenme, emzirme ve cihad hükümleri gibi hükümlerdir, Bu ikinci kısmına da ıstılahı fıkıh denir. Her ikisi arasında olan fark, birincide fıkıh
denildiği zaman yalnız hükümlerin bilinmesine, ikinci atılmayacak ise şer'i hükümlerin kendisine yani bizzat kendilerine ıtlak olunur.
Netice itibari ile kesinlikle fıkıh islam akidesine bağlıdır. Zira Allah'a iman müslümanı dinin hükümlerine kendi isteği ve iradesiyle bağlar ve onu o
hükümleri uygulayıp başkalarına yaptırmaya sevk eder. Zira Allah'ın bütün hükümleri Allah'a iman edenlere farz olur. Mesela Allah'a iman
etmeyen kimseye ne namaz ne oruç ve ne de hacc gibi şer'i hükümler farz değildir.



Bu sebeple şer'i hükümler ancak ve ancak şeriatı koyan ve kanunları getiren Allah'a iman etmeye bağlıdır. Kur'an da şer'i hükümlerin evvela
imana bağlı olduğunu gösteren çok ayetler vardır. Yalnız biz burada şeriat ile akide, ahkam ile iman arasındaki irtibatın sebebi sıkı olduğunu
göstermek için bir kaç ayeti kerime zikredeceğiz:

Ey iman edenler! Oruç sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ta ki günahtan sakınıp takvaya eresiniz. 
[11]

Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar

yıkayın. 
[12]

 Cenab-ı Hak temizliği emrederek taharetin Allah'a iman etmenin gereklerinden olduğunu bildirmiştir.
O mü'minlerki namazlarını dosdoğru kılarlar ve zekatlarını verirler. Onlar ahiretede kesin olarak inanmış kimselerdir." Cenab-ı Hak namazı ve
zekatı zikrederek bu ibadetlerle ahiret ve irnan arasında bağ kurmuştur.

Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. 
[13]

 Cenab-ı Allah ribayı haram kılarak onu terk
etmeyi takvaya ve imanın varlığına şart koşmuştur.

Ey İman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa ere-siniz. 
[14]

İşte bunlardan kaçınmanın halis bir imana bağlı olduğunu şart koşmuştur. İslam fıkhı Cenab-ı Allah'ın kulları için koyduğu ilahi hükümler olması
dolayısıyla insanların menfaatlerini gözetir. Fasid olan şeyleri de yasakladığından hayatın bütün yönlerini kapsamış olur. Şu halde insanların muhtaç
olduğu her meselenin hükmü Allah tarafından tanzim edilmiştir. Cenab-ı Allah'ın kitabından, Hz Peygamber'in (sav) sünnetinden, İslam alimlerinin
icma ve ictihad-larmdan oluşan şer'i hükümleri içeren fıkıh kitaplarına baktığımızda onların yedi kısma ayrıldığını görürüz.
1- Abdest, namaz, oruç, hacc, zekat vb meydana gelen Allah'a ibadet hükümlerini içeren konulardır ki bunlara ibadet bahsi denir.
2- Evlenme, boşanma, neseb, süt emzirme, nafaka, miras ve bunlar gibi aile ile ilgili olan hükümlerdir ki bunlara da ahvalü şahsiye denir.
3- Alış-veriş, rehin, dava, delil, hüküm ve bunlara benzer insanların birbiri ile alakalı olarak yapmış oldukları fiilleri kapsayan konulara da
muamelat denir.
4- Zulmü kaldırmak, adaleti yerine getirmek ve aynı zamanda islami hükümleri uygulamak için sultanın yetkilerine müdahale etmek, hakim ile
mahkum arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bunların görevlerini belirleyen hükümlere de şer'i siyaset veyahut sultan hükümleri denir.
5- Suç işleyenlerin cezalandırılması, emniyet ve nizamın tesis edilmesi, katili, hırsızı ve içki içeni cezalandırmayla ilgili hükümleri içeren konulara
da ukubat hükümleri denir.
6- İslam devletinin diğer devletlerle olan ilşkilerini düzenleyen savaş barış gibi konularda hüküm veren mevzulara da siyer bahsi denir.
7- Ahlak, güzellik, haşmet, çirkinlik gibi islamm adap ve ahla ka yönelik bakış açısını belirten genel kurallara adabı muaşeret ya da ahlak kuralları
denir.
Sonuç itibarı ile biz islam fıkhının insanoğlunun muhtaç olduğu her alanı kapsayan fert ve toplumun her sahasını kuşattığını haber vermektedir.
îslam fıkhı kolaylığı emreder, zorluğu ve sıkıntıyı kesinlikle reddeder ve kaldırır. Zira islam kanunu insanın ihtiyaç ve saadetini temin ve tesis için
inzal olmuştur. Bu kural ve yasaları haber vermekle insanın maslahatını gözetmiştir.
Hiçbir İslami kural ve kaide insanın güç ve takatinin üzerinde olmamıştır. Bu suretle bir kişinin yapmaktan aciz olduğu hiç bir kanun ve hüküm
yoktur. Zira islam fıkhı insanın gücünü aşan bir konu olduğu zaman onun için bir ruhsat ve hafifletme kapısı açmıştır. İslamın kolaylık dini
olduğunu ifade eden bazı ayetler şunlardır:

O size dinde bir güçlük de yüklemedi. 
[15]

Allah kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. 
[16]

Allah sizin için kolaylık ister zorluk istemez. 
[17]

 İslam dininin kolay bir din olduğunu haber veren bu ayetlerden başka ayet yoktur. Hz
Peygamber de (sav) din kolaylıktır, genişliktir buyurmuştur. İslam dininin kolay bir din olduğunu haber veren bazı hadisler şunlardır:

Ayakta namaz kıl, eğer gücün yetmiyorsa oturarak kıl, buna da gücün yetmiyorsa yatarak kıl. 
[18]

Yolcu için dört rek'atlı bir namazın iki rek'at olarak kılınmasına, öğle ile ikindinin, akşam ile yatsının birleştirilerek kılınmasına müsaade edilmiştir.
Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size bir kötülük etmesinden endişe ederseniz namaz dan kısaltmanızda size bir günah yoktur.

Şüphesiz kafirler, sizin apaçık düşmanlarinızdır. 
[19]

Hz Peygamber de (sav) seferdeyken öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı birleştirerek kılmıştır. 
[20]

Fıkıh şeriatın amel yoludur. Şeriat, Cenab-ı Hakkın kullîar için koyduğu bütün mukaddes hükümlerdir. Bu hükümler ise Kur'an-ı Kerim'den veya
hadisi şeriflerden meydana gelmiştir. Bu hükümler ise iki bölüme ayrılır:
a- Amelin şekli ile ilgilidir ki bu bölümü fıkıh ilmi alakadar e-der.
b- İtikat ile alakadardır ki ilmi tevhid veya ilmi kelam bölümüne girerler. Fıkhın gelişmesi ise Resulü Ekrem (sav)'in hayatında ve sahabe
zamanında yavaş yavaş meydana gelmiştir. İslam fıkhının çeşitli nevileri vardır. En önemlileri bunlardır:
1- Kur'an ve  sünnetten kaynaklanması aynı zamanda ilahi vahyine bağlanmasıdır. Beşeri kanunlardan başka mukaddes ve ilahi bir kanundur.
2-  İslam fıkhı beşeri kanunlardan ayrılır. Zira insanın üç çeşit ilişkisini ihtiva etmesi içindir. Rabbi ile ilişkisi, nefsi ile ilişkisi ve toplum ile ilişkisi.
Şu halde fıkıh dünya ve ahiret için gelmiştir. İnsanlık için umumidir ve kıyamete kadar devam etmektedir. İslam fıkhı her iki ameli hükümleri içine
alır. Birincisi ibadet hükümleri; Kur'anda yüz kırk ayette geçmiştir. İkincisi ise muamelat ahkamıdır.
3- Helal ve haram yolundan dini bir sıfat olması: Fıkhı beşeri kanunlardan ayıran en büyük sıfatlardan birisi de muamelatla ala-kadarlı bütün fiil ve
tasarrufta helal ve haram manalarının bulunmasıdır. Bu manadan çıkarak muamelat kanunları iki kısma ayrılır:
 
a- Dünyevi Hüküm:



 
Tasarrufun veya fiilin dış görünümüne göre meydana gelir. Yani gizli ve batini görünüm ile gelmez. Zira fetva veren veya hüküm eden kadı gibi
ancak mümkün olanla fetva verilir veya hüküm edilir. Bu da kazai hükümdür.
 
b- Uhrevi Hüküm:
 
Şahıs ile Allah'u teala arasındadır. Şu halde bu diyaneten takva ve din ile ilgili bir hükümdür. Eğer bu hüküm başkalarından saklanmış olsa bile
tasarruf ve fiiilİn hakikati ve sahihi üzerine bina edilir. Bu ayrımın delili de; Resulü Ekrem (sav)'in Malik, Ahmed ve Kütübü Sitte sahiplerinin
rivayet ettiği şu hadistir:
"Ben ancak beşerim. Siz bana dava getiriyorsunuz. Bazınız diğerlerinden delilini sunmakta daha becerikli olabilir. Bende diledi-ğim şekilde onun
lehine hükmederim. Bu şekilde kime bir müslümanın hakkını verirsem o ancak ateşten bir parçadır, onu alsın veya bıraksın" .
Bu iki vasfın bulunuş sebebi şudur: Şeriat Allah'ın vahyidir. Sevabı ve uhrevi cezası vardır. O aynı halde medeni ve ruhi bir usul ve kuraldır. Zira o
din ve dünya için gelmiştir. Bu ayırmanın şekli şöyledir; mesela ikrah (zorlama), boşanma, borçlar, yeminler, kadının (hakimin) vazifesi, Müftünün
(fetva verenin) vazifesinden ayrılmaktadır.
Kadı yalnız dış duruma göre hüküm eder. Müftü ise aynı zamanda batını ve zahiri göz önüne alır. Zahiri ve batını sıfatın ihtilafı durumunda eğer
kendisi hakikati bilse hükmünü batma göre dayandırır. Bir adam hanımın talakı kasdetmezse hata olarak boşansa talakı kazaen yani hakimin
hükmüne göre kabul olunur, diyaneten kabul olunmaz. Zira beşeri kanunlar yalnız maddi olarak hüküm e-debilir. Şeriat kesinlikle öyle değil belki
o, kazai ve dini takva ile ilgili yolu kabul edebilir.
4- İslam fıkhın ahlakla irtibatı vardır. Zira fıkıh yüksek ideal, fazilet ve herkesin şerefin korunmasını muhafaza eder. İbadetlerin konusu nefsin
çirkinliklerden uzaklaştırılması içindir. Faizin haram edilmesi, insanlar arasında yardımlaşma ve kaynaşmanın emre-dilmesi, alış-verişten mekr ve
hileden, malın gayri meşru yolla yenmeşinden yasak edilmesi, başkalarının haklarına tecavüz edilmesi, insanlar arasında kavganın önlenmesi öyle
kanunlar hepsi insanların dünyada ve ahiretine yararlı ve faydası içindir. Mesela içkinin men edilmesi iyi ve kötü olan akim dengesinin
bozulmaması içindir.
5- îslam fıkhı iki cezaya şamil gelmektedir. Dünyevi ceza; ölçüsü, miktarı belirli cezalar yani hudut ve miktarı belirsiz cezalar yani tazirlerdir.
Bunlar insanın zahir fiilleri için vad olunmuştur. Fıkıhta mükafat (karşılık) müsbet ve menfidir. Müsbettir zira suçlardan, günahlardan uzaklaşması
ve işlenmeside sevap ve mükâfat vardır. Kanunlar ise ona göre tabi olması halinde kesinlikle sevap yoktur. Kanuna göre uyulmaması halinde
cezalar vardır.
6- İslam fıkhı hem efrada hemde toplumun faydalarına yararlıdır. İki faydalı çalıştığı zaman toplumun faydası efradın faydasına tercih edilir. Şayet
iki şahıs faydalarının çatışmaları bile olsa zarar etme veya zarar verme kesinlikle yoktur. İki zarardan çoğu azı ile def edilir kaidelerinden hareketle
en çok zarara uğrayanın maslahatı tercih edilir.
Mesela cemaatin maslahatını gözetme gibi namaz, oruç vb ibadetlerin (konması) karaborsanın haram edilmesi, cebri fiyat (nahr) koymanın
meşruluğu, alış-verişin helal faizin haram kılınması, büyük tehlikeli münkerlerin önlenmesi yani hadlerin uygulanması, komşu haklarının
gözetilmesi, akitlere vefa, umumun faydası için mescit, hastane, okul yapımı, kabristan açılması, nehir ve yolların yataklarının genişletilmesi, nahrı
vs.
Umumi zarar veya daha büyük zararın meydana gelmesi durumunda ferdin hakkını .kısıtlamanın misalleri de bunlardır: Cenab-ı Hakkın (cc) "Zarar
vermek için onîan tutmayın" emrine binaen zararlı olduğu durumda hanımın kocasına itaate mecbur olmayışı, masiyeti emretmesi, umumun
maslahatını tanınmaması halinde yöneticiye itaat edilmeyişi gibi. Zira itaat emri maruf kısmındadır. Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır:
"Masiyetle emredilmedikçe müslüman kişiye sevdiğinde ve se-mediğinde dinlemekk ve itaat vardır. Masiyetle emrediîirse dinlemek ve itaat
yoktur." İmam Ahmed'in rivayetidir.
Başka misaller: Devlet hazinesine umumi gelir sağlama ve bütün vatandaşların genel faydaları için haraç ve cizye vergileri vermek şartıyla
fethedilen arazileri sahiplerinin elinde bırakma, yeni alıcıdan zarar1 gelmemek için komşu veya ortağa şufa hakkı verilmesi.. Başka bir misal
varislerin zarar görmemesi için malın vasiyeti üçte biri ile sınırlamaktır.
Resulü Ekrem (sav) Sa'd Ebu Vakkas'a şöyle buyurmuşlardır:
Üçte bir. Öçte bir bile çoktur. Senin varislerini zengin bırakman, insanlara el açacak şekilde bağımlı bırakmandan daha hayırlıdır."
Su yatağından uzak arazinin sulanması için suyu başkasının arazisinden götürme hakkı vb gibi islamda tek bir kaideden kaynaklanan misaller. Bu
hakkın kaynağı Allah (cc)'dır Onu ancak hikmetli bir hikmet için başkasına vermiştir. O da aynı zamanda fert ve toplumun hayrını tahakkuk
ettirmektir kaidesidir.
7- îslam fıkhı akitlerde karşılıklı rıza, zararın tazmini, suçu kökünden götürmek, hakların muhafaza etmesi, şahsi mesuliyet gibi sürekli usullerin
kesinlikle İslam fıkhı değişmez. Yalnız örfleri ve maslahatları gözetmeye dayalı fıkıh insanlığın hayrı, zamanın ihtiyaçları, zaman ve mekan olarak
muhtelif çevrelerin durumuna göre hüküm ve şeriatın maksatları ve sahih esasları çerçevesinde kaldığı müddetçe değişme ve gelişme kabul eder. Bu
değişmede yalnız ve yalnız muamelatla olur. İbadet ve akaidlerde olmaz. Zamanın değişmesi ile ahkamın değişmesi kaidesindende bu manadan
başka bir mana yoktur.
8- İslam fıkhı islam alemine hatta herkese fayda vermektedir. Zira fıkhın neticesi ve gayesi insanın faydası ve iki dareynde mutlu ve huzur
edilmesidir. Mevcut kanunların gayesi öyle değildir. Belki toplumun mücerret istikrarıdır. Şu halde islam fıkhı bütün kanunların muhtelif yollarını
zabdetmiştir. Deniz ve hava nakil talimatları, borsa sistemi, banka sistemi, sigorta vb asrm meselelerinin bütün fıkhı usullerle ve kıyas, şeddi zerai,
mesalihi mürsele, istihsan, örf ve benzerlerine dayalı ictihadla hükümleri bilinebilir. Bunun için bazı fakihler nasların örfle tahsisini caiz
görmüşlerdir.
Malikilere göre asil kadının çocuğunu gereği kadar emzirmeye zorlanmaması gibi bu gibi tahsis kısmından değil doğrusu bu kapalı veya mücmel
nassın örfle tefsir edilmesi kısmındadır. Ebu Yusuf un eşitliğin ve aksinin gerçekleşmesi için Ölçüsünde ya da tartısında faiz cereyan edebilen
malların mikyasında örfü benimsemesi gibi teamüldeki örf değişir. Buğday, arpa gibi faiz girebilen malın satışı ölçekle yapılırken kilo hesabına



çevrilirse ya da aksi olursa onunla amel edilir. O zaman da tartı ve ölçekle eşitliği sağlamak için insanlar arasındaki örfe bakılır. Buna göre de bazı
fakihlerde illeti değiştiği için hükmün değişikliğine cevaz vermiştir.
Müellefe-i kulüb payının durdurulması, fethu-kadir 11, 14 ve kameri ayların başlarını bulmada ru'yete değilde hesaba dayanılması gibi bazıları da
şer'an zaruret ve ihtiyaç manalarının bulunması Şartıyla aynı zamanda insanlardan zarar ve sıkıntıyı götürmek için hükmün ihtiyaç veya zaruretle
tabdil edilmesine cevaz olarak vermistir. Zira ruhsat ihtiyacın tesbiti ve zaruretin götürmesi için lazım olan kadara göredir. Şu halde zaruret ölçü ile
takdir edilir. Zaruret ise kişiyi yasak şeyi yapmaması halinde neslinin helaki veya nefsinin helaki, yahutta aklın gitmesi veya malının gitmesi ile
tehdit e-den şeydir.
İhtiyaç yasak şeyi kullanmamakla tereddüt eden insanın çocuğu, nefsi, malı veya aklına isabet eden meşakkat ve zorluktur. Fıkıhla amel etmek
vaciptir. Zira fakihe içtihadının sonucuyla amel ve kabul etmesi vaciptir. O ona nisbetle Allah'u tealanın (cc) hükmüdür. Şu halde müctehid
olmayan bir kişi müctehidin fetvasıyla a-mel edecektir.
Allah'u teala (cc) şöyle buyuruyor:

"Bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz. 
[21]

Kat-i delille sabit olan şeriatın hükümlerinden yalnız bir hüküm mevcut hadlerin katılığını iddia yahud şeriatın tatbike uygun olmadığını ileri
sürmek küfür ve islamdan irtidattır. Yani islamdan çıkmaktır. Lakin zann-ı galibe dayalı olan bir ictihad olursa ve sabit olan o hükmün inkarı ise
zulüm, masiyet ve fıktır.
Sevgili Peygamberimiz (sav) buyuruyorlar ki:
Kişiye ilim, olarak Allah'tan korkması, cehalet bakımından da kendini beğenmişliği yeter." (Ramizül-Ehadis) Hakikaten ilim Allah'ı bilmek
korkmasını sermeden ondan bilmek ve ona sevmektir. Bu i-lim kulun hem dünyasına hem de ahiretine yararlı bir ilimdir. Allah'tan korkan insan,
mesuliyet duygusuna sahiptir. Kendini beğenen yanlışlıktır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

TAHARET
 
Lugatta taharet nezafet ve temizlik demektir. İstılahta taharet necaset denilen maddi pisliklerden ye hades denilen hükmi ve manevi pisliklerden
temizlenmeyi ifade eder.
Arapça lisanına göre; tatahhara bi-l-mai (pislikten suyla temizlendi) ve tatahhara min-el hased (kıskançlıktan kurtuldu) denir. Aynı zamanda taharet
masdardır. (He)nin fethile veya zammiyle tahare'ş-şeyu denir. Birinci yani fethile okuması zamiyle daha faşındır. Masdar olduğu için azıda çoğuda
şamil gelmektedir. Çoğul sıgasıyla kullanan kimse açıklama yapmak istemiştir. Şer'an taharet özel bir temizlik (paklık)'dır ki abdest, gusül,
teyemmüm, libas ve bedeni yıkamak ve bunlara benzer şeylerdir, islam dini taharet ve nezafete çok önem vermiştir.
1- Namaz için her gün kaç defa abset almayı emretmiştir.
Ey iman edenler namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesnedin ve ayaklarınızıda

topuklara kadar (yıkayın). 
[22]

2- Cinsi münasebetten sonra yıkanmayı emretmiştir.

Eğer cünüp iseniz tam temizlenin. 
[23]

Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuşlardır:

3-  fîeş şey fıtrattandır: Sünnet olmak, etek tırşı olmak, koltuk altlarındaki kılları temizlemek, tırnakları kesmek ve bıyığı kısaltmak. 
[24]

4- Eğer ümmetime meşakkat olmasaydı bütün namazda mis-vak kullanmayı emrederdim." Başka bir rivayete göre şöyledir:

Her abdestte misvak kullanmayı emrederdim. 
[25]

 Cenab-ı Hak (cc) şöyle buyurmuştur:

Elbiseni temiz tut ve temizle. 
[26]

 Resulü Ekrem (sav)'de ashabına şöyle ferman etmiştir:
Kardeşinizin yanına gidiyorsanız elbiselerinizi temizleyin, bineklerinizin eğerini düzeltin ki insanlar arasında örnek olasınız. Cenabı Hak çirkin

sözü ve fiili sevmediği gibi mübalağalı ve zoraki bir şekilde konuşmayı da sevmez. 
[27]

5- Cenab-ı Allah (cc) şöyle buyuruyor:

Muhakkakki Cenab-ı Hak çok tevbe edenleri ve temiz olanları sever. 
[28]

Resul, Ekrem de (sav) şöyle buyurmuştur:
"Temizlik imanın yarısıdır." Şu halde İslam dini tahareti bir çok hikmetler için emretmiştir.
1- İnsan fıtraten temizliği sever tabi olarak da pislikten ve kirden nefret eder. Zira İslamm fıtrat dini olduğu için tahareti emretmesi pek çok
tabidir.
2- Mü'minlerin kerametini ve  şerefini muhafaza için emretmiştir. Şu halde insanlar tabiaten temiz yerlerde oturmayı sever. Temiz olmayan
yerlerden  kesinlikle kaçar.  İslam mü'minin  şerefini muhafazalıkta hassas olduğu sebebiyle mü'minlere temizliği emretmiştir ki bütün insanların
arasında temiz ve şerefli olsunlar.
3- Sıhhati muhafaza etmek için emretmiştir. Zira temizlik insanı hastalıklardan muhafaza eden bir sebeptir. Zira hastalıkların ekserisi pislik
sebebiyle meydana gelmektedir. Bunun için islam dini bedenin, yüzün, ellerin, burnun ve ayakların sermeden temiz tutulmasını emreder. Zira en
çok mikrop alan azalar bunlardır. Şu halde bu azalan hergün birkaç defa temiz tutmak insanı hastalıklardan muhafaza eder.
4- Kişinin Allah'ın huzurunda temiz ve tahir bir şekilde durması için emretmiştir. Zira müslüman namazda Allah'a hitab eder. Onunla münacaat



halindedir. Bunun için münacat edicinin zahir ve batini temiz ve tahir olması lazım ve elzemdir.
Zira Allah (cc) şöyle buyurmuşlardır.

Cenab-ı Hak (cc) çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. 
[29]

Üzerinde ittifak edilen kesin bir delille sabit olmuştur ki taharet, yani temizlik şer'an vaciptir. Farz olan taharet cünüplük, nifas ve hayızdan dolayı
su ile gusul etmek ve abdest almaktır. Eğer su olmazsa veya kullanılması güç halde ise teyemmüm suyun bedelinde olup necaseti gidermek içindirt.
Fakihler temiz veya mutlak su yani kullanılmış veya "gül suyu" gibi başka bir şeye izafe olmamış sudur. Bu mutlak sular deniz, nehir, kuyu, çeşme,
yağmur, kar suları gibi mutlak yani tabii sulardır. Kısacası gökten inen ve yerden çıkan sulardır. Cenab-ı Hak (cc) şöyle buyuruyor:

Gökten temiz bir su indirdik. 
[30]

Sizi temizlemek, şeytanın vesvesesini sizden gidermek, kalplerinizi biribirine bağlamak ve sebat ettirrmek için üzerinize gökten yağmur

indiriyordu. 
[31]

Bir sahabei güzin Resuli Ekrem'e (sav)'e şöyle sordu: "Ey Allah'ın Resulü! Biz deniz yolculuğuna çıkıyoruz ve beraberimizde de az bir su
götürebiliyoruz. O su ile abdest alsak susuz kalırız. Acaba deniz suyu ile abdest alabilir miyiz? Resulü Ekrem'in cevabı şöyle oldu:

Denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir. 
[32]

Sular dört kısma ayrılır:
a- Temiz ve temizleyici olan sular,
b-Temiz ve temizleyici olmakla beraber fakat kullanılması mekruh olan sular,
c- Temiz olduğu halde fakat temizleyici olmayan sular,
d- Necis olan sular.
 
4- Temiz Ve Temizleyici Olan Su:
 
Bu su mutlak (tabii) sudur ki Cenab-ı Hak'kın yaratmış olduğu vasıf üzerinedir. Uzun bir müddet beklemesinden, topraktan veya u~ zun bir müddet
durgun olarak durmasından ötürü oluşan yosundan dolayı değişmesi, o suyu mutlak yani tabii su olmaktan çıkarmaz. Suyun yatağında kükürtlü
toprak bulunması veya suyun kükürtlü h|r arazide çıkması suyun renginin değişmesine sebep olabilir. Fakat çğişmeden ötürü gene mutlak yani tabii
su olmaktan kesinlikle ukmaz. Zira suyu Öyle şeylerden muhafaza etmek mümkün değildir.
Mutlak yani tabii suyun hem temiz hemde temizleyici olduğuna işaret eden şu hadisi şeriftir: Bedevi bir adam mescide gelerek sidiğini mescide
döktü. Millet bu hareketi kabul etmedi ve dövmek istediler. Resul Ekrem (sav) onlara şöyle tavsiyede bulundu:
Onun yakasını bırakın. O işini tamamladıktan sonra bir kova su dökün. Zira siz zorlaştırıcı olarak değil kolaylaştırıcı olarak gönde-rildiniz." Resuli
Ekrem (sav) bevlin üstüne su bırakmasını emretmesi suyun temizleyici olduğunun delaletidir.
 
2- Temiz Ve Temizleyici Olmakla Beraber Kullanılması Mekruh Olan Su:
 
Güneşle ısınan su temiz ve temizleyici olmakla beraber kullanılması mekruhtur. Öyle suların makruhiyeti üç şart vardır:
a- Arabistan gibi sıcak bir ülkede olmak
b- Altın ve gümüşten başka bakırdan, demirden veya çekiçle dövülebilen bir maddeden olması aynı zamanda etki veren bir kapta olması.
c- Ölü veya diri insan bedeninde kullanılması ve at gibi alaca hastalığına maruz kalan bir hayvanın bedeninde kullanılmış olması. İmam Şafii Hz
Ömer'den şöyle rivayet ediyor: "Ben güneşte ısınmış suyun kullanılmasını tıp açısından mahzurlu buluyorum. Zira güneşte ısınan su alaca

hastalığına sebep olur. 
[33]

Güneşin ısısı kapta vurduğu zaman yağlı gibi bir madde çözülüp suyun yüzüne çıkar. Şayet o madde ısındıktan sonra bedene de-ğerse alaca
hastalığına yol açabilir. Bu hastalığı ise deride görünür."
 
3- Teiniz Olduğu Halde Temizleyici Olmayan Sular:
 
Bu sular ikiye ayrılır:
Az olmak şartı ile gusül ve abdest gibi farz olan taharette kullanılmış olan sulardır. Bu suyun temiz olduğuna hadisi şerif işaret eder. Cabir b.
Abdullah şöyle anlatıyor:

Baygınlık geçirdiğim halde çok hastaydım. Resulü Ekrem (sav) yanıma gelerek abdest aldığı suyu üzerime döktü.
[34]

 Eğer o su temiz olmasaydı
Resulü Ekrem (sav) o suyu Cabir'in üzerine dökmezdi. Bu suyun temizleyici olmasının delili Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği şu hadistir:
"Kimse durgun yani akmayan sudan gusletmesin. Ashabı kiram dan bu hadisi şerifi Ebu Hureyre'den dinleyenler Ey Ebu Hureyre şu halde biz ne

yapacağız? dediler. Ebu Hureyre şöyle dedi: Su yu avuçlarınızla alarak abdest alır veya gusledersiniz. 
[35]

Şu halde durgun suda abdest almak veya gusül etmek o suyu temizleyici olmaktan çıkardığına delalet eder. Bu konuda abdestin hükmüde guslün
hükmü gibidir. Zira maksud olan ikisindede ab-destsizliğin giderilmesidir. Resulü Ekrem (sav)'in yasaklaması yalnız az olan durgun sulara işaret
etmiştir. Zira bu konuda başka kaynaklar vardır.
Mutlak (tabii) su olduğu halde bu suya çay gibi temiz bir şey katılırsa o su ile katılan şeyle arasında bir münasebette olmazsa o şey sudan
ayrılmasıda mümkün olmazsa artık o su kendisine mutlak (tabii) su değil onunla abdest ve gusül alınma.
Eğer bir suya temiz bir şey katılırsa aynı zamanda suyun sıfatında olsa yani renginde, tadında, kokusunda olsa o zaman takdir e-dilir. Suyun rengi



üzüm şırası gibi, kokusu lazen denilen madde gibi, suyun tadı nar suyu gibi olursa gene bu suya mutlak (tabii) su değil ve bozulduğuna hükmedilir.
Bu su temizdir fakat temizleyici değildir. Zira sâri temizliği suya bağlamıştır. Bu tür su temizleyici değildir. Sebebi ise bu durumda ona su
denilmeme sidir.
 
4-Necis Olan Su:
 
İçine necaset düşen sudur. Bu da iki kısma ayrılır: Az olan sudur. Bu da iki kulleden az olan sudur. Bu su necasetin düşmesiyle necis sayılır. Düşen
necaset ne kadar az olsa suyun renginde, tadında, kokusunda hiçbir değişiklik bile yapmazsa gene necis, haramdır ve hiçbir şeyde kullanılmaz. İki
külle Bağdat batmanıyla 500 batman sudur. Bugünkü ölçülere göre 192.857 kg'a eşittir. Bugünkü metre ölçüsüyle uzunluğu, eni ve derinliği tam 1
zira ve 1 zira'nın 1/4'ü kadardır. Resulü Ekrem (sav) çölde bulunan yırtıcı ve diğer hayvanların da ihtiyacını giderdiği su hakkında sorulduğunda
şöyle haber vermiştir:
"Su iki külle kadar olursa pislik taşımaz."
Diğer bir rivayetle necis olmaz" şeklinde  gelmiştir.   Hadisin mefhumundan iki kulleden az olan suyun hayvanların içmesiyle su bozulsun isterse
bozulmasın hal müsavidir. Bunun şu hadisiyle sa bittir:

"Biriniz uykudan uyandığı zaman sakın elini üç sefer yıkamadan önce su kabına daldırmasın. Zira yatarken elinin nerede gecelediğini bilmez. 
[36]

Resulü Ekrem (sav) uykudan kalkan bir kimsenin elini yıkamadan önce herhangi bir kabına sokması yasak etmiştir. Zira elin görülmeyen bir
necasetle pislenmiş olması mümkündür.
İki külle veya daha fazla olan sudur. Bu kısım su necasetin düşmesiyle necis ve haram olmaz. Ancak ve ancak suya düştüğü zaman suyun
kokusundan, renginden ve tadından birini değiştirirse necis ve haram olur. Suyun İçine az veya çok necaset düşürse renginden, tadından ve

kokusundan birini bozarsa bu kısım suyun necis olduğunda alimler ittifak etmiştir. 
[37]

Bu dört kısımdan taharete kullanılması ve elverişli olan ancak ve ancak birinci kısımdır. İkinci kısım ise bedende kullanıldığı takdirde temizliğe
elverişli olabilir. Üçüncü kısım ne kadar temiz ise de yalnız yemek ve içmekte kullanılabilir. Abdest ve gusulde kullanılmaz kaplar dört kısma
ayrılır:
 
Altın Ve Gümüş Kapların Hükmü:
 
Altın ve gümüşten yapılmış kapların kullanılması ister abdest-te ister su içmede ister başka şeylerde olsun kesinlikle caiz değil haramdır. Eğer
zaruret olsa o başkadır.
Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Sakın harir (ipeklijve dibac (ipeklinin başka bir çeşidi) giymeyin. Altın ve gümüşten yapılmış kaplardan yeyip içmeyin. Zira o kaplar ve ipekler

dünyada kafirlerin ahirette ise bizimdir. 
[38]

 
Altın Ve Gümüş İle Yamalı Kapların Hükmü:
 
İsterse yama az olsun isterse yama çok olsun altınla yamalanmış kapların kullanılması her bakımdan caiz değildir. Gümüşle yamalanmış kap eğer
süs için olmazsa bu yama yalnız ihtiyaç için olsa caizdir. Şayet süsleme için büyük bir yama yapılmışsa kullanılması mekruhtur. İhtiyaç için
yamalanmakla beraber yama büyük veyahut yama küçük olmakla beraber süs için yapılmışsa kullanılması mekruhtur. İhtiyaç sebebiyle gümüşten
büyük bir yama yapılan kabın kullanılması caizdir. Zira Kasım Ahvel şöyle diyor: "Enes b. Malik'in yanında Resul Ekrem'in su kabını gördüm,

gümüş ile yamalanmıştı. Enes bu kapta Resulü Ekrem'e şu kadar zaman su verdim dedi. 
[39]

Elmas, inci, mercan gibi kıymetli madenlerden yapılmış kapları kullanmak caizdir. Zira bunların hakkında kullanılmalarını yasak eden bir hadis
zikrolmamıştır. Bütün eşyalardan asıl olan ibahadır. Eğer hakkında bir kaynak yasak olduğuna işaret etmezse her şey helaldir.
Kafirlerin kaplarını kullanmak caizdir. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuşlardır:

"Kafirlerin kaplarını yıkayın ve onlarla yemek yeyiniz. 
[40]

Aynı zamanda yıkayın emri vucup için değildir. Belki istihbab içindir. Zira kafirlerin kapları, necis olan domuz veya içki gibi şeylerden kullanılmış
olmaları ihtimali vardır. Kafirlerin kullandıkları başka eşyaların kullanılmasıda kapların kullanılması gibi caiz ve helaldir.
Taharetin çeşitleri aslen bütün yeryüzü ,bütün madenler, bütün sular, ağaçlar, çiçekler ve meyveler domuzdan başka hayvanların üzerindeki pislik
olmamak şartıyla bedenlerinin dışı temizdir. Bunların dokunmasryla elbiseler necis olmaz. Domuzun yalnız kılları zaruret dolayısıyla badana
yapmak ve ayakkabı dikmek için kullanabilir. Bunlarla yapılan badana ve dikilen ayakkabı -necis sayılmaz.
Bir su kovası domuz kılları ile yapılmış olan bir fırça ile boyanmış olurda boya kuruyarak suda boyadan bir iz kalmazsa yine kova temiz sayılır.
Onunla kuyudan su çıkarılabilir. O kıllardan az bir miktar suya düşse de su haram olmaz. Bu hüküm İmam Mu-hammed'e göredir. Tercih edilende
bu görüştür. İmam Ebu Yusufa göre bu kıllar suyu necis eder. Zira bu kılların su içine düşmeleri zaruret değil. Bu kılların fırça olarak
kullanılmalarını iyi görülmemektedir. Eğer bir şey helal olsa onun yenip içilmesinin helal olması lazım gelmez.
Nice sarhoşluk veren otlar vardır ve nice zehirli sular vardır ki bunlar helal olduğu halde bunların yenip içmeleri haramdır. Maliki-lere göre köpek
ile domuz dahil her canlı hayvanın bedeni temizdir. îcmain ittifakıyla şarap necistir. Yine bütün mezhep imamları şarap kendi kendine sirkeye dönse
temiz olduğunu kabul etmiştir. Şaraptan bir kısmının atılmasıyla baki kalan kısmı sirkeye dönse Şafii ve Maliki mezhebine göre helal olmaz. Zaten
Maliki mezhebine göre şarabı sirkeleştirmek mekruhtur. Eğer sirkeleştirilirse helal olur. İmam Azam'a göre şarabı sirkeye dönüştürmek caizdir.
Şarap sirkeye dönüştürülünce helal olur.



Köpek Şafii ve Hanbeli mezhebine göre haramdlr, necistir. Köpeğin yaladığı kap necis olacağından yedi sefer yıkamak lazımdır. Zira Resulü
Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

"Birinizin kabından bir köpek su içerse o kabı biri toprak ve su ile karışık olmak üzere yedi defa yıkasın. 
[41]

Maliki mezhebinde köpek helal ve temizdir. Onun yaladığı hiçbir şey necis ve haram olmaz. Fakat onun yaladığı şeyi dini bir vazifenin yerine
getirilmesi itibarıyla yıkamak lazımdır. Köpek arka veya ön ayaklarını bir kaba sokarsa o kabı her üç imamlara göre yalamada olduğu gibi yıkamak
gerekir. İmam Malik'e göre yıkama işi yalnız yalamaya mahsustur. Domuzun hükmü köpek hükmü gibidir. Domuzun bulaşması ile necis olan şey
Şafii mezhebinde esas olan görüşe göre yedi kez yıkanır. Nevevi şöyle diyor: "Delil yönünden tercih edilen domuzun bulaştığı şeyi toprakla
yıkamaya olmaksızın bir kere yıkamak kâfidir. "Alimlerin ekserisi böyle söylemiştir. En esasıda budur. Çünkü delil olmadıkça kesinlikle bir
hüküm vacip olmaz.
İmam Ebu Hanife'ye göre domuzun iliştiği şeyler diğer necis ve pis olan şeyler gibi temizlenir. İmam Malik'e göre domuzun canlı olanı temizdir.
Zira onun diri olarak necis olduğuna dair açık bir delil yoktur. Domuz ve köpeğin ilişmesinden başka diğer sebeplerle necis olan elbise, kapkacak
ve insan vücudunun temizlenmesinde Ebu Hanife, Şafii ve Maliki mezheplerine göre sayılı bir yıkama yoktur. İmam Ahmed b. Hanbel'e göre bu
konuda bir- kaç rivayetler vardır. En meşhuru necis olan toprağın temizlenmesinden başka bütün necis olan şeylerin temizlenmesinde belirli bir sayı
vardır. Kaplar yedi kere (bir rivayete göre üç kere) yıkanır. Bir başka rivayete göre domuz ve köpek ilişmesi ile necis olan şeylerin
temizlenmesinde belirli bir sayı yoktur.
Ebu Hanife ve Şafii'ye göre sütten başka hiçbir şey yemeyen erkek çocuğun idrarı üzerine su serperek temizlemek kafidir. Kız çocuğun ise ancak
yıkamak ile temizlenir. İmam Malik'e göre kız olsun erkek olsun idrarı yıkanarak temizlenir. İmam Ahmed b. Hanbel'e göre ise yemek yeme
durumunda olmayan çocuğun idrarı tahir ve temizdir. Tüm ölmüş hayvanların derisi tabaklama ile temiz olur. Yalnız domuz derisi tabaklama ile
temiz olmaz. Bu îmam-ı Azam'a göredir. İmam Malik'e göre iki rivayet vardır. Makbul olan rivayete göre böyle bir deri temiz olmaz ancak böyle
bir deri içerisine kuru şeyler konarak kullanılabilir. Sıvılardan ise su konarakta kullanılabilir.
Şafii mezhebine göre köpek ve domuz ve bunlardan doğan ana ve babası bu iki hayvandan birisi olanların derisinden başka bütün deriler tabaklama
ile temiz olur. Ahmed b. Hanbel'e göre bu konuda iki rivayet vardır. En meşhuru ölmüş hayvanın derisi tabaklama ile olmaz ve deriden
faydalanmak caiz değil. Zira ölmüş hayvanın etide haramdır. Zühri'ye göre tüm ölmüş hayvanların derisi tabaklanma olmasa bile yine temizdir.
Şafii ve Hanbeli'ye göre boğazlama işleminin eti yenmeyen hayvanlardan bir rolü yoktur. Boğazlansada yine leş murdardır. İmam Ebu Hanife'ye
göre boğazlanan hayvanın eti, deri ve tüm parçaları helal ve temizdir. İmam Malik'e göre domuz hariç diğer hayvanlarda boğazlamanın rolü vardır.
Köpek veya yırtıcı bir hayvan boğazlanınca derisi temiz ve helal olur. Tabaklanma işlemi bile yapılmasa o derinin içinde su ile abdest almak
caizdir ve o derinin satışı da caizdir.
Fakat eti yenmeyen hayvanlardan et, Ebu Hanife'ye göre temiz değil, İmam Malik'e göre mekruhtur. İmam Şafii'ye göre insandan başka ölmüş
hayvanların kılı necis ve haramdır. Koyun ve deve yü-nüde necistir. Ebu Hanife'ye göre kıl, koyun ve deve yünü helaldir. na §öre boynuz, diş,
kemik ve tüy kısımları da böyledir. Hanbeli Mezhebine göre sahih görüşe göre kıl, koyun ve deve yünü helal ve temizdir.
Fukahalarm tümü domuzun kılından bir şeyler delmekle faydalanma için değişik şeyler aktarmışlardır. Ebu Hanife ve Malik buna ruhsat vardır
demişlerdir. İmam Malik buna ruhsat yoktur demiştir. Ahmed b. Hanbel bunu mekruh saymıştır. Benim fikrime göre hurma lifi ile delmek daha
münasip demiştir. Akrep, arı, karınca, pislik böceği gibi akacak derecede kanı olmayan haşerat cinsinden olan hayvanlar bir sıvı içinde ölselerde o
sıvıyı necis etmezler. Bu i-mam Hanefi ve Malik'e göredir. Zira bunlar kendi aslında temizdir. Şafii'ye göre bunlar sıvıyı haram hale getirmez.
Lakin kendi temiz olmayıp ölmekle de necistir. Aynı zamanda bu Ahmed b. Hanbel'in de görüşüdür.
Şafii mezhebine göre yenilen şeylerin içinde oluşan kurt o taamın içerisinde ölmekle onu necis yapmaz. Onunla beraber yenebilir. İmam-ı
Selase'ye göre kurbağa gibi suda yaşayanlar az bir suda ö-lürse suyu necis yapar. Ebu Hanife'ye göre necis yapmaz. Balık ve çekirge tüm alimlerin
ittifakıyla helal ve temizdir. Şafii, Maliki ve Hanbeli'ye göre ölen insan necistir. Fakat yıkamakla temiz olur. Tüm mezheplerin görüş birliği ile
sabittir ki cünüp, kafir ve adet halindeki kadın içerisinde az bir su olan kaba elini bırakırsa su önceki hali gibi temizdir.
Ebu Hanife, Şafii ve Ahmed b. Hanbel'e göre köpek ve domuzun artığı haramdır. Köpek ve domuzdan başka hayvanların artığı helaldir.
Hanbeli'deki esas olan görüş yırtıcı hayvanların artığı necistir. İmam Malik'e göre bütün artıklar temizdir. Katır ve merkebin artığı İmam-ı
Selase'ye göre temizdir. Fakat temizleyici olması şüphelidir. Farklı görüşün faydası şudur; abdest almak için merkep ve katır artığından başka su
bulamayan kimse bu su ile abdest alır ve teyemmüm eder. Ahmed b. Hanbel'in en esas olan kavli bu su necis ve haramdır.
Kedi ve yaratılışta kediden küçük olan varlıkların artığının temiz olduğunda fukahalar ittifak etmişlerdir. Ebu Hanife'ye göre kedinin artığı
mekruhtur rivayeti vardır. Sevri ve Evzai'ye göre insandan başka bütün yenmiyen hayvanların artığı haramdır. İmam-ı Şafii'nin mezhebinde esas
olan diğer necasetlerin giderilmesi hususunda azı çoğu aynıdır. Çoğu kez kaçınılması mümkün olmayanın dışında hiçbir miktarı bağışlanmış
değildir. Sivilce, iltahap, çıban kanı, sinek pisliği, pire kanı, kan aldırılan yerdeki kan, sokağın çamuru da böyledir. İmam Malik'te aynı görüştedir.
Yalnız İmam Malik'e göre sair kanların azı mafuat saymıştır.
Ebu Hanife'ye göre pire, bit, sivrisinek necis değildir. Ebu Hanife başka necis olan şeylerde bir dirhem (yaklaşık 3.4 gr) miktarı dikkate almış, bu
miktarın azının bağışlanmış olduğuna hükmetmistir. Buradaki dirhem bağlı dirhemdir. Bunun ağırlığı 3.76 gr'dır. Mideden çıkan ıslaklık alimlerin
ittifakıyla haram ve necistir. İmam-ı Azam'm bir rivayetine göre temizdir.
İmam-ı Şafii'ye göre dışkı ve idrar az olsun necistir. Ahmed b. Hanbel ve îmam-ı Malik'e göre bunların eti yenen mahluklara ait olmak üzere temiz
olduğu görüşündedirler. İmam-ı Azam'a göre serçe ve güvercin gibi eti yenen kuşların dışkısı temizdir. Bunun dışındakiler necistir. Nehai'ye göre
temiz hayvanların hepsinin idrarı temizdir dediği hikaye edilmiştir.
Şafii'ye göre köpek ve domuz dışındaki bütün canlıların menisi kuru olsun yaş olsun temizdir. Hanbelilere göre insan menisi temizdir. Ebu
Hanife'ye göre insan menisi necistir. Malikilere görede öyledir. Maliki kuru olsun yaş olsun meninin su ile temizleneceğini, İmam-ı Azam ise
yaşının su ile kurusunun çitilemek, ovalamakla temiz olacağını söylemiştir.
Hanefiler kuşların pisliği ile fare ve yarasının sidiğini necis kısmından saymamışlardır. Zira fareden sakınmak çok zordur. Yarasada havada işler
yemekte, elbisede olanı avf vardır. Kaplardaki avf yoktur yani bağışlanmaz hayvanların geviş getirirken ağızdan çıkan necistir. İrin bozulmuş kan
olduğu için necistir. Sedid adı verilen kan karışmış ince su (irin) de bunun gibidir. İkisininde azı bağışlanır Çoğu necistir.



Mezi ve Vedi: Mezi şehvetlenme ve cimayı düşününce çıkan beyaz sudur. Vedi ise idrardan sonra ve ağır bir şey kaldırılddığmda çıkan katı süt
gibi beyaz bir sıvıdır. Her ikiside necistir. Zira sidikle beraber veya ondan sonra çıktıkları için idrarın hükmünü alır. Sonra çıkan kum ve taş eğer

adil bir doktor sidikten oluştuğunu söylerse necistir yoksa necaset bulaşmıştır, yıkamakla temiz olur. 
[42]

Yenmeyen hayvanların sütleri ve etleri: Süt etten, oluşmaktadır. Onun hükmünü alır. Abdest almak suretiyle kullanılan kuyudan (ölmüş) fare çıksa
bu durumda alimler ihtilaf etmişlerdir. İmam-ı A-zam'a göre farenin vücudu dağılmış ise üç günlük namaz iade edilir demiştir. Şafii ve Hanbeli'ye
göre su az ise farenin düşüşünden sonra abdest aldığı en çok zannettiği müddete kadar namaz iade edilir. Su çok ise ve bir bozulma suda yoksa
kesinlikle namaz iade edilmez. Eğer suda bozulma olursa bozulma zamanından sonraki sürenin namazı iade edilir. Malik'e göre su çeşme
durumunda olsa ve bozul-masıda olmazsa namazın iadesi lazım gelmez. Eğer su çeşme durumunda olmazsa necaset veya temiz olma şeklinde iki
rivayet vardır. Maliki mezhebi alimlerinden İbnu-1 Kasım her iki halde necaset hükmünü vermiştir.
Necis su ve temiz su birbirine karışmış ise necis su olan kap ile temiz su olan kabı ayırt etmek için bir taharri yani arama çalışması lazımdır, tmam
Şafii'ye göre arama yapar zannma göre galip gelen temizdir. Temiz olan kaptan abdest alır. Hanefilere göre necis olan kapların sayısı temiz kapların
sayısından az ise aramada bulunmak caiz olur. Hanbelilere göre arama gerekmez. Kaplardaki su dökülür veya birbirine karıştırılır, teyemmüm
edilir. Malikilere göre farklı rivayetlerle beraber arama caiz değilde rivayet edilmiştir.
Bir kimsenin iki tane elbisesi olsa giyeceklerin hangisi necis hangisi temiz belirsiz bir halde birbirine karışmış olsalar Hanefıler ve Şafıilere göre bu
elbisenin sahibi hangisinin temiz olduğunu araştırır ve temiz olduğuna kanaat getirdiği ile namaz kılar. Durgun olup akar halde bulunmayan suların
kare şeklinde bulunmaları halinde yüz ölçümünün yüz arşını bulması ile daire halinde olanların çevresi otuz altı arşını bulması ile bunlar büyük su
sayılırlar. Bu ölçüden az olanlarda küçük su hükmündedir.

İmam-ı Azam'a göre çokluk su o kadar çok olmalıdır ki insan bir tarafından suyu çırpınca hareket öbür tarafına ulaşmamalıdır. 
[43]

 Az ise genel
zirai ölçüsü ile (10 x 10) ölçüsünden az olanıdır. Kuyular suları ne kadar çok olursa olsun yüzeyleri yüz arşın (takriben altmış beş) metre kareye
ulaşmadıkça yahut daima akıp giden bir su yolu üzerinde bulunmadıkça küçük sular (küçük havuzlar) hükmün dedirler.
Bir kuyunun içine serçe veya fare veyahut bunların büyüklüğünde başka bir hayvan düşüp ölse aynı zamanda şişmemişse bu hayvan kuyudan
atıldıktan sonra yirmi kova su çekilince o kuyunun suyu temiz olur. Otuz kova suyun çıkmasıda müstehabtır. Bir kuyunun içine güvercin, kedi,
tavuk veya bunların büyüklüğünde başka bir hayvan düşüp ölse daha şişmeden atılırsa o kuyudan kırk kova su aülırki bu kadar su atmak vaciptir.
Elli veya altmış kova suyun çıkarılması müstehaptır.
Üzerlerinde necis bulunmadığı insan veya eti yenen koyun ve deve benzeri hayvanların içine düştükten sonra diri olarak çıkmış olsa kuyuların suyu
necis olmaz. Yine merkebin ve katırın, şahin, atmaca, çaylak gibi yırtıcı kuşların, kurt, köpek, kaplan benzeri canavarların içine düştükten sonra
diri olarak çıktıkları halde kuyunun suyu necis olmaz. Ancak ağızlarının salyasının düştükleri suya bulaşmaması lazımdır. Bulaştığı takdirde
salyanın hükmünü alır. Hayvanın salyası necis ise artığı gibi suda necistir. Eğer salyası temiz ise su temizdir.
Bir kuyunun suyuna bir damla şarap, kan, sidik ve akıcı bir necis karışsa o su necis olur. Gene bir kuyunun içine domuz düşse veya keçi, koyun
veya bunların büyüklüğünde bir hayvan düştükten sonra ölse ve şişmişse veya serçe ve fare büyüklüğünde bir hayvan düştükten sonra şişse ve
dağılsa ve tüyleri dökülse o kuyunun dibinde bir kova su kalmamak çartıyla suyunun tümünü çıkarmak vaciptir. Eğer kuyunun suyu çok olursa
daimel evkat kaynamakta ise iki yüz kova su çekmek vaciptir. Üç yüz kova su çıkarılması müstehaptır.
Bir kedi, köpekten korkarak kaçtıktan sonra ölmeyecek şeklinde kuyuya düşse kuyunun tüm suyu necis eder. Zira bu halde hayvanların işemiş
olmaları ihtimali çok kuvvetlidir. Fakat zaruret bakımından geçerli sayılan başka görüşe göre su necis olmaz. Tavuktan çıkan taze bir yumurtanın
ve yeni doğmuş kuzu suyun içine düşse suyu pis etmez. Eğer bunların üzerinde necis bulunmazsa e-ğer bulunması bilinirse kesinlikle su necis olur.
En tercihli görüşe göre bir kuyuya keçinin, atın, katırın, devenin, merkebin, sığırın ve mandanın tersleri düşmekle o kuyunun suyu necis olmaz. Bu
tersler yaş yahut kuru, sağlam veya kırık olması arasında fark yoktur. Zira bunlardan sakınmak zordur. Hele o-valardaki kuyularda korunmak daha
çok zahmetlidir. Fakat kuyuya düşen pislik parçaları adet itibarıyla çoğumsanıyorsa yahut her su çekilen kovada en az bir ve iki parça görülürse o
zaman su necis o-lur. Evlerdeki kuyuları pislikten korumak zor olmadığı için kuyuya düşmeleri ise böyle kuyular pisleşir. Şu halde ovalardaki
kuyuları korumak zor olduğu için bu pislikler o kuyuları necis etmez.
Ördek, kaz, tavuk gibi hayvanların tersleri suyu bozar. Onun için içine düştükleri kuyunun bütün suyunu boşaltmak lazımdır. Zira bunların
pislikleri galiz (ağır) necasettir. Güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşların tersleri kuyularda ve kaplarda olan suları bozmaz. Eti yenmeyen kuşların
tersleride suyu bozmaz. Şafıilere göre bunların tersleri suyu bozar. Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf dan bir rivayete göre yırtıcı kuşların tersleri
kuyuların suyunu bozmaz. Zira bunlardan kuyuları korumak zordur. Bunların tersleri çok olmazsa elbiseyi pis yapmazlar. Suyun vasıflarını
bozmadıkça çok olan sula-rıda necis yapmazlar. Fakat kaplardaki sular bozulmuş olur. Zira bu kaplan korumak mümkündür.
Bir kuyuda ölü hayvan kalıntısından başka bir pislik görülse pislik görüldüğü andan itibaren o kuyunun suyu pis olur. Şu halde o sudan abdest
alınmaz. Başka temizlik işinde de kullanılmaz. Su kuyusunda kedi veya fare ölüsü gibi bir leş görüldüğü vakit eğer düşüş müddeti biliniyorsa o
vakitten kuyunun suyu necis sayılır. Fakat leşin kuyuya düşüş vakti bilinmezse kuyudaki ölü hayvan dağılmış şişmiş veya tüyleri dökülmüşse o
kuyu üç gün ve üç geceden itibaren necis sayılır. Eğer hayvanın kalıntısı bunun aksi ise bir gün ve bir gece ihtiyat olarak o kuyu pis olarak kabul
edilir. O zamanlar içinde alman abdestler ve gusuller geçerli olmamıştır. Bunlarla kılınmış namazların hepsinin kazası lazımdır. Aynı müddetler
içinde bu sularla yıkanmış olan pis elbiselerin bir daha yıkanmaları lazımdır. Lakin o sularla pis olmayan çamaşırlar yıkanmışsa onları bir daha
yıkamak lazım gelmez.
Zikr olunan meseleler hepsi kesinlikle bilinen şüphe ile geçerliliğini kaybetmez kaidesine dayanmaktadır. Bu konu Ebu Hanife'ye göredir. Necis
olmuş bir kuyunun içinde bulunan sular kuruyup çekildikten sonra bir daha suyu çıkarsa suyu temizlenmiş olur. Zira bu şekilde ise necis bir daha
geri gelmez. Kovaların büyüklükleri ise yaklaşık 5 kg (1400 dirhem) su alacak büyüklükte olmalıdır. Bu kovaların tam ağızlarına kadar dolması
şart değildir. Su pis olduk-tan sonra tayin edilen miktar su çekilince kuyunun geri kalan suyu i-çindeki çamurları ve taşları, kova ile kovanın ip,
kovayı çekenin elleri de temizlenmiş olur.
Zira bunların temizliği kuyunun temizliğine bağlıdır, Bir kuyudan çekilmesi icap eden suyu bir günde çekmek şart değildir. Başka günlerde miktarı
tamamlayabilir. Akıcı kanı bulunmayan kurbağa, sinek, küçük yılan, akrep, balık, çekirge, su köpeği ve su hınzırı gibi hayvanların suda veya başka



bir sıvı içinde ölmesiyle o su veya sıvı necis olmaz. Eğer bu hayvanlar suda ölse o su ile abdest alınabilir. Az su hükmünde olan bir su İçine azda
olsa pislik düşmekle o su necis olur.
Eğer bir oluktan su akarsa karada yaşayan ve kanı olan bir hayvan ölüsüne veya başka bir necise dokunup geçerse suyun tamamı ve çoğu pisliğin
üzerine uğrarsa o su pislenmiş olur. Eğer üzerine suyun uğradığı pislik tamamen dağılarak eseri görülmez bir hale gelmiş olursa o zaman su
temizdir. Şu halde suyun az bir kısmı böyle bir pisliğe uğrasa gene su temizliğini kaybetmez. Ancak suyun dokunduğu pislikten suda bir iz kalmış
olursa o zaman temizlikten çıkar. Şafıilere göre necaset üç kısma ayrılır:
 
1-Muğalleze Necaset:
 
Köpek ve domuzun necasetidir. Zira bunların necasetleri diğer necasetler gibi bir defa yıkanmakla temizlenmemelidir. Onları bir toprak ve su ile
karışık olmak üzere yedi defa yıkamak lazımdır.
 
2-Muhaffefe Necaset:
 
îki yaşını doldurmamış yalnız süt ile besleneen çocuğun sidiğidir. Bunun muhaffef necasetin sebebi nedir? Üzerine su serpmenin yeterli olmasıdır.
Ümmü Kays yemek yiyemeyecek kadar küçük olan oğlunu Resulü Ekrem'e getirdi. Çocuk Resulü Ekrem'in üzerine işedi. Hz Peygamber (sav) biraz
su getirmesini istedi. Sidiğin bulaştığı yere dökmekle yetindi.
 
3-Mutavassita Necaset:
 
İnsan dışkısı ile sidiği ve hayvan dışkısı ve kanıdır. Bu kısma orta anlamına gelen mutavassıta sıfatının verilmesinin sebebi ise; yalnız sudan başka
bir şeyle temizlenmemesindendir. Bu necasetin yalnız bir yıkama ile kokusu, maddesi ve rengi giderilirse bir daha yıkamak lazım değildir.

Enes şöyle rivayet etmiştir: Resulü Ekrem (sav) efendimiz def-i hacet için çöle çıktığında ona su götürüyordum. O su ile temizleniyordu. 
[44]

 Hz
Ali şöyle diyor: Ben de mezisi çok olan kişilerden biriydim. Bu sebeple Hz Peygamberden haya ettiğim için Mikdad b. Es-ved'e sormasını

söyledim. Resulü Ekrem (sav) bu durumda olan kişinin abdest alması yeterlidir dedi. 
[45]

 Müslim rivayetinde tenasül aleti yıkayıp abdest

almalıdır. 
[46]

 Abdullah b. Mesud şöyle demiştir: Resulü Ekrem (sav) büyük abdestini yaptı, bana üç taş getir dedi. Bende iki taş buldum üçüncü

taşı bulamadığım için onun yerine bir tezek götürdüm. Hz Peygamber taşları aldı bu tezek necistir deyip attı. 
[47]

Zikr ettiğimiz hadisler bu şeylerin necis ve haram olduklarına işaret ederler. Zikrolmayan şeylerde zikredilen üzerine kıyas olarak beyan edilmiştir.
Köpek ve domuz necaseti gibi galiz necasetler olduğu için biri toprak ile karışık olmak üzere yedi defa su ile yıkamakla bu galiz necasetlerin ayni
veya hükmü bedende, elbisede veyahut yerde olması hükmü değiştirmez. Sütten başka bir şey yemeyen çocuğun sidiğine hafif necaset denir. Bu
çocuğun necaseti yalnız su dökülmekle tahir alur. Ayni olsun hükmü olsun bedende olsun elbisede olsun veyahut yerde olsun hükmü değiştirmez.
İnsan ve hayvan pisliğine orta mutavassıta necaset denir. Öyle necasetler yalnız su ile temiz olur. Buda ayni hükmü bedende, elbisede veyahut
yerde olması hükmü değiştirmez. Fakat kan gibi giderilmesi zahmet olan bir necasetin renginin kalmasının kesinlikle bir zararı yoktur. İslamm
affettiği necasetler şunlardır;
1-  Kasden bulaştırılmayan az kan, irin ve sivrisinek pisliği bağışlanmıştır.
2- Sinek, bal arısı ve karınca gibi akıcı kanı olan bir hayvan sıvı bir maddeye düşse ölse ve sıvıyı bozmamak şartıyla o hayvan o sıvıyı pis yapmaz.
Fakat kasden sıvı maddelerin içine atılmamalıdır. Resulü Ekrem (sav) efendimiz buyuruyorlarki:

Birinizin kabına sinek düşerse sineğin tamamını kaba batırıp atsın Zira sineğin kanadının birinde zehir ötekinde panzehir yani şifa vardır. 
[48]

 Şayet
sinek içine düştüğü şeyi pis etseydi Resulü Ekrem onu kaba batır sonra at demezdi. Diğer küçük böceklerde sineğe kıyas olarak kabul edilmiştir.
3- Meyve, peynir ve sirke gibi şeylerin içinde oluşup dışarıya çıkmadan ölen küçük kurtçuklar da bağışlanmıştır
4- Tuvaletten veya insanın dübüründen çıkan koku pis değildir. Şu halde bu kokudan bir torba naylon doldurup namaz esnasında o kişinin yanında
bile bulunsa gene namazın sıhhatine engel olmaz.
5- Tezekle yakılan tandırda pişirilen ekmek temiz ve bağışlanmıştır,
6- Peynir mayasında kullanılan öd bağışlanmıştır.
7- Farelerin evdeki anbara bıraktıkları dışkı bağışlanmıştır.
8- Eti yenmeyen hayvanın bedene veyahut elbiseye yapışan bir kaç kılı bağışlanmıştır.
9-  Bedene veyahut elbiseye bulaşan sidik sıçramaları pisliğin hangi kısımda olursa olsun bağışlanmıştır.
10- Yaralardan çıkan irin ve kanlar çok bile olsa bağışlanmıştır. Şu halde kendi yaralarından çıkan kan bağışlanmıştır. Eğer başkasına bulaşırsa
necistir.
11- Sağım yaparken sütün içine düşen ve sütü bozacak kadarda çok olmayan necislerde affedilmiş tir. Öyle şeylerin sütün içine atılması kafidir.
Harman sürmek için geme koşulan hayvanların dışkısı da bağışlanmıştır.
12- Balığın suyu bozmayacak kadar olan pisliği, Mekke hareminin, Medine'nin, Şam'daki Emevi Camiinin ve benzeri mekanlardaki kuş hürleri
yani pislikleri bağışlanmıştır. Zira öyle şeylerin ko runması zordur.
13- Çok olmamak şartı ile kasabın elbisesine bulaşan pislik bağışlanmıştır.
14- Etin üzerinde kalan kan bağışlanmıştır.
15- Kusup ağzı pislenen çocuğun annesinin memesine bulaştırdığı necis bağışlanmıştır.
16- Yollarda insanın üzerine sıçrayan çamur bağışlanmıştır.



17- Ateş olmadan çıkan pislik şeylerin buharı ise bağışlanmıştır. Ateşte yanan necis maddelerden çıkan ve elbiselere isabet olursa az olmak şartı İle
bağışlanmıştır.
18-  İşkembedeki temizlenmesi güç olan kalıntılar bağışlanmıştır. Zira kural vardırki çıkarılması zor olan bir şeyin kalıntısı bağışlanmıştır. Başka
bir kaide ise şöyledir. Eti yenmeyen bir hayvan tüyleri ayrılır bir halde veya az olursa helaldir. Eğer tüyleri bitişik ise keza helaldir ve
bağışlanmıştır.
Hanefîlere göre necaset iki kısma ayrılır: Ağır pislik ve hafif pislik.
 
Ağır Necisler Şunlardır:
 
1- İnsanların tersleri, sidikleri, idrardan sonra gelen vediler, menileri ve şehvetten sonra gelen mezileri, organlardan çıktıktan sonra akan kanları,
ağız dolusu kusuntuları ve bedenlerinden kesilip düşen deri ve et parçalan, kadınlara ait lohusalık ve adet kanları da ağır kısmına dahildir,
2- Eti yenmeyen hayvanların sidikleri, ağızlarından gelen salyaları, akan kanlan ve kuşlardan başka tüm hayvanların tersleri... Yalnız yarasanın
tersinden ve sidiğinden sakınmak zor olduğu için temiz sayılır.
3- Eti yenen hayvanlardan tavuk, ördek ve kazların tersleri...
4- Ölü hayvanlar, karada yaşayan ve boğazlanmamış ölen veya islam kanunlarına göre kesilmemiş kanlı hayvanlar ve bunların tabaklanmamış
derileri. Ördek ve kaz ölüleri ise bu kısma dahildir. Bu gibi hayvanlara meyte yani leş denilir.
5-  Şarap, birlik görüşe göre tüm sarhoşluk veren içkiler ekseri görüş ile necistir. Zira bunların tümü sağlığa ve akla zarar veren şeylerdir. Şafıilere
göre sarhoşluk veren tüm içkiler çok olsun az olsun necistir. Fakat tababatan kullanılan ve 70 derecede ki olan bağışlanmıştır.
Şu halde ibadetlerde temizliğe riayet etmek davranmak en ö-nemli işlerdendir. Allah (cc) tam bir temizlik içinde itaat ederek yapılması lazım,
elzem ve farzdır.
 
Hafif Olan Pislikler:
 
1- Eti yenen koyun, geyik gibi ehli hayvanların ve yabani hayvanların, atların sidikleri hafif pisliklerden sayılır. Bu hayvanlaruın pislikleri Ebu
Hanife'ye göre ağır necistir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre hafif pisliktir. Muftabihi bu iki imameyne göredir. Merkeplerin,
katırların tersleri hakkında tartışmalar vardır.
2- Eti yenmeyen hayvanlardan çaylak, atmaca ve kartal gibi haavada pisleyen kuşların tersleri
3- Tüm hayvanların karaciğerine bağlı olan öd kesesi ve işkembesi tersinin hükmüne bağlıdır. Koyunun tersi hafif olduğu gibi o-nun öd kesesi ve
işkembesi de hafif pisliktir. Şu halde temiz olmayan şeyler isterse hafif olsun isterse ağır olsun maddi şeyleri kirletmek bakımında kesinlikle fark
yoktur. Fakat namazın sıhhatine engel olmak veya olmamak hususundan her iki kısmı esas alınarak i-zah edeceğiz.
a- Ağır necaset sayılan bir şeyin katı ise üç gramdan sıvı olsa el ayasından daha geniş olan miktarı giderilmesi imkan olunca namazın sıhhatine
engel olur. Bu miktardan ve ondan daha az olan miktarlar ise az necasettir. Namazın sıhhatine engel olmaz, bağışlanmıştır.
Şu kıyasa göre namaz kılanın elbisesinden veya ayakkabılarını basıp namaz kıldığı yerde yaklaşık olarak üç gr'dan çok katı olan a-ğır pislik
bulunursa onun namazı sahih olmaz. Secde ettiği yere ise Ebu Hanife'ye göre iki rivayet vardır. İmam Ebu Yusuf a göre namazı sahihtir. İmam
Muhammed'e göre secde ettiği yere aynı miktar necaset sebebiyle namaz sahih değildir.
b- Hafif necaset ise eğer bu hafif necaset bulaştığı elbiselerin ve organlarının dörtte birinden az ise namaza zarar vermez. Bu kadarı az olduğu için
bağışlanmıştır. Bu ölçüden fazla pislikler olsa aynı zamanda giderilmesi kolay olsa o pislik namazın sıhhatine zarar verir.
Eğer mesde bu hafif pislik olsa ve dörtte birinden az olsa affe-dilmiştir. Fazla ise namaza zarar verir. İmam Ebu Yusuf a göre boyuna ve enine
yalnız bir karış kadar bulaşması affedilmiş tir. Eğer bu Ölçüden fazla ise namaza mani olur. Binanaleyh elbisenin ve bedenin ve namazın yeri,
pislik çok az bile olsa temizlenmesi fazilettir. Zira o pislikle beraber ne kadar namaz sahih ise de lakin kerahati vardır. Bunu temiz etmeden namaz
kılmamalidır. Pis olan eşyayı temizlemek için cinslerine göre ayn ayrı metodları vardır:
1- Su ile yıkayarak temizleme hades {hükmen necaset) denilen abdestsizlik, hayız ile nifas ve cünüplük halleri; bunlar ancak ve ancak mutlak ve
temiz sularla giderilir. Eğer böyle su bulunmazsa abdestsizlik gibi hades halleri teyemmümle giderilir. Hubus yani hakiki necaset temiz olan
mutlak ve mukayyet sularla temizlenir. Zira maddi bir necis dere, deniz ve yağmur sularıyla temiz olduğu gibi meyve ve sebzelerden çıkan sularla
çiçek suları ve içinde nohut veya mercimek gibi şeyler ıslatılmış sularla da giderilebilir.
Lakin yağlı ve yapışkan sıvılarla temiz olmayan sularla akıcılık ve incelik vasfını kaybeden sularla necis ve pislikler giderilmez. Pis olan bir şeyi su
ile yıkanırsa akar su olsun durgun su olsun, kap i-Çinde olsun veya kap içinde olmasın kesinlikle fark yoktur. ıslığın yıkanması ise yıkamada sıcak
su ve sabun maddelerinin kullanılması şart değildir. Yeterki su berrak bir hale gelsin. e?e gibi pis eşyalar kap içinde üç defa yıkanır ve her defada
pis eşyanın suyu süzülür. Ve damlaları kesilinceye kadar olursa temiz-enmiş olur. Fazla kurutulması lazım gelmez. Böyle eşyalatr akarsu içinde
bırakılırsa veya üzerine sular dökülerek yıkanırsa ve pisliğin rengi, izi kalmazsa temiz olur.
Pis olan bir kına ile boyanan bir organ üç sefer yıkanmakla temizlenir. Kınanın rengi organın üzerinde kalsa temizliğine zarar vermez. Bir organa
yapışan kan ve benzeri bir maddeyi üç sefer yalayıp tükürmekle izi giderilmiş olursa hem organ hemde yalayanın ağzı temiz ve tahir olur.
2- Suda kaynatma ile temizleme içine necis ve pis bir şey karışan ve yüzeyi 65 metre kareden küçük olan süt, pekmez ve bal gibi sıvı şeyler asıl
miktarına düşünceye kadar temiz su ile kaynatılır. Üçüncü kez yapılmakla temiz olur. Zira öyle yapmakla pis olan şeyin aslında bir sıfattan başka
bir sıfatta değişiklik meydana gelir.
Bir tavuk gibi boğazlandıktan sonra bağırsakları çıkarılmadan onun tüylerini yolmak için kaynar suya atılmış olan tavuk gibi hayvan necis olur.
Artık temizlenmeye yol yoktur. Zira o necis olan suyu içine çekmiş olur. Bu sebeple böyle bir hayvan kesildikten sonra ü-zerinden akan kanı hemde
içi çıkarıldıktan ve yıkandıktan sonra kaynar suya atılmalıdır. İşkembede yıkanıp temizlenmeden önce kaynar suya atılırsa bir daha temiz olmaz.
Yalnız kaynar hale gelmemişse çıkardıktan sonra iyice temiz su ile yıkanırsa temiz olur.
3- Ateşe sokmak yolu iile temizleme: Pis su verilen bir bıçağın içi de dışı da pis olur. Bıçağın dışı yıkamakla veyahut temiz bir bezle silinmekle



tahir ve temiz olur. Artık o bıçakla yiyecekler kesilerek yenilebilir. Şu halde o bıçağın içi pis, necis kaldığı için onu taşıyanın namazı sahih değildir.
Ancak ve ancak iç kısmının temizlenmesi için ateşin içine konur ve bir sefer veyahut üç sefer ona temiz su verilir.
Eğer necis, pis çamurdan yapılan çanak ve testi gibi şeyler a-teşte pişip onlarda pislik, necis kalmazsa tahir ve temizlenmiş olur. Boğazlanmış bir
hayvanın bir maden parçası üzerinde kanlar bulunursa ateşe sokulduktan sonra kanlar kaybolsa o şeyler tahir ve temizlenmiş olur. Eğer fırınların
ve tandırların içlerine yaş pislik dokunmuş ise içlerinde yanan ateşle temizlenmiş olurlar. Bundan sonra onlarda ekmek pişirilebilir.
4-  Silmek İle temizleme: Cam, abanos, bıçak, cilalı tahta, düz mermer ve tepsi gibi şeyler kuru veyahut yaş pislikle kirlenirse yaş bir bezle veya
toprakla veya süngerle ve yaprak benzeri bir şeyle silinirlerde pisliğin izi kalmamak şartıyla bunlar temizlenmiş olur. Şu halde kana bulaşmış
sonrada temiz bir bezle ve toprakla hepsi silinmiş ise bıçağın veya kılıcın taşınması ile namaz sahih olur.
5- Ovalamak ve kazımak ile temizleme: Sidik gibi görünmeyen necaseti elbiseyi ve bedene dokunan necaseti de toprağa sürmek veya kazımak
temiz olmaz. Bunları su ile yıkamakla olur.
6- Toprak sermekle ve kurumak ile temizleme: Necis olan bir yer parçası rüzgar, güneş ve ateşle kuruyup üzerindeki olan pislik kalmamak şartıyla
temizlenmiş olur. O yerin üzerinde namaz kılmak sahihtir. Fakat o toprakla teyemmüm yapılmaz. Zira o toprak temizdir, temizleyici değildir.
7- Suyun kaybolması ve akması yolu ile temizleme içine pislik düşmüş olan küçük bir su, bir havuz ve su dolu bir hamam kurnası bir taraftan veya
üstündeki musluktan temiz su gelse ve aksa gitmekle pisliğin eseri kalmazsa su temiz olur. Onunla abdest almak, pisliği temizlemek caiz olur. Zira
pislik sıvı ise suyun akışı ile beraber yerinde kalmaz. Eğer su yukarıdan iniyor ve insanlar ondan a-vuçlayabiliyorsa böyle bir hamam havuzunun
ve diğerlerinin suyuna akar suyu ilave edilir.
Necis tas veya el sokulsa bu su necis olmaz. Ona necaset düşse ve rengi, tadı veyahut kokusunda da eseri görülmese temiz ve temizleyicidir. Ama
su kulleteynden fazla ise ve düşen pislik katı ise mezhebin görüşü o su temiz ve temizleyicidir. Zira oradaki necasetin hükmü kesinlikle yoktur.
Vücudu ademi müsavidir. Su yalnız kul-leteyn ise içinde de necaset varsa bunda iki görüş vardır. Esas olan görüşe göre su temiz ve temizleyicidir.
Eğer bu suda pislik eriyici ise sahih olan görüşe göre o suyla taharet caiz olur. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuşlardır:
Vaktaki su iki kulleteyn olsa necisi kabul etmez veya necis şeyler suyu necis etmez."
Şafıilere göre domuz, köpek ve onların unsurları hariç hayvanların tümü temiz ve tahirdir. Sarhoş vericilerden başka tüm cemadat temizdir. Kalın
kan (alaka), mudğa (küçük et) ve fercin islaklığı yani mezi ve ter arasında beyaz bir sudur.
Bunların tümü yenmeyen veya yenen hayvandan olsun isterse insandan olsun temizdir. Her hayvanın ter, salya, sümük ve balgam gibi sızıntısı
helaldir. Yara suyu ve değişmemiş sivilce temiz bir hayvandan alman yumurta (sert ise ölüden bile olsa) helaldir. Eti yen-rneyen bir canlının
yumurtası olsa veya yumurta kana dönüşmüş °lsa ipek böceği kozası da helaldir. Tüm deniz hayvanlarının ölüsü temizdir. Balık şeklinde olmazsada
gene temizdir.Yalnız kurbağa, yılan ve timsah necis olduğu için bunlar helal değildir. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuşlardır:

"Size iki ölü ile iki kan helal kılındı. İki ölü balık ile çekirgedir. İki kan ise; ciğer ve dalaktır. 
[49]

İnsan ölüsü helaldir. Misk ile sağken veyahut kesildikten sonra ayrılan kesesi temizdir. Misk kedisi (zebad denen bir çeşit koku) ve anber
değişmedikçe balık yalamış olsada helaldir. Miskin yenmesi de temizdir. Miskin göbeği de helaldir.
Hanefılere göre domuzdan başka hayvanların kıl, boynuz, tırnak, kemik ve tüyleri gibi içlerine kan girmeyen organları, tabaklanan derileri
hayvanların ölmesiyle necis ve pis olmaz. Sahih olan görüşe göre sinirleri helal değildir. Zira bunlardan acı duyacak kadar bir canlılık bulunmuştur.
Artık ile ter ikiside etten meydana gelir. Bu durumda o ikisinden biri diğerinin hükmünü alır. Bize göre eşşek ile katırın artığı şüpheli olduğu halde
eşeğin teri temizdir. Diye itiraz varid olmaz. Zira terin hükmü kıyasa muhalif hadis ile sabit olmuştur. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimizin hadisi
şudur:
Resulü Ekrem (sav) eşeğe eğersiz bindi. Bununla beraber havanın sıcaklığı, Hicaz (Mekke) sıcaklığı ve ağırhkda nübüvvet ağırlığıydı. " Bu hadis
kıyasa muhalif olmuştur. Zira kıyas eşeğin tersi pis etten hasıl olduğu için terin pis olmasını gerektirir. Başkasına göre hüküm, kıyasın aslı üzere
baki kalmıştır. Bİnanaleyh rivayetlerin en sahihine göre aynı şekilde onun artığının temiz olduğunu söyleyebiliriz.
Gâyetü'l Beyan'da böyle zikrolmuştur. Bu hayvanların bedeninin temiz olduğu anlatıldı. Şu halde terin pis etten hasıl olduğu sözü nasıl doğru olur?
denilirse cevaben deriz ki: Evvelce anlatılan bedenin zahirinin hükmen temiz olmasydı. Bu itibar ile sıvıların hayvana ulaşım kullanma zaruretinden
dolayı kesinlikle pis olmaz. Bu hayvanların iç kısmının pis olmasına aykırı değildir. Zira ona nazaran zaruret yoktur.
Keçi ve koyun benzeri hayvanların memesine yapışmış olan pisliklerin sağılan süt içine düşmesiyle süt pis olur. Fakat süt sağı-lırken onun içine
kuru olarak bir iki parça pislik düşse o pislik dağılmadan çıkarılıp atılırsa ve sütte bir iz bırakmazsa o süt temizdir. Zira bundan korunmak zordur.
Bir kimse pis bir yatak veya pis bir mekan üzerine yatıp uyumuş olsa pislenmiş sayılmaz. Ancak terinden ve ayağındaki bir yaşlıktan dolayı
pisliğin eseri elbisesinde veya bedeninde görülürse bu pisliklerin yıkanması lazım gelir.
Zira temizlik bir müslümanın en açık özelliğidir. Müslüman o-lan bir şahıs görünen ve görünmeyen her türlü pislikten temizlenmeyi inancın temeli
olarak telkin eden bir dine mensuptur. Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: "Temizlik imandandır," Müslümanın en büyük ve tek

arzusu olan cennetinde temizlikle kazanılacağını bildiriyor. "İslam dini temizdir, temiz olun. Zira cennete ancak temizler girer. 
[50]

Temizlik görülebilen hakiki pislikten (necasetten) ve görülmeyen hükmü pislikten hadesten arınmaktır. Müslümanın gerçek olgunluğu her iki
temizliğin birleşmesiyle gerçekleşir. Ahlaken mükemmel olduğu halde tevazuyu yanlış anlayıp pis, pejmürde bir görünüş içinde bulunan bir
müslüman İslama zarar verdiğinin farkında olmalıdır. İnsanlar tabiaten nezafete meyleder. Temiz yerlerde o-turmayı sever. Pis yerlerden kaçarlar.
İslamda mü'minin şerefini korumakta hassas olduğu için mü'-minlere temizliği emretmiştir ki insanların arasında aziz ve temiz olsunlar. Zira
temizlik insanı hastalıklardan koruyan en önemli etkenlerden biridir. Hastalıklar çoğu zaman pislik nedeniyle yayılır. İslam dini bedenin, yüzün,
ellerin, burunun ve ayakların daima temiz tutulmasını ister. Bu azalan her gün birkaç kere yıkamak insanı hastalıklardan korur.
 
Abdest (Vudü)'İn Farzları:
 
Vudü: Lügat yönünden temizlik (paklık) manasmdadır. Şer'an yani fukaha istilahmca yüzü kollarla beraber iki elleri ve iki ayakları yıkamak ve
başın dörtte birini mesh etmektir. Farz lügatte kesmek yani kat ve takdir etmektir. Şer'an kesin delil lazım olan hükümdür. Abdestin farz olduğunu



bildiren ayet:
Ey iman edenler! Namaza kalkmayı (dilediğinizde) yüzlerinizi, dirseklerle birlikte ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklarla beraber

ayaklarınızı yıkayın. 
[51]

 Abdestin farzi-yetini açıklayan hadis:

Abdestsiz olarak kılınan namzı Cenab-ı Hak namaz kabul etmez. Bir kişinin abdesti bozulsa hattaki abdest almazsa namaz olmaz. 
[52]

Abdesti olmayanın namazı (kabul) değildir. Allah'ın ismini an-mayanında abdesti (kabul) değildir. 
[53]

Abdestin farziyetini açıklayan icma ise tüm müslümanlarm abdestin farziyetinden ihtilafın nakli olmamıştır. Eğer bu konuda ihtilaf olsaydı nakil
olurdu. Zira adetler bunu istiyor. Abdestin farz kılındığı tarih alimlerin bu konuda ayrı ayrı tesbit ve görüşleri olmuştur. Seyyid Ahmed Zeyni
Dahlan'a göre bi'setin üçüncü yılında Müd-desir suresinin baş kısmındaki "Elbiseni de temiz tutmaya devam et" mealindeki ayet ve ondan önce ve
sonraki cümleler abdestin farz kılındığına delalet etmektedir.
Zira bu ayetler indikten sonra Resulü Ekrem (sav) efendimizin hem kendisi abdest almış aynı zamanda Hz Hatice validemize de abdest almasını
emretmiştir. Ve şu şekilde iki rek'at sabah, iki rek'atta akşam namazı kıldıkları rivayet yoluyla sabit olmuştur. Alimlerin çoğuna göre hrcretten bir
buçuk yıl önce namazla beraber farz kılınmıştır.
 
Abdestin Ruh Ve Beden Üzerindeki Olumlu Etkileri:
 
1- Abdest manevi bir gıdadır. Aynı zamanda gıda olarak ruhu besler ve kuvvetlendirir. Ruhun temiz kalmasına yardım eder. Abdest manevi bir
silah olarak şeytanı kovar ve kötülüğün karşısına çıkar.
2- Asap bozukluğunu götürür ve sinir sistemini düzeltir.
3- İman cevherini korumaasım sağlar. Vicdanı geliştirir. Kalbi de kuvvetlendirir.
4- Kan dolaşımını yavaşlatarak geçici bir süre kalbin dinlenmesine yararlı bir etken olur.
5- Deri altında toplanan ve fazlası zarar veren yağların erimesine faydalı bir sebep olur.
6- Rahatsız bir bedeni rahata götürür. Adeleye dinçlik ve kuvvet verir.
Abdestsiz namaz yoktur. Cenaze namazı dahil olmak üzere farz, vacip, sünnet ve müstehab tüm namazlar ancak ve ancak ab-destli olarak
kılınabilir. Su bulunmadığı takdirde ya da bulunupta mazurlu olduğu halde suyun yerine teyemmüm edilir ki bu da manevi bir temizlik ve silah
sayılır.
 
Abdestin Farzları:
 
Hanefılere göre abdestin farzları dörttür;
1- Yüzü belirlenen ölçü ve biçimde yıkamak. Şu halde yüzünü alnın yukarı saç hizasından çenesi altına kadar iki kulak arası yıkamak.
2- Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
3- Başı ıslak elle mesh etmek.
4- Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.
Şafıilere göre abdestin farzları altıdır; yukarıda belirtilen dört farzdan başka bir de ayette belirtilen tertipte farzdır. Malikilere göre yedidir. Bu dört
farzla birlikte niyet, bir organ kurumadan diğerini yıkamak ve birde suyu yıkanan organın üzerinde götürüp getirmek şartıyla abdest azasını ovmak
farzdır.
Hanbelilere göre belirtilen dört farzla birlikte birde ayette belirtilen tertip üzere abdest almak ve bir organ kurumadan diğerini yi-kamakda farzdır.
îslam fıkhında yıkamak nedir? Suyu bir organ üzerine akıtmaktır. Mesh denilince İslak eli dokundurmaktır. Kar ya da dolu abdest azasına sürülürse
iki veya daha fazla damla su meydana gelirse bu tüm ulemalara göre caizdir. Bu adede göre damla meydana gelmezse kesinlikle caiz değildir. Ebu
Yusufa göre caiz ise de zaif tarafıdır.
Abdest, gusul ve teyemmüm gibi temizlenmelerde niyet getirmek tüm fukahalara göre farzdır. Niyetsiz kesinlikle taharet caiz değildir. Hanefılere
göre teyemmümden başka tüm taharetlerde niyet etmek lazım gelmez. Yalnız teyemmümle niyet getirmek lazımdır. Niyetin yeri kalptir. Niyetin en
mükemmeli ise kalpten niyet etmek ve dil ile söylemektir.
Malikilere göre dil ile niyet söylemek mekruhtur. Niyet yalnız kalp ile söylenirse alimlerin ittifakıyla kâfidir. Fakat yalnız dil ile niyet etmek
kesinlikle yeterli değildir. Abdeste başlarken besmele getirmek vaciptir. Hanefılere, Şafıilere ve Malikilere göre abdestten önce elleri yıkamak
müstehaptır. Hanbelilere göre abdestte başlamadan önce elleri yıkamak vaciptir. Malikilere, Şafıilere göre abdestte ve gusulde ağıza ve buruna su
vermek sünnettir. Hanbelilere göre her ikiside farzdır. Hanefılere göre gusulde her ikiside farzdır, abdestte ise her ikiside sünnettir.
Gür olan sakalın arasına parmakları sokarak sıvazlamak abdestte tüm alimlere göre sünnettir. Yüzün sınırı uzunlamasına saçın bittiği (çıktığı) yer
ile (çene altında) sakal denilebilecek son tüylerin bulunduğu yer arasıdır. Enine ise kulaktan kulağadır. Malikilere göre kulak ile sakal arasında kıl
bitmeyen yer yüzden değildir. Burasının yıkanması farz değildir.
Tüm mezheplerin ittifakıyla dirsekler abdestte kollardan sayılır. Yıkanması farzdır. İmam-ı Züfer'e göre yıkanması farz değildir. Zira dirsek koldan
değildir. Hanefılere göre iki rivayet olduğu halde en meşhuru başın dörtte birini elin üç parmağı ile mesh etmek mutlaka lazım ve elzemdir. Eğer iki
parmakla tüm başını mesh etse yeterlidir.
Şafıilere göre elin belli bir yeri ile şarsız olarak mesh etmek kâfidir. Malikilere ve Hanbelilere göre başın tümü mesh etmek farzdır. Hanefılere,
Malikilere ve Şafıilere göre sarık çene altına kadar gelmek şartıyla sarık üzerine mesh etmek caizdir. Sarığın sarkan ucu yuvarlak bir şekilde ağız
ve yüzü sarıkla sarmış ise bu şekilde mesh etmek caiz değildir. Hanefılere, Malikilere ve Hanbelilere göre bir defa mesh etmek yeterlidir. Şafıilere
göre üç kere mesh etmek gerekir.
Kadının başını ve boğazının altı ile birlikte yüzünü örttüğü (tek parça halindeki) örtünün üzerine mesh etmek hususunda Ahmed b. Hanbel'den
caizdir ve değildir şeklinde iki rivayet vardır. Hanefılere, Malikilere ve Hanbelilere göre kulaklar baş ile birliktedir. Kulakların meshi baş ile beraber



yapmak sünnettir. Şu halde kulaklar için ayrıca eli ıslatmak lazım gelmez. Şafıilere göre kulakları baştan ayrı olduğu için kulaklar için ayrıca eli
ıslatmak gerekir. Aynı şekilde sünnettir. Tüm fukahaların ittifakıyla başın yerine geçmek suretiyle yalnız kulakları mesh etmek kesinlikle caiz
değildir. Hanefılere, Malikilere ve Hanbelilere göre kulakların bir defa meshide sünnettir. Şafıilere göre Hanbelilerden bir rivayete göre kulakları
üç defa mesh etmek sünnettir.
Hanefılere göre abdest alırken kullanılmış suyun artığı ile boyun mesh edilir. Malikilere ve Şafıilere göre bu sünnet değildir. Şafii-lerin bir kısmına
göre ve Ahmed b. Hanbel'den bir rivayete göre bu sünnettir. Yıkanmaya iktidarı olduktan sonra ayakları yıkamak tüm fukahaların ittifakıyla farzdır.
Evzai, Sevri, Ahmed b. Hanbel ve îbn-i Cerir'den ayaklan mesh etmenin caiz olduğu rivayet edilmiştir. İbni Abbas'tan yıkamanın yerinden ayakların
mesh edilmesi olduğu rivayet edilmiştir.
Hanefılere ve Malikilere göre abdeste başlarken organları ayetin tertibine göre yıkamak farz değildir, belki sünnettir. Şafıilere ve Hanbelilere göre
farzdır. Hanefılere göre abdest organlarını ara vermeden yıkamak sünnettir. Malikilere göre farzdır. Şafıilere göre iki rivayet vardır. En meşhur
rivayeti ise sünnettir. Hanbelilere göre iki rivayet vardır, en meşhuru farzdır.
Tüm mezhep imamlarının ittifakıyla abdest aldıktan sonra abdest organlarını bir nesne ile silmek mekruh olmadığı gibi müste-hapta değildir.
Hanbel'den meşhur olmayan bir rivayete göre mekruhtur. Tüm mezhep imamlarının ittifakıyla abdest aldıktan sonra abdesti bozulmadıkça ne kadar
namaz kılarsa kılabilir. Nahai'ye gö-re bir abdestle beş namazdan başka namaz kılınmaz. Ubeyd b. U-meyr'e göre bir namaz kılınır.
Eğer denilirseki cer (esre) ile f&-ijö (vercüliküm) okunması nasb (üstün) gibi mütevatirdir. Şu halde yıkamak ile meshin arasında muhayyer
kılmaktır. Zira bazısı bunu kabul etmiştir. Buna cevap olarak deriz ki: Cer ile okumanın zahiri bil icma terk edilmiştir. Şüphesiz meşhur hadisler
yıkamanın vucubuna ve terketmenin de azaba sebep olacağına delalet etmiştir. Şu halde meshden yıkamaya dönmek lazım ve elzemdir. Zira Cer ile
okumak cerri bicivar yani yakınlık sebebiyle cer olmuştur.
Hud suresi ayet 84'te ve şairin (cuhru dabbin haribin veya haribun) sözünde olduğu gibi. Bu cerr-i civa-rinin Kur'an-ı Kerim'de ve şairlerin şiirinde
benzeri çoktur. Anlam bakımından bu kelime yıkanan uzuv üzerine atfedilmiş tir. "Haza cuhru dabbin" (veya harribun) "bu harap bir keler
kovuğudur" (ha-rib) kelimesi (cuhra) sıfat olduğu için (marfu) (dabba) komşu olduğu için (mecrur) okunabilir.
İşte (vemsehübi ruüsiküm ve ercüleküm(veya ercüliküm) de böyledir. Cerr şeklinin faydası uygun olanın suyu iki ayakların üzerine dökmeyi
kasdedip meshe benzer hafif yıkamak ile yıkama olduğuna dair bir uyarmadır. Cerr-i civari iltibas ile beraber gelmez. Burada ise mültebistir
dendiğinde biz deriz ki gayenin  ka'beyni sözüyle getirilmesi iltibası (karışmayı) kaldırır. Abdest u-zuvlannda hasıl olan kir, sinek veya pireden
çıkan şey kına bitkisinin rengi boya ve benzeri maddeler abdest olsun gerek gusul olsun temizzliğe mani olmazlar. Şu halde dişlerin aralılarında
kalan ye-mekde mani olmaz. Hamur ve çamur gibi olan şeylerde ihtilaf edilmiştir.
Yüzük halkasının altındaki yere suyun ulaşması için sıkı olan yüzük parmaklardan çıkarılır veya hareket ettirilir. Yağ bir yağlı boya, bir oje ve
bunlara benzeyen madde gibi değildir. Eğer onu gidermek mümkün değilse su ile o azayı iyice ovmak kâfidir ve farz yerine gelmiş olur. Abdest
azasında yarılan yerin dikilmesi hem caizdir hemde suyun alta geçmesi vacip değildir.
Bir organ üzerindeki ıslaklığı başka bir organa nakletmek ab-destte caiz değildir. Fakat gusulde caizdir. Zira gusulde tüm beden bir aza gibidir.
Üzerine bolca yağmur yağan yada bir ırmağa dalan kimsenin guslu ve abdesti bu şekilde yerine gelmiş olur mu? Yağmur ya da ırmak suyu abdest
azasının tamamına kuru yer kalmayacak şekilde dokunursa o kişinin abdestinin farzı yerine gelir. Gusulde ise ağıza ve buruna su alması gerekir.
Ayrıca tüm bedenin kuru yer kalmayacak şekilde ıslanması şarttır.
Şafiilere göre niyetsiz ise abdestide guslu gibi yerine gelmiş sayılmaz. Maliki mezhebine görede böyledir. Hanbelilere göre caizdir. Tıp
otoritelerince tesbit edilen sayısız faydalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
1- Günlük hayatımızda ellerimizin dokunmadığı yer, kapmadığı mikrop kalmıyor. İşte abdest alırken el, yüz ve ayakları yıkamak bir çok hastalıktan
en güzel ve kuvvetli bir korumadır.
2- Solunum sistemimizin bekçiliğini yapan burnu yıkamakla toz ve mikrop yığınlarının vücuda girmeleri önlenmiş olmaktadır.
3- Yüz yıkamakla cilt kuvvetlenir. Abdest almak baştaki ağrıyı ve yorgunluğu hafifletir. Devamlı abdest alanların ihtiyarlasalar bile yüzlerindeki
güzelliklerinin gitmemesinin nedeni budur.
4- Cünüplüğe  sebep  olan hallerde büyük bir enerji harcanmakta, kalp ve dolaşım hızı artmakta, solunum hızlanmaktadır. Gusul ile vücud eski
zindeliğini kazanmaktadır.
5- Vücudumuzun bir statik elektrik dengesi vardır. Vücut sağlığı bu elektriksel denge ile yakından ilgilidir. Gusul abdesti ile olumsuz elektrik
gerilimini alarak vücudu topraklıyor ve yeniden normale döndürüyor.
Elde doğuştan veya sonra altıncı veya yedinci parmak bulunursa onları yıkamak vacip olur. Ayaktaki fazla parmakların yıkan-masida keza vaciptir.
Omuzdan ikinci bir el oluşmuş ise asıl elini yıkamak vacip, fazla olan elini yıkamak sünnettir.
 
Abdestin Sünnetleri:
 
1- Niyet etmek: Niyetin yeri kalptir. Dil ile söylemekte sünnettir. Niyetin vakti elleri veya yüzü yıkamaya başlama zamanıdır. Şafiilere ve
Malikilere göre niyetin başlama zamanı yüzü yıkarkendir. Zira yüz abdestin en zor yıkanan azasıdır. Hanbelilere görede niyet abdestin sıhhatinin
şartıdır.
2- Abdeste başlarken önce temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak, temiz olmayan elleri önce yıkamak ise farzdır. Zira şu şekilde diğer organlar
kirlenmiş olmaz.
3- Abdeste "Euzü Besmele" ile başlamak. Abdest arasında okunacak besmele ile bu sünnet yerine getirilmiş olmaz. Hanbelilere göre abdestin
başlangıcında besmele okumak vaciptir. Mahsus olarak terk edilirse abdest sahih olmaz. Bilmeyerek veya yanılarak terk edilirse abdesti geçersiz
yapmaz.
4- Mazmaza (ağıza su vermek) ve istinşak (buruna su çekmek) Şöyîeki; elleri yıkadıktan sonra üç sefer ağıza doluşunca su almırki buna mazmaza
denir. Sonra üç seferde burnun yumuşağına gidecek kadar surette buruna su verilir ve sümkürülür. Buna da istinşak denir. Her su verişte su yenilir.
Mazmaza ve istinşakı aşırı derecede yapmak. Fakat oruçlu çalanlar mazmaza ve istinşakı bu şekilde yapmamaları gerekir.



5- Misvak kullanmak üzerine Resul Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Eğer ümmetime zorluk verme korkusu olmasydı her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim. 
[54]

Bu hadis misvakın müstehap olduğuna delildir. Resuli Ekrem (sav) efendimiz buyuruyor ki:
"Misvak kullanmaya devam ediniz; çünkü onda on haslet vardır,
1-Ağzı temizler,
2- Allah razı olur,
3- Şeytan kızar,
4- Allah'u teala ve hafaza melekleri onu severler,
5- Diş etlerini kuvvetlendirir,
6- Balgamı keser,
7- Göze cila (parlaklık) verir,
8- Midede safrayı giderir,
9-Ağıza güzel koku verir,
10- Ağız kokusunu giderir,"
Misvak kullanmak sünnettir. Misvakın yukarıda bildirilenlere benzer otuz faydası bildiriimiştir. Metodlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe
ilmin ve tahsilin hiçbir faydası yoktur. Misvak arak denilen ağacın dalından yapılan ve dişleri temizlemek için kullanılan bir fırçadır. Böyle lifleri
olan diğer ağaçların dalllarından da yapılabilir. Misvak parmak kalınlığında, bir karış boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır ve serçe parmağının
üstünden geçirilir. Baş parmak ve işaret parmağı ile tutularak ıslak olan ağzın sağ tarafından enine olarak dişler fırçalanır.
Bunun kullanması oruca zarar vermez. Şafülere göre oruçlu kimseler için zevalden sonra kullamlmaası mekruhtur. Kadınların oruçlu olmadıkları
zaman çiğnedikleri sakız misvak yerine geçer.
6-  Sıra gözetmek: Abdest alırken önce yüz, sonra kollar yıkanır. Ayaklarda mest varsa mestlerin üzeri mesh edilir. Bu şekilde kim abdest alırsa
sünnete uyulmuş olur. Bu şekilde sıra gözetmezse abdesti sahihtir. Şafiiler ve Hanbelilere göre bu şekilde sıra gözetilmek farzdır.
7-  Sağ eli sol elden, sağ ayağı sol ayaktan önce yıkamak. Zira Resulullah (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Abdest aldığınız zaman önce sağ taraftan başlayınız. 
[55]

 Zira sağ taraf sol taraftan daha şereflidir.
8- Abdest organlarını üçer sefer yıkamak, bunlardan biri farz diğeri sünnettir. Üçten fazla veya eksik olursa sünnete aykırı olur. Şüphe sebebiyle
veya su azlığı ile bu sayılardaan azaltılıp çoğaltılabilir.
9- Elleri ve ayaklan yıkarken parmak uçlarından başlamak.
10- Eller ve ayaklar yıkanırken parmakların arasını yoklayıp yıkamak
(hilallemek) El parmaklan birbirine sokularak, ayak parmakları da el parmaklarından biri ile yapılır. Sol elin serçe parmağı ile sağ ayağın altından
ve serçe parmağın arasından hilallemeye başlayarak sıra ile sol ayağın serçe parmağında sona erdirilmesi iyidir. Parmakları akar suya koymakta
hilalleme yerine geçer.
11- Abdest suyunu kaşların ve bıyıkların altlarına ve yüzün Çevresinden sarkmış bulunan fazla kıllara eriştirmek.
12- Sakalın çeneden aşağıya uzamış kısmını meshetmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alt tarafından el parmakları ile hilallemek. Bu iki imama
göredir. İmam-ı Azam'a göre müstehaptır.
13- Başın  tamamını  bir su ile  mesh  etmek.   Buna  kaplama mesh denir. Yani iki el tamamen ıslatılır sonra bu iki elin baş parmakları ile işaret
parmaklarından sonra gelen üç parmak birbirine bitiştirilir. Bu ellerin araları yukarı kaldırılıp bitişik parmaklar ucuca gelmek suretiyle birbirine
yaklaştırılır. Bitişik halindeki olan iki e-lin parmaklan başın ön tarafından enseye kadar çekilir. Sonra ellerin aralan başın iki tarafına yapıştırılarak
ense tarafından başın Ö-nüne kadar çekilir. Bu şekilde başın meshi bitmiş olur. Bundan sonra başa değdirilmeyen baş parmakların içi ile kulakların
dışları ve şehadet parmakları ilede kulakların içleri mesh edilir. Parmakların arkalsıyla da boyun meshedilir. istediği gibi de bütün başını mesh
edebilir.
Şafiiler göre başın tamamını mesh etmek, Abdullah b. Zeyd hadisinde Resulullah (sav) ellerini başın ön tarafından başlayarak ensesine kadar
götürdüğü, ensesinden de tekrar başın ön tarafına kadar getirdiği rivayet edilmiştir. Hz Osman -Size Hz Peygamber'in nasıl abdset aldığını

göstereyim mi? dedikten sonra yıkanacak azaların hepsini üçer defa yıkadı ve mesh edilecek azalanda üçer defa mesh etti.
[56]

14- Kulakları mesh etmek. Bu mesh su ile yapabileceği gibi yukarıda bildirildiği şekildede yapılabilir. Serçe parmakları kulak deliğine soktuktan
sonra kımıldatmalıdır. Hanbelilere göre kulakları ve içlerini mesh etmek farzdır. Zira bunlar baş kısmına dahildir.
15- Başı ve kulakları mesh ettikten sonra iki elin arkaları ile ve üçer parmakla yeni bir suya gerek kalmaksızın boyun mesh edilir. Boğazın meshi ise
bidaı seyiedir.
16- Abdest organlarını üstünde dökülen su ile iyice ovmak.
17- Abdest organlarını arada kesinti yapmadan yıkamak. Yani bir organ kurumadan diğerini derhal yıkamak. Buna "vila" denir. Havanın sıcaklığı
ise vilaya aykırı değildir. Bazı fukahalara göre abdest organları yıkanırken hemen birbiri ardından yıkanmaları ve araya başka bir iş sokulmaması
farzdır.
18- Gurret ve tacil-i uzatmak. Gurret yüzü yıkarken başın önünden bir kısmını yıkamaktır. Tacil ise kollan yıkarken pazunun bir kısmını, ayakları
yıkarkende topukların üst kısımlarından birazını yıkamaktır. Zira Resulullah (sav) efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Benim ümmetim kıyamet günü abdestin eserinden ötürü gurren muhaccelin (yüzleri, elleri, ayaklan, pırıl pırıl parlayan ümmet) diye çağırılır.
[57]

Bu sebeple abdest alırken yüzle beraber başın ön tarafından birazını, kollar ve ayaklan ile beraberde biraz yukarılarını yıkamak güzel olur.

19- Su hususunda israf ve cimriliğe kaçmamak. Enes b. Malik Resulullah'ın 1-müdd ile abdest aldığını rivayet etmiştir.
[58]

 Müdd hacim itibarıyla
yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir kap demektir.



20-  Abdest bitince kıbleye dönmek. Zira ayakta durup kıbleye karşı abdest bitince sudan içerek:
Allah'ım bana senin şifanla şifa ver, senin devanla deva ver. Beni afetlerden, hastalıklardan ve acılardan muhafaza buyur." Demesi bu duadan önce
aşağıdaki gibi şehadet ve dua etmek:
Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve tek olduğuna, ortağı bulunmadığına şahitlik ediyorum ve yine şahitlik ediyorum ki Muhammed

(sav) Allah'ın kulu ve resulüdür. 
[59]

Allah'ım beni tevbe eden ve temiz olan kullarından eyle. 
[60]

Ey Allah'ım! Sana hamd ile seni her türlü ortaktan tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim ve senden af, mağfiret dileyerek

dergahına yöneliyorum. 
[61]

 
Abdestin Mekruhları:
 
1- Suyu ihtiyacından fazla kullanıp israf etmek. Suyu takdir etmek yani suyu gereğinden az kullanmak, zira her ikiside sünnete aykırıdır. Yüce
Allah şöyle buyuruyor:

"İsraf etmeyiniz; zira Allah israf edenleri sevmez. 
[62]

İsraftan maksat mutedil sınırı aşmaktır. Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuşlardır:

Bu ümmetten bir kavim gelecek abdest, gusul ve duada israfa kaçacaklardır. 
[63]

2- Sol eli sağ elden, sol ayağı sağ ayaktan önce yıkamak. Zira bu şekilde yapmak Hz Resulullah'm abdestinin tersidir.
3- Suyu uzuvlara çarpa çarpa abdest almak.
4- Zaruretsiz söz söylemek.
5- Zaruretsiz başkasından yardım istemek. Ama zaruret olursa yardım isteyebilir. Zira zaruretler mahzurları caiz kılar. Resulullah (sav) abdest
alırken Hz Ömer ona kuyudan su çekmek istemiş. Hz Peygamber de  -Ben namazıma kimsenin yardım etmesini istemem. Müslim,  Buhari vudu
bahsine bakınız demiştir.  Bununla beraber bazan ashabı Hz Peygamberin eline su dökmüştür. Şu halde biri i-çinden gelerek hizmet ediyorsa
bundan bir itiraz yoktur.
6- Pis yerde abdest almak.
7- Abdestin sünnetlerini terk etmek. Şafiilere göre abdest azalarının şiddetli soğuk veya sıcak olupda kurulanmayan azalardaki suyun eziyet
vermesi, kirlenmesi gibi mazeretler hariç mendil veya havlu ile kurulanması. Abdest aldığı zaman Hz Peygambere mendil veya havlu getirildiği, Hz

Peygamberin ise azalarını kurulamadığı rivayet edilmiştir. 
[64]

8- Üç sefer yıkanan azayı dördüncü sefer yıkamak ve üç sefer mesh edilen azayı dördüncü defa mesh etmek veya üçten az yapmak. Zira Hz
Peygamber azalarını üçer defa yıkayarak abdest aldıktan sonra şöyle buyurmuştur:

İşte abdest böyledir. Bunu eksilten veya fazlalaştıran münker bir iş yapmış ve zulmetmiş olur. 
[65]

 İmam Nevevi bu hadisin sahih olduğunu söyler.
 
Abdestin Edepleri:
 
1- Vakit girmemişken abdest alıp namaza hazır bulunmak.
2- Kıbleye yönelerek abdest almak.
3- Abdestin başından sonuna kadar niyeti unutmayıp kalpte tutmak ve her organı abdest niyeti ile yıkarken besmele çekmek ve dua etmek, salat ve
selam getirmek.
4- Yüzü yıkarken göz pınarını yoklamak.
5- Elleri yıkarken dar olmayan yüzükleri oynatmak. Eğer yüzük dar ise kesin olarak yüzükleri oynatıp altına su geçmesini sağlamak gerekir.
6- Abdest alırken ağza ve burna sağ el ile su vermek, sol el ile de sümkürmek.
7- Abdestin sonunda bir veya bir kaç defa "Kadir" suresini okumak.
Abdest aldıktan sonra eğer kerahat vakti değilse iki rek'at namaz kılmak. Şafiilere göre her vakite iki rek'at abdest sünneti kalabilir. Bu
saydıklarımız din ve sağlık yönünden çok faydalı olduğu i-çin abdestin edepleri olmuşlardır.
Hanbelilere göre sarığın üzerine mesh etmek caizdir. Kadın için değil erkek içindir. Zira hiçbir kadın sarık üzerine mesh etmez. Hanefilere,
Malikilere ve Şafiilere göre sarığın üzerine mesh etmek caiz değildir.
Yani onların delilleri şöyle demişlerdir. Cenab-ı Hak başın üzene meshi farz kılmıştır. Herhalde sarıklardaki olan mesh ise te'vile ihtimali vardır.
Muhtemel olan bir şey yakın olan bir şey için terk eumez. Her halükârda sarığın üzerinde olan mesh baştaki mesh gibi değildir.
Fethu-1 Kadir'de c.l,s. 109'da Ebu Hanife'ye göre kalen süve, burku ve kuffazeyn üzerine mesh etmek sahih değildir. Zira buradaki mesh kıyasa
muhaliftir. Kalen süve baş örtüsü demektir ve çeşitli tür ve şekillerde başta kullanılan başkadır. Burku: Bedevi Arap kadınlarının yüzlerinin üzerine
koymuş olduğu peçe, kuffazeyn: ilikli, içi pamuk doldurulmuş eller için yapılır. Soğuktan korunmak maksadıyla kollar üzerinde iliklenir. Ekserisi
bayanlar giyer. Sarık üzerine meshin caiz olmasının şartları vardır.
1- Mubah şeylerden olması lazımdır. Yani ipekten olmamak, gasp edilmiş olmamak.
2- Sarığın çenenin etrafına bir veyahut iki sefer sarılmış olmasıdır. Arka tarafı ise ucunu sarkıtılıp sarkıtılmamış olması şart değildir. Zira
Arapların sarığı bu şekildedir. Bunun çıkarması zordur ve çok örtücüdür. Eğer arkadan bir parçası olursa yani sarkıtılmış o-lursa buna züabe denirki
serbest bırakılan tarafının ismidir. Zira bu züabenin bu şekli ise sünnettir.
3- Sarığın açılması adet olmayan başın ön tarafını ve başın yan taraflarını örtmesi lazımdır.



Hülasa mesh yalnız başın veya sarığın üzerine ayrıca hem başın hemde sarığın üzerine mesh şeklinde sabit olmuştur.
 
Abdesti Bozan Şeyler (Nevakızü-ı Vudü):
 
Nakızun veya Nakızatün kelimelerinin çoğulu Nevakız'dan gelir. Enkaz ise cisimlere hastır. Mesela; duvarın nakz edilmesinden söz edilirse
(duvarın yıkılması) kasdedilir. Burada kasdedilen mana bu ikincisidir. Abdesti nakzeden veya hükmünü iptal eden hususların çoğu üzerinde ittifak
edilmiş, bir kısmı hakkında ihtilaf edilmiştir.
Hanefilere göre abdesti bozan şeyler onikidir. Malikilere göre üç, Şafiilere göre beş, Hanbelilere göre sekizdir. Hanefilere göre abdesti bozan şeyler
şunlardır: Ön-arka (sebileynin) birinden bir şey çıkması, kan görmeksizin çocuğun doğması, avret-i mugallazanın kendisi gibi diğer bir avreti
mugallazaya arada bir perde olmaksızın geçen tefsilata göre dokunması, bedenin herhangi bir yerinden irin veya kanın akması, ağız dolusu kusma,
gayri mümekken olan uyku, delirmek, sarhoşluk, baygınlık, rukü ve sücudlu bir namazda yanında-kilerin işiteceği kadar olduğunda baliğ bir
kimsenin kahkaha ile gülmesi, tükürükten fazla veya ona eşit ise bozar değilse bozmaz, yerinden çıkan kan etrafına taşar ise abdesti bozar. Eğer
iğne ucu gibi çı-kıpta etrafa dağılmaz ise bu kan damlası abdesti bozmaz. Parmak ile silinsede zarar vermez. Yani bir veya iki nokta kan ile abdest
tazelemeye gerek yoktur. Ancak akar ise abdest alınır.
Malikilere göre abdesti bozan şeyler; insan dışkısı, idrar, yel çıkması, mezi, vedi, meni. Kadından çocuğun doğmasına yakın bir zamanda çıkan
beyaz su da abdesti bozar. Delirmek ve baygınlık geçirmek, sarhoş olmak, ağır uyku ile akim kaybolması da abdesti bozan şeylerden sayılır.
Şehvete malik olan kimsenin dokunması ve şartları ile kamışına el sürmesi, hadeste veya hadesin sebeplerinden şek etmek, dinden çıkmak yani
irtidatta abdesti bozan şeylerden sayılmıştır.
Şafiilere göre abdesti bozan şeyler; insan recii yani pisliği, idrar, mezi, vedi,yel çıkarmak, irin, kan, yara suyu, kurt veya çakıl taşının sebileyinden
(ön-arka) birinden çıkması, delirme veya baygınlık veya sarhoşluk, sara şartına uygun uyku ile aklın gitmesi, şehvete malik bir erkeğin yine şehvete
malik yabancı bir kadına arada bir perde olmaksızın dokunması, arada bir perde olmaksızın insanın kubül veya dübürüne el sürmesi.
Hanbelilere göre abdesti bozan şeyler; deve eti yemekle ve Ölüyü yıkamakla abdest bozulur. Birincisi şu hadise binaendir.
"Deve eti yiyen kimse abdest alsın." İkincisi ise; Ata'nın îbni Ömer ve îbni Abbbas'm ölüyü yıkayan kimsenin abdest almasını emrettiklerini rivayet
etmesine binaendir. Ölüyü yıkayan kimse bizzat yıkayan kimsedir. Ona su döken değildir. Sebileynden çıkan idrar, insan pisliği, yel, vedi, mezi,
kan, irin, yara suyu, kurt, çakıl gibi Şeyler. Kan olmadan çocuğun doğması. Bedenin diğer yerlerinden Çıkan her necaset, delirme, baygınlık,
sarhoşluk, sara hastalığı ile aklın zayi olması, şartları yerine getirilerek uyumak, kendi tenasül uzvuna ya da başka birinin uzvuna arada perde
olmaksızın dokunmak, kadının erkeğin cildine dokunması ve yukarıda geçen şartlar ile bunun aksinin vaki olması, irtidat etmek.
Hanefılere göre tenasül organına el sürmekle abdest bozulmaz. Zira bir adam Peygamber efendimize sordu:
"O ancak senden bir parça ve bir et parçasından başka bir şey değildir." Fakat ulemanın hilafından çıkmamak için bundan dolayı abdest almak
müstehaptır.
Erkeklik uzvuna el süren kimse abdest alsın." Hadisinde el sürmeyi luğavi abdeste hamlettiler. Bu ise elleri yıkamaktır. Böyle bir kimseye namaz
kılmak istediği zaman el sürmesinden dolayı ellerini yıkaması menduptur. Abdesti bozmamakta (kendisininki olmak şartı ile) mutlaka dübüre
veya kadının kubülüne el sürmeside erkeklik uzvuna el sürmek gibidir. Fakat parmağını veya şırınga iğnesi gibi bir şeyi giydirip orada kaybetse
abdesti bozulur. Kadın parmağını veya bir pamuk parçasını ve benzeri şeyi kubülüne koyduğu zaman yaş olarak çıkarırsa abdest bozulur. Yaş
olmazsa bozulmaz. İmam Şafii bu konuda şu hadisi şerife dayanarak ictihadda bulunmuştur:
Elini tenasül uzvuna dokunduran kimse abdest almadıkça namaz kılmasın." Buharide bu konuda en sahih rivayet budur demiştir. Maliki, Şafii ve
Hanbeli'de bunu rivayet etmişlerdir.
Elini tenasül aletine dokunduran kimse abdest alsın. İsterse bu tenasül aleti onunki olsun, isterse başkasınınki olsun aynıdır." Amr b. Şuayb'ın
babasından yaptığı rivayette ise şöyle buyurmuştur:
Herhangi bir adam tenasül uzvuna elini dokundurursa abdest alsın ve her hangi bir kadında elini tenasül uzvuna dokundurursa abdest alsın. "Ahmed
b. Hanbel sahih isnadla. Maliki ve Hanbelinin görüşleri de Şafii'nin görüşündendir. Fakat îmam Şafii'ye göre elin ayası parmak içleride dahil olmak
üzere tenasül organına dokunursa abdest bozulur. Zira bu konuda şu hadise dayanarak ictihadda bulunmuştur.
Ifdanın lafzı elin ayası ve parmaak içleride dahil olmak üzere dokunma manasmdadır. Maliki ve Hanbelilere göre dokunmak isterse elin zahiri
olsun isterse içi olsun fark etmez. Tenasül organına kimin eli dokunursa mutlak olarak abdest alsın.
Abdest alırken şüpheye düşen kimse eğer boyuna bu haller sık sık olursa bu şüpheye bakması gerekmez. Abdestini şüpheyi atarak tamamlar. Eğer
bu şüphe abdestten sonra olursa kesinlikle bu şüpheye itibar edilmez. Abdestliyken abdestinin bozulduğunda şüpheye düşse abdestli kabul edilir.
Bu şüpheye itibar edilmez. Zira bir adam Kesulu Ekrem (sav)'e gelerek namazda kendisinden bir şey çıktığından şüphelendiğini söyledi. Resulullah
(sav) ona: "Bir ses ya da koku duymadıkça namazı bırakıp ayrılma" diye cevap verdi. Hadramutlu "iri Ebu Hureyre'ye küçük hades nedir? diye
sorduğunda, Ebu Hu-reyre; sessiz yellenmektir diye cevap verdi.
Ön ve arkadan çıkan şey temizde olsa yine buna kıyas edilir. Mütemekkin olarak oturmak kişinin makatını sağlam bir yere sağlam olarak
oturmaktır. Mütemekkin siz olan kimse ise yerle kalça a-rasmda bir mesafe olduğu halde oturmaktır.
Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Kim uyursa abdest alsın. 
[66]

 Makatını tam olarak yere koyup uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz. Zira bu durumda olursa ondan herhangi bir şey
çıksa haberi olur. Bunun delili Enes'in rivayetidir.
Namaz için kamet edildi. Resulü Ekrem (sav) bir kişiyle gizli bir şeyler konuşuyordu. Resulullah'ın (sav) konuşması o kadar uzun sür-düki sahabiler

uyudu. Sonra Hz Peygamber geldi ve namaz kıldırdı.
[67]

 Başka bir rivayette ise "Hz Peygamberin ashabı uyuyor, sonra kalkıp abdest almadan

namaz kılıyorlardı. 
[68]

 Şu halde sahabiler bizim gibi uyumuyorlardı. Kesinlikle Hz Peygamber'in (sav) konuşmasını bitirmesini ve gelip namaz
kıldırmasını bekliyorlardı. Şu halde abdest uyku ile bozuluyor. Bittarik evla sarhoşluk, hastalık, baygınlık veya delilikten de abdest bozuluyor. Zira



bunlarda da aklın gitmesi vardır. Abdestsiz namaz kılmak caiz olmadığı gibi Kabe'yi tavaf etmekte abdestsiz caiz değildir. Zira Hz Peygamber
şöyle buyurmuştur:
Beyti tavaf etmekte namaz gibidir. Ancak tavaf yapılırken konuşulabilir. Kim tavafda konuşursa hurdan başka konuşmasın."
 
Gusül (Boy Abdesti):
 
Guslün farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur. Şu halde dört mezhep müctehidlerinin hepsi bununvücubu hakkında hiçbir farklı görüş
ortaya koymamıştır. Gusül lugatta suyun her hangi bir şey üzerinden dökülmesi demektir. Şer-i manası ise suyu özel bir niyetle bedenin üzerine
dökmektir. Gusül ne zaman farz kılınmıştır? Kesinlikle bu konuda tarih tesbit etmek mümkün değildir. Bazılarına göre Maide suresine bakılarak
Medine'de farz olduğunu iddia etseler de hicretten bir buçuk yıl önce Miraç gecesi namazın farziyeti ile beraber abdest ve gusülünde farz kılınmış
ve alimlerin çoğu bu görüşü tereddüd etmeyerek kabul etmişlerdir. Allah (cc) daha iyisini bilir.
Guslün meşruiyeti gusül ister nezafet için isterse cünüplüğü gidermek için olsun meşrudur. Bir ibadete şart olup olmaması durumu değiştirmez.
Kur'an, sünnet ve icma guslün meşruiyetine delalet eder. Kur'an'daki deliller ise şöyledir:

Eğer cünüp iseniz iyice yıkanıp temizlenin. 
[69]

Sana kadınların adet halinden soruyorlar. Deki; O bir ezadır. Adet zamanında kadınlarınızdan çekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsi
münasebette bulunmayın. Temizlendikleri zaman ise Allanın size emrettiği meşru yerden onlara yaklaşın. Muhakkakki Allah Çok tevbe edenleri ve
temiz olanları sever." Müctehid imamların çoğu burada kadınların temizlenmesinden maksat, kan kesilip iyice yıkanmaları {boy abdesti almalaradır
diyerek yorumda bulunmuşlardır. Sünnetteki olan deliller ise şöyledir:

Her müsîümanın haftada bir defa yıkanması, o günde başını ve bedenini yıkaması boynunun borcudur. 
[70]

 Alimler bu hadiste yıkanmayı cuma
gününde yıkanmaya hamletmişlerdir.

Sudan dolayı su gerekir. 
[71]

 Yani meninin şehvetle dışarı çıkmasından dolayı boy abdesti gerekir.
Ümmü Seleme (raydan: Ömmü Süleym (ra), Resulullah (sav) efendimize gelerek dediki:
Ey Allah'ın peygamberi! Allah hakkı söylemekten çekinmez. Kadına ihtilam olduğunda gusül gerekir mi? Peygamber (sav) kendisine şöyle cevap
verdi:
Evet su (ıslaklık, yaşlık) gördüğünde..."(Buhari) İcmanm delili şudur; müctehid imamlar nezafet için yıkanmak müstehab, ibadetin sahih olması için
yıkanmak farzdır demişlerdir. Bu konuda muhalefet eden tek bir kişide yoktur.
a- Guslün sağlığımızdaki faydası yeri var mıdır? Allah Resulünün emrettiği veyaahut tavsiyede bulunduğu ibadetlerin bir tarafı ahirete baktığı gibi
diğer tarafıda dünyamıza bakıyor. Birincisi ruha kuvvet gıda verdiği gibi ikincisi ise bedene kuvvet, gıda verip ve sağlığını korur. Bununla beraber
ibadet halisane sırf olarak emredildiği için yapılır. Dünyevi için veya beden sağlığı için yapılan ibadet ibadet dairesinden çıkar, adet sıfatına girer.
Şu halde ibadetin sayılmayacak faydaları olmakla beraber tüm müslümanlar Allah (cc) emrettiği, Resulullah (sav)'in sünnet kıldığı için yerine
getirmeye mecburdurlar.
b- Guslün ruha faydası var mıdır? Allah katından tertemiz olarak gelip bedenden olan elbiseye bürünen ruh aynı zamanda onun şeklini alarak bu
elbiseyi eskitinceye kadar devam eder. Tabi olarak bu müddet içinde onu geldiği gibi temiz olarak tutmak bizim görevimizdir. İbadet onun
gıdasıdır. Abdest, gusül ve Allah ile meşgul olmak onun cilasıdır.
c- Gusül bedenimizi temizleyip huzura götürdüğü gibi ruhumuza vaki olan günah pisliğini de götürür.
d- Gusül bize Allah'ı, O'nun emrini, Resulullah'ı ve onun sünnetini aklımıza getirdiği için ruh ile beden arasındaki adil düzeni meydana getirir.
Guslün beden üzerinde faydası var mıdır?
1- Eğer gusül ibadet kasdıyla yapılırsa asab tahribatını hafif ederek kalbe huzur vererek havası estirir. Aynı zamanda sinir sistemi doğrutur.
2- Vücudun dinlenmesini düzeltir. Yorgunluğu götürür.
3- Derideki mesamelerin açılmasını vücudun rahatça hava almasını kolaylaştırır. Sahih rivayetlere göre Resulullah'ın şöyle guslettiği belirtiliyor:
Önce iki elini iyice yıkar ve bunu üç defa yıkadıktan sonra avret yerini iyice yıkar. Eliyle ovup iyice temizlenmesini yapar. Sonra namaz için aldığı
abdest gibi tamam olarak abdest alır. Sadece ayaklarını yıkamayı en sona bırakırdı. Bu şekildeki olan sadece büyükçe bir kap içinde veya hamamda
yüksekçe bir yer üzerinde durulmayarak ayakları yerde olduğu halde gusledildiğinde uygulamıştır.
Sonra başına üç defa su döker, saçlarını iyice ovup suyun nüfuz etmesini sağlardı. Sonra bedenin her tarafını iyice yıkamak için önce sağ tarafına
üç defa su döker ve eliyle o kısmı ovardı. Sonra sol tarafını aynı şekilde yıkar ve sonunda ayaklarını yıkayarak guslünü tamamlamış olurdu.
Kesinlikle ağız ve burnuna su verip lazım olan temizliği yapmayı terk etmezdi. Bu arada kulak deliklerine, göbek çukuruna ve koltuk altlarına çok
dikkat eder, parmaklarıyla imkan derecesinde temizliği yerine getirirdi. Tüm bunları bize Hz Aişe validemiz (ra) nakletmektedir.
Hanefîlere göre guslün farzları üçtür:
a- Ağıza su verdikten sonra çalkalamak
b- Buruna su çekip yıkanmasını sağlamak
c- Bedenin tüm tarafını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak
Şafıilere göre guslün farzları ikidir:
a- Beden yıkanmaya başlandığında niyet etmektir. Zira Resu-lullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Ameller ancak niyetlere göredir." Niyet kalpten guslün farzına niyet ediyorum veya cünüplüğü kaldırmaya niyet ediyorum veya namaz kılmayı
kendime helal etmeye niyet ediyorum veya Kur'an'a dokunmak gibi yıkanmayı gerektiren şeyleri kendime helal etmek için niyet ediyorum diyerek
yapılmalıdır. Fakat dil ile niyet etmek daha i-
yidir.
b- Bedeni deri ve kıllar dahil olmak üzere suyu kılların diplerine ulaştırmak ve yıkamaktır. Ümmü Seleme Hz Peygamber'e; Nasıl yıkanayım? diye



sorduğunda Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

Başına üç sefer su dökmen yeterlidir. Sonra suyu bütün vücuduna dökerek temizlen. 
[72]

Hz Ali Peygamber (sav)'den şöyle rivayet ediyor:

"Kim cünüp olduğu halde bedeninde yıkanmamış bir kıl bırakırsa Allah ona cehennemde şu şu cezaları verecektir.
[73]

 Hz Ali "Bunun için
kıllarıma düşman oIdum"demiştir. Hz Ali sakalından başka bütün kıllarını traş ederdi. Guslün sünnetleri aşağıda zikredilmiştir:
1- Her şeyden önce elleri yıkamalıdır. Ondan sonra vücuttaki kirleri götürerek bedeni temiz bir şeyle ovmalıdır. Peygamber (sav) iki veya üç kere

elini yıkadıktan sonra gusül suyu sol eline dökerek o-nunla tenasül uzvunu ve arkasını yıkayarak sonrada ellerini toprağa sürdü.
[74]

2- Eksiksiz bir abdest almalıdır. Ayakları guslün sonuna bırakmak caizdir. Başına su dökerek saçlarını karıştırmalıdır. Ondan sonra başı üç defa
yıkamalıdır. Önce sağ sonra da sol tarafını tepeden tırnağa kadar yıkamalıdır. Yıkanırken vücudu ovalamalı, azaları da ara vermeden yıkamalıdır.
Zira bazı mezheplere göre (Malikiler) azaları ara vermeden yıkamak vaciptir demişlerdir.
3-  Gusül ederken karındaki kıvrımları, kulakların içini, göbeğin içini ve koltuk altlarını ele su alarak yıkamalıdır. Eğer bu azalara suyun ulaşmadığı
kanaati olursa bu zikr olunan şekle göre yapması farzdır.
4- Gusül yaparken vücud azalarını ü.er defa yıkamak gerekir.
 
Guslün Mekruhları:
 
Guslederken israf edilmemelidir. Zira israf etmek Resulullah'ın (sav) fiiline ters düşmektedir. Enes b. Malik'ten şöyle rivayet olmuştur: "Hz
Peygamber (sav) 1 sa (sa: iki eli birleştirip avucu dört defa dolduracak kadar bir ölçektir) ile 5 müdd kadar su ile yıkanıyordu. 1 müdd (müdd iki eli

birleştirip avucu bir defa dolduracak kadar bir ölçektir) ilede abdest alıyordu.
[75]

  Cabir b. Abdullah'a Hz Resulullah'ın nasıl yıkandığı
sorulduğunda şöyle demiştir:
"Bir sa su ile yıkanman yeterlidir. Bana bu kadar su yetmez. Kılları senin kıllarından çok olan ve senden hayırlı olana (Hz Resulul-lah'a) yetiyordu.
[76]

müdd 9.2 cm uzunluğundaki bir kaba muadildir. Yani eşittir. Akmayan durgun suyda yıkanmak mekruhtur. Hz Ebu Hureyre (ra) Resulü
Ekrem'den şöyle rivayet etmiştir:
"içinizden biri cünüpken durgun suda yıkanmasın. Dinleyenler
Ya Ebu Hureyre! Peki nasıl olacak? Dediler. Ebu Hureyre'nin cevabı şöyle oldu: -Suyu avucu ile veya bir kap ile almalıdır. Eğer kap ile aldığı su
çok değilse elini içine soktuğunda kullanılmış su hükmünde olacaksa elini kaba sokarken kepçe niyeti ile sokuyorum diye niyet etmelidir. Veya

cünüplüğü kaldırmak için niyet etmeden önce kabtan biraz su alıp sonra niyet etmeli ve onunla elini yıkayıp suyu temizlenen eliyle almalıdır. 
[77]

Akmayan durgun suda yıkanmamanın sebebi nedir? İnsan i-çinde başkasının yıkandığı sudan nefret eder. Bu yıkanmanın cü-nüplük olsun veya
başka sebep olsun fark etmez. Bununla beraber yıkanılan durgun su İki kulleden az olursa su temizleyicilik vasfını kaybeder. Onun için insanların
durgun suya ihtiyaçları olduğu için Resulü Ekrem (sav) durgun suda yıkanmayı men etmiştir. Guslün kısımları ikiye ayrılır:
a- Farz olan gusül
b- Mendup olan gusül
Farz olan guslün sebepleri dörttür; Cünüplük, doğum, hayız ve ölümdür.
a- Cünüplük: Cünüp kelimesi lugatta uzaklık anlamına gelir.

"O da öbürleri sezmeden uzaktan gözledi, 
[78]

 ayetinde cünüp kelimesi bu manada kullanılmıştır. Cinsel ilişkiye cenabet denir. Buna göre cünüp
kimse meninin akmasından veya cinsi ilişkide bulunmaktan ötürü temiz olmayan kişi demektir. Bu durumdaki olan kişiye cünüp denir. Zira o hal
üzere bulundukça namazı eda etmekten uzak olur. Cünüp kelimesi erkeğe, kadına kullanıldığı gibi çoğula da kullanılır.
 
Guslü Gerektiren Haller:
 
Gusül lugatta ğamn fethiyle olsa mastardır. Yıkamak manasına gelmektedir. Ganin kesriyle olursa temizlik için suyla beraber kullanılan sabun gibi
şeylerin ismidir. Eğer ganin zemi ile okunsa yıkanışın manası olduğu gibi suyun manasına da gelir. Şer-i manası ise niyetle beraber suyu cesedin
her yerine akıtmaktır. Guslü gerektiren haller altıdır. Bu hallerden üçünde kadın ile erkek müşterektirler. Yani her ikisininde gusletmesi gerekir.
Diğer üç hal de kadınlara aittir.
1- Hayız (adet) kanının kesilmesi
2- Nifas kanının kesilmesi
3- Çocuk doğurmak
Kadın ile erkeğin müşterek olduğu haller şunlardır:
1- ön yada arkadan tenasül organının baş kısmı veya onun miktarını tenasül cihazında kaybolacak biçimde olursa kadın erkek her ikisininde gusül
etmesi gerekir. Zira meninin akması şart değildir.
Burada arka tabirini kullanmamız sadece böyle bir olay meydana gelirse gusül gerekir mi gerekmez mi? hususunu belirtmek içindir. Yoksa arkadan
yani dübürden cinsel yaklaşmada bulunmak günahı kebairdir. Peygamber (sav) efendimiz öylelerini telin etmiştir. Fere sahibinde insan, hayvan, ölü
veya diri olmasında fark yoktur. Bunların hepside guslü gerektirir.
Cinsi münasebette bulunan failin yıkanması farz olduğu gibi mefülunun yıkanması da farzdır. Fakat mafulubih yıkanmış bir ölü olursa bir daha
yıkanması lazım değildir. Fail mafulubih deli veya çocuk olursa yine onlara da gusül farz olur. Yalnız delinin aklı başına geldikten sonra, çocuk da
baliğ olduktan sonra yıkanmaları farz olur.



Tenasül aletine geçirilen kaput ve benzeri şeyler mevcud olduğu halde cinsel yaklaşmada bulunursa eğer inzal vaki fakat tenasül cihazının
sıcaklığını hissetmişse gusül vacip olur. Eğer hissedilmeyecek kadar kalın ise inzalda vaki olmamışsa bu şekilde gusül lazım gelmez. Erkeklik
aletinin baş kısmı kesik olursa geriye kalan kısmından kesik olan baş oranında bir duhul yapılırsa her ikisine de gusül lazımdır. Bir kadın diyor ki
bana cinler temasta bulunuyorlar. Ve duyduğum zevkide hissettiğimi biliyorum. Kadına gusül lazım değildir. Bir insanda hem erkeklik hemde
dişilik organı olursa eğer cinsel yaklaşmada bulunursa her ikisine de gusül gerekmez.
Eğer erkek, çocuk yaşta ise kadın ergin olsa çocuk ergin olan kadınla evlenir ve cinsel yaklaşmada bulunursa kadına gusül lazım-«ır. Çocuğa gusül
lazım değildir. Bunun aksi ise evlilik sebebiyle cinsel yaklaşmada bulunurlarsa erkeğe gusül gerekir. Kıza lazım gelmez. Her iki halde de her ikisi
için gusül etmesi emredilir. Alışkanlık haline gelmemeleri içindir. Şu halde erkek olsun kadın olsun ergenlik çağma geldikten sonra tenasül
organının baş kısmı tenasül cihazında kaybolacak biçimde bir yaklaşma bunun sınırıdır. Bu durumda kadın ile erkeğin ikisinin de gusül etmesi
gerekir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Erkek kadının bacakları arasına oturduktan sonra kadını yorduğu zaman onun üzerine gusül farz olur.
[79]

 Hz Aişe'den ;

"Erkeğin sünnet yeri kadının sünnet yerine dokunursa hem erkeğe hemde kadına gusül vacip olur. 
[80]

2- Meninin cinsi münasebet olmadan az, lezzetsizde olsa adet yolunda çıktıktan sonra gusletmesi farz olur. Eğer bir kimsenin beli delikse o delikte
meni çıkarsa gusletmesi gerekmez. Ergenlik çağma gelen kimsenin dört çeşit suyu meydana gelir.
1- îdrar,
2- Meni,
3- Mezi,
4- Vedi bu dörtdünden guslü gerektiren yalnız menidir. Meninin belirtmesi şunlardır:
a- Yaş iken hamur kokusunu, kuru iken yumurtanın beyaz kısmının kokusunu vermesidir.
b- Sıçrayarak çıkmasıdır.
c- Lezzet ve zevk vermesidir. Bu belirtmelerden birisi bulunmazsa gusül icap etmez. Eğer adamdan çıkan su hem meni hem de vedi veya mezi
olması ihtimali olursa o adam muhayyerdir. Eğer meni dese gusül eder. Eğer vedi veya mezi dese guslün yerine abdest alabilir ve dediği yeri yıkar.
Herhangi bir adam kendisine ait olan yatakta meni bulursa ve başkasının menisi olma ihtimali olmazsa üzerine gusül farz olduğu gibi meniden sonra
kıldığı tüm namazlarını kaza eder. Mesela biri i-çinde yattığı yatağı kaldırır bir odaya koyar, kilitler. Üç günden sonra odayı açar bakarki yatakta
meni vardır. Guslünü kaldırdığı gibi üç günlük namazı da kaza eder.
Hanefılere göre şehvetle yerinden ayrılıp şehvet kesildikten sonra dışarıya çıkan meniden dolayı gusletmek farzdır. Şehvetle yerinden ayrılıp
şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre gusletmek farzdır. îmarn Ebu Yusuf a göre
gusle gerek yoktur. Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve
sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır.
Yatağından uyanıp kalkan kimse ihtilam olduğunu hatırladığı halde tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi lazımdır. Ayakta veya oturduğu
yerde uyuyan kimse uyanıpta bu organında bir yaşlık görse bakılır eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaat etse veya uyumadan önce bu organı
hareketsiz bir halde ise gusletmesi gerekir. Eğer böyle bir kanaat olmazsa ve tenasül aleti de önceden uyanık durumda ise gusletmesi gerekmez.
Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir.
3- Şehid olmayan müslümanm ölmesiyle gusül icap eder. Şu halde kafir olan kimse öldüğü zaman guslü icap etmez. Yalnız canlılık belirtisi belli
olmayan fakat azalan eksik olmayan bir düşük ö-lüm ile isimlenmediği halde sağlam kafire göre guslü lazım gelir. Bu haillerden üçünde kadın ile
erkek müşterek olup her ikisininde gusletmesi gerekir. Diğer üç halet de kadınlara hastır.
a- Hayız: Lugatta akmak anlamına gelir. İstılahı; manası ise fıtrat ve tabiatından ötürü kadından kan gelmesi demektir. Bu kadının kanı rahiminin
en üst kısmından gelir. Sağlıklı olan her kadından ve buluğ çağma giren her kızdan belli zamanlarda bu kan akar. Hayzm guslü Kur'an ve hadisle
sabittir. Kur'an'dan delili şu ayettir:
"Sana kadınların adet halinden soruyorlar. De ki o bir ezadır. Adet zamanında kadınlarınızdan çekiliniz ve temizleninceye kadar onlarla cinsi
münasebette bulunmayın. Temizlendikleri zaman ise Allah'ın size emrettiği gibi meşru yerden onlara yaklaşın. Muhakkaki Allah çok tevbe

edenleri ve temiz olanları sever. 
[81]

 Hadisten delili ise Hz Resulullah'm (sav) Fatıma binti Ebi Hubeyş'e söylediği şu hadistir:

"Hayız görmeğe başladığın zaman namazı bırak, hayız kesildikten sonra yıkan ve namazını lal. 
[82]

Buluğ yaşı erginlik yaşı demektir. Maksadımız buluğdan erkek ve kadının namaz, oruç, hacc ve benzeri emirlere muhattab olacak duruma
gelmesidir. Buluğ çağının bazı belirtileri vardır:
1- Erkek veya kadının ihtilam olmasıyla bilinir.
2- Kadının hayız görmesiyle bilinir. Eğer kadın bu hayız kanını görürse ergenlik çağma girmiş demektir. Bu çağ kameri takvime göre dokuz yaşında
belli olur. Eğer bu yaşta ihtilam olmazsa hayız görmüyorsa bu yaşadığı memleketin hayat ve tabiat şartlarından ötürüdür. Eğer yaşadığı
memleketin iklimi sıcaksa kızı dokuz yaşında hayız görebilir. İklimi soğuksa daha ileri yaşlarda ergenlik çağına girer.
3- Kameri takvime göre onbeş yaşına geldiği halde ihtilam olmayan veya hayız görmeyen kız buluğ yaşma girmiştir. Hayızın en kısa, en uzun ve
birde normal müddeti vardır. Hayzın en kısa müddeti bir gün bir gecedir. En uzun müddeti onbeş gündür. Normal müdddeti ise altı veya yedi
gündür. Hayızdan temizliğin en az müddeti onbeş gündür. Temizlik süresi bazı zamanlar senelerce sürer. Öyle şeyler müşahede ve tecrübe ile
bilinir.
Kadın bir gün bir geceden az müddette kan görürse veya onbeş geceden fazla kan görürse bu kan hayız kanı değil istihaze kanıdır. Hayız kanı
istihaze kanından rengi ve şiddetiyle ayrılır. îstihaze kanı hastalık kanıdır. Rahimin en altında olan azil damardan çıkar. îstihaze kanı aktığı zaman
abdest bozulur. Fakat gusül lazım gelmez. Namaz ve orucu bırakmayı lazım olmaz. Bir kadın istihaze kanı görürse kanı yıkadıktan sonra kanın
aktığı yeri bağlayıp bütün farz namazı için abdest alarak namaz kılmalıdır. Hz Peygamber (sav) istihaze kanı gören Fatıma binti Ebi Hubeyş'e şöyle
demiştir:



Hayız kanı siyah bir kandır. Bu kanı gördüğünde namazdan u-zak dur. Diğer kan ise hastalık kanıdır. Bu kan geldiği zaman abdest al ve namazını
kıl." Fatıma binti Ebi Hubeyş Hz Peygamber'e gelerek; Ey Allah'ın Resulü ben devamlı istihaze kanı görüyorum. Namazı terk edeyim mi? deyince
Hz Peygamber şöyle dedi:
Hayır terk etme. O hayız kanı değil sadece hastalık kanıdır. Hayız gördüğün zaman namazı terk et, kesildiği zamanda onun vaktini takdir et
sonrada kanı yıka ve namazını kıl" (J>
Hanefılere göre hayzın en az müddeti üç, en çoğu da on gündür. Üç günden az, on günden fazla gelen kan hayız kanı değildir, belki bir hastalık
alametidir. Sağlam olarak adetini gören bir kadın sonra doğumu önleme ilaçları vs tesirlerle adet gününün üçten aza düşmesi istihaze kısmına değil
o yine üç gün hesap edilmelidir. Çünkü o normal hayız halidir. Ancak ilaç onu normale çevirmiştir. Hayız içinde kanın devamlı gelmesi şart
değildir. Bir müddet içinde aralıklı olarak aksa da gene devamlı akmak hükmündedir. Adet kanı beyazlaşıncaya kadar devam ediyor.
 
Îstihaze:
 
Hayızda üç günden az on günden fazla, nifatada kırk günden Çok gelen kana istihaze denir. Bunun gibi elli beş yaşını geçmiş kadından gelen kan,
dokuz yaşına girmemiş çocuktan gelen kanda ıstıhazedir. Şu halde bu kan hastalık kanıdır. Özür sahibi gibi bu kadın hareket eder.
2. Nifas (Lohusahk) Kanı:
Nifasın lügatte manası doğumdur. Şeriaten manası ise doğumdan hemen sonra gelen kandır. Bu kana nifas denilmesinin sebebi, nefsin yani
çocuğun çıkışından hemen sonra başlamasıdır. Kadın i-çin nufesa tabiri kullanılır. Doğum ortasında çıkan veya doğumdan kısa bir süre önce çıkan
veya çocukla beraber çıkan kan nifas kanı değildir. Zira çocuktan önce çıkan bir kandır. Bu şekilde çıkan kan hastalık sebebiyle gelen kandır.
Bu sebeple kan gelse bile doğum ortasında da namaz kılmak kadına farzdır. Eğer namaz kılmaya o zaman imkanı olmazsa sonra kaza etmek
mecburiyetindedir. Nifasın en az müddeti bir andır. Bazı evkatta nifas kanı birkaç gün devam edebilir. Ekserisi kırk gün devam eder. En son altmış
gündür. Altmış günden fazla gelse istihaze kanıdır. Bu konuda sağlam olan şey tecrübe ve müşahadedir.
Hanefilere göre nifas:
Doğumdan sonra başlayan kana nifas kanı denir. Nifas (lohu-salık) hali ekserisi kırk gün devam eder. Bu müddetten sonra eğer kan bir daha gelirse
bu kan nifas kanı değildir. Bir hastalık, özür kanıdır. Böyle bir kan kadın görürse özür sahibidir. Yıkanarak namazını kılar, orucunu tutar ve diğer
şer-i işleri yapar. Kadında buluğ çağının başlangıcı dokuz, sonu ellibeştir. Buluğa (ergenliğe) eren kadına "baliğa",  adetten kesilen kadına da
"ayise" denir.
3- Doğum hamlin vadi yani bırakması demektir. Bazı kadınlarda doğumdan sonra kan gelmez. Bu şekilde olan doğumun hükmü ise cünüplüğün
hükmü gibidir. Yalnız gusül kâfidir. Nafile olan gusüllerin bir kısmı;
1- Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek için gusül etmek.
2- Medine-i Münevvere'ye girmek için gusül etmek.
3- Cemreleri taşlamak için gusül etmek.
4- Müzdelife'de gecelemek için gusül etmek.
5- Arafat'ta vakfe yapmak için gusül etmek.
6- Mekke-i Mükerreme'ye girmek için gusül etmek.
7- İhram için gusül etmek.
Zamanı: İhrama ne zaman girmesini kasd etse o zaman ihramın vakti başlar. İhram için gusül etmekte baliğ oîan-olmayan, akıllı olan-olmayan,
hayız olan-olmayan arasında kesinlikle fark yoktur.
8- Baygın olan kimsenin ayıldıktan sonra gusül etmesi.
9- Hidayete   gelen  kimsenin  hidayete  kavuştuğu  için  gusül etmsi.
10- Cenazeyi yıkadığı için gusül etmek.Vakti ise meyyitin guslü bittiği andan itibaren başlar. Ondan vazgeçeceği vakte kadar devam eder.
11- Erkek olsun  kadın olsun cuma namazına gidecek olan kimse için cuma günü gusül etmek. Bu guslün vakti fecri sadıktan sonra başlar ve cuma
namazı vaktine kadar devam eder.
12- Bayram için gusül etmek. Vakti ise; bayram gecesinin yansından sonra başlar, güneş batıncaya kadar devam eder.
13- Yağmur namazı için gusül etmek.
14- Husuf (Ay tutulması) namazı için gusül etmek.
15- Küsuf (Güneş tutulması) namazı için gusül etmek.
16- Deli olan kimsenin aklı başına geldikten sonra için gusül etmesi.
17- Berat veya Kadir gecesine ulaşan ve kan aldıran kimsenin gusül etmesi.
18- Yolculuktan gelen veya yeni elbise giyen kimsenin için gusül etmesi.
19- İnsanların toplanacakları yerde hazır bulunan kimsenin gusül etmesi.
Cünüp, hayız ve nifaslı kadının gusülden evvel saçlarını ve tırnaklarını kesmeleri ise caiz değildir. Eğer bir adam hadesi ekber ile bayram veya
cuma için gusül niyetini getirirse her ikiside caizdir. Eğer birisinin niyetini getirirse sadece o tek olarak olur. Abdestsiz olan bir cünüp eğer guslünü
yapsa abdesti yerine geldiği gibi cenabeti de kalkar.
Hamamda avretini açan kimse olduğu halde hamama girmek caizdir. Ancak mümkün ise onu yapan kimseyi ikaz etmek yoksa kalben nefret etmek
icap eder. Ancak Maliki mezhebine göre erkek avret yeri yalnızca kubul ve dübürdür. Kubul ve dübürünü örten kimseyi ikaz etmek icap etmez. Zira

kubul ve dübürden başka açan kimsenin Maliki olabileceği gibi başka bir mezhebin mensubu olup Maliki mezhebini taklit etmiş olur. 
[83]

Cünüp veya haiz olan kimse ne su nede toprak bulamazsa namazın vaktine hürmet vermek için namazını kılan ayakta fatihadan başka bir şey
okuyamaz. Sonra o namazını kaza eder. Hamileliğin normal müddeti dokuz aydır. Zira kadınların ekserisi dokuz ayda, bir kaç gün önce veya bir
kaç gün sonra doğum yaparlar. İmam Şafii'nin içtihadı şöyle olmuştur. Hamileliğin ekserisi dört aydır. Bu müddet ise çok az vaki olmuştur.
Hamileliğin en kısa müddeti altı aydır. Zira Cenab-ı Hak (cc) şöyle buyurmuştur:



Onun taşınması ile sütten kesilmesi otuz ay sürer. 
[84]

"Sütten kesilmesi de iki senede olmuştur. 
[85]

Şu halde hamilelik ve süt emme müddeti otuz ay, süt emme müddeti ise iki yıldır. Otuz aydan iki yıl çıkarılırsa hamilelik müddetinin altı ay olduğu
görülür. İşte bu altı ay hamileliğin en kısa müddetidir. Eğer bir kaadın evlendikten sonra altı aydan daha kısa bir zamanda çocuk doğurursa çocukta
ölmezse onun nesebi o kadının kocasına bağlı olmaz.
Hamile olan bir kadın eğer kan görürse ve kanda bir gün bir gece devam ederse onbeş gün onbeş geceyi geçmezse bu kan hayız kanıdır. Hayızla
haram olan her şeyi terk etmek mecburiyetindedir. Eğer bu kan bir gün bir geceden az veya onbeş gün onbeş geceden fazla olursa bu kan istihaze
kanı olur. Namaz ve diğer ibadetlerini yapmak zorundadır. Bazı alimlere göre hamile olan kadmm gördüğü ne kadar olursa olsun istihaze kanıdır,
hayız kanı değildir. Zira hamile kadnm hayız kanının çıkış yeri kapanmıştır demişlerdir. Umumi olan durum budur.
Kadmm gebelik zamanında imkansız olmasada adet görmesi çok enderdir. Cünüp, ay hali gören veya lohusa olan için namaz kılmak, tavaf
yapmak, mushafa veya parçasına dokunmak, Kur'an-ı Kerim okumak veya mescide girmek haramdır. Tilavet veya şükür secdesi yapmak haramdır.
Kabe'nin çevresinde nafile bile olsa tavaf yapmak haramdır. Bitişik olmayan bir kılıf, bir çanta, torba veya sandık içinde bulunan bir mushaf-ı şerifi
tutmak ise caizdir. Kur'an-ı Kerim'den bir parça da olsa okumak haramdır. Eğer dua niyetiyle okursa caizdir
Ayeti veya fatiha suresini dua niyetiyle okumak caizdir. İmam Malik'e göre cünüp olan Kur'an okuyamaz isede hayızlı ve lohusa o-lan kadın
okuyabilir. Delili ise istihsandır. Mescid içine geçmek ve girmek haramdır. Mescid içinde yatan kimse ihtilam olsa dışarı çıkmak için teyemmüm
eder. Dışarı çıkmaktan korkarsa teyemmüm ile oturur. Fakat bununla ne okuyabilir ne de namaz kılabilir.
Cünüpün dini kitaplardan herhangi birini elle tutması ve o-kuması, elini ağzını yıkamadan yeyip içmesi ve eliyle tutmadığı bir kağıda Kur'an
ayetlerini yazmassı mekruhtur. Hayız ve nifas halindeki olan kadın oruç tutamaz, münasebette bulunamaz. Temizlendikten sonra en uzun
müddetin altında kesilen adetlerde münasebette bulunmak için kadın gusül etmelidir. Ve kendisine geçmiş olan orucunu kaza etmelidir. Kadının
adeti tekerrür ettiğinden kendisine geçmiş olan namazını kaza etmez. Şarii bağışlanmıştır.
Bir adam abdestsiz olsa kendisine dört şey haramdır: Namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak, Kabe'yi tavaf etmek, Kur'an-ı tutmak. Cünüp iken caiz
olan şeyler; teşbih etmek, zikretmek, selat ve selam getirmek, Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek, dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler
okumak, kelime-i şehadet getirmek, Kur-an'a bakmak, bir kılıf içindeki Kur'an'a el sürmek, uyumak fakat abdest aldıktan sonra cünüp olan kimsenin
uyuması daha uygundur.
Cünüp olan kimsenin yemek yemek ve içmek istediği zaman ellerini yıkaması ve ağzı çalkalaması gerekir. Bir kimse ramazanda cünüp olarak
sabahlarsa veya gündüz uyuyarak ihtilam olursa orucu bozulmaz. Hanefilere göre abdest alırken ağızda kuru yer kalsa ab-destin sıhhatine mani
olmaz. Gusülde İse ağız içinde kıru yer kalırsa gusül sahih olmaz. Şafiilere göre abdestve gusülün her ikiside sahihtir. Burada karıştırılmaması
gereken husus şudur. Dişlerdeki dolgu ve kaplamanın üzerinden geçen su ağız içini ıslatıyor, kuru yer kalmıyor demektir. Dolgulu kaplamalı ağızda
suyun dolaşması dolgunun ve kaplamanın üzerinden geçip ıslatması yıkama şartının yerine gelmesi demektir. îllaada dolguyu söküp altına su
geçirmek kaplamayı kaldırıp altını yıkamak manasında bir mecburiyet yoktur. Böyle anlamak ve düşünmek çok hatalıdır.
Nitekim yaraya bağlanmış sargının üzerinden suyun geçmesi yahut mesh edilmesi altını yıkamış gibi sayılıyor. Sargıyı sökmek gerekmiyor. Bu
husus tüm fıkıh kitaplarında ifade edilmektedir. Bu bakımdan zarureten dişini dolduran veya kaplatan hanefilerin gusülde şafıileri taklit etme
mecburiyetleri yoktur. Zira dişe yapılan dolgu ve kaplama gusle mani değildir. Bilindiği gibi diş sağlığı, ağız iÇi temizlik hayati bir mevzudur.
Bunu basite alamayız. Çünkü be-endeki bir kısım rahatsızlıkların menşei eninde sonunda dişlere aglanmakta, dişlerdeki çürükler vücudun her yerine
rahatsızlık yaymaktadır. Bu bakımdan dişler mutlaka tedavi görmeli, bedene irecekleri zarar bertaraf edilmelidir.
Dişlerin tedavisi elbetteki çürüklerin doldurulması gerekenlerin kaplatılması ile olur. Hatta bazen de protezle mümkün hale gelir. Bunun
yapılmasının dinen mahzurlu olduğunu söylemek islamm insan hayatına değer vermediği, mensuplarının sıhhatini kaale almadığı manasına gelir.
Bu ise son derece mahzurlu bir imajdan başka bir şey olmaz. Kaldıki fıkıh kitaplarında diş tedavisinin zarureti anlatılmıştır. Bu iş için altın ve
gümüş kaplamanın caiz olduğu gerek diş doldurmanın gerekse kaplamanın gusle mani olmayacağı açık seçik ifade edilmiştir.
Resulü Ekrem (sav) efendimizde tedavi için fevkalade beyanlarda bulunmuş ve bizleri tedavi olmaya sevk ve teşvik etmişlerdir. "Tedavi olun ey
Allah'ın kulları! Allah (cc) her derdin devasını yaratmıştır. Devası olmayan sadece iki dert vardır. Bunlardan biri ihtiyarlık, diğeri ise ölümdür"
mealindeki söz Allah Resulü (sav) efendimize aittir. Diş tedavisi mevzuunda bir diğer hususta kadınlar adetli iken takma diş, dolgu ve kaplama
yaptırabilip yaptıramayacakları meselesidir. Kısaca arz ederimki Resulullah (sav) efendimiz sırf güzellik için yani estetik maksadıyla dişlerini
seyrelten kadınlara lanet etmiştir. Ancak hastalıklardan ötürü tedavi olmamızı emretmiştir.
Dişi dolduran kaplama veya takma sırf güzelleşmek için değil-de çürüyen yahut çıkan dişi tedavi etmek. Kısaca ihtiyaç olursa bunda abdestli,
abdestsiz, adetli, adetsiz, temiz olmak fark etmez. Lakin acil bir vaziyet yoksa her türlü şüphe ve tereddüdten kurtulabilmek için bu tedaviyi temiz
bîr zamana tehir etmek münasip olur. Netice olarak diyebiliriz ki insan sağlığına böylesine değer verip ö-lümle ihtiyarlıktan başka her derdin bir
devasının bulunduğunu ifade eden bir dinin mensuplarının dişlerinin çürüğünü tedavide zorlanmak şöyle dursun ihmal dahi göstermemeleri
gerekir. Fıkha göre tecdidül vudü vardır. Tecdidül gusüî ise yoktur.
 
Teyemmümün Niteliği Ve Farzları:
 
Teyemmüm lügatte bir şeyi kasd etmektir. Şeriaten ise namaz ve benzeri bir ibadeti kendine mubah etmek için yüzü ve iki elleri mesh etmek
niyetiyle tertemiz toprağı kasd etmektir. Teyemmümün meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur. Cenab-ı Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de
buyuruluyor ki:
Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız yahut herhangi biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlarla temasta bulunurda su bulamazsanız o

vakit temiz bir toprakla teyemmüm edin ve onunla yüzlerinizi ve ellrinizi mesh edin. 
[86]

Resulü Ekrem (sav) efendimiz de şöyle buyurmuşlardır:



Bütün yeryüzü mescid kılındı. Yeryüzünün taşı toprağıda su bulamadığınız zaman bize bir temizlik vasıtası kılındı. 
[87] İcma ise; fıkahaların tümü

teyemmümün meşruiyetinde kesinlikle birleşmişler, su olmadığı veya olduğu halde kullanma imkanı olmadığı zamanlarda suyun yerine abdest
alma veya gusletmeye bedel teyemmüm edilmesini kabul etmişlerdir. Teyemmüm hicretin altıncı yılında Beni Mustalik gazvesinde Resulü Ekrem
(sav) efendimiz ve bin kadar islam ceyşi sabah namazı için su bulamayınca teyemmüm inen geçmiş olan ayeti kerime ile meşru kılınmıştır.
Teyemmüm Allah (cc) tarafından bu ümmete has kılınmış bir özellik ve lü-tuftur. Allah (cc) bize şerefini artırsın.
Teyemmüm namaz vakti gelmeden önce de olsa caiz olur. îmam Şafii'ye göre namaz vakti gelmeden önce teyemmüm alan kimsenin teyemmümü
sahih olmaz. Bir teyemmüm ile farzlardan ve nafilelerden dilediği kadar kılmak caizdir. İmam Şafii'ye göre (ra) teyemmüm bir farzdan başka farz
olan namaz kılınmaz, nafilelerden ise dilediğini kılar temizlenmesine yetecek kadaar sudan aciz olan abdestsiz, cünüp, hayızlı ve lohusa için
teyemmüm caiz olur.
Hatta bir adam ihtilam (rüya halinde cünüp olsa) olduğu halde uykudan uyansa ve onun için abdeste yetip gusüle yetmeyecek kadar su olsa
teyemmüm eder. Hanefîlere göre o kimseye abdest vacip olmaz. îmam Şafii (ra)'ye göre o su ile abdest aldıktan sonra teyemmüm eder. Eğer
cünüplük ile beraber teyemmümden sonra abdes-tsızliği meydana gelse o kimseye abdest almak yalnız vacip olur.
Cünüplük için bir daha teyemmüm yapmak tüm mezheplere göre lazım gelmez. Eğer abdesti olmayan kimse için bazı uzuvlarını yıkamaya yetecek
kadar su olsa hanefîlere göre cünüplük için teyemmüm eder. O kimseye teyemmümden önce mevcud olan su ile abdest almak vacip olmaz. İmam
Şafii (ra)'ye göre önce o su ile abdest alır, ondan sonra teyemmüm eder. Eğer su bir mil kadar uzak olursa abdestsiz kimsede oraya gitmeye aciz
olursa o zaman teyemmüm yapabilir. Mil fersahın üçte biridir. Fersah ise dört bin adımdır.
Bir mil=2500 zira-i mimari olup 1895 metredir. Fersah üç üç mildir, 5685 metredir.
Teyemmüm hastalıktan dolayı da sahih olur. Şu halde hastalık sebebiyle suyu kullanmaya gücü olmazsa veyahut suyu kullandığında hastalığı artsa
o zaman teyemmüm edebilir. Ölmekten korkmak şart değildir. Ölüme veya hastalığa sebep olacak durumda ise o zaman isterse şehirde bile olsa
teyemmüm edebilir. İmameyn bunu kabul etmemişlerdir. Eğer düşmandan korksa veya yırtıcı hayvandan korksa yani kendisi ile suyun arasında bir
tehlike oluyorda eğer su ile abdest alsa o zaman yine teyemmüm edebilir. Zira nefsi tehlikeye atmak caiz değildir. Eğer yanında su varsa fakat
kendisi için veya hayvanı için lazım ise o zaman yine teyemmüm etmesi caiz olur. E-ğer bir kimse bayram namazına başlarsa abdesti bozsa abdest
alıncaya kadar namaz kaçmasına korkarsa o zaman teyemmüm etmesi caiz olur.
Eğer ip gibi alet veya kova gibi alet olmadığı halde mevcud suyu kullanmayan kimsenin teyemmüm etmesi caizdir. Şu halde imamete evla olan
sultan veya kadı veya ölünün velisi veya kıble imamı olanlardan başka bir kimse cenaze namazının kaçması veya bayram namazının kaçması
korkusundan dolayı suyu kullanmazsa teyemmüm etmesi caizdir. Fakat farz olan namazı ve cuma namazının geçmesinden korkmakla teyemmüm
caiz değildir. Zira bunların geçmesiyle yerlerine zuhr-i ahir ve farz namazlar için kaza kılınır.
Şafıilere göre teyemmümün ne zaman ve hangi durumlarda yapılacağı:
1- Seferde su bulunmadığı zamanda teyemmüm edilir. Şeriate göre suyun olmaması ise şarttır. Bir kimsenin yanında su varsa içmek için o suya
ihtiyacı vardır. Abdestte kullanmaması lazımdır. Zira şer'an suyu yok demektir. Suya içmek veya başka bir şey için muhtaç olan kimse suyu abdest
veya gusül için kullanamaz.
2- Suyun uzak olmasıylada teyemmüm edilebilir. Herhangi bir kimsenin bulunduğu yer ile arasmda yarım fersahtan (2.5 km) daha fazla ölçü varsa
teyemmüm edebilir. Suyun yanma gitmesi lazım gelmez. Zira gitmesinde meşakkat olur.
3- Su kendisine yakın olduğu halde suyun yanında düşmanı varsa ve o kişi düşmandan korkarsa oraya gitmesi şart değildir. Zira bu zorluk şer'an ve
hissen olur. Şer'an suyu kullanmanın zor olması şu şekilde olur: Eğer su kullansa hastalanması veya hastalığının artması gibi hallerde teyemmüm
edebilir. Suyu kullanmak kesinlikle caiz değildir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Başı yarıldıktan sonra yıkanıp ölen bir kişi hakkında onun teyemmüm etmesi yeterlidir." Yarasının üzerine bir bez bağlayıp onun üzerine mesh
ederdi. Sonra bedeninin sağlam kısmını yıkardı buyurmuştur.
4- Şiddetli soğuk sebebiyle de teyemmüm edebilir. Bunula beraber suyu ısıtma imkanı da yoksa teyemmüm edebilir. Zira Amr b. As cünüp olduğu
halde soğuktan hastalanmak korkusu sebebiyle teyemmüm etmiştir ve sabah namazını arkadaşı ile beraber kılmıştır.
Hz Amr bu sözü Resulü Ekrem (sav)'e söyledikten sonra Hz Peygamber tebessüm ederek onaylamıştır. Fakat bu vaziyette su bulunduğu ve
kullanabildiği vakit gusletmeli teyemmümle kıldığı namazları derhal kaza etmelidir.
 
Teyemmümün Şartları:
 
a- Namaz vaktinin gelmesini iyice bilmek.
b- Önce vücuttaki pislikleri götürmek.
c- İçinde un, kum, kireç gibi şeylerin olmadığı temiz bir sade toprak bulmak.
d- Namaz vakti geldikten sonra suyu aramak.
e- Teyemmümden önce kıble bellemesi için elinden gelen çabayı göstermek.
 
Teyemmümün Farzları:
 
iki veya üç farzı vardır. Bazı alimlere göre buna rükünde denilir.
a- Niyet etmek.  Buda ikiye ayrılır:
1- Farziyetin niyetidir.
Mesela farz namaz, tavaf gibi farz olan herhangi bir şeyin mubah kılınması için niyet getirmektir. Farz namazı mubah kılmak için niyet ettim veya
farz tavafı mubah kılmak için niyet ettim. Farziyeti mubah kılmak için niyet getiren kimse o teyemmüm ile nafile olan namazı da kıldığı gibi nafile
tavafıda yapar.
2- Sünnet namaz ve sünnet tavaf gibi hangisinin niyetini getirirse yalnız sünnet olanı o teyemmüm ile kılar veya yapar. Şayet bir kimse mutlak



niyetini veya nafile namazın niyetini getirirse yalnız nafile namazını kılabilir. Şu halde secde-i tilavet, secde-i şükür yapmak için veya Kur'an-ı
Kerim'i taşımak veyahut cenaze namazını kılmak için niyet getirirse bunların hepsini yapabildiği gibi nafile namazını da kılabilir. Bir teyemmüm
ile ne kadar nafile namaz kılarsaa kılabilir. Fakat bir farzdan başka kılamaz.
b- Yüzü ve kolları da dirseklerle beraber meshetmek önce eli temiz bir toprağa vurduktan sonra elleri ikinci sefer toprağa vurup sol eli sağ kolu, sağ
eli sol kolu dirseklerle beraber mesh etmelidir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Teyemmüm iki vuruştur. Birincisi yüz içindir, ikincisi de dirseklerle beraber kollar içindir. 
[88]

 Tüm azalarını eksik bırakmamak için mesh
etmelidir. İki vuruşta elinde yüzük varsa toprağın yüzüğün yerine değmesi için onu çıkarmalıdır.
c- Teyemmümü zikrettiğimiz tertibe göre yapmalıdır. Zira teyemmüm abdestin bedelidir. Bedelde mübdelü münhu gibi tertibe riayet etmekte bir
rükündür.
 
Teyemmümün Sünnetleri:
 
1- Abdestin sünnetleri gibidir. Teyemmüm içinde önce besmele çekilir. Sonra yüzün en üst kısmından başlanır, sonra sağ sonrada sol kol mesh
edilir. Yüze sıra geldiğinde başın da bir kısmı meshe girmelidir. Kollara sıra geldiğinde pazularm bir kısmı da meshe dahil edilmelidir. Yüz ve
kollar ara vermed'in hemen mesh edilmelidir. Teyemmüm bittikten sonra teşehhüd ve Hz Peygamber'den abdestten sonra okuduğu rivayet edilen
dua okunmalıdır.
Ammar b. Yasir rivayet ediyor: Hz Peygamber'in yanında saha-biler sabah namazı için ellerini temiz bir toprağa vurduktan sonra önce yüzlerini

mesh ettiler. Sonra ellerini ikinci kez toprağa vurarak omuzlarına kadar kollarını mesh ettiler. 
[89]

2- Elleri toprağa vurduktan sonra parmakları açmalı ve yüzü bir defada mesh etmelk gerekir. Kolları da birer defada mesh etmek sünnettir.
3- Elleri silkelemek, birbirine vurmak veya üflemek suretiyle toprağı hafifletmek gerekir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz de böyle yapmıştır.
Hz Peygamber Ammar b. Yasir'e - sana şöyle yapman yeterlidir diyerek iki elinin ayasını toprağa vurdu, ellerine üfledi, sonra her iki eliyle yüzünü
ve keffeynini mesh etti."
İki ellerinin ayasını toprağa vur sonra her ikisine üfle, daha sonra her ikisiyle yüzünü ve keffeynini mesh et." Teyemmüm etmenin şartlan farz
namazın vakti geldikten sonra teyemmüm edebilir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

Ümmetimden her kim namaz vaktine erişirse hemen namazını kılsın. 
[90]

Namaz vakti girerse hemen teyemmüm edip namaz kılarım. 
[91]

 Her farz namazı için teyemmüm etmek farzdır. Zira ibn Ömer demiştir. Abdest
bozulmazsa bile her farz namaz için tekrar teyemmüm yapılmalıdır. Bir teyemmüm ile ancak bir farz veya bir cenaze namazı kılınabilir. Fakat
istenildiği kadar sünnet namaz kılmabilir. Teyemmümün sebepleri oluştuktan sonrra gusül yerine de abdest yerine olduğu gibi teyemmüm

edilmelidir. 
[92]

İmran b. Kasım şöyle rivayet ediyor:
Resuli Ekrem (sav) efendimizle bir sefer beraberdim. Resulü Ek-rem (sav) namaz kıldırdı. Sonra bir kişinin tek başına namaz kıldığını görünce

şöyle dedi: Neden bizimle beraber kılmadın? Ey Allah'ın resulü ben cünüptüm, suda bulamamıştım. Teyemmüm etmen yeterliydi. 
[93]

 
Teyemmümü Bozan Şeyler:
 
1- Abdest bahsinde zikredildiği gibi abdesti bozan her şey te yemmümü bozar.
2- Teyemmüm ile abdst aldığımız halde su bulunduğu zaman teyemmüm bozulur. Zira aslı geldiği zaman bedel batıl olur. Resulü Ekrem (sav)
efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Temiz toprak müslüman için temizleyicidir. On sene sonra su bulmazsa yine teyemmüm etmelidir. Suyu bulduğu zaman teyemmüm etmesin. Zira
su ile temizlenmek daha hayırlıdır. Eğer namazdan sonra su bulursa namazı kaza etmez. Namaz içinde su görürse namaz tamamlanabilir ve namazı

sahihtir. Eğer namazı bozarsa su ile abdest alırsa başta namaz kılarsa daha faziletlidir.  
[94]

3- Kişi hasta ise iyileşirse teyemmümü bozulur.
4- İslamdan rıddet yani irtidad olmakta teyemmümü bozar. Zira teyemmüm" ibadeti helal ediyor. İrtidad halinde ise böyle bir şeyi meydana
getirmez. Fakat abdest ve gusül böyle değildir. Onlar abdestsizliği ve cünüplüğü ortadan kaldırmak içindir. Bunun için irtidad eden bir kişinin
abdesti ve gusülü bozulmaz.
Hanefılere göre riddet (islam dininden dönme) teyemmümü bozmaz. Müslüman olan kimse teyemmüm edip sonra dinden dönse bir daha İslama
gelse o teyemmüm ile onun namazı sahih olur. Herhangi kimseninde abdest uzuvlarının çoğu küçük hadeste ve bütün bedenlerinin çoğu büyük
hadeste yaralı olsa o kimse teyemmüm e-debilir. Zira çoğunluk için bütünün hükmü vardır. Eğer çoğu yaralı olmazsa gusülde ve abdestte uzuvları
yıkar. Yıkamak ile teyemmümü bir arada yapmaz. Zira bedel ve mübdelü minhü bir araya getirilmesi caiz değildir.
Abdest uzuvlarının çoğunda yara varsa su gibi teyemmümde oraya zarar verirse namazı kaza eder. Kafirlerin abdestten men ettikleri müslüman
gibi ve zindanda olan tutuklu gibi ve eğer abdest alırsan seni öldürürüm denilen kimse gibi bu durumda onun için teyemmüm caizdir. Mani
kalktığı zaman namazı kaza eder. Teyemmümü her yönden temiz olan toprak cinsinden bir şeyle yapmak lazımdır. Üzerlerinde pislik dokunmamış
bir toprak, kum, horusan, alçı gibi toprak cinsinden olan maddelerle kaya tuzu ile çamurla sıvanmış duvarla da teyemmüm caizdir. Bunların
üzerinde toz bulunması kesinlikle şart değildir. Fakat çamur kurumadıkça çamurla teyemmüm etmek caiz değildir.
Odunların ve otların yanması ile meydana gelen küllerle, altın, gümüş, demir gibi eriyip şekil değiştiren ve yumuşayan madenlerle inci, cam, kumaş
ve elbiselerle, hayvan potekileri ile teyemmüm yapılmaz. Zira bunlar toprak cinsinden sayılmazlar. Fakat bunların üzerinde belli bir şekilde toz



bulunursa o zaman onlarla değil üzerlerinde teyemmüm edilebilir. Birde üzerlerindeki topraklardan dolayı cevher halinde bulunan altın, gümüş,
bakır gibi madenlerle teyemmüm etmek caizdir. Eğer ev süpürse veyahut bir duvar yıkılmış olsa veya buğday ölçek yüzüne ve kollarına toz isabet
edip mesh etse teyemmüm caiz olur. Şayet mesh etmezse caiz olmaz.
, Teyemmüm yapmak isteyen kimseye bir ok atımı (galve) kadar mesafede su aramak vacip olur. Galve bir ok atımı kadar demektir ki 300 ziradan
400'e kadardır. Şu halde galve 225-360 metre arasında değişen uzaklıktır. İmam Ebu Yusuf (ra)'dan şöyle dediği rivayet e-dilmiştir: Eğer su, o
kimse suya gidip abdest alıncaya kadar kafile gidip gözünden kaybolacak miktarı yerde ise uzak olmuş olur. O kimse suyu aramaksızın teyemmüm
edebilir.
Muhit sahibi bu kavli beğenmiştir. Eğer o kimse suyun yakın yerde olduğunu sanırsa araması vacip olur. Yakın yerde olduğunu sanmazsa araması
vacip olmaz. Bir kimse suyu arkadaşından istediği zaman şayet arkadaşı suyu vermezse veyahut suyu mislinin değerinden daha pahalı vermek
isterse veya suyu değeri olan paraya verip onun parası da olmazsa bu üç suretlerde de o kimse teyemmüm edebilir. İmam Ebu Yusuf ile İmam
Şafii'ye göre teyemmüm yalnız toprakla yapılır. İmam Malik'e göre toprak ve kumla teyemmüm caiz olduğu gibi otlarla, ağaçlarla ve karla caizdir.
Ahmed b. Hanbel'e göre teyemmüm yalnız yanmamış olan ve başkasından gasbedilmemiş olan tozlu bir haldeki temiz bir toprakla yapılır, kum ve
diğer şeylerle yapılmaz.
 
Mestler Üzerine Mesh Etmek:
 
Mest (edik) üzerine mesh etmek sünnet-i meşhure ile caizdir. Bu sünnet-i meşhure ile sabit olup Allah (cc)'ın kitabında açıklanmayan tatbikattır.
Zira Kur'an-ı Kerim'in hükmü iki ayakları yıkamaktır. Mest üzerine meshi caiz görmeyen kimse bid'atçı olur. Fakat onu caiz gördükten sonra
azimet yani kasd yolunu kabul ederek mesh etmezse onun yerine ayaklarını yıkamayı tercih ederse sevap kazanır. Mest deriden yapılan topukları
örten bir ayakkabıdır. Mestler üzerine mesh etmenin şartları caiz olmak için beş tane şartı vardır.
1- Mestlerin abdestten sonra giyilmesi gerekir. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Bırak onları! Ben ayaklarım temizken (abdestli iken) onlan giydim. Daha sonra da Hz Peygamber mestleri üzerine mesh etti."
2- Mestler ayakların yıkanması farz olan yerlerini kapatmalıdır. Zira o yerleri kapatmadıkça onlara mest denmez.
3- İçine su girmeyecek kadar sağlam olmalıdır.
4- Mestler mukim için 24 saatlik bir yürüyüşe yolcu için ise 72 saatlik bir yürüyüşe dayanacak kadar sağlam olmalıdır.
5- Mestler tertemiz olmalıdır. Murdar olan hayvanın derisinden yapılan mestlere mesh etmek caizdir. Mest üzerine meshin süresi mukim için bir
gün bir gece, seferi için de üç gün üç gecedir. Şureyh b. Hani şöyle rivayet etmiştir;
Hz Aişe'ye giderek mestler üzerine mesh etmeyi sordum. Hz Ai-şe bana Hz Ali'ye git bu hususu o benden daha iyi bilir. Zira o Hz Peygamber (sav)
ile beraber sefere çıkmıştır dedi. Hz Ali'ye sorduğumda şöyle dedi:

Resulullah seferi için üç gün üç gece, mukim için de bir gün bir gecedir diye vakit tayin etti.
[95]

Eğer mukim olan kimse mestlerine mesh edip sefere çıksa bir gün bir gece mesh edebilir. Eğer seferde ise mesh edip ve sonra mukim olursa keza
bir gün bir gece devam edebilir. Zira ikamet hali a-sıldır. Aynı zamanda mesh ruhsattır. Ruhsatın en kuvvetlisi de bir gün bir gecedir. Meshin
müddeti abdest temas olduktan sonra ve mestler giyildikten sonra abdest ne zaman bozulursa o zaman meshin müddeti başlar. Mesela bir kişi öğle
namazı için abdest alıp mestlerini giyindiğinde ve sonra güneşin battığı anda abdestİ bozulduğunda müddet başlamış olur.
Bundan sonra bir gün bir gece mukim için veya üç gün üç gece misafir için müddet başlar. Meshin farzı birdir. Mestin üzerine mesh etmektir. Az
bir yerde olsa yeterlidir. Yalnız alt ile kenarını mesh etmek yeterli değildir. Şu halde üstü ile beraber altını da mesh etmek sünnettir. Parmakları
açarak her iki eli ıslattıktan sonra sağ eli sağ ayağın parmakları üzerine koyup ayak bileğine doğru ve onunla birlikte de sol eli alttan topuk üzerine
koyarak parmaklara doğru çekip mesh etmektir. Sonra sol ayağı da şu şekilde yapmaktır.
Seferi meşru -olmayan (hırsızlık gibi) bir şey için yola çıkarsa yine bir gün bir gece mesh eder. Gasbedilmiş veyahut çalınmış bir mestin üzerine
mesh etmek caizdir. Mestin üst tarafı zayıf olduğu i-çin rutubeti önlemeyecek hale gelse veya geniş olduğu için yukarda ayağın bir kısmı görünse
mest için caizdir.
Herhangi bir kimse abdest aldıktan sonra mesti giyer fakat iki ayağı veya biri kendi yerine girmeden abdesti bozulursa o mestin ü-zerine mesh
etmek kesinlikle caiz değildir. Bir kimse ayağına deri sarar ve onu mest olarak bilirse bunu mesh etmek caiz değildir. Çünkü bu mest yerine
geçmez. Bir kimsenin ayağında yara bulunursa ve ayağını yıkaması o kimseye zarar verecekse üstüne bir şey sarıp mesh etmesi caizdir. Bu kimse
daha sonra teyemmüm ederek namaz kılar. Şu vaziyette mest giyecek olursa mesh etmesi caiz değildir. Bir kimsenin mestinin birinin deri, birinin
keçe olması mesh etmesine mani değildir. Deri, keçe ve katlanmış bez arasında fark yoktur. Hepsi de mesh için uygundur.
Herhangi bir kimsenin ayağında çorap olursa suyun girmesine engel olmaz, sağa sola yürümeye dayanmayan ince deri olursa her ikisine de mesh

etmek caiz değildir. 
[96]

 
Meshi Bozan Şeyler:
 
Abdesti bozan şeyler meshi de bozar. Meshi bozduktan sonra mestin ayaktan çıkarılmasını gerektiren şeyler dörttür:
a- Mesh müddetinin tamam olması.
b- Guslü gerektiren hallerden birinin meydana gelmesi.
c- Mestin birinin veya ikisinin aynı zamanda ayaktan çıkması,
d- Ayaktan yıkanması gereken bir şeyin görünmesidir. Herhangi bir kimse müddetin bitmiş ya da bitmemiş olduğu konusunda şüpheye düşerse bu
durumda mesh edemez. Gusül lazım olursa bu meshi bozar. Bu vaziyette kim olursa mestleri çıkarması gerekir. Guslederken mestlerin çıkarılması
gerektiğini Saffan b. Assai şöyle rivayet ediyor:
Yolculukta olduğumuz zaman Hz Resutullah (sav) bize mestlerimize üç gün mesh etmeye izin veriyordu. Üç gün boyunca cünüp olduğumuz



zamanlar müstesna ne küçük ne de büyük abdestimizi yaparken ve ne de uyurken mestlerimizi çıkarmıyorduk. 
[97]

Zira cünüplük vücudun bütününü yıkamayı gerektiren bir durumdur. Cabir ve Asaip, cebair cebire kelimesinin çoğuludur. Cebire yaralı bir azanın
üzerine sarılan sargı bezi veya bu azanın üstüne konan ilaçtır. Asaip ise esabe kelimesinin çoğulu olup yara üstüne iyileşinceye kadar onu kirden ve
necasetten koruması için sarılan sargıdır. İslam kolaylık dini olduğu için hayatın bütün yönlerini gözetmiştir.  İbadetleri eda etmekle insanın
selametini korumak arasında uygunluk meydana getirecek hükümler koymuştur. Bir kimsenin bir yeri veya bir organı yaralı olursa ya da kırılırsa
buraları sarmak zorunda kalır. Bu durumda üç şey yapmak lazımdır:
a- Cebire veya esabenin üzerine mesh etmelidir.
b-Yaralanan veya kırılan azanın sağlam olan kısmını yıkamalıdır.
c- Yaralanan veya kırılan azanın yıkama sırası geldiğinde abdest almalıdır. Eğer kırığı veya yarayı sarmaya lüzum yoksa, yıkama imkanıda olmazsa
sağlam yeri yıkamak yaralı olan yeri de teyemmüm etmek vaciptir. Eğer abdesti bozulmazsa o kişi her namaz için teyemmümü bir daha
tekrarlamalıdır. Zira bir teyemmüm ile sadece bir farz namaz kılınabilir. Abdesti bozulmazsa yaralı veya kırık organı teyemmüm ederken diğer
azaların tekrar yıkanması lazım gelmez.
Cebire ve esabe üzerine yapılan meshin süresi: Meshin belli bir müddeti yoktur. Özür devam ederse her abdestte onların üzerine mesh edilebilir,
özür ortadan kalktıktan, yara veya kırık iyileştikten sonra onların üzerine mesh edilmez. Kırığın veya yaranın üzerindeki sargıyı kaldırıp yerini
yıkamak vaciptir. Kişi abdestliyken yarası iyileşip meshi bozulsa mesh edilen ve ondan sonra gelen abdest azalarını ikinci sefer mesh etmek veya
yıkamak vacip olur.
İster küçük, ister büyük hadesten taharet olsun yani abdest veya gusülde cebireler üzerindeki hüküm aynıdır. Ancak mesh büyük hadesten ötürü
bozulursa sadece asabe ve cebirenin yerini yıkamak vacip olur. Bedenin diğer kısımlarını yıkamak şart değildir. Yara veya kırık üzerine sargı saran
kimsenin üç durumda namazı kaza etmesi vaciptir:
1- Abdestsiz veya cünüpken sarılan ve çözülmesi mümkün olmayan sargılardan ötürü namazı kaza etmek vaciptir.
2- Sargı teyemmüm azalarında (kollarda ve yüzde) olursa yine namazı kaza etmek lazımdır.
3- Sargı yaranın haricinde kalan sağlam kısmıda kapatıyorsa namazı kaza etmek vaciptir.
Teyemmümsüz, meshsiz olan kimseler gibi hangi çeşit namaz olursa olsun secde, her çeşit tavaf batıl ve haram olduğu gibi Kur'-arı-ı Kerİm'i
taşımak veya muhafaza içinde olsa dokunması haram ve sakıncalıdır. Paraya ve elbiseye Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılırsa o-na dokunması haram
değildir. Muska diye adlandırılan kağıdada haram değildir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimizin Heraklius'a gönderdiği mektupta bir ayeti kerime
vardı. Hz Peygamber bu mektubu götürene devamlı olarak abdestli kalmalısın diye emir vermedi. Şu halde abdesti olmayan onu ve ona benzeyen
şeyleri götürmesi, taşıması caizdir.
Muska ve ona benzer şeyleri beraber helaya götürdüğü için onları naylona ve mumlu bir beze sarmak lazımdır. Abdesti olmayan kimse Kur'an-ı
Kerim'i başka bir meta ile birlikte taşıması caizdir. Tefsir içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim'i taşıması veya dokunulması caizdir. Fakat Kur'an-ı
Kerim huruf cihetiyle tefsire fazla veya denk olursa veya Kur'an-ı ortaya, tefsir ise kenarda ise o vakit ne dokunulması ne de taşıması caiz değildir.
Abdestsiz olan mümeyyiz çocuk Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için hem dokunabilir hem de taşıyabilir. Fakat çocuk mümeyyiz olmazsa veya
öğrenmek için olmazsa taşıması ve dokunması caiz değildir.
Kur'an-ı Kerim'in yapraklarını bir temiz değnekle {yaprak değneğin üzerine yüklenmemek şartıyla) çevirmek caizdir. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde
yazılı olduğu levhayı ellemek veya taşımak kesinlikle haramdır. Kur'an-ı Kerim-i temiz bir mürekkep ile yazmak lazım ve elzemdir. Haram ve necis
bir mürekkep ile yazmak büyük bir suç ve günahtır. Dini ilmler ve hadisi nebevide öyledir. Öyle şeyleri özenle üzerinde durmak lazım ve elzemdir.
Öyle şeyleri bilmeyen kimse necis olan yere düşen kalemini alarak temizlemeden aynı o kalemle a-yet, hadis ve dini kitaplar yani islami kitaplar
yazan üzerinde alarak onunla namaz kılar.
Kur'an-ı Kerİm-i bir duvara, elbiseye, yemeğe yazmak ve yazdırmak mekruhtur. Üzerinde Kur'an-ı Kerim ayeti yazılmış elbiseyi giymek ve
yemeği yemek caizdir. Bir tahtanın üzrinde Kur'an-ı Kerim yazılmış ise o tahtayı yakmak caiz değildir. Fakat ayak altına düşmemek için yakmak
caizdir. Kur'an-ı Kerim'i müteneccis bir şey üzerine veya müteneccis bir mürekkep ile yazmak caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'i küfür ülkesine
götürmek caizdir. Eğer kafilelerin eline düşmek korkusu varsa götürülmesi kesinlikle caiz değildir.
Müteneccis bir ağızla Kur'an okumak mekruhtur. Alim olma yan kimsenin Kur'an-ı tefsir etmesi haramdır. Kur'an-ın hepsini veya bir bölümünü
unutmak büyük bir vebaldir. Kur'an-ı yüzünden okumak ezbere okumaktan daha efdaldir. Hanefılere göre kınlan veya yarası bulunan bir uzvu
(organı) yıkamak zarar verince kırık üzerindeki tahtaya veya üzerindeki sargıya hem abdest ve hem de gusül için bir sefer mesh edilir. Eğer bu
mesh zarar verirse terkedilir.
Elde, tırnakta ve diğer uzuvlarda bulunan herhangi bir yara ü-zerine konulmuş sakız, pamuk gibi şeylerin veya ilaçların üzerine de zaruret halinde
bir sefer mesh yapılır. Bunlara sıcak su zarar vermiyorsa mesh yeterli olmaz, yıkamak gerekir. Yapılacak meshin bütün sargıyı kaplaması
gerekmez. Çoğunluğunu mesh etmek yeterlidir. Sargıyı çözmek zarar veriyorsa özürlü yerin etrafını sargı altındaan yıkamak gerekmez. Bunlardan
açık bulunan yerleri mesh etmek kâfidir. Bunun üzerine yapılan mesh için belli bir müddet yoktur. Özür devam ettiği müddetçe sargı üzerine mesh
yapılır. Bu sargının taharet hali üzere (abdestli olarak) sanlmış olması da şart değildir.
Bir sargı üzerine mesh yaptıktan sonra sargı değiştirilirse tekrar mesh gerekmez. Yine bir sargı mesh yapıldıktan sonra onun üzerine başka bir
sargı daha sarılmış olsa yeniden bir mesh daha yapılmaz. Henüz özür kalkmadan sargı açılsa mesh bozulmuş olmaz. Bir özürden dolayı iki ayaktan
biri üzerine mesh yapılınca diğerini yıkamak gerekir. Zira bu meshi de yıkamak hükmündedir. Özür tamamen kalkınca mesh bozulmuş olur. Artık
sargı üzerine mesh yapılmaz. Yerinin yıkanması gerekir.
Malikilere göre mesh için bir zaman yoktur. Gusül gerektiren bir durum olmadıkça mestler üzerine daima mesh yapılabilir. Ancak cuma namazını
kılacak kimseler için her cuma günü mestlerini çıkarıp ayaklarını yıkamaları menduptur. Hanbelilere göre günah işlemek için yola çıkıldığı
takdirde bu müddet bir gün bir gece (24 saat-dir).
 
İstinca Ve Adabı:
 



İstinca; sidik ile dışkının çıkış yerlerindeki pisliği temizlemektir. Eziyetten ve zorluktan kurtulmak anlamına gelen neca kökünden alınmıştır. Veya
yüksek arazi anlamına gelen necve'den veya dübürden çıkan manasına gelen necivden alınmıştır. Mücmel'ül-Lu-gat'a göre "necv" karından çıkan
şeydir. îstinca o çıkan şeyden ve o-nun eserinden su ile veya toprakla kurtulmak istemektir.
Karından çıkan pislik, idrar, dışkı, meni, mezi, vedi ve iki yoldan çıkan kan gibi şeylerdir. Bunlardan istinca (temizlenmek) Hanefılere göre
sünnettir. Şafıilere göre de vaciptir. Yelden istinca sünnet değildir. Zira yel necis değildir. İki yoldan başka yerden çıkan şeyin temizlenmesine
istinca adı verilmez. Pislikten kurtulmak için mutlak su yani tabii su kullanmak caizdir. Ondan başka pisliği gideren taş gibi her çeşit kuru şeyler ile
istinca yapmak caizdir. Fakat en iyisi taş gibi şeylerle silinip su ile temizlenmektir. Zira taş pisliği siler, suda eserini götürür.
Eğer biri kullanılacaksa kesinlikle suyun kullanılması lazım ve elzemdir. Zira su hem necaseti hem de eserini götürür. Şayet taş ile
temizlenebiliyorsa taşın kuru olması şarttır. Ön ve arkadan çıkan pisliği kurumadan temizlemek gerekir. Pisliği vücudun diğer yerlerine
dağıtmamak gerekir. Yani kamışın sünnet yerlerini ve dübürün duvarlarını aşmamalıdır. Bununla beraber taş ve benzeri şeylerle silinip maddenin
üç taneden az olmaması gerekir. Zira İbn. Mesud şöyle demiştir: "Hz Peygamber büyük abdestte çıktı. Bana üç tane taş getirmemi emretti. Hz
Peygamber şöyle buyurdu:

Biriniz büyük abdeste gittiğinde beraberinde üç taş götürsün. Onlarla temizlensin. Temizlenmek için üç taş kafidir. 
[98]

 Hz Peygamber şu ayet
Küba ehli hakkında nazil oldu diyerek Tevbe suresinin 108. Ayetini okumuştur:
O mescidde asla namaz kılma. Senin namaz kılmana layık olan mescid ilk günden beri takva üzerine kurulu olan mesdddir. Orada maddi ve manevi

pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah'ta çok temizlenenleri sever. 
[99]

 Ebu Hureyre Küba ehli su ile temizleniyordu, bu ayet
onlar hakkında nazil oldu demiştir. Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

îstincada üç taştan az kullanmayın. Kim taş ile istinca yaparsa taşları tek sayıda kullansın. 
[100]

 Aslında necis olan veya sonradan necaseti
meydana gelen şeylerle istinca yapmak kesinlikle caiz değildir. Zira öyle şeyler pisliği götürmez, aynı zamanda necaseti artırır.
îbn Mesud şöyle rivayet ediyor; Resulü Ekrem (sav) efendimiz büyük abdeste çıktı. Bana üç taş getirmemi emretti. İki taş bulabildim. Üçüncü taş
yerine kurumuş bir hayvan dtşkısı götürdüm. Hz Peygamber taşlan aldı, dışkıyı atarak bu necisür dedi."
îbn. Mesud Hz Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor; Cinlerin elçisi bana geldi. Onunla beraber gidip cinlere Kur'an okudum. İbn.
Mesud olayın devamını şöyle anlatıyor; Cinler Hz Peygam-ber'den yemek istediler. Hz Peygamber üzerine Allah'ın adı anılan her kemik sizin
yiyeceğinizdir. Üzerinde eti çok olan her kemik sizin yiye-ceğinizdir. Hayvanların dışkıları da sizin hayvanlarınızın yiyeceğidir dedi. Sonra
ashabına sakın kemik ve dışkı ile istinca yapmayın. Zira onlar cinlerden olan kardeşlerinizin yiyeceğidir dedi." Hz Peygamber Şöyle buyurmuştur:

Kurumuş hayvan dışkısı ve kemikle istinca etmeyin. Zira onlar cinden olan kardeşlerinizin yiyeceğidir. 
[101]

 Mademki cinlerin hatırı i-çin kemikle
istinca yapılmıyor. O halde insanların yiyeceği olan ekmek gibi şeylerle bitterıkı evla yapılmaz. Zira muhterem olan şeylerle istinca etmek
haramdır. Örneğin hayvanın ön ve arka bacaklarıyla veya kalçasıyla istinca etmek haramdır. Zira bu insanın Allah tarafından şerefli kılınmasına
ters düşer. Şayet eti yenen hayvanın parçası yün gibi hayvandan ayrılır ve temiz olursa veya murdar olan hayvanın derisi tabaklanmışsa bunlarla
istinca etmek caizdir.
Defi hacet yapılacak yerlerle ilgili adab: İnsanların gelip geçtikleri ve oturdukları yerlere küçük ve büyük abdest yapılmamalıdır. Zira onlara zarar
vermek haramdır ve aynı zamanda suçtur. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz: "Lanet getiren iki yerden sakının dedi. Sahabe - lanet getiren iki yer

nedir? diye sorunca, Resulü Ekrem (sav) insanların yoluna ve gölgelerine büyük-küoük abdest yapmaktır buyurdu. 
[102]

Duvardaki ve yerdeki olan deliklere küçük-büyük abdest yapılmamalıdır. Zira o deliklerde akrep gibi zararlı hayvanlar olabilir ve aynı zamanda
insanlara zarar verebilir. Bazı zamanda sidik ve pislikten zahmet görecek veya Ölecek küçük hayvanlar olabilir. "Abdullah b. Seric'in rivayeti

şöyledir: Hz Peygamber yerdeki deliklere bü-yük-küçük abdest yapmayı yasak etmiştir. 
[103]

Akmayan sulara büyük-küçük abdest yapılmamalıdır. Şu halde su çokda olursa o su pislikle bile necis olmasa da gene insan tabiatı o sudan
tiksinir. Şayet su kulleden az ise necasetin düşmesiyle haram olur ve zayi olur. İnsanların başka bir şekilde faydalandıkları meyve ve ağaçların altına
da büyük-küçük abdest yapılmamaalıdır. Şayet meyveler düşerse pislenir. Zaten haliyle insan tabiatı öyle yerlere büyük-küçük abdest
yapılmasından tiksinir.

Buradaki yasaklar kerahat nedeniyledir. Fakat İmam Nevevi tahrim için olduğunu işaret etmiştir.
[104]

 Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak
müstehaptır. Zira necis yerlere sol ayakla girmek daha iyidir. Tuvalete girdiği zaman kendine beraber tazim edilen bir şeyi götürmemesi lazımdır.
Tuvalete daha girmeden önce bu duayı okumalıdır:

Allah'ın adıyla ya Rab! Brkek-dişi, cin ve şeytanlardan sana sığınıyorum.
[105]

 Resulü Ekrem (sav) efendimiz tuvaletten çıktıktan sonra bu duayı
okumuştur.
Ya Rabbi! Senin affını talep ediyorum. Benden pisliğin eziyetini giderip bana afiyet veren Allah'a hamd olsun. Bana yiyeceklerin lezzetini tattıran

kuvvetini bedeninde bırakıp pisliği de dışan atan Allah'a hamd olsun."
[106]

İstinca yani ön ve arkayı temizlemek beş çeşittir:
1- Büyük abdestten sonra çıkış yerini yıkamak vaciptir.  Şu halde cünüp, ay hali ve loğusanın da ön ve arkalarını iyice yıkamaları bu
konulardandır.
2- Pislik (dışkı) çıkış yerinin çevresine yayıldığında dokunduğu yerleri de iyice temizlemek ve yıkamak vaciptir. Bu İmam Muham-med'e göredir.
İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf a göre çevreye taşan dirhem miktarı olursa vacip az ise sünnettir. Bu konuda -mam Muhammed'e göre amel
etmek yarar ve fayda verir. İhtiyat olarak daha iyidir. (Fetavayı Hindiyye)
3- Pislik çıkış yerinin etrafına dağılıp yayılmazsa o zaman temizlenmesi su ile yıkanması ve taş benzeri bir madde ile temizlenmesi sünnettir.
4- Yalnız idrar yapılırsa o zaman tenasül aletini veya cihazı yıkamak müstehaptır.



5- Yellendikten sonra temizlenmeye kalkışmak bid'attır. Ayak-a, uzanık vaziyette veya tamamen soyunmuş bir vaziyette hiçbir özar yokken idrar
yapmak mekruhtur. Bir özür olursa bir sakıncası yoktur. Bu konuda Hz Aişe validemiz diyor ki:
Kim size Resuîullah (sav) efendimiz ayakta durup idrarını yaptığını söylerse sakın onu tasdik etmeyin. Zira Resuîulîah (sav) ancak ve ancak
çömelerek idrarını yapardı." (Beş muhaddis rivayet etmişlerdir).
İmam Nevevi (ra) bu konuda diyor ki " Şüphesizki çömelerek idrar yapmak daha iyidir. Şu halde ayakta idrar yapmak mubahtır." Nitekim Huzeyfe
(ra)'nın bu konuda rivayet ettiği sahih bir hadis vardır. Nevevi'nin bu tesbitinde ümmet için kolaylık vardır. Allah (cc) daha iyisini bilir. Hanefi
mezhebine göre taşlarla istinca sünneti mü-ekkeddir. Şafii mezhebine göre bir farizadır.
Bir kimse taşlarla veya onun yerine kaim şeylerle istincayı terk etse namazı caiz olmaz. Bu mesele aslında bir başka meselenin fer'i-dir. Eğer
necaset dirhem miktarı yahut daha az olursa namazın cevaz için onun izalesini gerekli {farz} kabul edecek miyiz, yoksa etmeyecek miyiz? Hanefi
mezhebine göre gerekli değildir. Şafii mezhebine göre gereklidir. Nitekim bu necaset başka bir mahalde de olsa aynı şekildedir. Ancak bu mahalde
taşla, kerpiçle temizlenir. Sair mahallerde ise ancak su ile temizlenir (kifaye).
İstinca eden kimse îmam-ı Azam'a göre mahrecini (büyük pislik mahallini) önce yıkar. İmameyne göre mahrecini ikincide yıkar. Fetva îmam-ı
Azamı (ra)'ın görüşüne göredir. Yaz günlerinde birinci taş ile idbar olunur. Yani taş arkaya doğru çekilir. Zira yaz gününde husyeler sarkar. Dışkı
bulaşmasından sakınarak ikbal olunmaz. Yani öne doğru çekilmez. Ondan sonra ikbal olunur. Ondan sonra temizlikte mübalağa için arkaya doğru
çekilir. Kış günlerinde bu şeklin aksi yapılır. Kadın yaz ve kış, erkeğin yazın istincası yapar. Yani fercinin pisliğe bulaşmaması için daima birinci
taş ile önden arkaya doğru çeker.
Erkek, istincanm başlangıcında orta parmağını diğer parmaklarından biraz yüksek tutar ve mahrecini yıkar. Ondan sonra üç sefer yıkadığı vakitte
yüzük parmağını kaldırır, ondan sonra serçe parmağını kaldırır. Ondan sonra şehadet parmağını kaldırır. Yani yüksek tutar ve kalbine kanaat
gelinceye kadar yıkar.
Kadın yüzük parmağı ile orta parmağını beraber kaldırır. Ondan sonra erkeğin yaptığı gibi yapar. Zira kadın, erkek gibi bir parmağıyla başlasa
olaki parmağı fercine gidip istemeden de olsa iştah-lanırsa üzerine gusül vacip olur. Küçük abdest bozulduktan sonra kalp damlamanın kesilmesine
dair kanaat getirinceye kadar yürümekle veya öksürmekle veya sol taraf üzerine yatmakla istibra yani idrarının  sonunu almak vaciptir. 
Zahiriyyede böyle zikredilmiştir.
Bir kavle göre; zekeri üç kere silkmek ve çekmekle yetinilir. Şurası bir gerçektir ki; insanların tabiatları ve adetleri çeşitlidir.
Kemik, tezek, saç, ağaç yaprağı, cam, et, yiyecek maddeleri ile istinca yapmak mekruhtur. Zira bu maddelerin ekserisi insanlar bazı faydalı
konularda da kullanmaktadır. Tezeğin yakıt ya gübre o-larak kullanılması, cam ve benzeri madeni eşyanın toplatılarak fabrikalarda
değerlendirilmesi bu cümledendir.
İslam dini her zamana ve her millete haber veren son dindir, insanların faydalanacağı maddeleri h.er vakit kıymetli saymış ve muhafazası için bir
akıl çaresi koymuştur. Taşla istinca yapmak mümkündür. Su bulunmadığı veya su bulunduğu halde evvela taşla istinca sonra su ile iyice
temizlenmek daha uygundur. Helaya girilirken, mümkünse içinde namaz kıldığı elbisenin başkasıyla girmek müstehaptır. Eğer mümkün olmazsa
kesinlikle bir beis yoktur. Bu vaziyette helaya girilirken müstehap sayanlarda olmuştur. Küçük-büyük abdest bozarken kıbleye karşı durmak,
kıbleye arkasını dönmek mekruhtur. Şu halde avret yerinin açılmasıyla olursa mekruh olur. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Büyük abdest bozmaya hazır olduğunuzda Allah'ın (cc) kıblesine saygı gösterin, kıbleye önünüzü veya arkanızı dönmeyin. Ancak doğu veya batı

taraflarına doğru durun." 
[107]

Şayet önü veya arkayı kıbleye dönmek hades için olmayıp ancak hadesin giderilmesi olursa, mekruh değildir. {El Encaş). Avret yeri açık halde,
kıbleye önünü veya arkasını dönerek abdest bozmak bina içinde de olsa mekruhtur. Zira delil bina içinde olanı ayırma-mıştır. Siraciye'de şöyle
denir: Helada (istincada) ferci (avret yerini) kıbleye döndürmek mekruhtur. Fakat elbisenin arka kısmını kaldırmamak şartıyla arkaya dönmekde bir
beis yoktur. Abdesti tamamlamak için avret yerini açmak ve aynı şekilde avret yerine bakmakta mekruhtur. Ulema demiştir ki; özürsüz olarak
ayakta küçük su dökmek tahrimen değil tenzihen mekruhtur.
Şafıilere göre büyük-küçük abdest yaparken önü veya arkayı kıbleye döndürmek haramdır. Şayet ovada veya sütre şartları olmayan helayada
büyük-küçük abdest yapılırsa. Sütre olacak bir yükseklikte yoksa, yüzü ve sırtı kıbleye çevirmek haramdır. Sütrede yaklaşık olarak yüz elli cm
olması da şarttır. Şayet tuvaletin çevresi kapalı ise yüzü olsun, sırtı olsun kıbleye çevirmek caiz olur. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Küçük veya büyük abdest için dışarı çıktığınızda yüzünüzü ve sırtinızı kıbleye çevirmeyin. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirin. 
[108]

 Bu
hüküm sahraya hastır veya sütresi olmayıp sahra hükmünde o~ lan mekanlara tahsis edilmiştir. Delili ise îbni Ömer'in şu rivayetidir: Ablam

Hafsa'nın evinin damına çıkmıştım. Hz Peygamberin sırtını kıbleye, yüzünü Şam tarafına çevirmiş defi hacet ederken gördüm 
[109]

Birinci hadis, sahra ve sahra hükmünde olan sütresiz mekanlara, ikinci hadis ise bu iş için hazırlanmış mekanlara ve bu mekanların hükmünde
olan yerlere hamledilir. Böylece deliller arasında birlik sağlanmış olur. Defi hacet için yapılmayan yerlerde defi hacet yapmak sütre olsa dahi
kerahattan uzak değildir. Defi hacet yaparken sağ tarafı dikmeli ve kuvvetini yani ağırlığı sol tarafa vermelidir. Tenasül uzvuna ve çıkan şeyede
bakmayıp gözleri kapamalıdır. Defi hacet yaparken konuşmak veya başka şeylerle uğraşmak mekruhtur. İbni Ömer şöyle rivayet ediyor:
"Hz Peygamber küçük abdestini yaparken yanından iki kişi geçti ve Hz Peygamber'e selam verdiler. Hz Peygamber selamlarını almadı. " Ebu Said
Hz Peygamberin şöyle dediğini rivayet ediyor:

Büyük abdeste çıkan iki kişi avret yerlerini açıp konuşurlarsa, Allah onlara buğz eder. 
[110]

Defi hacet ortasında konuşmak haram olduğu gibi oynamak yemek- içmek vb. Şeyler de haramdır. İstinca su, taş vb şeylerle ve mümkünse sol elle
yapılmalıdır. Zira pis işlerde sol eli kullanmak daha uygundur. Sağ elin kullanılması mekruhtur. Sağ elle kamışını tutmakta mekruhtur. Şayet kişi
sol eli felçli olursa o zaman sağ eliyle de taş vb temizlik maddelerini tutmalı, sürtmek suretiyle sidiğin çıktığı yeri temizlemelidir. Hz Peygamber
şöyle buyurmuştur:

"Küçük abdest yaptığınız zaman tenasül aletini sağ elinizle tutmayın ve elinizle istinca yapmayın. 
[111]



Hades lugattan yeni çıkmış bir şeydir. Şer'i manası ise bir takım ibadetlerin yapılmasına mani olan ve hükmü pislik sayılan hallerdir. Küçük hades
abdestsizliktir, büyük ise cünüplüktür.
 
Hayız (Aybaşı/Adet Görme):
 
Bir kadının cinsel olgunluk devresindeki olan zamanına ergin çağı denir. Her ay döl yolundan belirli müddet kan akmasına adet görme denir. Bu
adet erkekler için olmayıp yalnız kadınlara has olan bir adettir. Bu haller; hayız (aybaşı, adet görme), nifas (lohusalık) ve istihaze (özür kanı) olmak
üzere üç çeşittir.
1- Hayız kanı: Sağlıklı kadından belli yaşlar arasında gelir.
2- Özür kanı: Kadının cinsel organından değilde çatlak bir damardan gelip, cinsel organ yolu ile gelen kokusuz bir kandır.
3- Lohusalık kanı: Doğumdan sonra belirli bir müddet akan kandır. Hayız (adet görme) kelimesi (akıntı) manasına gelir. Şer'i anlamı ise bir kadının
cinsel olgunluk devresinde (buluğ çağında) her ay döl yolundan belirli süre akan kandır. Doğum, hastalık, damar çatlağı vb sebeplerden dolayı gelen
kan bu adet görme kanının dışından kalır. Yani öyle kanlar hayız kanı değildir.
Hanefılere göre hayız kanı dokuzdan kesilme yaşı arasındaki devre ile sınırlamışlardır. Adetten kesilmenin tavamda ellibeş yaş o-larak kabul
etmişlerdir. Adet görmenin üst sınırı için bir ayet veya şekildeki olan kadın hastalığı nedeniyle eğer özür kanı görmeye başlarsa adeti ve temizliği
her ayda bu şekilde hesap edilir.
Bazı kadınlarda da hayız günleri düzensiz olabilir. Mesela bir ay beş diğer ayda altı gün adet görebilirler. Bu şekilde ihtiyatlı olanlara amel etmek
lazımdır. Mesela; bu şekilde olan bir kadın, altıncı günde yıkanır. Eğer ramazanı şerife rastlamışsa orucunu tutar. Namazlarını da kılar. Zira altıncı
gündeki olan kan özür kanı olması kadının aklına gelir. Fakat bu altıncı gün bitmezse cinsel ilişkide bulunmaz. Boşanmışsa iddeti bitmiş diye
sayılmaz. Zira bu altıncı gündeki kadının kanı hayız kanı olabilir. Bir aybaşı müddetinin değişmesi ile en az iki sefer başka müddete cereyan etmesi
kâfidir.
Mesela bir kadın düzenli olarak tüm ay beş gün müddetle aybaşı hali görürse bu usulden sonra altı güne çıkarsa artık bu yeni müddete tabi olması
lazımdır. Eğer bir kadın düzenli süre ile geçse fakat on güne kanı geçmezse o kan aybaşı kanı sayılır. Bu vaziyetteki olan kadın düzenli süre on
güne dönüşmüş olur. Mesela bütün ay yedi gün kan gören bir kadın bundan sonra on gün kan bir daha görse yekûn on gün hayız hali sayılır. Bu
durumdaki olan kadının adeti yedi günden on güne çıkmış olur. Eğer düzenli olarak görülen bir kadın kandan sonra on günden fazla zamanla kan
görmeye baş-lansa düzenli zamana tabi olur. Fazlası ise özür kanı sayılır.
Örneğin önce ayhali düzenli olarak yedi gün süren bir kadın bundan sonra her ay on bir veya on iki gün kan görmeye başlansa bunun düzenli yedi
günü hayız geri kalan dört veya beş günü ise Özür kanı kabul edilir. Şayet bir kadın düzenli süreden Önce görülmeye başlayan ve yekûn on günü
geçmeyen kanda hayız kanıdır. E-ğer on günü geçerse düzenli süre kanı hayız, önceki fazla olan kan özür kanıdır. Örneğin; bütün aybaşından
itibaren beş gün adet gören bir kadın daha sonra düzenli süreden önce iki veya üç gün daha kan görmeye başlarsa bunların yekünü olan yedi veya
sekiz gün hayız sayılır.
Şayet yekûn on günü aşarsa düzenli süre olan yedi gün hayız, fazla olan günler ise özür kanı kabul edilir. Aybaşı günleri içinde kanın kesilmesi
hayız halinde bazı kadınların hayız hali devam eder. Bazıların da kanı kesildikten sonra yine görmeye başlayabilir. Kanın kesildiği süre içinde kadın
temiz mi veya hayızlı mı sayılacaktır? Hanefî ve Safirlere göre adet süresi içinde kanın görülmediği sürelerde de kadın hayız sayılır. Örneğin; bir
kadın bir gün kan görse ikinci günde bir pamuk koyduğu halde kirlenmeyecek şekilde gelmese bile ve üçüncü veya dördüncü gün bir daha kan
görse kadın bu süre.i-çinde hayızlı sayılır.
Bu duruma göre iki kan arası görülen temizlik aybaşını bölen bir süre kabul edilmemiştir. Aksine başında ve sonunda kanın görülmesi şartıyla on
günü aşmayan bu müddet içinde kadın hayızlı sayılır. İlk olarak görmeye başlayan bir kızın adeti kesilmeyip devam edecek olursa her aydan on
günü hayız yirmi günüde temizlik günleri sayılır.
Bir kadın düzenli adet görürse hastalık nedeniyle üst üste kan akmaya başlasa düzenli adet süresine karşılık olan günlerde hayızlı, bundan başka
temiz sayılan bir kadın tüm ay on gün hayız yirmi gün veya altı aydan daha az bîr süre temizlik hali düzenli olarak görse daha sonra sürekli olarak
kan gelecek olsa her ayın ilk on günü hayız diğer yirmi günü veya altı aydan az olan sürede temizlik sayılır.
Ancak temizlik süresi altı ayı aşarsa altı aydan bir saat eksik kabul edilir. Zira altı ay gebelik süresinin alt sınırıdır. (Mütehayyire) Bir hastalık veya
dikkatsizlik sonucu adet günlerini unutmuş olan bir kadından kan kesilmeyip devam ederse hayız cihetiyle galip zannıyla amel eder. Eğer galip
zannı olmazsa ihtiyata göre yapar. Mesela hayız müddetinin beş gün olduğuna kanaat getirirse buna tabi olur. îhtiyat uygulanırsa boşanma iddeti
konusunda adeti on gün temizlik süreside altı aydan bir saat noksan olarak takdir edilir.
Başka bir fikre göre ise temizlik müddeti iki ay olarak kabul edilmiştir. Lohusahk (nifas); kadının doğumundan sonra gelen kana denir. Çocuk ile
beraber gelen kan veya doğumdan evvel gelen kan özür (istihaze) veya bozuk bir kan olarak kabul edilir. Tekilinde 'ajji Nüfesa denir. Yani lohusa
demektir. Çoğulunda Nisvetünifasin yani nifash kadınlar denir. Arapçada Nüfesau 'sja Uşera'dan başka tekili Fuala olup ouî Fual, fial vezninde
çoğul olan kelime yoktur. Sıhahı cevheride şu şekilde zikredilmiştir. Nifas (lohusalık) denilen kanın en azında haddi yoktur. Muhidde ve
diğerlerinde böyle zikredilir. Sıraciyyede onun en azının bir saatte olsa mevcidiyetidir. Fetva buna göredir.
Zira çocuğun çıkması, nifas kanın rahimden olduğuna açık bir alamettir. Şu halde rahimden olması tarafını teyid eder bir şeye hacet yoktur. Hayız
onun gibi değildir. Zira hayzm rahimden olmasına delalet eder şey yoktur. Onun için imtidad yani uzama muraccah kılınmıştır. Nifasm ekserisi
kırk gündür. Zira Resulullah (sav) "Lohusa Kaçlın ıçm kırk gün müddet vardır" buyurmuşlardır. Hayız ve nifastan her biri iç donu altında olan
şeyden faydalanmak arzusunu men eder. Mübaşeret yani erkek ile kadının şehvet hissi ile tenlerini birbirine sürmesi, mübaşet gibi tefhizde
peştemalin (izann) üstünden ellemek ve öpmek caizdir. Yalnız kan yerinden karışmak caiz değil haramdır.
Kadın gebelik zamanında ve doğum zamanına kadar abdest a-lır. Her türlü ibadeti yapabilir. Şayet çok rahatsız olursa teyemmüm yapabilir ve
namazını işaret ile kılar. Namazı aynı zamanda vaktinde kılar. Lohusalığm en kısa zamanı için bir hududu ve sının yoktur. Bir günde olabilir. Zira
bunun delili ayet veya hadis kesinlikle yoktur. Lohusalığın en uzun müddeti kırk gündür. Ondan sonra görülecek olan kan istihaze yani Özür

kanıdır. Delil Ümmü Seleme (ra)'dan sabit olan şu hadistir: "Lohusa kadın Resuîullah (sav) zamanında kırk gün kırk gece beklerdi.
[112]



Şafii ve Malikilere göre ise lohusalığm ekserisi altmış gündür. Eğer süreye göre olmazsa kırk gündür. Bazı kadınlar doğum yaparken kan
görmeyebilir. Rivayete göre Resuîullah zamanında bir kadın doğum yaparak ve lohusalık kanı görmemiş. Bunun için kendisine zâtu-1 cufuf ismi

verilmiştir.
[113]

El, ayak gibi uzuvları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle ni-fas hali meydana gelir. Bu kan genel olarak on veya onbeş gün kadar devam eder.
Şu halde uzuvları belirmemiş bir düşüğe nifas hükümleri uygulanmaz. Öyle düşmesiyle meydana gelen kan üç gün devam eder. Eğer öncede en az
on beş gün temizlik hali devam etmiş olursa kesinlikle bu bir hayız kanıdır. Eğer böyle değilse özür kanıdır. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e
göre çocuk doğuran kadından hiç kan gelmezse lohusa kanı değildir. Bu yüzdende gusül lazım olmadığı gibi eğer kadın oruçlu ise orucu da
bozulmaz. Yalnız abdest alması kâfidir.
Ebu Hanife'ye göre ihtiyaten gusül yapabilir. Lohusalık müddeti içinde kanın kesilmesi fasıla meydana getirmez. Zira başta ve sonda kanın
bulunması peşpeşe akan kan gibi kabul edilir. Kanın kesilme süresi on beş günden daha az veya daha çok olması arasında fark yoktur. Maliki ve
Şafiilere göre temizlik süresi on beş günü geçerse temizlik, bundan sonra gelen kan ise hayız kanıdır. Şayet temizlik hali on beş günden az devam
ederse tümü lohusalık sayılır.
îkiz doğumlarda lohusalık müddeti ilk çocuğun doğmasıyla başlar. Şafiilere göre ikinci çocuğun doğmasıyla başlar. Birinci çocuğun doğumundan
sonra gelen kan ise eğer adet zamanına rastlan-mışsa hayızdır. Eğer bunun aksi ise özür kanıdır. Başka bir görüşe göre ikiz doğan çocuklar
"tev'emeyn"in anasının nifası, İmamı Azam (ra) ile Ebu Yusuf (ra)'ya göre birinci çocuktan itibarendir. İmam Şafii (ra)'ın İmam Muhammed (ra) ve
İmam Züfer (ra) bunu kabul etmemişlerdir.
Zahiriyye de şöyle anlatılır; Ebu Yusuf (ra), Ebu Hanife (ra)'ya bir kadm bir karında iki çocuk doğursa nifası birinci çocuktan mıdır, yoksa ikinci
çocuktan mıdır? diye sormuştur. Ebu Hanife (ra): birinci çocuktandır cevabını vermiştir. Ebu Yusuf: iki doğum arasında kırk gün olursa nasıl olur
diye sorduğunda Ebu Hanife (ra): bu olmaz cevabını vermiştir. Tekrar Ebu Yusuf (ra) ya olursa dediğinde bu defa Ebu Hanife : Ebu Yusuf un
inadına olsa nifas birinci çocuktandır diye cevaplamıştır.
Şeyh İmam Hazerzade El Cami Fil İmam'da der ki; şayet iki doğum arasında kırk gün olursa kadm ikinci doğumdan nüfesa olur. Tev emeyn: Bir
karından çıkan iki çocuktur ki ikisinin doğmalarının arasındaki süre altı aydan daha az olur. Fukahanın ittifaklarına göre kadının iddeti diğer
çocuğun doğması ile biter. Onların delili şudur; ikiz çocuğun anası diğer çocuğa hamiledir. Şu halde onun kanı rahimden gelmiş olmaz. Bundan
dolayı iddet ancak ikinci çocuğun doğmasıyla biter. Bizim delilimizde şudur; kuşkusuz nifas doğumun ardından akan kandır. Bu da öyledir. Bu
takdirde o, hemen birinci çocuğun ardından akan kan gibi olur.
İddetin bitmesi ise hamileye izafe edilen hamileliğin doğumla sona ermesine bağlıdır. Şu halde hepsine şamildir.
 
Hayız Ve Lohusalığın Hükümleri:
 
1- Hayız ve lohusalık kanları kesildikten sonra gusül etmek, lazımdır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
"Sana hayız halinden sorarlar. Deki; o bir ezadır. Hayızlı i-ken kadınlarla (cinsi münasebetten) sakının. Ve temizleninceye kadar onlara

yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi o zaman Allah'ın size emretti-ği yerden onlara yaklaşın. 
[114]

 Resulü Ekrem (sav) Fatıma binti Ebi Ubeyş'e

şöyle demiştir: "Hayızlı olduğun zaman namazım bırak, kesildiği zaman da yıkan ve namazını kıl. 
[115]

2- Kadın aybaşı sebebiyle buluğ çağına girilmiş olur ve şer'i e-mirlerine muhatab olur. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Allah aybaşı görecek çağa gelen kadının namazını ancak baş örtüsü ile kabul eder. 
[116]

Diğer şer'i emirlerde buna dahildir. Aybaşı ve lohusalık nedeniyle haram olan şeyler:
a- Namaz kılmak: Adetli veya lohusa kadının namaz kılması caiz değildir. Peygamber Fatıma binti Ebi Hubeyşe şöyle buyurmuştur:

"Hayız gördüğün zaman namazı bırak ve hayız halin sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namaz kıl" 
[117]

Adetli kadın kılmadığı namazları kaza etmez. Fakat tutamadığı oruçları ramazan ayı bittikten sonra kaza eder.
b- Oruç tutmak: Lohusa olan veya adet gören kadın oruç tutmaz. Zira Hz Aişe (ra) şöyle demiştir:
"Biz Resululah zamanında adet görüyorduk. Namazı kaza etmekle emrolmadığımız halde tutamadığımız orucu kaza etmekle em-rolunuyorduk.
[118]

 Şu halde oruç borcu olanların üzerinden düşmez. Bunun için orucun kazasılazım ve elzemdir.
c- Mescide girmek, orada eyleşmek veya itikafa çekilmek: Zira Hz Peygamber şöyle buyurur:

"Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez. 
[119]

 Şafii ve Hanbelilere göre hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla mescidden karşıdan karşıya
geçmesini caiz görmüşlerdir. Zira Hz Peygamber'in Aişe (ra)'a böyle bir izin verdiği rivayet edilir.
d- Tavaf: Zira Hz Peygamber hacc sırasında adet gören Aişe (ra)ya şöyle buyurmuştur:

Hayız gördüğün zaman temizleninceye kadar beytullahı tavaftan başka, hacıların yaptığı diğer hacc ibadetlerini yap. 
[120]

e- Cinsel temasta bulunmak veya göbekle diz kapağı arasından faydalanmak yani istimna: Zira bunların delili ayet ve hadistir. Ayette şöyle
buyurulur:

Hayız halinde iken kadınlardan uzaklasın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. 
[121]

Uzaklaşmaktan maksat onlarla cinsel teması bırakmaktır. Yine hayızlı eşi ile ne derece ilgilenebileceğini soran bir sahabeye Allah elçisi şöyle
cevap vermiştir:

Senin için göbekten üst taraf serbesttir. 
[122]

Hanbelilere göre göbekle diz kapağı arası cinsel temastan başka yararlanmak (istimna) için caizdir. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:



Hayızlı kadına cinsel temastan başka her şeyi yapabilirsiniz.  
[123]

Hanefi, Şafii ve Malikilere göre hayızlı veya lohusa eşiyle cinsel temasta bulunan erkeğe bir keffaret lazım gelmez. Yalnız haram işlediği için
tevbe ve istiğfar etmesi lazımdır.
f- Kur'an-ı Kerim okumak, mushafa el sürmek ve onu taşımak: Allah (cc) şöyle buyurmuştur:

"O'na tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. 
[124]

 Hz Peygamber de şöyle buyurmuştur: "Adetli kadın ve cünüp olan Kur'an'dan hiçbir şey

okuyamaz. 
[125]

g- Boşama: Hayız görmekte olan kadını boşamak caiz değildir. Bununla beraber eğer kadın hayız halinde boşanırsa boşaması geçerli olur ve talakı
bid'i ismini alır. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

"Boşayacağınız zaman eşlerinizi iddetlerine doğru boşayın. 
[126]

Yani içinde iddet meşru olan bir sürede boşayın demektir. Zira ay halinin geri kalan kısmı kesinlikle İddetten sayılmaz. Keza Resulü Ekrem (sav)

Abdullah b. Ömer'e eşini temizlik günlerinde veya hamile iken bosayabileceğim bildirmiştir. 
[127]

 
Özür Kanı (İstihaze):
 
Bu hastalık kanıdır. Rahmin en altında olan bir damardan çıkar. Bu damarın ismi azildir. Eğer bu kan akarsa abdest bozulur. Fakat gusül lazım
değildir. Bu sebeple namazı ve orucu bırakmayıda gerektirmez. Eğer bir kadın istihaze kanı görse, kanı yıkamalı ve aktığı yeri bağlayıp her farz
namaz için abdest alarak namazı kılmalıdır. Hz Peygamber istihaze kanı gören Fatıma binti Ebi Hubeyş'e şöyle demiştir:
"Hayız kanı siyah bir kandır. Bu kanı gördüğünde namazdan u-zak dur. Diğer kan ise hastalık kanıdır. Bu kan geldiği zaman abdest al ve namazını
kil."
Fatıma binti Ebi Hubeyş Hz Peygamber'e gelip Ey Allah'ın Resulü ben devamlı istihaze kanı görüyorum namazımı terk edeyim mi? deyince Hz
Peygamber şöyle cevap verdi:
Hayır terk etme o hayız kanı değil sadece hastalık kamdır. Hayız gördüğün zaman namazı terk et kesildiği zamanda onun vaktini takdir et. Sonrada

kam yıka ve namazını kil. 
[128]

İstihaze kanı devamlı olursa sahibi özürlü sayılır. Bunun için kendisi hakkında özürlülere göre hükümler uygulanır. Zira yaradan akan kan veya
durmayan burun kanaması gibidir. Bu kanla yalnız abdest bozulur. Şu halde lohusalık veya hayız (aybaşı) nedeniyle yasak olan namaz ve oruç gibi
ibadetlere, Kur'an okumaya, tavafa, mescide girmeye, mushafa el sürmeye, itikafa ve cinsi münasebette bulunmaya engel kesinlikle olmaz.
Öyle şeyleri yapmak kesinlikle caizdir ve kerahati de yoktur. Zira islam dini kolaylık bir din olduğu için özürlülere bu kolaylıkları

göstermiştir.
[129]

 Özür kanının yalnız abdesti bozduğu hadislerle sabittir. Zira Hz Peygamber (sav)'in Hamne binti Cahş'a istihaze halinde oruç

tutmasını ve namaz kılmasını emrettiği nakledilir. 
[130]

Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre lohusalık veya hayız süresinden başka herhangi bir kadın Özür kanı görse kanı temizleyip pamuk veya bez gibi
şeyler koyarak akmaması için lazım gelen tedbirleri aldıktan sonra her namaz için abdest alması lazımdır. Zira Resulü Ekrem (sav) aşırı kan
geldiği için şikâyette bulunan Hamne (ra)'ya şöyle demiştir:

Fercine pamuk koyup bağlamanı tavsiye ederim. Zira bu kam keser. 
[131]

Bunun gibi özür kanı gören bir kadın için Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur:

Adet günlerinde namazı terk eder. Sonra gusül eder. Ondan sonra her namaz için abdest alır. Namazım kılar, orucunu tutar. 
[132]

Zira öyle kadınların temizliği zaruret ve özür hali temizliğidir. istihaze kanı bazen adetten kesilme çağma girmiş olan yaşlı hanımlarda ve dokuz
yaşından küçük olan kız çocuklarında görülebilir. Örneğin; yetmiş yaşma girmiş olan bir kadından ondan sonra gelecek kan istihaze kanıdır. Yani
özür kanıdır. Eğer bu kadın daha önceki adeti üzere gelen kan görürse aybaşı hali geri dönmüş olur. E-ğer bu kan az ise kesinlikle aybaşı kanı
değildir.
Sezeryan ile doğum yapan kadının durumundan şer'i hüküm nedir? Fıkıh alimlerimiz bu konuda bize ışık tutmakta ve bunun gibi meseleleri
kolaylaştırmaktadır. Bir kadının nahiyesinde meydana gelen bir yaradan veya adet yolundan doğum yapması tıbben tehlike olduğunda sezeryan ile
alınan çocuk nedeniyle ann'e nifasa sayılır mı? Bu kadın her iki durumda da döl yatağından kan gelmezse Ebu Yusufa göre kadının bu durumda
gusletmesi vacip değildir. İmam Ebu Hanife'ye göre kadının gusül etmesi vaciptir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

NAMAZ
 
Ezan:
 
Ezan Kur'an'ın en derin manası, islamın sedası, din ve imanın belirtisi, alemüş şehadet ile alemül ukba arasında eşitliği sağlamanın yolu, insanlara
davetin değişmeyen alameti, ruh ile beden arasında uyum kurmanın anahtarıdır.
Ezan lugaten bildirmek (ilam) demektir. Şeriaten özel bir şekil ile namazın vaktini bildirmektir. Ezandaki olan elfaz mahsuseye yani muayyen
lafızlara ezan ismi verilir. Ezan vaktinde kılman namaz için de kazaya kalan namaz için de sünnettir. Şu halde vaktinden önce ve sonra ezanın



okunması caiz değildir. Ancak kaza için caizdir. Zira eğer eda vakti geçmişse de kazanın ezanı, kaza vakti içindir. Zira Hz Peygamber şöyle
buyurmuştur:

Musalli vakti geçen namazı hatırladığı zaman kılsın. 
[133]

Çünkü vakti geçen namazın hatırlanması onun kazasının vaktidir. Eğer vakit girmezden önce ezan okunsa o ezanın iadesi lazımdır. Ezan cemaat
için sünnet-i kifaye, fert için sünnet-i ayn'dır. Cemaatten birinin ezan okuması diğerleri içinde kâfidir. Lakin tek basına namaz kılan kimse ezan
okumazsa sünneti yerine getirmemiş sayılır.
İslamın alametlerinden bir alamet olduğu için ezanın kıymeti, önemi, şerefi çok büyüktür. Ezan beş vakit namaz, onların kazası ve cuma namazı için
sünnet-i müekkededir. Sünnet kılınmıştır. Vitir namazı, iki bayram namazı, küsüf namazı, husuf namazı, cenaze namazı, istiska namazı, sünnetler
ve nafilelerde ezan sünnet değildir. Ezanın meşru kılınmasının delili ise Kur'an ile sünnettir. Kur'anda ki olan delil ise:

Ey İman edenler! Cuma günü namaza (ezan ile) çağırıldığınız zaman Allah'ı anmaya (cumayı kılmaya) koşun ve alış-verişi bırakın. 
[134]

Sünnetteki olan delil ise:

Namaz vakti geldiğinde içinizden biri size ezan okusun. Sonra en büyüğünüz size imamlık yapsın. 
[135]

Ezan ne zaman sünnet olmuştur? Ezan hicretin ilk senesinde Medine'de sünnet kılınmıştır.
İbni Ömer şöyle demektedir: "Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman toplanıp namaz vakitlerini gözetlerlerdi. O zaman namaz için çağrı
yapılmıyordu. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları Hıristiyanların çanı gibi bir edinelim dediler. Hz Ömer halkı namaza çağırmak için neden

bir adam göndermiyorsunuz? dedi. Hz Peygamber Ey Bilal! Kalk namaz için nida et (ezan oku) dedi. 
[136]

Ezan-ı Muhammedi hicretin birinci yılında (622/623) Medine-i Münevvere'de meşru kılınmıştır. Vacip derecesinde kuvvetli bir sünnettir. Ezanın
meşru oluşu yalnız rüya ile değil hem Peygamber e-fendimizin (sav) sünnetiyle ve hemde İlahi vahiyle sabittir. Hicretin birinci yılında Medine-İ
Münevvere'de Mescİd-i Nebevi tamamlanınca cemaatle namaz kılınmaya başlanmıştır.
Namaz vakitlerinde de Hz Bilal-i Habeş'i (ra) Resulullah'm (sav) emriyle "essalah, essalah (namaza namaza)" veya "essalatü camiatün (namaz
cemaate toplayıcıdır)" diye seslenirdi. Bu usul müslümanları zamanında cemaate toplama ve onları cemaatten mahrum etmemeye elverişli
olmamaktaydı.
Bu nedenle cumayı ve beş vakti zamanında bildirecek bir alamete ihtiyaç duyulmuştu. Bu iş için Peygamber efendimiz (sav) başkanlığında bir
müşavere heyeti toplandı. Toplantıda hazır bulunan ashab tarafından çeşitli teklifler öne sürüldü. Bu teklifler namaz vakitlerinin boru çalınarak,
ateş yakılarak, çan çalınarak veya yüksekçe bir yere bayrak dikilerek haber verilmesi şeklindeydi.
Fakat Peygamber efendimiz (sav) bu tekliflerin her birini başka millet ve dinlere aid olması nedeniyle münasip görmemişti. Neticede müşavere
heyeti bu hususu karara bağlayamadan dağılmasından sonra ensardan Zeyd oğlu Abdullah (ra)'m rüyasında bugün okuduğumuz ezan teallüm
eylemesi ve bu rüyasını Peygamber efendimiz (sav)'e anlattığı zaman Resulü Ekrem (sav)'in "İnşaallah bu hak rüyadır. Gördüğünü Bilal'e öğret.
Zira Bilal'ın sesi senden güzeldir." Buyurması üzerine Abdullah (ra) emri şerifi yerine getirdi.
Bilal-ı Habeşî (ra) Medine'nin en yüksek yerine çıkarak Zeyd oğlu Abdullah (ra)'dan öğrendiği ezanı yüksek ve çok tatlı bir sesle o-kudu. Ezan-ı
Muhammedinin Medine semalarına yayıldığı sırada bu ilahi daveti duyan Hz Ömer (ra) evinden çıkıp koşa koşa Resulullah (sav)'a gelip
Ya Resulallah aynı rüyayı ben de gördüm dedi. Ve o sırada i-lahi vahiyde Peygamber efendimiz (sav)'e gelmiş bulunuyordu. İşte ilk Ezan-ı
Muhammedi böylece icra edildikten sonra meşruiyyet ka zanmıştır (Buhari nimetül islam tarihi, Taberi altı parmak).
İkamet (kamet)de rüyada Zeyd oğlu Abdullah (ra)'a ezanın şekliyle birlikte bildirilmiştir (Sünen). Haris b. Ebu Usame'nin müsne-dinde; namaz için
ilk defa ezan okuyanın Cebrail (as) olduğu onu semanın birinci katında okuduğu ve Ömer (ra) ile Bilal (ra)'ında bunu işittiklerini anlatır (Şerhi A.
Davudoğlu) Ezan lafızları şöyledir:
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Eşhedü el lailahe illallah, Eşhedü el lailahe illallah, Eşhedüenne Muhamme-den resulullah,
Eşhedüenne Muhammeden resulullah, Hayyalessa-lah, Hayyalessalah, Hayyalel felah, Hayyalel felah, Allahu ekber, Allahu ekber, Lailahe
illallah."
İkamet ise 17 kelimedir. 15 kelimesi ezanda geçer. İki kelimesi kendine hastır. O da "Kad kaametis-selah" dır. Sabah ezanında esse-
latühayrunminen-nevm 'dir. Ezan ve ikamette sesi yükseltmek sünnettir. Fakat ikamette ses biraz alçaltılır. Ezan caminin içinde okunmaz sadece
cumanın ikinci ezanı caminin içinde okunur. Ezan yüksek bir yerde okunur. Bu yüksek yerden maksat insanların ezan sesini duyabileceği bir
ölçüde olmasıdır.
Müezzzin kendini rahatsızlığa sokacak bir şekilde olmamak şartıyla sesini çıkarmayabilir. Eğer gücünün üstünde bir fazla ses çıkarırsa kesinlikle

mekruhtur.
[137]

 İlk olarak Mısır valisi Mesleme tarafından hicretin 56. Yılında bu niyetle meydana getiren minare sünnete uygun olarak islam alimi
tasvip görerek ve gelişerek islamın alameti ve nişanı haline gelmiştir. Bir de müezzinlerin dini kıyafetleriyle minareye çıktıktan sonra şerefesinde
vakar olarak dönerek müessir sesleriyle ezan okumaları daha uygun olur. Zira bu şekilde ezanın okunması aynı zamanda müslümanları hem aşka
getirmiş o-lur, hem de ibadete teşvik etmiş olur.
İstanbul'da Gönenli Hoca Muhammed efendinin yanında müderris olarak vazifemi yürüttüğüm yıllardaydı. Sultan Ahmed cami-inin çok müessir ve
güzel sesli bir müezzini vardı. Bir ikindi ezanını müessir ve güzel sesiyle okuduğunda camiye yakın bulunan medresemize bir turist gelerek islam
dinini kabul ederek müslüman oldu. Bir başka hatıramda şöyle olmuştur; Diyarbakır merkeze bağlı K.Kadıköyü'nde müderris olarak görevimi
yapıyordum. Talebelerimden birisinin sesi çok müessir, muhrik ve güzeldi. Ezana başladığı zaman herkes işini bırakarak onun sesini dinliyorlardı.
Bazıları da ağlayarak cemaate gidiyordu.
Şu halde ezanın dindeki şerefi, kadri, kıymeti fevkalade vardır. Eskisi gibi minarelerde okuması lazım ve elzemdir. Ezanda terci Ha-nefilere göre
yoktur. Şafiilere göre efdaldir. Terci önce iki şehadeti gizli olarak söylemek ondan sonra iki defada sesli olarak söylemektir. Ezanda teressül
müstehaptır. Teressül iki kere üst üste Allahu ekber Allahu ekber söyledikten sonra vakfetmek yani durmaktır. Sonra iki sefer daha Allahu ekber
Allahu ekber demektir. Aynı zamanda her cümlenin sonunda durmak müstehaptır.



İkamette ise vasletmek müstehaptır. Cümlelerde durmamak süratle okumak müstehaptır. Fakat ikamette her cümleyi ve sonunda vakfetmeyi yalnız
kalbinde tefekkür ve niyet etmesi yeterlidir. E-ğer bir kişi tekbirin evvelindeki olan harfini uzatmazsa yani Ai dese kesinlikle küfre sebep olur. Zira
Allah lafzının başındaki olan hemze birdir. Bunu uzatıp "e" yi "a" şeklinde okunsa manayı değiştirir. Aynı zamanda birinci hemze istifham olur.
Anlamı "Allah çok büyük müdür?" manası ortaya çıkar. Bunun için çok dikkatli üzerinde durmak elzemdir. Birde tekbirin sonundaki olan "bnin
uzatması yani "beer" demesi de çok hatalıdır. Yani fahiş bir hatalıdır.
 
Ezanın Sıhhatinin Şartları:
 
a- Müslüman olmak
b- Temyiz sahibi olmak, zira mümeyyiz olmayan kimsenin ezanı sahih değildir. Zira çocuk ibadet ehli değildir.
c- Ezanı tertibe riayet ederek okumak. Tertipli okumaması ezanı ilan olmaktan çıkarır. Zira Hz Peygamber ve ashabına tâbi olmak için tertipli
okumak şarttır.
d- Erkek olmak. Kadının erkekler için ezan okuması ve erkeklere imamlık yapması kesinlikle caiz değildir.
e- Ezan lafızlarını peşpeşe okumak. Ezan kelimeleri arasında çok bir fasıla olmamalıdır. Zira bu ezanın sahih olmasına mani olur.
f- Ezan cemaat için okunuyorsa sesi yükseltmek gerekir. Şayet münferit olarak ezan okunuyorsa cemaati olmayan bir mescidde de olsa yine sesi
yükseltmek sünnettir.
Cemaatle namaz kılınmış olan mescidde kendisi için ezan okuyorsa İnsanların başka bir namazın vaktinin girdiğini sanmamaları için kişinin sesini
kısması sünnettir. Resulü Ekrem efendimiz (sav) Ebu Said el-Hudri'ye şöyle demiştir:
"Ben, senin koyunları ve çölü sevdiğini görüyorum. Sen koyunların içinde veya çölde olduğunda namaz için ezan okuduğun zaman sesini yükselt

zira müezzinin sesinin ulaştığı insanlar, cinler ve her şey kıyamet günü için şahitlik yaparlar.
[138]

Kadınların cemaatle kıldıkları namaz için ezan okumaları müs-tehap değildir. Zira onların seslerini yükseltmelerinde fitnenin çıkmasının ihtimali
vardır. Kadınlar için müstehap olan yalnız ve yalnız kamet getirmeleridir. Zira kamet cemaatin canlanmasına sebep olur. Kamet ezanda olduğu gibi
sesin yükseltilmesi caiz değildir.
g- Namaz vaktinin girmesini beklemek. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Namaz vakti girdiğinde içinizden biri size ezan okusun.
[139]

 Ancak ve ancak namaz vaktin gelmesiyle kılınabilir. Şu halde ezanda vaktin girdiğini
ilan etmektir. Şu halde vakit girmezse okunan ezan sahih değildir. Bu görüşte fukahalarm ittifakları vardır. Sadece sabah namazı bu kurala dahil
değildir. Zira sabah namazı için gece yarısından sonra ezan okunabilir. Zira müezzinlerden biri fecrden önce diğer müezzin ise fecrden sonra ezan
okumalıdır. Bunun delili şu hadistir:

Bilal ezan geceleri okuyor. Siz îbni Ümmi Mektum'un ezanını işitinceye kadar (sahurda) yeyip-içiniz. 
[140]

 
Ezanın Sünnetleri:
 
1- Müezzinin kıbleye dönmesi. Zira mütekeddimlere, müte hhirlere göre yönlerin en şereflisi kıbledir.
2- Müezzinin küçük ve büyük hadesten temiz olması. Abdest-siz olarak okunan ezan tenzihen mekruhtur. Cünüp olan bir kimsenin ezanı tahrimen
mekruhtur. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Abdestsizken Aziz ve Celil olan Allah'ı anmayı hoş görmüyorum. 
[141]

3- Ayakta ezan okumak. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: "Ey Bilal! Kalk namaz için nida et (ezan oku)."
4- Hayyalessalat derken göğsünü kıbleden çevirmeden başını sağa, Hayyaalelfelah derken de başını sola çevirmek.

5- Ezanda terci yapmak. Bu terci Ebu Mahzüre'den rivayet edilen bir hadisle sabit olmuştur. 
[142]

6- Sabah ezanında, tesvib yapmak. Tesvib: Hayyaalel felahtan sonra iki kere esselatü hayrün min'en nevm yani namaz uykudan hayırlıdır demektir.

Zira şu husus hadisi şerif ile sabit olmuştur. 
[143]

7- Müezzinin güzel ve yüksek sesli olması. Zira ezanı rüyasında gören Abdullah b. Zeyd'e Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle demiştir:

Rüyanda gördüklerini Bilal'e öğret de o okusun. Zira onun sesi senden daha güzel ve yüksektir. 
[144]

Ezanın lafızlarını tertil ile (ağır) okumak. Zira ezan hazır olmayan yani gücünde, İşinde olan insanlara namaz vaktini haber vermektir. Şu halde
ağır ağır okumak haber vermenin daha iyi duyulmasını sağlar.
Müezzinlerin halk arasında tabiatıyla ve adaletiyle tanınan bir kişi olmasıdır. Zira öyle müezzinin çağrısına halk daha kolay icabet eder. Çünkü fasık
bir kimsenin çağrısına icabet edilmez. Ezanda teğanni yapmak mekruhtur.
Ezan okurken şehadet parmaklarını kulağa yerleştirmek yani şehadet parmaklarını kulak deliklerine koymak bazılarına göre güzel bazılarına görede
müstehaptır. Zira Hz Muhammmed (sav) Bilal'e e-zan okurken parmaklarını kulaklarına koymasını emretmiştir. Bu hadisi bir çok tarikle geldiği
için bazı fukahalar sahih olarak kabul etmişlerdir.
Ezanı işiten kimse eğer yürürse duracak, eğer konuşursa susacak, eğer sigara içerse atacak, eğer ayağını üst üste atmış ise indirmek, şevkle
müezzinin söylediklerini tekrar etmesi sünnettir. Zira Hz Peygamber şöyle demiştir:

Siz ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini aynen tekrarlayınız. 
[145]

Fakat müezzin hayyalessalah söylediği zaman dinleyenler "La havle vela kuvvete illa billlah" veya müezzin hayyalelfelah dediği zaman keza
dinleyenler "La havle vela kuvvete illa billah" demelidirler. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:



"Kim bunu kalbinden söylerse cennete girer. " (Hadisi şerifin sonunda böyle demiştir.)
Ezandan sonra dua etmek ve Hz Peygambere salavat'ı şerife getirmek, hem duyan kimsenin hem de müezzin için Hz Peygamber'den varid olan
duayı okumak sünnettir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Müezzinin ezanını işittiğiniz zaman siz de onun söylediklerini tekrar edin. Ondan sonra bana salat ve selam okuyunuz. Çünkü her kim bana salat
okursa bundan dolayı yüce Allah'da ona salat getirir. Daha sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Vesile cennette bir derecedir ki o Allah'ın
kullarından yalnız birine nasip olacaktır. Umarım ki o kul ben olurum. Kim benim için Allah'tan vesileyi isters ona şefaatim vacip olur."
"Her fcim ezanı işittiği zaman Ey Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi Muhammed (as)'a en yüksek mertebeyi ve

fazileti ihsan et. Bir de onu kendisine vaad ettiğin makam'ı mahmud'a eriştir derse kıyamet günü benim şefaatim ona vacip olur. 
[146]

Daveti tammeden maksat tebdil ve tağyir kabul etmeyen tevhid davetidir. Faziletten murad ahlakların tümünden üstün olan bir mertebedir. Makam-ı
mahmud ise herkesin sahibini övdüğü makamdır.

Allah'ın vaadinden maksat Rabbinin seni övgüye değer bir makama (Makam'ı mahmud'a] göndermesi umulur. 
[147]

Bir de müezzin essalatü hayrün min en nevm dediği zaman saddakte ve barrakte vebil hayri natakte demek sünnettir. Zira dinleyenlerin bunları
söylemeleri gereklidir. Bir adam mescİdde Kur'an okurken ezan işitse okumayı bırakmaz. Zira hazır olmak icabettir. Eğer evinde Kur'an okurken
işitse okumayı bırakıp ezana ica-betgeder. Zahİriyyede de böyledir. Başka görüşlere göre ise şartsız olarak icabet etmesi gerekir.
Müezzin yokken müezzinden başkasının kamet etmesi mekruh değildir. Şayet müezzinin huzurunda onun razı olmadığı birisi kamet getirir ise bu
durumda mekruh olur. Aksi halde bir beis yoktur. Hanefilere göre kadının ezan ve kamet getirmesi mekruhtur. Çünkü e-zan ve kamet cemaatin
müstehap olan sünnetlerindendir.
Şafıilere göre kadın cemaat içinde kadının kameti sünnettir. Fakat ezan böyle değildir. Bazı yerlerde ezandan sonra müezzin yüksek bir sesle
salavat-ı şerife getirir. Bu ise yukarıda açıklandığı üzere sünnettir. Fakat saadet zamanında ezandan sonra yüksek sesle salavat-ı şerife getirilmesi
vaki olmamıştır. Yalnız Mısır'da alevi bir hükümdar öldürüldüğü zaman onun hemşiresi maktulun oğluna selam getirilmesi İçin müezzinlere
ezandan sonra selam getirilmesini emretmiş, onlarda bu emre uymuşlardır.
Salahaddin Eyyubi Mısır'ı fethettiği zaman bu bid'ati kaldırmış bunun yerine salavat-ı şerifenin söylenmesini emretmiştir. Bu durumda bu münasip
adeti oluşturan sadece Salahaddin Eyyubi olmuştur. Binaen aleyh minareden ilahiler, gazeller, beyitler ve mersiyeler okumak kesinlikle caiz
değildir.
îmam kamet biterken ayağa kalkmalıdır. Şayet kamet bitmeden cemaat ayağa kalkarsa bu durum mekruhtur. Yalnız hasta ve ihtiyar kimseler bu
durumun dışmdadrrlar. Çünkü bunlar başlama tekbirine ve onun sevabına yetişmeyi arzu ederler. Eğer bir adam camiye girse müezzinde ikamete
başlamışsa tahiyyetül mescid kılmadan namazı ayakta beklemelidir.
Yalnız Allah rızası için ezan okumak ve müezzinlik yapmak çok büyük sevaptır. Zira Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü müezzinlerin boyunları en uzun (yani herkesten yüksek) olacaktır.
[148]

 Hz Ömer de "Şayet halife olmasaydım ezan okurdum "
demiştir. Namaz kılan, ders veren, ilim öğrenen, hutbe okuyan veya dinleyen, yemek yiyen ezana icabet etmez.
İkametten önce İhlasın okunması kesinlikle bid'attır. Zira ne asr-ı saadette ne de hulefa-i raşidin zamanında ne de tabiin ve ne de tabe-i tabiin
zamanında vaki olmamıştır. Şu halde boş yerde mukaddes vakti zayi etmek caiz değildir ve bid'atı derhal terk etmek lazım ve elzemdir. Eğer bir
adam kur'an okumakta olsa durur, ezanı dinler. Aynı zamanda ezana icabet eder. Ezana icabet vermek ikiye ayrılır:
a- Kavlen
b- Fiilen                                                                          
Sözle icabet ezanı müezzinle beraber kendi kendine tekrar etmektir. Fiilen icabet ise gidip namaz kılmaktır. Yolda yürürkende duyan kimse hemen
durup ezanı dinler. Namazdan başka bazı nedenlerle ezan okumakta müstehaptır.
Şiddetli siniri gelen sara gibi bir hastalığa tutulan kimsenin, sinir krizi geçiren bir kimsenin, askere veya sefere giden bir kimsenin, ahlaksız olan
insan veya hayvanın kulağına ezan okumak müstehaptır. Cin ve şeytanın heybetli bir cemaaatle görülmesi halinde de bunların şerrinden kurtulmak

için gene ezanın okunması mendup-tur. Zira ezan nerede okunsa şeytanın oradan kaçması hadisi şeriflerle sabittir. 
[149]

Depremde, yangın halinde, savaş sırasında ezan okumak menduptur. Çocuk dünyaya geldiği zaman kulağına ezan okumak menduptur. Zira Resulü

Ekrem (sav) efendimiz torunu Hz Hasan dünyaya geldiği zaman onun kulağına ezan okumuştur. 
[150]

Ezanla ikamet arasında dua etmek müstehaptır. Zira Hz Peygamber bu konuda şöyle buyurmuştur:

Ezan ile ikamet arasında yapılan dua red olunmaz. 
[151]

Ezanla ikamet arasında beldenin gelenek ve göreneklerine göre uygun biçimde müezzinin ezan okunup namazın kılınmak üzere olduğunu
duyurmasına "tesvib" denir. Müteehhirin akşam namazlarından başka tüm namazlarda bu tesvibin uygulanmasını faydalı görmüştür."Namaza,
namaza", "Namaz kılınmak üzeredir, namaz kılınmak üzeredir", "Namaz toplayıcıdır, namaz toplayıcıdır" gibi sözlerle tesvib uygulanır. Tesvibin
ikinci manası ise yukarıda geçmiştir.
Ezanla ikamet arasında, ezanı işiten mü'minlerin namaza hazırlanıp gelecekleri bir süre olarak takdir etmek daha uygun olabilir. Ezanı duyan
kimsenin abdestini alıp camiye geleceği zamanı saat birimiyle ölçecek olursak bunu 5-10 dakika arasında düşünebiliriz. E-ğer farzdan önce
namazın sünneti olmazsa örneğin; akşam namazı gibi müezzin belirtilen zaman kadar ayakta veya oturarak bekler. Eğer farzdan önce sünnet namaz
varsa müezzin onu kılmakla yetinir. İkamet (kamet) ezanın aynısıdır. Ancak bazı özellikleri ezandan ayrılır:
a- Ezan ikişer ikişer, kametse teker teker okunur. Bunun delili Enes'ten rivayet edilen şu hadistir:

"Bilal'e ezan lafızlarını ikişer ikişer, kamet lafızlarını da teker teker söylemesi emredildi. 
[152]

 Kametin lafızları şöyledir:
Allahu ekber Allahu ekber, Eşhedüella ilahe illallah Eşhdüella ilahe illallah, Eşhedüenne Muhammeder Resulullah Eşhedüenne Mu-hammeder
resulullah, Hayyaalessalat, Hayyaalelfelah, Kad Kametis-salatKad Kametissalat, Allahu Ekber Allahu Ekber, Lailahe illallah. Allah her şeyden



yücedir- Allah her şeyden yücedir, Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur- Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammmed
Allah'ın resulüdür- Muhammed Allah'ın resulüdür, Haydi namaza, Haydi felaha, Namaz başladı- Namaz başladı, Allah her şeyden yücedir- Allah
her şeyden yücedir, Allah'tan başka ilah yoktur.
Kametin lafızları muhaddislerin rivayet ettikleri sahih hadislerle sabittir.
b- Kaza borcu olan kimse onları kaza etmek istediğinde sadece ilk namazı için ezan okumalı, ondan sonraki her namaz için kamet getirmelidir. Zira
Hz Peygamber (sav) Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını birleştirip namazı bir ezan ve iki kametle kılmıştır.
c- Kametin süratle okunması vaciptir. Ezansa yavaş okunur. Zira ezan mü'minlerin namaza hazırlanmasını beklemek için yavaş okunur. Kametse
hazır olan kimseler için olduğundan süratle okunması daha uygundur.
Bazı Hanefilere göre müezzine icabet, namaza gitmekle olur. Cünüp olan bir kimse müezzine icabet edebilir. Fakat lohusa ve aybaşı olan hanımlar
müezzine icabet etmezler. Bunlar gibi cenaze namazı kılan, eşiyle cinsel temasta bulunan, tuvalette bulunan, ilim öğreten ve öğrenenlerde ezana
icabet etmezler. Ezandan sonra okunacak bir dua vardır. Vesile duası ismi verilen bu dua şöyledir:
Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım! Resulü Ekrem (sav) efendimiz için vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et Ve
onu kendisine vaad etmiş olduğun Makam-ı mahmud'a ulaştır. Elbette sen vaadinden dönmezsin." Zira Resulü Ekrem (sav) Şöyle buyurmuştur:

Benim için kim Allah'tan vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur. 
[153]

Resulü Ekrem (sav) efendimizin ik müezzini vardı. Biri Bilal-i Habeş, ötekide İbni Ümmü Mektum'du. Onların ezanları arasında çok süre yoktu.
Birisinin ezanı bittikten sonra inerdi. Diğeri ise hemen ardından çıkıp ezana başlardı.
Cami çok büyük olursa ve cemaatte çok kalabalık olursa, cemaatin işitmesi için kamet yüksek bir yerde okunmalıdır. Böylece sünnete uyulur.
Cemaatin kılınacak olan namazın varsa ilk sünnetini kılmaları için kamet biraz ara verdikten sonra getirilir. Sırf Allah için ezan okumak sünnettir.
Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Allah'ın rızası için yedi sene ezan okuyan kimseye beraat yazılır. 
[154]

Hz Peygamber başka bir hadiste de şöyle buyurur:
Allah'a iman edip mükâfatını Allah'tan başka kimseden istemeyerek beş vakit namaz için ezan okuyan kimsenin geçmiş bütün günahları
bağışlanır."
Eğer ücretsiz ezan okuyacak kimse olmazsa ücret karşılığında bir müezzinin tayini gerekir. Bu ücreti beytül mal ödeyebildiği gibi müslümanlar da
ödeyebilirler. Bir şehirde veya bir köyde birden fazla cami bulunsa, hattaki birbirine yakın bile olsalar her bir cami İçin ezan okumak sünnettir.
Ezandan sonra özürsüz olarak camiden çıkmak mekruhtur. Şu halde ezan da bir ibadettir. Peygamber (sav) efendimizin emrettiği şekilde okunması
gerekir. Arapçadan başka bir lisan ile okunması kesinlikle caiz değildir. Fakat Arapça okuyabilecek bir kimse bulunmazsa taallüme kadar yani
öğreninceye kadar bilinen bir lisan ile okumak caizdir.
Bîr şehirde veya bir köyde ezan okunmazsa, ikaz edildiği halde durumlarını değiştirmezlerse kesinlikle onlara karşı savaş ilan edilir. Sarhoşun ve
delinin ezanı sahih değildir. Delili bulunmayan amanın, fasıkın, çocuğun, abdesti olmayanın ve cünüp olan kimsenin okuduğu ezan mekruhtur.
Her cami için iki müezzin bulunması sünnettir. Onlardan birisi fecrden evvel, diğeri ise fecrden sonra ezan okur. Birbirine yakın olan camiler için
ayrı ayrı birer ezan okumak müstehaptır. Her ne kadar ezanın sesi her yere ulaşsa da gene de bir ezan yeterli değildir.
İkameti ayakta getirmek sünnettir. İkamete başladıktan sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Eğer nafiledeyken kamete başlanırsa cemaatin fevt
olmasından korku olmazsa nafile namazını tamamlayacaktır. Şayet korku olursa cemaate yetişmek için nafileyi iptal ederek imama tabi olacaktır.
Hareket halinde bulunan tren, otobüs, taksi gibi vasıtalar içinde veya deve gibi bir hayvanın üzerinde ezan okunması mekruh değildir. Eğer
müezzin ezanı Farsça okursa, sadece kendi nefsi için okursa ve aynı zamanda da Arapçayı da bilmiyorsa caizdir. Şayet Arapçayı bilse kendi nefsi
için Farsça okusa caiz değildir. Şayet müezzin Arapçadan başka bir lisan ile ezan okusa, isterse Arapça bilsin veya bilmesin okuduğu ezan sahih

değildir. 
[155]

Ezanda "Hayyalessalah" derken başı sağa, "Hayyalelfelah" derken sola çevirmek iyi ve güzeldir. Zira yalnız başını (göğsünü değil} sağa-sola
çevirmenin manası sesin etrafa duyurulmasıdır. Başka bir şey için değildir. Yoksa Hz Bilal ezan okurken kafirler taş attıkları i-çin yüzünü sağa-sola
çevirmişte o nedenle böyle yapılır diye bir şey yoktur. Zira ezan Mekke'de sünnet olmamıştır. Medine'de sünnet olmuştur ve öyle bir olay vaki
olmamıştır. Öyle şeylere inanmamak gerekir.
Hz Peygamber (sav) namazın vakti geldikten sonra bazen geç bazen de erken kılardı. Ashabı güzinin bazısı cemaate yetişmek için erkenden
geliyorlardı. Bazıları da namaz nasıl olsa geç kılınır diye geç geliyorlardı. Namaza yetişemeyince çok üzülüyorlardı. Resulü Ekrem ashabı ile
müşavere etti. Bazıları namazı haber vermek için çan çalınsın, bazılarıda ateş yakılsın, bazılarıda borazan çalınsın dediler. Fakat Resulullah (sav)
birincisi hristiyan, ikincisi mecusi ve üçüncüsü de yahudi adeti olduğundan reddetti. Bayrak dikme fikrini de kabul etmedi.
Abdullah İbni Zeyd el ensari o gece bir rüya gördü. Rüyasında üzerinde iki yeşil bir elbise olan bir adam gelmiş, bir duvarın üze-nnde durmuştu.
Zeyd'in elinde bir çan vardı. Adam -Onu ne yapacaksın? diye sordu. Zeyd -Namaz vaktinde çalacağım dedi. Adam -Ben sana daha iyisini
göstersem olmaz mı? dedi. Ve kıbleye karşı aurup bugün okuduğumuz ezanı aynen okudu. Bitirince yeniden başlayıp okudu. "Kad kametissalat"
kelimelerini ekledi. Abdullah gördüğü rüyayı koşup Peygamberimiz'e anlattı. Peygamberimiz rüyan gerçektir. Bilal'e öğret okusun. Çünkü onun sesi
seninkinden yüksektir dedi. Abdullah'da Bilal'e öğretti. Ve Bilal bir evin damına çıkarak ezanı okudu.
Ezanı duyan Hz Ömer yatağından fırlayıp gömleği ile koşarak geldi
Ya Resululah seni Peygamber olarak gönderen Allah'a andol-sun ki bunun gördüğü rüyanın aynını ben de gördüm dedi. O gece ashaptan yedi
kişinin aynı rüyayı gördüğü rivayet edilir. Belkide rüyaları teyid eden birde vahiy gelmiştir ve ezan Peygamber'in emriyle sabit olmuştur.
Alimler kametin şekli üzerinde üç farklı görüşe sahiptirler. Ha-nefilere göre kamet sözleri ezan gibi dört tekbirdir. Diğer sözleri ise ikişer ikişerdir.
Fakat kamette felah kelimesinden sonra kad kame-tissalat cimlesi ilave olmuştur. Şu halde kametin kelimeleri on yedi tanedir.
Zira Ebu Mahzure'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resulullah (sav) bana ezanı on dokuz kelime, kameti ise on yedi kelime olarak
öğretmiştir.



Malikilere göre kamet on kelimedir. Bir kere kad kametissalat denir. Zira Enes (ra)'nın rivayeti şöyle olmuştur: Bilal ezanı ikişer, kameti ise birer

okumakla emrolundu. 
[156]

Şafiiler ile Hanbelilere göre kametin kelimeleri birer kere okunup on bir kelimeden ibarettir. Ancak "kad kametissalat" lafzı müstesnadır. Bu
kelime iki sefer tekrarlanır. Zira Abdullah b. Ömer'den rivayet olunduğuna göre Hz peygamber zamanında ezan ikişer sefer kamette birer seferdi.

Ancak müezzin "kad kametissalat, kad kametissalat" derdi. 
[157]

Buna göre bu rivayet daha kuvvetlidir. Yahut bu görüş ile Ha-nefilerin görüşü arasında muhayyerdir. Zira Enes hadisi ile îbni Ömer hadisi ile
kayıtlandırılmış tır.
 
Namaz
 
Bilmiş ol ki yüce Allah'ı tevhid yani bir olarak kabul etmek ve onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek en büyük farz, en büyük görevidir.
Ondan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi, şereflisi namazın kılınmasıdır. Zira namaz kalbin nuru, ruhun kuvveti, vücudun idmanı,
.mü'minin miracıdır. Çünkü bu namazın kılınmasıyla kul yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir, yüce Allah'a ricada bulunarak manevi yakınlığa
yetişir. Bu namazın üzerine devamlı olarak kılmasını, ne büyük bir kıymet, şeref olduğunu bütün hak dinler insanlara namaz kılmalarını
emretmişlerdir.
Bizim Peygamberimiz (sav) de peygamber olduktan sonra kendisi namaz kılmakla emrolunmuştur. Ancak o zaman günde iki defa namaz kılıyordu.
İki rek'at sabah, iki rek'atte akşam olmak üzere namaza devam ediyordu. Ondan sonra miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. Miraç, sahih
olan rivayete göre Efendimiz'in
Medine'ye hicretlerinden on sekiz ay evvel recep ayının yirmi yedinci gecesinde olmuştur.
Şu halde namazın hak olan dinden mevkii omurganın bedendeki mevkii gibidir. Zira Adem (as)'dan Resulü Ekrem (sav) efendimize kadar
gönderilen tüm peygamberlere namaz kılmakla emrolun muşlardır. Şu halde Allah tarafından namaz kılmayan bir peygamber gönderilmemiştir
diyebiliriz. Peygamberimiz (sav) peygamber olmadan önce İbrahim peygamberin Hanif şeriatıyla amel ederdi. Îbni Abidin bu meseleyi şöyle
anlatıyor:

Peygamber (sav) efendimiz kendisine peygamberlik gelmeden önce evvelki şeriata göre ibadetini yapıyordu. 
[158]

Zira Allah'ın teklifi Adem peygamberinden bu yana kadar kesilmemiş ve kesintiye de uğramamış, insanlar da başı boş bırakılmamıştır. Demek
netice itibarıyla taat, ibadet Allah'a kulluk şeriatsız olmaz. Zira taat emre uymaktır. Bi'setten sonrada namaz ve diğer ibadetler farz kılmmcaya kadar
Peygamberimiz (sav) kendinden önceki İbrahim peygamberin Hanif şeriatıyla amel ederdi.
Kur'an-ı Kerim'de Nuh, İbrahim, Musa, Davud, İsa ve diğer bazı peygamberlerden misaller verilip bazı önemli kıssalara kapı açılınca onlara
namaz ve zekat ile emir verildiğinden zikrolunur. Birkaç örnek verebiliyoruz:
Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekât vermeyi

vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kullardı. 
[159]

Lokman kendi oğluna şöyle  demiş:  "Oğulcağızım namaz kıl. İyiliği emret, kötülükten vaz geçirmeye çalış.
[160]

İsmail ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin katında rızaya erişmiş bir kuldu." 
[161]

Yaşadığım müddetçe bana namaz ve zekatı emrettti. 
[162]

Zekeriyya peygamberin mihrapta durup namaz kıldığı anlatılırken şöyle buyuruluyor:
"Mabedde namaz kılarken melekler ona seslendiler." Namazın farziyeti bütün dinlerde sabit olmuştur. Fakat şekli nasıldı? Kaç rek'attı? Vakti ne
zamandı? Neler okunurdu? Bunların cevabı kesinlikle yoktur. Zira kitap ve sünnette bunlara karşılık verilebilecek bir cevap yoktur.
Şu halde namaz emredilmiş ve peygaamberlerle onları tasdik e-denler namaz kılmışlardır. Zaten en önemlisi de budur. Zira Kur'an'ı Kerim'in içinde
teferruat yoktur ve teferruatın üzerinde durmaz. Geçmiş olayların tarihini açıklamaz ve şekil üzerinde de durmaz. Fakat hikmet, ibret için alınacak
konulan herkese yeterlidir. Namazın farziyeti ile ilgili hadis yüz yirmiden fazladır. Namaz hakkındaki birkaç hadisi şerifi söyleyelim:
 
Namaz Dinin Direğidir."
 
Namaz kişinin kalbinde bir nurdur. Artık sizden içini aydınlatmak dileyen kalbindeki nurunu arttırmaya çalışsın."
Namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar."

İşin başı İslaradır. Onu ayakta tutan namazdır. En yüksek mertebesi Allah yolunda cihad (kutsal savaşj'tır. 
[163]

İşte bütün bu mübarek ayetlerle, hadisi şerifler namazın faziletlerini anlatır. Namaz aklı yerinde olan ve buluğ çağma ulaşan bütün müsslümanlara
belli vakitlerde kılınması farz olan şerefi çok yüksek bir görevdir. Bu farzı yerine getirenler yüce Allah'ın çok büyük ihsan ve ikramına
yetişeceklerdir. Bu görevi kasden terk edenlerde azabı çok meşakkatli olan Allah'ın acıklı cezasını kesinlikle göreceklerdir.
Müslümanlar yedi yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla vazifelidirler. Öyle çocuklara ana-babaları ve yetiştiricileri namaz kılmayı
öğretir. On yaşma bastığı zaman namaz kılmayan çocuğa velisi üç tokattan fazla olmamak şartıyla yavaşça eli ile vurur. Eğer insan şükür borcunu
namaz yolu ile ödemeye çalışırsa Allah'ın lütuf ve nimetlerini tatlı bir dille zikrederek kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış olur.
Bu bakımdan namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar denilmiştir. İnsan namaz kılmasıyla nice günahlardan temizlenir ve yüce Allah'ın nice
ikram ve ihsanlarına yetişir. Namaz manevi hayattan başka maddi hayata da yararlı ve faydalı olur. Fakat bir müslüman namazını yalnız Allah'ın
rızası için kılar. Netice itibarıyla yalnız yaratıcısına saygı ve şükür için kılar.



Namazın insana faydası olmadığı düşünülse bile yine bunu bir kul görevi bilerek sadece Allah'ın emrini yerine getirmek için çalışır. Bu kutsal
vazifesinin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını kuşkusuz olarak bilmelidir. Namaza harcayacağı zamanları hayatının en mutlu ve zevkli zamanı olarak
kabul etmelidir.
Bu çok şerefli ve feyizli ibadete gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun. Her akıllı, buluğa ermiş olanlara farz kılınmış olan namaz beş vakittir;
sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları. Namaz Mekke'de isra gecesinde hicretten bir buçuk sene önce gördüğümüz tertib üzere farz
kılınmıştır. Öğle namazı bütün namaz lardan önce farziyette meydana gelmiştir. Namazın farziyeti kitap sünnet ve icmadır. Zira Cenab-ı Hak
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:
Ey Rasulüm! Sana vahyolunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl Gerçekten namaz edep ve namusa uygun olmayan
şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkoyar. Herhalde yüce Allah'ı zikretmek her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir."
Diğer bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
Namazı gereği üzere yerine getiriniz. Zekatı veriniz. Nefisleriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz onu yüce Allah yanında (sevap
olarak) bulursunuz. Asla kaybolmaz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görür."
 
Namazı Dosdoğru Kılınız."
 
Namaz mü'minlerin üzerine uakitlenmiş bir farz oldu."

Namazlara ve (bu arada) orta namazına devam ediniz. 
[164]

 ve namazın farziyeti hakkında daha birçok ayetler vardır. Hz Peygamber'in sünneti ise
şöyledir:
Onlara haber ver ki Allah onlara her gün ve gecede beş namazı farz kılmıştır. " İşte bu ayet ve hadisler namazın bir gündüz, bir gecede beş
olduğuna dair çok kuvvetli delillerdir.
Beş fafcıt namazı Allah Azze ve Celle farz kılmıştır. Bunların ab-destini güzel alan ve onlan vaktinde kılan ve rükunlarım, huşulannı tamamlayan

kimse için Allah'ın ahdi vardır ki onu af ede. Yapmayan kimse için Allah'ın bir ahdi yoktur. Dilerse onu bağışlar, dilerse ona azap eder. 
[165]

 Diğeri
ise Peygamberimiz'in (sav) Muaz (ra)'ı Yemen'e gönderdiği vakit buyurduğu olmuştur.
İcma deyince namazın farziyetinde kesinlikle değilki din adamları, müslümanlardan hiçbir fert ihtilaf etmemişlerdir. Namazı inkar eden kesinlikle
dinden çıkmış olur. Onun hakkında mürtedlerin ahkamı başına gelir. Şu halde sünnet namazın vakitlerini muayyen etmiştir. Vakit gelmeden önce
kılman namaz sahih değildir. Özürsüz olarak vakitlerden tehir edilmeleri kesinlikle haramdır. Fakat cemi takdim veya cemi tehirde haram değildir.
Namaz vaktinin girmesiyle, vakitten ancak abdest ve namazın sığabileceği bir cüz kalıncaya kadar vücubi müvesse yani geniş vakitli vücub ile
vacip olur. Eğer vakitten böyle bir cüz kaldığı esnada namaz vücubu müdayak yani dar vakitli vücub ile vacip olur. Bu şekilde namazın tamamını o
cüzde eda etmezse günahkâr olur.
Şu halde namaz vaktin son cüzünde başlasa ve bu cüzde namazın bir kısmını kılsa her ne kadar vakit içerisinde namazın bir kısmına ihram
tekbiriyle kavuşmamış olup namaz elde edilmiş olsa bile gene günahkar olur. Şu fark varki namaza hiç kavuşamaayan kimseden daha az günahkar
olur.
Selat namaz demektir? Cem'i selavattır. Selat lugaten dua ma-nasmdadır. Fukahaya göre bildiğimiz ibadetten, erkan ve zikirlerden ibarettir. Bir de
selat Peygamber efendimize şu şekilde yapılan dua manasına da gelir:
Allah'ım efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine selamet ve rahmet ihsan buyur." Bu selat ve selamdan maksad Peygamber efendimizin hem
dünyada hem ahirette her çeşit ikrama kavuşmasını istemekten ve bu vesile ile kendisine olan bağlılığımızı ve saygımızı göstermekten ibarettir.
Namazın şartları, rükünleri ve kılmışı: Mezhep imamları namaz için namazdan evvel bazı şartlar bulunduğunda ittifak etmişlerdir. Şayet bu şartlar
olmazsa namaz sahih değildir. Üzerinde görüş birli ği edilen şartlar şunlardır:
1- Su ile (şayet su bulunmadığı takdirde teyemmüm ile) abdest almak
2- Namazın kılınacağı yerin temiz olması.
3- Vaktin girdiğini kuşkusuz olarak bilmek.
4- Gücü yettiği takdirde göğsünü kıbleye yöneltmek.
5- Avret yerinin kapatılmasının farz olduğunda ihtilaflar vardır, îmam Ebu Hanefi'ye, İmam Şafii'ye ve İmam Ahmed b. Hanbel'e göre avret
mahallinin örtülmesi namazdan önce kesinlikle yerine getirilmesi gereken şartlardandır. Bu imamlara göre namazın şartları beşe
çıkıyor.
Malikilere bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Bazılarına göre hatırlamak ve gücü yetmek şartıyla avret yerini kapatmak şarttır. Buna göre bir kimse
bilerek ve kapamaya gücü olduğu halde kapatması gereken yeri kapatmadan namaz kılsa namazı sahih değildir. Maliki alimlerinden bazılarına göre
avret yerini kapatmak kendi başına bir farzdır. Namazın sıhhatine alakadar bir şart değildir demişlerdir.
Bu görüşe göre kıldığı namaz sahihtir. Fakat Maliki mezhebi son devir alimlerince avret yerini kapatmak namazın şartlarından olup avret yeri açık
olarak kılman namaz sahih değildir denmiştir. Bütün mezhepler namazın içinde olan birtakım rükünlerin olduğunda ittifak etmişlerdir. Üzerinde
ittifak edilen rükünler yedi tanedir:
a- Niyet etmek.
b- îftitah tekbiri getirmek.
c- Gücü olursa ayakta durmak.
d- Rüku.
e- Sücud.
f- Son oturuş.
1- Tekbir: Allahu Ekber demektir.
2- Kıyam: Ayakta durmaktır.



3- Kıraat: Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak demektir.
4- Rüku: Eğilmek demektir. Dini deyimde İse namazdaki okuyuştan sonra eğilerek baş sırtı düz bir şekilde olmaktır.
5- Kaveme: Rüku halinde doğrulupta bir defa "sübhane rab-biyel azim" diyecek kadar ayakta durmaktır.
6- Secde: Namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını yüce Allah'a saygı ve hürmet için yere koymaktır. Mühlet vermeden üst üste yapılan iki
secdeye "secdeteyn" denir. Çoğulu ise sücuddur.
7- Celse: İki secde arasında bir defa "sübhane rabbiyel azim" diyecek kadar oturmaktır.
8- Ka'de: Namazda teşehhüd için "ettehiyatü" okumak için o-turmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa birinci oturuşa "ka'de-i ula (ilk oturuş)" ,
ikincisine de "ka'de-i âhire (son oturuş)" denir.
9- Rek'at: Namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyleki bir namazda kıyam rüku ve secdenin toplamı bir rek'attır. Bir namazda iki kıyam
bulunursa o namaz iki rek'atlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa o namaz üç veya dört rek'ath olur.
Şef çift manasındadır. Namazın her iki rek'atma denir. Dört rek'atlı bir namazın önceki iki rek'atma birinci şef, son iki rek'atına da ikinci şef denir.
Üç rek'atlı olan bir namazın üçüncü rek'atı da şefin yarısı veya ikinci şef demektir.
Malikiler ve Hanbelilere göre bir namazın ihramı (İftitah tekbiri) ve selamı olan veyahut sadece sücudu bulunan fiili bir kurbet (yakınlık)'tir diye
tarif ettiler ki tilavet secdesi de bu namaz kısmına girsin. Çünkü tilavet secdesi onlara göre namazdır. İhramı ve selamı da yoktur. Şu halde tilavet
secdesi onlara göre namazın nevilerden bir nevidir.
Hanefıler üçüncü bir namaz kısmı ziyade ettiler ve buna da vacip ismini verdiler. Bu vitir namazı ve kendilerine başlandıktan sonra bozulan nafile
namazların kazası ile bayram namazlarıdır.
Malikiler üçüncü bir namaz kısmı ziyade ettiler. Buna Rağibe ismini verdiler. Bu iki fecr namazıdır. Malikilere göre namazın şartlarını üç bölüme
taksim ettiler. Yalnız vücubun şartlarını yalnız sıhhatin şartlarını, vücubun ve sıhhatin birlikte şartlan vücubun şartlarını iki diri baliğ olmak ve
namazı terk etmeğe zorlanmamak, dövmek, öldürmek, hapse atmak, bağlamak veya bir topluluk içerisinde şeref sahibi olan bir şahsa kötü bîr söz
söylemek gibi şeylerle zorla-tılan (Mükreh) bir şahsa zorlatılması halinde namaz kılmak vacip olmaz.
Zira Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
Ümmetimden hata, unutma ve zorlatıldıklan şeyler kaldırıldı." Onlara göre abdest veya teyemmüme imkân olduğu zaman namaza niyet, ihram
(iftitah tekbirini almak) Kur'an-ı kıraat ve işaret yani namazı işaretle kılmak gibi yapmasına kadir olduğu şeyi yapmak kendisine vacip olur. Şu
halde zorlatılan yani mükreh aciz hasta gibidir. Yapmadan aciz olduğu şeylerde onun üzerine farz değildir. Yalnız sıhhatin şartları beştir; Hadesten
taharet, necasetten taharet, islam, istikbali kıble, avret yerini kapatmak, vücubun ve sıhhatin birlikte şartlarını altıdır.
Resulü Ekrem (sav) efendimizin davetinin kendisiine vasıl olması, akıl, namazın vaktinin gelmesi, iki temizleyici yani su ile toprak suyu ve saidi
yani kendisiyle teyemmüm edilen toprak bulamayacak şeklinde olmaması, uykunun ve gafletin olmaması, nifas ve hayız kanından temiz olması. Şu
halde Malikiler sıhhatin şartlarına ne kadar islamı fazla etmişlerse de onu vücubun şartlarından say-rnadılar. Malikilere göre kafırlerede namaz
vaciptir. Yalnız kafirlerin namazları sahih değildir. Yalnız İslam ile namazları sahih olur.
Başkalarının görüşleri bunun hilafıdır. Onlara göre İslamı vücubun şartlarından saymışlardır. Şu halde Şafiiler ve Hanbeliler kafirin küfür
azabından başka bir de namazlarını terk ettikleri için a-zab görecekler demişlerdir. Malikiler tahareti iki kısma ayırdılar; hadesten taharet,
necasetten taharet. Netice itibarıyla Malikiler vücubun şartları içinde bir de namazın bırakmasına zorlanmış olmamayı ziyadde ettiler.
Şafiiler namazın şartlarını yalnız iki kısma ayırdılar. Birincisi vücubun şartları, ikincisi ise sıhhatin şartlarıdır. Onlara göre vücubun şartları altıdır.
Peygamber (sav)'in davetinin ulaşmış olması. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

Biz hiçbir kavme peygamber göndermeden asla azab etmeyiz" 
[166]

Sıhhatin şartları ise yedidir. Bedenin iki hadesten yani büyük ve küçük abdestsizlikten temizliği, bedenin elbise ve namaz kılman yerin necasetten
tahareti, avret yerinin kapatılması, kıbleye göğüsle dönülmesi, vaktin geldiğini bilmesi. Bilmenin kısımları üçe ayrılır:
a- Kendisinin bilmesi veya gören bir sika yani kendisine itimad edilen kişinin haber vermesi İle olur. Kendisiyle hakiki öğlenin tayini mizvele
aletleriyle tecrübe ve görüş edilmiş sıhhatli saatleri veya a-yaz, berrak havada bilen müezzinin ezanı da bunlar gibidir.
b- İctihaddır. Bu ise bilgiye ulaştıran vesilelerle vaktin girmesini inceleme ile olur.
c- İyi vaktini bilen kimseye taklid etmek gören kimsenin hakkında bu karara göre hareket etmek lazım ve elzemdir. Görmeyen i-Çin ise taklid
etmek ve kendi keyfıyetiyle bilmek ve bozan bir şeyi terk etmek caizdir.
Şu halde Şafiiler namazın şartlarına üç şeyi ziyade ettiler ve şöyle dediler; eğer bilmeyen bir kimse ise farz olan namazlardan bir farzı sünnet olarak
itikad etmeyecek şekilde namazın keyfiyetini bilmek ve farzla sünnetin arasını seçmeyi bilmeye imkan bulacak kadar bir zaman bunun bilgisiyle
iştigal eden kimsenin farzla sünnetin arasını ayırd etmesi ve namazı tamamlayıncaya kadar namaza mü-nafı (aykırı) bir şey yapmayacak şekilde
namazı bozan şeyi terk etmesi vakitlenmiş namazlarda namazın vaktinin girmesini bilmektir.
Vücubun şartları içinde de İslamı ziyade ettiler. Fakat onlar şöyle dediler ki; kafir daha önce müslüman olduğu bir zaman üzerinden geçmemişse
yukarıda geçtiği gibi her ne kadar küfrüne karşı olan azabı üzerine zaid olarak namazı terk üzerinede azab görecekse de dünyada kendisinden
namazın istenmemesi üzere namaz onun üzerine vacip olmaz. Mürted bu şekilde değildir. O ahirette namazı kılmadığından dolayı ona azab
olunacağı gibi, namaz kılmak kendisinden dünyada istenir.
Hanefılerde Şafıiler gibi namazı iki kısma ayırdılar:
a- Vücubun şartları.
b- Sıhhatin şartları.
Onlara göre vücubun şartlan beştir: Resulü Ekrem (sav) efendimizin davetinin ulaşmış olması, nifas ve hayız kanından temiz olmak. Hanefilerin
ekserisi islam olma şartıyla yetinerek davetin ulaşmasını etmemişler. Sıhhatin şartlan altıdır; bedenin hadesten ve pislikten temiz olması, elbisenin
necasetten temiz olması, namaz kılınan yerin pislikten temiz olması, avret yerinin örtülü olması, niyet, göğüsün kıbleye yönelmesi.
Vücubun şartlarına Şafıiler gibi İslarni da kattılar. Aralarındaki fark şöyledir ki Hanefılere göre; kafir namazı terk ettiğinden dolayı mutlak olarak
küfür üzerine göreceği azab üzerine fazla olarak namazın terki içinde azab görmez. Hanefiler namazın şartlarını da üç bölüme taksim ettiler ve
niyeti fazla olarak bellediler. Şu halde ni yetsiz kimsenin namazı fasıddır kabul olmaz. Zira Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:



Ameller ancak niyetlere göredir."
Zira ameller ancak ve ancak adetlerden niyetler ile ayırd edilirler ve ibadetler de birbirinden ancak niyetler ile ayırd edilirler. Han-belilerde bütün
ibadetlerde niyeti şart saymaları üzerine Hanefılere muvafakat ettiler. Şafıiler de niyeti namazın bir rüknü olarak kabul ettiler. Malikilerin en meşhur
kavli de öyledir.
Hanbeliler namazın şartlarını, vücubun şartlannı ve sıhhatin şartlan diye taksim etmediler. Onlar namazın şartlarının hepsini üst üste dokuz saydılar
ve şöyle açıkladılar; islam akıl, temiz (ayırabilme kudreti) , kudretin varlığı ile hadesten taharet, avret yerini setretmek, bedeninde ve elbisesindeki
ve namaz kıldığı yerdeki necasetten sakınmak, niyet, istikbali kıble ve vaktin girmesi onların yanında bunların hepsi namazın sıhhatinin şartlarıdır.
Mükellef olan her müslümana farz olan namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Bu namazlar Resulü Ekrem (sav) efendimiz
Mescid-i Aksa'ya, ordan da göğe çıkarıldığı gecede farz kılınmıştır. Cenab-ı Hak (cc) Peygamberine ve bütün müslü-manlara bir gün bir gecede elli
vakit namaz farz kıldı. Ondan sonra elliden beş vakite düşünceye kadar tahfif etti. Kim beş vakit namaz kılarsa elli vakit namaz sevabı alır.
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
Ben Mekke'deydim. Evimin tavanı şek oldu. Cebrail indi. Sonra elimden tutarak beni en yakın semaya götürdü. Allah'u teala ümmetime 50 vakit
namaz farz kıldı. Bunun üzerine tekrar Cenab-ı Allah'a müracaat ettim. Allah onlar 5 vakittir ve yine onlar 50 vakittir. Benim katımda söz

değişmez buyurdu." 
[167]

Şu halde Resulü Ekrem (sav) efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden 18 ay önce olmuştur. Durum öyleyken beş vakit namaz Hz
Peygamber'in daha önce sabahları ve akşamları kıldığı iki vakit namazı nesh etmiş oluyor. Şu halde Hz Peygamber (sav)'in ömründe tutmuş olduğu
ramazan-ı şerifin orucu dokuz yıldır.
Zira ramazan orucu peygamberin hicretinden bir buçuk sene sonra şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır. Namazı ise on bir buçuk yıl olarak
kılmıştır. Netice itibarıyla Hz Peygamber (sav) efendimiz kılmış olduğu miraçtan sonra beş vakit namazları bir buçuk yıl hicretten önce Mekke'de,
on yılda hicretten sonra Medine'de toplam olarak on bir buçuk yıl farz olan beş vakit namazı kılmıştır.
Namazın farziyetinin delilleri birçok ayet ve hadisle sabit olmuştur. Bu husustaki ayetlerden bazıları şunlardır:

Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı teşbih ediniz." 
[168] peygamber'e gelerek ibadetlerin en üstünü hangisidir? diye sorunca Hz

Peygamber'in kendisine cevabı şöyle oldu: "İbadetlerin en üstünü namazdır". Sonra hangisi? deyince Hz Peygamber: "Gene namaz" dedi. Sonra

hangisi? deyince Peygamberimiz üçüncü kez: Gene namazdır" diye buyurdu. 
[169]

Herhangi bir müslüman iki vakit namazı tadili erkanla güzel bir surette eda ederse o iki namaz arasındaki günahlara kefareti zu-nup olur. Zira
Resulü Ekrem şöyle buyurmuştur:
"Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası O'na mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'ı teşbih edip namaz kılın.
[170]

Bu iki ayet-i kerimede de beş vakit namaz emrolunmaktadır. Akşama erdiğinizde ifadesinden akşam ve yatsı namazları, sabaha kavuştuğunuzda
ifadesinden sabah namazı, gündüzün sonunda ifadesinden ikindi namazı ve öğle vaktine erişince ifadesinden de öğle namazı anlaşılmaktadır.
Hadisten kaynak ise isra hadisinden başka çok hadisler vardır. Bazıları şu hadislerdir: Resulü Ekrem (sav) efendimiz Muaz b. Ce-bel'i Yemen'e
gönderirken şöyle buyurmuştur:
Onlan önce Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Aülah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağır. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara şunu

bildir; Allah onların üzerine her gün ve gecede beş vakit namazı farz kılmıştır.
[171]

Bedevi olan bir adam Resululîah'a gelerek namaz hususunda soru sorduğunda Hz Peygamber: "Bir gün ve bir gecede beş vakit namaz farzdır" dedi.

Üzerime bundan başkası farz olacak mı? Dediğinde Hz Peygamber: "Hayır. Meğer ki kendiliğinden küasın" 
[172]

 buyurdu.
Namazın dindeki yeri nedir? Bedeni ibadetler çoktur. Fakat bedeni ibadetlerin en yükseği ve en üstünü namazdır. Zira bir kişi Hz Cenab-ı Allah
beş vakit namazın kılınmasıyla hataları siler. "Allah'ın emretttiği gibi abdesti tam alıpta beş vakit namazını kılan hiçbir müslüman yokturki bu

namazlar arasındaki günahlar için bir kefaret olmasın. 
[173] Tembellik sebebiyle namazı terk eden kimsenin böyle devam etmesi küfre girmesi söz

konusu olabilir. Nasıl ki namaza devam et-meside imanını besler. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Kasdi olarak namazınızı terk etmeyin. Zira namazı kasden terk eden bir kimsenin üzerinden Allah ve Resulünün zimmeti beri olur.
[174]

Namazı terk etmenin hükmü: Eğer bir kimse namazını terk etse ya tembelliğinden ya inkâr etniğinden veya hafife aldığından olursa bakılır. Namaz
farziyetini inkar etse veya hafife alarak terki o lursa kesinlikle kafir olur. O zaman hakimin onu tevbeye davet etmesi lazımdır. Şayet tevbe etse
namazını kılsa bir şey kalmaz. Eğer tevbe etmezse mürted olur. Yaşama hakkı kalmaz, hemen öldürülür.
îrtidad sebebiyle öldürülen kimsenin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve müslüman kabristanlığına defnedilmesi caiz değildir. Zira o
kişi islam dininden çıkmıştır. Namazın farziyetine i-nanarak yalnız tembellik sebebiyle namazı terk eden kimse "hakim tarafından namazlarını
kılmaya devam etmeye ve terk ettiği için tevbeye davet edilir. Şayet namazlarına devam etmezse öldürülmesi lazımdır. Öyle adamların
öldürülmesi asi müslümanları öldürmek için meşru kılman cezaların bölümünde geçmektedir.
Şu halde terk edilmesi sebebiyle savaş açılan bir farzı terk etmenin cezasıdır. Yalnız şu fark vardır; bu sebeple öldürülen bir kimse müslüman
kabul edilerek kendisine teniz, tekfin, defin ve miras hükmünde müslüman muamelesi yapılır. Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet edinceye ve namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla

savaşmakla emrolundum. Bunları yapınca kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak islamın hakkı hariçtir ve hesapları da Allah'a aittir. 
[175]

Bu hadis La ilahe illallah Muhammed'ur-resulullah dediği halde namaz kılmayan kimselerle savaşılması gerektiğine delalet eder. Fakat böyle
kimseler kafir sayılmazlar. Zira kafir olmamaları delili bu hadistir:
Kim Allah'ın kulları üzerine farz kıldığı beş vakit namazı hakkına riayet ederek kılarsa Allah onu cennete koymaya söz vermiştir. Kimde onları



kılmazsa Allah katında onun hiçbir ahdi yoktur. Dilerse azab eder, dilerse cennete sokar.
[176]

Şu halde buradaki namazı terk etme tembellik sebebiyle terk etmeye hamledilir. Böyle deliller arasında kesinlikle zıddiye, tenakuz yoktur. Başka bir
hadiste şöyledir:

"Kişi ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır. 
[177]

 Buradaki terk namazın farziyetini inkâr etmektir. Veya hafife alarak terk etmektir.
İbni Abbas (ra)'dan rivayet olunmuştur ki o şöyle dedi:
Namazı terk eden kimse kâfir olmuştur."
İbni Mesud (ra)'dan naklolunmuştur ki o şöyle dedi:
Namazı kim terk ederse dini yoktur"
Cabir b. Abdullah (ra)'dan naklolunmuştur ki o şöyle dedi:
Namaz kılmayan kimse kâfirdir."
Resulullah (sav)'den sahih olarak nakledilmiştir ki:
"Namazı terk eden kimse kâfirdir." Aynı şekilde ehl-i ilimde Peygamber (sav)'in katından reyi şudur ki namazı kasden özürsüz olarak vakit
gidinceye kadar terk edici kimse kâfirdir.
Zira özürsüz olarak vakit gidinceye kadar terk edici kimse kâfirdir. Zira o Allah'u tealanm emrini terk etme üzerine hücum etmeğe kalkıştı. Maliki
ve Şafıilere göre o tekfir edilmez (kafir denmez). Bilakis fasıktır denir ve tevbesi istenir. Eğer tevbe ederse ne ala, eğer tevbe etmezse had olarak
onu katlederiz. Örneğin; muhsen zina eden erkek gibi yalnız kılıç ile kati olunur.
Hanefıler ve Şafii'nin arkadaşı Müzni demişlerdir ki kendisine ne kâfir denir ne de katlolunur. Şu halde onun hakkı tazir olunur ve namaz kılmcaya
kadar tevkif olunur. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Müslüman bir kişinin kam helal olmaz. Ancak üç şeyden birisiyle helal olur." Bunun içinde namazın terk edilmesi yoktur. Şu halde o asi bir
mü'mindir. Hanbeliler Abdullah b. El-Mübarek, İshak b. Rahuye ve bazı Şafii ashabı ve İmam Ali (kv)'den rivayet ederek demişlerdir ki: "Kasden,
özürsüz olarak kim namazı terk ederse kâfir olur." Onun katledilmesini şu ayet-i kerimeyi ihticac olarak gösterdiler:
Eğer tevbe ederler ve namaz kılarlar ve zekatı verirlerse onları serbest bırakınız." Bir de Resulü Ekrem (sav)'in şöyle mübarek kavli şerifidir:
"Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığını söy-leyinceye kadar namaz kumalarına ve zekatı vermelerine kadar insanlarla savaşmakla
emrolundum. Bunu yaptıkları zaman benden kanlan ve mallan korunmuş olur." Başka bir hadisi şerifte de Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle
buyurmuştur:
Kul ile küfür arasında namazın terki vardır." Namazı terk etmekle cezasına ki bu katidir, müstehak olduğu anlamı ile tevil olmuştur. Veya o terk
etmeyi helal gören kimse üzerine mahmuldür. Veya o küfre tevil olunur ve onun fiili kâfirin fiilidir diye tevil olunur.
Allah'u Alem ölümden sonra onun hükmü namazı terk eden müslümamn hükmüdür. O gusledilmez, kefenlenmez, onun üzerine namaz kılınmaz ve
müslümanlarm kabristanına defn edilmez. Ona ihanet olsun diye onun kabri imha olunur. Onun karısı boşanır. Cenab-ı Allah (cc) bizi muhafaza
etsin. Amin. Dört mezhebin fıkıh kitabından alınmıştır.
Farz olan namazların vakitleri: Beş vakit namazın her birinin belli vakitleri vardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:
"Şüphesiz ki namaz mü'minlerin üzerine vakitleri belli bir farzdır" Şu halde o vakitlerden önce veya sonra namaz kılmak caiz değildir. Zira o
vakitlerinde bir başlangıcı birde sonu vardır. Namaz ö-zel vakitlerle belli olmuş bir farzdır.
Hadis-i şerifin buraya kadar olan kısmıyla her namazın ilk vakti açıklanıyor. Geriye kalan kısmı İse bütün vaktin sonunu belirtiyor. Kısa olarak
çevresi şöyledir; İkinci gün Cebrail (as) yine Resulullah (sav)'e geliyor.
Her şeyin gölgesi bir mislini bulunca Öğle namazını kılmasını söylüyor. Her şeyin gölgesi iki mislini bulunca da ikindi namazıyla emrediyor,
Akşam namazını ise yine ilk vaktinde kılmasını bildiriyor. Yatsı namazımda gecenin üçte biri geçince kılmasını söylüyor. Sabah namazı ise ortalık
iyice ağarıp aydınlanınca kılmasını söylüyor. Ve fecrin doğmasıyla güneşin doğmasına az kalan süreyi kasederek bu iki vaktin ortası (senin
ümmetin için namaz) vaktidir diyor.
Böylece hadisi şerifin tamamı takvim esasını bildiren tabi belli vakitleri esası açıklayarak namaz vakitlerini açıklamak etmektedir. Sabah namazının
vakti fecri sadığın doğmasıyla başlar. Güneşin doğmasıyla devam eder. Zira Resul Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Sabah namazının vakti fecrin doğmasıyla başlar, güneşin doğmasına kadar devam eder. 
[178]

Öğle namazının vakti güneşin tam tepeden batı tarafa doğru meylettiği zaman başlar. Bu vaktin ismi zeval vaktidir. Zira o vakitte doğu tarafına
uzanan küçük gölgeler görünür. O gölgenin ismi zeval gölgesidir. Öğle namazının vakti tüm şeylerin gölgesinin kendi misline ulaştığı zamana
kadar devamı vardır. Zeval gölgeside bu gölgeye dahildir. Zira o öğle namazının ilk belirtisidir.
Resul Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Öğle namazının vakti güneşin batı tarafına kaymasıyla başlar. O kişinin gölgesi boyu kadardır, ikindi vaktine kadar devam eder." 
[179]

ikindi namazının başlaması öğlenin sona erdiği zaman başlar, güneşin batmasına kadar devamı vardır. Zira Resul Ekrem (sav) efendimiz şöyle
buyurmuştur:

Güneş batmadan ikindi namazının bir rek'atına yetişen kimse ikindi namazına yetişmiş demektir, 
[180]

 Yalnız namazı tüm şeyin gölgesinin iki
misline ulaştığı zamana kadar tehir etmeme daha evla ve güzeldir. Başka bir hadis ise şöyledir:

ikindi namazının vakti güneş sapsarı oluncaya kadardır.
[181]

 Bu hadis muhtar olan vakte işaret eder. Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla
başlar. Kırmızı şafak kaybolup batı tarafında eseri kayboluncaya kadar devam eder. Kırmızı şafak güneş ışınlarından kalan noktalardır. Güneş
battığında doğu tarafında görülür. Sonra karanlık onu batıya doğru kaydırır.
Karanlık yeryüzünü kaplayıp batı ufkuna uzandığı zaman kırmızı şafağın eseri ortadan kaybolduktan sonra akşam namazının vakti bitiyor ve yatsı
namazının vakti girmiş oluyor. Vakitleri bildiren hadis bu vakitlere delalet ediyor.

[182]



Akşam namazının vakti kızıllık düşünceye kadardır. Yatsı namazının vakti akşam namazının vaktinin sona ermesiyle başlar, fecr-i sadığın
çıkışma kadar devam eder. Fakat muhtar görüşe göre gecenin üçte birinden daha fazla tehir etmemektir. Maksudumuz fecr-i sadıktan doğu ufkuna
dağılan bir ışıktır. Bu ışık güneşin yansımasıyla meydana gelir. Sonra tedricen göğe taraf yükseklik meydana gelir. Güneşin doğmasıyla
tamamlanır. Yatsı namazının başlama vakti sona erme ve muhtar olan vaktinin delili, vakitleri bildiren hadisle birlikte bir de şu hadistir.

Elbette ki uyku ile namazı kaçırmakta bir tefrit yoktur. Ancak tefrit başka bir namaz vakti girinceye kadar namazım kılmayan kimse içindir.
[183]

Bu hadis bir namaz vaktinin başka namaz vakti girdiğinde sona erdiğine haber ve delalet eder. Yalnız sabah namazı buna dahil değildir. Çünkü
sabah namazının vakti, öğle namazının vaktinin girmesiyle değil, güneşin doğmasıyla sona erer.
İşte bunlar beş vakit namazın vakitleridir. Yalnız müctehid i-mamların yatsı namazının ilk vakitlerinde farklı ictihad ve görüşlerine göre şöyledir.
Ebu Hanife'ye göre; şafak kızıllığı takip eden beyazlıktır. İmameyn'e göre kızıllıktır ve bununla fetva verilir. Zira ehli lisanın (lugatçıların) bunun
üzerine ittifak etmişlerdir. Hatta İmam-ı Azam (ra) Amme-i sahabenin şafağı kızıllığa hamlettikleri için bu görüşe dönmüştür.
Mebsut'ta İmameyn'in kavli daha geniş ve İmam-ı Azam (ra)'ın-ki ihtiyatlı (yeğrek)'dır diye zikredilmiştir. Velhasıl islam dininde ilk abdest ve
namaz Peygamber efendimiz (sav)'in risaletiyle başlatılmıştır. Vahy meleği Cebrail (as) 610/611 senesinde bir pazartesi gününün sonuna doğru ilk
önce abdest almayı ondan sonrada namaz kılmayı Peygamber efendimiz (sav)'e öğretmiştir.
Mekke'nin yukarı tarafında vadinin bir tarafında ökçesini yere vurarak su çıkartan Cebrail (as) çıkan su ile namaz için nasıl temizlenileceğim
görmesi için Peygamber efendimiz (sav)'in gözü önünde abdest almıştır. Abdesti bitirince bir avuç su alarak edep yerine serpmiştir. Ondan sonra
Peygamber efendimiz (sav)'de orada Cebrail (as)'dan gördüğü şekilde abdest almıştır ve Cebrail (as) ile iki rek'at namaz kılmıştır.
Şu halde abdestte vahy-i gayri metlüv ile meşru olmuştur. Resulü Ekrem (sav) efendimiz bu hadiseyi hemen Hz Hatice (ra)'ya anlatmış, elinden
tutarak suyun yanma götürmüştür. Namaz için nasıl abdest alınıp, temizlenileceğim Cebrail (as)'dan gördüğü şekilde abdest alarak Hz Hatice'ye
göstermiştir. Hz Hatice de abdest almış ve beraberce iki rek'at namaz kılmışlardır.
Böylece Peygamberimiz (sav)'in imam olup kıldırdığı bu ilk namazda kendisine uyan ilk müslüman Hz Hatice (ra) olmuştur. Önce akşam
namazından başka tüm namazlar ikişer rek'at olarak farz kılınmıştır. Hicretten sonra bunlar dört rek'ata çıkarılmıştır. Yalnız sefere gidenler için
Hanefılere göre ikişer rek'ata bırakılmıştır.

Önce iki rek'at ikindi namazı kılınırdı. Sonra sabah ve ikindi vakitlerinde ikişer rek'at namaz kılınmaya başlanmıştır.
[184]

Bundan sonra gece yarısına veya gecenin üçte ikisine veya üçte birine kadar 
[185]

 namaz kılınması emrolunmuştur.

Gecenin geç saatlerine kadar ibadet emri bir yıl sürmüştür. Sonra durum hafifletilmiştir. 
[186]

 Daha sonra sabah, akşam ve gecenin bir kısmına

{yatsı vaktinde) ibadet edilmesi emri verilmiştir. 
[187]

 Beş vakit namaz Resulü Ekrem (sav)'in Medine'ye hicretlerinden 
[188]

 bir buçuk sene kadar

evvel 
[189]

 cuma miraç gecesinde ve Peygamberliğinin on birinci senesinde emrolunmuştur. 
[190]

Beş vakit namazdan sonra teheccüd namazı Peygamber efendimiz (sav) için farz olmakta devam etmişsede ümmeti hakkında nafileye çevrilmiştir.
Beş vakit namazın vakitleri Kur'an-ı Kerim'de a-yetlerle sabit olduğu için Peygamber (sav)'in hadisleriyle de adetleri ve nasıl kılınacağı
belirtilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 238'inci ayeti namazın hem farz kılındığına hem de beş vakit olduğuna delalet ettiği gibi Hud suresinin

114'üncü ayeti namaz vakitlerini tam bir şekilde gös termekte, İsra suresinin 78'inci ayeti de beş vakit namazı açık olarak anlatmaktadır. 
[191]

Namazı cemaatle kılan kimsenin müslümanlığma hükmedilir. Şu halde bir kâfir cemaatle namaz kılsa Hanefılere göre müslüman olduğuna
hükmedilir. İmam Şafii bunun aksi görüştedir. Zira Hane-filere göre cemaat Ümmeti Muhammed'e mahsustur. Tek başına namaz ve diğer ibadetler
bunun hilafmadır. Zira bunlar diğer ümmetlerde de vardır. Resul Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
"Bir kimse bizim namazımızı kılsa ve bizim kıblemize yönelse o
bizdendir." Muhtemeldir ki bu hadis kıblenin Beytül Makdis'ten Kabe'ye çevrilmesi vaktinde sadr olmuş ve onların nefislerinde bir te-reddüd sübüt

bulmuştur. Ya da temyiz bakımından o, en maruf, en meşhurdur. 
[192]

 Ulemaya göre "bizim namazımız" sözüyle murad heyeti mahsusa üzere
cemaatle kılınan namazdır. Cemaatsiz namaz ise bizde mevcud olduğu gibi kafirlerde de vardır.
Hanefilere göre vîtr namazının vakti yatsı namazının vaktidir. Ancak vitr konusu ile ilgili bir emirden dolayı vitr namazı yatsı namazından sonra
kılınır. Vitr vaktinin bu şekilde oluşu Imam:ı A-zam'a göredir. İki İmama göre vitr vakti yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Bunun için bir insan
uykudan uyanacağına güveni yoksa uyumadan önce vitr namazını kılmalıdır. Şayet eminse vitr namazını sonuna bıraksın.
 
Namazın Farzları (Şartları Ve Rükunları)
 
Namazın farzları on ikidir. Bunların altısı namaza başlamadan önce yapılması lazım gelen farzlardır.
1-  Küçük-büyük hades, yani abdestsizlikten taharet.
2- Necasetten taharet.
3- Avret yerini kapatmak.
4- Kıbleye göğsü ile yönelmek.
5- Vakit.
6- Niyet.
Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım:
1- Namazdan önce küçük ve büyük abdestsizlikten taharet namazın şartlarındandır. Bu olmazsa namaz sahih olmaz. Zira maşrut şertsiz olmaz. Şu
halde meşrutun meyadana gelmesi ancak ve ancak şartın meydana meşruttan önce gelmesidir.



Misali abdestsiz kimsenin abdest almadan namaz kılması sahih olmaz ve caiz değildir.
2-  Necasetten taharet: Beden, dış elbise ya da namaz kıldığı yerde namaza mani olacak kadar necaset bulunursa kılman namaz sahih olmaz. Namaz
kılan kimsenin elbisesi, bedeni ve namaz kılacağı yerin necasetten temizlenmesi vaciptir.
Belirtilen üç yerden birine dokunan necaset galiz ve bir dirhem miktarından çok ise onu yıkayıp dokunduğu yeri temizlemek farzdır. Temizlemeden
namaz kılınacak olursa o namaz sahih değil, hükümsüzdür. Zira bir dirhem kadar olursa temizlenmesi ve dokunduğu yerin yıkanması vaciptir.
Şayet yıkanmadan bu şekilde namaz kılsa, namazı kerahatle caiz olur.
Bir dirhemden az ise temizlenmesi sünnettir. Yıkamadan o şekilde namaz kılmak helale yakın mekruh olur. Eğer necaset galiz (ağır) kısmından
olmazsa belki hafif necaset olursa ve aynı zamanda. da aşırı derecede dokunrnamışsa namazın cevazına mani olmaz..
Bedenin necasetten temizlenmesi ne demektir? Bedenin dış kısmı kastedilir. Şu halde necis birşeyi gözüne süren yani haram bir sürmeyi gözüne
süren kimsenin gözlerini yıkaması vacip değildir. Zira göz kapakları normal olarak kapatılınca görülen kısım gözün dış tarafı, görülmeyeni iç kısmı
sayılır. Kapaklar kapandığında sürülen sürme görülmüyorsa temizlenmesi kesinlikle gerekmez.
3- Setr-i Avret (edep yerlerini örtmek): Namazda avret yerini örtmek şarttır. Namazda örtülmesi farz olan ve başkalarının bakmaları caiz
bulunmayan organlara "avret yeri" denir.
Erkeğin uzvu için avret göbeği altından iki diz kapağı altına kadardır. Netice olarak dizler avrettir, göbek avret değildir.
Cariyenin avreti erkeğin ki gibidir. Cariyenin karnı ve sırtı da avrettir. Karın ve sırt erkekte avret yeri değildir. Cariyede ise ikiside avrettir. İsterse
ümmü veled olsun, isterse mübdere, mukatebe olsun sırtı ile karnı avret yeri olmakta cariye gibi olur.
Hür kadının tüm vücudu avret sayılır. Yalnız yüzü, iki elinin a-yaları ve iki ayakları avret değildir. Müslüman olan bir kadın erkeklerin hücumu ve
kötü bakmalarından muhafaza etmek ve onu saygıdeğer bir edebe riayet etmek, annelik sıfatının zedelenmesini önlemek için onların iki eli, yüzü
ve ayaklarından başka tüm taraflarını avret saymıştır. İki elinin ayalarmmda açık kalmak zarureti vardır. Yüzünü açmasmdada ihtiyaç olup özellikle
şehadette, mahkemede ve nikahta yüzünü açmasından başka çare yoktur.
Yolda giderken ayaklarını örtmek bilhassa kadınların fakir kısımlarına çok zor gelir. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur

Kendiliğinden görünen kısım müstesna.
[193]

Bu ayet adet ve yaratılışın onun görünmesini gerktirdiği şey müstesnadır diye tefsir edilmiştir. Kadının ayağınmda avret olduğu rivayet edilmiştir.
Hz Aişe (ra) validemiz şöyle buyurmuştur:
Ebu Bekir kızı Esma, üzerinde ince bir elbise bulunduğu halde Resulü Ekrem (sav) efendimize geldi. Hz Peygamber (sav) onu bu kıyafette görünce
yüzünü ondan çevirdi ve şöyle dedi: "Esma! Kadın buluğ çağına ulaşınca onu şu yerlerinin (yüzünü ve iki ellerini işaret ederek) görünmesi caiz

olur. 
[194]

Başka bir hadis de şöyledir:

Kuşkusuz olarak kız buluğ çağına ulaşınca yüzünden ve bileğine kadar elinden başka yerlerinin görünmesi doğru değildir." 
[195]

Hür kadınların yüzü ve ellerinden başka sarkan saçları dahil bütün bedenleri avrettir. Yüzü ve elleri ise bir fitne tehlikesi olmazsa namaz dışında da
avret değildir. Kadının namazı ayağının dörtte biri nisbetinde açık bulunmasıyla bozulur. Diğer bir görüşe göre ise a-yakları namaza göre avret yeri
sayılmazsa da namazdan başka avret yeri sayılır.
Bu ihtilaftan kurtulmak için ayakların örtülmesi namazda uygun görülmüştür. En sahih görüşe göre namazın dışından hür kadınların yüzleriyle
ellerinden başka bütün uzuvları avrettir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:
"Zinetlerini ise görünmesi zaruri olan kısımları müstesna açığa vurmasınlar. Başörtülerimde yakalarının üzerini kapatacak şekilde iyice örtsünler.
[196]

 Mealindeki ayette geçen görünen, ortada olan kısım müstesnadan maksad kadınların yüzleri ve iki elidir. Yıkanmak hariç namazda veya
namazdan başka yerlerde avret yerlerinin örtülmesi farzdır. İnsanların huzurunda ve tenhada avret yerlerinin örtülmesi farzdır. Bunun delili kitap ve
sünnettir.
Bir kimse karanlık bir odada tek basmayken, temiz elbisesi olduğu halde çıplak olarak namaz kılsa namazı sahih olmaz. Bir erkek şu üç elbiseyle
namaz kılsa müstehaptır:
1- Omuzdan topuklara kadar uzanan elbise.
2- Beden aşağıya kadar uzanan don.
3-  Başı kapatacak olan bir sarık. Bu kayıtlara göre baş açık o-larak namaz kılmak caizdir. İbni Abbas'tan rivayet olduğuna göre şöyledir. Resulü
Ekrem (sav) efendimiz bazı evkatta sarığını çıkarıp önünde sütre olarak kullanırdı. İbni Asakir, İbni Abbas (ra) hanefı alimlerine göre Allah (cc)
huzurunda daha edep ve saygılı bir vakar almak niyetiyle baş açık namaz kılmakta bir beis yoktur demişlerdir.

Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz iki omuzu arasında düğüm bedenine örtündüğü bir tek bezle bize namaz kıldırdı. 
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 Bu rivayete göre Resulü
Ekrem (sav) efendimiz baş açık olarak namaz kıldırdığı istidlal edilmiştir. Namaz kılmak için kadınlara şu üç elbise müstehaptır:
1- Omuzdan topuğa kadar uzanan entari.
2- Göbekten topuklara kadar uzanan iç çamaşır.
3- Omuzlara kadar sarkan başörtüsü.
Ön (kubul) ve geri (dübür) gibi avreti galize olan uzvun dörtte birinin açılması namazı bozar. Ya da ön ve geriden başka karın ve uyluk gibi hafif
avret yeri olan uzvun dörtte birinin açılması da namazı bozar. İmam Ebu Yusuf (ra)'a göre yarısının açılması bozar.
Bu iki avretin (galiz ve hakiki olan) zikine sebep hükümde ikisinin arasında müsavat olduğuna işarettir. Erkeklik organı ve husyelerden herbiri
bunların ayrı ayrı diyenlerinin nedeni bazı bilginlerin erkeklik organı ile husyeler bir tek uzuvdur. Söyleyen sözlerinden birbirine ayırd etmek
içindir.
Şu halde kadının başından, başının saçından herbiri mutlaka avrettir. Kabaran memelerinden ve kulağ herbiri de avrettir. Za-hiriyyede kadının
memeleri büyük olduğu zaman herbiri tek başına avret itibar olunur denmiştir. Kabarmayıp yerinde kalan memeler göğse tabidir. Bunlardan herbiri



bir uzuvdur.
Namaz kılan kimsenin avreti açılsa veya namazın cevazına mani pislikle durursa veya musalli kadınların safında namazın rükünlerinden bir rükün
edası mümkün olacak kadar zaman dursa, o musallinin namazı İmam Ebu Yusuf (ra)'a göre bozulur.
Zira namazı bozan şey o namazdan bulunmuştur. İmam Mu-hammed (ra)'a göre bir rükün edası mümkün olacak kadar durmakla namazı iptal
etmez. Şu halde bir rüknü edası kadarz olursa namazı iptal eder. Eğer musalli avreti açılmakla beraber bir rüknü eda etmiş olursa o zaman ittifaken
namazı sahih değildir. Şayet avretini örterek derhal edanın üzerine devam etse namazı ittifakla caizdir.
4- Kıbleye göğsü ile yönelmek, namaz farz olsun nafile olsun, cenaze namazı veya tilavet secdesi olsun yani bütün namazın navi-leriyle kıbleye
yönelerek kılınırsa o zaman namaz sahih olur. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

Artık yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir. Bulunduğunuz yerde yüzlerinizi o tarafa çevirin.
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 Hadisi şerifte de Resulü Ekrem (sav)
efendimiz şöyle buyurmuştur:
Resulü Ekrem (sav) efendimiz Beytullah'ın içine girdiği vakit tüm tarafını dolaştı ve dua etti. îçinde namaz kılmadı. Hattaki çıktıktan sonra iki
rek'at namazı Kabe'ye yönelerek kıldı ve işte bu kıbledir buyurdu. Şu halde Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılmak hem kitap, hem sünnet hem
de icma ile sabit olmuştur.
İmam Şafii ve İmam Hanbeli'ye göre Mekke'de bulunmayan kimseyi kıbleyi Kabe'nin kendisine isabet ettirmek farzdır. Zira ayette "nerede

bulunursanız yüzünüzü Kabe'nin yönüne doğru yöneltin.
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 buyurulur. Bu ayet Kabe'nin kendisine yönelmeyi gerekli kılmaktadır.
Şu halde Mekke'li için Kabe'nin aynısını kendisine yöneltmektir. Bunda icma vardır. Hatta ve hattaki kendi meskeninde veya dükkanında namaz
kılan kimse eğer duvarlar kaldırılsa yönleri Kabe'nin kendisine doğru olacak şekilde kılmaları lazım ve elzemdir. Öyle olmazsa caiz değildir.
Mekke halkından başkası için Kabe yönüne yönelmek yeterlidir. Bu ise afaki olanlar içindir. Zira afakinin yönelmesi Kabe'nin kendisine doğru
olması vacip değildir. Zira teklif kuvvete göredir. Şu halde Kabe'nin yönünü musallinin alnından çıkan hattın iki dik köşe meydana gelecek şekilde
Kabe'ye doğru uzanan hatta gitmesidir. Bundan anlaşılır ki musalli Kabe'nin kendisine yönelmekten kaymış olup ve kayma (veya sapma) ile
mukabele tamamıyla yok olmazsa namaz caiz olur.
Ne kadar musalli sağa veya sola kaymış olsa bile gene namazı caiz olur. Zira insanın yüzü kavislidir. Sağına ve soluna yöneldiğinde iki yanları
kıbleye çıkmamaktadır. Bazı arifler kıble hakkında şöyle demişlerdir; insanların kıblesi Kabe-i Mükerreme'dir. Gök halkının kıblesi Beyt-i
Ma'mur'dur. Melaikei Kerrübiyyün'ün kıblesi yani Cebrail ve Mikail gibi Allah (cc)'a yakın meleklerin kıblesi kürsidir. Arşı taşıyanların kıblesi
Arş-ı Azam'dır.Ve hepsinin gayesi ve matlubu yüce Allah (cc)'ın zatıdır.
Kıbleye yönelmekten aciz olan kimsenin kıblesi ise yani kıblenin yönünü bildiği halde düşman veya yırtıcı hayvan korkusuyla ya da denizde bir
ağaç üzerinde bulunduğu İçin aciz olanların kıblesi gücü yettiği yönedir.
Yani öyle kimsenin hangi yöne kadir ise namazı o kadir olduğu cihette kılabilir. Namaz kılacak olan kimse kıbleyi araştırır. Araştırmak maksuduna
vasıl olmak için gücü sarf etmek demektir. Musalli şüpheden dolayı araştırır. Şüphe karanlıkların yığılmasıyla ve alametlerin görünmeme siyle
yada bulutların toplanmasıyla meydana gelir. Kıbleden haber veren kimse olmazsa o zaman musalli yönü araştırır.
Zira ashab-ı güzin kıbleyi araştırp namazlarını kılmışlardır. Re-sulullah (sav) onları bu araştırmadan men etmemiştir. Eğer bir kimse kıbleyi
araştırdıktan sonra hata etse o namazını iade etmez. Musalli araştırarak namaz kılıpta sonradan Kabe arkasında kaldığı meydana çıkarsa İmam Şafii
(ra)'ye göre namaz caiz değildir. Hanefi mezhebine göre caizdir.
Arz üzerinde bizim bulunduğumuz nokta ile güneşin her gün için değişen üç noktadan oluşan küresel üçgenin çözümünün zaman cinsinden
ifadesine kıble saati denir. Şu halde şehir için ayrı ayrı gösterilen kıble saatleri yalnız o şehirler için geçerlidir. O şehirden uzaklaştıkça namaz
vakitler (+,-) fark olarak ilçelerin namaz vakitlerinin tesbitine benzer uygulamanın kıble saatlerine uygulanması kesinlikle doğru değildir.
Kıble saatleriyle kıble tesbiti yapılırken 90 derece dik olarak zemine çakılmış olan direğin veya özel olarak bu iş için hazırlanmış şakul ipinin kıble
saatindeki gölgesinin güneşe taraf olan ters uzantısı kıble yönünü gösterir. Değişik bir ifade ile o esnada yüzünü güneşe çeviren bir kişi kıbleye
dönmüş olur.
İlçe ve nahiyelerin kıble saatlerini illerden fark alarak hata yapmamaları için bütün il ve ilçe ve nahiyelerin yıllık kıble saatleri hazırlanarak
müftülüklere gönderilmiştir. Yeniden cami yapılırken kıble istikametinin tesbitinde bundan yararlanılabilir. Dünya kıble günü arz üzerinde bizim
bulunduğumuz noktada sabittir. Kabe'nin
bulunduğu noktada sabit olup; enlemi +21 derece 20 dakikadır. Güneşin deklinasyonu ise yıl içinde -23 derece 26 dakika ile +23 derece 26 dakika
arasında her gün için değişmektedir.
Güneşin deklinasyonu ile Kabe'nin enleminin aynı (+21 derece 26 dakika) olduğu 29 mayıs günü Türkiye saati ile ve ileri saat uygulamasına göre
12.18'de ve 16 temmuz günü Türkiye saati ile ve ileri saat uygulamasına göre 12.27'de dünyanın her yeri için (oraların mahalli saatlerininde ayrıca
hesaplanması şartıyla) dünya kıble günü ve belirtilen saatlerde dünya kıble saatleridir.
Ktble: Hicretin ikinci yılı olayları arasında iki mühim hadise vardır. Bunlardan biri tüm müslümanlara nefislerini müdafaa için savaşa izin
verilmesidir. Nitekim bu konuda yüce Allah Kur'an-ı Ke-rim'de şöyle buyurmuştur:
"Kendilerine savaş açılan mü'minlere, zulme uğramaları sebebiyle cihad izni verildi. Şüphesizki Allah onlara yardım etmeye hakkı ile kadirdir.
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İkincisi ise kıblenin Kudüs (Mescid-i Aksa)'tan Mekke (Kabe)'ye çevirilmesidir. Kudüs'e doğru namaz kılmak hicretten üç yıl önce başlamıştı.
Hicretten 16 ay ve birkaç gün sonrasına kadar devam etmiştir. Kabe'nin müslümanlar için kıble olması hicretin ikinci yılı 624 recep ayı ortalarında
bir pazartesi gününe rastlar. O gün Resulü Ekrem (sav) efendimiz Selemoğullan yurduna gitmiş, oranın mescidinde öğle namazını Kudüs'e doğru
kıldırıyordu. Namaz içinde kıblenin değiştirilmesi hakkında vahiy geldi. Namazın birinci rek'atı kılınmış ikinci rek'atm sonuna gelinmişti. O sırada

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a dönülmesi emrolundu. 
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Resulü Ekrem (sav) derhal yüzünü Mescid-i Aksa'dan Mescidi Haram'a çevirdi. Cemaat de saflarıyla beraber o tarafa döndüler. Erkekler kadınların
yerlerine geçtiler, kadınlar da erkeklerin yerlerini aldılar. Bu şekilde yeni kıbleye yönelmiş olarak namazın üç ve dördüncü rek'atlarmı Mescid-i



Haram'a yönelmiş olarak kılmış oldular.
Selemoğulları mescidine de bu sebepten dolayı Mescid-i Kıble-teyn yani iki kıbleli mescid denildi.
Kabe tarafı ne ile bilinir?
1- Köylerde, kasabalarda ve şehirlerdeki camilerdeki mihraplar ve minarelerin şerefeye açılan kapısıdır.
2- Camilerden uzak bir semtte ise yerli halktan sormak lazımdır.
3- Yanında pusula taşıyor ve manyetik sapmalarıda hesaba katmasını biliyorsa onunla kıbleyi tayin eder. Deniz ya da çölde olan kimselere gelince
pusula varsa onunla tesbit ederler. Şayet pusula yoksa ve güneşli bir havadaysalar bulundukları yerin kuzey ya da güney yarım küre olduğunu tesbit
ederek ve güneşe bakarak kıbleyi tayin ederler. Gece vakti ise yıldızlarla tesbit ederler.
Bunlardan hiçbiri olmadığı takdirde o zaman ictihad edip kanaatlerine göre namaz kılarlar. Kıble tesbitinde ise muteber olan göğsün Beytullah'ın
bulunduğu mekana çevirilmesidir, binanın şekline değil. Belki rakım itibarıyla Kabe'den çok yüksek ya da çok alçak bir yerde yüzünü Kabe'ye
çevirmek mümkün olmayabilir. Fakat Beytullah'ın bulunduğu yöne göğsü çevirmek yeterlidir. Zira Kabe yerden aynı doğrultuda yedi kat göklere
kadar kıble olarak kabul edilmiştir.
Şu bakımdan Kabe'nin damında namaz kılmak caizdir diyenler çoğunluktadır. Çünkü Kabe'nin üstüne çıkan kimse nereye yönelirse yönelsin
kıbleye göğsünü çevirmiş sayılır.
Çağımızda o onbeş km yüksekte uçan uçaklarda namaz kılmak gerektiğinde elbetteki Kabe'nin binasına yönelmek mümkün değildir. Fakat göğe
doğru yükselen doğrultusuna göre namaz kılmak yeterlidir. Şu kadarı varki eski müctehidlerin zamanında uçak yoktu. Fakat onlar rakım itibarıyla
bu işi tesbit etmişlerdir. Şu halde çok yüksek veya çok alçak yerleri tefekkür ederek bu yolda tatmin verici bir ictihadda bulunarak çok kolay bir yol
göstermişlerdir.
Ağır yaralı veya hasta olan kimseye eğer çevirildiği takdirde sızıntı veya ağrı artacağı olursa bulunduğu şekilde namaz kılsa namazı sahihtir. Yüzü
hangi cihete gelirse gelsin gene namazı sahihtir. Eğer herhangi bir kimse yoldaki bir canavardan korksa ve kıble tarafına yönelme imkanı olmazsa
o kimse hangi cihete yönelirse yönelsin kıldığı namaz sahih olur. Eğer hırsızdanda korkarsa gene hangi tarafa yönelerek namaz kılsa namazı sahih
olur.
Özürlü olan kimse binmiş olduğu hayvanın üzerinde kıbleye yönelmek zorunda değildir. Zira o kimse hangi tarafa yönelerek namaz kılsa namazı
sahih olur. Nafile namazların hayvan üzerinde kılınması kıbleye yönelerek kesinlikle şart değildir. Şu halde öyle kimse hayvan üzerinde özürsüz
olarak herhangi bir tarafa yönelerek sünnetini kılsa namazı sahih olur.
Eğer herhangi bir kimse gemide namaz kılsa namazlarda kıbleye yönelerek kılması lazım ve elzemdir. Zira rastgele bir tarafa yö-nelip namaz kılsa
caiz değildir. Şu halde namaz kılarken gemi yönü değiştirecek olursa namazını iptal etmemek şartıyla kıbleye döner ve bu şekilde namazını
tamamlarsa namaz sahih olur. Gemide kıblenin hangi tarafa olduğunda şüpheye düşerse, soracak kimseyi de bulamazsa ictihad yaparak böylece
namaz kılar.
Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur: "Size bir şey üe emrettiğim zaman onu gücünüzün yettiği nisbette yerine getirin." Amir b.
Rebia diyor ki: Resulullah (sav) devesi üzerinde yol alırken namaz kılıyor ve deve ne yöne doğru yönelirse o da kendisini oraya doğru yöneliyordu.

Yalnız rüku ve secdeleri baş işareti ile yerine getiriyordu. 
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Âmâ bir adam bir rek'at namaz kıldıktan sonra bir adam gelse ve onun göğsünü kıbleye çevirse ve o âmâyı uyarsa önce kıldığı namaz caiz olur mu?
Eğer âmâ namaza girmeden önce kıbleyi sorup öğrenecek kimse bulduğu halde sormadan namazın içine girmişse her ikisinde namazı caiz değildir.
Aynı zamanda namazın iade edilmesi gerekir. Eğer soracak kimse yoksa bu şekilde namaza durmuş-sa imam olan âmânın namazı sahihtir. Fakat

imama uyanın namazı sahih değildir. 
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5- Vakitler: Farz namazlarla bunların sünnetleri için vitr namazı, teravih namazı, cuma ve bayram namazları için vakti de şarttır. Şöyleki; farz
namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından meydana gelmektedir. Cuma namazı ise öğle vakti içinde meydana gelmektedir.
Şu namazların vakitlerini bilmek farz olan bir vazifedir. Vakti gelmeden bir namazın kılınması sahih değildir. Vakti geldiği zaman vaktin içinde
kılınması gerekir. Eğer vakit çıktıktan sonra kılımrsa bu eda değil kaza olur. Özürsüz bir namazı kazaya bırakılması yüce Allah katında büyük bir
suç ve sorumluluk gerektirir.
Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitleri bilmek için bazı terimleri bilmek gerekir.
Sabah namazını ortalık açılıp ağardığı zaman kılmak müste-haptır. Ve daha faziletlidir. Buna "isfar" denir. Yalnız kurban bayramının ilk gününde
Müzdelife'de bulunacak hacılar için o günün sabah namazım fecrin hemen arkasında daha ortalık karanlıkken kılmak daha faziletlidir. Buna
"tağlis" denir. Üç imama göre her zaman tağlis daha faziletlidir. Gündüz vaktine Arapça "nehar" denir. Nehar iki kısma ayrılır.
Nehar-i şer'i: Şer-i gündüzdür ki fecri sadıktan güneşin batışına kadar devam eder.
Nehar-i örfi: Örfü gündüzdür. Bu da güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır. Ve nehar-i şer'iden kısadır.
Sabah namazının vakti ikinci fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar olan vakittir. İkinci fecr sabaha karşı doğu tarafın ufkundan yayılmaya
başlayan bir aydınlıktan ibarettir. Bununla sabah vakti girmiş olur. Bu sebeple buna "fecr-i sadık" denir.
Öğle vakti güneşin zevalinin hemen arkasından başlar. Zevalse örfi gündüzün tam ortasına rastlar. Eğer örfi gündüz 12 saat kabul edilse tam altıda
zeval vakti olmuş olur ve görünüşe göre güneş yolun yarısını almış olur. Şu zamanda her şeyin gölgesi doğudan batıya doğru düşmekteyken bu
zamandan sonra akis olarak meydana gelir. Yani bundan sonra batıdan doğuya doğru düşmeye başlar.
Bu güneşin tam bu yarı yola geldiği anda her şeyin yere düşen gölgesine de "fey-i zeval" denir. Fey terim olarak dönme anlamına gelmektedir.
Gölge batıdan doğuya doğru dönmeye başladığı için bu adı almıştır. Şimdi tam bu zeval anında güneşe karşı dikili olan bir metre uzunluğunda bir
şeyin gölgesini yarım metre kabul ediniz. Bu bir fey-i zevaldir. Bundan sonra o şeyin gölgesi iki metre daha uzanıp artarsa yani gölgesi iki buçuk
metre olursa asrı sani yani ikinci asr olmuştur.
İmam-ı Azam'a göre öğle vakti çıkmış ve ikindi vakti girmiştir. Fey-i zeval bulunulan yere ve zamana göre uzayabilir ve kısalabilir. Belirsizde
olabilir. Şu halde bir zeval zamanına rastlayan bir namaz kesinlikle caiz değildir. Zira bu kerahat zamanıdır. Fakat namazın caiz olmadığı bu vakitte
acaba pek az bir vakite mi mahsustur? Veya bu vakit biraz evvelinden mi başlar? Burada iki fikir meydana gelmektedir:



Burada örfi gündüz esastır. Bu cihetten tam zeval vaktine "istiva" vakti denir ki güneş gündüz yarısı dairesi üzerinde herkesin tam başı üstünde
bulunur. Veya o hizaya gelmiş gibi olur. İşte kerahat zamanı tam bu vakitten ibarettir.
Diğer bir görüşe göre ise bu kerahat zamanının belirlenmesinde esas olan şer-i gündüzdür. Şer-i gündüze göre ise istiva zamanı zeval zamanından
biraz önce meydana gelir. Bu görüşe göre kerahat vaktide bu istiva vaktinden zeval vaktine kadar uzayan müddete denir.
Misal; ocak ayının birinci günü fecr-i sadığın doğuşu ezani saatle  12.50 olsa güneşin batışıda 12'de olacağına göre şer' gündüz süresi 11 saat 10
dakika olur. Öyle günde güneşin doğuşu 2. 35'de olacağından örfi gündüzün süresi 9 saat 25 dakika olur. Şayet böyle olursa şer-i gündüzün yarısı
yani istiva vakti fecrden 5 saat 35 dakika sonra olup güneşin doğuşundan 3 saat 50 dakika sonraya rastlar.
Bu kaideye göre şer-i gündüzün yansı zeval zamanından 52 dakika önce olmuştur. Şu halde bu 52 dakikalık süre bir kerahat vaktidir.
Akşam namazının vakti güneşin batmasından başlayıp şafağın kaybolmasına kadar devam eden zamandır. Şafak İmam-ı Azam'a göre akşamleyin
ufuktaki kızartıdan sonra meydana gelen beyazlıktır.
İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed ve diğer üç imama göre ve İmam-ı Azam'dan diğer bir rivayete göre şafak ufukta meydana gelen kızartıdır.
Bu kızartı gittikten sonra akşam namazının vakti çıkmış olur. Akşam namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Akşam namazının vakti dar olduğu
için onu geciktirmek caiz değildir. Akşam namazı kızartının kaybolmasına kadar tehir edilmemelidir.
Yatsı namazının vakti her iki görüşe göre şafağın kaybolmasından başlayıp ikinci fecrin doğuşuna kadar devam eder. Fecr doğunca yatsının vakti
bitmiş olur. Yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstehaptır. İhtilaftan kurtulmak için ufuktaki beyazlık kaybolmazsa yatsı
namazı kıhnmamalıdır. Eğer bulutlu olsa sabah, öğle ve akşam namazlarını biraz geciktirmeli, ikindi ve yatsı namazlarını da biraz erken kılmalıdır.
Vitr namazının vakti; yatsı namazının vaktidir. İki imama göre vitrin vakti yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Herhangi bir kimse yatsı namazını
kıldıktan sonra elbisesini değiştirip başka bir elbise ile vitr namazını kılsa ve önceki elbisesi temiz olmazsa İmam-ı Azam'a göre yalnız yatsı
namazını yeniden kılması gerekir. İki imama göre her iki namazı kılması lazımdır. Zira vitr namazı vitr vakti gelmeden kılınmıştır.
Eğer bir kimse gece uyanacağından emin olsa vitr namazını gecenin sonuna kadar tehir etmesi daha faziletlidir.
Teravih namazının vakti; yatsı namazından sonra başlar, sabah namazının vaktine kadar devam eder. Vitrden önce kılınması caiz olduğu gibi
vitrden sonra kılınması da caizdir.
Bayram namazının vakti; sabah namazı kılndıktan sonra güneş yükselipte kerahat vakti çıktıktan sonra başlar ve güneşin istiva vaktine kadar
devam eder. Ramazan bayramı namazı bir özürden dolayı birinci günü istiva vaktine kadar kılmamazsa ikinci günü istiva vaktine kadar kılınır. Eğer
özür devam ederse üçüncü günü kılınmaz.
Kurban bayramı namazı ise eğer özür sebebiyle birinci günü kılınmazsa ikinci günü istiva vaktine kadar kılınır. îkinci gün gene özür sebebiyle
kılınmazsa üçüncü gün istiva vaktine kadar kılınır. Bu şekilde özürsüz olarak bayram namazlarını ikinci ve üçüncü güne bırakmak aynı zamanda
kötü bir şeydir.
İstiva zamanında ve istivadan sonra kılınması kesinlikle caiz değil ve kaza da yapılamaz. Namazın vaktinin müsaid olduğunu düşünerek bir sünnet
namaza başlamış olan kimse iki rek'at kıldıktan sonra farzın kaçırılacağından korkarsa başlamış olduğu namazı bırakmaz. İkinci rek'attan sonra
teşehhüde oturarak selam verir. Ü-çüncü rek'atta ise dördüncü rek'atıda kılar, sonra selam verir. Zira başlanmış olan namazın tamamlanması gerekir.
Hanefılere göre iki vaktin namazını bir vakit içinde kılmak kesinlikle sahih değildir. İsterse evde, isterse seferde olsun, isterse korku zamanında
olsun sahih olmamasında fark yoktur. Yalnız hacc zamanında öğle ikindi namazını öğle vaktinde, Arafat'ta cemaat ile akşam ile yatsı namazını yatsı
vaktinde Müzdelife'de münferid ya da cemaatle kılınması caizdir.
Şafıilere göre ise cem-i takdim ve cem-i te'hir ikiside caizdir. Sefer halinde vaktin elverişli olmasına göre öğle namazını ikindi ile cem-i te'hirle
veya ikindi namazını öğle vaktinde cem-i takdimle yani ikisini bir vakitte kılmak caizdir.
 
Namaz Kılınması Caiz Olmayan Ve Mekruh Olan Vakitler:
 
Üç vakitte namaz kılınmaz. Bu üç vakitte farz namazı, cenaze namazı, tilavet secdesi ve nafile namaz kılınmaz.
a- Güneş doğup bir mızrak boyu yükselince (30 dk geçinceye kadar).
b- Güneş gök kubbenin ortasına gelip her şeyin gölgesi titreşip yerinde kaldığı zaman.
c- Akşama doğru güneşin sararıp gözlerin ferini almayacak duruma geldiğinde. Ancak o günün kılınmayan ikindi namazı bu vakitte kerahetle
kılınır. Üzerinde nafile bir kaza olursa bu nafile olan kazayı kerahat vaktinde kılarsa isaet olarak caizdir. Yani uygunsuz bir anlamla caiz olur.
Şu halde tarif edilen kerahat vakitlerinden birinde farz, vacip ve nafile namazlar kılınmaz. Kerahat vaktinde meydana gelen cenaze namazının
kılınmasına cevaz verilmiştir. Kerahat vaktinde nafile namaz kılacağını nezir eden kimse adağını yerine getirir. Yani tarif edilen vakitte namaz
kılarsa günahkâr olmakla beraber namazı sahih olur.
Bunun için nezir edilen namazı mekruh olan vakitlerin haricinde kılınması vacip olur. Şu halde herhangi bir vakitte nezir edilen namazların sahih
olan vakitlerde kılınması daha evladır. Bu konuda bize ulaşan hadislerden bazıları şöyledir. Ashab-ı güzinden Akabe (ra) diyor ki: Resulü Ekrem
(sav) efendimiz bizi üç vakitte namaz kılmaktan, ölülerimizi kabre gömmekten men etti. "Güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar, güneş

gök kubbenin ortasına gelip batıya meyledinceye kadar ve güneş batı ufkuna meylettiğinde." 
[204]

Tirmizi bunu cenaze namazı manasına almıştır. Ebu Davud hadiste geçen ölülerimizi hakiki anlamına hamletmiştir. Nafile ve benzeri namazların
mekruh olduğu vakitler dokuzdur. Kelimelerin delaletinden anlaşıldığı gibi bu vakitlerde kazaya kalmış namazları, cenaze namazını ve tilavet
secdesini yerine getirmek caizdir.
1- Fecr-i sadıktan sonra ve sabah namazı kılınmadan önce, zira fecr-İ sadık doğduktan sonra ancak sabahın farzından önce iki rek'at müekked
sünnet kılınması meşrudur. Bu sünnetten başka Resulullah'm (sav) bu vakitte nafile kıldığını tesbit eden sahih bir hadis yoktur. Fakat kılınmaması
hakkında sahih hadis vardır.
Bu hadis fecrden sonra güneş doğuncaya kadar, ikindiden sonra güneş batıncaya kadar nafile namaz kılmayı men etmiştir. Şu halde fecri sadık
doğduktan sonra güneş doğuncaya kadar sabahın iki rek'at sünnetinden başka kesinlikle nafile veya sünnet kılmak mekruhtur. Ne kadar fevt ettiği
zaman fecrin sünneti bile olsa, zira fecrin sünneti yalnızca geçtiği zaman sakıt olur. Yalnız fecr doğmadan nafile namaza başlayıp bir rek'atmı



kıldıktan sonra fecr doğarsa onu tamamlaması lazımdır.
Zira burada kerahat vaktinde kılmak adı kesinlikle yoktur. Ve bu iki rek'at sabahın iki rek'at sünneti yerine de geçmez. Fecr doğmadan önce dört
rek'atlı bir nafileye başlarda iki rek'atmı kıldıktan sonra eğer fecr doğarsa iki rek'at ilave ederek bu son iki rek'at sabahın iki rek'at sünneti yerine
geçer. En sahih görüşde budur.
2- Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar tüm nafile namaz kılmak mekruhtur. Eğer kılınmış olursa sabah sünnetini bozar. Farzı
kıldıktan sonra onu kaza ederse yeterli değildir. Zira bu vakit içinde kaza etmesi caiz olmaz. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle
buyurmuştur:
Sabah namazım kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar bekle (namaz kılma), güneş doğuncada (bir mızrak) boyu yükselinceye kadar yine namaz
kılma. Zira güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve bu anda inkarcı sapıklar güneşe secde eder. Sonra ikindi namazını kıhncaya kadar (arada
geçen zaman içinde) namaz kil. İkindiyi kıldıktan sonra, gene namaz kılma. Güneş batıncaya kadar bekle zira, güneş şeytanın iki boynuzu arasında

batar ve işte o vakitte dalalette olanlar ona secde eder. 
[205]

Haneiîler bu vakitte namaz kılınmasının mekruh olduğunu söylemişlerdir. Şafiiler ise tavaf namazı için kerahat yoktur demişlerdir. Zira onlar Hz
Cübeyr'den yapılan sahih rivayeti kaynak ve sened olarak kabul etmişlerdir.
3- İkindi namazından sonra sünnet kılmak mekruhtur. Herhangi bir kimse mekruh olmayan bir vakitte sünnet namaza niyet getirdikten sonra onu
bozarsa, ondan sonra güneş daha batmadan ikindi namazından sonra o sünneti kaza ederse kesinlikle yeterli değildir.
4- Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan önce sünnet namazı kılmak gene mekruhtur. Zira o vakitte meşru bir sünnet yoktur.

5- Cuma günü namaza ikamet edilirken sünnet kılmak gene mekruhtur.) 
[206]

6- Cuma, güneş tutulması, iki bayram ve yağmur taleb etme hutbeleri okunurken gene sünnet kılmak mekruhtur.
7- Nikah duası yapılırken ve hacc ile ilgili hutbe okunurken sünnet namaz kılmak mekruhtur.
8- Cuma günü hatip hutbe okumaya çıkarken nafile namaz kılmak mekruhtur. Cuma hutbesine imam minbere çıkmadan önce dört rek'at namaza
başlar, daha tamamlamadan imam hutbeye çıkarsa sahih görüşe göre bunu tamamlaması lazımdır.
9- Farz namaza kamet getirilirken sünnet namaz kılmak gene mekruhtur. Şu halde cemaati kaçırmayacağını kestiren kimse sabah namazına
başladığı halde sabahın iki rek'atlı sünnetini kılar ve i-mama uyar. Eğer cemaati kaçıracağından korkarsa o zaman, sabah namazının sünnetini terk
etmesi lazım gelir.
îki bayram namazından sonra kendi evinde isterse sünnet kılabilir. Fakat bayram namazından önce ister camide isterse evde olsun sünnet namaz
kılmak mekruhtur. Bayram namazından sonra camide sünnet namazı kılmak mekruhtur.
Müzdelife'de akşam ile yatsı namazı bir arada yatsı vaktinde kılınırken ve Arafat'ta öğle ile ikindi namazı cem edilip öğle namazı vaktinde
kılınırken bu iki namaz arasında nafile kılmak mekruhtur. Bunun gibi idrar veya dışkıyı def etme sıkıntısı bulunduğunda, yemek hazır olduğunda
ve kalbini çok meşgul eden olaylar karşısında vakit müsaitse bekleyip namazın o anda kılmmaması daha iyi olur.
Farz namaz kılmak için vakit iyice daraldığında nafile namaz kılmak mekruhtur. Şu halde vakit namazın nasıl şartıysa, aynı zamanda vücubunun
da sebebidir. Bu görüşe göre bir yerde kurala ve genel örneğe aykırı olan ülkelerde değişiklikler olur. Mesela 66 derece 33 dakika kuzey ve güney
kutup dairelerinin ötesinde yazın gündüzleri, kışında geceleri aylarca devam etmektedir.
Bu tarife göre kutup dairelerine yakın ülkelerde ise yılda iki sefer belirli günlerde güneşin doğmasıyla batması bir olur. Arada abdest alıp namaz
kılacak kadar bir vakit kalır yada kalmaz. Güneş battıktan sonra abdest alıp eğer akşam ve yatsı namazlarının farzını kılacak kadar bir müddet
kalırsa o zaman bu iki vaktin farzını kılmak lazımdır.
Eğer akşam vaktinin farzını kılacak kadar bir zaman kalıyorsa o zaman onu kılmak lazımdır.
Edasına imkan olmayan yatsı namazı veya hem akşam ve hem de yatsı namazı müslümanların üzerinden tamamen düşer mi ya da yakın ülkelere
göre mi kılmalı yoksa kazası mı gerekir? Yatsı ve vitr vakti bulunmayan mesela Bulgar ülkelerinde bulunanları örnek olarak gösterebiliyoruz. Zira
Bulgar ülkelerinden 66 derece 33 dakika kuzey ve güney kutup dairesinin yakınında veya ötesinde bulunan kısımlardır. Buralarda şafak yani kızıllık
yada beyazlık kaybolmadan kışın veya yazın erbain günlerinden yani yazın en uzun günlerini, kışında en kısa gecelerini bunların üzerinde yatsı ile
vitr namazı dü şer mi yahut saatlere göre takdir yapılıp kılınması mı gerekir?
Şu halde şafak kaybolmadan bir ülkede hemen güneşin doğduğu bulunuyorsa, yatsı namazı onlara vacip olmaz. Zira namazın sebebi yoktur. Sebebi
ise vakittir. Bazı fukahalara göre yatsı namazı onların hakkında vaciptir. Bunun için saat hesabıyla vakit takdir e-dilir ve namaz kılınması yerine
getirilir.
Burada söz takdir üzerinde kaldı, bundan maksad yatsı namazını kaza etmek vacip olur demektir. Vakit takdir edilir yani namazın vücubun sebebi
mevcud sayılır. Nasıl ki deccal günlerinde böyle bir takdirin yapılması tarif edilmiştir. Diğer bir te'ville buradaki olan takdir Şafıilerin dediği gibi o

yerin halkı hakkında yatsı vakti onlara en yakın ülkelerde şafağın kaybolma müddetidir. 
[207]

Kutup bölgelerinde yazın gündüzleri, kışın geceleri uzun zaman devam eder. Orada yılın altı ayı devamlı olarak gecedir. Aynı zamanda
buralardada insanlar vardır ve bu insanlar da Hz Peygamber efendimize (sav) inanmış, onun tebliğini duyup kabul etmişlerdir. Ve fukahalarımız
kutup bölgelerinde yaşayan insanların nasıl hareket etmeleri gerektiğinde mutmein bir şekilde cevap vermişlerdir.
Zira Resulullah (sav) bu konuyu şöyle izah etmiştir:
"Zaman birbirine yaklaşmadıkça öyle ki, sene bir ay, ay bir hafta, bir hafta da bir gün, bir gün de bir saat ve bir saat de kuru bir ot parçasının

ucunun yanması kadar bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz. 
[208]

Zamanın birbirine yaklaşması kuvvetli bir ihtimalle seri çıkmasını, bir senelik yolu bir ayda, bir aylık mesafeyi bir haftada katletmesi olabilir.
Çağımızda bundan çok daha sürat yapabilen vasıtalar vardır.
Ashab'i kiram deccalin kırk günlük (ya da senelik) zamanında bir günün bir sene kadar uzun süreceğini işitince sordular:
Ey Allahın Resulü! Bir yıl kadar uzun sürecek bir günde normal bir günde kılınan beş vakit namaz bize yeterli gelecek mi? Hz Muhammed (sav)
efendimiz -Hayır siz normal bir günün saatini takdir edip beş vakit namazınızı o ölçüye göre kılarsınız diye cevap verdi.



Ashab-ı güzin bir daha çok kısa günlerde nasıl namaz kılacağız diye sordu. Efendimizin cevabı onlara şöyle oldu: Çok uzun günlerde nasıl takdir

edip namaz kılarsanız, çok kısa günlerdede ona göre takdir edip (beş vakit namazlarınızı) kılarsınız. 
[209]

Şu halde bir sene kadar uzun sürecek bir günde namaz ve diğer ibadetler için normal bir günün saatinin takdir edilmesini emretmiştir. Zira
namazlardan maksad vakit değildir. Aynı zamanda vakit, ibadete resmiyet vermek, onu bir düzende yürütmeye götürmek içindir. Ve herşey
hakkında bir şartın kalkması diğer şartların kalkmasını gerektirmez. Örneğin; abdestin şartı dörttür. Elleri kesik olan bir adamın abdestinin şart üçe
inmiştir. Bir şartın ortadan kalkması diğer şartların da ortadan kalkmasını gerektirmez.
Şu halde diğer üç şartın yerine getirilmesi ile abdesti olur ve bununla namazlarını kılar.
Bir de saat konusunu açıklayalım. Eğer çalışacak olursa biliyo ruz ki normal bölgeler (sıcak memleketler ve ekvator)'le kutuplara yakın bölgeler
arasında güneşin devamlı olarak altı ay süreyle batmış ve sonra gece ile gündüzün eşit olduğu iki gün hariç altı ay süre ile doğmuş şekilde
durduğunu biliyoruz. İslam alimleri kutuplarda sahih olan izahatlar yapmışlardır. 45 derece ile 90 derece arasındaki mıntıkalarda güneşe göre değil
saate göre hareket edilir. Namaz için böyle olduğu gibi oruç vs için de böyledir. Bu bahsi kısaca şöyle açıklayalım;
Güneşin batı ufkundaki kırmızılık yani şafak kaybolmadan fecrin doğduğu bölgeler o bölgeye en yakın olup yatsı vakti bulunan ülkenin saati
tatbik edilir. Ve usule göre yatsı namazı o bölgede terk e-dilmeyip kesinlikle kılınır. Altı ay gece, altı ay gündüzün sürmesi devam eden bölgelerde
oraya gece ve gündüzü bulunan en yakın 45 enlemindeki bölgelerin saatlerine göre namaz ve oruç ibadeti yerine getirilir. Zira Allahu teala Kur'an-ı
Kerim'de şöyle buyurmuştur:
Allah (cc) Her şahsı ancak gücünün yettiği Ölçüde mükel leftir. Herkesin kazandığı (hayır) kendi lehine, yapacağı (şer) de günahlarda kendi
aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşerde bir kusur işlersek bizi onunla hesaba sekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin
gibi bize de ağır vazifeler ve musibetler verme. Ey Rabbimiz! Bize güç yetiremeyeceğimiz seyide yükleme, günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize

merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız sensin. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et." 
[210]

Hadisi şerifte Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: "İslam kolaylık getiren bir dindir. Meşakkate kapı açmaz." Başka bir hadiste de şöyle
demiştir: "Allah katında dinin en sevimlisi Hakka yönelmiş kolay olanı
Başka bir ayette de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:

Allah size kolaylık ister zorluk istemez." 
[211]

"Allah sizin için dinde zorluk kılmamıştır.  
[212]

Şu halde bu gibi ülkelerde bulunan müslümanlar da beş vakit namaz kılmakla yükümlüdürler. Zira namazın asıl sebebi; Allah'ın bir emri oluşudur
ve Cenab-ı İlahi'nin nizamının arka arkaya devam edip gitmesidir. Bunun için beş vakit namazı kılmaları farzdır. Beş vaktin bulunduğu, kendilerine
en yakın bölgelerin vakitlerine göre o namaz için vakti belli ederek namazı yerine getirmeye alışırlar.
Velhasıl Allah'ın hududu ve kanunu olduğu için o bölgedeki olan müslümanlar kesinlikle beş vakit namazı kılmakla yükümlüdürler. İmam Şafii'nin
içtihadı da bu şekildedir. Sofuluğa, ihtiyata lazım olanı da budur. Uzun zaman güneşin doğmadığı veya batmadığı ülkelerde namaz vakitlerinin
böyle takdir edilip edilemeyeceği fikrinde fukahaların ihtilafı vardır. Bu gibi bölgelerde bulundukları kabul edilen müslümanlarm oruçları ve
zekatları bakımından yine böyle bir ölçü koymak uygun görülmektedir.
Şu halde insanın ve bütün varlıkların hayatlarında doğmak, büyümek, yaşlanmak, duraklamak ve en sonunda ölüp gitmek gibi değişik beş safha
meydana gelmektedir. Şu halde bu safhalar büyük bir nimet olduğu için bunlarda bir karışıklık olmaz. Ve insanın maddi çalışmaları ile manevi
çalışmaları arasında bir düzen kurabilmek için beş vakitte kılman namazlardan daha şerefli, daha yüksek bir çare bulunmaz.
Hepimiz bu şerefli ve faziletli ibadetle yükümlü olmak şartıyla azüetine ulaştıran, saygısı ve ikramı nihayetsiz Halikımıza ne kadar ibadet ve şükür
etsek azdır.
6- Niyet etmek: Namazın şartlarından biri de niyet etmektir. Zira Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

Ameller ancak niyetlere göredir. 
[213]

Niyet irade "dilemedir". Şu halde ilim yani bilmek değildir. İrade eşit olan iki şeyden birisini tecih etmektir. Eğer musalli hangi namazı kıldığını
bilirse bu niyettir dese en makbul görüşe göre namazı sahih değildir. Kesinlikle bu kadarını bilmek niyet değildir. Zira niyet ilimden başkadır.
Herkese malumdur ki bir kimse küfrü bilse kafir olmaz ama küfre niyet etse kafir olur. Misafirde ikameti bilse mukim olmaz, ama ikamete niyet
etse mukim olur.
Muhammed b. Seleme şöyle demiştir: "Bu kadarı bilmek niyettir. Oruç da aynı bunun gibidir. Niyeti dille söylemek yani telaffuz etmek
müstehaptır." Zira azimetin toplanması için dille söylenen niyette kalbin hazır olması olur. Yemek-içmek ve benzerleri gibi namaz ile ilgisi
olmayan şeylerle niyet ve tahrime yani ilk tekbir arasını a-yırmak caiz değildir. Fakat abdest almak ve mescide yürümek gibi şeyle ayırmanın zararı
yoktur.
Kalben niyet olmaksızın dille yapılan niyet sahih değildir. Tek olarak namaz kılan kimse için üç niyete ihtiyaç vardır.
a- Namazın kendisine niyet.
b- Namazın Allah için olmasına niyet.
c- Kabe'ye yöneldim diye niyet etmektir. O kimse Kabe'nin arasmada niyet eder. Muktedi ise üçü ile beraber olduğu halde dördüncüsü hazır olan
imama uydum diye niyet etmesidir. Eğer iktida niyeti terk etse namazı caiz olmaz. Farz namazlarla, bayram ve vitr namazlarında bunları yerine
getirirken hangi vakitler olduğunu belirtmek lazımdır.
Bugünkü öğle namazına veya bugünkü cuma namazına veya bugünkü vitr namazına ya da bugünkü bayram namazına niyet getirmek kâfi gelmez.
Zira böyle bir niyetle farz namazların tayini olmaz. Fakat bu vaktin farzını kılmaya diye niyet edilmesi yeterlidir. Yalnız cuma namazının vaktini
getirmek kesinlikle yeterli değildir. Zira asıl vakit öğlenindir, cumanın değildir. Rek'atlarını zikretmesi lazım olmaz. Nafile namazlar için sadece
namaza niyet etmek yeterlidir. Fakat bu vaktin ilk sünnetine ya da son sünnetine niyet etim diyerek te kılınır.
Bu sünnetlerin müekked ya da gayri müekked olduklarını belirtmeye hacet yoktur. İhtiyat olarak teravih namazı için teravih namazını kılmaya ve



vaktin sünnetini kılmaya niyet ettim denmelidir. Cemaate yetişipte imamın farz mı yoksa teravih mi kıldığını anlamayan kimse farza niyet ederek
imama tabi olur. Eğer imamın namazı farz ise yetişenin namazı sahihtir. Şayet teravihse kendisine tabi o-lan kimsenin namazı nafile olarak sahih
olur. Fakat teravih yerine geçmez.
Niyetin tekbir alma zamanına yakın olması daha iyidir. Niyetle tekbir birbirini izleyecek arasına bir fasıla girmeyecek. Tekbirden önce niyet
getirmek caizdir. Hatta namaza niyet ettikten sonra abdest alıp camiye gitse ve bir daha niyet getirmeden tekbir alıp namaza başlasa namazı
sahihtir. İmam-ı Şafii'ye göre niyetin tekbire yakın olması şarttır.
Eğer bir kimse farz namaz yerine kazaya niyet etse veya kaza yerine farza niyet etse her iki durumda da namaz sahihtir. Bir kimse öğle namazının
vakti çıkmamıştır kanaatiyle öğlenin farzına niyet etse va namazı tamamladıktan sonra öğle vaktinin çıkmış olduğunu anlasa namazı kaza yerine
geçer. Bir kimse öğle gibi vakit içinde hem öğle hem de ikindi namazına niyet etse niyeti ancak girmiş olan namaz için sahih olur. Vakti girmemiş
olan namaz buna mani değildir.
Bir kimse bir vaktin farzına niyet ederek namaza başlarsa sonra nafile kılıyormuş gibi bir zanla namazını tamamlasa bu namazı farzdan sayılır. Zira
namazın selama kadar niyetin hatırlanması kesinlikle şart değildir. Bir kimse nafileye niyet ederek tekbir alırsa bir daha farza niyet ederek tekrar
tekbir alsa namazı farz namaza çevirir ve namazı sahih olur. Bunun aksi de böyledir.
Yine bir adam ikindi namazının farzına niyet ettikten sonra bir rek'at kılar ve sonra öğle namazının farzına yahut nafile namaza niyet ederek tekrar
tekbir alsa ikindi namazını bozmuş olur ve son niyete göre namaza başlamış olur.
Cemaat halinde imama tabi olduğu zaman niyet edilmesi lazım gelir. Bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya niyet ettim ve bu irnama tabi oldum
denir. Eğer bu şekilde niyet olmazsa imama tabi olmak sahih değildir. Bir kimse namaza tek başlamışsa sonra imama tabi olmaya diliyle bir daha
tekbir alsa önceki namazını bozmuş olur. İmama uyması da sahihtir.
Herhangi bir kimse imama uydum dese ve imama "iktida ettim" diye niyet etse en sahih görüşe göre yeterli değildir. İmamla beraber namaz
kılmaya niyet ettim denilmesi de Öyledir. Bir adam imama tabi olmak niyeti getirirse ve aynı zamanda namaza başlarsa i-mam henüz namaza
başlamamış bulunsa bu mutabaat sahih değildir. Hatta Allah veya Ekber kelimesini imam bitirmeden kendisi bi-tirse yine imama tabi olmuş
sayılmaz. Fakat ikinci olarak bir tekbir daha alsa imama tabi olmuş olur.
Cemaatin imama tabi olma niyeti Allahu Ekber deyip namaza imamın başlamasından sonra olmalıdır ki bir namaz kılana tabi olmuş olsun. Ve
imamdan evvel tekbir almış olmak tereddüdde kalmış bu görüş İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşüdür. İmamı Azam'ın görüşüne
göre cemaatin tekbirleri imamın tekbirine yakın olmalıdır. Zira bu konuda ibadette acele etme fazilettir.
Şu halde niyetin önce olması lazımdır. Bununla beraber imam daha fatiha suresini bitirmeden tekbir alıp imama tabi olan kimse iftitah tekbirinin
sevabına yetişmiş olur. Kendisine tabi olunan imamın kim olduğunun bilinmesi lazım değildir. Hatta Ahmed olduğu sanılanın Muhammed olduğu
anlaşılsa yapmış olduğu niyetine bir maniyat kesinlikle yoktur. Yalnız Bekir'e tabi oldum diye niyet ederse imamın başkası olduğu bilinirse bu tabi
olma sahih değildir.
Zira bu kayda bağlanmış bir niyettir. İmam imametin niyetini getirmesi lazım değildir. Yalnız kadınlarda kendisine uymalarının sahih olabilmesi
niyet etmesi lazımdır. Bunun için bir imam
"Ben bana tabi olanlara imamım" diye niyet etse, öyle imama kadınlarda uyabilirler. Namaza Allahu Ekber diyerek başlanır. Bu Allahu Ekber bir
iftitah (başlangıç) tekbiridir. Aynı zamanda buna tahrimede denir. İftitah tekbiri yalnız yüce Allah'ın şanını yüceltecek olan ona özel bir ifade ile
söylenir. Bu cümle ile namaza girilmiş ve dünya işleri ile alakalar kesilmiş olur. Gerek namaz içinde, gerekse başlarken olsun mümkün olduğu
kadar zihinden vesvese ve şüpheyi atmak lazımdır. Zira kalp, Allah (cc) ile meşgul olursa namazın hem gayesine hem de ruhuna uygun olur.
Şu halde niyet getirirken ibadeti sırf Allah (cc) için yerine getirdiğini düşünerek ve tefekkür ederek yapmak çok önemlidir. Başlangıçta bu şekilde
namaza girilirse sonra akla gelen ve riya anlamı taşıyan şeylerin fazla önemi yoktur. Zira bu riya, yani gösteriş sayılmaz. Fakat niyet ederken
çevredeki insanlar görsün, tefekkürü insanın aklına gelirse o zaman hepsi riya olur. Kesinlikle hiçbir fazileti ve sevabı olmaz. Fazla vesvese ve
evhamı olan kimse için eğer kalben niyetin getirilmesi zor ise yalnız dille getirmesi yeterlidir. Bu durum çok az insanlarda vardır.
"Namaza durunca önce tekbir getir, sonra Kur'an'dan kolayına geleni oku. Sonra rükua var, bütün organların sakinleşinceye kadar bekle. Sonra
başım kaldır belini iyice doğrult. Sonra secdeye var. Yine azaların sakinleşinceye kadar bekle ve secdeden kalktığında yine o-turuşun ölçüsünü

alıncaya kadar bekle. Yine secdeye var ve azaların sakinleşinceye kadar bekle ve her rek'atta bunları aynen yerine getir. 
[214]

Resulü Ekrem (sav) efendimiz farzı kıldırınca cemaatine dönerek şöyle seslendi: "Ey insanlar! İşitin ve anlayın, bilin ki Allah'ın öyle kullan varki
onlar ne peygamberdir ne de şehittir. Fakat peygamber-îer ve şehitler onların makamlarına ve Allah'a olan yakınlıklarına gıpta ile bakarlar."
Bunun üzerine bir bedevi kalkıp Resulullah'a yaklaştı ve elini göğsüne doğru vurup dedi ki; Ya Resulullah şu sözünü ettiğin Allah'ın kullan
kimlerdir? Onları bize tarif eder misin? Allah Resulünün cevabı şöyle oldu:
Onlar insanlardan ayrılıp, Hakk'a dönenler ve kabilelerin garipleridir. Aralarında yakın bir akrabalıkda yoktur. Fakat onlar Allah için birbirlerini
severler ve saf bağlayıp dururlar. Kıyamet günü Allah çıkıp oturmaları için onlara nurdan minberler hazırlar. Böylece onların hem yüzlerim hem de
elbiselerini nur kılar. Kıyamet günü insanlar o günün dehşetinden korkarken onlar korkmazlar. Evet onlar, üzerlerinde hiçbir korku olmayan ve

üzülmeyen Allah dostlarıdır. 
[215]

Bir adam, camiye girse ve imamı teşehhüd halinde görse ve dese ki; birinci oturuşta ise uydum, ikinci oturuşta ise uymadım diye niyet etse cumhur
ulemaya göre bu niyet sahih değildir. Ve fetvada buna göredir. Veya o adam imama tabi ederken eğer birinci ettahiy-yatü ise farz namaza, İkinci
oturuşta İse nafile namaza niyet edip uydum dese, farz namaza uymuş olmaz.
Namazın şartlarını geçen bölümde izah etmeye çalıştık. Şimdi ise namaza dahil olan farzları açıklamaya çalışacağız. Namazın farzları altıdır:
1- İftitah (namaza girme) tekbiri.
2- Kıyam.
3- Kıraat.
4- Rüku.
5- Sücud.



6- Kade-i Ahire (son oturuş).
Bunlara namazın rükünleri denir. Bunlar namazın aslını ve temelini teşkil ederler. Yukarıda sayılan on iki farzdan başka namazda "tadil-i erkan"a
riayet edilmesi İmam Ebu Yusuf ile üç imama göre farz olduğu gibi namazlardan kendi iradesi ile çıkmakta İmam-ı Azam'a göre farzdır. Buna"
huruç bi sun ihi"denir. Yani kendi iradesi ile çıkmak denir. Bunlarla namazın rükünleri sekiz olmuş olur. Bunlar da sırasıyla açıklanacaktır.
1- İftitah tekbiri: Namaza Allahu Ekber diyerek başlanır. Bu bir iftitah (başlangıç) tekbiridir. Buna tahrimede denir. İftitah tekbiri ancak Allah'ın
şanını yüceltecek olan ona mahsus bir ifade ile yapılır. Bu tekbir ile namaza girilmiş ve dünya işleri ile ilgi kesilmiş olur. Tahrime tekbiri hanefilere
göre namazın rükünlerinden değil, belki şartıdır. Ve namazdan öncedir. Böyle olmakla beraber namazın rükünlerine çok yakın olduğu için bu da
bir rükün sayılmıştır.
Üç imama göre iftitah tekbiri namazın bir rüknüdür. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Namaza başlarken Allahu Ekber yerine Allahul Kebir veya Allah denilse de farz için kâfidir. Zira bunlarda yüce Allah'ın şanını yücelten mana
vardır. Fakat şu ifadelerle namaza başlanmaz; Al-lahümmeğfirli, Estağfirullah, Eüzubillah, Bismillah. Zira bunlar birer dua sözleridir. Ve tazimi
ifade etmezler.
Bir elif ziyade ederek %Jr a Allahu Kebbar denilmekle namaza başlanmış olunmaz. Eğer namaz içinde bu şekilde söylenirse namaz batıl olur. Zira
anlamı değişmiştir. Bir kimse Allah ismi celiline med yani uzatma ilavesiyle Aallah dese elifi istifham şüpheyi meydana getirdiği için namazı bozar.
Eğer bir kimse Allahu Ekber yerine Allahu Egber yani k yerine farsça g denilse bu şekilde söylenmesiyle namaza başlamış olur.
İmama uymak iftitah tekbirinin hepsini kıyam halinde getirilmesi şarttır. Bunun için rüku halinde bulunan bir imama uyan kimse kıyam halinde
Allahu Ekber demesi şarttır. Şayet Ekber sözünü rükua vardıktan sonra derse imama tabiiyeti sahih değildir. İmam-ı Azam'a göre tazim ifade eden
isimlerden herbiri ile namaza başlamak caizdir? Subhanallah, Allahu İlahun La İlahe İllallah tes-bihleriyle de namaza başlanmış olur.
Elhamdülillah, La îlahe Ğay-rühü, Tebarekallah gibi teşbihlerle de olur. İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre Allahu Ekber yerine Allahu
Azamu Er Rahmanu Ekber , Allahu Ecellü gibi isimlerle namaza başlanmış olur.
Yalnız tek başına Ekberü, Ecellü, Azamu denilse yeterli değildir. Bu konuda ittifak vardır. İmam-ı Azam'a göre sadece Allah veya Allahümme
veya Errahman veya Rab demekte yeterlidir. îmameyne göre yeterli değildir.
İmam rükuda yetişen kimse getirdiği tekbirle iftitah tekbirini değil rükua gitme tekbirini bile kasdetse yine namaza başlanmış o-lur. Zira maksadı
namaza başlayıp imama tabi olmaktır.
Cemaatle kılman namazlarda birinci rek'ata yetişmiş olan kimse iftitah tekbirinin sevabına yetişmiş olur. En sahih görüş de budur. Eğer imamla
beraber iftitah tekbiri getirirse bunun sevabı daha çoktur. Zira sahabe-i kiram buna yetişmek için çok dikkatli olmuşlardır. Salih olanlarda adetlerini
buna göre ayarlamışlardır.
Okur-yazarı olmayan ya da dinsiz olan kimsenin niyetini yalnız kalbiyle yapması kâfidir. Çünkü niyetin yeri kalptir. Bu konuda mezheplerin ittifakı
vardır. Zaten dille niyetin söylenmesi sünnettir. Arapça söylemekte güçlük çekmeyen bir kimsenin Farsça söylemesi tenzihen mekruhtur. Bu
İmam-ı Azam'a göredir. İmameyne göre Arapça söylemesi güç değilse bunun Farsça söylenmesi caiz değildir. İmamların ihtilafları zikirler, kunut,
teşehhüd dua ile teşbihler arasında fark gözetmeden caridir. Ayrıca dil başkalığı ise yalnız Farsça değil aynı zamanda bütün dillere yani Arapçadan
başka bütün dillere şamil gelmektedir.
Imameynin bu konu hakkındaki içtihadı dinin umumi usulü ile daha uyum içindedir. Zira Allah ve Resulü tarafından ibadet ölçüleri içinde olan
Arapça kelime ve cümlelerin mana ve esrarının başka bir feyiz ve hikmeti vardır. Zira bu feyiz ve hikmeti başka bir dile çevirüdiği zaman görmek
mümkün değildir.
Kişi Allahu Ekber demekle Cenab-ı Kibriyayı tasvif etmektedir. Bu cümle hazifle okunur. Hazf musallinin Allah lafzının hemzesinde ve Ekber
lafzının ba'sında uzatma yapmamasıdır. Eller kaldırıldıktan sonra tekbir alınır. En sahih kavilde budur. Zira iki eli kaldırma işinde yüce Allah
(cc)'in dışındaki kimselerden büyüklüğü uzaklaştırma vardır.
Şu halde uzaklaştırma evvela yapılır. Eller her iki kulakların hizasına kaldırılır. Her iki elin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir. Bundan
sonra Allahu Ekber denir. Kadınsa bu işi iki elini omuzlan hizasına kaldırır ve Allahu Ekber der. Sahih olan kavilde budur. Bayanların bayram ve
kunut tekbirleride bu şekildedir. -Eğer imam Allahu Ekber demeden evvel bir kimse tekbir getirirse en doğru görüşe göre bu caiz değildir. Yani
namaza başlamış olmaz.
2- Kıyam: Namazın farzlarından biri de farz ve vacip namazlarda kıyam yani ayakta durmaktır. Bir rükündür ve esastır. Bunun i-çin kıyama gücü
yeten kimsenin farz veya vacip namazlarda oturarak kılması caiz değildir ve namazı batıldır.
Bir hasta, gerçek olarak veya hükmi olarak ayakta durmaya muktedir değilse oturarak kılması caizdir. Eğer gücü yetiyorsa o zaman rüku ve
secdeleri yapar. Zira zorluklar kolaylığı kazandırır. Zaruretler ise kendi miktarmca bir ölçüye bağlanır. Herhangi bir kimse bir yere dayanmak
suretiyle namaz kılabiliyorsa oturarak kılması caiz değildir.
Gene bir süre ayakta durmaya gücü yetiyorsa o süreyi ayakta geçirmesi gereklidir. Daha sonra oturarak namazını bitirir.
Şayet bir kimse yalnız iftitah tekbirini ayakta almaya kuvveti yeten kimse iftitah tekbirini ayakta almaya zorunludur. Sonra oturup namazını bitirir.
Herhangi bir hasta ayakta durmaya kudreti varsa fakat rüku ve secdeye veya yalnız secde etmeye kuvveti yetmezse o zaman ayakta kılması lazım
olmaz. Öyle kimse oturup ima ile namaz kılar.
Fakat İmam Züfer ile üç imama göre namazın ayakta işaret ile kılınması lazımdır. İşaretten maksad namaz başı aşağıya doğru eğerek rüku ve secde
için yapılan işarettir. Fakat secde için yapılan eğilme hareketi, rüku için yapılandan daha aşağı olması lazımdır. Şayet bir kimse ayakta namaz
kıldığı takdirde Kur'an okumaktan acizse o zaman oturup kıraatle kılar. Eğer ayakta bir miktar okumaya gücü olursa gücüne göre ayakta okur. Diğer
kıraat kısmını ise oturarak o-kur.
Secde ve rüku ile namaz kıldığı takdirde yarasından kan akacak olursa, öyle kimse namazını ayakta veya oturarak işaretle kılar. Eğer bir kimse
ayakta namaz kılmış olursa idrarını tutamaz bir halde olur. O zaman oturarak rüku ve secde ile kılar. Bir kimse eğer kendi başına namaz kılsa
kıyame gücü vardır. Cemaatle kıldığı zaman gücü yoktur. Öyle kimse ayakta namaza başlar, sonra oturur.
Eğer gücü varsa rüku için gene ayağa kalkar ve rüku eder. Yalnız namazı bir daha iadesine gerek yoktur.
Oturduğu halde rüku ve secdeye gitme gücü olmazsa, o zaman başıyla işaret ederek rüku ve secdesini yapar. Fakat secdesi, rüku-dan daha ziyade



başını eğer. Bir şeyin üzerine secde etmek için yastık gibi bir şeyin getirilmesi lazım değildir. Şayet bir şeyin üzerine başını koysa ve secdeye gitse
caizdir. Şu halde secde yerinin sertliğini hissederse namazını rüku ve secde ile kılmış olur. Şayet hissetmezse işaretle kılmış sayılır.
Oturarak namaz kılmaya gücü olmazsa o zaman sırt üzerine yatarak ve ayaklarını kıble tarafına doğru uzatarak daha sonra rüku ve secde için işaret
ederek namazını tamam eder. Başıyla işaret edebilmesi için omuzlarının altına layık bir şey konur ki yüzü kıbleye yönelmiş olsun. Şayet yüzü kıble
tarafında olursa sağ yanı üzerine yatıp ima ile rüku eder ve secde yapar.
Sadece arka üzerine namaz kılmak yanı üzerinden daha faziletlidir. Oturarak namaz kılmaya gücü yeten kimse için eğer mümkünse teşehhüd
halinde oturması evladır. Ve böylece namazını tamamlar. Şayet gücü yetmiyorsa gücüne göre kılar. Bir hastanın başıyla işaret etmeye gücü
yetmezse namazını sonraya bırakır. Kalbiyle, kaş ve gözleriyle işaret etmez. Bu hüküm İmam-ı Azam'a göredir. İmam Şafii ve İmam Züfer'e göre
kalp ile ima olur. Ebu Yusuf a göre bu durumda kalple işarette bulunmasada göz ve kaşlarla işaret e-der.
Başka bir rivayette ise şu şekilde olan hastanın acziyet hali bir gün ve bir geceden fazla olsa bu zamanda namazları büsbütün üzerinden farziyeti
sakıt olur.
Bu durumda aklı başında dahi olsa durum değişmez. Bir kimsenin baygınlığı bir gün ve bir geceden az olursa bu arada geçen namazlarını kaza
eder. Bu hüküm İmam-ı Azam'a göredir. İmam Mu-hammed'e göre ise geçmiş olan namazları vakitleri itibariyledir. Bunun için İmam
Muhammed'e göre ise geçmiş namazları beşten fazla olsa sakıt olur. Beş vakitten az olursa kaza etmesi gerekir. İmam Muhammed'in görüşü daha
sahih görülmektedir.
Velhasıl namaz tam bir özür olmadıkça terkedilmez ve geciktirilmez. Aksi halde yüce Allah'ın azabı çok çetin ve çok şiddetlidir. Bu durumdan
yüce Allah'ın varlığına sığınırız.
Bir özür olmadan farz namazlar hayvan üzerinde kılınmaz. Bu hükümde vitr namazıyla cenaze namazı ve yerde okunmuş olan tilavet ayetinin
secdesi ve kazası namaz ile aynıdır. İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre sabah namazının sünneti de bir özür olmazsa hayvan üzerinde kılınmaz.
Nasılki yürümekte olan bir hayvan üzerinde farz ve vacip namazlar kılınmazsa hareket halindeki günümüz vasıtaları üzerindede farz ve vacip
namazlar kılınmaz.
Şayet hareketsizseler bu durumda sedir hükmünde olduklarından bütün namazlar üzerinde kılmabilir. Yürümekte olan bir vapur içinde özür
olmakla beraber tüm namazlar oturularak kılmabilir. Fakat ayakta kılmak daha evladır. Bu îmam-ı Azam'a göredir. İmamey-ne göre baş dönmesi
gibi bir özür olmazsa yürüyen vapur içinde farz olan bir namazın kılınması oturularak caiz değildir. Zira kıyam yani ayakta durmak namazın
rüknüdür. Özürsüz olarak bu rüknün terki caiz değildir.
Ebu Hanife'ye göre ise gemide baş dönmesi galip olduğu için elbette muhakkak hükmündedir. Deniz kenarında veya deniz içinde bağlı olmak
şartıyla şayet çalkalanmazsa o zaman yer hükmündedir. İçinde ayakta olarak namaz kılmabilir. Eğer çalkalanırsa o zaman hayvan hükmünü alır.
Fakat imkan varsa çıktıktan sonra yerde kılmak lazımdır. Harekette olan bir uçakta yürümekte olan gemi gibidir. Bu uçağın yürümesi ve durması
yolcunun elinde değildir. Eğer bir deve yürümekte ise üzerindeki mahmilin iki gözü hayvanın sırtı gibidir. Şayet öyle gibi bir hayvanın üzerinde
mahmilin (içinde insan oturan eğerin) iki gözü altında yere dayanmak için bir ağaç dikildiği takdirde yer üzerindeki tahta sedir ve minder halini alır.
Bir kimse hayvan üzerinde namaz kılarken rüku ve secdeyi i-şaretle yapar. Secdede, rükudan biraz daha fazla eğilir. Hayvan üzerindeki eğer gibi
herhangi bir eşya üzerine başını koyarak secde etmesi mekruhtur.
Sünnet ve müstehap namazlar özürsüz olarak oturularak kılı-nabilir. Fakat ayakta kılınmaları daha faziletlidir. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır.
Fakat Ebu Hanife'ye göre sabah namazının sünneti bunun istisnasıdır. Yani özürsüz olarak oturarak kılınmaz. Teravih namazıysa ne kadar
oturarak kılmırsa da kerahat vardır.
Bir kimse sünnet namazı oturarak başlasa ve ayakta bitirse caizdir ve bunda alimlerin ittifakı vardır.
Herhangi bir kimse ayakta başlamış olduğu bir sünnet namazı özürsüz olarak oturarak tamamlamasında kerahat vardır. Şayet yo-rulursa caizdir.
Namaz kılan bir kimse kıyamdayken sağ elini sol elinin üzerinde göbeğinin altında bağlar. Şafii {ra)'a göre göbeğin altına konur. Hanefüere görede
böyledir. Şekli şöyledir; sağ elin avuç İçini sol elin avucunun sırtı üzerine koyup baş parmağıyla küçük parmağını sol bileği üzerinde halka etmektir.
Her iki elini rükudan kalktıktan sonra salıverir. Bu durum bayram namazlarında da böyledir. İmama Muhammed'e göre cenaze namazları da bu
şekildedir.
Sözün kısası sünnet olan her kıyamda iki elin bağlanmasıdır. Bu şekilde olmazsa her kıyamda da ellerini salıverir. Namaz kılan sena eder. Yani;
Sübhaneke, Alîahümme ve bi hamdık, ve tebarekesmük, vetea-laceddük, vela ilahe ğayrük" duasını okur. Bu duanın manası şöyledir: "Ey Aîlahım!
Seni teşbih ve tenzih eder, sana hamdü senada bulunurum. Senin mukaddes ismin mübarektir ve senin azamet ve celalin çok yüksektir. Ve senden
başka mabud yoktur."
Yalnız bir fark vardır. "Ve cette senaüke farzlarda okunmaz. Zira meşhur hadislerde zikri yoktur. Namaz kılan bir kimse "sübhaneke"yi gizli olarak
okuyacak. İsterse imam olsun, isterse tek başına kılsın. Eğer imama uysa uymasıda açıktan okumaya başladığı zamanda olsa "sübhaneke" duasını
okumaz. Şu halde gerek gizli okuyana uysun, gerekse açıktan okuyana uysun fark yoktur.

İnni veccehtü vechiye lillezi 
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 ayeti kerimesi sübhanekeye eklenmez. İmam Ebu Yusuf (ra) bu görüşte değildir. Zira ona göre namaz kılan
kimse tekbiri söyledikten sonra "İnni veccehtü vechiye lillezi" ayeti kerimesini sonuna kadar okur. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre
eğer tekbirden önce kalbin hazır olması için okursa bu pek güzeldir. Kıraat için gizlice "Eüzübülahi mineşşeytanirracim" der. Şu halde sena yani
"sübhaneke için okumaz.
Cemaatle namazın evveline yetişemeyen kimse geçen rek'atla-rın kazasında 'Eüzü" okumaz.
Zira mesbuk kıraat eder ve şu halde sübhaneke yi okumaz. Yakında yani başlangıçta "sübhaneke"yi okumuştu. O halde "Eüzü" okur. İmama tabi
olan kimse "Sübhaneke'yi okur, "Eüzü"yü okumaz.. İmam "Eüzü"okumayı bayram namazının tekbirlerinden sonraya bırakır. Zira bayram
namazının tekbirleri "Sübhaneke'yi okuduktan sonradır. Şu halde uygun olan "Eüzü"nün "Sübhaneke'ye değil kıraate bitişik olması lazımdır.
Zikir olunan işte sağ eli sol eli üzerine koymak, "Sübhaneke" okumak, "Eüzü"yü okumak, rükudan kalktığında ve bayram tekbirleri arasında elleri
salıvermek gibi şeyler sünnetlerdir.
3- Kıraat: Namazın farzlarından biri de kıraattir. Yüce Allah (cc) şöyle buyurmuştur:
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Kurandan kolayınıza geleni okuyun  Bu emri şerifine göre kıraatin farz olan miktarı bir ayettir. İmam-ı Azam'a göre bu farz bir tek ayetin
okunmasıyla yerine gelir. Bu ayet ne kadar kısa olsada gene farziyet yerine gelir. En sahih görüşte budur. Bu bakımdan ona göre Sümme
kutile","Keyfe kaddere","Sümme nazare" gibi iki kelimeden meydana gelen kısa bir ayet okumak caizdir. Bu imamın görüşü tüm meşayih
tarafından kabul edilmiştir.
Bir ayetten azı ise bi'1-icma kıraatten hariçtir. Uzun bir ayet iki kısma ayırılıp her kısmını bir rek'atta okumak örneğin, Ayet-el kürsi ve sure-i
Bakara'nm sonundaki Mudayene ayetidir. Bunların yarısını bir rek'atta, diğer yarısını ikinci rek'atta okumak sahih olan görüşe göre yeterli olur.
Zira bunlar üçer kısa ayete eşit olur. îmameyne göre farz olan miktarı üç kısa ayettir.
Uzun ayetten maksad ayet-el kürsi ve sure-i Bakara'nın sonundaki Mudayene ayetidir. Bir ayet ile kifayet eden kimse günahkar olur. Fatiha'yı
okumak ve Fatiha'ya bir sure veya bir sure miktarı ayet eklemek vaciptir. Bir ayetle yetinmekle vacip terkedilmiş olur. Musalli kimse tekbir,
sübhaneke ve eüzüden sonra ancak fatihada gizli olarak besmeleyi okur. Yani;
"Bismiüahirrahmanirrahirn" gizlice söylendikten sonra fatihayı okur. Fatihadan sonra surede besmeleyi okumaz. Fatihadan sonra gizli olarak amin
diyecek. Böyle yapmaktan isterse imam olsun, is-
terse tabi olsun ve gerek tek başına kılan kimse olsun bu şekilde yapar. Şu halde fatihaya bir sure ve üç ayet ekler. Surelerden hangisini isterse
okuyabilir. Fatiha ile zammi sureden başkası sünnettir. İmam-ı Azam'dan İmam Hasan rivayet etmiştir ki; Namaz kılan kimse namazın başında
besmeleyi okur. Bundan sonra besmeleyi tekrar okumaz. Zira besmelenin okunması sadece eüzü ve sübhaneke gibi namazı açmak için söylenmesi
meşru olmuştur.
Fatiha ile zammi sure vaciptir. Fatihayı okumak bir rükün değildir. Fatihaya sure eklemekde rükün değildir. İmam Şafii şöyle der: Musalli namazda
fatihayı bir rükün olarak tayin eder. Hatta ve hattaki herhangi bir rek'atta ondan bir harf terketse namazı caiz olmaz. İmam Malik'in fatihada ve
zammi surede ihtilafı vardır. Onun delili ise Resulullah (sav)'in şu hadisidir:
Fatihasız ve beraberinde zammi suresiz namaz yoktur. İmam Şafii'nin delili ise Resulullah (sav)'in;
Fatihasız namaz yoktur" kavli şerifidir.
Namazda kıraat: Musalli kendisi işitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir miktar okuması namazın bir rüknü
olarak farzdır. Kendisi duymayacak kadar bir sesle okuyuş kıraat değildir. Yalnız tabi olan kimse kıraatin okunmasında müstesnadır. Böyle kimse
Kur'an okumaz.
Vitrin ve nafile namazların bütün rek'atlarında, iki rek'atlı farzların her iki rek'atında kıraat farzdır. Fakat dört rek'at farz namazlar hariç üç rek'atlı
farz namazda tayin yapılmaksızın yalnız iki rekatlarında kıraat farzdır. Kıraatin ilk iki rek'atta yapılması vaciptir. Bu sebeple ilk iki rek'atta kıraatin
kasden terkedilmesi mekruhtur. Ya-nılarak terkedümesinde sehiv (yanılma) secdesi yapılması lazımdır.
Farzların diğer rek1 atlarında fatiha okunması vaciptir. Yanıla-rak fatihanın terkedilmesi sehiv secdesini gerektirir. Fakat diğer rivayetlere göre ise
üçüncü ve dördüncü rek'atlarında Kur'an okumanın yerinde fatihanın okunması sünnettir. Bir ayeti kerimeden başkasını gücü yetmeyen kişi, o ayeti
kerimeyi İmam Ebu Hanife'ye göre bir rekatta bir defa okur, üç sefer okumaz. îmameyne göre İse üç sefer tekrarlar.
Fakat üç ayet okumaya gücü yeten kimsenin bir ayeti üç kez tekrarlaması imameyne göre caiz değildir. İmam Ebu Hanife'ye göre Tevrat, încil veya
Zebur'dan namazda bazı parçalar okusa ve bu parçaların değişmemiş olduğunu kuşkusuz biliyorsa caizdir. îmam-ı Azam'a göre Kur'andan maksad,
Allah kelamına delalet lafızdır, ama bu Arapça lafız olma itibarıyla değildir.
Şu halde Allah kelamıyla kaim olan sıfat itibarıyladır ki bu ibretler, hikmetler, öğütler, övgü, nasihat ve saygılardan ibarettir.
Arapça telaffuzdan aciz olan kimse Farsça yerine getirmek hem İmam Ebu Hanife'ye hemde Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre caizdir.
Arapçayı iyi bilen kimse için başka lisan ile kıraat okumak bütün görüşlere göre caiz değildir. Şu halde dilini Arapçaya döndüremeyen, Arapça

telaffuz edemeyen, ümmi olan bir kimsenin alışmcaya kadar kendi lisanıyla ayetleri okuyabilir.
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İmam Şafii'ye göre ise uygun biçimde isterse iyi telaffuz edebilsin, isterse edemesin başka bir lisan ile kıraat okumak kesinlikle caiz değildir. Zira
Kur'an Arap lügati üzerine inmiştir. Bu bakımdan başka bir lisan ile okunan şey Kur'an olmaz. Zira Arapça çok zengin bir dildir. Kelimelerin
kendilerine göre ve bulunduğu cümle itibarıyla çok manası vardır. Tecüme ise yalnız bir manaya işaret eder. Şu halde Arapçayı beceremeyen kimse
öğreninceye kadar kıraat bedeline tehlil ve teşbihte bulunabilir. Örneğin; sübhanallah ve Lailahe illallah der.
4- Rüku: Namazın farzlarından biri de rükudur. Namaz kılan, başını eğerken rüku için tekbir alır. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz başını
eğerken ve kaldırırken tekbir alırdı.
Musalli rükuda her iki elleri ile her iki dizleri üzerine dayanıp parmaklarını açar. Parmaklarını açması ancak bu halde olur. Namaz kılan kimse
sırtını düz yaparak rükuya gider. Öyle düz olacak ki su dökülse su sırtında duracaktır. Musalli başını aşağı eğmeyerek ve yukarı kaldırmayarak rüku
eder. Rükuda durduktan sonra üç kez "Sübhane Rahbiyel Azim" yani "Çok büyük olan Rabbimi her türlü noksanlardan takdis ve tenzih ederim." Bu
şekilde teşbih eder. Üç kere teşbihin söylenmesi en aşağısıdır. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Her kim rükusunda üç kere Sübhane Rabbiyel Azim derse rükusu tamam olmuştur. Bu onun en azıdır. Her kimde sücudunda üç kere Sübhane

Rabbiyel A'la derse secdesi tamam olmuştur. Buda onun en azıdır. 
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Namaz kılan kimsenin teşbihi üçten az olursa mekruhtur. Şayet imama tabi olan kimse üç kere tamam etmeden imam başını kaldırsa, bir rivayette
matbu üç tekbiri tamam eder. En sahih olan görüşe göre tabi olan kimse imama tabi eder. Her ne kadar teşbih ziyade de olsa yalnız başına namaz
kılan kimse için teşbihi tek sayıda bitirmek faziletlidir. İmam ise cemaati aciz edecek şekilde teşbihi fazla yapmamak lazımdır. Namaz kılan kimse
başını rükudan kaldırırken;
"Semi Allahu Limen Hamideh" (Allah kendisine hamd edenin hamdını kabul buyursun) der. İmam olan bununla yetinir. İmamın "SemiAllahu
Limen Hamideh" demesiyle muktediden sakıt olur. Fakat tahmid lazım gelir. Şafii'ye göre ise muktadiden sakıt olmaz. Tesmi yani "Semi Allahu
Limen Hamideh" ile tahmid yani;
"Rabbena Lekel Hamd" arasını birleştirir.
Tahmid hakkında dört değişik görüş vardır.
Rabbena Lekel Hamd", "Rabbena ve Lekel Hamd", "Allahümme Rabbena Lekel Hamd", "Allahümme Rabbena ve Lekel Hamd". İmama tabi olan



kimse için "Rabbena Lekel Hamd" (Ey Rabbimiz! Hamd de sana mahsustur) sözü ile yetinir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

İmam SemiAllahu Limen Hamideh dediği zaman siz, Rabbena Lekel Hamd deyiniz. 
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 itesulullah'm (sav) bu sözü imam ile tabi olan kimse
arasındaki taksimi açıklamıştır. Taksimde aynı zamanda ortaklığa aykırıdır. Muhit kitabında şöyle zikrolmuştur; senanın çok olması için imama tabi
olan kimse;
Aîlahümme Rabbena Lekel Hamd" (Ey Rabbimiz! Olan AUahu Azimüşşan hamd sana mahsustur) demesi daha faziletlidir. Şu halde tek başına
namaz kılan kimse imama uyan gibidir. Yani "Rabbena Lekel Hamd " ile yetinir.
Ulemanın ekserisi bunu kabul etmişlerdir. Zira tesmi kendisi ile beraber olan kimseyi tahmide teşvik etmektir. Tek başına kılınsa kendinden
başkasını tahmide yani "Rabbena Lekel Hamd" demeye teşvik edecek kimse yoktur. Bir görüş te şöyledir; tek başına namaz kılan kimsenin tesmi ve
tahmidin her ikisini de bir arada yapması daha faziletli olur. Zira bu görüş İmam-ı Azam'm İmam Hasan'dan rivayetidir.
Namaz kılan kimse başını rükudan kaldırdıktan sonra düz olarak ayakta durur. İtminandan başkası sünnettir. İtminanı mafsalları yerine oturuncaya
kadar azanın sükunet bulmasıdır. İtminandan başkası ise rüku tekbiri, parmakların açılması, teşbih, tahmid, tesmi ve düz olarak ayakta durmak.
Bunların hepsi namazın sünnetleridir. Fakat ta'dili erkandan olan rükudaki durma (itminan) vaciptir.
Zira onun kasdı rüknün tamamlanması için meşru kılınmıştır. Rükudan başını kaldırdıktan sonra olan doğrulma ve iki secde arasında olan
doğrulma bunun aksinedir. Yani bunlarda olan durma (itminan) sünnettir.
Zira iki rek'atın arasını ayırmak için meşru olmuştur. Sonuç olarak farz tamamlayan vaciptir. Ve vacibi tamamlamakta sünnettir. Otururarak namaz
kılan kimse rükuya vardığında alnı dizlerine paralel  olacak derecede  arkasını  eğmelidir.   Rükuda bulunuyor  gibi kanbur olan kimsenin rükusu
başmı biraz eğmekle olur. Zira kan-burluğu onun rükusundan sayılmaz.
İmam rüku vaziyetinde yetişen herhangi bir kimse ayakta tekbir alıp ondan sonra rükuya gider. Bu tekbiri rükuya yakın durunda alırsa namaz
bozulur, imama uymuş olmaz. İmama rükuda yetişen kimse için iki tkbire muhtaç olması lazım değildir. Ayakta Allahu Ekber deyip hemen rükua
gitse namazı caizdir. Zira bir tekbirle hem iftitah hemde rüku tekbirini yerine getirmiş olur.
İmama uyan kimse imamdan daha evvel rükuya gitse ve imam rükuya gitmeden başını kaldırırsa bu rüku yeterli değildir. Bunu imanım rükusu ile
iade etmezse kesinlikle namazı batıl olur. İmam eğer rükuda ise tabi olan kimse imama yetişipde ona uyarak rükuya gitse o rek'atı imamla beraber
kılmış sayılır. Fakat bir adam imam rükuda iken tekbir aldıktan sonra, imam rükudan kalktıktan sonra rükuya gitse o adam o rek'ata yetişmiş
sayılmaz. Şu halde o adam bir vakti kaçırmış olur. Kaçırdığı rek'atı namaz sonunda imam selam verdikten sonra tek başına kılması lazımdır.
5- Secde: Namazın rükünlerinden biri de secdeye varmaktır. Namaz kılan kimse secde için tekbir getirir. Zira Resulullah (sav) tüm eğilmelerinde ve
başmı kaldırmalarında tekbir alırdı. Fakat rükudan başını kaldırdığı vakitte tekbir almazdı.
Musalli rükudan sonra secdeye varır. Rükudan doğrulduktan sonra yere kapanarak iki dizi üzerinde ellerine dayanarak alnını, burnunu, yüzünü iki
eli arasında yere veya yere bitişik bir şey ü-zerine koyar. Yüce Allah'a tazimde bulunur. Bu şekilde secde farz olduğu gibi ikincisi de farzdır.
Secdenin en iyi sınır ve ölçüsü; iki dizini yere koyar, sonra iki avucu üzerine dayanarak iki elini yer ü-zerine kor. Sonra ellerini iki kulaklarının
hizasında olduğu halde yer üzerine yüzünü, iki avucu arasına koyar.
Zira Resulullah (sav) secde ettiği zaman iki elini kulaklarının hizasına koyardı. Hadisi şerifte Resulullah (sav)'in secde ettiği zaman ellerini
omuzları hizasına koyduğu rivayet edilmiştir. Bu hadise göre hastalık veya ihtiyarlık sebebiyle özürlü kimseler hamledü-miştir. Namaz kılan kimse
parmaklarını birbirine bitiştirerek koyar. Bu bitiştirme yalnız secdede menduptur.
Secdede pazu kısmını açarak ve karnını uyluklarından uzak tutarak yapılır. Zira Resulullah (sav)'in bu şekilde yaptığı sabit olmuştur.
Şayet namaz kılan kimse safta ise her iki tarafında bulunan kimseleri rahatsız etmeyerek pazularını fazla açmaz. İki ayaklarını yer üzerine koyup,
parmaklarını kıble tarafına yönelterek secde yapar. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimzi şöyle buyurmuştur: secde ettiği zaman, onun her uzvu secde
eder. O halde (namaz kılan kimse) kuvveti yettiği kadar uzuvlarını kıbleye yöneltsin."
Kadınsa büzülür, yani her iki ayağının parmaklarını dikmez. Erkek gibi yapmaz. Pazu kısmını açmaz. Şu halde kollarını yere döşer. Karnını
uyluklarına bitiştirir. Zira kadınlar böyle yaparken onlar için daha setredici olur. Kadın şu on hususta erkekten ayrılır:
1- Tekbirde iki elini omuzları hizasına kadar kaldırır.
2- Sağ elini sol eli üzerine memeleri altına koyup el bağlar.
3- Secdede karnını iki uyluğundan ayırmayarak yapıştırır.
4- Celsede ellerini iki uyluğu üzerine parmak uçları dizlerine varacak şekilde koyar.
5- Koltuğunu secdede açmaz.
6- Teşehhüdde teverrük yapar. Yani sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından çıkarır.
7- Rükuda parmaklarını açmaz.
8- Erkeklere imam olmaz.
9- Cemaat olmaları mekruhtur.
10-  Cemaat olurlarsa imam onların ortasında durur.
Namaz kılan kimse burnu ve alnı üzerine secdeye gider. Zira Resulullah (sav) böyle devam etmiştir. Her ne kadar alın burundan daha kuvvetli isede
burun alından önce secdeye konur. Zira burun secde yerine daha yakındır. Hacimli ve alnın istikrar bulacağı (yerleşeceği) şey üzerine secde edilir.
Secde eden kimse eğer secdesini mübalağalı olarak isterse şu şekilde secdeye gitmek lazımdır. Yani başı ondan aşağıya inmemelidir. Pamuk, darı,
saman ve bunlar gibi şeylerin üzerine secdeye gitmek kesinlikle caiz değildir.
Zira namaz kılanın alnı yerin sertliği bulunduğu takdirde o zaman o şeyin üzerine secde etmek caiz olur. Namaz kılan kimse sarığının ucunu veya
kenarı üzerine yeni ve eteği gibi kendi libasının fazlası üzerine eğer yerin hacmi bulunursa secde etmek caizdir. Şayet bulunmazsa caiz değildir.
Yalnız secdede burunla yetinmek veya sarığın kenarı üzerine ve libasın fazla olan kısmına secde etmek kerih görülmüştür. Zira Ebu Hanife'ye göre
secdede burnuyla yetinmek kerahatle caizdir.
Alın öyle değildir. Zira özürsüz olarak yalnız alın üzerine secdeye gitmek kerahatsiz olarak caizdir. Bu İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Bu ikisinden
biriyle yetinmek mekruhtur. Musalli kimse üç kez Sübhane Rabbiyel A'la" (Çok yüce kudret ve azametle muttasıf olan Rabbimi bütün noksanlardan



tenzih ederim) diyerek secdede sükunet halinde olmak lazımdır. Rükuda üç defa teşbih etmek en az miktardır. Rüku ve secdede teşbihi üçten fazla
yapmak menduptur. Beş ve yedi gibi tek sayı ile bitirilir. Zira Resulullah (sav) tek sayı ile bitirirdi.
Eğer musalli imam olursa cemaatin aciz olacağı şekilde namazı uzatmaz. Namaz kılan kimse secdeden başını tekbir alarak kaldırır. Zira Resulullah
(sav)'in başını hem indirme de ve hemde kaldırmada tekbir aldığı rivayet edilmiştir.
Bir kimse başını kaldırdığı zaman başı secdeye yakın olursa secdesi caiz değildir. Zira o kaldırma secdeden sayılır. Çünkü bir şeye yakın olursa
onun hükmünü alır. Eğer başı kaldırdığı zaman o-turmaya yakın olursa kesinlikle oturmaktan sayılır. Şu halde ikinci secdesi sahih olan namaz kılan
kimse mutmain olduğu halde bir teşbih söyleyecek kadar oturur. Tekbir alır ve mutmain olduğu halde secde eder. Eğer namazın, rüku ve sücudun
farziyeti emri ilahi ile sabit olmuşsa

Rüku edin. Secdeye varın. 
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 emir tekrarı istemez. Bunun için rükunun tekrarı vacip değildir. Eğer denilirse sücudun tekrarının farziyetin asıl
sahip olmuş ve için tekrarı olmuştur. Bunun cevabı şöyle olmuştur: kuşkusuz olarak namaz ayetinin mücmel olduğu sabittir. Mücmelin tafsilatı ise
bazen Resulullah (sav)'in sözü, bazen de fiili ile olur. Secdenin tekrarının farziyeti Resulullah (sav)'dan tevatür yoluyla nakledilen herkes onun
sücudunu tekrar ettiğini bildirmişlerdir. Tekrarın sebebi ise kuşkusuz olarak teabbü-diddir (kullukla ilgilidir).
Rek'atların sayıları gibi onda mana aranmaz. Bazıları da şöyle cevap vermişlerdir; birinci secde bizim yerden yaratıldığımıza, ikinci secde ise
sadece yere döneceğimize işarettir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

Sizi yerden yarattık ve sizi oraya döndüreceğiz" 
[222]

 Her iki secdeden sonra namaz kılan kimse kıyam için tekbir alır. Sücudun aksine önce başını
kaldırır. Sonra ellerini, ondan sonra da iki dizlerini kaldırır ve yere dayanmadan düz olarak ayağa kalkar. Bu şekilde kalkmayı îmam Şafii de kabul
etmiştir.
Şu halde ikinci rek'at birinci rek'at gibidir. Şu fark var ki; ikinci rek'atta sübhaneke, Eüzü ve el kaldırmak yoktur. Yani namaz kılan kimse ikinci
rek'atı birinci rek'at gibi yapar. Fakat ikinci rek'atta sübhaneke, Eüzü, iftitah tekbiri almaz. Zira bunların bir kere söylenmesi meşru olmuştur.
Birincide ellerini kaldırdığı gibi ikincide ellerini kaldırmaz. Zikredilen bu sözde besmele çekileceğine işaret e-der. Eğer bir kimse sehven bir
secdeyi yapmazsa selamdan evvel veya sonra ve dünya kelamı etmeden önce hatırlarsa secdeyi yapabilir.
Namazı kılan kimse terkettiği secdenin isterse birinci rek'atta olsun, isterse hangi rek'atta olursa olsun hatıra geldikten sonra o secdeyi hemen kaza
eder. Zira o secde asıl yerinden geçmiştir. Şu halde onun yerinden geçmesiyle tahrimenin ifası için tamamen yer mevcud olduğundan namaz batıl
olmamıştır. Onun için o secdenin kazası lazımdır. Zira o secde namazın bir rüknüdür. Öyle bir rükün olur ki namazdan çıktıktan sonra kaza ederse
namaz batıl olur. Şayet namazın içinde kaza ederse namazı sahih olur.
Her iki secdeden birisini kasden terketse namazı batıl olur. Yanılarak terkederse namaza aykırı bir şey yapılmamışsa hatırladığı zaman secdeye
gitmesi gerekir. Sonra son oturuş iade edilir ve sehiv secdesi yapılır. Secde namazın en büyük rüknüdür. Cenab-ı Allah gösterilen tevazu ve
tazimatın en mükemmel alametidir. Zira Resu-lullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdeye gitmiş olduğu haldir. Artık secdede duayı çokça yapınız. Çünkü secde hali en ziyade küçülme ve
teslimiyet hali olduğundan orada duanın kabul olması umulur. Secdesiz namaz, namaz değildir."
Mabudumuzun manevi huzurunda yerlere kapanarak saygısını arz etmek istemeyen bir insan kulluk vazifesini terk etmiş, yüce Allah'ın rahmetine
kavuşma şerefinden yoksun kalmış olur.
Özürlü olan kimse kendi dizi veya uyluğu üzerine secde etmesi caiz değildir. Sadece diz üzerine özür olmasın secde etmek hiçbir fukaha fetva
vermemiştir. Elinin üst tarafını yere koyduktan sonra avucu içine secde etmek secdesi caizdir. Ölü bir kimse üzerine başı koyup secdeye giden
kimsenin namazı sahih değildir. Şu halde ölünün üzerinde keçe veya kaim bir örtü bulunurda vücudu hissedil-mezse o zaman caiz olur. Bu daha
çok savaşlardave zaruret yerlerinde olur. Normal yerlerde ölünün üzerine çok kalın bir örtü bile olsa yine mekruhtur.
Secde edilecek yerle ayak basılacak yerin aynı hizada olması sünnettir. Şu halde secde yerinin bir ya da iki kerpicin yatay biçimde yüksekliğinde
olursa (yaklaşık 22-23 cm) caizdir. Daha yüksek olursa başka secde edilecek yer bulunmaz veya namaz kılan kimse bir rahatsızlığından dolayı
başını yere kadar eğip secde etmezse o takdirde baş işaretiyle secdeyi yerine getirir. Secde yaparken secde yerinde diken ve sivri çakıl ve cam
parçalan olursa o zaman alnını biraz sağa kaydırırsa ve secde yaparsa secdesi caiz olur.
Secde ederken ellerini ya da dizlerini yere koymadan olursa secdesi caiz olur. Sünnet terk edilmesinde kerahat vardır. Bu şekilde kıldığı namazının
caiz olmasında ise birlik içindedirler. Fakat ayaklarını yerden kaldırıp boşlukta tutarsa namazı caiz değildir. Her iki ayağından birini koyup diğerini
kaldırırsa kerahatle beraber caizdir. Fakat ayağındaki özüründen dolayı yere bırakmıyorsa o zaman kerahat olmaz. Ayakların yere konulmasından
maksad ayağın parmaklarının konulmasıdır.
Bunun için ayak parmaklarından yalnız birinin yer ile temas halinde olması yeterlidir. Uyur halinde secde ederse, bir daha secde etmek lazımdır.
Fakat rüku ve secdedeyken uyursa her ikisi de caiz olur. Secdede alnını ufak bir taş üzerine koyan kimsenin alnının çoğu yer ile temas halinde ise
secdesi caiz olur. Aksi halde secdesi caiz olmaz.
Rüku ve secdeleri yaparken çok dikkatli olmalıdır. Mesela rügiderken itminanın yani azaların sakinleşmesini beklemek, rükudan kalkmcada beli
iyice ve dikkaatlice doğrultmak lazımdır. Şu halde secdede olsun veya iki secde arasında olsun azalar sakinleşin-ceye kadar beklemek ve iki secde
arasında oturulduğu zaman beli i-yice dikmek vaciptir. Bunlara ta'dili erken denir.
Bu konuda Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Namazından hırsızlık yapan kimse insanların en fena hırsızıdır.   Ashab-ı Güzin sordu: "Ey
Allah'ın peygamberi! İnsan kendi namazından nasıl çalabilir? Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Rüku ve secdelerini tamamen yapmaz. "
Rüku ve secdelerde belini iyice doğrultamazda ondan rüku ve secdelerini yerine getirirken belini doğrultamayan kimsenin namazı kafi değildir.
Kütübi Sitte'den beşi rivayet etmişlerdir.
6- Son oturuş: Namazın rükünlerinden biri de son oturuştur. Namazın sonunda teşehhüd miktarı oturmak farzdır. Namaz kılan kimse iki secdesinden
sonra sol ayağını yayar ve onun üzerine oturur. Aynı zamanda sağ ayağını diker ve yayılmış iki elini, iki uylukları üzerine koyar. Diktiği ayağının
parmaklarını kıbleye yöneltir. Zira Hz Aişe (ra) validemiz Resulullah (sav)'in ilk oturuşta zikredildiği gibi oturduğunu rivayet etmiştir. Namaz kılan
kimse İbni Mesud'un teşehhüdü gibi teşehhüd eder. Onun teşehhüdü şöyledir:
Ettahiyatû lillahi vesseleuatû vettayyibatü es selamüaleyke ey-yühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü es selamü aleyna ve ala



ibadillahissalihin eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muha-mmeden abdühü ve resulünü."
İmama tabi olan kimse ettahiyyatı imam henüz bitirmeden bitirir ve şu halde konuşacak olursa namazı sahih olur. Sadece i-mamdan evvel
namazdan çıktığı için namazı mekruh olur. Namazda son oturuş hem farz, hem vacip, hem sünnet ve nafile namazlarda da farzdır. Eğer bir kimse iki
rek'atlı bir namazda namazın sonunda oturmadan selam verirse namazı batıldır. Bir daha baştan namazını kılmak zorundadır.
Ettahiyyattan sonra kendi sun'iyle namazdan çıkması farz değildir. En sahih ve sağlam görüşte budur. İmam Şafii bu konuda İbni Abbas'm
rivayetini daha manalı bularak ihtiyar etmiştir. İlim a-damlan sıhhat bakımından İbni Abbas'ın rivayet ettiği teşehhüdle ilgili hadisin sıhhat
bakımından diğerinden sonra geldiğini söylemişlerdir. İmam Şafii şöyle demiştir; bunu daha geniş manalı ve sahih bulduğum için. İmam nevevi
diyorki; teşehhüd hakkındaki hadislerin tümü sahihtir.
Şafii'ye göre hangisi okunursa vacip yerine gelmiş olur. Manası "Dil ile beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi yalnız yüce Allah'adır. Ondan başka
bir şeye kesinlikle ibadet olmaz. Ey mertebesi çok yüce olan nebi (Muhammed ) (sav) Allah'ın rahmeti ve bereketleri ile selam ve selamettik bizim
üzerimize ve Allah'ın iyi kullan üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve
resulüdür. "
Tahiyyat tahiyye'nin cem'idir, o da mülktür. Bir başka söze göre tahiyyat daim beka (sürekli kalmakj'dır. Bir diğerine göre saygı, hürmet ve
azamettir. Başka bir söze göre selamet yani tehlike ve afetlerden selamettir. Çoğul sigası üzerine zikrolması ise zira Arap padişahlarından her biri
için tahiyye vardırki onunla tahiyye olunurlar (dua edilip selamlanırlar).
Şu halde bizim için siz Ettehiyyyatü lillahi deyiniz denilmiştir. Yani Allah için layık mülke delalet eden lafızlarda dua ediniz demektir. Selevata
gelince, selevatı hams yani beş vakit namazdır. Bir kavle göre tüm namazlardır. Bir kavle göre rahmettir. Başka bir kavle göre dualardır veya
ibadetlerdir. Tayyibat ise ulemaların çoğuluyla (kelimati tayyibat) güzel sözler yani yüce Allah'ı zikir ve bunu takip eden salih amellerdir. Birinci
oturuşta teşehhüd ile iktifa edilir. Yani selavatm getirilmemesi lazımdır. İlk iki rek'attan sonra yalnız fatiha ile iktifa edilir.
Resulullah (sav) miraç gecesinde Cebrail (as)'ın " "Rabbine senada bulun" sözü üzerine Allah'u tealaya zikredilen bu lafızlarla senada bulununca
Allah'u teala da Resulullah (sav)'e ettahiyyata karşı es selam, es salata karşı er rahmet, ettayyibata karşı el berekat ile mukabele etmişlerdir. Fakat
peygamber (sav)'den selamdan ümmetinin-de girmeleri için "Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin" demiştir. Yani çoğul olarak zikretmiştir ki
Allah'ın rahmeti hepsine şamil gelsin diye bu şekilde söylemiştir.
Bunun üzerine Cebrail (as) ve tüm semavat melekleri "Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulünü" demişler ve
böylece bu teşehhüd kıyamete kadar devam edecektir. Ettahiyyat mülk, saltanat ve selam manasına gelir. îslamdan önce Araplar arasında ilk olarak
selamlanan Yarub b. Kahtan'dır. Bu a-dam şöyle diyordu; übiyte'llane ve en'im (sabahen yani sabahı şerifler hayrolsun, lanet görmeyesin) demekle
selamlardı.
Yarub'un babası Kahtan ilk cahiliyyet devrinde Arap kabilelerinin babası ve orada hükümet kuranların ilkidir. Hz Nuh (as)'m torunu olduğu
söylenir. Babasından sonra Yarub, sonra Abdüşşems ve bundan sonra da Hımyer hüküm sürmüş onlardan sonra gelenlere de böylece Hımyeriler
denmiştir. Yarub'un Arapçayı ilk konuşan olduğundan bu adı aldığı ve şiiri, vezni, vasfı, medhiyeyi, kıssası, teşbihi (medhe girişmeden önce yapılan

afaki mukaddime) sanatını kullandığı rivayet edilir. 
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Musalli eğer her iki rek'attan sonraki olan rek'atlarda teşbih veya sükut ederse sükutu kasden ederse günahkâr olur. Şayet sehven sükut ederse
İmam-ı Azam'dan İmam Hasan'ın rivayetine göre öyle musalliye sehiv secdesi vacip olur. Zira ihtiyatlı olan fatihayı terk etmemektir. Her iki
ayaklan secdede yer üzerine koyduktan sonra parmakları kıbleye yöneltmek ve ilk iki rek'atı kıraat için tayin sücudda ve birinci ka'dede teşehhüd ile
yetinip Nebi (sav)'in üzerine salatı terk eden, geri kalan sünnetlerdir.
Sücud tekbiri üç kez teşbih ve iki elleri, dizleri üzerine koymak, sol ayağını yayıp sağ ayağını dikmek kavme ve celse demektirki bunlar da
namazın sünnetleridir. Kavmeden maksudumuz, rüku ile secde arasındaki ayakta duruştur. Celsede, iki secde arasındaki oturuştur ki bu celse görüş
birliği ile sünnettir. Secdeye giderken her iki ayağı yer üzerine koymak Kuduri'nin rivayetine göre farzdır. Hatta namaz kılan kimse secdeye
giderken ayaklarının parmaklarını yerden kaldırsa namazı sahih olmaz.
Cessas (ra) ve Kerhi (ra)'da bu şekil üzerine zikretmiştir. Şayet her ikisinden birini yere koysa caizdir.
Kadıhan (ra) bu şekilde namaz kılmak mekruhtur demiştir. İmam Temurtaşi (ra) kuşkusuz iki eller ve iki ayaklar farz olunmakla değtir diye
zikretmiştir. Şeyhülislam Muhammed b. Hüseyin el-Bu-hari, el-Hanefi, el-Maruf b. Bekir Hazerzade (ra) bu zatın Mebsut adlı eseri 15 ciltten
ibarettir. H. 483'de vefat etmiştir. Bu zatın mebsu-tundaki sözüde namaz kılan kimsenin sücudunun caiz olduğuna delalet eder, En doğrusu da
budur. Geride kalanlar vacibat kısmm-dan sayılmıştır.
Örneğin, ilk iki rek'atın kıraat için tayini gibi hatta herhangi bir kimse üçüncü rek'ata kalkmayı bir rükün eda edecek kadar teşehhüd üzerinde bir şey
fazla ederse yani kasdi olarak bir harf ziyade ederse günahkar olur. Şayet ziyadesi sehven olursa sehiv secdesi lazım gelir.
Namazın farzlarından biri de son oturuştur. Abdühü ve Resu-lühü'yü okuyacak kadar oturması farzdır. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Şayet sen bunu söylersen veya yaparsan şüphesiz namazın tamam olur." Şu halde namaz kılan kimse teşehhüdü okusun, okumasın namaz tamam
olur. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Bunu yaparsan" bu sözün manası şöyle oluyor; yani hiçbir şey okumasan yalnız teşehhüdü okuyacak kadar otursan namazın tamam olur. Burada
muhayyerlik kavildedir, yani sözdedir. Fiilde yani rükuda değildir. Şarta bağlı olan şey şartın varlığından evvel bitmiştir. Zira bu oturuş namazın
sonudur. Şu halde sona yetişmekse an cak tamamlanmakla olur. Tamamlamakta son oturuş ile meydana gelir. Netice itibarıyla son oturuş farzdır.
İmam Şafii'ye göre ka'dei ahirede teşehhüd yani tahiyyyat o-kumak farzdır, Hanefılere göre ise vaciptir. Hatta ve hattaki bir kimse teşehhüdü terk
etse namazı sahihtir. Fakat ka'dei ülada okumak ittifaken farz değildir. Sari şeriatvaz edicisidir. Bu lafız seri şeriat kelimelerinden meydana
gelmiştir.
Şeriat insanı bir ırmağa, bir su kaynağına götüren yol, izhar ve beyan kanun vaz etmek manalarınadır. Şeriat din dilinde ise Cenab-ı Hak'km kulları
için vaz etmiş olduğu dini, dünyevi hükümlerin heyeti mecmuasıdır ki buna göre şeriat dinle aynı manada olup hem ahkamı asliyye denilen
itikadiyyatı, hemde ahkamı feriyyei ameliyye denilen ibadet, ahlak ve muamelatı ihtiva eder. Daha umumi manasıyla bir peygamber tarafından
tebliğ edilmiş olan ilahi kanun demektir.
Bu kanun asıl vaz edicisi olan Cenab-ı Hak'ka Şari-i Mübin denir. İnsanlara tebliğ etmiş olan peygambere de Sari adı verilir. Şu halde ahkamı



şeriyyede ilahi kanunun hükümleri manasına gelir. Eğer bir kimse dese ki haberi vahid ile farziyyet sabit olmaz.
Biz deriz ki evet öyledir. Yani ilken haberi vahid ile farziyyet sabit olmaz. Fakat, şayet mücmel haberi vahid ile açıklanırsa kuüdun farziyyeti sabit
olur.
Sol ayağını yayıp, sağı dikme hususunda son oturuş ilk oturuş gibidir. Fakat son oturuşta Nebi (sav) üzerine salavat ziyade edilir. Hanefılere göre bu
salavat sünnettir, Şafıilere göre farzdır. Salavatın söyleniş keyfiyeti şöyledir:
Ya ilahi! Efendimiz , büyüğümüz, veliyyü nimetimiz Hz Muham-med'e ve aline salat et. Onların şeref ve kadrini yükselt. Hz İbrahim'e ve Hz
İbrahim'in aline salat ettiğin gibi ve efendimiz Hz Muhammed'i ve onun alini mübarek kıl. Onların feyiz ve bereketini daim arttır. Hz ibrahim ve
alini mübarek kıldığın gibi. Şüphe yokki sen hamidsin. Me-cidsin. Bütün hamdü sena, bütün azamet ve celal sana mahsustur."
Bazı alimler bu salavatı;
Allah'ım Muhammed'e rahmet eyle..." demeyi kerih görmüştür. Zira öyle söylemek Enbiya (sav) 'm kusurlu oldukları şaibesini verir. Zira rahmet,
kınanılan şeyin işlenmesi sebebiyle olur. En sahih kavle göre bunun söylenmesinde kesinlikle kerahat yoktur.
Namaz kılan kimse salavat duasından sonra kendisi için ve diğer mü'minler için dua etse iyi olur. Zira kendisini duaya tahsis etmemek sünnettir.
Kur'an'dan olan bir şey işe dua etse daha münasip olur. Örneğin;
Allahım beni, anamı ve babamı affeyle" veya,
Allah'ım babamı affeyle" demek gibi. Veya me'sür yani Resu-lullah (sav)'den rivayet edilen Kur'an-a benzer sözlerle dua etmek. Mesela;
Allah'ım! Şüphesiz ben kendime çok zulmettim. Günahları ise ancak sen affedersin. Beni, senin katından bir mağfiretle affeyle. Şüphesiz sen,
Gafur ve Rahimsin."
Bu me'sür dualardandır. Şu halde insanların sözüyle dua e-dilmemelidir. Zira insanların sözü, namazı iptal eder. Şu halde kullardan istenilmesi
imkansız olmayan yani mümkün olan her söz insanların sözüdür. Mesela beni evlendir veya benim borcumu ödeyi-ver gibi kullardan istenilmesi
imkansız olan her sözde insanların sözü değildir. Allah'ım beni mağfiret et demek gibi.
Kadın her iki oturuşta yani ka'dede teverrük olarak oturur. Yani her iki ayaklarını sağ tarafından çıkarır ve sol uyluğu üzerine oturur. İki oturağını
yere yerleştirir. Zira bu şekilde oturmak kadın için Çok iyi bir örtünmedir ve halinin setrine münasip gelmektedir. Son oturuşta salavat ve dua
sünnettir. Fakat salavat İmam Şafii'ye göre farzdır.
Namazın farzlarından biri de, tertibe riayettir. Mesela kıyamı rükünden evvel ve rükuyu sücuddan önce yapmaktır. Eğer namaz kılan kimse,
rükudan evvel secde eylese veya kıyamdan evvel rüku eylese namazı sahih olmaz. Zira namaz, ef al-i şer'iyyedendir.
Efal-i Şer'iyye: Varlıkları birer şer-i hükme bağlı bulunan ve şer-i şartlar dairesinde bire şer-i fiil olan şeylerdir. Örneğin; namaz, oruç, beyicare,
hibe fiilleri gibi. Kıraat, mutlak namaz için farz olmuştur. Hatta iki rek'atta kıraat terk olduktan sonra veya ikinci rek'atta bulunsa namaz caiz olur.
Zira kıraat, burada özel şekli cüzle beraber olarak değildir. Sadece maddi cüz olur.
Namaz için, Şer'an maddi cüzlerden meydana gelmiş bir mahiyet vardır ki o maddi cüzler (zahiri kısımlar- ecza-i maddiye) kıyam, rüku ve
sücuddur. Yine namazın suri cüzden (şekli kısımlar) meydana gelen heyeti vardır ki o da; kıyamı rükudan evvel ve rükuyu sücuddan evvel
yapmaktır. Şu halde her iki secdede tertip kesinlikle farz değildir. Hatta namaz kılan kimse birinci rek'atta secdeyi terk etse, iknci rek'atın rükusunda
hatırlasa ve aynı zamanda rükudan inip secdeye gitse rükuyu bir daha iade etmesi lazım değildir. Eğer denilirse ikinci secde birinci gibi o da farzdır
ve maddi kısımlardandır.
Her ikisi arasında tertibe riayet vaciptir ve farz kılmmamaktaki hikmeti nedir? Bunun cevabını biz şöyle veriyoruz; kuşkusuz olarak secdenin aslı
yüce Allah (cc)'nun Secde ediniz." Kavli şerifi ile sabittir. Tekrar edilmesi ise Resulullah (sav)'in fiili iledir. Birinci secde yerinde yapılınca, nassın
(Kur'an-ı Kerim'in) icabı olarak farz olan tertip meydana gelmiş olur. Şayet iki secde arasında tertip farz kılmsaydı fiilen, yani Peygamber (sav)
fiiliyle sabit olan ile nass ile sabit olanın eşit olması lazım gelirdi.
Her halde mertebe olarak birinci,  ikinciden daha yüksektir. Namazın farzlarını açıkladıktan sonra vacip olan kısma geçiyoruz.
1- Üç ve dört rek'atlı farz namazlarda kıraati, ilk iki rek'atta yerine getirmek lazımdır. Zira son iki rek'atta veya birinci rek'atla ü-çüncü ya da ikinci
rek'atla dördüncü rek'atta kıraati yerine getiren kimse bunu unutarak yapmışsa, yanılma secdesi lazım gelir. Şayed kasıdlı olarak yapmışsa bazı
fıkıhçılara göre namazı sahih değildir ve baştan iadesi lazımdır.
2-  Fatiha ve bir sure ya da fatiha ve üç kısa ayet okumak. U-zun bir ayet üç kısa ayeti kapsayacak ölçüde ise onu da okumak kâfidir.
3- Önce fatihayı sonra sureyi okumak.
4- Fatiha ve zammi sureyi nafile ve vitr namazlarının bütün rek'atlarmda okumak. Şu halde birinci ya da ikinci rek'atta fatihayı okumayı unutup
sadece sureyi okursa secdeye gitmeden evvel bunu hatırlarsa, hemen döner evvela fatihayı sonra zammi sureyi okur ve namaz sonunda yanılma
secdesi yapar. Zira vacibi geciktirdiği için dört rek'atlı namazlarda misali; Öğle namazında ilk iki rek'atta unuturda fatihayı okumaz sadece zammi
sure okur ve sonra bunu ü-çüncü rek'ata kalktığında hatırlarsa artık fatihaa okumaz. Sadece namaz sonunda yanılma secdesi yapar.
Fakat ilk iki rek'atta yalnız fatihayı okur, zammi sure okumaz ve üçüncü rek'ata kalktığında bunu hatırlarsa üçüncü ve dördüncü rek'atlarda hem
fatihayı hem zammi sureyi sesli okur ve namaz sonunda yanılma secdesi yapar. Sesli sureyi hem zammi sureyi okur. Eğer yatsı namazı olsa şayet
öğle ve ikindi olsa hızlı okumaları lazımdır.
5- İlk iki rek'atta fatihayı birer defa okumak. Şu halde birinci veya ikinci rek'atta fatihayı iki kez üstüste okuyan kimseye yanılma secdesi
yapmalıdır. Fakat evvela fatihayı okursa, ondan sonra zammi sureyi okur. Ve ondan sonra gene fatihayı okursa kesinlikle sehiv secdesi lazım
gelmez.
6- Namazın mükerrer olan rükünleri ve vacipleri arasındaki tertibe riayet etmek. Şu halde birinci rek'atta her iki secdelerden birini unutursa daha
namazdan çıkmadan unutmuş olan secdeyi hatırlarsa namazın sonunda terkettiği secdeyi yapması ve yanılma sec-desiyle bu geciktirmeyi
kapatması lazımdır.
Eğer namazdan sonra hatırlarsa namazı sahih olmaz, iadesi lazımdır. Et-tahiyyat'a oturduktan sonra secdelerden ikisini yada birini yerine
getirmediğini hatırlarsa derhal secdeleri yapması, ondan sonra et-tahittat'a oturması lazımdır. Namazın sonunda yanılma secdesi yapacakki bu açığı
kapatsın.
7- Rükudan kalktığı zaman belini doğrultmak. Bu doğrultmak İmam Ebu Yusufa göre vaciptir. İmam Ebu Hanife ile İmam Mu-hammed'e göre



vacip değildir. Aynı bunun gibi her iki secde arasın-dada azaların sakinleşmesi, durması da öyledir.
8- Rüku ve secdelerde itidala riayet etmek. Bu yalnız rüku ve secdelerde olmaz. Elbette bütün rükünlerde bu itidala riayet etmek vacip olur. Ta'dili
erkenin en az miktarı, azanın teşbih getirilecek kadar bir müddet durdurulmasıdır.
9- Üç veya dört rek'atlı namazların birinci oturuşunda teşeh-hüd miktarı oturmak.
10- Birinci ve ikinci oturuşlarda teşehhüd okumak. Ne kadar birinci oturuş farz ise de, her ikisinde de teşehhüdün okunması farzdır. Teşehhüdü
okurken manasını kalbinden geçirmesini, Allah'ın huzurunda önce ona lazım gelen tazimi gösterip ondan sonra Peygamber ve salih mü'minlere dua
yapıldığını bilmelidir.
11- Selam verdiği zaman, aynı zamanda selamın lafzını söylemek.
12- Vitr namazında kunut duasını okumak.
13- Bayram namazlarında belli olmuş olan sayıda tekbirleri söylemek. Şayet bayram tekbirlerini unutup yerine getirmezse, o zaman yanılma
secdesi lazımdır.
14- Kıraati, aşikâre okunacak yerde aşikâr, gizli okunacak yerde gizli okumak. Sabah namazının her iki rek'atmda, akşam ile yatsı namazlarının ilk
iki rek'atlarmda kıraati aşikâr okumak vaciptir. Bu vucubiyet imam hakkındadır.
Eğer tek başına namaz kılan kimse olursa, o kendi keyfine bağlıdır. İsterse aşikâr, isterse gizli okuyabilir. Öğle ve ikindi namazlarının her
rek'atmda, akşamın üçüncü ve yatsının üç ile dördüncü rek'atlarmda gizli okumak vaciptir. Arafat'ta cemaatle kılman öğle ve ikindi namazlarında da
durum öyledir. Yani imam öyle namazlarda da kıraatini gizli okur.
Cuma ve bayram namazlarında yine aşikâr okumak vaciptir. Ramazan'da vitr ve teravih namazlarında da imamın kıraati aşikâr olarak okuması
vaciptir. Herhangi bir kimse yalnız başına kılsa o-nun hakkında aşikâr okuması vacip değildir. Kendi başına namaz kılan herhangi bir kimse kıraatin
gizli okunduğu namazlarda her halde kıraati gizli okuması lazımdır. Aşikâr okunan namazlarda olursa kendi isteğine bağlıdır. Şayet aşikâr okursa
imam gibi sesini yükseltmez. Çünkü imamdan fazla ses çıkartmamak lazımdır. Eğer fazla sesini yükseltecek olursa işaretle beraber caiz olur. Zira
mak-sad cemaatin duymasıdır.
Namazdaki tekbir ve benzeri zikirler vacip kısmında olursa i-mara onu aşikâr olarak söyler. Yalnız kendi başına kılan kimse ise kendisi duyacak
kadar bir sesle yerine getirir. îftitah ve bayram tekbirleri vacip olduğu için aşikâr söylemesi lazımdır. Namaz arasındaki intikal tekbirleri sünnet
olduğu için, imam tarafından sesli söylenir. Eğer yalnız başına kılacak olursa, kendisi işitecek kadar sesli söylenir.
Bunlardan başka olan teşehhüd, amin, salavat ve dualar, rüku ve secdelerdeki teşbihler hep gizli olarak söylenir. Nafile namazlarda gündüzleyin
kılman kıraat aşikâr okunmaz. Geceleyin kılman nafilelerde ise kişinin isteğine bağlıdır, isterse gizli, isterse aşikâr okuyabilir.
Aşikâr ve gizli okumanın tarifi; gizli okumanın en az hududu, kendisinin işiteceği miktarda olmasıdır. Aşikâr okumanın en az derecesi ise
başkasının duymasıdır.
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Namazın Sünnetleri:
Namazın Adabı:
Namazın Sıhhat Şartları Şunlardır:
Namazın Rükünleri:
Namazın Mekruhları:
Namazı Bozan Şeyler:
Cami Adabı:
Sehiv Secdesi:
Sehiv Secdesinin Usulü:
Tilavet Secdesi:
Şükür Secdesi:
Cemaat Namazı:
Namaz İmamlığının Sıhhat Şartları:
İmamlık Yapması Mekruh Olan Kimseler:

Namazın Sünnetleri:
 
Yapılmasında sevap, terk edilmesinde kerahat ve kınanma vardır. Zira Resulullah (sav) efendimiz kıldığı şekle daha fazla münasip meydana
getirmesinden, şefaatine kapı açar. Rahmet meleklerinin istiğfarına layık olur. Namazın sünnetleri şunlardır;
1- îftitah tekbiri getirirken elleri göğüs ya da kulak seviyesine kaldırmak.
2- Elleri kaldırırken parmakları açık ve rahat bir biçimde yapmak.
3- Elleri göbeğin tam altına gelecek şekilde sağ elini sol elinin üzerine koymak.
4- İmamın eüzü besmele ve amini gizli söylemesi.
5- İmamın intikal tekbirlerini aşikâr getirmesi.
6- Rüku için tekbir getirmek.
7- Rükuda üç defa teşbih getirmek.
8- Secdede her iki dizleri ve her iki eli yere koymak.
9- Secdede üç defa teşbih getirmek.
10-Secdeden kalktığı zaman tekbir getirmek.
11- Secdeye eğilmek, tekbir getirmek.
12- Ellerin iç kısmı ile diz kapaklarını tutmak.
13- Et-tahiyyat'tan sonra Resulullah (sav)  efendimize salatu selam getirmek. Ve rivayet olunan bazı duaları okumak.
14- İki secde  arasında oturduğu zaman ve rükudan  ayağa kalktığı zaman en az bir teşbih miktarı beklemek.
15- İki secde arasında İyice kalkıp oturmak.
16- Otururken sol ayağını uzatıp üzerine oturmak. Sağ ayağı parmaklan kıbleye gelecek şekilde dikmek.
17- Rükudan kalktığı zaman iyice dik olarak durmak.
 
Namazın Adabı:
 
1- Namaz kılarken kalbi başka şeylerle meşgul etmemek.
2- Esnerken dişleri sıkarak ağzı kapalı tutmaya çalışmak.
3- Pardesü, ceket veya herhangi bir üstlüğe kollan geçirmek.
4-  Sağa selam verirken sağ omuzuna, sola selam verirken sol omuzuna bakıp etrafa bakmamak.
5- Ayakta dururken secde yerine bakmak.
6- Rüku halinde ise ayaklarının üstüne bakmak.
7- Otururken kendi dizlerine bakmak, başka tarafa bakmamak.
8- Namazda ayakta dururken, ayakların arasını dört parmak kadar açıkta tutmak.
İmam ve birde yalnız başına namaz kılanın eüzü besmeleyi o-kumaları, hemde gizli söylemeleri sünnettir. Besmeleden sonra fatiha okunur.
Fatihanın sonunda kendisi işitecek kadar amin denilir. Buda namazın sünnetidir. Amin demese de sünnettir. İmam, cemaat ve yalnız başına kılan
kimselerin hepsinin de kendileri işitebilecek şekilde söylemeleri sünnettir.
Amin kelimesinin med ile kasırla okunması caizdir. Şeddeyle okunması yanlıştır ve caiz değildir. Manası ise duamızı kabul buyur demektir. Gizli
okunan namazlarda cemaat imamın "veleddallin" dediğini işitirse amin demeleri gerekmez. Bayram ve cuma namazla-nnda cemaat birbirinden
amin sesini duyacak olursa, onlarda sus-mayıp kendileri de belirtilen Ölçüde söylerler.
Namazdan kendi sun'u (fiili) ile çıkmak, namaz kılan kimsenin namazdan kendi sun'iyle çıkmasıdır. Zira kendi sun'iyle çıkmak, İmam-ı Azam'a
göre farzdır. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre farz değildir. İmamın delili şöyledir; şüphesiz namaz için tahrim (haram kılman şeyler) ve
tahlil (helal kılman şeyler) vardır. Örneğin, hacc gibi. Namaz kılan kimse namazdan sadece sun'iyle çıkabilir. Zira diğer namazın edası, sadece bu
namazdan çıkmakla mümkün olur.
Tekbir alırken iki elleri, iki yenden çıkarmakta namazın edeplerindendir. Zira bu tevazuya daha yakındır. Gücü yettiği öksürüğü önlemekte namazın
edeplerindendir. Zira bu öksürük namazın fiillerinden değildir. Şayet öksürmek özürsüz olursa namazı bozar.
Müezzin, ilk "hayya ala's-salah " dediği zaman ayağa kalkmakta namazın edeplerindendir. Zira namaz kılan kimse bununla emro-lunmuştur. Zira



bunun manası "haberdar ol ve namaza yönel" demektir. Yine müezzin "kad kameti's-salah" dediği zaman namaza başlamakta namazın
edeplerindendir. Çünkü müezzin, emin kimsedir. Şüphesiz o namaza kalkmayı haber vermiştir. Bunun için müezzinin sözünü yalan bulmaktan
korunmak için hemen namaza başlamak lazımdır.
Esnediği zaman ağzını örtmekte namazın edeplerindendir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Namazda esnemek şeytandandır. Sizden birine, namazda esneme gelirse gücü yettiği kadar men etsin. Yani nefsini tutsun"
Secde halinde burnunun iki yanlarına bakmasıdır. Kunud'da kucağına bakmasıdır. Bunların hepsi namazın edeplerindendir. Şafii mezhebine göre
namazın kerahat vakitleri beştir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Sebepsiz olarak aşağıda zikredilen vakitlerde namaz kılmak tahrimen mekruhtur.
İkindi namazını kılmayan için güneş sarardığı andan, batın-caya kadar.
ikindi namazını kıldıktan sonra güneş batmcaya kadar.
Sabah namazını kılmayan için güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselinceye kadar.
Sabah namazını kıldıktan sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar.
îstivadan zevale kadar.
Ukbe b. Amir'den şöyle rivayet edilmiştir:
Resulullah (sav), üç vakitte namaz kılmamızı ve ölülerimizi toprağa defnetmemizi men etti. Güneş batmaya yüz tuttuğu zaman, sıcaktan deve ayağa

kalktığı zaman, güneş doğup yükselinceye kadar. 
[1]

Eğer namazı kılmak için hal çıkarsa bu beş vakitte namaz kılmak caiz olur. Örneğin; geçmiş namazları kaza etmek, adaklı namaz, tahiyyetü'l-
mescid, hüsüf, küsuf, abdest, cenaze ve istihare namazlarını bu vakitlerde kılmak kesinlikle mekruh değildir.
Cuma günü istiva vaktin de her yerde namaz kılmak caizdir. Mekke-i Mükerreme'de her çeşit namazı, bütün vakitlerde kılmak kesinlikle mekruh
değildir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Ey Beni Abdi Menaf, gece olsun gündüz olsun, herhangi bir saatte bu beyti tavaf edip namaz kılan kimseyi men etmeyiniz."
Cuma günü hatip hutbe okurken camiye giren kimse, hafif olarak iki rek'at cuma namazının ön sünnetiyle, tahiyyetü'l-mescid sünnetini müşterek
olarak niyetini getirerek kılar. Ondan sonra oturur ve hutbeyi dinler. Hamamda, yol üzerinde, çöplükte, mezarlıkta namaz kılmak mekruhtur.
Namazın vacibiyeti altıdır:
1- Müslüman olmak. Şu halde müslüman olmayan kimseye namaz kılmak farz değildir. Zira Cenab-ı Allah (cc) şöyle buyuruyor:
Sen kafirlere de ki; onlar küfürden vazgeçseler, geçmiş o-lan günahları affedilecektir."
Fakat mürted kimseye namaz farz olduğu için şayet İslama bir daha dönse, irtidadaki olan geçmiş tüm namazlarını kaza etmek zorundadır.
2- Baliğ olmak. Yani ergenlik çağma varmak.
3- Akıllı olmak.  Deli, baygın ve zorla kendisine içki verilmiş sarhoş kimseye namaz farz değildir.
4- İslam  davetini duymuş  olmak.  İslamdan  haberi olmayan kimseye namaz farz değildir.
5- Göz, dil ve kulak gibi bütün uzuvları sağlam olmak.  Bir kimse âmâ, sağır ve dilsiz olarak halk edilirse namaz gibi ibadetlerle mükellef değildir.
6- Tahir olmak. Ay başında veya nifaslı bulunan kadına namaz farz değildir.  Bir kadın ilaç kullanırsa, kayıtlı olarak veya doğum zamanı gelmeden
önce çocuğunu aldırırsa hayız ve nifas müddetinde geçen namazları kaza etmez.  Namazdayken veya namaz kıldıktan hemen sonra baliğ olan kimse
namazı iade etmez.
 
Namazın Sıhhat Şartları Şunlardır:
 
1- Vaktin girdiğini kesin olarak bilmek veya tahminen bilmek. Namazın vaktini bilmeden namaz kılan kimsenin namazı ne kadar vakte yakında olsa
namaz caiz değildir. Namazın vakti girmeden önce, vakit gelmiş diye namaz kılan kimsenin eğer kazası varsa kaza yerine, eğer kazası olmazsa
nafile yerine sayılır. Namazın vakti gelince bir daha kılması gerekir.
İsterse âmâ olsun, isterse gözlü, kapalı ve açık havalarda namaz kılmak için itimatlı müezzine itimad edebildiği gibi zamanında öten horoza ve
saatede itimad edebilir.
2- Göğsü ile kıbleye yönelmek lazım ve elzemdir. Zira Resuli Ekrem (sav) ilk olarak Kabe'ye göğsünü yönelterek namaz kılardı. O-ndan sonra
Beytü'l-Makdis'e yönelmek için Allah tarafından emir geldi. Bu nedenle hicretten önce Resulullah namaz kılarken Kabe'yi kendisiyle Beytü'l-
Makdis'in arasına alırdı.  O zaman hem Kabe'ye hemde Beytü'l-Makdis'e doğru namaz kılardı. Hicretten sonra haliyle sırtı Kabe'ye düştü. Bu hal
kendisine çok zor geldiği için Kabe'ye yönelmek için Cenab-ı Allah'a (cc) çok yalvardı. Bu nedenle şu ayet nazil oldu:
(Ey Muhammedi) Biz senin yüzünün göğe çevirmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi seni, razı olacağın bir kıbleye
çevireceğiz. Şimdi artık yüzünü Mescidi Haram tarafına çevir. Ey Mü'minler siz de, her nerede olursanız yüzünüzü namazda o mescid (Kabe)

tarafına çevirin. 
[2]

Mekke ve onun yakınında olan kimseye, mutlaka Kabe'nin ya zatına yada kendisine tekabül eden boşluğa yönelmesi lazımdır. Kabe'den daha
yüksek bir binanın veya dağın üzerinde bulunan kimse onun boşluğuna doğru yönelmesi yeterlidir. İctihad neticesinde namazını tamamladıktan
sonra kuşkusuz olarak yanıldığını anlarsa namazını iade etmesi lazım gelir.
Geminin kaptanı tek ise ve yardımcısı yoksa, gemi hangi tarafa doğru gitse o tarafa namaz kılmak gerekir. Fakat yolcular mümkünse kıbleye doğru
namaz kılmakla mükelleftirler. Uçakta aynı gemi gibidir. Tren istasyonlarda durduğu, otobüs vesair karayolları vasıtaları da her zaman durdurarak
mümkün ise mutlaka sürücüleri durdurmaları lazımdır.
Bir cemaatle bir yerde bulunulursa, ayakta namaz kılmak için sıraya girmek lazım gelir. O kimsenin namazı geç veya kazaya kalacaksa o cemaat
oturarak namaz kılmalıdır. Kıble tarafından aciz o-lan kimsenin göğsünü kıbleye çevirecek kimse yoksa yüzü hangi tarafa ise o tarafa doğru
namazını kılar.
Medine-i Münevvere'de olan kimse Resulullah'ın mihrabına kesinlikle bizzat dönmelidir. Mekke haricinde olan kimse, Kabe yönünü kesinlikle



bilmezse tahminen Kabe'nin zatına yönelmelidir. Şazırvan ile Hicr'i İsmail Kabe'den sayılmadığı için o cihet namaz kılmak için caiz değildir. Kıble
tayini için dört yol lazım ve elzemdir:
a- Bizzat Kabe'yi bulmak, başkasına sormamak lazımdır. Mesela kör olan bir kimse camiye girse, caminin duvarını yoklayarak kıbleyi bulmak
zorundadır. Başkalarına sorarak yetinmesi kesinlikle caiz değildir.
b- Kıbleyi bizzat bulmak mümkün olmazsa, kıbleyi bilen güvenilir kimseye sormak lazımdır. Pusula ve benzeri aletler, kutup yıldızı, güneş, ay
eski-yeni olan kimselerin yöneldiği mihraplarda kıbleyi bilen güvenilir kimsenin hükmündedirler.
c- Kıbleyi bilen bir kimse veya onun yerine geçen bir alet bulunmazsa, kıbleyi bulmak için ictihad edilir.
d- Kıbleyi bulmak mümkün olmazsa veya ictihad ile bir şey elde edilemezse, kıbleyi bulmak için ictihadda daha evvel bulunmuş olan taklid
edilecektir.
Eğer kutup yıldızı görünüşte sabit olursa bununla kıbleyi bulmak mümkün olur. Diyarbakır, El-Haske, Rakka, El-Cezire, Bitlis, Muş, sürt, Mardin
ve urfa gibi yerlerde bulunan herhangi bir kimse tam sırtını, Medine-i Münevvere, Ba'lebek, Kudüs, Gazze ve Tarsus ve çevrelerinde bulunan
herhangi bir kimse sol kulağını, Maveraün-nehir'de bulunan herhangi bir kimsede sağ kulağını kutup yıldızına doğru olarak çevirirse kıbleye
yönelmiş olur.
Tren, uçak, otobüs ve gemi gibi vasıtalarda bulunan bir kimse eğer namaz kılmak isterse namazı ister farz isterse sünnet olsun her iki namazdada
gücü yettiği takdirde kesinlikle göğsü ile kıbleye yönelmelidir. Hatta ve hattaki vasıta döndüğü zaman vasıta ile beraber dönmesi lazımdır. Şayet
kıbleye yönelmelk mümkün olmazsa ve "tekbiretü'1-ihram" için kıble tarafına yönelmek mümkünse bu şartla beraber altı şart daha lazımdır:
1- Seferin helal olması.
2- Yolculuk öyle bir yerde olmalıdır ki eğer ezan okunsa ezanın sesinin oraya vasıl olmaması.
3- Tekbiretü'l-ihram için kıbleye yönelmek mümkün ise yönelmek lazımdır.
4- Namazın bitimine kadar yolculuğun devam etmesi lazımdır. Namaz ortasında bulunduğu mekanda kılmak isterse kıbleye doğru namaz kılması
lazımdır.
5- Yürüyüşün devam etmesi. Şayet istirahat etmek için bir yerde kalacak olursa kıble tarafına namaz kılmak lazımdır.
6- Zaruret olmamak şartıyla çok sayılacak hareketleri yapmamak. Bunların hepsi vakit dar olursa ve namazı tehir etmek mümkün olmazsa yapılır.
Şayet vakit geniş olursa o zaman vakit içinde vasıta bir yere uğrayıp namaz vakti kadar kalacağını bilirse namazını tehir etmesi lazımdır.
Şiddetli bir korku zamanında kıbleye yönelmek lazım gelmez. Nasıl mümkünse o şekilde namaz kılar. Bu meselelerde rüku ve sücud için işaret
etmek kâfidir. Yolcu olan kimse yolculuğu kısada olsa hem binerek, hem yürüyerek nafile namazını kılarsa caiz olur. Yalnız yürüyerek namazını
kılmak isterse tekbiretü'l-ihram'da, rüku ve secdede kıbleye dönmesi lazımdır. Bunlardan başkası ise istikametine doğru yönelerek namazını kılar,
yani kıbleye doğru değil. Aynı zamanda rüku ve sücudunu normal olarak yapacaktır.
At, katır ve bunlar gibi başka bir bineğe binmiş ise tüm namazlarında kıbleye yönelmesi, rüku ile sücudunu normal olarak eda etmesi, şayet kolay
olursa kıbleye dönmesi, rüku ve sücudunu tamamlaması lazımdır. Şayet rüku ile sücud kolay değilse o zaman kıbleye döner ve işaretle eda eder. 
Şayet kıbleye doğru dönmekte zorsa sadece tekbiretü'l-ihram alırken kıbleye döner. Diğer işlerde ise kendi istikametine doğru namaz kılar. Haberi
yokken istikametini hayvanı değiştirirse eğer kıbleye dönerse bir zarar olmaz. Fazla zaman geçmişse namazı sahih olmaz.
3- Rengini göstermeyecek şekilde bir şeyle avretini örtmek, örttürmek. Şu şekilde olursa; vücudun beyaz ve siyahlığını gösteren ince naylon çorap
veya böyle bir baş örtüsü ile namaz kılmak veya çarşıya çıkmak kesinlikle haramdır ve caiz değildir. Namaz kılarken erkek olsun, cariye olsun
avreti, dizi ile göbek arasıdır. Göbekle diz ne kadar avret değillerse, avreti tamamıyla örtmek için onların bir kısmını örtmek lazım gelir.
Hür olan kadının avreti ise el ile yüzünden başka tüm vücudu avrettir. Hatta ve hattaki saçından veyahut vücudunun herhangi bir tarafından kıl
kadar bir yer görünse namazı sahih olmaz. Namaz haricinde hür olsun cariye olsun kadının tüm vücudu (el ve yüz dahil olmak üzere) avret sayılır.
Ona bakmak kesinlikle haramdır. Bununla beraber yüzünü örtmeğe mecbur olmadığı gibi, muayene için doktor, lazım olduğu zaman ifadesini alan
hakime, alış-veriş yapmak için müşteriye veya satıcıya görünmekte bir beis yoktur.
Avret yerini üstten örtmek vaciptir. Fakat aşağıdan örtmek vacip değildir. Bu nedenle avreti yakasından görünen bir kişinin namazı sahih değildir.
Fakat alttan bakılıp avreti görünse namazı sahihtir. Herhangi bir kimse avretini örtecek bir elbise bulamazsa iade etmek üzere namazını kılabilir.
Kadının namazda yüzünü örtmesi mekruhtur. Zira yüz kadın için avret değildir. Bu cihette erkek gibi olur.
Bir erkek ipekli seccade veya ipekli elbise ile namaz kılarsa günahkâr olur. Ama namazı sahihtir. Bir kimse yalnız önünü ve arkasını örtecek kadar
bir elbise veya kumaş bulursa, ön tarafını örtmesi lazımdır. Bir erkek ile bir kadının yalnız birisinin avretini kapatacak kadar bir bez parçası
bulunursa kadın onunla örtünmelidir. Avretini örtecek bir şey bulamadığı takdirde, çıplak olarak namaz kılacak ve sonra eğer bir elbise bulursa ve
aynı zamanda da vakit geçmediği takdirde namazını iade eder.
4- Elbise, vücud ve namaz kılacağı yerin pisliğinden tahir ve temiz olmak. Elbisesinde veya vücudunda veya yüklendiği veya kaldırdığı bir şeyde
veya namaz kıldığı yerde pislik bulunursa kesinlikle namaz sahih değildir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
Elbiseni temizle" i?esulullah (sav)'de şöyle buyurmuştur:
Aybaşı (adet) gelirse namazı bırak. Gidince kanı yıka ve namazı kıl." (Buhari) Namaz kılman yerde, elbisede veya vücudda bir taraf pislenmişse,
fakat hangi taraf olduğunu kesinlikle bilemezse hepsini yıkaması lazımdır. Bir yerde kuş pisliği çoksa ve ondan muhafaza etmekde çok zor olursa
öyle yerde namaz kılmak bağışlanmıştır.
Bir kimsenin elbisesi affedilmiş olmayan bir pislikle pislenmişse ve onu temizleyecek su bulamazsa ve avretini örtecek kadar temiz ciheti
kalmamışsa ve o kimsenin başka elbiseside yoksa pislenmiş olan tarafı kesmek icab eder. Temiz bir elbise ile pis olan bir elbise birbirine karışsa
ictihad edilir.
Bir kimsenin vücudunda pislik mevcudsa, onu yıkayacak suda olmazsa namazını kılar, sonra iade eder. Necaset elbisesinde olursa, başka elbisede
yoksa çıplak olarak namazını kılar. Bir daha iade etmeye mecburiyetide yoktur. Bir kimse namazını kıldıktan sonra elbisesinde veya vücudunda
veya namaz kıldığı yerde bir pislik görse ve bu pisliğin namazdan sonra meydana gelmiş olma ihtimali varsa namazını iade etme zorunluluğu
yoktur. Bunun aksi ise iade edecektir.
Kilise, havra gibi islami olmayan mabedlerde, çöplükte, hamamda, gasp edilmiş tarlada, sel yatağında ve yolun ortasında namaz kılmak mekruhtur.



Fakat zarurte olursa bir beis yoktur. Hatta başka bir imkanat olmazsa öyle yerlerde namaz kılmak vaciptir.
5- Cünüp ve abdestsizlikten temiz olmak.
6- Konuşmayı bildiği halde terk etmek. Ağlamayı terk etmek, isterse ağlamada mana ifade etsin etmesin inlemek gibi bile olsa öyle hallerde iki harf
söylemek kesinlikle namazı batıl eder. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz bu namaz halkın sözüne gelmez." Fakat namazda Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, zikir etmek zarar vermez. Bir kimse namazda iken
kendini unutur veya namaz içinde konuşmanın haram olduğunu bilmezse veya yeni müslüman olduğundan altı kelime veya daha az konuşursa
namazı fesada gitmez.
Zaruret olmadıktan sonra tenahnuh yapmak kesinlikle namazı bozar. Fakat okuyamayacağı bir hale gelirse namaza zarar vermez. Ardarda üç adım
atmak veya çok iş işlemek namazı fesada götürür.
7- Hangi namazın kılınacağını kesinlikle bilmek. Namazın nasıl kılınacağını bilmezse, yani farz ve sünnetleri birbirinden ayrı olarak bilmezse
kılacağı tüm namazları sahih değildir. Ami olan kimse namazın içindekilerin hepsine farz olarak itikadı olursa veyahut birbirinden ayrı ayrı yani
farzı nafile olarak kabul etmemek şartıyla yalnız bazılarının farz olduğuna itikad ederse namazına kesinlikle bir zarar gelmez.
8- Sücud, rüku gibi fiili bir rükün olarak bilmek. Aynı zamanda bunları fazla yapmamak lazımdır. Sehven fazla yapan kimsenin namazı  bozulmaz
yalnız kendisine  sehiv secdesi lazım gelir.  Zira Resulullah (sav) öğle namazını beş rek'at olarak sehven kıldı ve sehiv secdesi 3'aptı. Sonra o

namazı iade etmemiştir. 
[3]

Namaza dahil olduktan sonra az olsun, çok olsun yemek yememek ve su içmemek. Namaz kılan kimsenin duvar, ağaç veya direk gibi bir şeye
doğru namaz kılması sünnettir. O şey ile kendisi arasmdan geçmek caiz değildir. Geçeni itmekte sünnettir. Namaza girdikten sonra sağına, soluna
ve yukarıya bakmak, göğsü kıbleden çevirmemek şartıyla mekruhtur. İhtiyaçsız olarak elini ağzının üzerine koymakda mekruhtur.
 
Namazın Rükünleri:
 
Rükün bir şeyin parçalarından bir parça demektir, örneğin; duvarın, odanın bir rüknü olması gibi. Namazın rüku, secde gibi parçalan da namazın
rükünleridir. Namazın sahih olması bütün rükünlerin Cebrail (as)'ın Hz Resuîullah'a (sav) öğrettiği tertip ve şekilde, o namaz içinde olmasıyla
mümkündür.
Namazın on yedi tane rüknü vardır.
1- Niyet: Bir şey yapılmaya başlandığında niyetle beraber o şeyi azm ve kasdetmektir. Niyetin yeri kalptir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:

Ameller niyetle (muteber)dir.
[4]

Niyetin sahih olması için tahrim tekbiriyle beraber olması lazım ve elzemdir. Şu halde bir kişi tahrim tekbirini telaffuz ederken o esnada namazada
niyet etmeli ve aynı zamanda da o namazın far-ziyetini unutmamalıdır. Öyle niyet için kesinlikle dilin kıpırdatılması şart değildir. Netice itibanyla
farz namazını kılmak isteyen herhangi bir kimsenin üç şeyi niyet etmesi lazımdır.
a- Namaz kılmaya kasdetmesi.
b- Farz olduğunu niyet etmesi.
c- Hangi farzın olduğunu tayin etmesi gerekir.
İbadet üç kısma ayrılır.
a- Sadece kasda muhtaç olanıdır. Tayin ve farzdan söz etmemektir. Abdest, hacc, umre gibi.
b- Niyet getirirken farzı ile beraber kasd etmeye muhtaç olan ibadettir. Fakat tayini şart değildir. Örneğin; zekat ve keffaret gibi.
c- Nİyet getirirken üçüde şart olan ibadetlerdir. Yani farz, tayin ve kasd olduğu niyeti lazım olan ibadetlerdir. Oruç ve namaz gibi.
Kuvveti olduktan sonra farz namazı ayakta kılmak. Bunun delili İmran b. Husayn'm rivayet ettiği şu hadistir:
Benim basurum vardı. Resulü Ekrem (sav) efendimize nasıl namaz kılacağımı sordum. Ayakta kıl, eğer buna takatin yetmiyorsa oturarak kıl, buna
da takatin yetmiyorsa bir tarafa uzanarak kıl dedi."
Bir kişi ne zaman tüm vücudunu dik olarak tutarsa o vakit kaim sayılır. Eğer mazereti olmazsa ellerinin ayası diz kapaklarına değecek olursa bu
şekilde namaz kılmak kesinlikle fasıddır. Zira namazın rükünlerinden biride ayakta düz ve dimdik durmaktır. Eğer namaz kılan kimsenin
vücudunda rahatsızlığı varsa takatine göre ayakta durmalı, diğer kısmında ise oturarak namazını kılmalıdır.
Farz namazlar nafile namazlar gibi değildir. Zira nafile namazları mazeret olsada olmasada ayakta sünnet kılmak menduptur. Şu halde bir kimse
ayakta durmaya kuvveti yetsede nafile namazları oturarak kılması caizdir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Bir kişi namazı ayakta kılarsa bu daha efdaldir. Kim de oturarak kılarsa ayakta kılanın ecrinin yarısını elde eder. Uzanarak kılınan namazın ecri de

oturarak kılanın ecrinin yarısı kadardır. 
[5]

İhram yani tahrim tekbiri almak. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Namazın anahtarı temizlik, tahrimi yani dışarıyla ilgiyi kesen kısmı tekbir, tahlili yani dışarı ile ilgilenmeyi helal kılan kısmı da selamdır." f1'
Tahrim tekbirinin usulü şöyle olacaktır. Alîahu Ekber lafzını söylemek lazımdır. Eğer bir kimse AUahu el ekber, Allahu el celil, el ekber gibi
fazlalıkla söylerse niyete zarar vermez. Şayet Allahu huvel ekber gibi veya Ekkberallahu gibi sigayı bozacak bir şey denirse öyle bir tekbir
kesinlikle sahih olmaz. Zira Hz Peygamber'in (sav) fiiline uyma zorunluluğu vardır. Çünkü Peygamber efendimiz (sav) tahrime tekbiri olarak
Allahu ekber lafzını kullanmıştır. Tekbiri tahrimenin şartları şunlardır:
a- Şayet gücü yeterse Arapça söylenmesi.
b- Gücü yetiyorsa farz namazlarda ayakta tekbir getirilmesi.
c- Lafza-i celal (Allah) ve Ekber kelimelerini söylemek lazım ve elzemdir. Yalnız lafza-i celal yerine Rahman ve Ekber yerine Azam kelimelerini
zikretmek caiz olmaz.
d- Allah lafzının baş harfi olan hemzeyi uzatmamak.
e- Ba harfinin uzatılması caiz değildir. Zira bu şekilde olursa davul anlamına gelen kebirin çoğulu olur.



f- Ba harfini şeddeli okumamak gerekir.
g- Allah ve Ekber söylenmesi caiz değildir.
h- Ekber kelimesinin başına vav harfi getirmemek.
j- Lafza-i celal ile Ekber kelimeleri arasında durmamak.
k- Tekbir tahrime getirirken sesin kulağa gitmesi. Şayet duymayacak olursa caiz olmaz.
m-Vaktin girmesi.
n- Tekbir tahrimenin getirme anında yüzün kıbleye dönük olması.
o- İmama uyan kimsenin tekbirini İmamdan sonra getirmesi. İmam olan kimsenin yüksek bir sesle tekbir alması gereklidir. Şayet sesi yeterli değilse
sesini duyurmak için yani mübelliğ sesini cemaate duyurur. Zira Peygamber efendimiz (sav) hasta olduğu zaman namaz kıldırıyordu. Sesi uzağa
gitmediği için almış olduğu tekbirin arkasından Hz Ebu Bekir (ra) tekbir getiriyordu.
İftitah tekbirine başlandığında ellerin kaldırılıp avuçların omuz hizasına kadar yükseltilmesi sünnettir. Ellerin kaldırılmasıyla tekbirin başlaması
ellerin indirilmesiyle tekbirin bitirilmesi gereklidir. Şayet önce ellerini kaldırmışsa tekbirin bitimiyle beraber onları indirir.
4- Fatihayı okumak. Fatiha bütün namazlarda yani namazın her rek'atında fatiha okumak bir rükündür. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle
buyurmuştur:

Namazda fatihayı okumayan kimsenin namazı yoktur. 
[6]

 başka bir hadiste Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

İçinde fatiha okunmayan namaz kâfi değildir. 
[7]

 Mesbuk yani sonradan gelmiş ve imama yetişmeyen bir kimseden başka namaza duran herkesin
namazın her rek'atında fatihayı okuması bir rükündür. Fatihayı okurken, şu şartlara riayet etmek gereklidir;
1- Kulakları sağlamsa en az kendi duyacağı kadar açıktan okumalıdır.
2- Fatihanın bütün harflerini okuması gereklidir. Bir harfini veya on dört şeddeden birini terk ederse o kimsenin kıraati sahih olmaz. Hatta bir
kimse (iyyake)de olan şeddeyi bilerek manasını anladığı halde terk ederse kâfir olur. Zira şeddesiz olursa güneş ışığının ismi manasına gelir. O
zaman manası şöyle olur: Yalnız senin güneş ışığına ibadet ederiz. Fakat bilmeyerek veya unutarak okursa bir daha okumak lazım olmakla beraber
sehiv secdesi yapmakta gereklidir.
3- Bir harfi başka bir harfle değiştirmemelidir. Örneğin; dad harfini za harfi ile değiştirerek okumak kesinlikle kıraate zarar verir.
Zira Kur'an-ı Kerim'in hem nazmını hemde lafzını tebdil etmek olur. "dallin" kelimesi dalalete sapanlar manasına gelir, "zailin" kelimesi ise devam
edenler manasına gelir. Yalnız manayı bozacak şekilde olmazsa bir beis yoktur.
Mesela, ka ile ke arasında bir üslup ile okursa Arapların konuştukları gibi fatihaya bir zarar vermez.
4-  Manayı bozacak şekilde bir hareke yanlışlığı yapmamak. "En amte deki te harfini zamme yani ötür veya esre ile
kumak. Eğer okuyan kimse bilerek okursa kafir olur. Bilmeyerek o-kursa veya unutarak okursa doğru okumak şartıyla beraber sehiv secdesi
yapması gereklidir. Yalnız manayı bozmayacak şekilde hareke hatası yapılırsa bunda bir mahzur söz konusu değildir.
Mesela, "Na'budu" daki ba harfini kesre veya sakinle okursa kıraat sahih olur. Fakat bu şekilde okumak kesinlikle haramdır.
5- Arapça okumak lazımdır.
6-  Kıraatte tertibe riayet etmek lazımdır. Örneğin, bir kimse fatihayı şerifin ortasından başlasa sonuna kadar gelse daha sonra başından başlayıp
ortasına kadar gelse bu kıraat sahih bir kıraat değildir.
7- Muvalat etmek. Yani üstüste, peşpeşe okumak. Kelimeler arasında teneffüs miktarından fazla fasıla ve ara vermemek. Namaz ile alakası olmayan
bir zikir veya bir kelimeyi fatihanın arasına sokmamak.  Örneğin,  fatiha okurken aksıran bir kimseye "yerhamu-kellah" demek yahut okuyan kişi
aksırdığmda kendisinin "elhamdülillah" demesi gibi.
Şayet müezzine icabet ederse fatihayı yeniden okuması gereklidir. Şu halde namazla ilgili bir zikir olursa muvalata aykırı olmaz. Örneğin, imamın
kıraati için amin denmesi gibi. Fatihayı şerifi okuduğu zaman uzun bir fasıla verirse veya fatihayı okuduğu zaman kıraati bırakmak gayesiyle kısa
bir fasıla yaparsa kıraati baştan okuması lazım gelir.
8- Bütün rek'atlarda besmele ile beraber fatihayı şerifi okumak. Fakat imama yetişemeyen bir kimse yetişemediği rek'atm fatihasından muaf
olduğu gibi, hızlı okuyan imama tabi olan bir kimse şayet yavaş okuyorsa tamamlayamadığı fatihanın geri kalanından da muaftır.
Namaz kılan bir kimse şayet fatihayı bilmiyorsa yerine Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden yedi ayet okuyabilir. Şayet bunuda bilmiyorsa
Allahu tealayı zikreder. Fakat fatihanın yerine okunacak şey fatihadan noksan olmamalıdır. Şayet zikreden musalli bilmiyorsa fatiha miktan ayakta
durmalıdır. Fatihanın tercümesini okumak kesinlikle caiz değildir. Zira fatihanın tercümesi kesinlikle Kur'an olmaz.
Eğer musalli fatihanın yarısını okur ve şüpheye düşerse ki a-caba ben besmeleyi okudum mu? diye tekrar baştan okuması lazım gelir. Şayet şüphe
devam ettiği halde fatihayı tamamlar sonra besmeleyi getirdiğini hatırlarsa şüpheye düştükten sonra okuduğu ayetleri yeniden okuması lazım gelir.
îftitah tekbirini getirdikten sonra gizli olarak iftitah duasını o-kumak, ondan sonra gizlice eüzü çekmek sünnettir.
Fatihadan sonra amin demek sünnettir. Sabah namazının her iki rek'atmda diğer namazların ilk iki rek'atında fatihadan sonra zammi sure okumak
sünnettir. Eğer fatihadan önce okunursa o zaman fatihanın okunması sahihtir. Fakat zammi sure olarak sayılmaz. Bir daha okunması lazım gelir.
Sabah namazının, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rek'atında kıraati cehren okumak sünnettir. Fakat imama uyan kimse imamın sesini işitirse
zammi sureyi okumamalıdır.
5- Rüku: Rükunun farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
Rüku edenlerle beraber rüku ediniz."
Hz Peygamber (sav)de namazı öğrettiği kişiye şöyle tavsiyede bulunmuştur;
Sonra rükuya varıp mutmain oluncaya yani bütün azaların yatışıncaya kadardır." Efendimizin (sav) böyle yaptığı sayılamayacak kadar çok sahih
hadisle sabit olmuştur. Rükunun asgarisi ellerin ayasının diz kapaklarına yetişecek kadar eğilmesidir. En mükemmeli ise sırtın tamamen düz olup
kuyruk sokumu ile başın aynı hizaya gelmesidir.
Rükunun şartlan şöyledir:
Rüku niyetiyle eğilmelidir. Başka bir sebeple eğilip bunu rüku sayarsa kesinlikle bu rüku sayılamaz. Rüku, ayakta düz dururken rükuya gitmeyi



kasdettikten sonra eğilmektir.
Rükuya gittikten sonra tüm bedeni "Sübhane Rabbiyel Azim" diyecek kadar mutmain yani sakin ve yatışmış olmalıdır. Zira Peygamber efendimiz
(sav) şöyle buyurmuştur:
En kötü hırsız namazından çalandır. Sahabei kiram: Ey Allah'ın Resulü kişi namazından nasıl çalar? diye sordu. Resulullah (sav) e-fendirniz : Rüku
ve secdesini tam yapmayan buyurdu."
İmam Ahmed, Hz Peygamber'in (sav) rüku ve secdesini tam yapmayan bir kişi görünce şöyle dediğini rivayet etti: "Sen namaz kılmadın. Eğer bu
durumda ölürsen Allah'ın Muhammedi üzerine yarattığı fıtrat üzere ölmemiş olursun." Yani senden istenen namazı eda etmemiş, Muhammed'in
yolunda ölmemiş olursun demektir. Başka bir hadiste de Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Ayakta namaz kılmayan kimse oturarak alnı secde yerine tekabül edecek şekilde belini bükerek rükuya gitmelidir.
Rükudan sonra itidaldir. Yani rükudan kalkıp rükudan önceki hale dönmektir. İtidalin sahih olması için yalnız ve yalnız itidale niyet etmek
gereklidir. Bir kimse bir şeyden korkup doğrulursa bu itidal yerine geçmez. İtidale kalkarken her iki elin omuzların hizasına kalkması önemlidir.
Ve bu esnada "Semi Allahu Limen Hamideh" ve daha sonra "Rabbena lekel Hamd" denir.
Sabah namazının ikinci rek'atının itidalinde kunut duası okumak sünnet-i müekkededir. Kunut duası şöyledir:
Sizden  biriniz rükuya  varınca rükuda üç defa  Sübhane Rabbiyel Azim derse rüku tamam olur ve bu en azıdır, "di
Eğer tek başına namaz kılarsa şunu da ikame etmek sünnettir.
Kunut duasını okurken bu dua olduğu için elleri yukarı doğru kaldırıp açmak sünnettir. İmam kunut duasını okuduğu zaman tabi olan kimse ellerini
yukarı kaldırır ve amin der. Fakat İmam "feinne-ke takdiye" yetişdiği zaman imama uyan kişide imam gibi o-kuyacaktır. Medih ve senadan başlar
sona kadar devam eder.
İmama uyan kimse şayet imamın sesini duymuyorsa bu kunutu baştan sona kadar okur. Şayet memlekete bir musibet gelirse bu kunutu tüm
namazlardan sonra okumak sünnettir.  Şafii olan bir kimse Hanefi olan bir imama uyarsa imam selam verdikten sonra sehiv secdesi yapması
sünnettir. İmam cemaatle beraber kunut o-kuduğu zaman kelimeleri çoğul olarak telaffuz etmesi gerekir.
Her duada bir şey Allah'tan istendiği zaman ellerin içi göğe doğru açılır. Bir şeyin şerrinden de Allah'a sığmıldığı zaman ellerin sırtı göğe doğru
döndürülür.
İtidalde tuma'ninet yapmaktır.
Tuma'ninet yani eğilip kalktıktan sonra azaların kendine" gelmesidir. Bazı ulema bunu iki hareket arasında azaların sükunudur diye tarif
etmişlerdir.
Her rek'atta iki kere secde etmek. Secdeye giderken eller kal-dırlmadan secdeye gitmektir.  Secdede üç kere Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Tek
başına namaz kılan kimse bunuda söyleyebilir:
Secdeye giderken ellerini omuzlarının karşısına bırakıp parmaklarını kıble cihetine açar. Dizlerini birbirinden ayırır. Secdenin en azı musalli olan
kimsenin alnını yere koymasıdır. Secdenin alası ve sünnete uygun olan şekli ise secdeye gitmek için elleri kaldırmadan evvel dizlerini, sonra
ellerini daha sonra alın ve burnunu secde yerine koyması ve ellerini omuzlarının mukabiline getirip parmaklarını kıbleye doğru açması. Dizlerini
birbirinden ayırması, karnını uyluklarından dirseklerini her iki tarafından uzak bırakmasıdır.

"Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin. 
[8]

 Secdenin kaynağı işte bu ayettir. Resulü Ekrem (sav) efendimiz namazın erkanına riayet etmeyen
kimseye şöyle demiştir:
Sonra secdeye git ve azaların yatışıncaya kadar bekle. Sonra başını kaldır azaların yatışıncaya kadar otur. Sonra yine secdeye git ve azalnnın
yatışmasını bekle."
Secdenin sahih olması için şunlara riayet edilmelidir:
a- Secde esnasında alın açık olmalıdır.
b- Secde yedi aza üzerine yapılmalıdır. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Alın (alnım gösterirken eliyle burnu üzerine işaret etti) eller, dizler ve ayak uçlan olmak üzere yedi kemik (yedi aza) üzerine secde etmekle

emrolundum." 
[9]

Bütün azalardan yalnız alının açık olması şarttır. Öteki azaların açık olması gerekmez. Bunun için eldivenle namaz kılmak caizdir. Alnı üstünde
sarık, tülbent gibi bir şey üzerine secdeyi yaparsa caiz değildir. Eğer oturup kalkarken onun harekesiyle hareket eden bir şey üzerine secde ederse
secdesi caiz değildir.
Şayet birinci secdeyi yerine getirdiği zaman alnına bir şey yapışırsa bu şeyi izale etmeden ikinci secdeyi yapması caiz değildir. Şu halde oturduğu
zaman veya kalktığı zaman kalkmasıyla beraber hareket etmeyen bir elbisenin bir ucu üzerine secde ederse secdesi caiz olur. Alın üzerinde kıl
çıkarsa bu kıllar kendi vücudunun parçası oldundan bunda bir mahzur yoktur. Lakin baş tarafında biten saç uzatıldığı takdirde alnını kapatırsa
bununla secde yapmak caiz değildir.
Sarık veya külah üzerine ise haberi olduğu halde bunlarla secde etmek namazı ifsat etmez. Fakat secdesi geçersiz olduğu için iadesi lazımdır. Bir
kimse hasta olurda secdeye eğilemeyecek kadar aciz duruma düşerse yüksek bir yer sandalye, masa veya yastık üzerine secde etmesi caizdir.
Bazılarına göre ise gücü yettiği kadar başını eğerek secde etmiş olur. Bu otobüs gibi vasıtalardada geçerlidir.
c- Secdede kuyruk sokumu baştan yüksek olmalıdır. Zira Azı-boğlu Bera secdeye giderken kuyruk sokumunu baştan yüksek tutmuştur.
Otobüs ve gemi ve çok yolculuk olduğu için ve zamanımızda bu işler çok vaki olduğundan sıkıntı çekildiğinden dolayı kuyruk sokumunu baş
tarafından yüksek tutmak mümkün olmazsa bu vaziyette namaz kılmak sahih olur. İadeside lazım gelmez.
d- Başının ağırlığı secde yerine varması. Şayet alnı altında pamuk veya ot gibi yumuşak bir şey bulunur ve altında bir el olursa ağırlığı hissedecek

tarzda ağırlığını bırakacaktır.
[10]

 Ebu Hureyre şöyle demiştir;
Hz Peygamber secdeye eğilmek istediği zaman Allahu Ekber derdik Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

Secdeye gittiğin zaman avuçlarını yere koy ve dirseklerini kaldır. 
[11]

 Abdullah b. Malik b. Buheyne şöyle demiştir;



"Hz Peygamber namaz kılarken koltuklarının beyazlığı görünecek kadar pazulannı açardı.
[12]

 Hz Peygamber başka bir hadisinde de şöyle buyurur:

Sizden biriniz secde ettiğinde secdelerinde üç defa Sübhane Rabbiyel A'la derse secdeleri tamam olur ve bu en azıdır. 
[13]

 Kadınsa secdeye
giderken erkekler gibi yapmaz. Zira Resulü Ekrem (sav) namaz kılan iki kadının yanından geçerken şöyle demiştir:

Secdeye gittiğinizde vücudunuzu yere yapıştırın. Zira kadın, bu hususta erkek gibi değildir. 
[14]

Secdede tuma'ninet etmek.
İki secde arasında oturmak. Her rek'atta iki secde arasında o-turmak farzdır. Bunun kaynağı Resulullah (sav) efendimizin geçmiş olan hadisinde
"Sonra başını kaldır. Mutmain oluncaya kadar otur." Sözüdür. İki secde arasındaki şartlar şöyledir:
1- İbadet kasdıyla oturulmalıdır. Şayet korku veya başka bir sebeple oturulursa kesinlikle bu oturuş secdenin oturuşu olmaz.
2- İki secde arasındaki oturuş fâzla uzatılmamalıdır. Bu oturuş teşehhüd miktarından fazla olmamalıdır.
3- Asgari olarak "Sübhane Rabbiyel A'la" diyecek kadar oturulmalıdır. İtidaldan kasden fatiha miktarı veya iki secde arasındaki oturuşta teşehhüd
miktarını uzatan kişinin namazı batıldır.
Oturuşun güzel şekli şöyledir; tekbir aldıktan sonra başını kaldırmak ve iftiraşlı olarak oturup elleri açık olarak uyluklar üzerine yakın bir yere
koyup şöyle demektir:
4- İki secde arasındaki olan oturuşta tuma'ninet yapmak.
5- Son oturuş. Son oturuştan maksad, namazın sonundaki o-lan oturuştur ki hemen arkasından selam gelir. Oturuş hangi şekilde olursa olsun caiz
olur. Fakat birinci oturuşta iftiraş olarak oturmak sünnettir. îftiraş, sol ayağı üzerine oturmak, sağ ayağını dikmek ve sağ ayağının parmaklarını
kıvırmaktır. Son oturuşta ise te-verrük oturmak sünnettir. Teverrük sol ayağı sağ ayağın altından çıkarmak, sağ ayağını dikmek ve sol ayağının
parmaklarını kıble tarafına kıvırmaktır.
Herhangi bir kimse dört rek'atlı olan bir namazda oturur ve birinci mi ikinci mi teşehhüdde olduğunu bilmezse teşehhüdü okuduğu halde ayağa
kalksa sonra hangi teşehhüdü okuduğunu hatırlasa ne gerekirse yaptıktan sonra sehiv secdesi yapması lazımdır. Eğer birinci teşehhüdde olsa geri
kalan iki rek'atmı da normal olarak kıldıktan sonra sehiv secdesi yapar. Şayet son teşehhüd ise derhal oturup şüphe ile okuduğu teşehhüdü iade
ettikten sonra sehiv secdesi yapar ve sonra selam verir.
6- Son oturuşta son teşehhüdü okumak. îbni Mesud (ra) şöyle diyor; "teşehhüd bize farz olmadan önce şöyle diyorduk;
Allah'a selam, Cibril'e ve Mikail'e selam olsun. Filana selam olsun. Bunun üzerine Resulü Ekrem (sav); Allah'a selam olsun demeyiniz zira Allah
selamdır." Allah selamın kendisidir sözünden maksad selam Allah'ın isimlerinden biridir demektir. Bazı ulemalara göre selam, insanların müptela

olduğu ayıp ve kötülüklerden beri olmak.
[15]

Sabah namazından başka ilk iki rek'atmdan sonra teşehhüd okumak sünnettir. Unutarak veya bilerek terkedilirse namaza bir zarar gelmez. Selam
vermeden önce sehiv secdesi yapmak sünnettir.
7- Son teşehhüdün sonunda Peygamber (sav)'e salavat getirmek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'e (sav) salavat getirilmesini emretmiş
ve şöyle buyurmuştur:
"Ey iman edenleri Ona yani Peygamber'e (sav) selavat getiriniz" Ulemaların ittifakıyla namazdan başka hiçbir yerde salavat getirmek vacip
değildir. Şu halde selavatm vücub için olan ayetteki salavat emrinin namazda olması daha münasiptir. Bu sebeple en münasip yer namazın
sonudur. Salavatın en azı şudur:
Zira sahabiler Resulü Ekrem'e (sav): "Ey Allah'ın Resulü! Namazda sana salat etmek istediğimizde nasıl yapalım" dediler. Hz Peygamber şöyle

deyin dedi: Allahümme Salli A'la Muhammedin 
[16]

 Netice itibarıyla Hz Peygamber'e (sav) salat etmek yalnız namazda farz olmuştur. Hz
Peygamber'e (sav) salat etmenin en uygun yeri son te-şehhüddür. Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Biriniz namaz kıldığı vakit, Aziz ve Celil olan Allah'ı yüceltmek ve övmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salatu selam etsin. Bundan sonra istediği

şekilde dua etsin. 
[17]

 Hz Peygamber'e (sav) getirilen saların ekserisi şöyledir:
Teşehhüd ve salavatın sonunda dua etmek sünnettir. Hz Peygamber'in (sav) okuduğu duaları okumak daha evladır. Bu dualardan biri şudur:
Hz Peygamber'e (sav) getirilen salat-u selamın şartları şunlardır:
1- Sesini kendi duyabileceği kadar yükseltmelidir.
2- Muhammed, Resul veya Nebi kelimelerinden biri kullanılmalıdır.
3- Salatu selam Arapça olarak getirilmelidir. Şayet Arapçasını bilmiyorsa bildiği dilde tercümesini okumakla beraber, hemen Arapçasını öğrenmek
zorundadır.
4- Salat ederken tertibe riayet edilmelidir. Selam ile teşehhüd arasındaki tertibe de dikkat etmelidir. Zira salatu selamı teşehhüd-den evvel getirmek
sahih değildir.
5- Birinci selamı vermek.
Bu selam namaz kılanın sağ tarafa dönüp "Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekâtühü" denmesidir. Birinci selamın farziyeti yani rükün
olduğunun kaynağı Hz Peygamber'in (sav) "Namazın tah-rimi tekbiridir. Tahlili selamdır, 'kavlidir. Selamın en efdali, hem sağ hem de sol tarafa
dönerek iki defa "Esselamu Aleyküm ve Rahmetul-lah" demektir.
Tenvinle selam vermek yani "Selamün Aleyküm" demek yeterli değildir. Bir kimse selam verirken sağ ve solundaki melek ve mü'min olan insanları
niyet eder. İmamsa kendisine uyanları da niyet eder. Me'mum ise imamın selamını almaya niyet eder demektir. Sağına selam verirken sağ yanağı,
sol tarafa selam verirken de sol yanağı arkadaki olan adam görecek kadar başını çevirmelidir.
6- Yukarıda sayılan rükünleri sırayla yapmak. Mesela önce niyet, sonra tahrim tekbiri, sonra fatiha, sonra rüku, sonra itidal, sonra secde ve
diğerleri yapılmalıdır.
Şayet bu rükünlerin yerleri değiştirilerek yapılırsa namaz fesada gider. Rükünlerin yerleri bilmeden değiştirilirse tertibi bozulan rüknün
başlangıcından itibaren namaz fasıd olur. O cihetten itibaren yapılanların tümünün yeniden yapılması lazım gelir. Şayet bu namaza devam edilirse



sahih olan rek'at fasıd olan rek'atın yerine geçer. Bu sebeple namazı bir rek'at artırmak vacip olur. Fakat selamdan başka teşehhüd gibi kavli olan
bir rükün secde gibi fiili bir rükünden önce veya salavat gibi kavli olan rüku, teşehhüd gibi kavli bir rükünden evvel getirirse namazı fesada gitmez.
Lakin evvelden yaptığı çeyide sayılmaz.
Herhangi bir adam örneğin rükudan evvel secdeye varır, sonraki olan rükuya gitmeden evvel hatırlarsa derhal ara vermeden terk ettiği rükuyu
yapar. Onun arkasıda iade etmek gerekir. Şayet ara verirse namazı batıl olur. Rüku halindeyken fatihayı okuduğunu veya okumadığını
hatırlayamazsa ara vermeden kalkar, hemen fatihayı okur. Eğer hatırlamak için biraz düşünürse namazı sahih olmaz. Bir kimse kıyamda iken
fatihayı okumuş veya okumamış olduğunu düşünürse namaza zararı olmaz. Namazın içinde bir rüknü tamam etmişim veya tamam etmemişim diye
şüpheye düşerse onu ve arkasını da yapar. Şayet selamdan sonra ise namaza halel vermez.
Namazın sonunda son rek'attan bir secde terk ettiğini hatırlasa onu yapar ve teşehhüdü iadesi gerekir. Fakat secdeyi terk ettiği son rek'atta olmazsa
ondan evvelki rek'attan bir secde terk ettiğini hatırlasa, lakin bu secdenin hangi rek'atta olduğunu hatırlayamazsa bir rek'at daha kılmak lazımdır.
Beş vakit namazdan birini terk etse hangi vakti terk ettiğini bilmezse beş vakit namazın kaza edilmesi lazım gelir. İkinci rek'atın kıyamın d ayken
bir secde terk ettiğini hatırlasa eğer secdeden sonra oturmuşsa oturmadan derhal secdeye gider. Bu şeklin aksi ise önce oturur, sonra secdeye gider.
Herhangi bir adam namazın selamını vererek namazı iptal edecek bir namazı kılmadan ikinci bir namaza derhal başlar. Sonra birinci namazın
secdesini terk ettiğini hatırlasa ikinci namazı sahih olmaz. Zira ilk namazdan çıkmadığı halde ikinci namazın niyeti sahih değildir. Fazla zaman
geçmediği takdirde harcamadan noksan kalan secdesini de yaptıktan sonta tahiyyatı yeniden okur ve sehiv secdesini yaptıktan sonra selamını verir.
[18]

Namazın sünnetleri ikiye ayrılır:
a- Ba'ziyye olan sünnet yani namazın cüzü gibi sayılan sünnetlerdir. Bu gibi sünnetlerin bilerek veya bilmeyerek terkinde sehiv secdesi yapmak
gerekir. Bu sünnetler de altıdır:
1- Kunut.
2- Kunut için ayakta durmak.
3- Son teşehhüdden sonra Peygambere ve aline salavat getirmek.
4- İlk teşehhüdden sonra Peygambere salavat getirmek.
5- Teşehhüd için oturmak.
6- Üç ve dört rek'atlı namazların ilk iki rek'atmdan sonra teşehhüd okumak.
b- Birinci sünnetten aşağı olan hey'et denilen ve sehiv secdesi ile telafi edilmeyen sünnetlerdir, Bu gibi sünnetler çoktur. Örneğin, iftitah duasını
okumak, eüzü çekmek, iftitah eüzü ve besmele arasında sübhanallah diyecek kadar durmak, fatihadan sonra amin demek, tekbiretü'l ihram alırken,
rükuya giderken, rükudan ve ilk teşehhüdden kalkarken elleri açık olarak baş parmağı kulak yumuşağının hizasına gelecek şekilde kaldırmak,
rükuda üç defa 'Sübha-ne Rabbiyel Azim' demek.
Secdelerde iki dizin arasını bir karış kadar açık bırakmak, secdeden Önce dizlerini sonra ellerini sonra alnını ve sonra da burnunu yere koymak,
teşehhüdde elleri dizlerin ucuna yakın koymak ve şehadet parmağı hariç sağ elin parmaklarını bükmek, illallah denildiğinde şehadet parmağını
kaldırmak ve bu şekilde selama kadar durmak ve sol elin parmaklarını açık bulundurmak, teşehhüdden sonra daha önce zikrettiğimiz duayı
okumak, huşu ile namaz kılmak yani dilin okuduğu
Kur'an ve dualara kalbin uyanık olarak dikkat etmesi, okuduğu duaların anlamını düşünüp onlarla hemhal olup Rabbine müna-cat ettiğinin
bilincinde olmak. Huşu namazın en az bir bölümünde olmalıdır. Çünkü namazın tümü gaflet ile devamı olursa namaz batıl olur. Zira Resulullah
(sav) şöyle buyurmuştur:
Bir namaz vakti geldiğinde abdesüni, hususunu ve rükusunu güzel yapan her müslümana büyük günah işlemediği müddetçe o namazı önceki

günahlarına keffaret olur. 
[19]

Namazın keffaret olması her zaman söz konusudur. Şu halde namaz kılan kimse bunlardan birini terk etse onun için sehiv secdesi yapmak sünnet
değildir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

Şüphe yokki mü'minler felah bulmuşlardır." 
[20]

Okuduğu fatiha, tahiyyat ve ezkarın manasını düşünmek, rahmet ayetini okuduğu zaman rahmeti istemek, azap ayetini okuduğu zaman Allah'a
sığınmak ve teşbih ayetini okuduğu zaman Allah'a teşbih etmek dediği zaman demek dediği zamanda söylemek, sevinç ve aşkla namaza başlamak.
Zira Cenab-ı Allah istemeyerek namaz kılanları zemm etmiştir.
Namaza kalkmak istedikleri zaman gevşek ve tenbel olarak namaza kalkarlar" buyuruyor. Dünyadan ve dünyevi işlerden ilgisini kesmek, sücudda
dua etmek. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyuruyor:
Sücudda duayı çoğaltınız. Sücud içinde yapılan dua kabule şayandır. "
Oturuş ve sücuddan kalkıldığında ellere dayanarak kalkmak. İşte bunlar namazın heyetleridir. Musalli bunlardan birini terk etse bunun terki için
sehiv secdesi yapması gerekmez. Fakat namazın ebazlarmdan biri terk edilirse sehiv secdesi lazım gelir.
Namazın sonunda zikir ve dua etmek sünnettir. Zira Hz Sev-ban şöyle rivayet ediyor: Resulü Ekrem (sav) efendimiz selam verip namazı bitirdiği
zaman üç defa istiğfar eder ve şöyle derdi:

Ey Allah'ım! Selam sensin. Selamet ancak senden olur. Çok yücesin. Ey Celal ve İkram sahibi! 
[21]

Cemaatin öğrenmesi için imamın veya müezzinin sesli okumalarında bir beis yoktur. Lakin cemaat ezberledikten sonra imam veya müezzin

sessizce okumalıdır. îbni Abbas şöyle rivayet etmiştir: "Re-sulullah (sav) zamanında cemaat namazı bittikten sonra sesli olarak zikir edilirdi. 
[22]

Namazın sonunda meşhur olan zikir ve duaları yapmak Hz Sevban'dan şöyle rivayet edilmiştir:
Her vafczf namazın sonunda Ayete'l Kürsi okuyan kimsenin cennete girmesi için hiçbir engel yoktur. Ancak ölüm vardır." Peygamber (sav) şöyle
buyuruyor:



Her namazın sonunda otuz üç kere sübhanallah, otuz üç kere elhamdülillah, otuz üç kere Allahu Ekber deyip bunların hemen arkasındanda demek
suretiyle yüzü tamamlayan kimsenin günahları deniz köpüğü kadarda olsa bağışlanır. Kim sabah namazından sonra ayağı kıvnk haldeyken
konuşmadan evvel on defa La İlahe illallahu vahdehula şerike lehü lehül mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumitu ve huve ala külli şeyin kadir derse
ona on hasene yazılır. On seniyyesi silinir ve on derece yükseltilir. Aynca o gün akşama kadar her türlü kötülükten ve şeytanın şerrinden korunur.
[23]

Muaz b. Cebel şöyle rivayet ediyor: "Hz Peygamber (sav) elimden tuttu ve şöyle dedi: Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum. Ey
Muaz! Sana her namazın arkasından Ey Allah'ım! Sana zikretmek, şükretmek ve ibadet etmek hususunda bana yardım et diye dua etmeni tavsiye
ederim. "
Secde yerlerinin çoğalması için farzı kıldıktan sonra nafile namaz için biraz yerinden kalkmalıdır. Zira o yerler kıyamet günü namaz kılan kişinin
lehine şehadet ederler.
Bununla beraber farz namazı mescidde kıldıktan sonra nafile namazları evde kılmak daha iyi olur. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyuruyor:

Nafile namazları evinizde kılın. Zira farz namaz hariç insanın hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır. 
[24]

Herhangi biriniz farz namazını gittiği mescidde kılacak olursa kendi evinide namazdan payidar etsin. Çünkü Allahu teala namaz sebebiyle onun

evinde bir hayır yaratır. 
[25]

Hadisi şeriften de anlaşıldığı gibi içinde namaz kılınmayan ev kabir gibi olmaktadır. Selamdan sonra imamın kıbleden dönerek yüzünü çevirip
dönmesi sünnettir. Bu bakımdan isterse sağını, isterse solunu, isterse cephesini cemaate vermek sünnettir. îmam kendi keyfındedir. Fakat Imam-ı
Beğeği'ye göre sağ tarafını cemaate verse
daha iyi olur.
Eğer camide erkeklerin arkasında kadınların safları varsa, erkeklerin beklemeleri lazımdır. Camiden çıktıktan sonra işi hangi tarafa olursa o tarafa
gitmek doğru olur. Eğer işi yoksa sağ tarafa gitmek doğru olur. Bir kişi namaz kılmak isterse bir direğe veya bir duvara doğru namazı kusa
veyahut bir namazlık sermesi veya önünden bir çizgi çekmesi sünnettir. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz namaz kılmak isterse önüne bir şey bıraksın. Bulamazsa bir değnek diksin. Onuda bulamazsa bir çizgi çeksin. Artık ö-nünden bir şey
geçerse kendine zarar vermez."
Musallinin önünden geçmek haramdır. Geçeni men etmek sünnettir. Parmak mafsallanyla, teşbihle Allah'ı zikredip miktarını tesbit etmek sünnettir.
İbni Ömer (ra) demiştir ki: "Resulü Ekrem (sav) e-fendimizin parmak mafsallanyla teşbih yaptığını gördüm."
Bazı sahabelerin çakıl taşları, hurma çekirdekleri ve düğümlü ipliklerle zikir yaptıkları sabit olmuştur. Deylemi'ye göre teşbih en iyi bir
hatırlatıcıdır. Dua ve zikirleri gizli yapmak sünnettir. Lakin yüksek sesle dua etmekte faydalı da olsa aksini yapmak daha efdaldir.
Örneğin; namazdan sonra yapılan dua ve zikirler cemaatin bir kısmı bunları bilmezse öğreninceye kadar mübliğ yüksek sesle okur. Herkes
öğrendikten sonra bir daha sesi yükseltmeden herkes kendi kendine yapar. Ayrı ayrı dua etmeleri ve dua etmeden kalkıp gitmeleri de caizdir. Fakat
cemaatin imamla birlikte sessizce dua etmeleri daha efdaldir.
Duadan sonra on bir ihlas ve birer defa muavizeteyn okunur. Bundan sonra 67 kere yalnız estağfirullah, sonra on kere Sübhanallahi ve bihamdihi -
Sübhanallahil Azim, en sonra da sübhane Rabbike ...ayetleri okunur. Cenaze olduğu zaman teşbihleri terk etmemelidir. Cemaatin bunları
okumalarına mani olanlar cehennemde
şiddetli azap görecekleri bildirilenlerin arasında bulunmaktan çok korkmalıdırlar.
Namazda sarık bağlamak sünnettir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyuruyor: "Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan yetmiş defa daha
hayırlıdır." Bunun için namazda sarığı ihmal etmek hiçbir müslümana yakışmayan bir fiildir. Sarığın ne kadar uzunlukta olduğu hakkında kesin bir
ölçü sabit olmamıştır. Şu halde örfe bağlıdır. Külah sarığın yerine geçmez. Sarık aslında mubah olan şeylerden sayılmıştır. Sarığın namaz dışında
sarılması konusunda herkes serbesttir. Zira islam dini girdiği ülkelerin ahalisine sarık sarma emri vermemiştir. Fakat kesinlikle küfrün nişanı olarak

kabul edilen serpuş başa konulmasın (papazlara has olan serpuş gibi). 
[26]

 
Namazın Mekruhları:
 
Geçmiş olan sünnetlerden birine ters düşen şey namazın mekruhlarından sayılır. İntikal tekbirlerini almak sünnet olduğu için terkinden mekruh
meydana gelir. Mekruhlardan bazıları şunlardır:
1- İhtiyaç olmaksızın namazda başı çevirmek mekruhtur. Zira Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:

Kul namazda sağa sola döndüğünde Allah rahmetini ondan başka yere çevirir." 
[27]

Namazda sağa sola bakmak şeytanın kulun namazından çaldığı şeydir. 
[28]

 Zira sağa sola bakmak namazın içindeki olan huşuya terstir. Fakat
bakmaya ihtiyaç olursa mekruh değildir. Örneğin, düşmanı kollamak için bakmak gibi. Zira Sehl b. Hanzele'nin şu sözü şöyledir; sabah namazı için

(namaz başladı diye) tevib yapıldı. Resulu Ekrem (sav) efendimiz namaz kılıyor ve (iki tepe arasındaki) geçide bakıyordu." 
[29]

Ebu Davud'un açıklaması şöyledir; zira Resulü Ekrem (sav) gözcülük yapması için geceden oraya bir süvari göndermiştir. Namaz kılarken baş
çevirilerek bakıldığı zaman mekruh meydana gelir. Fakat başını çevirmeden yalnız gözüyle bakmak mekruh değildir. Şayet göğüs kıbleden
çevirilerek bakılırsa namaz fesada gider. Zira öyle yapılırsa istikbali kıble namazın şartı olduğundan namazın rüknü terk edilmiş olur.
Zira Ali b. Şeyban şöyle rivayet ediyor;
Biz Hz Resulullah'ın yanına gittik ve onunla beraber namaz kıldık. Hz Peygamber göz ucuyla bir kişiye bakıyordu. O kişi rüku ve secdede belini

düz tutmuyordu. Sonra Hz Peygamber şöyle dedi: Rü-kuda belini düz tutup mutmain olmayan kimsenin namazı yoktur." 
[30]

2- Gözleri göğe dikmek. Zira Resulullah (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:



Bazı kimselere ne oluyorki namazda gözlerini göğe kaldırıyorlar? Ya onlar bundan vazgeçsinler ya da gözleri kör olur." 
[31]

3- Namaz ortasındayken yani namazda iken saçı, sakalı ve elbiseleri tutmak. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

Ben yedi kemik (aza) üzerine secde etmekle, elbisemi ve saçlarımı toplamamakla emrolundum. 
[32]

Zira namaz esnasında elbiseyi, saçını kendi haline bırakmak sünnettir.
4- Yemek zamanı namaz kılmak. Zira Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:
Biriniz önüne akşam yemeği getirildiğinde, namaz için kamet getirilmiş olsada önce yemeğini yesin, acele etmesin. Yemeğini bitirdikten sonra

kalkıp namazını kılsın." 
[33]

5-Tuvalet ihtiyacı olduğu zaman. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
Yemek hazırken birde küçük veya büyük abdest sıkıştırırken namaz kılınmaz. Zira bu durumdayken namazın hakkı yerine getirilmez. "
6- Uyuklayarak namaz kılmak. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
'Biriniz namaz kılarken uyuklarsa, uykusu dağılıncaya kadar yatsın. Zira uyuklayarak namaz kılarsa, istiğfar edeyim derken belki kendine söver."
[34]

 İşte insan bu durumdayken kıraati doğru yapıp yapmadığından, unutup unutmadığından emin olamaz.
7-Yol, çarşı, hamam, mezarlık, kilise, ağıl ve dere yataklarında namaz kılmak. Çünkü öyle yerlerin bazısında necaset olabilir. Böyle yerlerde namaz
kılınmasının men edilmesinin sebebi Peygamberi-miz'in (sav) şu hadisidir:

"Mezbahanede, mezbelelikte mezarlıkta, yol kenarında, hamamda, dere yatağında ve Kabe'nin üstünde namaz kılmak mekruhtur" 
[35]

Mezarlık ve hamam hariç tüm yeryüzünün müslümanlara mes-cid kılındığı rivayetide vardır. Ayrıca, su kenarlarındaki deve ağıllarında da namaz

kılınamayacağı rivayet edilmiştir.
[36]

Heykelciklerin bulunduğu yerde namaz kılınabilir mi?
Vitrinlerde veyahut sehpaların üzerinde bulunan süs için konmuş ve bütün azaları işlenmiş heykelcikler islam dinine göre haramdır ve bunların
olduğu yerde namaz kılmak mekruhtur. Eğer heykelcikler, kıble cihetinde bulunuyorsa harama yakın mekruhtur. Heykeller, çıplak insan resmi
olursa namazı bozar. Sadece çocuk o-yuncağı olan bebekler bunun dışındadır. Fakat namaz kılanın önünde bulundurulmamalıdır.
Namaz kılarken kadın, beş noktada erkekten farklı hareket etmek zorundadır.
a- Kadın secdede vücudunun parçalarını birbirine yapıştırmalı-dır. Çünkü Peygamber efendimiz (sav) namaz kılan iki kadının yanından geçerken
şöyle buyurmuştur:

Secdeye gittiğimizde vücudunuzu yere yapıştırın. Çünkü kadın bu hususta erkek gibi değildir." 
[37]

b-Yabancı erkeğin yanında namaz kılan kadın sesini kısmalıdır.
c- Açıktan okunması lazım gelen namazlarda dahi fitne korkusu ile sesini yükseltmemelidir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: (Yabancı erkeklere

karşı) Çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır." 
[38]

Bu ayet kadının sesinin fitne uyandırabileceğine delalet eder. Bu nedenle yabancı erkeklerin yanında kadından sesini kısması istenir. Erkek ise
bunun aksine hareket eder. Zira erkeğin uyarılması gereken bir şey olduğunda yüksek sesle "Sübhanallah" demesi lazım gelir. Fakat kadın uyarmak
isterse yüksek sesle "Sübhanallah" diyemez. Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Namazda iken kim uyarılması gereken bir şey olduğunu görürse teşbih etsin. Teşbih ettiği vakitt elbette kendisine bakılır. El vurup ses çıkartmak

kadınlara mahsustur.
[39]

d- Kadınm yüzü ve elleri hariç bütün bedeni avrettir. Bunun açıklaması daha önce geçmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

"Zinetlerini gösterme sinler. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz ve eller) müstesnadır. 
[40]

Cumhur ulemaya göre bu ayetteki zinetlerden maksad zinetle-rin takıldığı yerdir." Ma zahara minha "dan maksad ise yüz ve ellerdir. 
[41]

Ümmü Seleme Hz Peygamber'e (sav); "Kadın altında don bulunmaksızın sadece entari ve büyük baş örtüsüyle namaz kılabilir mi? diye sordu. Hz
Peygamber'in cevabı şöyle olmuştur: "Entari geniş ve ayaklarının üstünü kaplar durumda olursa kılabilir." Zira rüku ve kıyamda ayakların üstünü
kapatan bir elbisenin, secdede tüm bedeni ve ayakları örtmesi zahirdir. Zira kadının azaları secde esnasında birbirine yapışır.
Erkeğin avreti ise diz kapaklan ile göbek arasıdır. Hatta erkek diz kapaklarıyla göbek arası kapalı olarak namaz kılsa bile namazı sahih olur. Çünkü
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

Diz kapağının üstü ile göbekten aşağısı avrettendir. 
[42]

 Cabir b. Abdullah; bir elbise içinde namaz kılmış ve ben de Hz Peygamber'i (sav) bir

elbiseyle namaz kılarken gördüm demiştir. 
[43]

e- Kadının ezan okuması sünnet değildir. Fakat kadının kamet getirmesi sünnettir. Kadın kısık sesle ezan okursa kerahat yoktur. Hatta sevap getiren
bir zikir sayılır. Yüksek sesle okursa mekruh olur. Eğer fitne korkusuna rağmen sesini yükseltirse haram olur. Erkek ise her farz namazdan önce
ezan okuması sünnettir.
 
Namazı Bozan Şeyler:
 
1- Kasden konuşmak. Kur'an, zikir ve dua dışında namazda konuşulan her şey konuşma sayılır. Zeyd b. Erkam şöyle diyor:

Şu ayet ininceye kadar biz namazda konuşur, birimiz diğerine ihtiyacını sorardı.
[44]

 "Namazlara ve orta namaza itina gösterin. Canı gönülden



boyun bükerek Allah için namaza durun." 
[45]

Muaviye b. Hakem Es-Sülemi şöyle diyor:
Hz Peygamberle beraber namaz kıldığımız bir sırada cemaatten biri aksırdı. Ben yerhamukellah dedim. Resulullah bana şöyle bulundu; bizim şu

namazımıza-tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan başka hiçbir şey yaraşmaz." 
[46]

Bir manası olsun olmasın iki harf veya daha fazla harften namaz kılan kimse için meydana gelen kelimeler namazı bozar. Bir tek harfli kelimeler
manası olsa yine namazı bozar. Örneğin; "kaf' harfi dinlemek "vav" masdarmdan, ayn" harfi veya masdarından "fe" harfi gibi kelimeleri emir
sigasıyla kullanmak namazı bozar.
Bir kimse namazda olduğunu unutarak veyahut konuşmanın haram olduğunu bilmeyerek veya yeni müslüman olduğundan namazda konuşmanın
haram olduğunu bilmeyerek altı kelimeden fazla konuşursa namazı fesada gider. Zeyd b. Erkam'dan şöyle nakledilir:
Bu ayeti kerime nazil oluncaya kadar, namaz esnasında konuşuyorduk. Bu ayetin üzerine namazın üzerinde susmakla emrolunup daha namazda
konuşmadık."
Her üç mezhebe göre fatiha ve zammi sureyi Kur'ana bakarak okumak namazı fesada götürür. Ancak Şafii mezhebine göre fesada götürmez. Namaz
kılan kimse başkalarının selamlarını namazın i-cinde ve dışında almak zorunda değildir. Namazın içinde "zamiri ğa-ib" ile yani "aleyhis-selam"
şeklinde cevaplandırırsa namazı fesada gitmez. Namaz kılan kimse Allah korkusundan ağlaması, inlemesi, gülmesi, üfürmesi, aksırması ve
öksürmekle iki harf çıkartması ile namazı fesada gider. Yalnız kendisine hakim olamadan iki harf çıkarırsa bu örfe göre fazla olmadığı için namaza
bir halel vermez.
Bir kimse fatiha gibi bir rüknü kavliye tenahnuh etmeden okuyamayacak bir hal alırsa bu şekilde tenahnuh etse namaza bir zarar gelmez. Zammi
sure okumak için veya kıraati cehren okumak için tenahnuh etmek caiz değildir. Ami olan kimse tenahnuhun namazda haram olduğunu bilmezse
mazur kısmına sayılır. Eğer imam namazı batıl eden tenahnuh gibi bir fiilde bulunsa bu fiilde mazerete binaen muhtemel olduğundan me'mumun bu
fiilden dolayı imamdan ayrılması lazım olmaz.
Şayet manayı bozacak şekilde fatiha ve zammi surede yanlış bir kıraatte bulunursa cemaatin imamdan ayrılması lazımdır. Namaz kılan kimsenin
cebri olarak konuşturulmasıyla kesinlikle namazı fesada gider. Musalli U&ıü 'jj lj kimse okursa, onun niyeti hem
Kur'an okumak hem bir şeyler anlatmak için olursa namazına zarar vermez.
Namaz esnasında zikir, dua okumak namazı fesada götürmez. Fakat dua hitap ile yapılırsa o zaman namazı fesada götürür. Örneğin, aksıran
kimseye Allah sana merhamet etsin demek gibi.
Burada "ke" harfi ile karşısındakine hitap manası olduğundan namaza zarar verir, Lazım olduğu zaman kısa olmayan bir rükünde uzun zaman sükut
etmek namazı fesada götürmez. Namaz esnasın-dayken herhangi bir olay meydana gelse mesela, bir âmâ kuyuya veya ateşin içine düşecek olsa ya
da kapıda bekleyen bir kişi olsa erkekler "Sübhanallah" diyerek, kadınlarsa sağ elinin içini sol elinin üstüne vurarak karşıdaki kişiyi uyarırlar. Bu
sünnettir ama alkışlamak haramdır. Bazı alimlere göre böyle yapmak namazı fesada götürür.
2- Fiili Kesir: Rüku ve sücud gibi fiili olmayan bir rükün bildiği halde fazla getirmek veya namazda olmayan fiiller gibi vurma veya yürüme üç
harekette bulunmak. Bir veya iki harekette bulunmak fiili kalil olduğundan namazı bozmaz.
Büyük bir adım atmak namazı fesada götürür. Lakin fatihayı veyahut teşehhüdü tekrarlarsa veyahut başka bir zikir yaparsa veya parmaklarını, dilini
ve dudaklarını defalarca kımıldatırsa namaza zarar vermez. Namazı bozan şey sehvende olsa namazı bozar. Namaz kılarken başını üç defa sallarsa
veya bazı hafızların adetlerine göre getirdikleri gibi nefes alırken veya vakfe yaparken üç defa başım kaldırıp indirirse namazı batıl olur.
Lakin dilini ve göz kapaklarını çok defa kımıldatsa namaza zarar gelmez. Zira bu gibi hareketler adet olarak kimsenin gözüne çarpmaz. Fiili
kesirin en azı üç harekettir. Fiili kesirin peşpeşe gelip gelmediği örfe bağlıdır. Örfe göre fiili kesirse namazı bozar.
3- Yemek yemek veya su içmek. Öyle şeyleri yapmak namazdan vazgeçildiğini haber verir. Fakat namazda olduğunu unutur veyahut yeni
müslüman olduğundan namazda yemek yemenin haram olduğunu bilmezse, o yemekte örfe göre azsa o zaman namaza zarar vermez.
Eğer ağzında şeker gibi bir madde olursa oda eriğini yutar, sakız çiğner, balgamını veya dişleri arasında kalanı yutarsa namazı bozulur.
4- Küçük olsun büyük olsun hadesin meydana gelmesi.
5- Namaz kılan kimsenin vücuduna, elbisesine veya namaz kıldığı yere pisliğin değmesi. Fakat bir kimsenin elbisesine kuru pislik değer ve aynı
zamanda temizlenirse halel vermez. Yani namazı batıl olmaz.
Ayağına terli halde müteneccis bir ayakkabı giyen kimse ayağını yıkamadan namaz kılar. Eğer o necaset ma'fü anha olursa namazı sahih olur.
Şayet o kısımda olmazsa namazı fasıddır. Eğer bir kimsenin sücud ve rükuya varırken göğsünün mukabilinde yerde bulunan necasete temas ettiği
takdirde namazı sahih olur.
6- Kasden, bir anlık bile olsa avret yerinin açılması. Unutarak avret yeri açılır ve aynı anda örtülürse namazı fesada gitmez. Bir çocuk veya bir
hayvan namaz kılanın avret yerini açarsa aynı zamanda örtse bile namaz fesada gider.
7- Niyetini değiştirmek.  Yani namazdan çıkmak niyetini getirmek. Namazı bırakmasını başka bir şeye talik etmek veyahut başka namazını başka
namaza çevirmek. Fakat bir kimse cemaate yetişmek maksadıyla dört rek'atlı olan namazı mutlak nafileye çevirirse namaza halel vermez. Bu şekil
yapmak sünnettir.
8-  Sırtı kıbleden çevirmek veya çevirtilmek. Fakat aynı zamanda eski haline dönerse namazı fesada gitmez. Ancak kendisi kasden çevirirse namazı
derhal fesada gider.
Birisi namaz kılanı zorla kıbleden çevirdiğinde namaz kılan kişi derhal kıbleye dönerse namazı fesada gitmez. Bu husus örfe göre takdir edilir.
9- Kısa rükün olan itidali fatiha kadar, iki secde arasındaki celseyide teşehhüd kadar uzatmak.
10- Söz ve fiili ile mürted olmak.
11- İki fiil-i rükni ile imamdan mazeretsiz geri kalmak veya bilerek imamdan Önce iki rükn-i fiili getirmek. Örneğin, imam fatihada olduğu halde
hem rüku, hem de itidal getirmek.
12- Niyet ve namazın şartlarından birisi de şüpheye düşmek.
13- Mest müddetinin doldurulması.



14- Namazın çıkmasını tereddüd veya azam etmektir. Namazdan sonra namazın herhangi bir farzını terkinde kuşkuya düşerse kendisine kesinlikle
bir şey lazım gelmez.
Namaz kılan kimse imamın selam verdiğini zannederek selam verirse, ondan sonra imamın selam vermediğini anlarsa bu selam ile namazdan
çıkmamış sayılır ve imama göre namaza devam eder. İ-manı selam verdiği zaman o da selam verir ve sehiv secdesi de yapmaz.
Me'mum teşehhüddeyken iftitah ve niyet tekbirinden başka bir rükün terk ettiğini hatırlarsa imam selam verdikten sonra bir rek'at kılmakla onu
telafi yapabilir ve aynı zamanda da sehiv secdesi gerekmez. Zira kudvet halindeyken yalnız olarak vaki olmuştur.
İmam sehiv secdesini gerektirecek bir harekette bulunursa muktedi ve mesbuk her ikisi de imamla birlikte sehiv secdesi yaparlar. Eğer imam sehiv
secdesi yapmazsa me'mumda mesbuk olmazsa imamın selamından sonra sehiv secdesi yapar. Şayet mesbuk olursa namazını tamamladıktan sonra
selamdan önce sehiv secdesi yapar.
Sehiv secdesini bilerek terk etse artık bir daha sehiv secdesi yapmaz. Unutarak geçerse veya zaman kısa ise selamdan sonra yapabilir. Namaza
döndüğü için bir daha selam vermek gerekir. Bir kimse namaz kılarken önünden geçeni itebilir. Yılan ve akrep gibi bir şey varsa öldürür.
Ayağındaki ayakkabıyı çıkarabilir. Ceketini düzeltir ve birine işarette bulunursa namazına halel gelmez. Zira Hz Peygamber (sav) namazdayken
yılan ve akrebin öldürülmesini emretmiştir. Hem de Peygamber (sav) namazdayken ayakkabısını çıkarmıştır.
 
Cami Adabı:
 
Allah'a ibadet etmek için yapılmış olan cami ve mescidlerimiz mukaddes mekanlar olduklarından her müslüman cami adabına riayet etmeli ve
hürmetini götürecek hareketlerden kaçınmalıdır.
Çocuk, deli ve sarhoş gibi kimselerle, hayvanların camiye girmemeleri gerekir. Camiyi kirletmeleri ihtimali kuvvetli ise girmelerine müsade
etmek haramdır. Gayri müslim kimsenin izinsiz olarak camiye girmesi caiz değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim, hadis ve vaaz dinlemek için içeri
girmesine izin vermek müstehaptır. Caminin ihtiyacını yapmak ve yaptırmak büyük ibadettir. Lakin süslemek için fazla masraf yapmak mekruhtur.
Bu fazla masraf vakıf tarafından da olsa mekruhtur.
Soğan, sarımsak gibi kokusu pis olan şeyi yeyip camiye gitmek mekruhtur. Öyle bir şekilde olan kimsenin camiye ve halkın toplu bulundukları
yerlere girmemesi gerekir. Cuma namazında dahi olsa bu hüküm değişmez. Bu halde bulunan kimse kokusu zail oluncaya kadar namazını evde
kılmalıdır.
Camiyi ne suretle olursa olsun meşgul etmek, içine bir şey koymak ve camide çalışmak kesinlikle caiz değildir. Camiyi ve içindeki olan eşyanın
korunması için namaz vaktinden başka kapatmak caizdir. Camiye girerken sağ ayakla girip şu duayı okumak müstehaptır:
Çıktığı zaman yine bu duayı okur. Cami zikir ve ibadet yeri olduğu için içinde gürültü yapmak, bağırıp-çağırmak, abdestsiz olarak camide oturmak
mekruhtur. Fakat vaaz dinlemek ve dini kitaplar okumak ve itikaf yapmak caizdir. Camiye girilirken; vakar ve tevazu ile girmek gerekir. Camide
dünya kelamı söylememek, cami içinde alış-veriş yapmamak, lüzumsuz olarak ayakları kıble tarafına uzatmamak, abdest aldıktan sonra silinmeden
camiye girmemek, suyu akan şemsiyeyi camiye sokmamak, kahkaha ile gülmemek, hutbe okunurken konuşmamak, camiye temiz gelmemek, altları
pis ayakkabılarla camiyi kirletmemek, cami avlusunda dinlenmemek gerekir.
Cami içinde dilenciye para verilmez. Caminin içine olduğu gibi dışınada temiz bakılmalıdır. Yerlere çöp atılmamalı, tükürülmemeli, fidan ve
çiçekler koparılmamalıdır. Eğer bu şekilde davranılırsa Allah'da razı olacaktır.
Caminin damıda aynı gibi mukaddestir. Bu sebeple caminin müteneccis kerpiç veya çamurla sıvanması caiz değildir. Caminin i-çinde başkalarına
eziyet vermemek şartıyla abdest almak caizdir. Camide mubah şeyler söylemek caizdir. Zaruri olmak şartıyla camide su içmek, yemek yemek,
uyumak yine caizdir.
Namazın diğer mekruhları şunlardır; elini kalçasına koymamak. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Namazda elleri kalçalara koymak, cehennem ehli için bir dinlenmedir. " Sarık, külah olduğu halde başı açık namaz kılmak, parmaklarını birbirine
geçirmek veya çıtlatmak.
 
Sehiv Secdesi:
 
Lugatta sehv, bir şeyi unutmak, ondan gafil olmak demektir. Fakat buradaki olan sehvden maksadımız ise namaz kılan kimsenin kasden veya
unutarak namazında eksiklik yapmasıdır.
Sehiv secdesi namazın sonunda yapılır. Maksadı ise namazda bir eksikliği tamamı ve telafi etmektir. Sehiv secdesi namaz secdeleri gibi iki
secdeden ibarettir. Sehiv secdesi namazın sonunda selamdan önce niyet getirerek yapılır. Şayet namaz kılan kişi sehiv secdesi yapmadan evvel
selam verirse aradan uzun bir zaman geçtikten sonra sehiv secdesi yapmadığını hatırlarsa artık sehiv secdesi yapmaz. Eğer aradan geçen zaman
kısa olursa o zaman yapabilir.
Sehiv secdesi yalnız ümmeti Muhammed'e hastır. Tarihi ise kesinlikle belli değildir. Farz olsun, nafile olsun namazlarda bazı sebeplerden dolayı
sehiv secdesi yapmak sünnettir. Sehiv secdesinin meşruiyetinin kaynağı, Ebu Hureyre'den naklolunan şu hadistir: "Resulü Ekrem (sav) efendimiz
bize öğle veya ikindi namazını kıldırırken iki rek'at kıldıktan sonra selam verdi. Zulyedeyn olan sahabe-i kiram -Ey Allah'ın Resulü! Namaz mı
kısaldı yoksa sen mi unuttun? Dediler. Hz Peygamber (sav) cemaate -Zulyedeyn'in dediği doğru mu? diye sordu. Sahabiler -Evet deyince Resulü

Ekrem (sav) kalktı ve iki rek'at daha kıldı. Sonunda da iki secde yaptı." 
[47]

Sehiv secdesini gerektiren durumlar şunlardır:
1- Eğer namaz kılan kimse namazın eb'azlarmdan birini terk ederse örneğin, kunut duası veya birinci teşehhüd gibi, sehiv secdesi yapması sünnettir.
Abdullah b. Buhayne şöyle rivayet ediyor: "Resulü Ekrem (sav) efendimiz öğle namazını kıldırırken birinci oturuşu yapması lazım gelen yerde
üçüncü rek'ata kalktı. Namazını tamamladığı zaman oturduğu halde selam vermeden evvel her bir secdede tekbir alarak unuttuğu oturma yerine iki

secde yaptı.
[48]



Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
"İçinizden biri, ikinci rek'ata kalkar ve tam ayağa kalkmadan oturmadığını hatırlarsa derhal otursun. Lakin tam ayağa kalkmamışsa oturmasın.
Sehiv için iki secde yapsın."
2- Kılınan namazın rek'atlarında kuşkulu olursa yine sehiv secdesi yapmak sünnettir. Eğer rek'atlarda şüphe edilirse rek'at sayısının en azma kanaat
edilir. Geri kalan rek'atlar tamamlandıktan sonra sehiv secdesi yapılır. Şayet öğle namazının üç rek'at mı, dört rek'at mı olduğunda şüphe edilirse ve
bununla beraber namaza devam ediliyorsa üç rek'at kabul edip bir rek'at daha kılmak lazımdır. Sonrada sehiv secdesi yapmak gerekir. Bu namazın
beş rek'at kılınması ihtimaline karşın yapılır. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Biriniz, namazında şek edip üç mü veya dört mü kıldığını bilmezse şüpheyi atsın ve namazı yakinen bildiği aded üzerine tamamlasın. Sonra
selam vermeden evvel iki secde yapsın. Şayet beş rek'at kümışsa bu iki secde onun namazını altı rek'at yapar. Şayet dört rek'at tamamlayıcı olarak

kildıysa bu İki secde şeytanın burnunu yere sürtmek (onu zelil etmek) için olur. 
[49]

Selamdan sonra şüphe edilirse, namazın sıhhatine zarar vermez. Fakat niyette veya tahrim tekbirinde edilirse o zaman namaz fesada gider. İmama
tabi olan kimsenin yanılması örneğin, birinci teşehhüdü okumayı unutmak gibi. İmamın tam kılması imama tabi olan kimsenin hatasını kapatarak
onun yerine geçer. îmam selam verdikten sonra tabi olan kişinin sehiv secdesi yapması onun hakkında sünnet değildir. Bunun delili ise Hz
Peygamber'in (sav); İmam zamindir" sözüdür.
3- Kasden yapıldığında namazı iptal eden bir şeyi unutarak yapmak. Örneğin, birkaç kelime konuştuğu veya sehven bir rek'at fazla kıldığı zaman
kişi bunu namaz esnasında hatırlarsa sehiv secdesi yapar.
4- Rükün ve farz olan namaz fiillerinden biri veya bir sure yerinden başka bir sure nakledilirse sehiv secdesi yapmak sünnettir. Mesela, rükudan
sonra itidalda okunursa sehiv secdesi yapılması sünnet olur. Me'mum rüku veya sücuddayken fatihayı terk ettiğini hatırlasa imam selam verdikten
sonra me'mum yalnız bir rek'at daha kılar, sehiv secdesi yapmaz.
Mesbuk olan kimse şayet imam yanılırsa imamın yanılması sebebiyle imamla birlikte sehiv secdesi yapar. Sonra o mesbuk namazın, sonunda bir
daha sehiv secdesi yapar. Hanefi bir imama uyan kimse, imam sehv neticesinde selamdan sonra secde yaparsa me'mum imama tabi olmayarak
münferiden olarak sehiv secdesi yapar ve sonra selam verir. Eğer musalli, birinci teşehhüdü veya kunutu unutur- ondan sonra farza başlarsa bilerek
kunuta veya teşehhüde dönse namazı fesada gider. Fakat dönüşün haram olduğunu bilmezse namazı fesada gitmez. Yalnız sehiv secdesi yapar.
Sonraki farz başlamamış ise teşehhüdde kıyama yakın, kunut-ta ise rüku haline varsa bile dönerek sehiv secdesi yapar. Birinci teşehhüdü veya
kunutu bilerek terk ederse ondan sonra teşehhüdde kıyama yakın olur. Kunutta rüku haline yetiştikten sonra dönerse namazı batıl olur. Şafii olan
me'mum bir hanefi imama tabi olursa şafii olan tabi namazın sonunda sehiv secdesi yapmalıdır. Zira İmam sabah namazında kunutu okumaz, diğer
namazlarda ise birinci teşehhüdde salavatı şerife getirmez. Şafii mezhebinde ise bu ikisini terk eden kişi sehiv secdesi yapmalıdır.
 
Sehiv Secdesinin Usulü:
 
Son teşehhüdden sonra ve selamdan evvel tekbir aldıktan sonra iki secde yapmaktır. Secdede şu teşbihi okumak gerekir:
Resulü Ekrem (sav) şöyle buyuruyor:
Öyle zatki uyuyup unutmayandan tenzih ederim" Namaz kılan kimse yanıldığını zannettikten sonra sehiv secdesi yapar ve aslında yanılmadığını
hatırlarsa bir daha sehiv secdesi yapar. Cuma imamı, sehiv secdesi lazım gelen bir şeyi yapar, secde esnasında ikindi namazının vakti gelirse imam
selam vermez. Aynı zamanda iki rek'at ilave eder. Öğle namazı kılınmış sayılır.
Bir şafıi me'mum hanefi olan bir imama tabi olsa, eğer imam sabah namazında kunutu terk ederse oda terk eder. Selam vermeden önce sehiv
secdesi yapar. Şafii olan kimse fırsat bulup okusa da sehiv secdesi yapar. Zira imamın kunutu terk etmesinin sehv karşılığıdır.
Namaz kılan kimse medhu senayı anlamına gelen bir ayet ve duayı kunut yerine okursa caizdir. Şu halde kunut okursa bir harf dahi terk etse sehiv
secdesi yapması gerekir. Kunutun sonunda Hz Peygamber'e (sav) salavatı şerife getirmek lazımdır. Şayet getirilmezse sehiv secdesi lazım gelir.
Namaz kılan kimse teşehhüdü iyice o-kuyamazsa, birinci teşehhüd için onun miktarı kadar oturur. Onu terk ederse sehiv secdesi yapar. Bu da
teşehhüd içindir.
 
Tilavet Secdesi:
 
Namaz içinde ve dışında Kur'an-ı Kerim okuyan, dinleyen ve i-şiten kimse için on dört secde ayetinin tilaveti için tilavet secdesi yapmak sünnettir.
Okuyanın tilavet secdesi yapmasıyla dinleyen ve işiten içinde sünneti müekkededir. Tilavet secdesinin delili, îbni Ö-mer'in rivayetleridir.
Hz Peygamber içinde secde ayeti bulunan sureyi okuduğu zaman secdeye gidiyor, bizde, onunla beraber secdeye gidiyorduk. Hatta bazılarımız

alınlarını bırakacak yer bulamıyordu. 
[50]

Hz Peygamber bize Kur'an okurdu. Secde ayetine geldiği'zaman tekbir alır secde ederdi. Bizde onunla beraber secde ederdik." 
[51]

Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle diyerek hased çeker: Ey helak olası! Ademoğlu secde
etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun malı oldu. Halbuki bende secde ile emrolunmuş fakat secde etmekten çekinmiştim. Artık ateş

benim içindir. 
[52]

Hz Ömer şöyle demiştir:

Ey insanlar! Biz secde ayetlerini okuduğumuzda kim secde ederse o isabetli bir şey eder. Fakat kimde secde etmezse günahkar olmaz. 
[53]

Hz Ömer'in sözünden tilavet secdesinin vacip olmadığı anlaşılmaktadır. Üç imama göre tilavet secdesi sünnettir. Hanefîlere göre vaciptir. Niyeti de
şöyledir; eller kaldırılmaksızın "Allahu Ekber" denilerek secdeye varılır. Üç sefer "Sübhane Rabbiyel A'la" veya bir kere "Sübhane Rabbena in
Kane Vadü Rabbina Lemafula" denilir. Ondan sonra 'Allahu Ekber" denilerek kalkılır.



Namaz için, rüku ve hasta olan için imada aynı maksadı yerine getirdiğinden tilavet secdesi yerine geçer. Tilavet secdesine ayaktan yere inilmesi ve
bu secdeden baş kaldırırken ayağa kalkılması ve böyle kalkarken "Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir" denilmesi müstehaptır. Bu secdeye
gidilirken veya bundan kalkılırken alman tekbirlerde müstehaptır.
Tilavet secdesini yapacak kimsenin abdestsizlikten ve pisliklerden temiz, avret yerlerinin örtülü ve kıbleye yönelik olması şarttır. Şafıilere göre
tilavet secdeleri on dört tanedir ve A'raf, Ra'd, Nahl, Isra, Meryem, Furkan, Nemi, Necm, înşikak, Alak, Secde, Sad, Fus-silet ve Hacc hem başında
hem de sonunda vardır. Sad süresindeki secde hanefîlere göre şükür içindir. Şafıilere göre ise Sad şükür secdesi değil tilavet secdesidir.
Bir mecliste birkaç secde ayeti okur veya bir ayetini birkaç sefer tekrar ederse her sefer için secdeyi tekrar eder. Şafıilere göre niyetten sonra
tahrim tekbiri almalıdır. Sonra secdeye gitmek için tekbir alıp namaz secdesi gibi secde yaparak selam vermelidir. Tilavet secdesinde tahrim tekbiri
ile selam şarttır. Hanefılere göre tilavet secdesi, secde ayetini okuyan mükellef için vacip olduğı gibi bunu dinleyen bir mükellef içinde vaciptir.
İster dinlemeyi kasdetsin, isterse kasdetmesin fark yoktur.
Bu secdeyi kim yaparsa sevap kazanır. Kim de yapmazsa vacibi terk ettiği için günahkâr olur.
Şafîilere göre tilavetin meşru ve kasde bağlı olması şarttır. Bunun için cünübün okumasından dolayı veya rüku halinde Kur'an okumak meşru
olmadığı için burada tilavet secdesini gerektiren ayeti okumakla ne okuyana ne de dinleyene tilavet secdesi sünnet değildir. Yine yanılarak
meydana gelen veya öğretilmiş kuşlardan veya ses kayıd cihazının bantından yahut yankılanmış sesten yani teyp ve plaktan işitilen bir tilavetten
dolayı niyete bağlı olmadığı için secde edilmesi sünnet değildir.
Tilavet secdesi ayetinin hecelenerek okunması ile veya yalnız yazılması ile veya telaffuz edilmeksizin yalnız yazısına bakmakla tilavet secdesi
lazım gelmez. Tilavet secdesinin bazı ayeti okumak çoğu olmamak şartıyla yine tilavet secdesi gerektirmez. Fakat sahih kavle göre kuşlardan
işitilen secde ayetinden dolayı tilavet secdesi lazımdır. Zira işitilen Allah kelamı olduğundan tilavet secdesi yapmak uygun olur.
Radyo ve televizyon nakil kısmından olduğundan hoparlör aracılığı ile işitilen bir secde ayetinden dolayı secde edilmesi vaciptir. Şafii mezhebine
göre sünnettir. Secde edilmesi ihtiyata daha uygun olur ve Kur'an-ı Kerim'e saygı ve hürmet göstermektendir.
Buluğ çağına ermeyen yetişkin bir çocuğun, hayız, nifas ve cünüp halde olan kadının, bir sarhoşun veya müslüman olmayan birinin okuduğu secde
ayetini işiten her mükellefede tilavet secdesi vacip olur. Zira bunların okuyuşu sahih okuyuştur. Müslüman olan bir sarhoş veya cünüpte okuyacağı
veya işiteceği bir secde ayetinden dolayı secde etmekle mükelleftirler. Ancak bunlar, temizlenip akılları başlarına geldiğinde secde yapmalıdırlar.
Nifas ve hayız halinde bulunan kadının ne okuyacağı, ne de işiteceği bir secde ayetinden dolayı ona tilavet secdesi lazım gelmez. Zira bunlar bu
halde namaza mükellef değillerdir.
Uyuyanın ve deli olanın okuyacakları secde ayetinden dolayı i-şitenlerin, sahih olan görüşe göre tilavet secdesi yapmaları lazım gelmez. Onlarda
bu secdeye mükellef olmazlar. Vacip olan tilavet secdesini hemen yapmak zorunluluğu yoktur. Bu secde bir zaman sonrada yapılabilir. Aynı
zamanda eda hükmüne geçer, kaza sayılmaz. Bununla beraber bir zaruret olmazsa geciktirilmesi tenzihen mekruhtur. Namazın içinde de olsa derhal
yapılması vacip olur. Zira bu artık namazdan bir cüz olmuştur. Namaz dışında kaza olması caiz değildir. Bunu secde ayeti okuduktan sonra üç
ayetten sonraya bırakmamak lazımdır. Secde ayeti okununca hemen, derhal secde e-dilmesi imkanı olmazsa okuyan ve dinleyenlerin;
"Semi'na ve Eta'na Gufraneke Rabbena ve îleykeî Masir" demeleri müstehaptır. Şafîilere göre tilavet secdesi okuyan veya dinleyende derhal
secdeye gider. Fasılası uzunsa secde etmez.
Bazı büyük camilerde aynı anda bir köşede vaaz, diğer köşede Kur'an okunduğu oluyor. Bizim Kur'an mı yoksa vaaz mı dinlememiz gerekir?
Cevap: Bu husus dinleyenin durumuna bağlıdır. Eğer Kur'an anlayacak ilmi varsa okunan ayetleri dinlemesi vaaz dinlemesinden evladır. Zira
Kur'an irşad edicilerin en mükemmelidir. Fakat anlayacak ilmi olmazsa vaazı dinlemesi daha evladır. Zira vaazda Kur'anın bir nevi açıklaması
sayılacağından vaazı tercih etmesi gerekir. Yeni bilgiler edinmek için vaazı dinlemesi evladır. Zira Kur'an dinlerken sadece hafızın sesine kulak
vermiş olacak okunanı anlamadığı için belki zihniyle başak şeylerle meşgul olacaktır.
Halbuki vaazı dinleyince anlatılanlar kendi lisanında olacağı için anlatılanlardan istifadesi daha çok olacaktır. Tabi bu hüküm aynı anda hem Kur'an
okunup hem de vaaz ediliyorsa geçerlidir.
 
Şükür Secdesi:
 
Secde-i şükür evlad ve mal gibi bir nimet meydana geldiği zaman şükür secdesi yapmak sünnettir. Bir musibete müptela veyaa fışkını ilan eden bir
kimse gördüğü zaman ve bir beliyye def olduğunda da şükür secdesi yapmak sünnettir. Alenen olması müstehap olur. Fakat musibete uğrayan
kimse görüldüğünde şükür secdesinin gizli yapılması sünnettir. Şükür secdesi tilavet secdesi gibidir.
 
Cemaat Namazı:
 
Hz Peygamber Mekke'de kaldığı miraçtan sonra bir buçuk yıl
boyunca namazını tek başına kılıyordu. 622 yani hicretten sonra ise
Mekke'de zorluk, işkence altında kaldıkları için namazlarını tak başlarına evlerinde kılarlardı.
Hicretten sonra Hz Peygamber Medine'de cemaatle namaz kılmaya ölünceye kadar devam etti. En sahih kavle göre cuma namazından başka diğer
namazlarda cemaat namazı farzı kifayedir. Yani bir ülke halkından cemaat sayılacak bir taife cemaatle namaz kılarsa başkalarının üzerinden bu
farz kalkar. Şayet bu ülkede hiçbir yerde cemaatle namaz kılınmıyorsa veya gizli kılmıyorsa, o ülkenin bütün halkı günahkâr olur. Devlet reisine
savaş açmaları vacip olur. Cemaatin meşru olduğunun delili şudur:

Ey Muhaammed! Onların içinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. " 
[54]

Bu ayet korku namazı hakkında nazil olmuştur. Şu halde korku halinde bile cemaatle namazı emrediyor. Emniyet halinde cemaatle namaz kılmak
bittariki evladır. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha efdaldir. 
[55]



Köyde veya çölde üç kişi olduğu halde cemaatle namaz kıhnmı-yorsa şeytan onlara üstün gelmiş demektir. Öyleyse cemaate devam edin. Zira kurt

ancak sürüden ayrılan koyunları yer." 
[56]

Cemaati çok olan camide cemaatle namaz kılmak daha efdaldir. Eğer caminin ehli iyi fakat imamı ehli bid'at olursa yani fışkını gerektiren bir hal
bulunursa veya mezhebi hanefi olup vacip olan bazı şeylerin vacip olmadığını söylese o zaman cemaati az olan camiye gitmek daha efdaldir.
İtikadı düzgün olan hanefi imama, şafii olan kimsenin iktida etmesi caizdir. Yalnız hanefi olan imam, şafii mezhebinin namazın şart ve rükünlerine
riayet etmesi lazımdır. Şayet ehli bid'attan başka imam bulunmazsa o imama tabi olmakta bir beis yoktur. Resmi imamın iki vazifesi vardır:
a- Camide namaz kılmak.
b- İmamlık yapmak.
Bunlardan biri olmazsa diğeri sakıt olmaz. Şu halde camide bir insan olmasa bile yine imam camiye gitmek ve camide namaz kılmalıdır, îmam
olan kimsenin normal olarak kıldırması sünnettir. Zira Resulü Zişan (sav) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz insanlara namaz kıldınrsa namazı acele kıldırsın. Yani ağır kıldırmasın. Zira içinde zayıf, hasta, iş sahibi olan kimseler bulunabilir."
Fakat muayyen bir cemaat namazın uzatılmasını arzu ederse o zaman caiz olur. İmam namaza başladıktan sonra birinin daha geldiğini hissederse
gelenin rek'ata yetişmesi için son teşehhüdde veya rükuda fazla uzatmamak şartıyla Allah için beklemesi sünnettir.
Akıl baliğ bir mukim ve fazla sıkıntı çekmeden başkasıyla namaz kılmaya kuvveti yeten ve çıplak olmayan erkeklerin cemaat halinde cuma
namazını kılmaları farz-ı ayndır. Misafir ve kadın olan kimseler için cemaat sünnettir. Fakat genç kadınların namazlarını evde kılmaları, cami içinde
cemattle kılmalarından daha iyidir. Kadın olan imam cemaatin önüne geçmez. Aynı zamanda safın ortasında bulunmalıdır. Şayet öne geçerse
kerahatle beraber namazı sahihtir.
Eğer nafileler cemaatle kılınırsa bir sakınca yoktur. Fakat nezir edilmiş bir namazı cemaatle kılmak sünnet değildir. Eda olan bir namaz kaza olan
bir namaza uyması ne kadar caizse de münferiden kılması daha efdal olur.
Bir kimse kendi evinde hanım ve çocuklarına imamlık yaparsa cemaatin sevabı vasıl olur, Şu halde camide cemaatle namaz kılmak efdaldir. Evde
kılman bir namaz camide münferid olarak kılman bir namazdan daha efdaldir. Cemaat her yerde aşikar olarak edilmezse, dükkanlarda ve evlerde
ilan edilmeden cemaatle bile kılman namaz gibi halkı cemaat sorumluluğundan kurtaramaz. Tek kılınmış olsun veya cemaatle kılınmış olsun
namazı kılmış olan kimsenin vakit namazını vaktinde cemaatle iade etmesi sünnettir. İadenin altı şartı vardır:
1- Yalnız bir defa iade etmek.
2- Vaktinde az bir rek'ata yetişmek.
3- Namaz başından sonuna kadar cemaatle kılmak. İade olan kimsenin imamın selamından sonra namazını uzatırsa namazı fesada gider.
4- Farz niyetini getirmek.
5- Birinci namazı sahih olmak.
6- Namazı iade etmenin caiz olduğuna inanmak. Şu halde na mazını iade eden imam şafii olursa kendisine iktida eden malik veya hanefı olursa şafii
olan imamın namazı sahih olmaz. Zira muktedilerin yanında iadenin caiz olmadığını kabul ederler. Bunu şafii olan imam münferid sayılır. Eğer
namaz iade edilirse farz olan namaz birinci namazdır. Bu sebeple İkinci namaza bir halel gelirse birinciye halel gelmez.
Şu halde birinci namazın noksanlığına bir şey olursa iade edilen namazda sahih değildir. Bir daha baştan namazın kılınması gerekir. Eğer çok
çamur, çok sıcak, çok soğuk ve şiddetli rüzgar gibi u-mumi bir mazeret veya su ve yemek hazırken aşırı susuzluk ve açlık, abdest darlığı, ağır
hastalık, bir çocuğun ölümünden korku, ölüm halindeki akrabanın bulunması, mukayet olmayan bir hastanın bakıcısı veya götürmesi zor olan
sarımsak ve soğan gibi kokusu fena olan bir şey yemesi gibi veya elbisenin kendine uygun bulmamak veya yolculuktan, kervandan geri kalmak
korkusu gibi bir mazeret bulunursa cemaati terk edebilir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim sarımsak veya soğan yemişse bizden (veya mescidimizden) uzak durup evinde otursun. 
[57]

Kişinin fakir olup cemaate gittiği zaman alacaklısının yakasına yapışmasından korkması veya zalimden korkmak, kör olmak, felç olmak,
çaprazlama eli ve ayağı kesilmiş olmak, hastalık, kötürüm olmak, canının çekdiği bir yemek hazır bulunmak. Zira Resulullah (sav) şöyle
buyurmuştur:
Herhangi biriniz akşam yemeği sofraya konulduğunda namaz için kamet getirilsede yemeğe başlasın. Sakın yemeği bitirinceye kadar acele

etmesin." 
[58]

Bir kişinin elbisesi kirli ise bu nedenle halkın rahatsız olması söz konusu ise cemaate gitmemesi için bunlar şer'en özür sayılır. Yalnız ekmekle
beraber başka yiyecek bulunduğu halde cemaate ve cuma namazına gitmemek için sarımsak ve soğan yiyen kimsenin şartsız olarak cemaate gitmesi
lazım ve elzemdir.
İmam olsun münferid olsun sabah ve cuma namazlarında akşam ile yatsı namazlarının ilk iki rek'atında fatiha ve zammi sureyi aşikar, diğer
namazlarda ise gizlice okumaları sünnettir. Kadın da şayet sesini duyacak kadar erkek olmadığı takdirde oda erkek gibiddir. Zira Resulü Ekrem
(sav) şöyle buyurmuştur: "Gündüz vaktinde namazını seslice kılan kimseye hakaret ediniz."
Me'mumunsa imamı dinlemekle emrolunduğu için fatihayı o-kuduğu zaman dahi sesini yükseltmesi doğru değildir. Hanefılere göre cemaate
gitmeyi düşürecek olan özürler şunlardır:
1- Hastaya bakmak.
2- Gece şiddetli rüzgar esmek.
3- Yağmur.
4- Soğuk.
5- Korku.
6- Karanlık.
7- Kör olmak.
8-  Hapis cezası.



9- Felçli olmak.
10- Hastalık.
11- Kötürüm olmak.
12- Çaprazlama eli ve ayağı kesilmiş olmak.
13- Yatalak olmak.
14- Çamur.
15- Zafiyet.
16- Yaşlılık.
17- Fıkıh ilmi ile uğraşmak.
18- Canının çektiği bir yemek hazır bulunmak.
19- Yolculuğa çıkmak üzere bulunmak.
Bir mahallenin mescidinde ezanın kametle birlikte cemaat tarafından tekrarlanması mekruh olur. Mahalle mescidi belli bir cemaati ve belli bir
imamı bulunan mesciddir. Fakat cemaat şu şekillerde ise takrarlanması mekruh olmaz:
1- Mescidin yol üzerinde bulunan bir mescid olması.
2- Mescidin daimel evkat bir imam ve müezzini bulunmadığı ve camiye gelenlerin ayrı ayrı namaz kıldığı bir mescid olması.
3- Bir mahalle mescidinde o mahalle halkından olmayan seferi bir topluluğun cemaatle namaz kılması.
4- O mahallenin sakinlerinin sessizce ezanı okuyarak namaz kılması.
5- Mahalle sakinlerinin cemaati ezansız ve kametsiz tekrarlaması.
Bir camide cemaati tekrarlamanın sebebe-i kerahati şu hadise dayanır:
Hz Resulullah (sav) efendimiz aralarında düşmanlık bulunan bir topluluğu barıştırmak için gitmişti. Mescide dönünce cemaatin namaz kılmış
olduklarını gördü. Bunu görünce evine döndü ve ailesiyle beraber cemattle namaz kıldı."

Eğer bir camide cemaatin tekrarlanması caiz olsaydı, Resulü Ekrem (sav) efendimiz camide namaz kılmayı evine tercih ederdi.! 
[59]

Normal vakitlerde birden fazla cemaatler teşkil edilmesi cemaatin büyüklüğünü bozar ve sonraki cemaate katılma gibi düşüncelerle gevşekliklere
yol açabilir. Konaklama, yol kenarlarına ve benzinliklere yapılmış olan mescidlerde cemaatle namaz kılmaktan herkes eşittir. Buralarda namazın
cemaatle tekrarlanmasında bir sakınca yoktur.
Vazifeli olan bir imamı bulunan bir mescidde, imamdan evvel cemaatle namaz kılmakta mekruh olur. Hanbelilere göre böyle yapmak haramdır.
Zira vazifeli imam, ev sahibi hükmünde olur. Cemaate namaz kıldırmak onun vazifesidir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse başkasının evinde, ev sahibinin iznini almadıkça ona imamlık yapmasın. 
[60]

İmamlık ikiye ayrılır:
a- İmamet-i Kübra: Büyük imamlık, islam devlet başkanlığı.
b- İmamet-i Suğra: Namaz imamlığı.
Büyük imamlık toplum üzerinde lazım ve elzemdir. Genel velayet yetkisine sahip olmaktır. Veyahut bu imamlık, Resulullah (sav) efendimize
halife olarak hem din, hem de dünya işleri mabhaslarda umumi başkanlıktır. Bu makamın şartı; müslüman olmak, ilim sahibi olmak, adalaetli
olmak, akıl sahibi olmak, ergenlik çağına ermiş olmak.
Fasık kimsenin başkanlığa getirilmesi caiz değildir. Bir fitne meydana gelmemek şartıyla derhal onu azletmek lazım gelir. Bizim konumuz cemaat
imamlığı olduğundan şimdi bunu açıklayacağız.
 
Namaz İmamlığının Sıhhat Şartları:
 
1- Müslüman olmak. Bu sebeple herhangi bir kimse islamm tümünü veyahut tek bir hükmünü reddederse ona iktida edilmez. Şayet öyle kimseye bir
kimse iktida etse kesinlikle namazı caiz değildir. Zira onun gibi olan kimseler küfrün içindedirler. Bu durum namazdan sonra anlaşılırsa cemaatin
namazını yeniden kılması gerekir.
2- Akıllı olmak. Baygın, deli, sarhoş olan kimsenin namazı caiz olmadığı gibi onların imametleride caiz değildir. Zira akıl hastasının arkasında
namaz kılmak sahih değildir. Eğer hastalık bazan olur ba-zan olmazsa, olmadığı hallerdeki namazı sahih olur. Fakat öyle bir kimseye uymak
mekruh olur. Bunamış insanda akıl hastası gibi olup, kendi başına namazları sahih olmadığı gibi bunların arkasında kılınan namazda sahih olmaz.
3- Mümeyyiz olmak. Şu halde sağ ve solunu kıblenin hangi tarafta olduğunu bilmeyen çocuğun namazı sahih değildir, öyle çocuğa iktida etmekte
caiz değildir. Ergenlik çağma ermiş kimselerin, yedi yaşla ergenlik çağı arasında bulunan mümeyyiz çocuğa uyması caizdir.

Zira Amr B. Seleme (ra)'dan şöyle rivayet edilir: "Hz Resulullah zamanında yedi yaşındayken imamlık yaptım.
[61]

 Hanefilere göre farz veya nafile
namazlarda ergenlik çağma yetişmemiş mümeyyiz çocuğun, ergenlik çağma yetişmiş kimselere imamlık yapması sahih değildir. Maliki ve
hanbelilere göre bu yalnız farz namazlarda sahih olmaz. Teravih namazı, güneş tutulması namazı gibi nafile namazlarda bu caizdir.
4-  Me'mumün itikadına göre tabi olmuş olan imamın namazının sahih olması. Bunun İçin bir kimsenin itikadına göre namazı fa-sıd olan kimseye
uyması caiz değildir, örneğin, elinin içi fercine dokunmuş bir Hanefıye bir Şafıinin uyması caiz değildir.
Şafii olan bir misafir ve Hanefi olan bir misafir bir yerde karar verirlerse, Şafii mezhebine göre o Şafii kimse seferi olarak namaz kılmak caiz
değildir. Zira onların kararı 5-6 gün kalmak için karar verirlerse o zaman Şafii olan kimsenin Hanefıye uyması sahihtir. Zira Şafii içinde seferi
namaz vardır. İmam selam verdikten sonra me'-mum aynı mesbuk gibi kalkıp namazını kılar.
5- Kıble cihetinde ictihad ve kanaatları ayrı ayrı olmamalarıdır. Eğer ayrı ayrı olurlarsa birbirlerine uymaları caiz değildir. Zira her birisi, diğerinin
namazının batıl olduğuna inanır. Bir kimse bir adama iktida etse sonra o adam kadın veya kâfir çıkarsa, kıldığı namazı iade etmesi lazımdır.
Bunun gibi imamın elbisesinde veya vücudunda bir necaset bulunur ve dikkatli olarak bakıldığında o necaset görüle bile çekse o zaman me'mumün
namazını iade etmesi gerekir. Ancak gizli bir necaset olursa o zaman namazını iade etmez.



Bir kimse namaz içinde başını üç kere sallar veya çok az olan bazı hafızlamız adetlerine göre nefes alırken veya vakfe yaparken başını kaldırıp
indirirse namazı batıl olur. Şu halde göz kapaklarını ve dilini ne kadaar oynatsa namaza bir zarar gelmez. Öyle hareketler örfî olarak kimsenin
gözzüne çarpmıyor, öyle yapanların namaz dışında olduğu sanılmıyor.
Şafii olan bir kimse Hanefî olan imamın namazının vaciplerinde şüphe ederse hüsnü zanna dayanarak ona tabi olabilir. Şafii olan bir kimse,
organından kan çıkmış olan bir Hanefîye uyarsa namazı sahihtir. Zira Hanefi olan kimsenin namazı Şafii mezhebine göre sahihtir.
6- İmamın başka bir kimseye iktida etmiş olmaması. Zira imamın serbest olması lazım gelir. Başkasına uyan kimse imam olmaz. Bir kimse birisine
tabi olur namaz kıldıktan sonra tabi olduğu kimsenin me'mum olduğunu anlarsa kıldığı namazı bir daha kılması lazımdır.   Fakat imam  selam
verdikten  sonra birisi  gelip  me'mum-lardan birisine tabi olursa namazı sahih olur. Zira selamdan sonra me'mumluk ismi üzerinden gider.
7- İmamın kendisine has olan sıfatları tabi olanların sıfatlarından eksik olmaması. Bunun üzerine erkeğin erkeğe, kadının erkeğe, hünsaya ve
kadına, hünsanında erkeğe tabi olması sahihtir. Lakin erkeğin kadına veya hünsaya veya hünsanm hünsaya veya kadına tabi olması caiz değildir. Hz
Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Bir kadın erkeğe imam olmasın." Hünsa da kadına kıyas edilmiştir.
8- Namazını bir daha kılmaması. Şidddetli soğuktan dolayı ab-dest yerine teyemmüm almış kimse bu namazını iade edeceği için o-nun gibi
teyemmüm almış kimseden başka hiç kimse ona uymaz. Şu halde durumunu bilmeyen bir kimse kendisine uysa sonra farkına varırsa bir daha bu
namazı iade etmez.
9- İmamın kari olması. Yani fatiha ile teşehhüdün doğru olması. Bunun için karinin ümmi yani fatihası doğru olmayıp harf ve şeddelerden birisini
veya bir kaçını ihlal eden kimse olan bir kimseye uyması caiz değildir. Örneğin, bir harfi başka bir harfe çeviren ve şedde yeri olmadığı halde
şedde yapan kimselere uyması kesinlikle caiz değildir. Ümmi olan kimse öğrenmesi mümkün olduğu halde öğrenmezse imameti caiz olmadığı gibi
namazı da caiz değildir.
Ta" veya "fa" harfini tekrarlayan veya manayı muğayyar olmayacak bir şekilde örneğin, Allah kelimesinin ha"sini kesre ile o-kuması öyle
kimselere tabi olmak mekruhtur. Namazdan sonra i-mamın abdestinin olmadığı veya hükmi yani gözle görünmeyen bir pisliğe sahibi olduğu
bilinirse namazını iade etmez.
Evladı zina ile mümeyyiz çocuğa tabi olmak ne kadar caizsede bunlardan başka ileriye götürmek daha layıktır. Seferi namazı kılmak isteyen bir
imam ile ve bir de mukim imam bir araya gelirlerse mukimin imam olması daha evladır.
îmamet sıfatına layık olanlar bir mescidde bulunsalar namazın kıldırması için şöylece seçim yapılır. Önce adil yani büyük günaha girmeyen ve
küçük günahta devam etmeyen kimse öyle kimse fa-sıktan daha evladır. Lakin mahallenin hakimi ve ülkenin reisi şayet fasıkda olsa onun imamet
daha uygundur. Bundan sonra caminin kadro imamı, bundan sonra alim olan, sonra tecvid üzere en iyi o-kuyan, sonra yaşlı olan, sonra soylu olan
gelir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Allah'ın kitabını en iyi okuyan cemaate imam olur. Kıraate mu-saviyseler önce hicret edenler, hicrette musauiyseler en yaşlılar imam olur. Sonra
elbisesi, vücudu ve sanatı daha temiz, sonra sesi daha güze, sonra şekli, kılıkkıyafeti yerinde olandır."
İmamette gözlü ile âmânın arasında fark yoktur. Hanefılere göre âmânın imameti mekruhtur. Ev sahibi imamet sıfatı tamam olsa da misafirden
imameti daha evladır. Eğer onun sıfatı misafirden noksan olursa o zaman başkalarına imamet yapmak için murecceh olan kimsenin namaz
kıldırmak için başkasına izin vermesi caiz değildir. Her sıfata müsavi olsalar ve birbirine taviz göstermezse kura çekilir.
 
İmamlık Yapması Mekruh Olan Kimseler:
 
1- Fasılan imameti ne kadar namazla ilgili fıkhi hükümleri bil-sede yine imameti mekruhtur. Fasık, farzları terkeden veya haram işleyen kimsedir.
Hanefılere göre fasığın kendisi gibi olanlara imamlık yapması caizdir. Fasığın imamlığının mekruh olduğunun sebebi şu hadistir: "Kadın erkeğe,
bedevi muhacire, fasık olan mü'mine i-mamlık etmesin."
Fakat devlet başkanı kişiye kılıç veya kamçısı ile zorbalığı olursa bu başka bir şekil olur. Bununla beraber fasık olan kimse kıldıracağı namaz
caizdir. Zira bilgin sahabelerden Abdullaah b. Ömer (ra) Haccac'm arkasında namaz kılmaya devam etmiştir. Zira Resulü Ekrem (sav) şöyle
buyurmuştur:

"Takva sahibi, fasık (facir) herkesin arkasında namaz kılın. 
[62]

2- Bid'at sahibi kişi yani kafir derecesine yetişmeyen kişi oda fasık gibidir. Bid'atçınm itikadı ehli sünnet vel cemaat itikadına aykırı olan kimseye
denir. Örneğin, şiilerin çıplak ayak üzerine mes-hetmeleri, mestlerin üzerine meshetmeyi inkar etmeleri gibi. Bizi kıblemize göğsü ile yönelen
kimseye şüpheye dayalı bir bid'attan dolayı kafir olmaz. Lakin bid'atçı kişi eğer dinde zaruri olan hususlardan birini inkâr ederse o zaman kâfir
olur.
Allah'u tealaya diğer cisimler gibi oda cisimdir demek veyahut Hz Peygamber'in Ebu Bekir (ra) ile arkadaşlık ettiğini inkar etmek gibi. Yine kafir
olur. Zira bu durumda Allah'u teala (cc) şöyle buyurmuştur:

Arkadaşına (Ebu Bekir'e) korkma, şüphesiz Allah bizimle beraberdir diyordu." 
[63]

Fasık veya bid'atçı olan kimselere iktida etmek tahrimen mekruhtur. Zira fasık olan kimse dini işlerde ciddiyetten uzak ve laubali olur. İmam
Muhammed ile Malik'e göreyse bunlara iktida etmek kökten caiz değildir.
3-  Kör olmak. Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre kör olan kimsenin bilgisi fazla olursa o takdirde onu imamlığa tercih etmek daha uygundur.
4- Cemaatin istemediği kimsenin imamlık yapması. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kendisini istemedikleri halde bir

cemaate imam olup öne geçen kimsenin namazını Allah (cc) kabul etmez. 
[64]

Fakat imamlığa daha ehliyetli bir imam bulunmadığı takdirde ve kerahati gerektiren bir hal olursa o zaman cemaatin sözlerine bakılmaz. Zira o
zaman cemaatin sözleri meşru sayılmaz.
5- Namazı çok uzatmak. Kıraati, namazın içindeki olan teşbihi, zikir dualarını sünnet miktarından fazla uzun tutmak mekruhtur. isterse cemaat bu



uzamadan razı olsun veya olmasın sonuç değişmez. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sizden birisi insanlara namaz
kıldırdığı zaman hafif kıldırsın. Zira cemaatin içinde zayıf, hasta ve yaşlı insanlar vardır. Kişi tek başına namaz kıldığı zaman istediği kadar

uzatsın. 
[65]

İmamın bazı yerlerde acele etmesi mekruhtur. Örneğin secde ve rüku teşbihlerini veya teşehhüdü sünnete uygun bir biçimde tamamlamalarına
meydan vermeyecek bir tarzda imamın acele etmesi mekruh olur.
6- İyi okuyacak kimse meydanda varken hatalı okuyanın yani lahn   yapan   kimsenin   imamlığı   mekruhtur.   Örneğin,   "lillah"daki "ha"yı üstün
okumak, "el-hamdü" kelimesinde "dal" esre, "Rabbi-1 a-lamin"deki "ba"yı üstün okumak gibi veya "dal", "kaf' gibi harfleri a-çık olarak
okuyamayan herhangi kimsenin imameti keraheten caiz olur.
7- Bilgisi olmayan, veledi zina ve kölenin imamlığı mekruhtur. Eğer bunların bilgisi olursa o zaman imamlık yapabilirler.
8- Kadının kadına imamlığı kerahatle beraber caizdir. Yalnız kadın imam kadınların arasında durur. Safların önüne erkek gibi
geçmez.
9- îmamın muktedilerden az bir arşın miktarı yüksek veya alçak bir yerde durup namazı kıldırması mekruhtur. Fakat imamla beraber cemaatten
birkaç kişi bulunması durumu müstesnadır.
10- Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf a göre açıktan okunan namazlardan olsun veya gizli okunan namazlardan olsun imamın arkasında cemaatin
okuması tahrimen mekruhtur. Zira imamın okuması cemaatin okuması gibidir. Fakat imam Muhammed öğle ve i-kindi gibi gizli okunan
namazlarda cemaatin okuması caizidir demiştir.
îmam Malik ve Ahmed b. Hanbel'e göre gizli okunan namazlarda imama tabi olan kimse oda gizlice kıraatte bulunur. Şayet ayakta bile olsa fakat
cemaat işitmezse kendiside kıraatte bulunur. Lakin işitirse tabi olan kimse kıraatte bulunmaz.
İmam Şafii'ye göreyse gizli okunan namazlarda olursa me'mum olan kimse hem fatihayı hem de zammi sureyi okumalıdır. Aşikar olan namazlarda
olursa yalnız fatihayı şerifi okur eğer işitirse. Şayet işitmezse o zaman hem fatiha hemde zammi sureyi okuması lazımdır. Yani fatihanın okunması
lazımdır. Surenin okunmasıda sünnettir.
Cemaatle namaz kılarken safların düzenine dikkat etmek lazımdır. Cemaatin safların tertibinde şöyle lazımdır; en önde erkekler, sonra erkek
çocukları, en sonda kadınlar bulunur. İmamdan başka sadece bir kişi varsa imamın sağında ve birkaç parmak gerisinde durur. İki kişi olursa ve biri
erkek biri de kadınsa şu halde erkek imamın sağında ve birkaç parmak gerisinde, kadınsa tam imamın arkasında durur.
Safların efdali sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü... saflardır. Safların çok mazbut, düzgün ve sık olmasına, saf aralarında boşluk olmamasına dikkat
edilmelidir. Eğer önde boş yer varsa arkada durmamak gerekir. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Safllarınızı düzgün, doğru tutun. Zira safları dosdoğru ve düzgün tutmak namazı tamamlayıcıdır, 
[66]

 Bir başka hadiste şöyledir:
Saflarınızı doğru ve düzgün yapınız. Zira siz, meleklerin saflarını meydana getiriyorsunuz. Omuzlarınızı bir hizada tutunuz. Aranızda şeytana

açıklar bırakmayınız. Safi bitiştiren kimseyi yüce Allah'ta bitiştirir. Safi keseni Allah'ta keser." 
[67]

Yer bulamayan kimse için yer açıp kendisine yer vermek vazifemizdir. Namazda iki kişinin arasına girmek isteyen kişiye yer vermek namazı
bozmaz. Şayet ikinci safta yer bulamayıpta birinci safta açık yer gören kimse o açığı kapatmak üzere ikinci safı yarıp kimseyi incitmeden birinci
safa geçebilir. Öyle yapmakta bir günah kazandırmaz. Bu kararı tüm cemaatin bilmesi lazımdır.
İmama tabi olma şartlan: İmama uymaya iktida denir. İktida kendi namazını imamın namazına bağlamaktır. İmama tabi olana muktedi dendiği gibi
mü'tem ve me'mumda denir. İktidanın sahih olması için şu şartlar lazımdır. Şafıilere göre;
1- İmama tabi olan kimse yer açısından imamın önünde teked-düm olmamalıdır. Şayet muktedi yani imama uyan, imamın önüne geçerse iktidası
caiz olmaz.

Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "îmam ancak kendisine tabi olması için imam yapılmıştır." 
[68]

Tabi olmak uymak demektir. Bu şekilde ise tabi olanın geride, metbu olanın (uyulanın) önde olmasıyla mümkün olur. Fakat tabi ile metbu aynı
hizada olurlarsa iktida o zaman sahih olur. Lakin kera-hatle sahih olur. Bunun için tabi olanın metbudan biraz imamın arkasında durmak lazımdır.
Tabi olan kimse imamın önüne geçerse tabinin namazı fesada gider. Önde olup olmadığı hususunda topuklara itibar edilir. İmama tabi olanlar bir
kişi olursa o zaman imamın sağında durur. Eğer bir kişi daha gelirse o kişi imamın solunda durmalıdır. Şayet cemaat iki veya daha fazla kişiden
oluşuyorsa imamın arkasında saf tutmalıdırlar.
Eğer imama bir kişi tabi olmuşsa imamın sağında durur. Sonradan bir kişi daha gelse imamın soluna tabi olarak durur. Sonra ikisi geriye çekilip saf
tutmalıdır. Veyahut öne çıkmalıdır.
Cabir b. Abdullah'tan şöyle rivayet edilmiştir:
"Hz Peygamber'e (sav) sağına tabi olarak durdum. Sonra bir kişi daha geldi ve soluna tabi olarak durdu. Bunun üzerine Hz Peygamber (sav)
ellerimizden tutarak bizi arkasında saf tutturuncaya kadar ellerimizi bırakmadı,
Tabi ve metbu olan kimselerin arası üç ziradan fazla olmamalıdır. Maksudumuz buradaki oları zirada normal bir zira dır. Normal olarak bir kişinin
zirası takriben 40-50 emdir. İmama tabi olanların biri kadın biri erkekse, kadın imamın arkasında erkekse imamın sağında durmalıdır. İmam ve
cemaatte kadından meydana gelse kadınların imamı kadınların arasında durmalıdır. Zira Hz Aişe ile Ümmü Seleme'den böyle rivayet edilmiştir.
İmama tabi olan kimsenin tek başına arkada durması mekruhtur. Safın içinde yer varsa içine girmelidir. Şayet safta yer bulamazsa önce niyeti
getirip, tahrim tekbiri alıp sonra bir kişiyi saftan alıp geri çekmelidir. O çekilen kimsede çeken kimseye itaat etmelidir. Böylece birbirlerine sevap
kazandırırlar. Safta olan kimsenin çekildiği takdirde itaat edeceği bilinirse çekilmelidir. Zira fitneden uzak olunması lazım ve elzemdir.
2- imama tabi olan kişi namazın tüm fıilerinde imama tabi olmalıdır. İmama uyan kimsenin haraketleri ve fiilleri, imamın hareketleri ve
fiillerinden sonra olmalıdır. İmama uyan kişi imamdan bir rükün kadar geri kalırsa mekruh olur. ayet iki uzun rükün kadar geri kalırsa örneğin,
imama rükuya gidip itidale kaldığı, secdeye gidip başını secdeden kaldırdığı halde hala ayakta ise namazı bozulur. Eğer mazereti varsa, kıraati
yavaşsa imamdan üç rükün geri kalması caizdir. Üç rek'at bittiği halde imama yetişmemişse bulunduğu rükünü bırakıp imama tabi olması farzdır.
Geri kalan namazım imamın selamından sonra tamamlamalıdır.



3- İmama uyan kimse ya imamı görmeli ya imamın arkasındaki safın birkaçını görmeli ya da mübelliğin sesini işitmelidir.
4- Matbu ve tabi arasında bir ölçü olmamalıdır. Bu ölçünün durumunu şöyle izah edebiliriz. Yukarıda sözü edilen mescidde kılınmayan namaz
içindir. Şayet mescidde veya aralarında kapıları a-çık odalar varsa aralarındaki ölçü ve mesafe ne kadar uzak olursa olsun imama uymak sahihtir.
Fakat namaz mescidin haricinde kılmırsa veya imam mescidde olup muktedi mescidin dışında olursa imam ile muktedi arasındaki mesafenin uzak
olmaması lazımdır. İmam ve muktedi olan kişiler ö-çülde veya benzeri açık alanlardaysalar aralarındaki mesafe 150 metreden fazla olmamalıdır.
İmam bir binada imama tabi olan da başka bir binada ise bunlar iki ev gibi veyahut bir sahne gibi bir bina gibiyseler zikredilen şartla beraber
binaların birbirindeki safın diğer binadaki saf ile bitişik olması vaciptir. İmamın bulunduğu bina uyan kimsenin önünde olmasa bile sağında ya da
solunda olmalıdır.
Eğer imam mescidde, imama uyan kimselerden bazısı mescidde bazısı da mescidin dışında olursa o zaman mescidle mescid dışında olan ilk
muktedilerin arasında 150 metreden fazla olmamalıdır. Uyan kimse cemaat için veya uymak için niyet etmelidir. Niyetin ihram tekbiriyle beraber
cuma namazında olması şarttır. Tekbire tü'l-ihramdan sonra iktida niyeti getirilse cuma namazı caiz değildir. Lakin diğer namazlarda iktida niyeti
ihram tekbiriyle beraber sahih olduğu gibi sonradanda sahihtir.
Eğer bir kimse münferid olduğundan başkasına herhangi bir fiilde ve uzun bir bekleyişte veya selamda tabi olursa namazı sahih olmaz. İktida niyeti
getirip getirmediğinde şüpheye düşse getirmemiş hükmündedir. Eğer bir kimse imamla beraber mesbuk gibi fatiha okumazsa rükuya giderse ondan
sonra şüpheye düşse o kimse fatihayı okumak için kıyama dönmelidir.
Bir kimse iktida niyetini getirmemişse, imamı takip ederse namazı batıl olur. Lakin tesadüfen hareketi imamın hareketine uyarsa namazı sahihtir.
îktida için imamı tayin etmek gerekmez. Eğer tayin etse örneğin, Ahmed'e tabi oldum der, sonra Ali olduğu anlaşılırsa namazı sahih değildir. Şayet
bu şekilde işareti olursa namazı sahih olur.
Eğer cuma namazında imamın cemaati kırktan fazla olursa o zaman imamın imam olma niyetini getirmesi lazımdır. Fakat diğer namazlarda
imametin niyetini getirmek sünnettir. Zira imamete niyet etmezse cemaat sevabım elde edemez. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimizz şöyle
buyurmuştur:

Ameller niyetlere göredir. Kişiye ancak ve ancak niyet ettiği vardır." 
[69]

İmam selam vermezse namaza yetişen kimse cemaat sevabını alabilir. Fakat tekbiretü'l-ihram imamla beraber almak daha faziletlidir. İmama iktida
eden kimse imamın tekbiretü'l-ihramından sonra tekbir ve tahrimle meşgul olmalıdır. Rükuda imama yetişen kimse o rek'ata yetişmiş sayılır. Şayet
rükudan sonra yetişirse o rek'atı kaçırmış sayılır. İmam selamı verdikten sonra noksan olan rek'atları tamamlamalıdır.
Hangi bir mescidde olursa olsun namaz kıldıran imamın sesi televizyon ve radyo vasıtasıyla duyulursa veya görünürse her zaman elektiriklerin
kesilmesi ve mesafede uzun olduğundan istasyonun bozulması muhtemel olduğundan öyle imamlara uymak caiz değildir.
İmamla muktedi arasında bir cadde, bir yol veya bir nehir varsa onlara engel olmaz. Yani namazları sahihtir. Eğer düz bir yerde o-lursa imamın
me'mumdan veyahut me'mumun imamdan yüksek olması mekruh görülmüştür.
Fakat cemaatin hepsi veya bir kısmı acemi olursa onlara bu yükseklik talim için olursa mekruh değildir. Cami içinde imamın sağında, solunda,
arkasında veya cami haricinde bulunan kimsenin imama tabi olması için iki şart vardır:
1- Kendisiyle cami arasında geçişi ve görmeyi engelleyecek bir halin olmamasıdır.
2- Cami dışında olan kimse ile caminin son kısmı arasında 150 metreden fazla bir ölçü bulunmamalıdır. Durduğu yerde muktedi imamın önüne
geçmemelidir. Ayaktayken topuğuyla, otururken elbisesiyle, zaruret halinde ise yatarken yanıyla gerisinde durması, Kabe'deyken imamın İbrahim
(as)'ın makamının önünde durması, cemaatin Kabe etrafında saf olarak durması sünnettir.
imam cihetinde me'mumun imamı geçerse yani Kabe'ye imamdan daha fazla yakınsa me'mumun namazı fesada gider. Fakat başla bir tarafta bu
şekilde yakınlık olursa namazına zarar vermez. Caminin dışında imam veyahut me'mum yüksek bir yerde olursa namazlarının caiz olabilmesi için
yüksekteki olan kimsenin vücudunun bir kısmınn alttaki kimsenin vücudunun bir kısmına mukabil gelmesi şarttır. Şayet öyle olmazsa uymak sahih
değildir.
İmamla me'mum bir camide olsalar aralarındaki mesafe ne kadar çokta olsa bununla beraber arada bina da varsa uymak sahih olur. Bu binaların
kapısının bulunması lazımdır. İsterse kapılar açık olsun isterse kapalı olsun olur. Ancak kapılar çivilenmişse uymak caiz değildir. Eğer birbirine
bitişik ayrı ayrı camilerde olsalar veyahut küçük pencere olursa uymak sahih değildir. Camideki tahta bentte durarak aşağıdaki imama tabi olmak
caiz olduğu gibi caminin avlusunda durarak camideki imama da tabi olmak sahihtir.
İmamla muktedi ayrı binalarda olurlarsa kapıda bulunduktan sonra fakat açık olmazsa veya açık olur imam ve cemaati görecek bir şekil olmazsa
mukabilinde duran kimseler gibi olmazsa o zaman uymak caiz değildir. Fakat açık kapı olursa mukabilinde duran kimse imama tabi olduğu gibi
onun arkasında, sağında veya solunda olanlarda tabi edebilirler. Şu halde mukabilinde duran kişi arkasın-dakilere, sağında ve solundakilere imam
mesabesinde olduğundan ondan önce ne niyet nede fiili bir rükün nede önüne geçmek kesinlikle caiz değildir.
Şu halde imam selam verirse, imam mesabesinde olan kişi selam vermezse aralarında irtibat kalmaz. Ondan öncede selam verebilir.
Hanefilere göre;
1- İmam ile me'mumun yerleri hüküm bakımından bir olmalıdır. Bunun için aralarında yüksek boylu bir duvar olursa, imamın görülmesine veya
sesinin işitilmesine mani olursa o zaman imama tabi olmak sahih değildir. İmamla cemaat veya cemaatle öndeki olan saf arasında uzaklık bulunsa
şu halde namaz caminin dışında kılı-nırsa ve aradaki mesafe bir saf bağlanacak miktarda olmazsa o zaman imama tabi olmak sahih olur. Fakat bu
mesafede geçerse geçerli olmaz. Eğer namaz caminin içinde kılımrsa bu uzaklık tabi olmakta engel olmaz.
Şu halde bazı fakihlere göre cami çok büyük olsa safların birbirine bağlantısı olmaksızın caminin en uzak bir yerinde durarak i-mama tabi olması
geçerli olmaz.
Yaya olan kimse binek üstündeki imama tabi veya bunun aksi olsa veyahut binekte olan bir kişi başka binekteki imama iktida etse namaz kılınan
yer farklı olduğu için bu iktida caiz değildir. Tabi ile matbu arasında araba yürüyecek genişlikte insanların geçtiği kayık gibi geçecek büyüklükte bir
nehir veyahut Kudüs camisi gibi çok büyük bir camiyse imamla imama tabi olan kimsenin arasında iki veya daha çok saf bağlanacak kadar boşluk
varsa bu şekilde olan yerlere imama uymak caiz değildir.
Şu halde safların yolu veya çay üzerindeki köprüyü kaplaması halinde bunlar bir engel olmaktan çıkar. Zira Hz Ömer'den şöyle rivayet edilir:



"Kendisi ile imam arasında yol, çay (dere) veyahut kadınlara aid saf bulunan kimsenin namazı sahih değildir." 
[70]

Muktedinin imama uymaya niyet getirmesi ve kıldıkları farz namazın bir olması lazımdır. Bunun için bir kişi imama uyma niyeti getirmezse ve kişi
imamla beraber rüku ve secde yaparsa veya öğle namazını kılmak irade ettiği halde imamsa ikindi namazını kılmakla meşgulse o kişinin imama tabi
olması caiz olmaz.
Nafile namaz kılan kimsenin farz namazı kıldıran kimseye tabi olması caizdir. Zira bu şekilde zayıfın kuvvetiyle bina olmuştur. Bunun aksi ise caiz
olmaz. Şu halde en sağlam görüşe göre teravih namazı özel bir surette kılman sünnet olarak bir namaz olduğu için farz kılana tabi olmak caiz
değildir. Nafile namazı kendisi gibi nafile namaz kılan imama tabi olması caizdir.
Adak namazı kıldıran imamada uyması caizdir. Keza vitr namazını vacip kabul eden kimse sünnet kabul eden imama tabi olabilir. Su ile abdest
almış kimsenin teyemmümlü kimseye , yara sargısı üzerine mesh eden kişiye veya mestleri üzerine mesh eden kişiye ayaklarını yıkayan kimsenin
uyması caizdir.
Rüku ve secde edene, boyu dik olanın rüku derecesinde kambur olana, ayakta olanın oturmuş olana tabi olması caizdir. İma ile namaz kılan kendisi
gibi ima ile namaz kılana tabi olabilir. İmama tabi olan kadınların namazlarının caiz olması için imamın kadınlara da imam olmaya niyet getirmesi
lazımdır.
İmama tabi olan kişinin imamın önüne geçmemesi gerekir. Şu halde imama tabi olan kimsenin topuğu imamın topuklarından öne , oturarak namaz
kılanın uylukları imamın uyluklarından öne, yaslanarak namaz kılanın imamın yanlarından öne geçmesi halinde namaz caiz olmaz. Zira Resulü
Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

"İmam ancak kendisine uyulması için meşru kılındı." 
[71]

Eğer imam ve me'mum aynı hizada bulunurlarsa cemaatin namazları kerahatle beraber caizdir. Hanefi ve Hanbelilere göre Beytulllah'm çevresinde
namaz kılarken cemaatin öne geçmesi sahih görülmüştür.
Cemaatin imama uyması lazımdır. Bu uyma üç şekilde meydana gelir:
a- Yakınlık yani imama tabi olan kimsenin yaptığı işlere yakın olmasıdır. Örneğin, iftitah tekbiri, rüku ve secdelerin imamın hareketlerine yakın
olması lazımdır.
İmamı takip etmek. İmama tabi olan kimsenin yaptıkları imamın yaptıklarının peşinden olmalıdır.
İmamın fiili ile tabi olan kimsenin fiili arasmdaa bir gecikmenin ve zaman aralığının bulunmasıdır. Bu şekilde şöyle olabilir. I-mam bir hareketi
yaptıktan sonra aynı hareketi me'mum yapmak la gerçekleşir.
Yukarıdaki üç şekilden biriyle imama taabi olmak namazın farzlarından ise farz, vacip bir hareketse vacip, sünnet bir hareketse sünnet olur. Bir
kimse imamdaan önce rükuya veya secdeye gitse veya imama ortak olmayacak bir şekilde imamdan önce ve sonra secdeye gitmek suretiyle rüku ve
secdeyi terk ederse imama muta-baatı olmadığından bu rek'at batıl olur ve imam selam verdikten sonra tabi olan kişinin o rek'atı kaza etmesi
lazımdır.
Şayet tabi olan kimse kaza yapmazsa namazı faside gider. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
"İmam kendisine uyulması için imam yapılmıştır. O tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın, o rüku yaparsa siz de yapın"
Dört yerde cemaatin imama mutabaatılazım değildir.
1- Bayram tekbirlerini fazla alması.
2- Son oturuştan sonra yanılarak farzdan fazla bir hareket yani namaz kılmak üzere üçüncü veya beşinci rek'ata kalkması. Eğer imam cemaatin
uyarması sonucu geri dönerse ve oturursa namazı sahih olur. Namazın sonunda sehiv secdesi yapmak lazım gelir.
3-  Şayet imam fazla rek'atm secdesi yapmışsa cemaat kendisine tabi olmaz. Kendi başına selam verir.
4- Şayet imam son oturuştan önce ayağa kalkarsa ve bu rek'a-tın secdesini de yaparsa hem imamın hemde cemaatin namazı fesada gider.
İmama tabi olan kimse aşağıdaki dokuz meselede imama tabi olmaz. Bu işleri kendisi yapar.
1- Tekbiretü'l-ihramda elleri kaldırmak.
2- Teşrik tekbiri okumak.
3- Selam vermek.
4- Rükudan kalktığı zaman "SemiAllahu Limen Hamideh" de
5- Teşehhüd okumak.
6- Rüku ve secdede tekbir getirmek.
7- Namazın niyetinden sonraa sübhanekeyi okumak.
8- Rükuya giderken tekbirlerini getirmek.
9- Secdeye giderken ve kalkarken tekbirlerini almak.
Beş şeyde eğer imam terk etse imama tabi olan kimsenin de mutlaka terk etmesi lazımdır.
1- Birinci oturmak.
2- Bayramların tekbirleri.
3- Sehiv secdesi.
4- Tilavet secdesi.
5- Kunut duası. Şu halde kunutu terk etmek rükuyu kaçırma tehlikesi olursa o zaman söz konusu olur. Cemaat teşehhüdü tamamlasa da imamla
beraber selam vermeleri sevap bakımından daha evladır. Me'mum olan kimse teşehhüdü okumayı daha tamamla-mamışsa teşehhüdü
tamamladıktan sonra selam verir. Eğer teşehhüdü tamamlamadan önce selam verirse caizdir. Fakat cemaat "Al-lahümme Salli ve Barik" duaları
için selamı tehir etmez.
Eğer vitr namazında cemaat daha kunutu tamamlamadan i-mam rükuya giderse cemaat de rükuya gider. Fakat cemaat kunuttan bir şey okumamışsa
o zaman cemaat imamla beraber rükuyu bırakmayacak bir şekilde kunutu bir miktar okur. Şayet imam kunutu unutup rükuya gittiği zaman
cemaatte imama tabi olmazsa imamda başını kaldırarak kunut duasını okuduktan sonra bir daha rükuya gitse cemaatte onun gibi tabi olunca



cemaatin namazı fesada gider.
Bir kimse önde yer olursa saf arkasında tek başına imama tabi olsa mekruhtur. İmamı rüku halinde bulan bir kimse eğer ilk saflara gitse rek'atı
kaçıracağından korkarsa son safa duracak imama uyar. Rek'atı kaçıracağını bilirse bile saflardan birine katılmaksızın arkada tek olarak bir yerde
duracak imama tabi olmamak gerekir. Ne kadar mahremide olsa safta kadınla beraber bir hizada namaz kılmak kadının sağındaki, solundaki ve
arkasındaki bir kişinin namazını fasıd eder.
Mezhep ayrılığı imama tabi olmayı engellemez. Bu meselede Hanefi ve Şafıiler imamın namazının cemaatin mezhebine görede caiz olmasının şart
olduğu fikrindedirler. Örneğin, Hanefi mezhebine bağlı olan bir kimse burnundan kan geldikten sonra yeniden abdest almadığını gördüğü Şafii bir
imamın arkasında namaz kılsa ya da Şafii olan bir kimse bir kadının eline dokunan Hanefi bir imama tabi olsa namazı fesada gider. Zira cemaat
imamın namazının batıl olduğuna inanmaktadır.
Malikilere ve Hanbelilere göre namazın sıhhati için şart olan konularda yalnız imamın mensubu bulunduğu mezhebe itibar edilir. Zira imamın
namazı caiz olsa cemaatin namazı da caiz olur.
Netice itibarıyla tüm müslümanlar kendi mezheplerinden olan imamlara tabi olsalar daha faziletli olur. Bu şekilde mümkün olmazsa başka
mezhepten olup namazın farzlarını gözeten herhangi bir imama tabi olması tek başına namaz kılmaktan daha faziletlidir. Allah (cc) bizi öyle
faziletlerden mahrum etmesin.
Ölümün değişmeyen ilahi bir kanun olduğunu bildiği halde vaktini gülüp eğlenmekle geçiren kişiye şaşarım. Dünyanın fani olduğunu bildiği halde
bütün bir ömrünü onun için tüketene acırım. Her şeyin ilahi kader çizgisinde meydana geldiğini bildiği halde elden çıkan şeylere fazlasıyla üzülen
adamın bu haline üzülürüm. Yarın her şeyden ve amelinden hesap vermek zorunda olduğuna inanan kimsenin dini sınırları aşarak mal toplamasına
hayret ederim. Cehennemin kötü bir azap yeri olduğunu bildiği halde günah işleyen kimseye şaşarım. Allah'ın kudretini bildiği halde onu anmayan
kimseye hayret ederim.
Sefer namazı, kasır ve cemkars: Dört rek'atlı olan farz namazları iki rek'at kılmaktır. Cem ise öğle ile ikindiyi öğle vaktinde veya ikindi vaktinde
kılmaktır. Akşam ile yatsıyı akşam vaktinde veya yatsı vaktinde kılmaktır. Bu şekilde namaz kılmaya cemu takdim ve cemu tehir denir. Cenabı
Allah (cc) şöyle buyurmuştur:

Allah'u teala sizi zorluk ve meşakkate sokacak bir hüküm meşru kılmamıştır." 
[72]

Müslüman ne zaman darlığa düşse Allah (cc) orada bir genişlik yapar ki dinin hükümlerini makbul ve yerine getirebilsin. Meşakkat, zorluk ve azap
çoktur. Sefer de azabın bir parçasıdır. Zira insan seferde istikrarını kaybeder. Rahat edemez. Hangi vasıta ile ne için sefer yapılırsa yapılsın
Cenab-ı Allah dinin bazı hükümlerini sefere çıkan kimsenin üzerinden kaldırmıştır. O hükümlerden biri de namazdır. Şimdi seferde namazın hangi
şekilde hafıfletildiğini görelim.
Cenab-ı Allah (cc) sefere giden kimseye iki ruhsat vermiştir. a- Rek'atlann sayısını azaltmak. Buna "kasr" denir.
b- İki namazı birleştirerek kılmakki buna da cemu takdim veya cemu tehir denir.
Kasr, öğle, ikindi ve yatsı gibi dört rek'atlı namazları iki rek'atlı olarak kılmaktır. Kasrın meşru olduğunun delili şu ayettir:

Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size bir şey yapmasından korkacak olursanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur." 
[73]

Ya'lab b. Umeyye şöyle diyor:
Ömer b. Hattab'a şöyle dedim; Şimdi ise emniyet vardır korku yoktur. Bununla beraber biz hala seferde namaz kısaltıyoruz.Hz Ö~ mer şöyle cevap
verdi: Bu senin şaştığın şeye vaktiyle ben de şaşmıştım da Resulü Ekrem (sav)'e sormuştum. Resulullah (sav) de bana şöyle demişti: "Bu Cenab-ı
Hak'kın size verdiği bir sadakadır. Bu cihette Cenab-ı Hak'kın sadakasını kabul ediniz."
Bu hadisten anlaşılıyor ki seferde namazı kısaltmanın sadece korku namazlarına mahsusiyeti yoktur. Kasrın caiz olması için şu şartlar gereklidir:
1- Seferde namaz o şahsın zimmetine girmelidir. Aynı zamanda o şahıs bu namazı seferde kılmalıdır. Sefer esnasındayken kazaya kalan dört rek'atlı
bir namaz seferdeyken iki rek'at kılınması caiz o-lur. Daha sefere çıkmadan evvel vakti giren bir namaz seferde olmadığından kısaltılmaz. Sefer
esnasında bir vaktin namazı geçerse vatanına dönünce o namaz kısaltılmaz. Zira kılacağı zaman kişi seferi değildir. Kasr ancak ve ancak seferi olan
kişiye hastır.
2-  Kişinin seferi sayılması için çıktığı şehrin surlarını geçmesi lazımdır. Şayet sur olmazsa şın olan yerleri geçmesi lazım gelir. Zira sur içindeyken
ve mamur içindeyken seferi sayılmaz. Nasıl ki dönüşte surlara ve şın, mamur olan yerlere geldiğinde seferberliğinin bittiği gibi.
Seferdeyken yalnız farz namazlar kısaltılabilir. Bunlardan başka namazlar kısaltılamaz. Enes B. Malik şöyle diyor: Resulü Ekrem (sav) öğle

namazını Medine'de dört rek'at olarak kıldırdı, ikindi namazını ise Zul-Huleyfe'de iki rek'at olarak kıldırdı. 
[74]

1-  Kişi giriş ve çıkış günlerinden başka gittiği yerde dört gün kalmaya niyet etmiş olmalıdır. Eğer gittiği yerde dört gün kalmaya niyet ederse o
zaman sefere çıkar. Şayet dört günden az kalmaya niyet etse misafirliği ise dört günü geçse veyahut yapacağı işin ne kadar uzayacağını bilmezse
birinci şekilde memleketinin şın yerlerine dönünceye kadar namazlarını kısaltabilir. İkinci şekilde ise giriş ve çıkış günlerinden başka namazlarını
on sekiz gün kısaltabilir. Hz Resulullah (sav) Mekke'de fetih senesi Havazin savaşı sebebiyle on sekiz gün kalmış ve namazlarını kısaltmıştır.
2- Seferi olan kimse mukim olan kimseye tabi etmemelidir. Şayet seferi olan kimse mukim olan kimseye tabi olsa o zaman namazını tam olarak
kılması farzdır. Şayet mukim olan kimse seferi olana tabi olsa seferi olanın namazını kısaltmasında bir mani yoktur. Yalnız seferi olan kimsenin
seferi olduğunu mukim olanlara hatırlatması sünnettir. Bunun delilide şöyledir:.
"îbni Ahbas'a: Seferi olan neden tek başına kıldığında iki, mukim olanla beraber kıldığında dört rek'at kılıyor? diye sorulduğunda İbni Abbas:

Sünnet böyledir demiştir. 
[75]

Cem namazlar minin ne demek olduğunu daha önce zikretmiştik, îbni Abbas şöyle demiştir: Hz Peygamber seferde olduğu zaman öğle ile ikindiyi,

akşam ile yatsıyı birleştirerek kılardı." 
[76]

"îbni Abbas şöyle demiştir: Hz Peygamber Tebük gazvesindey-ken Öğle ile ikindiyi, akşam ise yatsıyı birleştirdi."

Said B. Cübeyr der ki: îbni Abbas'a Hz Peygamber'i böyle yapmaya sevk eden nedir? dedim. Ümmetini zorluğa sokmamak istedi dedi." 
[77]



Seferde namaz iki kısma ayrılır:
1- Cemi takdim, yani sonraki olan namazı önceki olan namazla birleştirip kılmaktır.
2- Cemi tehir, yani Önceki namazı sonraki namaz vaktine tehir etmek ve onunla birleştirip kılmaktır. Zira Muaz îbni Cebel şöyle rivayet ediyor:
Resulü Ekrem (sav) Tebük seferindeyken yola çıkmadan önce güneş batıya kayarsa öğle namazım bineğinden inene kadar ikindi vaktine tehir
ederdi. Yani ikisini bir kılardı. Eğer yola çıkmadan güneş batarsa akşamla yatsıyı bir arada kılardı. Eğer güneş batmadan önce yola çıkarsa yatsı

namazını kılmak için inene kadar akşamı tehir ederdi Sonra ikisini birleştirerek kılardı." 
[78]

Sabah namazının önceki veya sonraki bir namazla birleştirilerek cemi takdim veya cemi tehir yapılması kesinlikle caiz değildir. Akşam ile ikindiyi
cem etmekte caiz değildir. Cemi takdim ve cemi tehirin birtakım şartlan vardır:
a- Birinci namaz bitmeden evvel ikinci namazı birinciyle beraber kılmaya niyet edilmelidir. Lakin sünnet, tahrim tekbiriyle beraber niyet etmektir.
b- Aralarında tertib olmalıdır. Şu halde önce öğle ve akşam namazını kılmalıdır. Sonra diğer namaz kılınmalıdır.
c- Seferin namaz sonuna kadar devam etmesi gerekir. Namaz ortasında kendi memleketine varırsa veyahut durduğu yerde kalmayı tercih ederse o
zaman namazını tamamlar.
d- Her iki namazı ara vermeden peşpeşe kılmalıdır. Birinci namazı bittikten sonra hemen ikinci namaza başlamalıdır.
Birinci veya ikinci namaz arasında nafile namaz, zikir veya başka bir şey olmamalıdır. Şayet aralarında örfen uzun bir şey yaparsa veya bir şeyle
meşgul olmadığı halde örfi olarak sayılan bir tulu-1 fasl yaparsa veya bir şeyle meşgul olmadığı halde ikinci namazı tehir ederse aralarında olan
cem fesada gider.  Zira İbni Ömer şöyle diyor:
"Şayet Peygamber acele yola devam ediyorsa akşamı tehir eder ve üç rek'at kılar, sonra selam verirdi. Az bir zaman sonra yatsı için kamet getirir,

iki rek'at kılar sonra selam verirdi." 
[79]

Cemi tehirin şartlan ikiye ayrılır:
a- Birinci namazı asıl vaktine tehir etmek lazım gelir. Bir kimse öğle namazının vakti çıktığı halde ikindi namazıyla beraber kılmaya niyet
getirmemişse öğle namazı kazaya kalmış olur. Ayrıca niyetsiz olarak tehir ettiği için kesinlikle günahkâr olur.
b- Her iki namazı bitinceye kadar yolculuğunun devam etmesi lazımdır. Bir kimse namazı bitmeden evine varırsa sonraki namaz kazaya kalır.
Cemi tehirde her iki namaz arasında tertip şart değildir. Buradaki olan muvalat yani peşpeşe kılmak sünnettir. Şu halde cemin caiz olması için şart
olmamıştır. Bununla beraber kişi isterse evvela öğleyi İsterse ikindiyi kılabilir.
Kasr ve cemin mubah olduğu seferin şartları:
a- Sefer uzun olmalıdır. Şu halde gidilecek yer bir hesaba göre 81 km, bir hesaba görede 144 km'den az olmamalıdır. Bunlardan az olan sefer şer-i
bir sefer sayılmaz.

"İbni Abbas ve İbni Ömer 4 bürüdlük bir yola gittikleri zaman namazlarım kısaltırlar, oruçlarını bozarlardı. 
[80]

Bu hesaba göre 4 bürüd 16 fersahtır. Buda yaklaşık 81 km e-der. Şu halde îbni Abbas ve İbni Ömer Hz Peygamber'den (sav) böyle gördükleri için
aynısını yapmışlardır. 144 km dedik zira İmam Şafii (ra) şer-i seferi 48 mil olarak açıklamıştır. Her mil 4000 adımdır. Her adımda 3 ayaktır ve 25
cm'dir. Bu hesaba göre her adım 75 emdir. Dolayısıyla her mil üç km'dir. Üçü 48'e çarptığımız zaman 144 eder.
b- Sefer belirli bir yere olmalıdır. Hangi tarafa gittiği meeçhul olup başı boş dolaşmak şer-i sefer olmaz. Komutana uyan askerde seferi sayılmaz.
Zira oda nereye götürüldüğünü bilmez. Fakat seferin ciheti ve mesafesi evvelden söylenirse seferde uzun olursa o kimse namazlarını kısaltabilir.
Zira uzun sefer seksiz olarak meydana gelmiştir.
c- Seferin maksadı günah olmamalıdır. Şayet günah için sefer e-dilirse o zaman sefer sayılmaz. Eğer bir kimse halkın malını çalmak, içki ticareti
yapmak, yol kesmek, fazi almak için sefere çıksa o kimse seferiliğin hükümlerinden bir semere alamaz. Zira namazı kısaltmak ruhsattır. Ruhsatsa
yalnız emanet için meşru kılınmıştır.
Bunun için günah olan şeylerde ruhsat yoktur. Günah için sefere çıkan kişi namazlan ne cem edebilir ne de kısaltabilir.
Yağmurlu zamanlarda cemi takdim yaparak ikindi namazını öğle vaktine, yatsı namazını da akşam vaktine getirip birleştirerek kılmak caiz olur.
İbni Abbas şöyle diyor: "Hz Peygamber (sav) korku veya yolculuk olmadığı halde (Medine-i Münevvere'de) öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı cem

ederek kılardı. 
[81]

İkinci namazı vaktinde kılmak üzere cemi tehir yapılmaz. Zira yağmur çoğu kez ikinci namazın vaktinde kesilir. Bu durumda namaz özür
olmaksızın vaktinin dışına çıkarılmış olur. Cemi tehirin şartları şunlardır:
1- Namaz cemaatle kılınmalıdır ve örfen uzak sayılan bir camide yağmur sebebiyle gitmekte zahmet görmelidir.
2- Yağmur ikinci namazın vaktinde yağmaya başlayıp birinci namazın selamı verilinceye kadar devam etmelidir. Mümeyyiz olan yani kâr ve
zararını seçen çocuğun sefere niyeti sahihtir. Namazını kısaltabilir.
Hanefilere göre seferin manası ve miktarı:
Sefer ve müsafert lugatta bir yolculuğa gitmektir. Bunun karşıtı ikamettir. Din bakımından sefer, belli ve malum bir uzaklığa gitmektir. Bu da orta
yürüyüşle üç günlük yani on sekiz saatlik uzaklıktan meydana gelen üç merhaledir.
Şu halde orta yürüyüş, piyade yürüyüşüdür. Kervan halinde develerde olan yürüyüşlerde ise orta yürüyüş deve yürüyüşüdür. Denizlerde de yelkenli
gemilerle havanın normal olması esas alınır, işte karada böyle bir yürüyüşle, denizde de normal bir havada yelkenli bir gemiyle on sekiz saat
sürecek bir uzaklık sefer müddeti sayılır. Demekki bu yolun yalnız gidilecek mesafesi muteberdir.
Fukahalara göre sefer müddeti, on sekiz fersahlık bir mesafeden ibarettir. Bir fersah üçmil ve her milde yirmi dakika sürecek olsa on sekiz fersah
on sekiz saattir. Bir fersah on ikibin adım, bir mil de dörtbin adım sayılmaktadır. Şu fersahlar düz yerlere ve dağlık yerlere göre değişir.
Düz bir arazide bir fersah mesafe bir saatte alınabildiği halde dağlık bir yerde böyle bir mesafe bir saatte alınamaz. Onun için fersah bu konuda bir
ölçü sayılmamalıdır. Eğer fersah esas alındığı takdirde birçok konular çözümlenmiş olur. Tren ve uçakla yapılan yolculuklarda gidilecek yerin kaç
fersah olduğu göz önüne alınır. En az on sekiz fersahlık bir mesafeye gidilecekse sefer müddeti gerçekleşmiş olur.
Üç imamda bu fersah şeklini kabul etmişlerdir. İmam Malik'le İmam Ahmed'e göre sefer müddeti on altı fersahtır. On altı fersahta kırk sekiz mildir.



Bir milse altı bin arşındır. Buna göre sefer müddeti, seksen km ile altı yüz kırk metreye ulaşmış olur. İmam Şafii'nin ilk görüşüne göre bir gün bir
gecedir. Son görüşüne göre ise kırk sekiz mildir.
Gidilecek yerin hem karadan hemde denizden yolu olsa yolcunun gideceği yol esas alınır. Bir beldeye deniz yoluyla on iki saatte, kara yolu ile on
sekiz saatte gidilecek olsa karada gidenler misafir sayılır. Denizdekilerse misafir sayılmaz. Oturulan yerin yola çıkıldığı yöndeki evlerinden
ayrıldıktan ve en az üç günlük bir yere gidilmesine niyet edilmedikçe sefer hali başlamış olmaz.
Bir şehir kenarında olup "Fevta-i Mısır" denilen yerlerde o şehirden sayılır. Bunların ekserisi bir ok atımından yani dört yüz a-dımdan az bir
mesafe teşkil ederler. Şehir ile bunlar arasında tarlalar ve bostanlar bulunmadıkça şehrin ekleri ve tamamlayıcıları sayılırlar. Onun için bunlanda
geçmek lazımdır ki yolculuk hükmü başlamış olsun. Şehrin dışındaki bağlar ve bostanlar, bekçilere ve bostancılara ait ev ve kulübeler şehirden
sayılmaz. Yolcular hakkında birtakım kolaylıklar ve ruhsatlar gösterilmiştir.
Mesela ramazan ayında yolculuk halinde bulunan bir kimse için mestler üzerine mesh üç gün üç gecedir. Misafir olan kimse dört rek'atlı farz
namazlarını iki rek'at olarak kılmıştır. Buna "kasrı salat" denir. Misafirin böyle namazını kısaltması gerekir. Şayet bu farzları dört rek'at olarak
kılarsa mekruh olur. Kasrı salat yani namazı kısaltmak Peygamber efendimiz'in (sav) hicretinin dördüncü yılında meşru kılınmıştır.
Meşruiyeti kitap, sünnet ve icmai ümmet ile sabit olmuştur. Bir misafir durduğu yerde on beş gün durmayı niyet etmeyip bugün yarın çıkacağım
diye uzun zaman orada kalacak olsa yine misafirlik hükmünden çıkmaz. Sahrada ikamete niyet sahih değildir. Ancak göçebe halinde olup çadırlarda
oturanlar kendilerine ve hayvanlarına on beş gün yetecek yiyecek ve içecekleri bulunduğu takdirde sahrada on beş gün durmayı niyet ederlerse
mukim sayılırlar.
Sefer ve ikamet halinde kendisine uyulan kimsenin niyeti geçerlidir. Ona uyanın niyetine itibar yoktur. Bu sebeple asker kumandanının , köle
efendisinin, öğrenci hocasının, işçi işverenin, peşin o-lan nikah bedelini almış bulunan kadın kocasının niyetine göre mukim veya misafir olur. Bu
ister yolculuk, isterse ibadet, isterse mubah veya masiyet bulunan bir maksadla olsun.
Her türlü yolculuk sırasında namazları kısaltmak caizdir. Mesela yol kesmek, meşru olmayan bir eğlenti yapmak veya başka bir haramı işlemek
için yolculuk yapan kimse de seferi ruhsatlardan faydalanır. Delil konu ile ilgili nasslann mutlak ifadesidir. "Yeryüzünde yürüdüğünüz zaman sizin
için namazlarınızı kısaltmanızda bir sakınca yoktur." ayetinde yolculuğun meşru veya gayri meşru olması arasında bir fark yoktur. Hz Aişe'nin (ra)

şöyle dediği rivayet edilir: "Namaz ikişer rek'at olarak farz kılındı. Sonra hazarda ziyade olundu. Seferde ise olduğu gibi bırakıldı. 
[82]

İbni Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir:

Allahu teala namazı Peygamberimizin delili ile hazarda dört rek'at, seferde iki rek'at olarak farz kılmıştır. 
[83]

Malikilere göre seferde namazı kısaltarak kılmak sünneti mü-ekkededir. Şafii ve Hanbelilere göre ise muhayyer olmak üzere ruhsattır. Hanefılere
göre ise vaciptir.
Korku namazı: Bu namazın manası ve meşruiyetinin esası şudur; korku emniyetin zıddıdır. Korku namazından maksad savaş durumunda kılman
namazdır. Bu namazın bir takım kolaylık ve ruhsatları vardır. Bu kolaylıklar cemaat için daha çoktur. Öyle ruhsat ve kolaylıklar başka namazlarda
yoktur. Bu korku namazı ayetle, hadisle ve icmai sünnetle sabittir. Korku namazının savaşta iki hali vardır:
a- Bu hal hudutta ve diğer yerlerde nöbet tutma ve düşmanla çarpışma halidir. Bu cihetle korku namazının şekli bazı cihetlerde normal namazdan
daha başka bir şekil olur. Bu şekil müslümanlan devlet başkanının, ordu komutanının veya vekilinin arkasında namaz kılmak istediklerinde
meydana çıkmaktadır. Bu bakımdaki namazın meşruiyetine delil ise şu ayettedir:
Savaşta mü'minler arasında bulunupta onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını yanlarına
alsınlar. Onlara secde ettikten sonra geri çekilip düşmana karşı dursunlar ve yerlerine henüz namaz kılmamış olan topluluk gelsin. Onlarda tedbirli
şekilde ve silahlarını alarak seninle beraber namaz kılsınlar. Kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil bulunasınızda sizin
üzerinize ani bir baskınla saldı-nversinler. Fakat yağmur sebebiyle bir güçlüğe uğradığınız veya hasta olduğunuz takdirde silahlarınızı uygun bir
yere koymanızdan dolayı size bir günah yoktur. Bununla beraber tedbirinizi alın. Muhakkak-ki Allah kafirler için hor ve hakir edici bir azap
hazırlamıştır.
b- Bu hal müslümanların fiilen savaştıkları, korku ve tehlikenin şiddetlendiği bir zamanda kılınan namazdır. Öyle bir şekilde olan savaşta namazın
belli bir şekli yoktur. Nasıl kılınabiliyorsa öyle kılınmalıdır. İster yaya,ister binekli, ister namazı kıble tarafında olsun isterse olmasın hangi şekilde
olursa olsun namazı ima ile kılabilir. Fakat secde için yapılan işaret rüku için yapılandan biraz daha fazla olmalıdır.
Bu şekilde olan namazın bir kısmı diğerine tabi ederek namazı cemaatle kılabiliyorlarsa bu daha uygun olur ve sevabı daha fazla ohır. Yerlerinin
değişik olması veya cemaatin imamın önünde olması namazı bozmaz.
Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:
Namazlara ve bilhassa orta namaz olan ikindi namazına devam edin ve Allah için namaza durup kıyamda bulunan bir tehlikeden dolayı korkuya
düşerseniz yaya ve binekli olarak namazı nasıl kılabiliyorsanız öylece kılın, tehir etmeyin. Tehlikeden emin olduğunuzdaysa Allahı o size

bilmediklerinizi nasıl öğrettiyse Öyle zikredin. İbadetlerinizi de size öğrettiği gibi yerine getirin. 
[84]

İbni Ömer şöyle demiştir:
"Eğer daha şiddetli bir korku varsa yaya, binekli, kıbleye yönelmiş veya yönelmemiş olarak namazınızı kılın."
Böyle savaş hallerinde namazın bu şekilde kılınması namaza zarar vermez. Fakat konuşmak, bağırmak mazeret sayılmaz. Zira savaşta konuşmayı,
bağırmaya gerektiren bir zaruret yoktur. Savaş ortasında bir kimseye affedilmeyecek kan ve benzeri gibi pislikler bulaştığında namazın sıhhatine
engel olmaz. Ancak savaştan sonra o kimse namazı kaza edecektir.
Mükellef olan kimse düşmandan, yırtıcı bir hayvandan veya bunlar gibi herhangi bir şeyden kaçıyorsa namazı bu şekilde kılabilir. Bu meşru olan
keyfiyette namazın tahdidi, namazı vaktinde kılmaktır. Bu aynı zamanda şeriat sahibinin emrini yerine getirmek içindir. Cenab-ı Allah şöyle
buyurmuştur:

"Şüphesiz ki namaz müminlerin üzerine vakit bir farzdır. 
[85]

Ayette zikredilen korku namazının bu şeklinin iki kaidesi vardır. Hz Peygamber bunları fiiliyle göstermiştir. Bu şekil düşmanın bulunduğu yere



göre değişmektedir.
Fiilen savaşılmıyorsa, düşman kıble cihetinde değilse ve müs-lümanlarda namazı tek bir cemaatle kılmak istiyorlarsa imam onları iki, dört veyahut
daha fazla saf yaparak önlerine geçer. Şayet ordu i-ki safa ayrılmışsa imam secdeye gittiğinde birinci safta imamla beraber secdeye varır. Şayet
ordu dört saftan meydana gelmişse birinci ve ikinci saf imamla beraber secdeye varır. Bu şekilde secdeye gitmeyenler secde halinde olanları
herhangi bir saldırıdan muhafaza ederler.
İmamla beraber secdeye gidenler ayağa kalktığı zaman öteki saflar secdeye varır ve imam ikinci rek'ata kalkmadan imama yetişirler.
İmam üçüncü rek'atm secdesine gittiğinde birinci rek'atm secdelerinde imamla beraber olanlar kıyamda kalıp nöbet tutarlar. Ötekilerde imamla
beraber secdeye giderler. Netice olarak hepsi te-şehhüd için oturup selam verirler. Resulü Ekrem (sav) efendimiz Asfan gazvesinde böyle yapmıştır.
Korku namazı bu gazveye benzediği için bu şekilde kılmak sünnettir.
îbni Abbas şöyle rivayet etmiştir:
Resuli Ekrem (sav) efendimiz tekbir aldı, halkda tekbir aldı. Hz Peygamber ve bazdan rükuya gittiler sonra secde ettiler. Hz Peygamber ve onunla
secdeye gidenler ikinci rek'ata kalktılar. Bu sefer ikinci saftakiler Hz Peygamberle beraber rükuya ve seceye vardılar. Bu şekilde hepsi aynı
zamanda namazlarını kıldılar. Fakat birbirlerini korudular.
Düşman kıble cihetinde değilse ve savaşta fiilen devam etmiyorsa o zaman namazın mendup olan keyfiyeti gelecek şekildedir.
Namaz kılanlar İki taifeye ayrılırlar. Bir taife düşmanın karşı-, sında duracak, bir şekilde müslümanları muhafaza edecek. Öteki grupta imamla
beraber namaz kılacak. İmamla beraber namaza duranlar bir rek'at kıldıktan sonra İkinci rek'ata kalktıklarında geriye çekilip ikinci rek'atı tek olarak
kendi başlarına kılarlar ve düşmanın karşısında beklerler.
Diğer taifenin gelip imama uyması için imamın ikinci rek'atm kıyamını uzatması gerekir. Şu halde imam kendisi için ikinci rek'atı kılarken ikinci
taife için de birinci rek'atı kıldırmış olur. imam teşeh-hüd için oturduğu zaman öteki taife kalkarak tek olarak kendi başlarına ikinci rek'atı kılarlar.
Bundan sonra hepsi beraber imama tabi olurlar. Aynı zamanda imam teşehhüdü uzatır ve onlarla beraber selam verir.
Hz Peygaamber Za'tur-Rika gazvesinde de aynı bu şekilde namaz kıldırmıştır. Hz Peygamberle bulunan kimselerden biri de Salih b. Havvat'tır. Bu
zat şöyle rivayet etmektedir: "Hz Peygaamber (sav) korku olduğu zaman ashabına namaz kıldırdı. Sahabilerin bazısı arkasında saf yaptı, bir kısmı
da düşmanın karşısında bekledi. Hz Peygamber (sav) arkasında bulunan safa bir rek'at kıldırdı sonra kalktı. Daha arkada bulunanlar bir rek'atı
kılana kadar kendisi ayakta kaldı. Bundan sonra arkasındakiler öne geçti, önlerinde bulunanlar da geriye gittiler. Hz Peygamber yeni gelenlere de
bir rek'at kıldırdı. Ondan sonra geriye çekilenler bir rek'at kılıncaya kadar oturdu. Bundan sonra oturduğu halde selam verdi."
Bu korku namazında görüldüğü gibi müslümanları korumak ve cemaat namazımda muhafaza etmek birleştirilmiştir. Düşmanın siyasetlerine
meydan verilmemelidir. Bunun en büyük şerefi ise Hz Peygamber'e (sav) tabi olmaktır.

Bunun maksadı namazları tek bir cemaatle halife, ordu komutanı veya vekilinin arkasında kılmak faziletini elde etmektir. 
[86]

Hanefilere göre korku namazı: Ebu Hanife ile İmam Muham-med'e göre bugün de caizdir. İmam Ebu Yusuf a göre bu namaz Peygamber
efendimiz'in (sav) zamanına aitti. Korku namazından mak-sad düşman saldırısı, sel ve yangın felaketi veya büyük bir canavar gibi tehlike karşısında
bulunan islam cemaatinin kendilerini idare eden bir idareciyi ve diğer muhterem bir zatı imam ederek onun arkasında farz bîr namazı nöbetleşe
kılmalarıdır.
Cemaatin bir kısmı düşman karşısında kalır, bir kısmı da gelip imama tabi olur. İki rek'atlı bir namazın ilk rek'atını, üç veya dört rek'atlı bir namazın
da ilk iki rek'atını imamla beraber kılar. İkinci secdeden veya birinci oturuşta tcşehhüdden sonra düşman karşısına gider. Öteki grup gelerek imama
tabi olur ve onunla birlikte geri kalan rek'atları kılar. Sonra tekrar düşman karşısına gider. îmamsa kendi başına selam verir. Ondan sonra namazdan
çıkar. Birinci kısımsa döner gelir, namazı kıraatsiz olarak tamamlar, selam verir, düşmana gider. Zira bu grup lahik olmuştur.
Sonra ikinci kısım gelir namazı kıraatle tamamlar, sonra düşman karşısına döner. Bunlarda mesbuk olmuşlardır. Bununla beraber her iki kısımda
bulundukları yerlerde namazlarını tamamlayabilirler. Peygamber efendimiz (sav) Batn-ı Nahl, Zatu'r-Rika, Usfan ve Ziared olaylarında korku
namazını kılmıştır. Daha sonra ashab-ı kiram da Mecusilerle yaptıkları savaşta böyle korku namazı kılmışlardır.
Bir cemaatin böyle namaz kılması, faziletli bir imama uymak istemelerindeki aşırı istekleri sebebiyledir. Böyle bir durum olmazsa bir kısım
kimselerin başka imamlar arkasında güven halinde olduğu gibi kılmaları daha faziletlidir. Korku namazının bozulmaması için imama uyanların
namaz arasında savaş yapmamaları, yer değiştirmemeleri, gidiş gelişlerde hayvana binmemeleri, daha doğrusu namaza aykırı bir harekette
bulunmamaları gerekir. Öyle olmazsa i-mamla beraber kıldıkları namaz bozulur. Namazlarını yeniden kılmaları gerekir.
Korkunç bir savaş ve benzeri hallerde bir islam topluluğunun korkuları çoğalır da binmiş oldukları hayvanlardan yere inemezlerse herkes hayvanın
üzerinde gücü yettiği bir tarafa yönelerek ima ile namazını kılar. Şayet bu da mümkün olmazsa namazı caiz olmaz.
Hastaların namazları islam kolaylık dini olduğundan kimseye kuvvetinden fazlası yüklenmez. Hastalara ibadetler meselesinde kuvvetinin yeteceği
miktarda taklif getirilmiştir. Bir hasta kuvvetine göre namaz kılmakla teklifte bulunur. Örneğin, ayakta duramayan yahut durduğunda hastalığı
artacak olan kişi namazını oturarak kılar.
Şayet oturmayada takati olmazsa o zaman yanı üzerine veya arka üstü yatarak işaretle namazını kılar.
Bu kolaylığın delili şu hadistir; basur hastalığı olan bir sahabenin namazını nasıl kılacağını sorması üzerine Resulü Ekrem şöyle cevap vermiştir:
"Ayakta kıl Eğer buna takatin olmazsa oturarak, şayet buna da takatin olmazsa yaslanarak kıl" Nesai'de şu ilave vardır; "Şayet takatin olmazsa sırt
üstü kıl."
Cenab-ı Hak hiçbir kimseye takatinin yeteceğinden fazlasını teklifte bulunmaz. Şu halde rüku, secde yapma imkanı olmayan kimse namazı işaretle
kılar. İma yani işaret, namazda rüku ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmektir. Bu ayakta caiz olduğu gibi oturarak yada yanı ve sırtı üzerine
yatarakta caizdir. Eğer hastaya rüku ve sücud zor gelirse fakat kıyam zor gelmezse oturduğu halde işaret eder. Oturduğu halde olan işaret ayakta
durduğu halde olan işaretten daha iyidir.
Fakat sücudun işaretini rükunun işaretinden daha alçak yapmak lazım gelir. Zira işaret, rüku ile secdenin yerine geçer ve onların hükmünü alır.
Üzerine secde etmek için yüzüne bir şey yükseltmek başını alçaltmadıkça caiz olmaz. Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz ziyaret için bir hastanın
yanma girdiğinde ona;

[87]



Eğer sen yer üzerine secdeye kadirsen secde et. Şayet değilsen işaret et.  buyurmuştur. Eğer hasta olan kimseye oturmakta zor gelirse sırtı
üzerine yattığı halde işaret eder. îki ayaklarını kıble tarafına yöneltir. Yalnız dizlerini diker. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
Baş ile ima olur. îki göz, iki kaş ve kalple ima olmaz."

[1]
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[2]
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[3]
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[4]
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Cuma Namazı
Cuma Namazının Adabı:
Cumanın Edası İçin Şu Yedi Şart Vardır:
Cuma Namazı İle İlgili Bazı Meseleler:
Nafile Kılınan Namazlar
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2- Vitr Namazı:
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6- Teşbih Namazı:
7- İstihare Namazı:
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"Elbette İyilikler Kötülükleri Yok Eder.

Cuma Namazı
 
Cuma namazına bu ismin verilmesinin sebebi, müslümanların bu namazı kılmak için toplanmalarıdır. Bir görüşe göre bu günde toplanmış olan
sevaplar yüzünden bu ismi almıştır. İslam dinini tanımadan evvel Araplar bu güne derlerdi. Mekke'de cuma günü Ku-reyşlüer toplantı yapmaya

başlayınca Ka'b b. Lüeyy'in ilk olarak bu güne cuma adını verdiği nakledilir.
[1]

Hicretten önce Mekke'de kesinlikle cuma namazı kılnmamıştır. Fakat cuma namazı, hicretten kısa bir süre önce farz kılınmıştır. O zaman
müslümanlar Mekke'de güçsüz ve zayıf olduklarından ve cuma'yı kılmak için bir araya gelemediklerinden cuma namazı kılınmamıştır. Cuma

namazı hicretten evvel Medine'de ilk defa Esad b. Zurare tarafından kıldırılmıştır. 
[2]

İlk cuma namazı Peygamberimiz (sav) tarafından Mekke'den Medine'ye hicretleri sırasında Küba'ya kuşluk zamanı geldiklerinde Ammar b. Yasir
"Resulullah (sav) için istediği zaman gölgesinde yatıp dinlenebileceği, gölgelenebileceği ve içinde namaz kılabileceği bir yer yapsak olmaz mı?"
demişti. Bunun üzerine daha önce anlattığımız şekilde Küba mescidini inşa etmişlerdi (M. 622). Peygamberimiz (sav) Küba'da on dört gün Amr b.
Avfoğullarmda ikamet eylediler. Bu ikametleri sırasında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Küba mescidinde namaz kıldılar.
Bu on dört günlük ikametinden sonra bir cuma günü Peygam-.berimiz (sav) devesine bindi ve arkasına Ebu Bekir'i aldı. Karşılamaya gelen
muhacirlerden ve ensardan silahlı yüz kişilik grupla Allah (cc)'ın büyük lütfuna şükür ederek Küba köyünden hareket edip Medine'ye doğru yola
çıktı. Yolda Avfoğlu Salimoğullarına ait Ranüna vadisine varıldı. Bu sırada öğle namazı vakti gelmişti. Devesinden indi. îlk olarak arka arkaya iki
hutbe okudu. Cemaate cuma namazını kıldırdı. Hz Peygamber'in (sav) Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazı işte böyle olmuştur (H. 1. Sene
Rebi'ül evvelin ilk cuma günü).
Cuma namazının farziyeti kitap, sünnet ve icma-i ümmetle sabit olmuştur. Cuma namazı farz-ı ayn olup farziyeti Kur'an-ı Ke-rim'le de sabit
olmuştur.
Cenab-ı Allah (cc) şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınızda, Allah zikrine koşunuz. 
[3]

Resul Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Birtakım kimseler cuma namazını terk etmekten ya vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler. Sonrada onlar gafillerden olurlar." 
[4]

Kim üç cumayı tembellik edip terk ederse Allah onun kalbini mühürler."

Azad edilmemiş köle, kadın, çocuk ve hasta olanlardan başka her müslümana cemaatle cuma kılmak hak olan bir vaciptir. 
[5]

Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ona kadın, yolcu, köle ve hasta müstesna cuma namazı farzdır. 
[6]

Ezanı işiten bütün müslümanlara cuma namazı farzdır,"
Cuma namazına gitmek, her baliğ olan kimseye vaciptir. Başka bir hadiste de şöyle buyuruyor:
Bizler (ehli kitaba nazaran) en son gelenleriz. Lakin kıyamet gününde en önde olanlarız. Şundan dolayı ki (bizden başka kendilerine kitap verilen
her ümmet bizden önce gelmiştir. Bize ise kitap onlardan sonra verildi. Sonra Allah'ın bize farz kıldığı şu gün yok mu? İşte Allah bizleri ona hidayet

buyurdu. Bu bakımdan insanlar bunda bize tabi olacaktır. Yahudilerin (ibadet günü) cumartesi, hiristiyanlann ki ise pazar günüdür. 
[7]

 İcma delili;
islam bilginleri cuma namazının far-ziyetinde ittihad ve ittifak halindedirler. Fakat kılınma şartlan üzerinde görüşleri farklı farklı olmuştur.
Cuma namazının farz olmasının yedi şartı vardır:
1-  Müslüman olmak. Zira kafir, ibadetlerden evvel ibadetlerin esası olan islam olmakla yükümlüdür. Allahu Teala ahirette esas itibarıyla yükümlü
olduğu halde cuma namazını kılmadığı için kafiri cezalandırır. Dünyada ise kafirden cuma namazına katılması istenmez.
2- Baliğ olmak. Çocuğun, mükellef olmadığı için cuma namazına gitmesi farz değildir.
3- Akıllı olmak. Zira deli olan kimsenin üzerine cuma namazı farz değildir. Diğer farz olan namazlar gibi.
4- Hür olmak. Zira köleye cuma namazı farz değildir. Köle efendisinin hakkı ile meşguldür. Bu sebeple cumanın köleye vacip olmasına engeldir.
5- Erkek olmak. Şu halde cuma namazı kadınlara farz değildir. Zira kadınlar ev işleriyle ve çocuklarla meşguldürler. Bunun için kadınların özel
vakitte, özel bir yerde bulunmaları zor olduğundan cuma namazı kadınlara farz kılınmamıştır.
6-  Sıhhatli olmak. Şayet bir kişi mescide gitmekte, bir yerde oturmakta veyahut namazı beklemekte zorluk çekiyorsa o kişiye cuma namazı farz
değildir. Eğer kişi cuma namazına gitse onun hastalığı artacaksa veyahut hastalığı geç iyileşecekse yine cuma namazına gitmesi farz değildir.
Hastaya hizmet eden kimse de hasta gibidir. Önada cuma namazı farz değildir. Zira hastaya bakan ve hizmet eden kişi cuma namazına gittiği
takdirde hastaanm ihtiyaçları ile ilgelenemeyecektir. Bu konuda hastanın bakan kişinin akrabası olup olmaması hükmü değiştirmez.
7- Cuma namazının kılındığı yerde ikamet etmek. Kısa bir sefer bile olsa sefere çıkan kişinin yolculuğu cuma gününün imsa-kmdan evvel
başlamışsa durduğu yere normal havalarda ezan sesi duyulacak kadar cuma kılınan yer yakınsa cuma namazı farz olur.
İçinde özürsüz kırk kişinin İkamet etmediği bu sebeplede cuma namazının sahih olmadığı bir yeri mekan edinen kişiyede cuma namazı farz
değildir. Şu halde cuma kılınan bir yerde okunan ezan sesinin normal şartlarda oraya yetişmemesi şartı böyledir. Zira Resu-lullah (sav) şöyle
buyurmuştur:

"Azad edilmemiş köle, kadın, çocuk ve hasta olanlardan başka her müslümana cuma namazını cemaatle kılmak hak olan bir vaciptir." 
[8]

Bu yedi şartı kendisinde bulan her müslümana cuma namazı farzdır. Ancak cumanın sahih olması için dört şartın daha bulunması lazımdır.
1- Cuma namazı merkezi bir alanda kılınmalıdır. Bu alan isterse bir beldenin binaları arasında olsun, ister kenidilerine cuma namazı farz olan kırk
kişinin oturduğu bir köyde olsun fark etmez.



Beldeden kasdımız, kadısı (hakimi) ve idarecisi bulunan, içinde alış-veriş için çarşısı bulunan yerdir. Köyden kasdımız ise hakimi ve idarecisi
bulunmayan yerdir. Bunun için sahrada ve çadırlar arasında cuma namazı kılmak kesinlikle sahih değildir. İçinde cumanın kendilerine farz olduğu
kırk kişinin bulunmadığı bir yerde de cuma namazı sahih olmaz.
Eğer yakın bir beldeden ezan sesi işitiliyorsa oraya gidilip cuma namazının kılınması farzdır. Cuma kılman beldeden ezan sesi işitilmiyorsa cuma
namazı onların üzerine farz değildir. Bu şartın delili ise; Hz Peygamber (sav) ve Hulefa-i Raşidin zamanında cuma namazının sadece böyle
yerlerde kılınmış olmasıdır. Arap kabileleri Medine'nin civarında oldukları halde öyle yerlerde cuma namazı kılınmıyordu. Hz Peygamber (sav)
onlara çadırlar arasında cuma namazı kılmalarını söylememiştir.
2-  Cuma namazı kılacakların sayısı, cumanın kendilerine farz olduğu kırk kişiden az olmamalıdır. Yani cuma namazının sahih olması için erkek,
baliğ, mukim ve hür olan kırk kişi bulunmalıdır ki cuma namazı sahih olsun. Zira Cabir şöyle rivayet ediyor:

Sünnete göre her kırk kişiye ve kırk kişiden fazla olanlara Cuma vardır. 
[9]

Ka'b b. Malik şöyle demiştir:
İlk cuma namazım kıldıran Medine-i Münevvere'ye yakın olan Bakiü-l Hadımat adlı köyde Esad b. Zurare'dir. O gün cumaya katılanlar kırk
kişiydiler."
3-  Cuma namazı öğle vaktinde kılınmalıdır. Öğle vaktinden cuma namazına yetişemeyecek kadar bir zaman kalmışsa öğle namazını kılmak farz
olur.
Şayet öğle vaktinde cuma namazına başlanırsa ve aynı zamanda cuma namazı devam ederken öğle vakti çıkarsa cuma namazını derhal Öğle
namazına çevirmek ve dört rek'at kılmak farz olur. Delili ise; Enes b. Malik'in rivayet ettiği şu hadistir:

"Hz Peygamber cuma namazını güneş batıya doğru kaydığında yani zeval vaktinde kılıyordu. 
[10]

 Cuma namazına ve ondan evvelki hutbelere kafi
gelecek zannıyla iki hutbe okunur, namaza başlanır ve namazdayken öğle vakti çıkarsa öğle namazı olarak tamamlanması lazımdır. Bu mesbuk
şayet cuma namazının bir rek1 atına yetişip ikinci rek'attayken vakit çıkarsa yine öğle namazı olarak tamamlanması lazım gelir.
4- Aynı şehirde veya aynı köyde mümkün olduğu halde bir yerde cuma namazı kılmak lazımdır. Şayet halk çok olursa bir yere sığmazlarsa
ihtiyaca göre iki, üç veya dört yerde cuma namazı kılınır. Bunlardan yalnız ilk kılınan sahih olur. Maksudumuz ilk kılmaktan başlangıçtır, yani ilk
tekbiri taharrüm ilk olarak hangi mescidde a-lmmışsa oradaki cuma namazı sahih olur.
Diğerleri ise ayrı yerlerde kılındığı için sahih değildir. Bunun i-çin onun yerine öğle namazı kılmaları lazım gelir. Şayet cumanın hangi mescidde
daha evvel başladığı bilinmiyorsa kılman bütün cu-' malar batıl olur. Vakit müsaitse ilk tekbir alman yerde yeniden kılınması lazım gelir. Bütün bu
eksik ve batıl olan namazı yerine getirmek için öğle namazı kılınmalıdır.
Bu şartın delili ise, cuma namazının Hz Peygamber (sav) ve Hulefa-i Raşidin zamanında şehir olsun, köy olsun yalnız olarak bir yerde cuma namazı
kılınırdı.Namaz cuma günü sadece el-mescid'ul-camii denilen büyük mescidde kılındığı zaman başka mescidlerde yalnız bir vakit namaz kılınırdı.
Zira Hz Aişe (ra) şöyle anlatmıştır: "İnsanlar Hz Peygamber (sav) devrinde Medine'ye yakın menzillerden ve Medine çevresindeki köylerden

gelerek cuma namazını tertibe riayet ederek hazır bulunurlardı. 
[11]

İbni Abbas şöyle demiştir:

Hz Peygamberdin (sav) mescidi dışında ilk cuma namazı Bahreyn'de Cuvasi isimli yerde Abdulkays mescidinde kılınmıştır. 
[12]

Cuma'yı tek bir yerde kılma şartının hikmeti ve ibreti müslü-manları bir araya getirmektir. Bununla beraber halkın çok olduğu yerlerde cuma
namazını bir yerde kılmak zorsa ya da iki mahalle a-rasında şiddetli düşmanlık olursa ve bir yere geldikleri zaman kavga olacaksa ihtiyaç olarak
namazın birkaç yerde kılınması sahih olur. Zira İmam Şafii (ra) Bağdat'a vardığında birkaç yerde cuma namazı kılındığı halde buna itirazı
olmamıştır ve öğle namazını iade etmekte söz konusu değildir.
Örneğin, bir şehirde beş veya altı cami halkın ihtiyacını görebi-liyorsa altı veya yedi yerde cuma namazını kılmak sahih olmaz.
Böyle bir şekil olursa tekbire tül-ihram daha evvel getiren hangi caminin cemaati ise onların cuma namazları caizdir. Diğerlerinin cuma namazları
caiz olmadığı için öğle namazlarını iade etmeleri lazım gelir. Tekbiretül-ihramı daha evvel getiren cemaat belli değilse tümü öğle namazını
kılmağa mecburdur. Cumanın bu şekilde dört yönü vardır.
1- Bir tek cuma namazını kılmak. Bu şekilde olan cuma namazı sahihtir. Öğleyi kılmak batıl ve fasıddır.
2- İhtiyaç olduğu için birkaç cuma namazı kılmak. Keza cuma namazı sahihtir. Öğlenin iadesi lazım gelmez. Ancak kılınması sünnettir.
3- İhtiyaçtan fazla birkaç yerde cuma namazını kılmak. Bunun üç şekli vardır.
Bir- Cuma namazlarından birisinin tekbiretül-ihramdan daha evvel getirilmiş olacak.
İki- Veya bu cuma namazlarının tekbire tül- taharrümleri beraber olacak.
Üç- Veya tekbiretül-taharrümü bilmeyecektir.
Birinci şık cuma namazı sahih olur. Fakat geriye kalan cemaatler ise öğle namazını kılacaklar, ikinci ve üçüncü şekillerde ise onların bütün cuma
namazı caiz olmaz. Bir daha yeniden cuma namazını bir yerde veya ihtiyaca göre birkaç yerde kılmak lazımdır.
Eğer tekbiretül- taharrüm evvela getiren malum olursa sonra unutulmuş olursa bu durumda hepsi öğle namazını kılmakla yükümlüdürler.
4- ilk rek'atta cuma namazının cemaatle kılınması vaciptir. Zira Hz Peygamber (sav) ve Hulefa-i Raşidin devrinde kesinlikle tek o-larak cuma
namazı kılınmamıştır. Birinci rek'atı cemaatle kılmışsa ikinci rek'atı herkes münferiden kılabilir.
Cemaat tam kırk kişi ise birisi herhangi bir sebeple olursa olsun rükuda imama yetişmezse bunların cuma namazları sahih olmaz. Yine cemaatten
birisi sağır olsa ve hutbenin bütün rükünleri değil de belki bir kısmını işitmezse cuma namazı fasıd olur. Kırk kişinin içinde fatihasını iyice
okuyamayan bir kişi olursa cemaatin cuma namazı fasıd olur. fakat öğrenmek için çalışırsa öğrenemezse kırktan sayıldığı için kılınan cuma namazı
caizdir.
Kırk kişinin içinde gayri müslim, köle, misafir, kadın veya ticaretle uğraşmak veya ilim tahsil etmek gibi bir iş için namaz kılınacak yerde
bulunanlar varsa öyle yerde namaz kılınmaz. Bunlar kırk kişinin haricinde olurlarsa cuma namazı sahih olur. Kırk kişinin birkaçı veya hepsi
göçebe halinde olup kışın veya yazın veyahut her iki zamanda da göçebe olurlarsa cuma namazı onlarla beraber e-da edilmez.



Zira Resulü Ekrem (sav) efendimiz veda haccmda Medine-i Münevvere'ye avdet etmek niyetinde olmak için Mekkei Mükerreme'de cuma namazını
kıldırmamıştır. Bir hapishanede tutuklu olan kimseler kırk kişiyi bulurlarsa her ne kadar hürriyetleri olmasa da cumayı kılmakla yükümlüdürler.
Bir yerde bir tek cuma kılınır ve imamın fatihası düzgün olmazsa, fatihası düzgün olan kimsenin öyle i-mama tabi olması sahih olmadığı gibi cuma
namazına gitmek farz değildir.
Hutbe okunurken veya namaz esnasında veyahut son rek'atta da olsa sayı kırktan aşağıya düşerse cuma namazı batıl olur. Eğer kırk kişiden bazıları
ikinci rek'atta imamdan ayrılırlar, kendi başlarına namaz kıldıktan sonra selam verirse, daha selam vermemiş bir kişinin abdesti bozulursa selam
verenlerin namazı bozulur. Hatip iki hutbe arasında oturduğu zaman ihlas suresini okuması sünnettir.
Cuma namazını kıldıran imam selam verdikten sonra abdestsiz olarak hatırına gelse veya üzerine bağışlanmış olan bir necaset olsa imamdan başka
kırk kişi cemaat bulunsa cuma namazı caizdir. Lakin imam kafir, kadın veya hünsa olarak meydana çıkarsa o cemaat ne kadar çokda olsa cuma
namazı caiz olmaz. Bir kimse abdestsiz olan bir imama rükuda tabi olsa me'mum fatiha okumadığı ve imamın da namazı sahih olmadığından
me'mum o rek'ata yetişmemiştir.
Cuma namazının şehrin veya köyün sınırında kılınması lazımdır. Çadırlarda veya çölde yaşayan kimseler ne kadar çok olurlarsa olsunlar cuma
namazını kılmazlar. Hz Peygamber (sav) ve Hulefa-i Raşidin zamanında cuma namazı, durdukları yer olan köy, kasaba veya şehirlerde kılınmıştır.
Eğer çölde veya kırda bir mescid bulunsa ve bunların etrafında bir ev olmazsa o caminin içinde cuma namazı kılmak sahih değildir. Bir köyde bir
cami bulunur, sonra köy harabe olur, orada yalnız cami kalırsa halkta onu terk etmeyip içinde namaz kılmaya devam ederse o zaman cuma namazı
sahih olur.
İnsanların evleri ister kerpiçten, ister taştan isterse mağaradan olsun kesin olarak fark yoktur. Bir köyde cuma namazının farziyeti için ancak evlerin
bir arada ve birbirine yakın olması lazımdır. Eğer evler dağınık olursa ve aralarında yüz elli metreden fazla mesafe olursa o zaman cuma namazının
farziyeti ortadan kalkar. Bir köy halkı cumayı terk ederse günahkar olurlar. Şu halde cuma namazı içinde almayacak kadar zaman daralmayınca
öğle namazı kılmakta sahih olmaz.
Kadın ve özür sahibi olan kimsenin tam zamanında öğle namazını kılması daha uygun olur. Ancak özürünün zevalini uman misafir ve köle gibi
kişilerin öğle namazını tehir etmeleri fazilet bakımından daha iyidir. Cuma namazının farzlarından birisi de hutbe okumaktır. Hutbelerin şartları
altıdır:
1- Hatibin iktidarı varsa hutbeyi ayakta okumalıdır. İki hutbeyi birbirinden ayırmak için birinci ve ikinci hutbelerin arasında oturmalıdır. Zira İbni
Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir:

"Resulullah (sav) cuma günü iki hutbe okur ve aralarında otururdu." 
[13]

Cabir b. Semure de şöyle rivayet etmiştir: "Hz Peygamber hutbeleri ayakta okur ve aralarında otururdu. 
[14]

2- Namazdan evvel iki hutbe okunmalıdır. Bu cuma namazı hakkında varid olan hadislerden anlaşıldığı üzere Hz Peygamber'in (sav) fiiline tabi
olmak içindir.
3- Hatib, küçük ve büyük hadesten tahir ve temiz olmalıdır. Zira hutbede, namaz gibi olduğu için elbisede, bedende ve mekanda affedilmeyecek bir
pislik bulunmamalıdır. Setri avrete riayet edilmelidir. Namazda ne gibi şeyler şartsa hutbede de aynı şeyler şarttır.
4-  Hutbeler Arapça olarak okunmalıdır. Cemaat Arapça bilmese bile hatib hutbeleri Arapça okumalıdır. Eğer orada Arapça öğrenecek kadar bir
zaman kalan kişiler hala Arapçayı öğrenemezlerse hepsi günahkâr olur ve cumalarıda sahih olmaz. Ancak Arapça öğrenecek kadar bir zaman
geçmemişse hutbe o zaman tercüme edilir ki onların cumaları sahih olsun.
5-  Birinci ve ikinci hutbe arasında çok fasıla olmaması lazımdır, ikinci hutbe ile namaz arasında da çok fasıla olmamalıdır. Bunların arasına örfen
uzun sayılan bir ara girerse hutbe sahih olmaz. Eğer başka şekilde olursa hutbe yeni baştan okunmalıdır. Aksi takdirde cuma namazı öğle namazına
döner.
6-  Her iki hutbede cuma namazının kendileriyle sahih olduğu kırk kişi tarafından dinlenmelidir.
Hutbelerin rükünleri:
1-  Her iki hutbede de Allah'a hamdetmek gerekir. Genellikle "elhamdülillah" ya da "eş-şükrillah" gibi lafızlarla hamdedilir. Ancak hangi siga ile
olursa olsun caizdir.
2-  Her iki hutbede de ismini zikretmek suretiyle Resulullah (sav)'e salavatı şerife getirmek gerekir. Bu salat; "Allahümme salli ala Muhammed",  "
Ala ali Muhammed" veya " Allahümme salli ala resuli ve ala alihi" gibi sığalarla yapılabilir.
Burada dikkat edilmesi lazım gelen şart, Resulullah (sav)'in a-dının zikre dilme sidir. "En-Nebi", "Er-Resul" ve "Muhammed" gibi keli melerle Hz
Peygamberin ismi sarih bir dille zikredilmelidir. Açık isimlerin yerine zamir kafi gelmez, örneğin, onun manasına gelen "Huve" zamirinin
kullanılması kafi olmaz. Yine lafzai celal'in zikredilmesi şarttır. Ondan ayn Allah'ın başka isim ve sıfatını söylemek caiz değildir. Nasıl ki hamd ile
salavatın lafızları muayyendir örneğin; hamd yerine şükür, salat yerine rahmet kelimesi getirilmesi yeterli değildir.
a- Her iki hutbede de takvayı tavsiye etmek lazımdır. Vasiyet ve takva kelimesini söylemek şart değildir. "Üsiküm bitakvatullah" kelimesi yerine
"Etiu" veya "Rakibü" kelimelerini söylemek caiz olur. Bu üç rükün her iki hutbede de rükündür. Bunlar olmadan hutbe olmaz.
b- Hutbelerden birinde bir ayet okumak gerekir. Eğer bu ayet birinci hutbede okunursa daha iyi olur. Okunan ayet manası anlaşılan ayetlerden
olmalıdır. Sure başlarında olan elif, lam, mim, yasin, ta ha gibi ayetlerden birinin okunması kafi değildir. Mukatta harfleri de kafi gelmez.
c- İkinci hutbede mü'minlere dua etmelidir. Örfi olarak dua sayılan "Allahümmağfüii mü'minine" ve " Allahümmağfirli müslimine" gibi her dua
kafidir.
Cuma namazının bir rek'atma yetişen kimsenin cuması caiz o-lur. Cumaya yetişemeyen kimsenin cuması, öğle namazına döner. İmama tabi olan
cemaatin cuma namazına ehil olan kırk kişiden az olmaması vaciptir.
Cumanın ikinci rek'atma yetişen kimsenin de cuması sahihtir. İmam selam verdikten sonra kalkıp dört rek'at öğle namazı kılacak. Cuma vaktinde
cemaat, imama tabi olup imamla beraber bir rek'at kılar sonra herhangi bir nedenden ötürü olsun imamdan ayrıldıktan sonra namazlarını tek başına
tamamlarlarsa cumaları sahihtir.
Şayet ortada bir neden olmazsa cemaat imamdan ayrılıp namazlarını tek başlarına tamamlarlarsa veya bir sebepten dolayı birinci rek'at tamam



olmadan imamdan aynlırlarsa her iki şekilde de cuma namazları fasıddır ve aynı zamanda cuma namazları öğle namazına dömüştür. Zira Resulü
Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Kim cuma namazından veya diğer namazlardan birinin bir rek'-atına yetişirse ona ikinci bir rek'at eklesin. Böylece namazı tamamlasın, "
 
Cuma Namazının Adabı:
 
Cuma gününün ve cuma namazının sünnet olan bir takım a-dapları vardır ki onlara itibar edip ihtimam göstermek gerekir.
1. Yıkanmak. Zira Hz peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Biriniz cuma namazına geldiği zaman yıkansın. 
[15]

 Bu hadiste olan emir guslün vücubu için değil, istihbab içindir. Zira başka bir hadiste de şöyle
buyurulmuştur:
Kim cuma namazı için abdest alırsa o, sünnete yapışmış demektir. Sünnete yapışmışsa ne güzeldir. Kimde yıkanırsa bu daha efdaldir.
2. Bedeni yani vücudu kir ve kötü kokulardan temizlemek. Saç ve sakalı yağlayıp güzel koku sürmekki cuma namazına gelenleri kötü kokularla
rahatsız etmemek içindir. Böyle yapan kişiye herkes yakınlık gösterir ve onunla oturup kalkmaktan hoşlanırlar. Cemaate zahmet verecek kötü
kokulu bir şey yiyen kişiye cuma namazını terk etme ruhsatı vardır. Resulü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Bir kişi cuma günü yıkandığı halde elinden geldiği kadar temizlenir, saçını ve sakalım yağlayıp vücuduna güzel koku sürerek Cumaya gitmek
üzere evinden çıkar, yavaş yavaş yürüyerek mescide gider ve mescidde kimseyi rahatsız etmeden nasip olduğu halde namaz kılar, sonra susup

hutbeyi dinlerse iki cuma arasındaki tüm günahları bağışlanır." 
[16]

3. Güzel elbise giymek. Zira Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
Kim cuma günü yıkanır, en güzel elbiselerini giyerse ve eğer varsa vücuduna güzel koku sürüp sonra mescide giderse ve hiç kimsenin üzerinden

atlayıp rahatsız etmeden yavaş yavaş yürür, sonra yapabildiği kadar ibadet edip imamı beklerse iki cuma arasındaki günahları bağışlanır. 
[17]

Cuma günü beyaz elbise giymek en efdal olanıdır. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Beyaz elbiselerinizi giyin. Zira beyaz elbise elbisenizin en hayır-lısıdır. Ölülerinizide beyaz ile kefenleyin. 
[18]

1- Tırnakları  kesip  bıyıkları  kısaltmak.   Zira  Hz  Peygamber (sav)'in cuma günü tırnaklarını kesip bıyıklarını kısalttığı rivayet edilmiştir.
2- Mescide erken gitmek. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kim cuma günü cünüplükten yıkanır gibi yıkandıktan sonra (ilk saatte) cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi, ikinci saatte giderse bir
sığır kurban etmiş gibi, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi, dördüncü saatte giderse bir tavuk sadaka vermiş gibi, beşinci

saatte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevaba nail olur.îmam hutbeye çıktığında melekler hazır olup zikri (hutbeyi) dinlerler. 
[19]

3- Mescide girince iki rek'at namaz kılmak. Zira Resul-i Sa-hibu-1 Mucizat (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Herhangi biriniz imam minbere çıkmışken mescide gelecek o-lursa hemen iki rek'at namaz kılsın." 
[20]

Ancak bazı zamanlarda bu iki rek'at namazı kırnak caiz değildir. Mesela hatip hutbenin sonuna gelmişse, imamın farz namaza kalkmasını
beklemelidir. Mescide girildiğinde iki rek'at namaz kılmadan oturulursa daha sonra kılınmaz. Çünkü oturduktan sonra kalkıp iki rek'at namaz
kılınması sahih değildir. Bu şekilde olursa oturup hutbeyi dinledikten sonra imamla beraber cuma namazını kılmalıdır.

Cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus desen bile malayani yani lüzumsuz bir söz söylemiş olursun. 
[21]

Hz Ali (kerremallahu veccehu) şöyle rivayet etmiştir:

"Kim uygun olmayan bir söz söylerse onun o cumadan bir sevabı yoktur." 
[22]

Cuma gününde olan umumi adap; cuma günü haftanın sevap bakımından en hayırlı günüdür. Cuma gününün özelliği vardır. Yani sünnet ve edepleri
vardır ki her müslümanın onları bilmesi ve mümkün olduğu kadar da tatbik etmesi lazımdır. Bu adapların en önemlileri şunlardır:
1- Cuma günü ve gecesinde Hz Peygamber (sav)'e çok salavat-ı şerife getirmek. Zira Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:

Sizin en faziletli gününüz cuma günüdür. O günde bana çok sa-lavat getirin. Zira o günde getirdiğiniz salavatlar bana arz olunur. 
[23]

2- Cuma günü ve gecesinde çok dua etmek. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
" Cuma gününde bir saat vardırki müslüman olan bir kulun namazı o saate gelse ve o kul Cenah-ı Allah'tan bir şey isterse Allah (cc) ona istediğini

verir. 
[24]

3- Cuma günü ve gecesinde Kehf suresini okumak sünnettir. Zira fahri kainat efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
Kim cuma günü Kehf suresini okursa iki cuma arasındaki zaman onun için nurlandırıhr."
Mekke-i Mükerreme'de eğer hatip hutbeyi okumak için minbere çıkmışsa o zaman hiçbir namazın kılınması sahih olmadığı gibi tavaf etmkte sahih
olmaz. Fakat bir kimse namaz ortasındayken hatip hutbenin okunması için minbere çıkarsa uzatmadan o namaz tamamlanmalıdır. Mekke-i
Mükerreme haricindeyse hutbe okunmaktayken camiye giren kimse hafif olarak iki rek'at namaz kılabilir.
Hatibin minbere çıkışından sonra okunan ezanın akabinde ticaret, sanat, alış-veriş ve başka herhangi bir işle uğraşmak kesinlikle haramdır. Şu
halde abdest veya gusül suyuna veya acilen avretini örtmek için elbiseye ihtiyaç varsa alışveriş yapmak caiz olduğu gibi, ezandan sonra camiye
giderken ve caminin içindede alış-veriş yapmak caizdir.
İmamın namazı hangi sebeple olursa olsun bozulursa namaz bozulmadan evvel kendisine tabi olanlardan birisi yerine geçerse cuma namazı olsun
veya başka bir namaz olsun caiz olur. Zira Hz Peygamber (sav)'in hastalığı sırasmsa Ebu Bekir (ra) cemaate namaz kıldırıyordu. Namaz
esnasmdayken Hz Peygamber (sav) kendini iyi hissettiği için mescide geldi. Bunun üzerine Ebu Bekir (ra) namazı bozmadan geri çekildi ve
Allah'ın Resulü cemaatin önüne geçip namazı kıldırdı.



İmama tabi olanların dışında birissi namazı bozulan imamın yerine geçerse cuma namazından başka bir namazsa caiz olur. Şu fark varki onun
nizamı imamın nizamı gibi olmaktır. Bu nedenle i-mam ikinci rek'attayken namazı bozulursa böyle bir kimsenin imamın yerine geçmesi caiz
olmaz. Zira cemaat ikinci rek'atta teşehhüd-de oturacak, o ise oturmayacaktır. İmama tabi olan bir mesbuk imamın yerine geçerse ve onun nizamı
imamın nizamına uymazsa o yine de imamın nizamının aynısını yapmak mecburiyetindedir.
Mesela sabah namazının birinci rek'atına yetişmez, ikinci rek'atta iktida eder, sonra imamın yerine geçerse birinci rek'atta olduğu ve kendisi için
kunut sünnet olmadığı halde cemaat için kunutu okur teşehhüde oturur. Teşehhüde okuduktan sonra cemaate namazın bittiğini işaret eder ve
namazını tamamlamak için kalkar. Onlar- da isterlerse selam verirler, isterlerse imamı bekleyip onunla beraber selam verirler.
Herhangi bir kimse kalabalık nedeniyle secde yapmak için başını koyacak yer bulamazsa o zaman herhangi bir şeyin üzerine scde yapmak
mümkünse arkası başından yüksek olduğu takdirde o şeyin üzerine scde yapar. Eğer secde yapmak mümkün değilse bekler, cemaat secdeden
kalktıktan sonra secdesini yapar. Fakat imam onu takip eden sonraki rek'atm rükusundan kalktığı halde secde yapma-mışsa mesbuk gibi imama tabi
olur. Sonra bir rek'at daha kılar.
Şayet bilerek kendi nizamına göre hareket ederse namazı batıl olur. Eğer unutarak kendi tertibini takip ederse namazı batıl olmaz arna sücududa
sayılmaz. İstila edilmiş bir İslam ülkesinin ahalisi cuma namazını diğer İslam beldeleri gibi kılmakla yükümlüdürler. Hatta ve hatta küfür ülkelerine
yerleşen müslümanlar kırk kişi olduktan sonra cuma namazını kılmağa mecburdurlar.
Hutbenin sünnetleri:
1- Minbere çıktıktan sonra göğsü cemaate çevirmesi. Kıbleye yüzü dönük olarak hutbe okumak her ne kadar caizse de mekruhtur.
2- Hatibin minbere çıktığı zaman minberin yanındakilere selam vermesi.
3- Caminin minberi imamın sağında bulunması.  Mihraptan minbere kadar bir metreden fazla mesafe bulunmaması.
4- Yüksek bir şeyin üzerinden okuması. O şeyin minber olması şart değildir. Zira Hz Peygamber (sav) Medine-ı Münevvere'de hurma ağacından
yapılmış bir kütüğün üzerinde hutbe okumuştur. Ondan sonra kendisine dört basamaklı bir minber yapılmış ve Hz Peygamber (sav) bu minberin
üçüncü basamağının üzerinde durarak hutbe okumuştur.
5- Minbere çıktıktan sonra yüzünü cemaate çevirerek bir daha selam vermesi. Bu selam cemaat tarafından işitilmelidir.
6- Selam verdikten sonra hemen oturması.
7- Bundan sonra ezanın okunması. Hz Osman (ra)'nm devrine kadar hatip minbere çıktıktan sonra bir ezan yeterli oluyordu. Fakat Hz Osman (ra)
zamanında halk çoğalınca bu ezandan başka bir ezan daha okutulmaya başlandı.
8- Hutbenin fasih, beliğ ve açık bir lisanla okunması. Zira Hz Ali (ra) şöyle demiştir:
"İnsanların anladıkları lisanla konuşunuz. Allah ile onun Resulünün yalanlamasını ister misiniz?"
9- Hutbenin cuma namazına kıyasla kısa olması. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Cuma namazım uzun yapınız. Hutbesini kısa yapınız." 
[25]

10- Hutbe okunduğu zaman bir kılıç veya bir bastona dayanılması. Zira Ebu Davud'dan şöyle rivayet edilmiştir:
" Peygamber (sav) cuma hutbesini bir yaya veya değneğe dayanarak okurdu."
11- İki hutbe arasında olan oturuşun miktarının ihlas suresinin okunacak kadar olması.
12- İkinci hutbeyi "Estağfirullahe lî veleküm cümlesiyle tamamlamak. İkinci hutbeyi acele okumak ve sesini alçaltmak, hatibin hutbe okurken
sağma soluna dönmesi, elini minbere vurması, el yada başla işaret yapması, her basamakta dururp dua etmesi, hükümdarı medh ve sena etmesi
mekruhtur.
Hatib hutbeyi bitirdikten sonra müezzin ikamete başlar. İmam da kametin bitmesiyle mihraba yetişmelidir. Birinci rek'atta Cuma ve Alak suresini,
ikinci rek'atta ise El-Münafıkun veya Gaşiye suresini okumak uygun olur. Herhangi bir kimse cuma namazına gitmek isterse erkek-kadm, kölehür
herkes için gusül almak sünnettir. Gus-lün vakti ise fecrden başlayıp cuma namazına yetişinceye kadar devam eder. Fakat cuma namazına gidecek
zamana kadar bırakmak daha uygun olur. Bir kişi hasta ise veya su bulamazsa gusül niyetiyle teyemmüm alması sünnettir. Zira Hz Peygamber
(sav) şöyle buyurmuştur:

Sizden biriniz cuma namazına gelmak isterse yıkansın.
[26]

 Baş ka bir hadistede şöyle buyurulmuştur:
Erkeklerden olsun kadınlardan olsun her kim cuma namazına gitmek isterse yıkansın."
Erken ve yaya olarak cuma namazına gitmek camide yerini almak sünnettir. Zira Resuli Zişan (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Cuma namazına gitmek isteyen bir kimsenin camide veya yolda Kur'an-i Kerim okuması ve zikriyle meşgul olması sünnettir. Geç geldiği için ön
saflarda yer almak cemaatin omuz ve boyunlarından atlamak caiz değildir, mekruhtur. Resulullah (sav) efendimiz birisinin cemaati bu şekilde
rahatsız ettiğini görünce ona şöyle dedi: "Sen otur. Hem cemaate eziyet verdin, hem de geri kaldın." Fakat cami imamının mihraba gitmek için
omuzları atlamasında bir beis oktur. Camiye gelen bir kimsenin son saflarda bulunan çocukların omuzlarından atlamasında da bir beis yoktur.
Camide oturan bir kimse yerini bir kimseye verirse o kimsede onun yerinde oturursa caizdir. Şu halde bir adamı kaldırıp yerine oturmak asla caiz
olmaz.
Herhangi bir kimse abasını veya namazlığını caminin herhangi bir yerine serip dışarıya çıkarsa camiye kim gelse o adamın abasını veya namazlığını
kaldırıp yerinde namaz kılabilir. Bu gibi şeyler Mescidü-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de çokça olmaktadır.
Hanefilere göre cuma namazının bir kimseye farz olabilmesi i-çin şu altı şartın bulunması lazımdır:
1- Erkek olmak. Şu halde cuma namazı kadınlara değil erkeklere farzdır.
2- Hürriyet.  Bunun için cuma namazı kölelere farz değildir. Fakat mükateb gibi olan kölelere farzdır. Zira öyle olan köleler bir sözleşmeye bağlı
olduğu için hür gibidirler.
3- İkamet. Dini hüküm cihetinde misafir (yolcu) olan kimselere cuma namazı farz değildir.
4- Sıhhat. Hasta kimsenin cuma namazına gittiğinde hastalığının artmasının veya uzamasının önüne geçmek için hasta olan kimselere cuma namazı
farz kılınmamıştır. Yürümeye takati olmayan çok yaşlı olan kimselere de cuma namazı farz değildir.
Keza ayaksız, kötürüm, aciz, yaşlı, hasta bakıcı, gözü görmeyen ve emniyet nöbetçisi gibi özrü olanlar vakit bulunca öğle namazını kılmakla



yükümlüdürler. Körleri camiye götürüp getirecek kimseler olsa bile Ebu Hanife'ye göre yine de ona cuma farz değildir. Fakat her iki imama göre
bu durumda olan kimselere cuma namazına gitmek farzdır. Kötürüm ve ayakları kesilmiş kimselerin kendilerini taşıyacak kişiler olsa dahi cuma
kılmaları farz değildir.
5- Düşman korkusu,  şiddetli yağmur ve çamur ve bunlara benzer manilerde cumanın kılınmamasını gerektiren özürlerdendir. Bununla beraber bu
altı şartı taşımayan kimseye her ne kadar cumayı kılmak farz olmasa da gidip cuma namazını kılacak olsa vaktin farzını yerine getirmiş olur.
Kadınların, amaların ve bunlar gibi Özrü olan kimselerin cuma namazını kılmaları gibi. Bunlar daha sonra öğle namazını kılmakla mükellef
değillerdir.
 
Cumanın Edası İçin Şu Yedi Şart Vardır:
 
1- Cuma kılmacaak yerin şehir veya şehir hükmünde olması. Bu şart bazı nakillere ve sahabe uygulamalarına dayanır. Zira Hz Ali (ra)'ın şöyle
dediği rivayet edilmiştir:
"Cuma namazı, teşrik tekbirleri, ramazan ve kurban bayramı namazları yalnız kalabalık şehir veya kasabalarda kılınır."
Bu konuda rivayet edilen nakillerde geçen "kalabalık şehir" sözü İslam hukukçularınca şöyle tarif edilmiştir. Ebu Hanife'ye göre "valisi, hakimi,
mahalle, sokak ve çarşısı olan yerleşim merkezleri" şehir niteliğindedir.
Ebu Yusuf a göre "halkı en büyük mescide sığmayacak kadar kalabalık olan yerler" şehirdir. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Han-bel'e göre "kırk
tane akıllı, ergin, hür ve mukim erkeğin yaz-kış başka beldeye göç etmeksizin oturdukları yerleşim merkezleri şehir sayılır".
Köy ve şehir kelimeleri müteradiftirler. Nüfus az olsun çok olsun hüküm aynıdır. Cuma namazının ufak yerleşim merkezlerin-dede kılınabileceğini
söyleyenler de vardır. Onların dayandıkları kaynakları şudur:
Ebu Hureyre Bahreyn'de görevliyken Hz Ömer'e cuma namazının durumunu sormuş. Hz Ömer kendisine: "Nerede olursanız cumanızı kılınız"
şeklinde cevap vermiştir."
Ömer b. Abdülaziz komutanı Adiy b. Adiy'e yazdığı mektupta çadırda yaşamayan herhangi bir köye gelince oranın halkına cuma namazı kıldıracak
bir vazifeli bırak demiştir. İmam Malik ashabın Mekke ile Medine arasında su başlarında cuma namazı kıldıklarını nakleder ve oralarda bir şehrin
bulunmadığını belirtir.
İbni Ömer şehire yakın olan yerler şehir hükmündedir derken, Enes b. Malik, Irak'ta bulunduğu sırada Basra'ya dört fersah uzaklıktaki bir yerde
ikamet eder ve cuma namazına kimi zaman gelir kimi zaman gelmez derdi. Bu durum onların bu kuralı yalnız şehir merkezlerinde caiz gördüklerine
delalet eder.
Şu halde cuma namazının bir belde veya belde hükmünde bulunan bir yerde kılınması lazımdır. Beldeden kasdımız valisi, hakimi, yolları ve
mahalleleri bulunan herhangi bir şehirdir. Bu beldeye bitişik olup asker toplamak, silah atmak, at bağlamak, cenaze namazı kılmak, ölüleri defn
etmek gibi beldenin ihtiyacı için hazırlanmış o-lan yerlerde belde hükmünde olup öyle yerlere "Fina-i belde" denilir.
Bu sebeple o beldenin camilerinde cuma namazı kılınabileceği gibi böyle yerlerde de kılmabilir. Eski zamanda şehirlerin dışında namaz kılma
yerleri yani musalla vardı. Tüm halk cuma ve bayram günlerinde orada toplanarak namazlarını kılarlardı. Bu şekilde it-tihadlarmı, kuvvetlerini ve
Allah'a olan bağlılıklarını göstermeye çalışırlardı.
Bunun içindir ki Ebu Hanife'ye göre bir beldede yalnız cami veya bir musalla bulunsa orada cuma namazı kılınır. Bütün camide kılınmaz. Fakat
İmam Muhammed ve îmam-ı Azam'dan diğer bir rivayete göre cuma namazı bir beldede bulunan birçok camilerde kılı-nabilir. En doğrusu da
budur. Uygulamayı böyle yapmaklazımdır.
İmam Ebu Yusuf tan bir rivayete göre şehirde yalnız iki yerde cuma namazı kılmak caizdir. Başka bir rivayete göre de aralarında bir ırmak
bulunmadıkça iki yerde de cuma namazı kılınmaz. Cuma namazının bir camide kılınmasını caiz görmeyenlere göre bir beldede kılınan birçok cuma
namazlarından hangisine daha önce tekbir alınarak başlanmışsa işte o namaz sahihtir. Diğer namazlar sahih olmaz.
Bunun içindir ki ihtilaftan kurtulmak maksadıyla cumanın dört rek'at sünnetinden baika "Zühri Ahir" adlı dört rek'at namaz daha kılınmaktadır.
Şöyleki; "vaktine yetişip henüz üzerimden düşmeyen son öğle namazına" diye niyet edilir ve tam öğle namazının dört rek'at farzı veya dört rek'at
sünneti gibi dört rek'at namaz kılınır. Daha iyisi sünnet namazı şeklinde kılmaktır. Zira cuma namazı sahih olmamışsa bu dört rek'at ile o günün
öğle namazı kılınmış olur.
Bu namazın son iki rek'atma ilave edilen sure ve ayetlerin farzın sıhhatine zararı yoktur. Şayet cuma namazı sahih olmuşsa bu dört rek'at kazaya
kalmış bir öğle namazı yerine geçer. Eğer kazası olmazsa nafile namaz yerine geçer. İşte bu şekilde namazın kılınması ihtiyata uygun olduğundan
alimlerin ekserisi bunu tasdiklemiştir.
Şafii alimlerinin ekserisi de bunu uygun görmüşlerdir. Zira İmam Şafii'ye göre bir beldede ilk kılınmaya başlanan cuma namazı sahihtir. Diğer
cuma namazları ise caiz değildir. Şu halde cuma namazına sonra başlamış olanların öğle namazını kılmaları lazım ve elzemdir.
Bununla beraber bu uygulama bir ictihad meselesi olduğundan İmam Şafii hazretleri Bağdat'ta birçok camide cuma namazının kılındığını gördüğü
halde buna itiraz etmemiştir.
2- Cuma namazını bulunulan yerdeki idarecinin veya onun göstereceği kimsenin kıldırmasıdır. İdareci veya onun görevlendirdiği bir şahıs
bulunmayan bir yerde müslüman cemaatin tayini ile içlerinden biri cuma namazını kıldırabilir. İslam hükümlerinin uygulanmadığı "Daru'l'harb"
gibi yerlerde cuma namazı böyle kılınır.
3- Vaktin devamıdır. Yani cuma namazının kılınabilmesi için öğle vakti devam etmek üzere olmalıdır. Zira bu vakit çıksa artık cuma namazını
kılmak veya kaza etmek caiz değildir. Yalnız o günün öğle namazıda kılınmamışsa o namazı kaza etmek lazımdır.
4- Hutbe okumaya izin, namaz kıldırmaya da izindir. Akside böyledir. Bu her iki vazifeyi yapmaya yetkili zat, bir özür olsun olmasın yerine
başkasını tayin edebilir. Başkasını tayin etme yetkisi olmasa da yapabilir. Fakat hatibin izni olmadan başkasının hatiplik yapması caiz olmaz.
5- Umumi izindir. Belli bir yerde müslümanlarm toplanıp cuma namazını kılmaları için idarecinin izninin olması lazımdır. Bazı şahıslara özel bir
şekilde tayin edilen ve kapısı başkalarına kapatılan yerlerde cuma namazı kılmak sahih olmaz. Fakat mabedin kapısı a-çık bırakılarak insanların
girmesine izin verildiği takdirde başkaları gelmemiş olsada cuma namazları caiz olur.



6- Cemaatin bulunmasıdır. Cuma namazı için cemaatin en az miktarı imamdan başka üç kişidir. İmam Ebu Yusuf a göre imamdan başka iki kişidir.
İmam Malik'ten bir rivayete göre otuz, İmam Şafii ile İmam Ahmed b. Hanbel'e göre de kırk kişidir.
İmam Malik'e göre cuma namazı öğle vakti çıktıktan sonrada kılınabilir. İmam Ahmed'den bir rivayete görede cuma namazı zeval vaktinden
Öncede kılınabilir. Cemaatin aklı yerinde olması ve en az bu üç kişinin birinci secdeye kadar hazır bulunmasıda İmam-ı A-zam'a göre şarttır. Bu
kıyasa göre yalnız kadınların veya çocukların cemaatiyle veya birinci secdeden önce dağılıp da azınlıkta kalan cemaatle cuma namazı kılınmaz.
Cemaatin hazır olmaları iki imama göre tekbir-i tahrime kadar şarttır. İmam Züfer'e göre hiç olmazsa ka'dede teşehhüd miktarı du-runcaya kadar
cemaatin hazır bulunması şarttır. Cemaat bundan evvel dağılırsa geriye kalan bir veya iki kişinin öğle namazı kılması lazım gelir.
Cemaatin mukim veya hür olmaları şart değildir. Misafir veya köle olan bir müslüman cuma namazını kıldırabilir.
7- Cumanın farz olan namazından evvel hutbe okumaktır. Vaktin girmesinden sonra mevcud olan cemaatin huzurunda bir hutbe okunması gerekir.
Bundan dolayıdırki hutbe okunurken cemaat bulunmayıpta sonradan namazda bulunacak olsalar namazları sahih olmaz. Cemaatin hutbeyi işitmesi
şart değildir, sadece bulunmaları kafidir.
Hutbe okuyan kişinin ergenlik çağma ulaşmış olması gerekir. Misafirde olsa bu yeterlidir.
Cuma hutbesinin rüknü; Erbu Hanife'ye göre Allah'ı zikirden ibarettir. Bunun içindirki hutbe niyetiyle hatip yalnız Elhamdülillah" veya "La ilahe
illallah" dese kafi gelir. îmam Ebu Yusuf ve İmam Mu-hammed'e göre ise hutbenin okunması uzunca bir zikirden ibaret olmalıdır. Bunun azlık
derecesi ise tahiyyat miktarı hamd ve salavat ile müslümanlara duadan ibarettir.
Hutbenin vacipleri ise; hatibin abdestli bulunması, avret sayılan yerlerini kapatması ve aynı zamanda hutbeyi ayakta okumasıdır. Her iki hutbeyi
uzatmamakta sünnettir. Hucurat süresiyle Buruc suresine kadar olan surenin herhangi bir yerinden uzunca okumak özellikle kış mevsiminde
mekruhtur. Cemaati aciz etmek uygun değildir. Zira cemaatin acele yapması gereken işleri olabilir. Hatip olan şahıs öyle şeyleri düşünmelidir.
Hutbenin kısa ve cemaate faydalı bir tarzda hazırlanması hatibin ehliyet ve faziletine delalet etmektedir. Buna delalet eden bir hadis-i şerif şöyledir:
"Namazının uzun, hutbesinin kısa olması bir kimsenin akıllı bir din alimi olduğunun alametidir. Şu halde namazı (cemaate ağır gelmeyecek
şekilde) uzatınız. Hutbeyide kısa okuyunuz."
Gerçekten bazı sözler sihir gibi kalpleri etkiler. Demek oluyorki hutbeler belagat, fesahat ve mana bakımından ruhları kazanacak bir tarzda
olmalıdır. Ashab-ı güzinden Cabir b. Semure'den rivayet edildiğine göre Peygamber efendimizin (sav) namazıda, hutbeside orta haldeydi. Çok kısa
ve uzun olmaktan uzaktı. Hatip ezan okunup tamamlanıncaya kadar minberde oturur, ondan sonra ayağa kalkar, gizlice Eüzü, aşikar olarak hamd
ve senada bulunur, hutbesini cemaate karşı söylerdi.
Savaş ile alınmış bir beldede hatip sol elinde tutacağı bir kılıca dayanıp hutbesini okur, bu şekilde yapması İslam'ın kuvvetini, İslam
mücahidlerinin gücünü hatırlatır, milletin kahramanlığını arttırır. Hutbe bittikten sonra hemen kamet yapılır. Bunlar da hutbenin sünnetlerindendir.
Hatibin hutbe sünnetlerini yerine getirmemesi veyahut dünyalık konuşmalarda bulunması kesinlikle mekruhtur.
 
Cuma Namazı İle İlgili Bazı Meseleler:
 
1- Bir çok köyde cuma namazının kılınmasına izin verilmiş olduğundan beldeler gibi köylerdede cuma namazı kılmagelmiştir,
2- Bir köylü cuma günü bir şehire gidip cuma vaktine kadar orada kalmak niyetinde bulunsa kendisine cuma namazı farz olur. Fakat vakti gelmeden
evvel şehirden çıkmaya niyet ederse kendisine cuma namazı farz olmaz.
3- Cuma günü zevalden sonra cuma namazını kılmadan sefere çıkmak mekruhtur. Zevalden evvel çıksa mekruh değildir.
4- Özürlü ve tutuklu olanların cuma günü şehirde Öğle namazını, cuma namazından evvel kılmaları mekruhtur. Aynı şekilde cuma namazı
kılındıktan sonra da cemaatle kılmaları mekruhtur. Öyle kimselerin öğle namazlarını cuma namazı kılındıktan sonra kılmaları müstehaptır.
5- Bir kimse özrü olmadığı halde cuma namazını kılmadan evvel öğle namazını kılsa bu namazı ne kadaar caiz olsada cuma namazını terk ettiği
için günahkar olur. Şu halde böyle bir kimse daha sonra cuma namazını kılmak için cuma namazı kılınmadan camiye yönelse kıldığı öğle namazı
nafile namaz yerine geçer. Cuma namazına İster yetişsin, isterse yetişmesin, İster niyetinden vazgeçsin isterse vazgeçmesin bu itibarla cuma
namazına yetişmezse öğle namazını yeniden kılması lazım gelir. Her iki imama göre gidip cuma namazına başlamadıkça kılmış olduğu öğle
namazı batıl olmaz.
6- Cuma için tedbir almak, yani yıkanmak, güzel ve temiz elbiseler giymek,  misvak kullanmak,  hoş koku  sürmek müstehaptır. Minarede ezan
okununca da hemen camiye koşmak vaciptir.
7- Cuma günü camiye erkence gitmek mendup olduğu gibi, iki rek'at tahiyyatü'l mescid namazı kılmak, Kehf suresini okumak ve
dinlemekte menduptur.
8- Camiye giden kimse eğer hutbeye başlanmamışsa başkasını rahatsız etmemek şartıyla hatibe yakın bir yerde oturması iyi olur. Şayet yer
bulamazsa yerinde oturur. Eğer yer bulamaz ve ilerdeki saflarda boşluk bulunursa zaruret olduğundan oraya oturabilir.
9- Hatip minbere çıktığı zaman cemaatin dinleyip susması lazımdır. Selamlaşmaması, nafile namaz kılmaması lazımı gelir. Hatta ve hattaki
cemaatin selat ve selamda bulunmaları daha caiz olmaz. Yani hutbede Peygamber efendimizin (sav) mübarek isimleri geçince cemaat  salat ve 
selam  getirmeyip yalnız  dinlemekle yetinmelidir. Ebu Yusuf a göre bu durumda gizlice selatü selam okunur.
Cuma namazını hutbeyi okuyan kimsenin kıldırması daha faziletlidir. Cuma namazı daha bitmeden imama tabi olan kimse cuma namazını
tamamlar. İmama teşehhüdde veya secde-i sehivde uyan kimse yine cuma namazına yetişmiş olur. İmam Muhammmed'e göre ise ikinci rek'atm
rükusundan sonra imama tabi olan kimse artık cuma namazını kılmaz, öğle namazını tamamlar.
Cuma namazından evvel ve sonra dörder rek'at nafile namaz kılmak sünnettir. Aynı öğle namazının sünneti gibi kılınır ve Cumanın ilk sünnetine
diye niyet edilir. Cami İçinde okunan ikinci ezandan ve hutbeden sonra kamet getirilerek iki rek'atlı cumanın farzı cemaatle kılındıktan sonra dört
rek'atlı zuhri ahir namazı kılınır.
Bu dört rek'atm arkasındanda vaktin sünneti niyetiyle tam sabah namazını sünneti gibi iki rek'at namaz kılmak daha uygun olur.
Bunların delilleri şöyledir; Resuli Ekrem (sav) cumadan evvel dört rek'at nafile namaz kılmış ve bunun üzerinede ashab-ı kiram devamlı olarak
kılmışlardır. Nebi'i Zi'şan Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:



Sizden biriniz cuma namazı kıldığı zaman bundan sonra dört rek'at daha kılsın. 
[27]

Cuma namazından sonra kılınan namazın en azı iki rek'attır. Zira Hz Peygamber (sav) cuma namazından sonra iki rek'at nafile namaz kılardı. En
çok miktarı ise altıdır. Bunun delili ise İbn Ömer'den şöyle naklolun muş tur:
Resulullah (sav) cuma namazından sonra altı rek'at namaz kılardı. "
 
Nafile Kılınan Namazlar
 
Nefl"; lugatta fazlalık demektir. İstilahta ise farzların dışındaki ibadet demektir. Farz olmayan namazlara fazlalık manasını ifade e-den nefl
denmiştir. Zira onlar Allah'ın farz kıldığı ibadetlerden başka fazla olarak yapılan ibadetlerdir.
Nefl, sünnet, müstehap, mendup ve hasen kelimeleri mütera-difdirler. Nafile namaz iki kısma ayrılır; bir kısmının cemaatle kılınması sünnettir.
Diğer kısmınmsa cemaatle kılınması sünnet değildir. Cemaatle kılınması sünnet olmayan kısmı da ikiye ayrılır:
1- Farz namazlara tabi olan nafileler.
2- Farz namazlara tabi olmayan nafileler.
Farz namazlra tabi olan nafilelerin teşri hikmeti farzların noksanını tamamlamaktır. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Kulun farzlarından bir eksik olursa Cenab-ı Hak buyurur; Bakınız! Benim kulum için bir nafile yok mudur? Bunun üzerine omnunla farzların
eksiği tamamlanır."
Bunlar müekked ve gayrı müekked olmak üzere iki kısım olurlar. Müekked olanlar şunlardır; sabah namazından evvel iki rek'at, öğleden evvel ve
sonra iki rek'at, akşam ve yatsıdan sonra iki rek'at.
îbni Ömer'den şöyle rivayet olmuştur:
Hz Peygamber'den (sav) on rek'at namaz öğrendim. Kendileri öğleden evvel iki rek'at kılarlardı. O saatte Hz Peygamberin yanına kimse girmezdi.
[28]

Hz Aişe'den şöyle rivayet olunmuştur:

Hz Peygamber sabah namazından evvel kılınan iki rek'ata gösterdiği önemi başka hiçbir nafile namaza göstermezdi" 
[29]

Başka bir rivayette ise; "Hz Peygamber (sav) öğleden evvel dört rek'at, sabahtan evvelde iki rek'at kılardı. Bunları terk etmezdi. 
[30]

Yine Hz Aişe şöyle rivayet ediyor: "Hz Peygamber (sav) benim odamda öğleden önce dört rek'at kılar, ondan sonrada çıkıp halka fazn kıldırır, sonra

da tekrar iki rek'at kılardı. 
[31]

Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Kim öğlenin faznndan evvel ve öğlenin farzından sonra dörder rek'at namaz kılmaya devam ederse Allah onu cehennem ateşine haram kılar 
[32]

Şu halde cuma namazıda öğle namazı gibidir. Zira Re-suli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

Herhangi biriniz cuma namazını kıldığı zaman dört rek'at daha kılsın. 
[33]

Abdullah b. Mesud'un cumadan evvel ve sonra dört rek'at namaz kıldığı rivayet edilmiştir. 
[34]

 Yine aynı senedle ikindiden evvel de dört rek'at
kıldığı rivayet edilmiştir.

İkindinin farzından evvel dört rek'at namaz kılan kişiye Allah rahmet etsin. 
[35]

Bu dört rek'at namaz ikişer rek'at olarak kılınmalıdır. Zira Hz Ali'den şöyle rivayet edilmiştir: "Hz Peygamber (sav) ikindinin farzından evvel dört

rek'at kılar ve arasını selamla ayırırdı." 
[36]

Akşam namazından evvel hafif olarak iki rek'at namaz kılmakta müstehaptır. Zira Enes b. Malik'ten şöyle rivayet edilmiştir: "Biz Medine'de
bulunuyorduk. Müezzin akşam namazı için ezan okuduğu zaman sahabeden birçok kimse aceleyle direklere doğru durup iki rek'at namaz kılardı.

Hatta bazen yabancı kimse mescide girerdi de bu iki rek'atı kılanların çokluğundan ötürü farz namaz kılınmış zannederdi. 
[37]

Yatsıdan evvelde hafif olarak iki rek'at namaz kılmak müstehaptır. Zira Hz Peygamber (sav) "Üç defa her iki ezan yani ezanla kamet arasında bir

namaz vardır dedikten sonra üçüncüde kılmak isteyen kimse için sözünü ilave etti.
[38]

 
Farz Namazlara Tabi Olmayan Nafileler;
 
1- Tahiyyetü'l mescid namazı;
Mescide girildiğinde oturmadan evvel kılınan iki rek'at namaz sünnettir. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Herhangi biriniz mescide girdiğinde iki rek'at namaz kılmadan oturmasın. 
[39]

Tahiyyetü'l mescid namazı farz namaz veya herhangi bir nafile namaz kılmaklada eda edilmiş olur. Zira esas olan mescide girildiğinde oturmadan
evvel namaz kılmaktır.
 
2- Vitr Namazı:
 
Sünnet-i müekkedlerdendir. Tek rek'at olarakta kılmabildiği için bu adı almıştır. Diğer namazlarsa iki rek'attan az olurlarsa caiz olmazlar. Hz



Ali'den şöyle rivayet edilmiştir:

Vitr namazı farz değildir. Hz Peygamber onu sünnet kılmıştır.
[40]

 Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Ey Kur'an ehli! Vitr namazı kılın veya namazı tekleştirin. Kuşkusuz olarak Allah tektir ve teki sever." 
[41]

Vitr namazının vakti yatsı namazından sonra başlayıp, fecri sadığın doğuşuna kadar devam eder. Vitr namazını gece namazının sonunda kılmak
daha faziletlidir. Zira Resuli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Allah size bir namaz ziyade kıldı. O namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. îşte o namaz vitr namazıdır. O namaz yatsı

ilefecr doğuşu arasında kılınır. 
[42]

Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Geceleyin kıldığınız namazınızın sonunu tek (rekat) yapınız. 
[43]

 Bu fecrden evvel uyanmaktan emin olan kimse için olur. Şu halde gece
kalkmaktan emin olmayan kişi vitri yatsıdan sonra kılmalıdır.   Resulullah (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Gece sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitr namazını gecenin evvelinde kılsın. Gece sonunda kalkacağını ümit edende gecenin sonunda
kılsın. Çünkü gecenin sonundaki namaz şahidetlidir ve çokta faziletlidir.
Ebu Hureyre şöyle demiştir:

Dostum (Hz Peygamber) bana şöyle tavsiye etti; her aydan üç gün oruç tutmak, iki rek'at kuşluk namazı kılmak ve vitr namazını kılıp uyumak. 
[44]

Vitr namazının en azı bir rek'attır. Şu halde tek rek'atla yetinmek iyi bir davranış ve efdaliyet değildir. Vitr namazının en çoğu ise on bir rek'attır.
En efdali ise üç rek'attan eksik kılmamaktır.
Eğer üç rek'at kılmırsa iki rek'atını bir seferde, kalan bir rek'a-tıda ayrı olarak kılmak daha uygun olur. Şayet on bir rek'at kılmırsa her iki rek'atta
selam verilmeli, sonra bir rek'at daha kılınmalıdır.
Hz Aişe şöyle demiştir:
"Hz Peygamber (sav) yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazına kadarki zamanda on bir rek'at namaz kılardı. Her iki rek'atta selam verir, bir
rek'atıda vitr yapardı. Hz Peygamber (sav) müezzin sabah ezanını okuyup, fecrin tuluü ettiğiniz, haber vermek için geldikten sonra kalkıp hafifçe

iki rek'at kılar, sonra kameti haber vermek i-çin müezzin gelinceye kadar sağ yanı üzerine yatardı. 
[45]

Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Vitr namazını kılmak her müslümana haktır. Vitr namazım beş rek'at kılmak isteyen beş rek'at kılsın, üç rek'at kılmak isteyen üç rek'at kılsın. Bir

rek'at kılmak isteyende bir rek'at kılsın. 
[46]

Hadiste ge çen lıaktır' kelimesinden maksad, meşrudur demektir.
 
3- Teheccüd Namazı:
 
Uykudan kalkıp kılındığı için bu namaza teheccüd denilmektedir. Zira tehecccüd uykuyu bırakmaktır. Teheccüd namazının rek'at adedinde hududu
belli olmamıştır. Yani sınırlandırılmamış bir sünnettir.
Bu sünnet fecrden evvel ve uykudan uyandıktan sonra kılınır. Bu sünnetin meşruiyetinin delili şu ayeti kerimedir:
Gecein bir kısmında sana nafile olmak üzere onunla (Kur'-an ile) gece namzı kıl .umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama (makam-ı mahmud'a)

göndeirir. 
[47]

Bazı rivayetlere göre teheccüd namazı Hz Peygamber'e (sav) vacipti.
"tiz Peygamber'e (sav) farz namazlardan sonra hangi namaz daha faziletlidir? diye sorulduğunda Hz Peygamber (sav): "Gece kalkıp kılınan namaz

" diye cevap vermiştir.
[48]

 
4- Duha (Kuşluk) Namazı:
 
Bu namazın en azı iki, en çoğu ise sekiz rek'attır. Ebu Hureyre şöyle demiştir:
Dostum (Hz peygamber) bana üç şey tavsiye etmiştir: her ayın üç günü oruç tutmak, iki rek'at kuşluk namazı kılmak ve vitr namazını kılıp uyumak.
[49]

 Buhari Ebu hureyre'nin "onlan asla terk etmedim" dediğini de ziyade etmiştir.
Onlar sabah akşam (Allah') teşbih ederler. îbni Abbas "Işrak" darı maksat duha namazıdır, demiştir.
Bu ayeti kerime duha namazının delilidir. Kuşluk namazını her iki rek'atta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Zira Ümmi Ha-ni'den şöyle
rivayet edilmiştir:

"Hz Peygamber (sav) Mekke'nin fetih günü her iki rek'atta bir selam vererek kuşluk namazını sekiz rek'at olarak kıldı. 
[50]

 Kuşluk namazının
vakti; güneşin yükselmesinden başlayıp zeval vaktine kadar devam eder. Fakat en faziletlisi gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınmasıdır.
 
5- Evvabin Namazı:
 
Bu namazın vakti; akşam namazından başlar yatsı vaktine kadar devam eder. En azı iki, en çoğu ise yirmi rek'attır.
Zeyd b. Erkam şöyle demiştir:
Hz Peygamber (sav) Küba halkının yanına vardığında onlar namaz kılıyorlardı. Bunun üzerine Hz Peygamber evvabin namazı kumların



hararetinden ötürü deve yavrularının ayakları yandığı zaman kılınır" dedi." 
[51]

 
6- Teşbih Namazı:
 
Teşbih namazının en azı iki rek'attır. En çoğu ise dört rek'attır. Muayyen bir vakti yoktur. Ancak kerahat vaktinde kılınmaması gerekir. Cemaatle
kılınması her ne kadar caizse de münferid olarak kılınması daha iyidir. Her rek'atta fatiha ve zammi sureden sonra on beş sefer şu dua okunur:
Rükuda, itidalde, secdede, secdeler arasındaki oturuşta, her i-ki secdeden sonraki istirahat oturuşunda, teşehhüdden önce veya sonra onar defa
mezkur teşbih duası tekrar edilir. Teşbih namazını haftanın belli bir gününe tahsis etmek mekruhtur.
 
7- İstihare Namazı:
 
Bu namaz herhangi bir hayırlı iş yapmak isteyen kimsenin kıldığı namazdır. İstihare namazı, namaz kılmanın mekruh olmadığı her vakitte iki rek'at
olarak kılınır. Bir şey yapmak isteyen fakat yapılıp yapılmamasında hayır olduğunu bilmeyen bir kimsenin istihare namazı kılması sünnettir.
İstihare namazından sonra varid olan dua ile dua edilmelidir. O duadan sonra Allah o işi yapması için kalbine neşe ve ferahlık verirse o işi yapmalı
aksi olursa yapmamalıdır.
Cabir b. Abdullah şöyle demiştir:
Hz Peygamber (sav) bize Kur'andan bir sure öğretir gibi tüm işlerde istihare yapmayı öğretti. Bize şöyle derdi: Sizden biri bir işe niyetlenirse iki
rek'at namaz kılsın. Sonrada şu duayı okusun:

Bu duayı okuduktan sonrada işinin ne olduğunu söylesin. Ondan sonra kalbi neye meyilli olursa onu yapsın. 
[52]

Uyumak ve rüya görmek istihare için delil olmaz. Hatta ve hattaki vakit dar olursa, uyuyacak zaman bulunmazsa yine hayırlı bir mesele için
istihare namazı kılınması sünnet olur.
 
8- Tevbe Namazı:
 
Herhangi bir kimse günah işlerse o günahdan derhal tevbe etmelidir. Bu tevbenin kabul edilmesi için iki rek'at namaz kılıp Allah yalvarmak
sünnettir.
 
9- Sefer Namazı:
 
Yolculuktan dönen kimse iki rek'at yolculuk namazı kılar. Eve varmadan camide kılmak daha evladır.
 
10- İhram Namazı:
 
İhrama girmeden evvel kılman iki rek'atlık namazdır.
 
11-Abdest Namazı:
 
Abdest aldıktan sonra daha azalar yaşken kılman iki rek'atlık namazdır. Şayet başka bir namaz kılmsa onunla beraberde eda edilir.
İsmi ve vakti belli olmayan nafile namazlar daha evvel bildirdiğimiz mekruh vakitler dışında her vakitte istenildiği kadar kılmabi-lir. Zira Hz
Peygamber (sav) Ebu Zer'e şöyle demiştir:

Namaz en güzel şeydir. İstersen fazla, istersen az kıl. İster gece, ister gündüz kıl fark yoktur. 
[53]

Mutlak nafilelerde her iki rek'atta bir selam vermek evladır. Bunun delili şu hadistir.

Gece namazı ikişer ikişerdir." 
[54]

Hadisteki olan mesnamn manası iki rek'atta bir selam vermektir. Yukarıda geçen nafile namazların tümü tek başına kılınması müstehap olan
namazlardır.
Cemaatle kılınması müstehap olan nafile namazlar; bayraam namazları, teravih namazı, kusüf ve husuf namazı ile yağmur namazıdır. Bayram
anlamına gelen "iyd" kelimesi "avd" kelimesinden a-İmmıştır. "Avd" tekrar edilmek manasına gelir. Şu halde her sene bayraam tekrar geldiği,
insanların sürür ve sevinci bir daha tekrarlandığı ve Allah'u Teala'nm bayramda insanlara çokça lütufta bulunduğu için verilmiştir.
İslam dinine göre Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere iki bayram vardır. Hz Peygamber (sav) Medine'ye geldiği zaman oradaki halkın
cahiliyye devrinden kalma iki bayram yaptıklarını öğrendi. Bunun üzerine şöyle buyurdu:
Allah'u Teala size o iki bayram günlerine mukabil onlardan daha hayırlı iki bayram yani Ramazan ve Kurban bayramlarını ihsan buyurdu."
Bayram namazlarının meşruluğu, kitap, sünnet ve icma delillerine dayanır.
Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 
[55]

Bu ayetteki namazdan maksad kurban bayramı namazıdır. Venhar'dan maksad kurbandır. Hz Peygamber'in (sav) iki bayram namazımda kıldırdığı
tevatür yolu ile sabit olmuştur. Zira ilk kıldırdığı bayram namazı hicretin ikinci yılında Ramazan bayramı namazıdır. Bayram namazının hükmü
ise sünneti müekkeddir. (Hanbelilere göre ise vaciptir) Zira bayram namazı meşru kılındıktan sonra Hz Peygamber (sav) vefat edinceye kadar



kesinlikle bayram namazını kılmayı bırakmamıştır. Hz Peygamberden (sav) sonra sahabiler de bayram namazı kılmaya devam etmişlerdir.
Bayram namazının cemaatle kılınması meşru olmuştur. Zira bayram namazı tek başına da kılmabilir. Fitneye sebep olan veya süslenmiş kadınlar
bayram namazlarını evlerinde kılmalıdırlar. Bayram namazına erkek, kadın, hür, köle, mukim, seferi herkes katılabilir. Ürnmü Atiyye şöyle
demiştir:
Her iki bayramdada örtülü kadınlar ve bakire kızlarla beraber musallaya çıkmakla emrolunduk. Hayızlüar da çıkar, cemaatin arka tarafında

bulunurlar ve insanlarla birlikte tekbir getirirlerdi. 
[56]

Yine Ümmü Atiyye şöyle demiştir:
Ey Allah'ın Resulü! Bazılarımızın cilbabı yani örtünecek çarşafı bulunmuyor dedim. (Din) Kardeşleri kendi cilbaplanndan birini emaneten
giydirsin buyurdu."
Bayram namazı için ezan ve kamet okumak sünnet değildir. Bayram namazları için Es-salatü camiatün" yani namaz toplayıcıdır'' diye seslenilir.
İbni Abbas ve Cabir'den şöyle rivayet edilmiştir:

Ne Kurban bayramı nede Ramazan bayramı için ezan okumak yoktur.
[57]

Bayram namazlarının vakti ise güneşin doğuşundan itibaren başlar, zeval vaktine kadar devam eder. Bera bin Azib'in rivayeti şöyle olmuştur:

Hz Peygamber (sav) hutbe okuduktan sonra şöyle dedi: Bu günümüzde ilk yaptığımız şey bayram namazı kılmaktır." 
[58]

Bayram namazlarının güneşin doğuşundan itibaren bir mızrak boyu yükselinceye kadar tehir etmek sünnettir. Bayram namazları ik rek'attır. Bayram
namazı; tekbir-i taharrümle başlar. İftitah duasından sonra yedi tekbir alınır. Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır. İki tekbir arasında
ne uzun ne de kısa olmayan bir a-yet okunacak kadar bir zaman durulur. Bu arada;
Subhanallahi velhamdülülahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" yani "Allah'ı her türlü ortaklıktan tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur.
Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür." Bu şekilde söylemek sünnettir. Bundan sonra eüzü besmele çekilerek fatihayı şerif okunur. Sonra
zammi sure olarak bir sure veyahut bazı ayetler okunur. İkinci rek'atta intikal tekbirlerinden sonra fatiha okumadan evvel beş tekbir daha alınır. Her
iki tekbirin arasında daha evvel zikrettiğimiz gibi fasıla verilir. "Heyet  olarak adlandırılan bu tekbirler sünnettir. Unutarakta olsa tekbir alınmadan
kıraate başlanırsa zaman geçtiği için artık tekbir alınmaz. Şayet bu şekilde olursa namazın sıhhatine zararı yoktur. Bunun delili Hz Ömer'den
rivayet edilen şu hadistir;

"Ramazan ve Kurban bayramı namazları ikişer rek'attır 
[59]

 Hz Ömer bunu Hz peygamber'in (sav) dili ile söylemiştir. îcma da bunu kabul etmiştir.
Hz Peygamber (sav) bayram namazlarında birinci rek'atta kıraatten evvel yedi, ikinci rek'atta kıraatten evvel beş tekbir aldı."
Bayram hutbesi; bayaram namazı kılındıktan sonra iki hutbe okumak sünnettir. Bu hutbelerin usulünü şöylece açıklayabiliriz.
1- Hutbeleri mühlet vermeden bayram namazının hemen arkasından okumalıdır. Bu hutbeler cumanın aksine namazdan sonra o-kunur. Zira Hz
Peygamber (sav) cuma hutbesini namazdan evvel, bayram namazlarının hutbelerini ise namazdan sonra okumuştur, îbni Ömer şöyle demiştir:

"Hz Peygamber (sav), Hz Ebu Bekir ve Hz Ömer bayram namazlarını hutbeden sonra kılarlardı." 
[60]

Şayet hutbe bayram namazından önce okunursa kesinlikle o-kunmamış gibi sayılır.
2- Cuma Hutbesindeki rükün ve sünnetler bayram hutbeleri içinde gereklidir. İmam Şafii, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Me-sud'dan şöyle
rivayet etmiştir:
"Sünnet olan, imamın bayram namazlarında iki hutbe okuması ve aralarında fasıla yapmamasıdır"
3- Birinci hutbeyi dokuz, ikinci hutbeyi de yedi tekbirle okumak sünnettir. Beyhaki'de şöyle zikr olmuştur: birinci hutbeye peş-peşe dokuz tekbirle,
ikinci hutbeye ise peşpeşe yedi tekbirle başlamak sünnettir.
Bayram namazları, cami veyahut sahrada kılınır. Hangi yer daha fazla insan alıyorsa şerefinden dolayı daha uygun olur. Zira müs-lüman camide
kıldığı namazdan ötürü hem icabet ecri alır, hem de camide durmanın ecrini alır. Hz Peygamber'in (sav) mescidi tüm halkı almadığı için Hz
Peygamber (sav) bayram namazlarını sahrada kıl-dırmıştır. Eğer mescid namaz kılanları alıyorsa sahranın tercih edilmesi lazım gelmez.
Hacı olmayanların Ramazan ve Kurban bayramı gecelerinde güneşin batışından itibaren evlerde, mescidlerde, çarşılarda yüksek sesle imam bayram
namazının taahtim tekbirini alıncaya kadar tekbir getirmeleri sünnettir.
Müfessirler buradaki tekbirden maksadın Ramazan bayramında getirilen tekbir olduğunu söylemişlerdir. Kurban bayramı da Ramazan bayramına
kıyas edilmiştir. Şu halde hacı olsun olmasın herkes için Kurban bayramında namazlardan sonra arefe gününün sabah namazından başlayarak teşrik
günlerinin son gününün ikindi namazına kadar tekbir getirmek sünnettir.
Teşrik günleri, Kurban bayramını takip eden üç gündür. Fakat Ramazan bayramında namazlardan sonra tekbir getirmek sünnet değildir. Bunun
delili, Hz Peygamber'in (sav) fiilidir. Zira hz peygamber (sav) ve ashabı aynı bu şekilde yapmışlardır. Hz Ali ve Ammar b. Yasir'den şöyle rivayet
edilmiştir:

"Hz Peygamber (sav) arefe günü sabah namazından sonra tekbir getirirdi. Teşrik günlerinin son günü ikindi namazından sonra bırakırdı." 
[61]

"Mina'da tekbir getirirdi. Mesciddeki, çarşı ve pazardaki insanlar onun sesini işitir ve onunla beraber tekbir getirirlerdi Öyleki tekbir sesinden her

yer inlerdi."
[62]

"Mina'da tüm günlerde namazların arkasından, yatağında, çadırında ve yürürken tekbir getirirdi." 
[63]

Tekbirin en üstünü şöyledir;
"Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah büyüktür ve hamd O'na mahsustur"
 
Bayram Gününün Adabı;
 



1- Gusletmek, güzel koku sürmek, yeni elbise giymek.
2- Bayram sabahı mescide erken gitmek.
3- Ramazan bayramında namaza gitmeden önce bir şey yemek. Kurban bayramında ise namazdan dönünceye kadar bir şey yememek.
4- Mescide veya namazgaha yürüyerek gitmek, dönerken başka bir yoldan gelmek. Hz Cabir şöyle demiştir:

Resuli Ekrem (sav) bayram namazına giderken başka bir yol dan gidiyor dönerken başka bir yoldan geliyordu. 
[64]

5- İmamın güneş doğduktan sonra nafile namaz kılması mekruhtur. Başkaları içinse mekruh değildir. İbni Abbas şöyle rivayet etmiştir:

Hz Peygamber (sav) Ramazan bayramı günü çıktı, iki rek'at bayram namazı kıldı. Ondan önce ve sonra başka namaz kılmadı. 
[65]

 
Hanefîlere Göre Nafile Namazlar Ve Tatavvu Namazlar:
 
Farz veya vacip namazlardan başka Hz Peygamber'in (sav) kıldığına dair rivayet bulunan namazlara nafile namaz denir. Bunlar ikiye ayrılır:
a- Sünnet olan nafileler.
b- Mendup olan nafileler.
Sünnet olan nafile, Resuli Ekrem (sav) efendimizin yapmaya devam ettiği ve ancak nadir olarak yapmadığı müekked sünnetlerdir. Gayrı müekked
olanlar Hz Peygamber'in bazen kılıp bazen terk ettiği sünnetlerdir.
Müekked olanlar farzlardan önce ve sonra kılman sünnet namazları on iki rek'attır. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz bunu hem övmüş hem de
ümmetine tavsiye etmiştir.
"Bir kimse bir gün ve bir gecede on iki rek'at namaza devam ederse Allah onun için cennete bir ev yapar. Bunlar öğle namazının farzından önce dört
sonra iki rek'at, akşam namazının farzından sonra iki rek'at, yatsı namazının farzından sonra iki rek'at ve sabah namazının farzından önce iki
rek'attır."
Bu ve diğer ilgili hadislere dayanarak fakihler gerekli tesbiti şöyle izaha çalışmışlardır: Öğle, akşam ve yatsı farzlarından sonra, sabah namazından
önce ikişer rek'at sünnettir. Öğle farzından ve cuma farzından sonrada dört rek'at sünnettir. Dört rek'atlı sünnetler Hanefîlere göre bir selamla olması
gerekir. Şayet bunları iki selamla kılacak olursa sünnet yerine geçmez. Sünnetin en kuvvetlileri sırasıyla şunlardır:
1- Sabah namazından sonra kılınan iki rek'atı.
2- Akşam namazından sonra kılınan iki rek'at.
3- Öğle namazından sonra kılınan iki rek'at.
4- Yatsıdan sonra kılınan iki rek'at.
5- Öğle namazından evvel kılınan dört rekattır.
Öğle namazının sünnetlerinin terkedilmesi kesinlikle caiz olmaz. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz hem kılmış hem de tavsiye etmiştir. Onun için
vakit sünnetlerinin terkine cevaz verilmemiştir. Hatta "bunları hafife aldığı için terkedenlerin küfre girmesinden korkulur" denilmiştir. Fakat

bunların değerini bildiği halde terkeden kişi günahkar olur. En sahih sözde budur. 
[66]

Öğlenin dört rek'at sünnetini kılarken ilk iki rek'atın sonunda oturmadan öylece sünneti tamamlarsa istihsanen caiz olur. İkindi farzından önce, yatsı
farzından önce ve sonra dörder rek'at kılmak menduptur. Keza akşam farzından sonra altı rek'at kılmak yine menduptur. Bu altı rek'athk namaza
"Evvabin" yani Allah'a çokça yönelip yaklaşmak ve kalbini onunla meşgul etmek isteyenlerin na-mazıda denilmiştir.
Genellikle sünnet namazları vaktinde kılınmadığı takdirde daha kaza edilmez. Fakat sabah namazı farzla beraber vaktinde kılınmazsa güneş
doğduktan sonra kerahat vakti olmadığı takdirde ikisi bir arada kaza edilir. Bu sünnetin kaza edilmesi efdaliyetine bağlı olduğundan şayet zeval
vaktinden sonraya kalırsa artık yalnız sabahın farzı kaza edilir. En sahih görüş de budur.
Ebu Hanife ile Ebu Yusufa göre sabah sünneti vaktinde kılın-mazsa tek basma kaza edilmez. İmam Muhammed'e göreyse zevaal vaktinden önceyse
kaza edilebilir. Fetva İmameynin görüşüne göredir. Şayet bir kimse öğle farzından önceki dört rek'at sünnetini kılmazsa farzdan hemen sonra
kılabilir. Öğle vakti devam ettiği sürece de kılabilir. Zira öğle farzından sonra meşru sünnet vardır. En sahih sözde budur.
İmam Muhammed'e göre öğleden önce geçmiş olan dört rek'at sünnetini hemen farzdan sonra hiçbir şeyle tulu fasıl yapmadan kılmak faziletlidir.
Bunun aksini söyleyenler varsada fetva İmam Muhammed'e göredir.
 
Mendup Yani Bağımsız Namazlar:
 
Farz olan namazların sünnetinden başka bir takım nafile namazlar vardırki bunlara müstehap, tatavvu veya mendup adı verilir.
 
1-Abdest Namazı:
 
Abdest alındığında veya gusledildikten sonra vakit müsaitse yaşlık kurumayacak kadar bir zaman geçmeden iki rek'at namaz kılmak menduptur.
Herhangi bir kimse abdest alır ve abdestini güzel yapar ve iki rek'at namaz kılıp o iki rek'atta kalbiyle ve veçhiyle namaza yönelirse onun için

cennet vacip olur. 
[67]

 
2-Tahivyetu-l-Mescid Namazı:
 
Tahiyye" selam vermek yani mescide selam vermek demektir. Bir kimse mescide girdiğinde Rabbine selam vermek ve tazim kasdıyla daha
oturmadan iki rek'at namaz kılmak menduptur. Bir günde bir kaç kere camiye giren kimsenin bu namazı bir sefer kılması kafi gelir.
Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:



Sizden biri mescide girdiği zaman iki rek'at namaz kılmadan oturmasın,"
Başka bir hadistede şöyle buyurulmuştur:
Ey Ebu Zer! Mescidin tahiyye hakkı vardır. Onun tahiyyesi (selamlanması) iki rek'at namazdır. Kalk iki rek'at namaz kıl"
Mescid-i Haram'sa bu zikredilen mescidlerin dışındadır. Zira o-nun tahiyyesi tavaftır. Herhangi bir kimse mescide giripte vaktin kerahati ve
meşguliyetinden dolayı tahiyyetü-1-mescid namazı kılamadığı takdirde onun yerine şu teşbihi söylemesi müstehap olur:
Cenab-ı Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehdir. Ham Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden yücedir. "
Mescide, herhangi bir namazı kılmak veya farz namaz kılmak için imama uymak niyetiyle girmekte tahiyyetü-1-mescid yerine geçer.
 
3- Teheccüd Namazı:
 
Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya biraz uyuduktan sonra kalkıp kılman nafile namaza gece namazı yani salatülleyl denir. Biraz
uyuduktan sonra gecenin yarısından imsak vaktine kadar kalkılıp kılmırsa teheccüd adını alır.
Teheccüd namazı iki rek'attan sekiz rek'ata kadar kılmabilir. Her iki rek'atta bir selam verilerek kılınması daha faziletli olur. Teheccüd namazının
Resuli Ekrem (sav)'e farz oluşu şu ayete dayanır:
Ey Muhammedi Gecenin bir bölümünde uyanıp sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere Kur'anla gece namazı kıl. Rabbinin seni Makam-ı

Mahmud'a göndereceğini ümit edebilirsin. 
[68]

Ey elbisesine bürünen! Az bir kısmı müstesna geceleyin ibadet için gecenin yarısında veya biraz daha geç kalk. Yahut biraz erken kalk ve Kur'an-ı

açık açık ve tane tane oku. 
[69]

Onlar gece  namazı kılmak için yataklarından kalkarlar. Korku ve ümit içinde Rablerİne dua ederler. 
[70]

O çok esirgeyen Allah'ın has kulları ki onlar yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Kendilerine beyinsizler hoşa gitmeyeccek laf attığı zaman

selametle deyip geçerler . Onlar gecelerini Rableri için secde va namazla geçirirler.
[71]

Onlar gecenin ancak az bir bölümünde uyurlardı. Seher vakitlerindede istiğfar ederlerdi. 
[72]

Seher vakti" gecenin son altıda birlik bölümüdür. Şu halde sabah namazının vakti girince onun sünneti dışında bir nafile namaz kılmak mekruhtur.
Bu ayetler işaret ediyor ki teheccüd namazı Resuli Ekrem (sav)'e vacip, ümmeti içinse sünnet-i müekkeddir. Peygamberimizin (sav) teheccüd
namazı hakkında ümmetine pek çok tavsiyeleri vardır. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Gece namazına devam edin. Çünkü gece namazı kılmak sizden önceki salih kulların örf ve adetlerindendir. Rabbinize karşı bir taattir. Kötülükleri

örtücü ve günah işlemekten alıkoyucudur. 
[73]

Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur:

Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.
[74]

 
4-Kuşluk (Duha) Namazı:
 
Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva zamanına kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek'at olarak kılman namazdır. Bu namaz menduptur.
Bu namazın sekiz rek'at kılınması daha faziletlidir.
Bunun en iyi vakti gündüzün dörtte biri geçtikten sonradır.
 Başka bir ifadeyle güneşin bir mızrak boyu yükselmesi ile başlayıp zeval vaktine yirmi dakika veya yarım saat kalıncaya kadar devam eden
vakittir. Bu namazın delili ise validemiz Hz Aişe'den nakledilen şu hadistir:

Hz Peygamber (sav) kuşluk namazını ikişer ikişer dört rek'at o-larak kılardı. Birinci selamdan sonra dünya sözleri konuşmazdı. 
[75]

Başka bir rivayette ise şöyledir:
Resuli Ekrem (sav) kuşluk namazını dört rek'at olarak kılar ve Allah'ın dilediği kadar ilavede bulunabilirdi"
Diğer namazlar ise Ramazan ve Kurban bayramı gecelerinde, Ramazanın son on gecesinde ve Şabanın on beşinci gecesinde kılınan namazlardır ki
bu geceleri ibedetle geçirmek menduptur. Seher vaktinde "seyyidül istiğfar" yani istiğfarın efendisi ismi verilen şu duayı okumakta menduptur:
Allah'ım benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yatattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahitte
duruyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri ikrar ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla. Zira senden başka

günahları bağışlayacak yoktur. 
[76]

Zikredilen geceleri ibadetle geçirmek için camilerde veyahut cami dışında bir yerde toplanmak mekruhtur. Zira bunu ne Hz Peygamber (sav) nede
ashabı yapmıştır. Bu gecelere özel bir ibadette nakledilmemiş tir. Şu halde kaza namazı ve istenildiği kadar gece namazı kılınır, Kur'an-ı Kerim
okunur, Allah-ı zikr, tefekkür, teşbih ve dua ile meşgul olunur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
Her kim geceleyin uyanır , hanımını da uyandırır ve iki rek'at namaz kılarsa yüce Allahı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır. "
Cenab-ı Allah'ı çok zikreden kadınlarla erkeklere yüce Allah'ın büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamış olduğu şu ayetle
müjdelenmektedir:

Allah'ı çok zikreden kadınlar ve erkekler için Allah, büyük bir mağfiret ve mükafat hazırlamıştır. 
[77]

Herhangi bir kimse adet haline getirdiği teheccüd namazını özrü olmaksızın terk etmemelidir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle
buyurmuştur:



Allah yanında amellerin en sevimlisi, az olsada devamlı olanıdır."
 
5- Regaip Gecesi Namazı:
 
Recep ayının ilk cuma gecesine "leyle-i regaip" denir. Bazı alimlerin açıklamasına göre Resuli Ekrem (sav) bu gece pek çok ruhani ahval ve
ikrama kavuşmuş olmakla yüce Allah'a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.
Peygamberimizin (sav) bu gece ana rahmine düşmüş olduğuna dair bir rivayette bulunmaktadır. Ancak bu gece ile Hz Peygamberin (sav) doğumu
arasındaki zaman bu hesaba aykırı düşmektedir. Şu halde Hz Amine'nin Peygamber efendimize hamile kaldığını bu gece anlamış olması
düşünülebilir.
Ne olursa olsun bu gece mübarek bir gecedir. Zaten regaip istenilen, değeri büyük olan bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler demektir. Ve rağibe
kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibadetle geçirmenin fazileti çok büyüktür. Lakin bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması
hakkında kuvvetli bir delil yoktur.
Bu gece cemaatle namaz kılmak bid'at sayılmaktadır. Zira teravinden başka hiçbir nafile namazın cemaatle kılınması sünnet değildir. Aynı
zamanda mekruh sayılır. Fakat bir yerde bulunan iki ya da üç kişinin bu namazları cemaatle kılmaları caizdir.
 
6- Berat Gecesi Namazı:
 
Şaban ayının on beşinci gecesine rastlayan geceye Berat Gecesi denir. Çok şerefli ve mübarek bir gecedir. Berat gecesinde, yaratıkların bir sene
içerisindeki rızıklarma, zengin yada fakir, aziz yada zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve hacılarla ilgili işlerine dair Allah tarafından
meleklere bilgi verileceği söylenmektedir.
Bu cihetten Berat Gecesinde ibadet etmenin ve nafile namaz kılmanın çok fazileti ve sevabı vardır. Lakin bu geceye ait bir sünnet namazı kesinlikle
yoktur. Berat Gecesinde kılınacak olan namaza salatü'l-hayr yani hayır namazı denilmiştir. Bu namaz birçok rivayete göre yüz rek'attır. Her rek'atta
fatiha suresinden sonra on ihlas suresi okunur.
 
7- Kadir Gecesi Namazı:
 
Ramazan ayının yirmiyedinci gecesine rastladığı sanılan gece Kadir Gecesi dir. Kur'an-ı Kerim bu geceden başlayarak Peygamber efendimize (sav)
inmiştir. Bu geceyi ibadetle geçirmenin fazileti çoktur. Bu gecenin bir anı vardırki ona rastlayan bir dua muhakkak kabul olunur. Bu mübarek
gecede teravih namazından sonra bir müddet daha ibadette bulunulması, nafile namaz kılınması kısaca bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerekir.
Kadir gecesi namazının en azı iki rek'at, ortası yüz rek'at ve en çoğuda bin rek'attır. Bu namaz iki rek'at kılındığı takdirde her rek'a-tında iki yüz ayet
okumalı, yüz rek'ata kadar kılındığı zaman her rek'atında fatiha suresinden sonra kadir suresi ile üç defa ihlas okunup her iki rek'atta bir selam
verilmelidir.
Allahümme inneke afüvvün tuhibbu'l afve fa'fu anni" "Allah'ım sen affedicisin. Bağışlamayı seversin. Beni affet." Duası da okunmalıdır. Bu
namazın bu şekilde kılınması hakkında kuvvetli bir delil yoktur. Şu halde bu geceyi mümkün olduğunca ibadetle geçirmek en efdalidir. Ancak
takatten fazlasına kaçmamalıdır.
 
8- Teşbih Namazı:
 
Bu namaz her rek'atında yetmiş defa;
Sübhanaüahi velhamdülülahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" diye tekbir alınan dört rek'atlı bir namazdır. Allah rızası için nafile namaza niyet
edilerek Allahü Ekber denilerek namaza,başlanır. Sübhanekeden sonra on beş defa Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber
okunur. Ondan sonra eüzü besmele çekilir ve fatiha ile bir sure daha okunur. Arkasından tekrar on defa sübhanallahi... okunur ve rükuya gidilir.
Rükudan semiallahu limen hami-deh Rabbena velekel hamd diyerek kalkılır. Bu kıyam halinde de on defa sübhanallahi., okunur ve secdeye gidilir.
Secde teşbihleri yapıldıktan sonra yine on defa sübhanallahi... denilir ve secdeden tekbirle kalkılır. Celse halinde yine on defa sübhanallahi
okunur. İkinci secdeye tekbirle gidilir üç sefer yine secde teşbihleri yapıldıktan sonra on sefer sübhanallahi okunur.
Bu şekilde namaz tekbirlerinden fazla olarak alınan tekbirlerin toplamı yetmiş beş olur. Bu birinci rek'attan sonra ikinci rek'ata kalkılır ve yine on
beş sefer sübhanallahi... okunur. Bundan sonra aynen birinci rek'atta yapıldığı gibi kılınarak ka'de yani son oturuş yapılır. Tahiyyat ve salavatlar
okunur. Selam verilir. Her iki rek'atta yapılan bu teşbihlerin toplamı yüz elli teşbih olur. Bundan sonra selam verilip bunun gibi iki rek'at daha
kılınır. Her dört rek'atta teşbihlerin toplamı üç yüz olur.
Şayet bu teşbih namazında yanılma secdesi yapılacak olsa sehiv secdelerinde bu tekbirler getirilmez. Bu teşbih namazının sala-vatı çoktur. Bu
namaz kerahat vakti hariç her vakitte kılınabilir. Hiç olmazsa haftada, ayda veya ömürde bir defa olsun kılınmalıdır.
 
9- Yolculuk Namazı:
 
Her müslümanm yola çıkacağı yada yoldan döneceği zaman iki rek'at namaz kılmalıdır. Bu namazın kılınması menduptur. Gittiği zaman evde,
döndüğündeyse camide kılmak daha faziletlidir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz seferden kuşluk vaktinde dönerler ve Mescid-i Saadete gidip iki
rek'at namaz kılarlardı. Bir zamanda orada otururlardı.
 
10- Tevbe Namazı:
 



Bir müslüman şayet bir günah işlerse ara vermeden hemen günahlarından tevbe etmelidir. Bunun için evvela güzel bir abdest almalı sonra tek
başına kalacağı örneğin, kırsal bir yere çıkmalı ve işlediği günahtan ötürü Cenab-ı Allah'tan bağışlanmayı dilemelidir. Böyle yaptığı takdirde
Allah'ın (cc) onu bağışlayacağına dair hadis-i şerif vardır.
 
11- Hacet Namazı:
 
Dünyevi ve uhrevi bir dileği bulunan kimse evvela güzelce bir abdest alır. Yatsı namazından sonra iki, bir rivayete göre dört rek'at, diğer bir
rivayete görede on iki rek'at namaz kılar. Daha sonra Al-lahu Teala'ya senada, Resulüne salatü selamda bulunur. Bundan sonra hacet duasını
okuyup isteğinin olmasını Cenab-ı Allah'tan diler.
Merfü bir hadiste rivayet edildiğine göre hacet namazının birinci rek'atmda bir kere fatiha üç kerede Ayetel Kürsi okunur. Diğer üç rek'attada birer
fatiha ile birer ihlas ve muavvizeteny sureleri okunur. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
Her kimin Allah'tan bir dileği olursa evvela güzelce abdest alsın ve iki rek'at namaz kılsın. Sonra Allah'a hamd ve senada bulunsun. Sonra Hz
Peygambere (sav) salatü selam getirsin. Sonrada şu duayı okusun:
Halim ve çok cömert olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'ı teşbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Allah'ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim. Affetmediğin hiçbir günah,

feraha çıkarmadığın hiçbir tasa ve senin uygun olan hiçbir ihtiyacı karşılamadan bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım.
[78]

 
12- Kati Namazı:
 
Her hangi bir sebeple kısas ile öldürülecek olan bir müslüman, bu cezanın uygulanmasından önce iki rek'at nafile namaz kılarak tevbe ve istiğfar
etmelidir. Allah'ın kanununa aykırı olmamak şartıyla dualar yapılmalıdır. Bu namaz, onun Allah tarafından affına sebep olabileceği için güzel
görülmüştür.
 
13- İstihare Namazı:
 
Bir kişi kendisi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işaretee kavuşmak isterse yatacağı zaman iki rek'at namaz kılar. Birinci rek'atta
kafinin suresini, ikinci rek'atta da ihlas suresini o-kur. Sonrada abdestli olarak kıbleye yönelip yatar.
Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. Şayet siyah veya kırmızı görürse buda şerre İşarettir. Bu şekilde istihare namazının yedi gece
yapılması ve kalbe gelene bakılması da bir hadisi şerifle buyurulmuştur. Peygamber (sav) ashabına istihareyi öğretirdi. İstihare namazını kılmak
mümkün olmayınca yalnız duası ile yeti-nilir. Aslında meşru ve hayırlı bir iş için yapılacak istihare onun istenilen vakitte yapılıp yapılmaması
yönünden yapılır. Zira o hayırlı bir iş için kesinlikle yapılmaz. Belli bir senede hac yapılıp yapılmaması gibi...
İstihare yapıldıktan sonra mesele aydınlanmazsa istihare namazının yedi kere tekrarlanması lazım gelir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle
buyurmuşdur:
Ya Enes! Bir iş yapmak istediğin zaman yedi defa Rabbinle istihare et. Sonra kalbine gelene bak. Hayır ondadır. Herhangi bir kimse namaz
kılarak istihare yapamıyorsa o takdirde sadece bu duayı okuyarakta istiharede bulunabilir."
Peygamber efendimizden (sav) şöyle rivayet edilmiştir:
Allah'ım! Sen bildiğin için hakkımda hayırlı olanı isterim v& kudretin yettiği içinde ben senden güç isterim. Senin büyük ihsanından hayır dilerim.
Zira senin her şeye gücün yeter. Bense güçsüzüm. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Allah'ım eğer bu iş benim dinim, dünya yaşayışım yani
dünya ve ahiretim hakkında hayırlıysa bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket ver. Eğer bu iş benim dünya ve ahiretim
hakkında kötü ise bunu benden kaldır. Beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu takdir et ve nasip et. Sonra beni ona razı kıl."
 
14- Şafiilere Göre Teravih Namazı, Sadece Ramazanda Kılınır:
 
Travih namazını cemaatle kılmak sünnettir. Tek basmada kılı-nabilir. Bu teravihe Ramazan kıyamıda denir. Teravih namazının her dört rek' atının
sonunda bir miktar oturup istirahat edildiği için bu dört rek'ata terviha denilmiştir. Bu teravih namazında beş terviha vardır. Bu söz tervih
kelimesinden yani revvehe, yürevvihü, tervih bir masdardır.
Tervihse nefsi rahatlatmak manasına gelir. Sahabeler her dört rek'attan sonra istirahat ettikleri için bu namaza teravih adı verilmiştir. Teravih,
tervihin cemidir. Teravih namazının vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra başlar, fecre kadar devam eder. En azı iki, en çoğu ise yirmi rek'attır.
Ancak Medine halkı otuz altı rek'at teravih namazı kılabilir. Her iki rek'atta bir selam vermek vaciptir. Teravih namazı vitr namazından evvel, yatsı
namazından sonra imsaka kadar devam etmektedir.
Şayet bir kimse dört rek'atı bir selamla kılarsa bu sahih olmaz. Zira Hz Resulullah (sav) bu şekilde kılmamıştır. Bununla beraber teravih namazının
sahih olması için teravihten iki rek'at namaza niyet ediyorum veya Ramazan'ın kıyamından iki rek'ata niyet ediyorum demek lazım gelir. Şayet
mutlak nafile namaz kılmaya niyet ediyorum denirse teravih namazı fesada gider. Mutlak nafileye çevirir. Teravih namazının meşruiyeti şu hadisle
sabittir.
Kim Ramazan'da inanarak ve yalnız Allah'ın rızasını dileyerek namaz kılarsa onun geçmiş günahları avfolunur."
Validemiz Hz Aişe'den şöyle rivayet edilmiştir: "Bir gece Hz Peygamber (sav) mescidde namaz kıldı. Bazı insanlarda Peygamberin namazına uyup
namaz kıldılar. Bundan sonra ertesi gecede böyle namaz kıldılar. Halk çoğaldı. Üçüncü veyahut dördüncü gece halk gene toplandı. Hz Peygamber
gece onların yanına (namaza) gitmedi. Sabah olunca çıkıp namazdan sonra şöyle buyurdu:
Sizin (cemaatle teravih namazı kılmaya olan) şiddetli arzunuzu gördüm. Benimde namaza çıkmaya hiçbir engelim yoktu. Ancak üzerinize farz
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kılınmasından endişe ettim." 
Resuli Ekrem (sav) Ramazan-ı şerifin birkaç gecesinde çıkıp camide namaz kıldı. Halkta onun namazına uydular. Halk çoğalınca gece namaza

çıkmadı. Sabah olunca buyurduki; gece namazının (teravih namazının) size farz olacağından korktum. Zira o zaman acze düşecekdiniz. 
[80]

Resuli Ekrem (sav) efendimiz teravih namazını camide kılmayınca halk yine evinde kılmaya devam ediyordu. Bu durum Hz Ö-mer'in hilafetine
kadar sürdü. Sonra Hz Ömer yeniden cemaat halinde kıldırmaya başladı.
Her namazda farz olsun sünnet olsun namazın erkanına riayet etmek lazımdır. Herhangi bir kişi namazın erkanına riayet etmezse namazı fesada
gider. Üstelik günahkarda olur. Her ne kadar sünneti terk eden kişi günahkar olmasada sünnetin erkanına riayet etmediği zaman kesinlikle ceza ve
günah terettüp eder. Malasef bir çok cahil kimseler bunu bilmiyorlar. Hatta ve hattaki teravih namazının erkanına riayet etmeyerek, bununla
beraber süratli namaz kılmak için yarış yapıyorlar. Onlara göre teravih namazının fazileti süratindedir. Ancak yavaş yavaş ve namazın erkanına
riayet ederek kılmak farzdır.
Her yerde hatimle teravih namazı kılmak sünnetül kifayedir. Teravih namazının selamları verildikten sonra salavat getirmek veya başka bir zikir
getirmek bid'attır. Zira Resuli Ekrem (sav) zamanında her dört rek'at kılındıktan sonra bizim gibi zikir ve salavatları onlar getirmiyordu. Eğer
yapılan zikir ve salavatı şerifenin amacı teravih namazının sünnetleri olmazsa, amaçlan her zamanki gibi matlup o-lan zikir ve salavatlar getirilir.
Bu şekilde değerlendirilirse sünnet bölümüne girer.
Hanefîlere göre teravih namazı, iki rek'atta bir selam verilince tam akşam namazının iki rek'at sünneti gibi kılınır.
Şayet dört rek'atta bir selam verilirse tam yatsı namazının dört rek'at sünneti gibi kılınır. Cemaatle kılındığında cemaat hem teravihe, hemde imama
uymaya niyet eder. imamda tekbirleri, tesmileri ve kıraati aşikare yapar. Teravih namazını her iki rek'atta bir selam vererek kılmak ve on selamla
bitirmek sevap cihetinden daha faziletlidir. Dört rek'atta bir selam vererekde kılınır.
Sekizde,onda veyahut yirmide bir selam vererek kılmak her ne kadar caizsede mekruh olur. Teravih namazını kılacak kimsenin teravih namazına
veyahut vaktin sünnetine niyet etmesi ihtiyaten daha uygun olur. Mutlak olarak namaza veya namazına niyet edilmesi ekseri fukahalara göre
caizdir.
Teravihin her rek'atında on ayet okunması müstehaptır. Zira böylece okumaya devam edilirse bir Ramazan'da bir hatim yapılmış olur. Bu şekilde de
hatimle teravih namazı kılınması sünnet olur. Bazı fukahaya göre bu hatimin yirmi yedinci geceye yani "Kadir Gecesini rastlatılması daha uygun
olur. Okuyuşunda hata ve noksanlık olan bir imamın mescidini bırakarak daha düzgün okuyan bir imamın mescidine gitmekte bir sakınca yoktur.
İmamın teravihte cemaati usandıracak miktar Kur'an okuması uygun değildir. Şu halde fatiha suresinden sonra okunacak ayetler bir sureden veyahut
ayetten noksan olmamalıdır. Teravihin oturmalarında teşehhüdden sonra salavatlar kesinlikle terk edilmemelidir. Teravih namazını özürsüz olarak
otururken kılmak veya uykunun bastırdığı bir haldeyken kılmak mekruhtur. İmamın rukuya varmasına kadar bekleyipte ondan sonra imama tabi
olmak mekruhtur.
Mescidlerde teravih namazı cemaatle kılındığı halde bir özrü olmaksızın cemaati terk edip bu namazı evinde kılan kişi her ne kadar günaha
girmesede fazileti terk etmiş olur. Zira mescidde kılmanın fazileti daha çoktur. Teravih orucun sünneti değildir. Aynı zamanda vaktin sünnetidir. Bu
sebeple hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar içinde teravih namazı kılmak sünnettir. Akşam ü-zeri İslam dinini kabul eden bir
kimse içinde, akşam üzeri hayızdan veya nifastan temizlenen müslüman kadın içinde o gece teravih namazı kılmak sünnettir,
Hanefîlere göre bayram namazlarının meşruluğu kitap, sünnet ve icma delillerine dayanır. Bayram namazları hicretin birinci yılında meşru
kılınmıştır. Bayram namazlarının ilk vakti ise güneşin görünüşüne nazaran ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükselip kerahat vaktinin çıktığı
andır. Bu vakitte güneşin doğmasından yaklaşık elli-ellibeş dakika kadar devam eder. Orta boylu bir mızrak on iki karış uzunluğundadır.
Bayram namazları ikişer rek'attır. Cemaatle aşikar olarak kılınır. Ezan ve kameti yoktur.
İmam iki rek'at Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder, cemaatse iki rek'at bayram namazına, uydum hazır olan imama diye niyet
eder. Allahu Ekber dedikten sonra iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. İmam ve cemaat hepsi gizlice sübhaneke'yi okur. Sonra imam açıktan
cemaatse gizlice Allahu Ekber diye üç kere tekbir alırlar. Her tekbirde eller yukarıya kaldırılıp ondan sonra yanlara salıverilir. Ve tekbir arasında
üç teşbih miktarı durulur.
Üçüncü tekbirin arkasından yine eller bağlanır. İmam gizli olarak Eüzü besmele açık olarak fatiha ile bir miktar Kur'an okur. Açık olarak Allahu
Ekber diyerek rüku ve secdeye gider. Cemaatte gizlice tekbir alarak imama tabi olur. Sonra tekbir alınarak ikinci rek'ata kalkılır. İmam yine gizlice
Büzü besmele sonrada açıktan fatiha ve bir miktarda Kur'an okur. Tekrar üç kere eller kaldırılarak ilk rek'at-ta olduğu gibi tekbir alınır. Bundan
sonra yine imam açık, cemaatse gizlice Allahu Ekber diyerek tekbir alarak rüku ve secdeye gidilir. Bundan sonra oturulup tahiyyat, salli-barik ve
rabbena atina duaları gizlice okunur. İki tarafa selam verilerek namaza son verilir.
Bu şekilde olan bayram namazlarının her rek'atmda üç ilave tekbir bulunur aynı zamanda da bu tekbirler vaciptir. İmam Malik'e göre birinci rek'atta
yedi, ikinci rek'atta beş tekbir alınır ve tekbirler her iki rek'atta kıraatten evvel alınır. Hanbeli mezhebine göre birinci rek'atta altı, ikinci rek'atta beş
tekbir alınır ve her iki rek'attada tekbirler kıraatten evvel yapılır. İmam bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbe okumak için minbere çıkar.
Cuma hutbesi gibi iki hutbe okur. Yalnız bayram hutbelerine tekbirle başlanır. Cemaatte bu tekbirlere gizlice katılır.
Hatib Ramazan bayramı hutbesinde cemaate fıtır sadakası ü-zerine, Kurban bayramı hutbesindeyse kurban ve teşrik tekbirleri hakkında bilgi verir.
Cuma hutbelerinde ne gibi şeyler sünnetse bayram hutbelerindede onlar sünnettir. Mekruh olanlarda mekruhtur.
Şayet imam birinci rek'atta bayram takbirlerini unutursa fatihayı tamamen veyahut bir kısmını okuduktan sonra hatırlarsa derhal bayram tekbirleri
alır ve fatihayı baştan okur. Fatiha ve zammi sureleri okuduktan sonra hatırlarsa o zaman yalnız tekbirleri almak yeterlidir. Bayram namazlarının
birinci rek'atımn rükusunda olan imama tabi olan kişi eğer bu ruküya varacağına emin olursa gizlice ayakta iftitah tekbiri ile mezhebine göre ilave
olan tekbirleri alır. Ondan sonra ruküya gider. Şayet yetişeceğinden emin olmazsa iftitah tekbirinin arkasından rükuya gider. Bayram tekbirlerini
ruküdayken ellerini kaldırmadan alır. İmam doğrulunca bayram tekbirlerini bitirmiş olmasa bile kendisi kalkar. Onun üzerinde olan tekbirler ondan
düşer. İmamla alacağı tekbirlerde imama uyar. Şayet kendi mezhebine göre yapmasa bile fazla veya noksan tekbir almaz. Eğer imamın aldığı tekbir
ashabı kiramdan nakledilen miktardan fazla olursa o zaman imama tabi olmak lazım gelmez.
Bayram namazlarının ikinci rek'atma yetişen kişi birinci rek'atta kazaya kalkınca besmele, fatiha ve ilave sureyi okuduktan sonra bayram
tekbirlerini alır. Bu kişi yetişemediği rek'atta kendi kendine alacağı tekbirlerin sayışımda kendi mezhebine göre yapar. Zira bu kişi kaza ettiği



bölümde serbesttir. Yani imama bağlı değildir. Şayet cenaze namazı ile bayram namazı bir araya gelse evvela bayram namazı kılınır. Ondan sonra
cenaze namazı kılınır. Ondan sonrada bayram hutbesi okunur.
Bayram namazına yetişemeyen kişi kendi başına bayram namazı kılamaz. İsterse dört rek'at nafile namaz kılar. Sevap bakımından bir kuşluk
namazı yerine geçer.
Şafiilere göre bayram namazı sünneti müekkeddir. Bir rivayete görede farzı kifayedir. Zira İslamın alametlerinden sayılır. Cemaatle kılınması
daha faziletlidir. Yalnız başına hutbesiz kılmabilir. Bayram namazını misafirler ve kadınlar tek başlarına kılabilirler. Güne şindoğuşundan zevale
kadar kılmabilir.
Malikilere göre bayram namazı sünnet-i müekkededir. Bir görüşe görede farzı kifayedir. Hanbelilere görede farz-i kifayedir. İmam ile kılamayan
kişinin bunu kaza etmesi sünnettir. Kurban bayramı namazını ilk vaktinde kılmak, Ramazan bayramımda biraz geciktirmek müstehaptır. Bayram
namazları bir şehirde umumi bir musallada kılınabildiği gibi birden fazla camilerdede kılmabilir.
Ebu Said el-Hudri (ra)'dan rivayet edilmiştir:
Resuluüah (sav) Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde musallaya çıkar, ilk yaptığı iş namaz kıldırmak olurdu. Sonra namazdan ayrılır, insanlar

saflar halindeyken onlara karşı durup vaazda bulunur, emirler verirdi. 
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Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, misvak kullanmak, gülyağı ve benzeri hoş kokular sürmek, giyilmesi mubah olan elbiselerden
temizini giyinmek, yüce Allah'ın nimetlerine şükür için neşe ve sevinç göstermek, karşılaşılan mü'min kardeşlere güleryüz-lülük göstermek, elden
geldiği kadar o günde fazla sadaka vermek, bayram gecelerini ibadetle geçirmek müstehap ve güzel görülmüştür.
Ramazan bayramında bayram namazından evvel hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi, Kurban bayramında ise bir şey yenilmemesi müstehaptır. Buna
göre kurban kesecek kişi ile kesmeyecek olan kişi eşittir. Kurban kesecek kimsenin keseceği kurban etini her yemekten Önce yemesi daha
uygundur. Bayram namazından Önce bir şey yersede kerahat yoktur. Kurban kesecek kişi saçlarını ve tırnaklarını kesmeyi geciktirir. Bunu yapmak
menduptur. Lakin bu geciktirme hoşa gitmeyecek bir durumu ortaya koyacak bir müddet olmamalıdır.
Bunun en uzun müddeti kırk gündür. En iyi şekli haftada bir defa tırnakları ve bıyıkların bir kısmını kesmektir. Ziyade tüyleri gidermek, yıkanmak
suretiyle beden temizliğine bakmaktır.
Bu şekilde olmazsa on beş günde bir defa yıkanmalıdır. Kırk günden fazla terk edilmesi ise mazur görülemez.
Bayram günü camiye bir vakar ve sükun ile gidilir. Ramaza bayramında namaza giderken gizlice, Kurban bayramında ise açıkça tekbir alınması ve
namazdan sonra da mümkünse başka yoldan eve gidilmesi menduptur. Kurban bayramının birinci gününe yevmi nahir, diğer üç gününede eyyamı
teşrik denir. Bu bayramdan önce olan günse yevmi arefedir. Zilhiccenin dokuzuncu günüdür.
Şu halde Ramazan bayramında arefe yoktur. Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar yirmi
üç vakit farz namazın arkasından bir defa şöyle tekbir almırki bunlara teşrik tekbirleri denir.
Allahu Ekber Alîahu Ekber Lâ ilahe illallahu valîahu ekber Al~ lahu Ekber ve lil lahilhamd" Tekbirlerin bu miktar okunması iki imamın görüşüne
göredir. Uygulama da buna göre yapılmaktadır. İmamı Azam'a göre bu tekbirler arefe gününün sabahından ertesi gününün ikindisine kadar olan
sekiz vakit farz namazın arkasından alınır.
Teşrik tekbirleri fıkıh alimlerinin çoğuna göre vaciptir. Sünnet diyenlerde vardır. Teşrik tekbirinin manası; Hah her şeyden yüce ve büyüktür. Allah
her şeyden yüce ve büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah her şeyden yüce ve büyüktür. Allah her şeyden yüce ve büyüktür."
Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre tekbirlerin yirmi üç vakit okunması vaciptir. Fetvada bunlara göre verilmiştir. Ebu Yusuf ile İmam
Muhammed'e göre farz namazları kılmakta mükellef olan kimse için bu tekbirler vaciptir. Bunun için tek başına namaz kılanla imama uyan, yolcu
ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın müsavidir. Bu tekbirler cemaatle olsun, münferiden olsun eda edilir. Kazada edilebilir. Erkekler tekbiri
aşikar, kadınlarsa gizlice getirirler. Vitr namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirlmez. Ebu Ha-nife'ye göre ise teşrik tekbirlerinin vacip
olması için mukim olmak, hür olmak, erkek olmak ve namazı müstehap olan şekilde kılmak şarttır.
Bunun için misafirlere, kölelere, kadınlara ve tek başına namaz kılanlara bu tekbirler vacip değildir. Lakin bunlar kendilerine tekbir vacip olan
cemaatle namaz kılanlara uymaları halinde tekbir almaları lazımdır. Cuma ve Bayram namazları kılınmayan köylerde bulunanlarada vacip olmaz.
Cuma günü öğle namazını kendi aralarında cemaatle kılan özürlü kimselerede vacip olmaz. Kadınlarında kendi aralarında cemaatle namaz
kılmaları, müstehap şekilde olan cemaatten sayılmaz.
Bir senenin teşrik günlerinde terk edilen bir namaz yine o senenin teşrik günlerinden birinde kaza edilse sonunda teşrik tekbiri alınır. Lakin başka
günlerde veya başka bir senenin teşrik günlerinde kaza edilecek olursa teşrik tekbirinin alınması lazım gelmez. Bir namazda sehiv secdeleri, teşrik
tekbirleri ve telbiye toplanacak olsa sehiv secdeleri yapılır, sonra tekbir alınır. Ondan sonrada tel-biyede bulunulur.
Eğer telbiye evvela yapılsa sehiv secdeleri ve teşrik tekbiri düşer. Arefe günü insanların bir yerde toplanarak Arafat'ta bulunan hacıları taklit edip
onlar gibi yapmaları bir delile bağlı değildir. Aynı zamanda günah ve suç sayılır. Bayram günlerinde müslümanların birbirlerini tebrik etmesi,
görüşüp musafaha yapması ve birbirlerine Gaferallahu lena ve leküm" "Allah bizi ve sizi bağışlasın" yahut  Takabbellahu teala mİnna ve minküm"
"Yüce Allah bizden ve sizden kabul buyursun" şeklinde duada bulunulması menduptur.
 
İmama Tabi Olanların Halleri Üçe Ayrılır:
 
a- Müdrik:
 
Bu tüm namazını baştan sona kadar imamla beraber veya i-mama ilk rek'atın rükusunda yetişen kimsedir. Bu kimse ayakta iftitah tekbirini alır,
sonra rükuya gider. Aynı zamanda o rek'at namazdan sayılır.
Nafile bir namaza başlamış olan kimse yanında cemaatle namaza başlansa bu nafileyi yalnız iki rek'at olarak kıldıktan sonra cemaate katılır. Şayet
üçüncü rek'ata kalkmışsa onuda dördüncü rek'at olarak tamamladıktan sonra cemaate katılır. Şayet bir kimse nafile namazabaşlarsa fakat cenaze
namazını kaçırmaktan korkarsa o zaman derhal nafile namazını bırakır. Cenaze namazı için cemaate katılması gerekir. Cemaatin sabah namazına
başlamış olduğunu gören kimse cemaate yetişebileceğini zannederse derhal sabah namazının sünnetini kılar. Şayet yetişemezse sübhaneke, ve sure



ilavesini bırakıp yalnız fatiha suresi ile rüku ve sücudda birer teşbihle yetinebilir.
Bunları yaptıktan sonra imama tabi olur. cemaate yetişme ü-midi yoksa o zaman sünnete başlamayıp imama tabi olur. Ondan sonra o sünneti kaza
etmez. Bir görüşe göre sabah ve öğle sünnetleri kuvvetli olduğundan kerahat vaktinde olmamak ve kazanın vaktini geçmemek şartıyla kazaları
caizdir. Şayet sabah sünnetine başlamışsa onu tamamlar kesin olarak bırakmaz.
Lakin öğle, ikindi ve yatsı namazları öyle değildir. Bu namazların cemaatle kılınmaya başlanmış olduğunu gören kimse bunların sünnetini
kılmadan imama uyar. Sonra öğlenin dört rek'at sünnetini kaza eder. İkindinin sünnetini ise vaktin kerahatinden olduğundan kaza etmez.
Yatsı namazının dört rek'at sünnetini bir gayrı müekked sünnet olduğu için dilerse kaza eder. Vaktin çıkacağını ve cemaatin tamamen
kaçırılacağını kesinlikle anlayan kimse sünnetleri terk edebileceği gibi kendisinde bulunan az bir necisi gidermeklede uğraşmaz. Lakin başka bir
cemaat bulunabileceğine kanaat eden kimsenin az pisliği gidermeden namaza başlaması caiz olmaz, bu daha sevaplıdır. Öylece namaz ihtilafsız
olarak sahih olur. Şafıilere göre namaz az necislede bozulur.
 
b- Lahık:
 
Namaza imamla başladığı halde kendisine uyku, dalgınlık veya cemaatin fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdestsizlik hali arız olupta namazın
tamamını veya bir kısmını imamla kılmayan kimsedir.
Lahik hareket cihetinde aynı muktedi gibidir. Muktedi imamın arkasında Kur'an okuyamayacağı gibi lahikte kaçırmış olduğu rek'-atları kendi başına
kılınca Kur'an okuyamaz. Aynı zamanda muktedi gibi hareket eder ve kendi başına kılacak olduğu rek'atlarda yanılmalardan dolayı sehiv secdeleri
yapmaz.
Lahik isterse kaçırdığı rek'atları veya rükünleri kaza eder. Mesela bir me'mum dördüncü rek'attayken burnundan kan gelse saftan ayrılması
gerekir. Aynı zamanda namaza aykırı olacak bir şeyle uğraşmaksızm derhal abdest alır. İmkan bulduğu yerde imama tabi olur. İmam selam vermiş
olursa kendi kendine dördüncü rek'atı hiçbir şey okumaksızm imamın arkasında kılıyormuş gibi tamamlar. Lahik, hüküm bakımından imamın
arkasında namazını kılmış gibi sayılır.
Şayet bu şekil üçüncü rek'atta olsa, imamda dördüncü rek'ata başlamış olsa lahik abdest alır. Evvela o üçüncü rek'atı kıraatsız olarak kılar. Bundan
sonra imama tabi olur. İmamla beraber dördüncü rek'atı kılarak selam vermiş olur. Şu halde imama yetişemeyeceğini kesin olarak bilse hemen
imama tabi olur. Eğer imam selam verirse kendisi kalkar ve üçüncü rek'atı kıraatsız olarak kılar ve selam verir.
Şayet lahik, imamı sehiv secdelerinde bulacak olsa ve lahikte namazını tamamlamamışsa imamla beraber bu secdeleri yapmaz. Namazını
tamamladıkdan sonra sehiv secdeleri yapar. Her lahikin yukarıda belirtildiği şekilde hareket etmesi kolay değildir. Bunun i-çin lahik olan kimselerin
bu noksan kalan namazlarına yeniden başlamaları daha uygun olur.
 
c- Mesbuk:
 
Bir rek'at kıldıktan sonra imama tabi olan kimsedirki son oturuşta dahi imama tabi olsa yine mesbuktur. Mesbuk kaza edeceği rek'attada tek başına
namaz kılan gibidir. Mesela bir kişi sabah namazının ikinci rek'atmda imama tabi olsa mesbuk sayılır. Aldığı tekbirden sonra sükut eder, imamala
beraber son oturuşta yalnız tahiyyatı okur.
İmam selam verdikten sonra mesbuk ayağa kalkar ve imamla beraber kılmamış olduğu ilk rek'atı kılmaya başlar. Sübhaneke ve Eüzü besmeleden
sonra fatiha suresi ile bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okur. Bildiği şekilde rüku ve secdelere gider. Ondan sonra oturarak tahiyyatı, salavatlan ve
Rabbena atina'yı okuduktan sonra selam verir.
Akşam namazının ikinci rek'atında imama uyan kimsede birinci rek'at hakkında böylece hareket eder. Mesbuk akşam namazının son rek'atmda
imama uysa sübhanekeyi okur ve imamla birlikte o rekatı kılarak teşehhüde oturur.
İmamın selamından sonra kalkar. Sübhaneke, Eüzü besmele, fatiha ve bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okur. Rüku ve secdelerden sonra oturur ve
yalnız tahiyyat okur. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek ayağa kalkar. Yalnız besmele ile fatiha ve bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okuyarak rüku
ve secdeleri yapar. Bundan sonra son oturuş yaparak selam verir ve namazı bu şekilde tamamlar.
Bu durumda üç defa teşehhüde oturmuş olur. Şayet mesbuk, ikinci rek'atın sonunda sehiv secdesi yaparak teşehhüde oturmazsa sehiv secdesi
yapması lazım gelmez. Zira bu rek'at bir cihetten birinci rek'atın yerindedir.
Mesbuk dört rek'atlı namazlardan birinin dördüncü rek'atında imama tabi olsa, imamla teşehhüde oturduktan sonra kalkar. Sübhaneke, Eüzü
besmele, fatiha ve bir miktar Kur'an okur. Rüku ve secdelerden sonra oturur. Yalnız tahiyyat okur, ondan sonra kalkar. Besmele ile fatihayı ve bir
miktar daha Kur'an okur. Sonra rüku ve secdelere gider, oturmaksızm kalkar. Yalnız besmele ve fatiha ile bir rek'at daha kılarak son oturuşu yapar.
Tahiyyatı, salavatlan ve Rabbena aünayı okuyup selam verdikten sonra namazı tamam olur.
Eğer mesbuk dört rek'atlı namazların üçüncü rekatında imama tabi olsa o zaman imamla beraber son oturuşta yalnız tahiyyatı okur, imamın
selamından sonra kalkar. Sübhaneke, Eüzü besmele, fatiha ve bir miktar Kur'an-ı Kerim okur. Yine rüku ve secdelere varır ve teşehhüde oturur.
Tahiyyatı, salavatlan Rabbena atinayı okuyarak selam verir.
Mesbuk dört rek'atlı namazların ikinci rek'atmda imama tabi olsa üç rek'atı imamla beraber kılmış olur. Teşehhüdden sonra selam verirse ayağa
kalkar. Sübhanekeyi, Eüzü besmeleyi, fatihayı ve ekleyeceği sureyi okur. Rüku ve secdelere gider, son oturuşu yapar. Selamdan sonra namazı
tamam olur. İmam rükudayken imama tabi olan kimse o rükuya bağlı olan rek'ata yetişmiş sayılır. Şu halde secde halinde yetişmiş olan kimse o
secdenin rek'atına yetişmiş olmaz. Bu sebeple o rek'atı yukarıda anlatıldığı gibi kaza etmesi lazımdır. Mesbuk, imamın selamından sonra Allahu
Ekber diyerek ayağa kalkar ve noksan kalan rek'atları tamamlar. İmam selam vermeden önce kalkması uygun değildir. Fakat namaz vaktinin
çıkmak üzere olması veyahut insanların önünden geçme durumu olması gibi özürler nedeniyle kalkılması uygun olur. Bununla beraber imam daha
selam ile namazdan çıkmamış olsa mesbukun teşehhüd miktarı oturması lazımdır. Bundan evvel kalkması caiz değildir.
İmamın teşehhüdü tamamlamadan evvel mesbukun kalkıp Kur'an okuması muteber değildir. Bunun için mesbuk birinci veyahut ikinci rek'atı kaza
için ayağa kalkarda imamın teşehhüdü bittikten sonra namaz caiz olacak kadar Kur'an okursa namazı caiz olur. şu halde namaz caiz olmayacak



kadar az okursa namazı sahih olmaz.
Mesbukun kaza edeceği rek'atlarda başkasına tabi olması ve başkasınında bu halde mesbuka tabi olması caiz değildir. Zira mesbuk burada yalnız
başına sayılmaz. Fakat bir mesbuk ne kadar rek'at kaza edeceğini yalnız göz önünde bulundurursa bununla beraber namazı bozulmaz. Şayet
mesbuk namazını baştan kılmak niyetiyle tekbir alacak olsa önceki tekbirle başlamış olduğu namazı bozmuş olur. Tek başına namaz kılan kimse
böyle değildir. Başka bir namaz kılmaya niyet etmezse aynı namazı baştan kılmak niyeti ile alacağı tekbir bu namazı bozmaz. Zira her iki namaz tek
başına kılan için birbirinin aynıdır.
Mesbuk ise bir taraftan tek başına namaz kılan gibidir. Bir taraftan da imama tabi olduğundan aynı namaz değildir. Mesbuk Ebu Hanife'ye göre
Kurban bayramında teşrik tekbirlerini imamla birlikte getirir. Ondan sonra ayağa kalkar ve namazını tamamlar. Bununla beraber Ebu Hanife'ye göre
tek başına namaz kılan kimse bu tekbirleri getirmek onun hakkında vacip değildir.Bunun için mesbuk tek başına namaz kılan kimse gibi değildir.
Aynı zamanda imama tabi olan kimse yerindedir.
Şayet mesbuk ayağa kalkması sahih olacak bir zamanda ayağa kalkıpta imam daha selam vermeden mesbuk namazı bitirerek selamda imama
yetişdikten sonra imamla beraber selam verse namazı sahih olur. İmam daha selam vermeden mesbuk tahiyyatı okuyup bitirirse bir görüşe göre
susar, bir görüşe görede "şehadet" sözünü tekrarlar. Bu konuda sahih olan tahiyyatı yavaş yavaş okumasıdır. Birinci oturuşta imamdan Önce
teşehhüdü bitirmiş olan bir mukte-dide susar, daha teşehhüdde bulunmaz.
Mesbuk cehren yani aşikare okunan namazlarda imama tabi olan kimse sübhanekeyi okumaz. Geri kalan rek'atlan kaza yaparken okur. En sahih
görüşte budur. Zaten buna yukarıda işaret edilmiştir. Eğer imam sehiv ederek beşinci rek'ata kalkınca mesbukta onunla beraber kalksa şayet imam
dördüncü rek'ata oturmuşsa mesbukun namazı bı kalkışı ile fesada gider. Şayet imam dördüncü rek'atta oturmamışsa beşinci rek'atta secdeye
gitmedikçe mesbukun namazı fesada gitmez.
Bir mesbuk lahikte olabilir. Mesela, imama sonradan uyan kimse uyku veya abdesti bozan bir sebeple rükünlerden veya rek'atlar-dan birkaçını
kılmazsa hem o kimse mesbuk olur hemde lahîk olmuş olur. Bu vaziyette olan kimse evvela kaçırdıklarını kıraatsız olarak kaza eder. Sonrada geri
kalan namazda imama tabi olur. Bundan sonra da imama tabi olmadan evvelki rek'atlan Kur'an okuyarak kaza eder.
Evvela bunları kaza ettikten sonra namaz arasında kaçırmış olduğu rükünleri veyahut rek'atları kaza etmeside caiz olur, lakin bu şekilde yaparsa
günahkar olur. Zira meşru sırayı gözetmemişdir.
 
Yağmur Duası (İstiska) Namazı:
 
Yağmurlar kesildiği zaman müslümanlar yağmur duasına çıkarlar. İkramı bol olan yaratıcımızdan yağmur yağdırmasını isterler. Ebu Hanife'ye
göre istiskadan maksad yalnız duadır, mağfiret dilemektir. Bunun için cemaatle namaz kılmak sünnet değildir. Şayet kılınmış olsa caiz olur. Ancak
insanlar isterlerse namazlarını ayrı ayrı kılabilirler.
Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre istiska için en büyük i-darecinin veya onun göstereceği kimsenin cuma namazı gibi aşikare okuyuşla iki
rek'at namaz kıldırması mendup olur. Bu namaazdan sonra bayramlarda olduğu gibi hutbe okunur. Lakin hatib yerde durur, minbere çıkmaz. Sopa,
kılıç ve ok gibi bir şeye dayanarak hutbelerini okur. Üç gün arka arkaya istiska duasına çıkılması iyidir.
Şayet yağmurun yağması gecikirse eski elbiseler giyilir ve başlar öne eğilerek tevazu içinde yaya olarak sahraya çıkılır. Evvela tev-beler yapılır ve
sadakalar verilir. Haksız yere alınmış olan şeyler-var-sa sahiplerine geri verilir. Müslümanlar için mağfiret istenir. İmam Muhammed'e göre hatip
hutbe esnasında elbisesi dört köşeli ise bunun aşağısını yukarıya, yukarısını aşağıya çevirir. Değirmi ise sağını sola, solunu sağa getirir. Giydiği
kaba kaftansa içini dışarıya, dışını da içeriye getirir. Fakat cemaat elbiselerini böyle yapmaz.
Müslümanlar yağmur duasına çıkarlarken çocuklarını, evcil hayvanlarla onların yavrularımda beraberlerinde götürürler. Çocukları ve yavruları bir
müddet yanlarından uzaklaştırırlar. Bu şekilde üzüntülü bir hal içinde zayıflara ve yaşlılara dua ettirerek kendileri-de amin derler. îşte üzüntü,
tevazu, kalp yumuşaklığı ve büyük bir teslimiyet içinde yüce Allah'ın rahmet ve yardımı istenir. Eğer sahraya çıkmadan yağmur yağmaya başlarsa
buna bir şükür karşılığı olsun diye yine sahraya çıkarlar. Bunu yapmak mendup olur.
Yağmurlar istenenden çok yağmaya başlarsa o zaman bunun kesilmesi veya başka taraflara dönmesi için dua edilmesinde bir sakınca yoktur.
Yağmur yağarken Allahümme sayyiben na'fian Allah'ım bunu yararlı yağmur yap diye dua edilir. İstenenden fazla yağmcada Allahümme havaleyna
vela aleyna diye dua edilir. Dua eden kimse isterse ellerini yukarıya kaldırır, isterse iki işaret parmağı ile işaret eder. Bütün dualarda ellerin içlerini
göğe doğru tutmak sünnettir.
Şu halde bu yağmur duasında gafil olan kimseler için bir uyarma dersi vardır. Her an sonsuz rahmetine ve yardımına kavuşmakta bulunduğumuz
ikram ve merhameti bol olan Allah'ımızı hiçbir zaman unutmamak gerekir ve her vesile ile ona muhtaç olduğumuzu anlayarak yüce varlığına
yönelmek ve yalvarışta bulunmak bizim i-çin bir kulluk borcudur.
Zaman zaman bulutlardan topraklarımıza yağan o yararlı yağmurlar kesilse, bunun neticesinde ırmaklar ve dereler kurusa, su kanalları bomboş
kalsa acaba bu suları kim bize getirebilecektir? Kaynaklarımızdan daima fışkırıp duran ve hayatımıza hizmet eden o tatlı ve berrak suları yüce Allah
yerin dibine geçirse acaba bunları kim bize getirebilecektir? Zira Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:
Deki: bana bildiriniz bakalım. Eğer suyunuz bir sabah yerin dibine batıp çekilse size böyle akıp giden bu suyu (Allah'tan başka) kim getirebecektir?

 
[82]

Ayeti kerimede dikkatimizi buraaya çekiyor. Artık insanlık için habersiz kalmak ve haktan yüz çevirip nankörlük etmek kesinlikle caiz değildir.
Şafıilere göre istiska namazının kılınması üç şeyden birini veya hepsini yapmak sünnettir.
Tek olarak veyahut cemaatle yağmurun gelmesi için dua etmek.
Farz namazların son rek'atmda ve diğer namazların sonunda dua etmek.
Namaz kılmak ve namazdan sonra hutbe okumaktır. Bu namazın en iyi şekli şöyledir; müslümanların başında olan idareci veya onun vekili namaza
çıkmadan önce halka tevbe etmek, sadaka vermek, mazlumun hakkını zalimden almak ve dört gün oruç tutmak için emir vermektir.
Öyle şeyleri yapmak duanın kabul edilmesinde etkili olduğu i-çin müstehap olmuştur. Zira öyle şeyler duanın kabul edilmesinde tesirli oldukları
merfu hadislerle sabit olmuştur. Orucun dördüncü gününde elbiseler eski ve yamalı olduğu halde tevazu içinde çocuk ve yaşlılarla beraber



durdukları yerin dışına çıkılır. Müslümanların idarecisi veya onun vekili halkın önüne geçerek iki rek'at namaz kıldırır.
îbni Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: Hz Peygamber (sav) mütevazı bir şekilde eski elbiseleriyle, huşu içinde kendini duaya kaptırmış olduğu

halde ve tezarru ettiği halde bayram namazında olduğu gibi iki rek'at namaz kıldı
[83]

Namazdan sonra hatib hutbeye çıkarak bayram hutbesi gibi hutbe okur. Yalnız birinci hutbede tekbir yerine dokuz istiğfar, ikinci hutbedede yedi
istiğfar edilir.
Rabbinİzden mağfiret dileyin. Şüphesiz ki o, çok bağışlayıcıdır. Ondan mağfiret dileyinki üzerinize göğü yani rahmet yağmurunu bolca indirsin."
[84]

Sema kelimesinden maksudumuz yağmur, midnar kelimesinden maksudumuzsa yağmurun bolca inmesidir. Hatib ikinci hutbeye başlayıp üçte
birini okuduktan sonra kıbleye dönerek sırtını halka çevirir. Allah'a karşı zilletini göstermek amacıyla elbisesinin alt tarafını üste, üst tarafını alta,
sağ tarafını sola, sol tarafını sağa çevirir.
Ebu Hureyre'nin rivayeti şu şekilde olmuştur:
Hz Peygamber (sav) bir gün istiskaya çıktı. Bize ezansız ve kametsin olarak iki rek'at namaz kıldırdı. Sonra bize hutbe okudu. Ellerini kaldırıp

yüzünü kıbleye döndürerek Allah'a dua etti. Sonra ridasım çevirdi. Sağ yanı sol cephesi ve sol yanı sağ cephesi üzerine getirdi. 
[85]

Orada bulunan halkında Hz peygamber (sav) gibi yapmaları menduptur. Hatibin hutbe okurken bolca istiğfar, dua ve tazarru yapması salah ve takva
ehliyle tevessül etmesi çok münasip olur. E-nes bin Malik şöyle anlatıyor:
Ömer yağmur yağmadığı zamanlarda Abbas bin Abdülmutta-lib'i yanına alarak yağmur duasına çıkyor ve şöyle diyordu: Ey Allah'ım! Daha önce
peygamberimizle sana tevessül ederdik, sen bize yağmur yağdırırdın. Şimdide peygamberimizin amcasıyla tevessül ediyoruz. Bize yağmur ihsan

et. Ömer böyle dedikten sonra yağmur yağmaya başlardı." 
[86]

Yağmur duasına çıkıldığında çocukları, yaşlıları ve hayvanları-da götürmek lazımdır. Zira bu bela umumidir. Zımmilerin de orada bulunmalarına
mani olunmamalıdır. Resuli Ekrem (sav) efendimizden bize nakledilen yağmur duası şudur:
Allah'ım! Bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı olup her tarafı kaplayan ve her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et. Allah'ım! Bizi o
yağmurla sula. Bizi ümitlerini kesmiş kimselerden etme.
Allah'ım! Beldelerde, kullarda ve yaratıklarda öyle bir güçlük ve darlık varki senden başkasına arz edemeyiz."
Allah'ım! Bizim için ekinler bitir, hayvan memelerini sütle doldur. Bizi göğün bereketlerinden sula ve yeryüzünün bereketlerinden bize ürün bitir.
Allah'ım! Biz senden mağfiret dileriz. Şüphe yokki sen çok bağışlayansın. Artık bize gökten bol bol yağmur yağdır."
Bu dualar ayrıca Adem (as), Nuh (as), Musa (as) ve Yunus (as)'-ın yaptıkları dualardır. Belanın defi için yapılan bütün dualarda ellerin sırtını
yukarıya doğru kaldırmak sünnettir. İmamın birinci hutbe ile ikinci hutbenin başında yüzünü cemaate dönmesi , ikinci hutbenin sonunda kıbleye
dönüp gizli ve açıktan çokça dua yapması sünnettir. İmam duasını gizli yaparsa cemaatte gizli yapar. Açık yaparsa cemaat amin diye seslenir.
Yağmur fazla yağıp zarar verdiği zamanda şu duayı okumak sünnettir:
Ya Rab! Yağmuru üzerimize değil etrafımızdaki yerlere yağdır. Allah'ım! Tepelere, dağlara, vadilere ve ağaçların bittiği yerlere yağdır. "
Senenin ilk yağmuru yağdığında avret mahallinin dışındaki yerleri yağmur suyu ve akan selle yıkamak sünnettir. Gök gürlediğinde ve şimşek
çaktığmdada şu duayı okumak sünnettir:
Bir önceki duada geçen zırab kelimesi zarbın cemidir. Küçük dağ ve tepe manasmdadır. "Akam" kelimeside ekimin cemidir. Buda "bir araya gelen
ve bir tepecik teşkil eden toprak" demektir. Gaysen kelimesi yağmur, muğisen ise şiddetten kurtaran demektir. Henien kelimesi "mübarek, hoş ve
bir şeyle bulunmamış" demektir. Merien kelimesi fazla olması manasmdadır. Sahhan yeryüzüne şiddetle vuran yağmur demektir. Ğedekan çok ve
bol anlamındadır.
 
Küsuf ve Husuf Namazları:
 
Küsuf (güneş tutulması) ile husuf ay tutulması) namazları sünneti müekkeddir. Bu namazlar ayet, hadis ve icma-i ümmet ile sabit olmuştur. Zira
Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:
Güneş ve ay için (tutulduklarında) secdeye gitmeyin. Onları halk eden Allah için secdeye gidin."
Bu namazlar muayyen bir sebepten dolayı meşru kılınan namazlardır. Müslüman bu namazlarda Allah'a sığınarak güneşin ve a-ym ışığını geri
vermesi için Allah'a yakarır.
Küsuf namazı, hicretin ikinci yılında teşri kılınmıştır. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Ey insanlar! Güneş ve ay ancak Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar kesin olarak kimsenin ölümünden yada doğumundan dolayı da

tutulmazlar. Bunların tutulmasını gördüğünüzde açılıncaya kadar namaz kılıp dua ediniz.
[87]

Bu hadiste olan emir vücub için hamledilmemiştir. Çünkü Hz Peygamber'den (sav) gelen başka bir haber bunların sünnet-i mü-ekkede olduklarının
açık bir delilidir.
Bir bedevi Hz Peygamber (sav)'e: Üzerimde beş vakit namazdan başka namaz var mı? diye sorduğunda Hz Peygamber (sav): Hayır ancak istersen

nafile namaz kılabilirsin diye cecap vermiştir. 
[88]

Bu namazların cemaatle kılınması sünnettir. Küsuf ve husuf namazları için ezan ve kamet yoktur. Ancak es salatu camiatun namaz toplayıcıdır
diye nida edilir. Bu namaz münferiden de kılınabilir. Her biri en az iki rek'at olur. En iyisi ise her erk'atta iki kıyam, iki kıraat ve iki rüku yapmaktır.
Birinci kıyamda Fatiha dan sonra Bakara suresi, bu güzelce bilinmezse onun miktarı, ikinci kıyamda Ali imran suresi veya onun kadarı, üçüncü
kıyamda Nisa suresi veya onun kadarı, dördüncü kıyamda Maide suresi veya onun kadarı okunur.
Birinci rükuda Bakara suresinde yüz ayet kadar, ikinci rükuda seksen ayet kadar, üçüncü rükuda yetmiş ayet kadar, dördüncü rükuda elli ayet kadar
teşbih yapılır. Namaz tamam olduktan sonra imam ayağa kalkarak iki hutbe okur. Bu iki hutbenin şart ve rükünleri, cuma hutbesindeki şart ve



rükünler gibidir. îmam bu hutbelerde halkı tevbe etmeye teşvik etmeli, onları gafletten uyandırmaya çalışmalıdır.
Semure b. Cündüb'ten şöyle rivayet edilmiştir:

Hz Peygamber (sav) bize Küsuf namazı kıldırdı. Biz onun mübarek sesini işitmedik. 
[89]

Hz Aişe validemiz şöyle demiştir:

Hz Peygamber (sav) Husuf namazında kıraati cehren yaptı. 
[90]

Hz Peygamber (sav)'in gizli okuması güneş tutulması namazına hamledilir. Zira bu namaz gündüz kılınan namazlardandır. Açıktan okumasıda ay
tutulması namazına hamledilir. Zİra bu gece namazı gibidir. Bunun için kıraati cehren yapılır. Bunun delili, Hz Aişe validemizin rivayet ettiği şu
hadistir:
Resuli Ekrem (sav) zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Hz Peygamber (sav) hemen mescide çıkıp namaz için ayakta durdu ve aynı zamandada
tekbir aldı. İnsanlarda onun arkasında saf tuttular. Hz Peygamber bir kıraat yaptı. Sonra tekbir alıp uzun bir rüku yaptı. Sonra rükudan başını kadırıp
"semiallahu limen hamideh rabbena ve lekel hamd" dedi. Sonra ayakta durup uzun bir rüku yaptı. Bu rüku önceki rükudan az sürdü. Sonra tekrar
"semiallahu limen hamideh rabbena ve lekel hamd dedi." Sonra secde etti. Diğer rek'at-tada böyle yaptı. Son olarak dört rükuyu ve dört secdeyi
tamamladı. Namazdan çıkmadan öncede güneş açıldı. Sonra ayağa kalktı. İnsanlara hutbe okudu. Hamdü senadan sonra şöyle buyurdu; Şüphe
etmeyiniz ki güneşle ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ne ölümü nede doğumu için tutulurlar. Bunu gördüğünüz zaman
Allah'a yalvarırı, tekbir ve salavat getirin, sadaka verin ve hemen namaza iltica ediniz."
Güneş ve ay tutulması sırasında namazları kılmmamışsa güneş ve ay açıldıktan sonra bu namazları kaza etmek caiz değildir. Zira bu namazların
sebepleri vardır. Bu sebep ortadan kalktıktan sonra müsebbepte gider.
Bu namazlar için gusül etmek sünnettir. Zira bunların namazları cuma namazının anlamındadır. Zira cuma gibi bu namazlarda insanları bir araya
toplar. Şiddetli rüzgar, fazla karanlık, geceleyin fazla aydınlık yer sarsıntıları ve taşkın hastalıklar gibi korkunç olaylar karşısındada güneş ve ay
tutulması namazları gibi bir namaz kılınması hoş görülmüştür. Bu gibi olaylar ve arızalar hep Cenab-ı Allah'ın azamet ve kudretine hikmetli
işlerine delalet eden birer nişandır. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:

Biz o ayetleri (yani mucizeleri) ancak korkutmak için göndeririz. 
[91]

Bu gibi alametler insanları korkutmak, onları günahtan kurtarıp ibadet ve tevbeye yöneltmek için zaman zaman meydana gelen kudret
alametleridir. Bunları gören sağ duyulu bir kimsenin ruhunda bir korku, bir heyecan belirir. Gözlerinin önünde yüce Allah'ın celal ve azametini
canlandırmaya başlar. Artık o kimse büyük yaratıcımızın bu alemi ne kadar muntazam ve mükemmel bir şekilde yaratmış olduğunu anlar.
Daimel evkat o büyük yaratıcının korumasına muhtaç olduğunu kavrar. Bu anlayışla ezelden beri var olan yaratıcısına döner. Ona saygı için namaz
kılar. Onun korumasına ve yardımına kavuşmak için çalışmış olur. Güneş ve ayın ne gibi muntazam kanunlar dairesinde meydana geldiği
bilinmektedir. Düşünen bir insan için bu kanunları böyle belirli ve mükemmel bir şekilde meydana getiren yüce yaratıcıyı anlamak en ulvi bir
görevdir.
 
Hanefilere Göre Küsuf Namazı:
 
Güneş tutulduğu zaman cuma namazını kıldıran imam ezansız ve kametsiz en az iki rek'at namaz kıldırır. Ebu Hanife'ye göre gizlice ve iki imama
görede aşikar olarak fazla miktar kıraatte bulunur. Her rek1 atında bir rüku ve iki secde yapar. Namazdan sonrada güneş açılıncaya kadar kıbleye
doğru ayakta veya insanlara karşı oturarak dua eder. Cemaatte amin der. Böyle bir imam bulunmazsa insanlar bu namazı kendi evlerinde tek
başlarına kılabilirler. Ancak bu namazı büyük camilerde kılmak mescidlerde kılmaktan daha faziletlidir. Aynı zamanda sahradada kılınır.
Küsuf namazında Ebu Hanife'ye, İmam Malik'e ve İmam Ah-med'e göre hutbe okunmaz. Zira Peygamber efendimiz (sav) güneş tutulmasından
dolayı namaz kılınmasını, sadaka verilmesini, dua edilmesini tavsiye etmiştir. Hutbe okunmasını emretmemiştir. İmam Şafii ile İbni Hacer ve bazı
alimlere göre namazdan sonra hutbe okunması müstehaptır.
 
Husuf Namazı:
 
Ay tutulduğu zaman müslümanların kendi evlerinde tek başlarına olarak aynen güneş tutulması namazı gibi gizli ve aşikar okuyuşla iki veya dört
rek'at namaz kılmaları çok güzel görülmüştür. Bu namazın camide cemaatle kılınması îmam-ı Azam'a göre sünnet değildir, fakat kılınsa caiz olur.
İmam Şafii ile İmam Ahmed ve diğer bazı hadis alimleride bu namazın cemaatle kılınması görüşündedirler. İmam Malik'e göreyse cemaatle
kılınmaz. İnsanların geceleyin her taraftan.toplanıp bu namazı cemaatle kılmaları çok zor bir iştir.
 
Namaz Kılmayan Kişinin Hükmü
 
Namaz kelime-i tevhidden sonra Islamın en önemli rüknüdür. Zira insan öldükten sonra kabirde evvela namazdan sorguya çekilir. Onun terki
kesinlikle caiz olmaz. Korku namazı bahsinde açıklandığı gibi en korkulu hallerde bile terki için müsade olunmamıştır. Şu halde namazın edası
mümkün değilse koşarak veya yürüyerek edası olacaktır.
Hasta olan kimse; ayakta namazını eda etmeye gücü yetmezse oturarak, şayet bunada gücü yetmezse yaslanarak, bunada gücü yetmezse sırt üstü
yatarak, bunada gücü yetmezse baş veya gözleriyle işaret ederek namazını kılacaktır. Namazın farziyetinİ bilen kimse terk etse Hanefilere göre her
ne kadar cezası hapis olsada Şafii mezhebine göre pişmanlık getirip namaza devam etmediği takdirde kesinlikle cezası ölümdür. Delaleti kafi ve
sübütü sabit olan yalnız bir hükmü inkar eden kimsenin kafir olduğu gibi namazın farziyetinİ inkar eden de kafir
Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet edinceye ve namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlara



savaşmakla emrolundum. Bunları yapınca kanlarını ve mallarım benden korumuş olurlar. Ancak îslamın hakkı hariçtir ve hesaplanda Allah'a aittir."
[92]

Bu itibarla beş vakit namazın farziyetini inkar eden kimse İslamiyet dairesinden çıktığı gibi İslamiyetle hiç bir alakası kalmaz yoktur. Öyle
kimselerin kestiklerini yemek caiz olmadığı gibi onlarla evlenmekte caiz olmaz.
Namaz kılmayan kimse ben namazımı evde kılıyorum dese artık onun öldürülmesi caiz olmaz. Bir kimse abdest almamaya devam ederse en sahih
görüşe göre öldürülür. Zira abdestsiz namazın kılınması caiz değildir. Bir kimse cuma namazı ile nezir namazını kılmazsa öldürülmez. Bir kimse
vaktinde namazını kılmazsa mazeretsiz olarak tehir etse günahkar olur.
Şu halde yemek-içmek, uyku ve çalışmak gibi insanın yaşayışı için zaruri olan şeylerin zamanı başka. Kazalarını eda edinceye kadar tüm namazım
buraya hasr etmek icap eder. Fakat bir mazeret için namazı vaktinde kılmayan kimse için günah yoktur. Namazın özrü ikiye ayrılır:
1- Namazın affına vesile olan özürler şunlardır; hayız, nifas, baygınlık ve deliliktir. Şu halde delilik veya baygınlığa sebebiyet veren kimse o sırada
kılamadığı namazları kaza etmesi lazımdır. Şayet namazın vakti gelse o vaktin içinde namaz kılabilecek bir zaman bu-labilirse namaz vakti
geçtikten sonra hayız veya nifas ve delilik gi-bi bir durum zahir olursa o hal düzeldikten sonra o namazı kaza etmekle yükümlüdür.
2- Namazın terki için günahkar olmasına sebebiyet olmayan uyku ve unutkanlık gibi özürlerdir. Öyle geçen namazın örneği, bir kimse uykuya dalıp
sabah namazına kalkmazsa veyahut meşru olan bir iş ile meşgul olup namazı unutursa günahkar olmasada kaza etmekle yükümlüdür. Şayet
iskambil kağıdı, dama ve tavla gibi bir şeyle oynayıp namazı unutursa kaza etmekle beraber günahkar olur.
Bir müslümanm kazası namazı varsa geçmiş namazlarının hepsini kaza etmeyince bayram, vitr ve teravih namazları dahil hiçbir nafile namazını
kılamaz. Geçmiş namazını kaza ederken tertiple kaza etmek sünnettir. Mekruh olan vakitlerde kaza namazı kılmanın hiçbir sakıncası yoktur. Bu
hüküm Safirlere göre böyledir. Hanefi de ise kaza borcu olan kimsenin beş vakit namazın sünnetleri ile bayram namazlar mı, teravih namazını eda
etmesinde bir sakınca yoktur.
 
Kefaret
 
Kefaretin meşruiyetinin gayesi ise Allah namına verilip bilahare bozulan sözü miktarı belli olan fidye ile telafi etmek veya bedenle edası mümkün
olmayan ibadeti mal ile eda edip fakir ve muhtaçlara yardım etmektir. Yeminle orucun kefareti Kur'an-ı Kerim ve Ehadisi Nebeviyye ile sabittir.
Bunun inkarına kesinlikle mahal yoktur.
Bir mü'min kaç sefer yalanla yemin etmişse daha ölmeden önce kefaretini verecektir. Şayet gaflet sebebiyle vermemiş veya imkanı olmamışsa
ölümünden sonra malından verilmesi lazımdır. Yani malından verilmesi için vasiyet etmesi gerekir. Ölümünden sonra malından çıkarılıp vasiyetin
yerine getirilmesi lazımdır. Yaşlılıktan dolayı Ramazan-ı Şerifin orucunu tutmayan kimse daha hayatta iken orucun kefaretini vermeğe mecburdur.
Hayız, nifas veya hastalık gibi bir Özür veya bir gafletten dolayı oruç tutmamış kimse hayattayken ve imkanı varken günü gününe kaza etmesi
lazımdır. Yoksa o borcunun fidyesinin verilmesi için vasiyet etmesi lazımdır.
Namazın kefareti ise Şafii mezhebine göre namazını bırakmış olan kimse namazını kaza etmekle yükümlüdür. Fakat uyku ve unutkanlık gibi bir
özür olursa kaza acele değildir. Şayet özürsüz olarak namazını bırakmış ise kaza o zaman acele olması lazımdır. Şu halde yemek içmek, uyku veya
derdi maişet için yapılan iş hariç kazalarını eda edinceye kadar tüm boş zamanlarını kazaya sarfedecektir. Terk olunmuş olan namazı kaza etmezse
o zaman ulemanın ittifakıyla kefaretin verilmesi caiz değildir.
Bazı ulemaya görede kefaretin verilmesi caizdir. Bu görüşe göre öyle bir kimse şayet vasiyet etmemişse terk ettiği her namaz için orta olarak birer
avuç buğday verilmesi caiz olur.
Hanefi mezhebine göre ise ölen kimse eğer vasiyet etmişse o zaman terk ettiği namazları için kefaretin verilmesi caiz olur. Her bir namazın kefareti
için üç avuç buğday veya onun bedeli verilecektir.
Kefaretin farziyetindeki gaye, yeminini yerine getirmeyen kimseye oruç tutmayana ibret için ceza verilmesidir. Bununla beraber muhtaç ve fakir
olan kimselerlede yardımlaşmaktır. Bunuda kendi mali gücüne göre eda etmelidir. Zira cüzi bir menfaat için son zamanlar-da kefaret oyun ve hileli
duruma getirilmiştir.
Örneğin, ölmüş olan kimsenin zimmetinde iki yüz ölçek varken otuz ölçek gibi çok az bir şey getirilir ve İslam dininin hiçbir surette kabul etmediği
bir oyun ve hile yapılır. Meyyitin vekili veya onun velisi olacak olan otuz ölçeği fakire verir. Sonra o fakir bir daha meyyitin vekiline veya onun
velisine tekrar devreder. Hattaki iki yüz seviyesine yetişinceye kadar böylece tekrar edilir. Son olarak otuz ölçek gibi cüzi bir şeyle iki yüz ölçeklik
kefareti yerine getirilmeye kalkışılır. Şayet bu şekilde olan kefaret kabul edilse o zaman herşeyde buna göre kıyas olabilirdi. Mali ibadetler zekat
ve fitre de buna kıyas edilirdi.
Bu gibi hilelerle kefaret zekat ve fitre gibi müesseseler amaçlarından sapar. İslamda yardımlaşma ortadan kalkar. Ancak çok fakir olan kimse için
bazı alimler şu şekilde fetva vermiştir. Meyyitin malı olmazsa kefaretini eda etmek için bir miktar borç alıp günümüzde yapılan usulüne göre
yapılırsa manfıatı vardır demişlerdir. Namazın kefareti ise orucun kefareti üzerine kıyas edilmiştir. Dürrü Muhtar şöyle diyor:
Herhangi bir kimse ölse üzerinde kazaya kalmış namazları olsa ve bu namazların keffaretinin verilmesini vasiyet etse,her bir namaz için buğdaydan

yarım sa'keffaret verilir. 
[93]

Ölü bir kimse miras bırakmazsa varisi yanm sa' borç alır. Sonra fakire devreder. Fakir tekrar ona devreder ve zimmetinde bulunan kefaret eda
edilinceye kadar bu işe devam edilir.
Bu şekildeki olan muamele yalnız fakir olan kimse için olur. Eğer bu muamele zenginler için yapılırsa caiz değildir.
Hanefilere göre vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazların kazası farzdır. Vitr namazının kazası ise vaciptir. Sünnetlere gelince bir sabah
namazı sünneti ile beraber kaçırılınca o günün güneş doğuşundan yani kerahat vaktinin çıkışından sonra istiva zamanına kadar bu sünnet farz ile
beraber kaza edilir. Kerahat vaktinden önce istivadan sonra sünnet kaza edilmez.
îmam Muhammed'e göre bu sünnet yalnız olarak kaçırılmışsa yine güneşin doğuşundan sonra istiva zamanlarına kadar kaza edilir. Birde öğle
namazının her iki sünneti farza yetişmek için terk edilecek olsa farzdan sonra evvelki sünnet ve sonraki iki rek'at sünnet kaza edilir. Bu şekilde



fetva verilmiştir. Vakit içinde sünnet iki defa gecikmemiş olur. Bununla beraber son iki rek'at sünnetten sonra dört rek'at sünnet kaza edilebilir.
Namazın sırası iki defa değişmemesi için bunu daha iyi görenlerde vardır.
Kaza: Bir namazı vaktinden sonra kılmaya kaza, vaktinde kıl-mayada eda denir. Vaktinde kılman veya kılınacak olan bir namaza vaktiyye veya
salat-ı hazıra denir. Vaktinde kılınmamış olan bir na-mazada faite denilir. Bunun cem'i fevaittir.
Cuma namazının ilk dört rek'at sünneti hakkında bu öne alma ve sonraya bırakma hükmü vardır. Bırakılmış olan diğer sünnetlerin kaza edilmesi
lazım gelmez. Yalnız başlanıldıktan sonra bırakılmış olan bir sünnetin yani nafile kazası lazım gelir. Mesela sabahın ilk sünnetine başlamışken
cenaze namazını kaçırmamak için bu sünnet kesilmiş olsa bu sünneti sonradan kaza etmek lazım gelir. Bir kimse özürsüz olarak namazı bırakırsa
günah-ı kebire işlemiş olur. Yani büyük suç ve vebaldir. Ancak ve ancak bu namaz kaza yapmakla yerine getirilmiş olur. Bununla beraber meydana
gelen suçun ve günahın affedilmesi için tevbe etmek ve Allah'tan bağışlanmanyı dilemek gerekir.
Hangi sebeple olursa olsun namazı geciktirip kazaya bırakmakta hiç bir surette sahih ve caiz değildir. Zira bunun günahı çok büyüktür. Bir insan
kendi halikına karşı olan borçlarını bir zaman evvel ödemeğe vermelidir. Zira dünya işleri çoktur, ömrümüzse çok azdır. Hayatın süresi bellidir.
Kazaya kalan namazı yerine getirmek lazımdır. Şayet bunu kaza yapmazsak o terk olunmuş namaz için azaba müstahak oluruz. Zira Allah'u Teala
(cc) Kur'an-ı Kerimde yetmiş dört defa ikiz olarak namazın edasına şöyle zikretmiştir.
Namazlarınızı dosdoğru vaktinde eda ediniz ve zekatınızı veriniz.
Tertip sahibi kimse için şu şekilde namaz kılmak gerekir. Evvela kazayı sonra vakit namazını kılmak gerekir. Bir kimsenin tertip sahibi
sayılabilmesi için en az altı vakit namazı kazaya kalmamış olmalıdır. Şayet altı vakit namaz kazaya kalırsa o zaman tertip sahibi olmaktan çıkar.
İşte o zaman kaza namazı arasında ve vakit namazı arasında sıra gözetmesi lazım gelmez. Kazaya kalmış olan namazlar ikiye ayrılırlar:
1- Yakın zamanda kazaya kalanlar altı vakte yetişince ittifakla tertib kaldırılır.
2- Eski namazlara gelince bunlarda altı vakte ulaşmışsa en sahih görüşe göre sıra gözetmenin gereğini kaldırır. Mesela bir kimse vaktiyle bir ay
namaz kılmamış sonradan bunları kaza etmeden vakit namazlarını devamlı olarak kılmaya başlamışken tekrar bir vakit namazını kazaya bırakacak
olsa bu son namazını hatırladığı halde onu kaza etmeden vakit namazını kılabilir.
Bu şekilde olan kimse geçmişteki kaza namazlarının hepsini kılmadıkça tertib sahibi sınıfına girmez. Tertib sahibi olan kimse uykuya dalıp o
günün sabah namazını kılmamış olsa bu sabah namazını o günkü öğle namazından evvel kaza etmesi lazımdır. Bunamazı hatırladığı halde onu kaza
etmezse öğle namazını kılsa bu namaz İmam Muhammed'e göre bozulur. İmam Ebu Yusufa göre farz olmaktan çıkar, nafile yerine geçer.
İmam Ebu Hanife'ye göre ise muvakkat olarak sahih olur. Şekli şöyle oluyor: Bundan sonra sabah namazını kaza etmeden önce beş vakit namazını
daha kılmadan sabah namazını kaza ederse arada kılmış olduğu namazları fasid olup yeniden kılınmaları lazımdır.
Eğer bir kimse sabah namazını kaçırmış olduğu halde bunu unutup öğle namazını kılacak olsa bu öğle namazı sahih olur. Şayet bir kimse kazaya
kalmış olan yatsı namazını fecrden sonra hatırlayacak olsa vakitte yalnız sabah namazını kılmaya müsait bulunursa sabah namazını kılar. Namazını
kaza etmemesi engel olmaz. Fakat kaza namazını hatırladığı halde vakit namazını pek uzatıp vaktin daralmasına sebebiyet vermişse o zaman vakit
namazı sahih olmaz.
Kazaya kalmış olan namazların hepsini kılmaya vakit yetmezse en sağlam görüşe göre tertible kaza etmekten düşer. Bir kimse namaz kılıp
kılmadığında şüpheye düşerse ve namazın vakti daha çıkmamışsa o namazı yeniden kılar. Eğer bu şüphe namazın vakti çıktıktan sonra olursa
kesinlikle bir şey lazım gelmez. Zira farzın sebebi olan vakit çıkmıştır.
Bir kimse kaza namazını kılarken cemaatle vakit namazına başlanacak olsa namazını tamamlamadıkça cemaate katılmaz. Tertib sahibi olsun
olmasın fark yoktur. Kazaya kalan aynı vaktin namazı usulü üzere cemaatlede kılmabilir. Kaza namazının evde kılınması daha uygun olur. Zira
günahları örtüp açıklamamak lazımdır. Böyle bir açıklama Hak'ka karşı saygısızlık olur ve diğer insanlar için kötü bir örnek olur.
Müslüman olmayanların yurdunda İslamı kabul ettikten sonra cehaletten dolayı namazlarını kılmamış olan kimse sonradan İslam memleketine
geldiğinde dini vazifelerini öğrense küfür diyarında olan geçmiş namazlarını kaza etmez. Fakat İslam memleketinde bulu-nupta İslamı kabul eden
kimse öyle şeylerde özürlü sayılmaz. îslamı kabul ettiği zamandan itibaren namazlarını kılmakla mükelleftir. Zira İslam memleketinde bilgisizlik
bir özür sayılmaz. Herkes dini görevlerini ehlinden sorup Öğrenebilir.
Bir kadın yarınki gün şu kadar namaz kılayım veya şu kadar gün oruç tutayım diye niyet ettiği halde o gün adet görmeye başlarsa o namazı veya o
orucu temiz olacağı günlerde kaza eder. Kaza namazlarının belli vakitleri yoktur. Üç vakit kerahat vaktinden başka istenilen her zamanda kaza
namazı kılınması caizdir.
 
İçinde Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakte Kerahat Vakti Denir
 
İki çeşit kerahat vakti vardır. Birincisinde farz olsun nafile olsun namaz kılınmaz. İkincisinde ise nafile kılmak mekruh, kaza kıl-rhaksa mekruh
değildir.
1- Güneşin doğmasından bir mızrak veya iki mızrak boyu yükselinceye kadar olan zaman. Yani güneş doğduktan sonra kırk-elli dakika geçtikten
sonra olan zaman.
2- Güneşin istiva ettiği yani göğün tam tepesine geldiği zaman.
3- Güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği zaman. Yani tam ufuktan kaybolduğu zamandır.
Bu üç vakte mahsus olarak bir kimse farzı veya vacibi eda etse kerahatle beraber sahihtir. Hazır olan cenaze namazı, kerahat vaktinde okunan
ayetin secdesi, o vakte bağlı olan adak namazı, başlanmış olan nafile namaz gibi namazların o vakitte kılınmaları kerahatle birlikte caiz olur.
4- Yalnız o günün ikindi namazını güneş batarken kılmak kerahatsiz olarak sahihtir. Fakat sabah namazını kılarken güneş doğarsa namaz fesada
gider. Bu üç vakitte nafile namaz tahrimen mekruhtur. İki rek'at tavaf namazı, abdest namazı, tahiyyetü'1-mes-cid namazı, revatıp sünnetleri gibi
namazları kılmakta mekruhtur, imam Ebu Yusufun kavline göre cuma günü güneşin tam ufkun ortasında bulunduğu zaman nafile namaz kılmak
mekruh değildir. Fetva ise bu kavle göredir.
 
Nafile Namaz Kılmanın Mekruh Oduğu Vakitler



 
Şafak attıktan sonra sabah namazının sünnetinden başka hiç bir nafile namaz kılınmaz. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Tan yeri ağardıktan sonra iki rek'attan başka namaz yoktur. 
[94]

1- Sabah namazının farzından sonra.
2- İkindi namazının farzından sonra.
3- Hatib hutbeye çıktıktan sonra cumanın farzını kılıncaya kadar. Ancak hatib çıkmadan evvel başlanan namaz kısaca tamamlanır.
4- Sabah namazının sünnetinden başka farz kılmak üzere kamet getirilirken.
5- Bayram namazından sonra mescidde.
6- Bayram namazından evvel evde.
7- Arafat ve Müzdelife'de birlikte kılman iki namaz arasında sünnetlerde dahil her çeşit namazı kılmak mekruhtur. Şu halde aşağıdaki üç vakitten
başka kaza namazı için belli bir vakit yoktur. Ömrün her dakikasında bu kaza borcunu yerine getirmek mümkündür.
1- Güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar.
2- Güneş gök kubbenin ortasına gelip her şeyin gölgesi titraşip kaldığı zaman.
3- Güneş batarken. İşte bu üç vakitte eda, kaza, nafile ve nezir namazları kılınmaz. Yalnız o günün gecikmiş olan ikindi namazının güneş batarken

kerahatle beraber kılınması sahih olur.
[95]

Uykuda tefrit olmaz. Tefrit uyanıklık halinde olabilir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Sizden biriniz bir namazı unutur veya onu kılmak için uyanmazsa hatırladığı zaman mutlaka kılsın. 
[96]

Burada olan tefrit uyanık olduğu halde daha vakit çıkmamışken ağır davranarak vakti kaçırmaktır.
Hendek savaşının olduğu gün, başta Resuîi Ekrem (sav) efendimiz olmak üzere ashabın çoğu ikindi namazım kılmaya vakit bulamamış bu durum
güneş batıncaya kadar sürmüştür. Hz Ömer ikindi namazını kaçırmış olduğundan çok üzüntülüdür. Bir ara: Ya Resulülullah! güneş battı ve ben
ikindi namazımı kılmadım der. Resulullah (sav) ona: "Vallahi ben de onu kılamadım buyurdu. Bathan adlı yere geldiklerinde Resulullah efendimiz

bineğinden inip abdest aldı ve evvela kılmadığı ikindi namazım sonrada akşam namazını kıldı." 
[97]

Bu gibi hadislere dayanarak fukaha şöyle demiştir; vaktinde kılınmayan farz namazı ister kasden ister unutarak ister uyku ve benzeri bir sebeple
bırakılmış olsun kaza etmek şarttır. Bunun için farz namazların kazası farz, vacip olan namazların kazası vacip, sünnet namazların kazasıda örneğin

sabah namazının sünneti gibi sünnettir. 
[98]

Kaza namazları ile uğraşmak nafile namazlar ile uğraşmaktan daha iyi ve daha önemlidir. Fakat namazların müekked kısmından olsun olmasın
sünnetler bundan müstesnadır. Bu sünnetleri terk ederek bunların yerine kazaya niyet edilmesi daha iyi değildir. Zira bu sünnetlere niyet etmek daha
uygun olur. Hatta ve hattaki kuşluk, teşbih namazları gibi haklarında nakil bulunan nafile namazlarda böyledir. Bunlarada nafile olarak niyet
etmek evladır. Zira bu sünnetler farz namazları tamamlar. Bunların yerine getirilmesi mümkün değildir. Kaza namazlarmısa muayyen vakitleri
olmadığından onların her zaman yerine getirtmesi mümkün olabilir.
Fakihlerin ittifakıyla kazalarla uğraşmak nafilelerle uğraşmaktan daha evladır. Zira nafileyi kılarken üzerinde borç olarak duran kaza namazlarını
ihmal etmek doğru olmaz. İnsan kazaya bıraktığı farz namazlardan sorumludur, nafilelerdense sorumlu değildir. Farza bağlı sünnetler olsun veya
olmasın bu sünnetler kulun mükafat kazanmak için kendiliğinden kıldığı namazlardır. Şu halde bunları kılarsa sevap alır. Şayet kılmazsa bir
sorumluluğu yoktur.
Nafileyi kılmakla üzerindeki kaza namazlarını kılmayacak olan kimse nafile yerine kaza namazı kılması ile hem borcundan kurtulur nemde kazaya
bıraktığı namazı için Allah'tan af diler. Zira namazı kazaya bırakmak büyük bir suç ve günaahtır. Hatta ve hattaki namazı bile bile bırakan ve
kılmayan kimsenin küfrüne dahi hükmeden fakihler vardır.
İmam Ahmed böyle kimselerin mürted olduğunu söylemiştir. Fakat Hanefîlere göre amel imandan cüz olmadığı için namazı kılmayan bunu inkar
etmedikçe kafir olmaz. Şafii ve Maliki mezhebine göre ise namazı kılmayan kişi kafir olmaz ancak namazı inkar etse kafir olur. Cumhur ulemaya
görede böyledir. Ama namazı bırakan kimse büyük günaha girer. Büyük günaha girdiği için bir an evvel bu günahtan kurtulmaya çalışmalı,
üzerindeki borcunu ödemeli ve aynı zamanda istiğfar etmelidir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Siz kuvvetinize göre ibadet yapınız. Vallahi siz usanmadıkça A-llah usanmaz. Allah'a en sevimli amel sahibinin devam ettiği ameldir."
Sabah namazından başka bir namazın iftitah tekbirine bu namaza tahsis edilen vakit içinde yetişmekle bu namazın edası sahih olur. Öyle namazın
gecikmesi ister hayızdan temizlenme veya akıl hastalığından kurtulmak gibi bir özür sebebiyle olsun isterse özürsüz olsun hüküm değişmez.
Şafii ve Malikilere göre; bir namazın bir rek'atı iki secdesiyle birlikte vakit içinde kılmmışsa bütün namaz eda edilmiş sayılır. Bir rek'attan daha azı
kılmmışsa o namaz kaza olur. Hanefi ve Malikilere göre akşam namazından evvel nafile namaz kılmak mekruhtur. Zira akşam namazını erken
kılmanın gerekli olduğunu bildiren hadisler umum bildirir.
Şafîilerde meşhur olan görüşe göre akşam namazından evvel iki rek'at nafile namaz kılmak müstehaptır. Hanbeli mezhebine göreyse caizdir, sünnet
değildir. Bu iki mezhep Resuli Ekrem (sav)'in akşam namazının farzından evvel iki rek'at nafile namaz kıldığını bildiren bazı rivayetlerin akşam

namazının acele kılınmasını bildiren hadislerin genel manalarını tahsis ettiği görüşündedir. 
[99]

Namazın ister kazası, ister edası, ister vacibi, ister sünneti olsun şart ve rükünlerinden biri bulunmamakla o namaz fasid olabileceği gibi bu şart ve
rükünler üzere başlanıldıktan sonra bazı şeyle rin bulunmasından dolayıda fasid olabilir. Bunun için namazı bozan şeylere müfsüdatı salat adı
verilmiştir. Fesad bozulma ifsad da bozma demektir. Bunların karşıtı salah (sıhhat) ve İslah dır. îbadet kısmında fesad la butlan birdir. Fasid olan bir
ibadete batıl denir. Bir şeyi bozan yani sıhhat halinden çıkaran şeyede müfsid denir. Çoğuluna müfsidat denir.
Namazı bozan şeyler daha önce anlatılmıştı. Biz burada şart ve rükünleri ile başlanmış bir namazı bozacak şeylerin başlıcalatrını i-zah edeceğiz.
1- Bir hastalık sebebiyle yada bir malın ve bir arkadaşın kaybolması gibi musibetten dolayı harfler belirli olacak şekilde sesle ağlamak veya "ah,
of diye inlemek. Yahut bir toza üflemek veya bir bezginlik göstermek için "uf" demek namazı bozar.



2- Namazda el yada başla selam vermek. Veya başkasının selamını dil ile almak veya tokalaşarak selamlaşmak namazı bozar. Sadece "aleyküm"
denilmesi veya yanılarak selam almmasıda böyledir.
3- Namazda el yada başla selam alınsa sorulan veya istenilen bir şey için baş, göz, kaş ile işarette bulunsa namazı bozulmaz. Fakat namaz kılana
"ileri git, yanında namaz kılacak kimseye yer ver" denilse ve oda bu emre uyarak hareket etse namazı bozulur. Zira namaz içinde Allah'tan
başkasının emrine uymuş olur. Fakat ken diliğinden biraz çekilip namaz kılacak kimseye safda yer verirse namazı bozulmaz.
4- Namaz içinde çok sayılan iş ve hareket namazı bozar. Az sayılan iş namazı bozmaz. Şöyleki; namaza ve namazı düzeltmeye ait olmayan ve çok
hareket sayılan bir hareket namazı bozar. Çok iş ve hareket o işdirki onu işleyen kimseyi dışardan bir kimse gördüğü zaman namazda olmadığından
şüphe etmez. Bunun karşıtı az iştirki sahibini gören onun namazda olup olmadığından şüpheye düşer.
Mesela, namaz kılmakta olan bir kimse yerden bir taş alarak bir kuş veya benzeri bir şeye atacak olsa namazı bozulur. Zira bu hareket çok sayılan
harekettir. Fakat seccadenin yanında bulunan ufak bir taşı eliyle atacak olsa namazı bozulmaz. Zira bu az bir iş o-lur. Şu varki namazın içinde başka
bir şeyle uğraşmakla günah işlemiş olur.
5- Bir kimse namazdayken vücudunu bir kere veya arka arkaya iki kere veya değişik rek'atlarda birer, ikişer defa kaşısa namazı bozulmaz. Fakat
aynı rek'atta birbiri ardınca üç defa kaşısa namazı bozulur. Ancak elini aynı yer üzerinden kaldırmayarak üç defa kaşısa namazı bozulmaz.
6- Namazda bir özür olmaksızın birbiri ardınca hiç durmadan en az üç adım atmak namazı bozar. Yine bir şahsın çarpması üzerine namaz kılanın
elinde olmayarak üç adım ilerlemeside namazı bozar. Namaz kılman yerden çıkarılmakta böyledir. Yani namazı bozulur.
7- Namazda tekrarlamaksızm bir el ile baştan sarığı ve giysiyi kaldırıp yere koymak veya bunları yerden kaldırıp başa koymak namazı bozmaz.
Fakat bunu yapmak çok iş ve hareket gerektirirse kesinlikle namazı bozar.
8- Namaz kılmakta olan bir kadının memesini çocuk kendi başına tutup emecek olsa eğer süt çıkmaksızın bir iki defa emmiş olursa namazı
bozulmaz. Fakat süt çıkarsa veya çıkmaksızın iki defadan çok emerse namazı bozulur.
9- Bir maksada bağlı olmayarak kalbe gelen kuruntular ve işler namazı bozmaz. Onun için bir kimse namaz içinde dili ile söylemeksizin düşüncesi
ile bir şiir veya bir hutbe düzenleyecek olsa günah işlemiş olur. Zira böyle yapan kimsenin kalbi namazda başka şeyle uğraşmış olur. Bununla
beraber namazı bozulmaz.
10- Namaz kılmakta olan bir kimse kaç rek'at namaz kıldığına dair bir soruya cevap olarak elinin parmaklarını gösterecek olsa namazı bozulmaz. 
Fakat görenler namazda olmadığını düşünürseler namazı bozulur.
 
İskat-I Namaz
 
(Namaz Borcunu Düşürme)
1- Kazaya kalmış beş vakit farz namazlarla vitr namazlarının bağışlanması umudu ile yapılan bir sevap ve sadaka verme işlemine "iskatı salat"
denilmektedir.
İzahı şöyledir; mükellef bir insan farz ve vitr namazlarını ima ile bile olsa yerine getirmeye mecburdur. Kaldıki gücü yeten bir kişi üzerine farz olan
eda ve kazaları yapmadan ölürse bunların düşürülmesi için yani bunların manevi sorumluluğundan kurtulması için bunlara karşılık ödenmek üzere
malının üçte birinden vasiyette bulunması lazımdır.
Bu takdirde ölünün terekesinden üçte birinden hesaplanacak ve her farz ve vitr namazı sayısınca namaz fidyesi (bedeli) verilerek bağışlanması için
Cenab-ı Allah'a dua edilir. Bu fidye oruç fidyesi kadar olmalıdır. Bunun miktarıysa yarım sa' buğdaydan ibarettir. (1 sa': şer'i dirheme göre 2.917
kg; örfi dirheme göre 3.333 kg} Şu halde bir fidye her zamana göre fakirin günlük yeme-içme masrafına e-şit olmalıdır.
2- Şayet ölen kimse iskatı salat için bir şey vasiyet etmemişse mükellef mirasçılardan birisinin teberru yolu ile vereceği fidye ilede iskatı salat
muamelesi yapılabilir.
Yabancı herhangi bir kimse tarafından ölü adına yapılan ta-saddukun sevabıda ölüye yetişir. Fakat namaz fidyesinin vasiyet e-dilmesi bunun
varisler veya yabancılar tarafından bağış yoluyla yapılamsmdan daha faziletlidir. Bu fidyeyi daha ölü defnedilmeden yapmak daha uygundur. Ancak
daha sonra yapılmasında da bir mahzur yoktur.
Şu halde meyyitin velisi meyyit adına kazaya kalmış namazlarını kılamaz,oruçlarını da tutamaz. Ancak bu gibi ibadetlerin sevabından ölmüş olan
bir müslümana hediye olarak gönderebilir. Ölünün bundan fayda göreceği Allah'ın rahmetinden beklenir.
3- İşaret ile namaz kılamayan bir hasta bu halde ölse bu hastalığı müddetince kılmamış olduğu namazları için vasiyet etmesi lazım gelmez. Zira
sorumlu bir zamana ermemiştir.
4- Namaz için fidye vermeye dair açık delil ve icma yoktur. Hanefi müctehidleri bunu güzel görmüşlerdir. Böyle bir fidye vasiyeti bir pişmanlık
eseridir, bir istiğfar alametidir. Bunun varis tarafından bağış yoluyla yapılması da bir şefkat ve hayırseverlik nişanıdır. Bu yönden bu fidyenin
kabulü Cenab-ı Allah'ın ihsanından umulmaktadır.
Bu usul Hanefi mezhebi üzere yazılmış en eski kitaplarda da bu şekilde mevcuttur. Fidye ile oruç borcunun düşeceği üzerine nass yani kesin delil
vardır. Namazda; Hanefi fıkıh bilginlerinin istihsan görüşlerine göre oruç gibidir. Hatta ve hattaki oruçtan daha önemlidir. Bu nedenle kaza
edilmesine imkan kalmamış olan namazlardan dolayıda fidye verilerek Cenab-ı Allah'ın bağışlamasına sığınmak ihtiyati bir iş olarak uygun olur.
5- İmam Muhammed El-Şeybani "ziyadat" adlı eserinde namaz fidyesi ile namaz için "inşaallah yeterli olur" demiştir. Demekki bunun avf ve
mağfirete bir vesile oolacağı yüce Allah'tan umuluyor. Zira bunun üzerinde kesin delil yoktur. Şayet bunun hakkında kesin bîr delil olsaydı böyle
Allah'ın dilemesi şeklinde söz söylemezdi.
Zira namaz hakkında fidyenin cevazına (yeterli olacağına) oruç hakkında hüküm ettiğimiz gibi hüküm veremeyiz. Fakat namaz hakkında fidyenin
lütfen kabulünü Cenab-ı Hak'tan bir ihsan olarak isteriz.İbnü'l-Humam gibi ictihad derecesini kazanmış bir zatında Fathu-1 Kadirdeki ifadesine göre
Hanefi imamlarının istihsanı ile o-ruç gibidir. Şu halde oruç ile fidye vermek, yemek yedirmek arasında bir eşitlik şeriatça sabit olmuştur. Şu halde
böyle bir eşitlik varsa netice elde edilmiş olur. Şayet o şekilde olmazsa namaz için fidye, bir ihsan ve iyilikten başka bir şey olmaz. İhsan ve iyilik
ise günahları giderir. Zira Cenab-ı Allah «öyle buyurmuştur:

İyilikler kötülükleri siler. 
[100]



6- Kuhüstanide şöyle yazılıdır; eğer meyyit namaz için fidye verilmesini vasiyet etmemişse velisinin bu işi yapması caizdir. Bunun müstahsan bir
iş olduğu görüşünde bir ayrılık yoktur. Bunun sevabı ölüye ulaşır.
7- Bir meyyit vasiyet etmezse onun varisleri geriye terk etmiş olduğu maldan fidye vermek mecburiyetinde değildir. Eğer varisler fakir olurlarsa bir
gelenek ve bir insanlık düşüncesi ile bu fakir -varisleri fidye vermeye yöneltmek uygun olmaz. Bilhassa varisler arasında çocuklar bulunursa
bunların hisselerinden fidye verilmesi kesinlikle caiz değildir.
Birde kendilerine devir yapılacak varisler arasında çocuk, bunak, deli, zengin ve gayri müslim bulunmamalıdır. Öyle şeylere özellikle dikkat
edilmelidir. Netice itibarıyla acizane verilecek sadakalardan dolayıda Allah'ın ihsanına ulaşmaktan ümidimizi kesmemeliyiz. Kesinlikle hiçbir
hayır ve ihsan Allah nezdinde boşa gitmez. Verilen sadakalardan mü'minin amel defterine daima sevap yazılır.
 
Mescidlere Ait Hükümler
 
Mescid, İslam mabedlerine yani ibadet evlerine verilen isimdir. Terim olarak "secde edilecek yer" demektir. Mescidin cem'i ise "mesacid"dir.
Mescid büyükse cami denir. Caminin cem'i ise "cevami"dir.
Mescidler Cenab-ı Allah'a ibadet için yapılmıştır. Bunun için her mescidin büyük kıymeti ve şerefi vardır. Bu şerefi göstermek için bütün
mescidlere "beytullah" yani "Allah'ın evi" diyorlarki bu sebeple mescidlere hürmet edilir. Mescidlerde kimse kesinlikle istediği gibi hareket
edemez. Mescidlerde taşkınlıkta bulunmak Cenab-ı Allah'a hürmetsizliktir. Onun büyük vebali vardır.
 
Mescidlerle İlgili Hükümler
 
1- Bir mesciddin içi ve arsası mescid olduğu gibi üst tarafıda semaya doğru giden ölçüsüne göre mescid hükmündedir. Bu sebeple mescidlerin
içlerinde yapılaması yasak ve mekruh olan şeyler mes-cidlerin üstlerindede yasaktır.
2- Mescidlerin "fina-i mescid" denilen çevresi mescidlere bitişik olup aralarında yol bulunmayan yerlerde namaz için mescid hükmündedir. Bunun
için oralardan imama tabi olmak kesinlikle sahihtir. Saflar her ne kadar bu yerlere ulaşmasa da hüküm değişmez. Yalnız diğer hususlarda mescid
hükmünde olmazlar. Şu halde ora lardan geçip gitmek ve oralara abdestsiz girmek caizdir.
Bayram ve cenaze namazgahlarıda namaz hususunda mescid hükmündedirler. Bir kimsenin kendi evinde bir yer mescid için ayrı-lırsa kesinlikle
burası mescid hükmüne girmez.
Fazilet bakımından mescidler sırasıyla şunlardır:
1- Mescid-i Haram (Kabe) ile çevresindeki olan sahadır.
2- Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevidir.
3- Beytü'l-Makdisdir.
4- Küba Mescididir. Bundan sonra en eski mescidler daha sonrada en büyük olan mescidler gelir. Malikilere göre mescidlerin en faziletlisi evvela
Mescİd-i Nebevİ'dir, daha sonra Mescid-İ Haram ondan sonrada Mescid-i Aksa'dır. Bunlardan sonra bütün mescidler aynıdır. Fakat insanın evine
yakın olan bir mescidde namaz kılması daha faziletlidir.
Bir kimsenin kendi mahalle veya kabile mescidinde namaz kılması diğer mescidlerde namaz kılmasından daha faziletlidir. Diğer mescidlerin
cemaatı ister çok olsun isterse az olsun fark yoktur. Fakat bir mescidin imamı daha salih ve alim olursa orada namaz kılmak daha faziletlidir.
Bunun için Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de kendilerine has bir özellik ve üstünlük vardır. Bunlarda kılınan namazların sevapları kat kattır.
Bir mescid insanlara dar gelecek olsa yanındaki yer sahibinden kıymeti ile o arsa satın alınarak mescide katılırsa uygun olur. Arsa sahibi eğer razı
olmasa bile bu işlemin yapılması lazımdır. Zira bu işleme bütün insanların ihtiyacı vardır. Bu şekilde olan bir mescid veya cami sonradan binaların
durumundan anlayan yetkili kimselerin görüşlerine göre çok genişlemişse içinde cuma ve bayram namazları kılınması için en büyük idareciden
tekrar izin alınması lazım dır.
Bir kimse yüce Allah'ın rızasını kazanmak için yaptırmış olduğu mescidin idaresine, tamirine, döşeme ve aydınlatılmasına ehil olsa müezzinliğe ve
imamlığa diğerlerinden daha evladır. Ondan sonrada evladı ve aşireti başkalarından daha çok hak sahibidirler. Şayet bunlar müezzinliğe ve
imamlığa ehil olmazsa istedikleri uygun kimseleri müezzin ve imam tayin edebilirler.
Fakat yapılan bu tayin işinde vakıf ile mahalle halkı arasında bir ayrılık olursa bakılır şayet vakfın seçtiği kimseler daha iyi veya halkın seçtiği
şahıslara eşitse vakfın seçtiği kimseler tercih edilir. Eğer bu şekilde değilse halkm seştiği geçerli olur.
Bir mescidin duvarlarını bir takım yaldızlarla süslemekte sakınca yoktur. Bununla beraber sade bir halde bulunması daha uygun olur. Özel olarak
kıble tarafının bakışları toplayacak şekilde zarif ve ince nakışlarla süslenmesi namaz kılanların dikkatini çekeceğinden ve kalblerinin huzurunu
bozacağından mekruh görülmüştür. Maahaza bir kimse kendi malından bir mescidi süsleyebilir. Fakat mütevelli yani mescidin bakımına memur
olan kimse bu gibi nakış ve süslemeleri vakfın malından yapamaz. Şayet yaparsa harcadığı vakıf bedelini vermek zorundadır. Zira bunlar mescidin
yapısına ve devamına ait şeyler değildir. Fakat gelir fazlasının zalimlerin eline geçeceğinden korkulursa bu gibi harcamalar yapılabilir.
Mescidlerin lambaları en fazla gecenin üçte birine kadar yakı-labilir. Bundan fazla yakılması caiz değildir. Zira vakıf malından israf etmek
kesinlikle haramdır. Fakat vakfın böyle bir şartı varsa o zaman caizdir.
Devamlı olarak imam vee müezzini bulunan bir mescidde namaz kılındıktan sonra tekrar cemaat halinde ezan ve kametle namaz kılınması
mekruhtur. Fakat ezansız ve kametsiz olarak mihrabından başka bir tarafta bazı kimselerin tekrar cemaatle namaz kılmaları en sahih görüşe göre
mekruh olmaz. Bir mescidde ezan okunduktan sonra o mescidin içinde bulunan kimse başka bir mescidde vazifeli değilse gitmesi mekruhtur.
Namaz kılanın önünden geçmek günahtır. Fakat mescidde ileri saflarda yer olduğu halde arka saflarda namaz kılanların önünden geçmek ve ileri
gitmek caiz olur. Zira bu kimse kendine hürmet hakkını kaybetmiştir. İtikâfa girmeyen kimsenin mescid içinde yemek yemesi ve uyuması
mekruhtur. Fakat bir görüşe göre memleketinden uzak kalmış kimsenin mescid içinde yemesi ve uyuması caizdir. Fakat ihtilaftan kurtulmak için
böyle bir garibin itikafa niyet etmesi daha uygun olur.
Mescidlere abdestsiz olarak girilmez. Namazdan başka, mes-cidlere çocukları ve delileri sokmak, zaruret olmadıkça yol gibi kullanarak geçip



gitmek caiz değildir. Bir mescide girerken evvela besmele sonra Peygamber efendimize (sav) salat ve selam getirmeli ondan sonra
"Allahümmeftah aleyna ebvabe rahmetike" demeli ve sonrada girerken sağ ayakla girip "Neveytul-itikafe demeli, çıkarkende önce sol ayağı dışarıya
atmalı ve  "Allahümmeftah aleyna ebvabe rahmetik (Ya Rabbi! üzerimize lütuf ve keremininin kapılarını aç)" diye duada bulunulmalıdır.
Mescidlerde gelişi güzel davranışlara girilmez. Kollar sıvalı, palto omuzlara atılmış bir şekilde girmek sakıncalıdır. Mescidlerde dizleri dikmek
veya ayakları uzatmak sureti ile rastgele oturmak caiz değildir. Mabedlerin temizliğine zarar veren her kim olursa olsun bundan vazgemelidir
Mescidlerde serili sergiler üzerine kirli veya ıslak ayaklarla basılmaz. Herkes haline göre en temiz ve en güzel elbiselerini giyerek gitmelidir.
Cemaati tiksindirici hallerden kaçınılmalıdır. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:
Her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyiniz."
Mescidlerde suçlulara ceza uygulamak, alış-veriş yapmak caiz değildir. Fakat itikaf halinde olanlar kazanç maksadından başka sadece ihtiyaçlarına
göre alış-veriş yapabilirler. Mescidlerde kalaba-lık yapmak, gereksiz yere dünya işlerini konuşmak, kaybolan eşya-ları soruşturmak, zikir ve hikmet
taşımayan şiirler okumak kesinlikle caiz değildir.
Ateşin odunu yemesi gibi mescidlerde konuşulan sözler iyilikleri yer bitirir. Mescid içinde diilencilik yapmak haramdır. Öyle dilencilere para
vermekte mekruhtur. Fakat hediye ve sadaka vermek mekruh değildir. Mescidleri kötü ve pis kokulu şeylerden korumak vaciptir. Bu sebeple
mescid lambalarında temiz olmayan yağları kullanmak caiz değildir. Soğan ve sarımsak gibi kötü kokulan, hoş olmayan şeyleri yemiş kimselerin
cemaat arasına girmeside doğru değildir ve edebe aykırıdır. Zira bunların o kötü ve pis kokusu cemaate zahmet verir.
Mescidlerde okunan Kur'an-ı Kerimi, hutbeleri, yapılan vaazları tam bir hürmetle dinlemek lazımdır. Mescidlerde oturup-kalkma, gidip-gelme
edeplerine riayet edilmelidir. Bunların hepsi mukaddes mabedlere ait olan edeplerdendir. Bunların aksine hareket etmek îslam terbisyesine aykırıdır.
İslam mabedinin ne kadar yüksek bir makam olduğunu anlamamaktan ileri gelen namazlardır.
Kur'an-ı Kerim'e ve diğer kıymetli olan şeylere karşı yapılması gereken hürmeti bilmemekten ileri gelir. Şu halde öyle hareketlerden kaçınmalı ve
aynı zamanda İslam adabına yaraşır bir şekilde hareket etmelidir. Mescid kapılarını namaz vakitlerinden sonra kapamak mekruhtur. Fakat içindeki
eşyanın çalınmasından korkuluyorsa o zaman kapıları kapamak mekruh değildir.
Mescid ve cami inşa etmenin fazileti ve mükafatı çok büyüktür. Bunları yapmak ve bunların inşaatına yardım etmek bir iman ve hayır severlik
alametidir. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:
Yüce Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse inşa ve imar eder." Şu halde mescidleri bina ve imar eden mü'minler
hakkında büyük müjdeler vardır. Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Her kim helal malından içinde yüce Allah'a ibadet edilecek bir bina yaparsa Allah'ta onun için cennette inci ve yakuttan bir bina yapar. " Diğer bir
hadistede şöyle buyurmuşlardır:
Her /cim yüce Allah'ın rızasını dileyerek bir mescid binaa ederse Allah'ta ona cenneette bir ev bina eder. îşte helal maldan görsünler ve işitsinler için
değilde yalnız Allah rızası için yapılan bir mabedin sevabı çok fazladır. Ne mutlu böyle hayırlı işler yapanlara...
İnsanlar ölünce amelleri biter, amel defterleri kapanır. Artık bu defterlere sevap yazılmaz. Ancak mescid yapmış olmak gibi devamlı hayırları
bulunan mü'minlerin amel defterleri kapanmaz. Öyle mü'-minlere daima sevap yazılır durur. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Mü'min bir kimseye öldükten sonra amelindden ve iyiliklerinden ulaşacak şeylerden biri öğrenip yaydığı ilim yahut geriye bırakmış olduğu salih
evlat yahut miras bırakmış olduğu ev yahut akıtmış olduğu ırmak yahut sağlık halinde iken malından çıkarıp verdiği sadakadır. Bunlar vefatından
sonra kendisine sevap olarak ulaşır."
İşte bu hadis-i şerife görede mescidleri yapan, medreseleri kuran, çeşmeleri akıtan ve benzeri hayırlı vakıfları yapan kimseler hakkında çok büyük
müjdeler içeriyor. Şu halde yüce Allah'ın rızası için yapılmış vakıflar birer sadaka-i cariyedir. Yani devam edip giden sevaplardır, îşte mükellef
olan bir müslüman bir malının mülkiyet ve menfaatini insanların tasarrufundan engellerde Allah yolunda bir hayır işine bağlarsa onu vakfetmiş
olur. Ondan sonra o mal ancak Cenab-ı Hak'km mülkü hükmüne geçer. O malda kesinlikle kimsenin mülkiyet hakkı kalmaz.
Herhangi bir vakfın geçerli hale gelebilmesi için örfe göre mahkemede tescil edilmesi lazımdır. Fakat bundan vakıf olan mescidler, mezarlıklar ve
vasiyet suretiyle olan vakıflar müstesnadır. Şuhalde bir müslüman bir mescid yaparda onu yoluyla beraber mülkiyetinden çıkararak içinde namaz
kılınması için insanlara izin verirse insanlarda orada cemaatle namaz kılarsa o vakıflığı tescile ihtiyacı olmadan tamamlamış olur.
Bir kimse bir malını bir sevap yoluna vakıf olmak üzere vasiyet etse daha sonra aynı zamanda o vasiyet üzere ölürse bakılır şayeet malının üçte biri
bunu karşılıyorsa veyahut varisi yoksa ve varisleri olurda vasiyetin tümünü geçerli kabul ediyorsa o mal o hayır yoluna tamamen vakfedilmiş olur.
Eğer geriye bırakmış olduğu malının üçte biri yetmeyip varislerde muvafakat etmiyorsa terekesinin üçte biri kadar olan miktar ancak o hayır işine
konulan şartlarla vakfedilmiş bulunur. Bunun geçerliliği tescile bağlı değildir.
Mescidlerde ibadet yapmak ve cemaatle namaz kılmak için devam etmekte mescidleri sağlığa kavuşturmak ve imar etmek sayıldığından sevabı pek
çok fazladır. Bir hadis-i şerifte efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
Bir kimse içinde cemaatle namaz kılınan bir mesccide gidecek olsa gidiş-gelişlerinde atacağı adımlarında her biri ile bir günahı silinir bir hasenat
yazılır.
Başka bir hadistede şöyle Duyurulmuştur:
Her kim evinde güzelce abdest alırda sonra mescide giderse o kimse Allah'ın ziyaretçisi olur. Ziyarette bulunana ikramsa her ziyaret eden zat
üzerine bir haktır."
Başka bir hadis-i şerifte de Resuli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Gecenin karanlığında mescide yürüyen kimse kıyamet gününde yüce Allah'a nurlar içinde kavuşacaktır."
Ne büyük müjdeler. Şu halde mescidleri devamlı bir ganimet olarak bilmeli, cemaatle namaz kılmanın sevabını kaçırmamaya özen gösterilmelidir.
Bu özeni gösterirken başarılı olmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.
 
Cenaza Ve Cenaze Namazı
 
Cenaze, ölü demektir. Ölmek üzere bulunan kimseye "muhta-zar" denir. Muh t azarın yanında tevhid ve şehadet kelimelerini okumaya ve ölünün



kabri başında yapılacak okuma konuşmasına "telkin" denir. Ölünün yıkanmasına gasli meyyit", ölünün yıkanmasından sonra kabre defnedilmesine
kadar yapılması lazım olan şeyle-rede "teçhiz" denir. Ölüyü bilinen bezlere sarmayada "tekfin" denilmektedir.
Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek vee üzerine namaz kılıp bir kabre defnetmek her müslüman için bir farz-ı kifayedir. İnsanlar bu farzı
yapmadıkları zaman Allah yanında sorumlu olurlar, Bu vazifeyi yapmaya imkanları yoksa sorumlu olmazlar. İslam dini ölülerini hayırla anmak,
onların güzel hallerini söylemek ve kötülüklerini söylemekten kaçınmayı her müslümana bir vazife kılmıştır. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz
şöyle buyurmuştur:
Ölülerinizin güzel hallerini yad ediniz. Kötülüklerini söylemekten kaçınınız."
Bir mü'minin ölüsünde görülüp iyi haline delalet eden güzel koku ve yüzünün nurlanması gibi şeyleri söylemek müstehaptır. Bunun aksi
görüldüğünde söylemekse haramdır, gıybet sayılır. Fakat ölü kimse açıkta haram işleyen bid'at sahibi ise fena halleri söylenebilir. Ölmek üzere
olan kimsseyi bir zorluk olmaksızın kıbleye doğru sağ yanı üzerine çevirmek müstehaptır. Ayaklan kıbleye doğru olarak ve başı biraz yükseltilerek
arkası üstünede yatırılabilir. Adet haline gelende budur. Bu halde baaşı biraz yüksekde kaalmalıdırki yüzü kıbleye gelmiş olsun.
Ölüm, esasen bir alemden başka bir aleme gitmektir. Aynı zamanda ehl-i iman için bir müjde ve rahatlıktır.
Ölüm yokluk ve kaybolmak değildir. Ölüm tebdili mekandır ve huzur içinde görünmemiş bir alemi berzahı görmektir. Ruhun bedenden ayrılması
ve ruhun serbest kalarak her cihetten bakmasıdır. İlmi kelama göre ruh suyun yaş ağaca nüfuz etmesi gibi bedenle içice olan latif bir varlıktır. Ehl-i
sünnete göre ruh bakidir kaybolmaz.

Allah, Ölünce ruhları vefat ettirir. 
[101]

Buradaki ayetlerin anlamı cesedleri ölünce demektir. Ölümü
anmak, ölüme hazırlanmak her müslüman için müstehaptır. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Lezzet ve tatları kaçıran ölümü çok anınız."
Hasta olan kimsenin buna daha çok dikkat etmesi gerektiği gibi hastalığından dolayıda şikayet etmemelidir. Zira haddi zatında hastalık ehl-i iman
için mükafat ve kefareti zunubdur. Aynı zamanda şikayet bir yönden Allah'ın hükmünü reddetmektir. Fakat bir doktor veya herhangi bir kimse
halini sorarsa hastalığını ve sıkıntısını söylemesinde bir beis yoktur.
Bahusus hastanın akrabası hastaya karşı son derece şefkat ve insaflı olmalıdır. Gönlü alınmalıdır. Hasta ziyareti sünnettir. Zira Berab b. Azib (ra)
şöyle demiştir:

Resulullah (sav) bize cenazelere katılmamızı ve hasta ziyaret etmemizi emretti.
[102]

Hz. Enes'ten de şu hadis nakledilmiştir:
Allah'ın Resulüne (sav) hizmet eden yahudi bir genç vardı. Bir ara hastalandı ve ResuluUah onu ziyarete gittiğinde baş ucuna oturdu ve ona:
müsîüman ol dedi. O genç yanında duran babasına baktı. Babası: Ebu'l Kasım'a itaat et dedi ve genç müsîüman oldu. ResuluUah oradan çıkarken
şöyle dedi: "Onu ateşten kurtaran Allah'a hamd olsun. "
Hastanın yanında fazla oturulmamalıdır. Durumu iyi ise şifa talebinde bulunmak, değilse tevbe ve istiğfar ile sabır tavsiye etmek ve ondan dua
istemek sünnettir.
Ölüm derecesinde olan kimse kıbleye doğru sağ yanma, şayet müsaid olmazsa yüzü kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırlır ve yanında kelime-i
şehadetle yasin suresi okunur. Bu şekilde yapmak
sünnettir. Zira Resuli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

Ölülerinize (ölmek üzere olan kardeşlerinize) La ilahe illallah (lafzını) telkin ediniz. 
[103]

Başka bir hadiste şöyledir:

Son sözü La ilahe illallah olan kimse cennete girer.
[104]

 Hadiste her ne kadar kelime-i tevhide yer verilmişsede bundan maksadın iki şehadet
olduğu kabul edilmiştir. Cumhur ulemaya gö-rede böyledir. Ölmek üzere bulunan kimselerin yanına iyi kimselerin gelmesi için her zaman ricada
bulunulur. Zira hasta olan kimse iyi kimseleri görünce kendisinde bir ferahlık ve değişiklik meydana gelebilir. Bunun için Allah'ı daha çok
hatırlayabilir. Fakat fazla kalabalıklada hastayı sıkmamak gerekir. Hastanın baş ucunda yasin suresini okumak müstehaptır. Zira Hz Peygamber
(sav) şöyle buyurmuştur:
Yasin Kur'anın kalbidir. Bir kimse bunu okurda Allah'ı ve ahiret gününü arzularsa mutlaka bağışlanır. Artık siz onu ölüleriniz üzerine de okuyun.
[105]

Başka bir hadisse şöyledir:

Herhangi biri ölürde onun yanında yasin suresi okunursa herhalde Allah ölümü ve kabri ona kolaylaştırır. 
[106]

Yine başka bir hadistede şöyle Duyurulmuştur:

Ölümü yaklaşan kimselerin yanında yasin okuyun. 
[107]

Cünüp ve aybaşı halinde olan kimsenin orada oturmasında bir sakınca yoktur. Yalnız abdestli bulunmakta büyük fayda vardır ve rahmet
meleklerinin daha çok yaklaşmasına vesile olması umulur. Şayet mümkün olmazsa buna cevaz verilmiştir. Ölüm olayı meydana gelince evvela
ölenin gözleri açıksa kapatılır. Ondan sonra çenesi sarkıp ağzı açık kalmasın diye çene kısmı bağlanır. Bunların hepsi en yumuşak hareketlerle
yapılır. Bu iş mevtanın en yakını tarafından yapılırsa daha iyi olur. Ancak meyyitin dostlarından biride bunu yapabilir.
"Resuli Ekrem (sav) efendimiz Ebu Seleme (ra) vefat ettiği zaman içeri girdi. Ebu Seleme'nin gözleri açık kalmıştı. Mübarek elleriyle gözlerini

kapadı ve şöyle buyurdu: Ruh alınınca göz onu takip eder. 
[108]

Meyyitin gözlerini kapayan kişinin şu duayı okuması uygundur:
Ölenin üstünde olan elbiseleri çıkarılır. Yüksek bir yere bırakılır. Şişmemesi için karnı üstüne bir demir parçası bırakılır. Her tarafına güzel koku
sürülür. Meyyitin üzeri örtülür. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz vefat ettiği zaman Hz Aişe validemiz (ra) onun mübarek yüzünü de örtecek



şekilde üzerine bir perde çekti.

Ölenin haberinin dostlarına ve komşularına duyurulması müs-tehaptır.
[109]

 Çünkü Habeş kralı Necaşi öldüğünde Resuli Ekrem (sav) onun
ölümünü hemen etrafa duyurdu. En sahih delillerin tesbitine göre Cafer, Zeyd ve Abdullah b. Revaha savaşta şehid olduğunda Re-sulullah (sav)
ölüm haberini Medine'de hemen ilan ettirdi. Ölüm haberi yüksek sesle sokaklarda bağırılarak duyurulmaz. Cami ve benzeri yerde toplanan

cemaate ilan edilir. Ancak sokaklarda ilan edilirse de bir mahzuru yoktur. 
[110]

Meyyitin techiziyle beraber borçlarını da ödemek lazımdır. Eğer mümkün olursa ölü gömülmeden Önce borçlarını tesbit ettikten sonra hemen
vermek gerekir. Şayet bu şekilde zaman müsaid olmazsa o zaman definden hemen sonra ölenin borçları ödenmeye başlanır.

Hanefîlere göre meyyiti yıkamadan evvel yanında Kur'an okumak mekruhtur. Eğer başka bir odada okuma işi olursa bir sakınca yoktur. 
[111]

Gebe olarak ölmüş bir kadının karnındaki çocuğunun alınması caiz midir? İmam Muhammed'in içtihadına göre bir hüküm çıkarmak mümkün olur.
Çocuğun tıbben yaşama şansı varsa kadının karnı açılarak çocuk alınır. Aksi ise bırakılır.

Müslüman bir ölüyü yıkamak diriler üzerine bir farz-ı kifaye-dir. Zira sünnet ve icma ile sabittir. Buna muhalefet eden kimse olmamıştır.
[112]

Fakat ölüyü yıkamayı müslümanlardan bir kısmı yerine getirince diğer müslümanlarm üzerinden farziyet kalkmış olur.
Vacip olan gusül ölen kişinin her yerininin bir sefer yıkanmasıdır, ikinci ve üçüncü sefer yıkamak sünnettir. Bununla beraber cenazeyi bir sefer
yıkamak kafidir. Eğer akar bir suyun yanında olunursa ölüyü suya bir defa daldırıp çıkarmak yeterlidir. Ölü yıkanmaya hazırlanırken evvela
üzerine teneşir tahtası gibi bir şeyin üzerine konur. Ölenin etrafı buhur ve buhura benzeyen güzel kokularla tütsülenir. Bunların üç defa yapılması

müstehaptır. Tütsüyü tutan kimse bunu teneşir tahtasının etrafında bir, üç veya beş defa çevirir. 
[113]

Zira Ümmü Atiyye'den yapılan sahih rivayet göre Ümmü Atiy-ye'nin kızı öldüğünde Resulü Ekrem (sav) efendimiz cenazesinde hazır olmuştur.
Ve " Cenazeyi üç, beş yada daha fazla yıkayın. Sizin için uygunsa suyuna sidir karıştırıp öylece yıkayın" diye buyurmuştur. Başka bir hadistede
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Ölüyü buhur la tütsülediğinizde onu tek sayıda bırakın."
Cenaze yıkanılan yerin örtülü tutulması ve yıkanırken utanılacak yerlerinin açılmamasına dikkat edilmelidir. Ölüye ancak gasil ile yardımcıları
bakabilir. Başkasının bakması mekruh olur. Genel olarak cenaze yıkanırken göbeğinden diz kapağına kadar olan kısım bir bezle örtülü tutulur. En
sahih görüşte budur. Ölü gusledilirken ele sarılan bir bez parçasıyla istinca edilir. Bu görüş Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in görüşüdür. Bezsiz

el dokundurmak haramdır. 
[114]

Gasil ve gasile ölü yıkanırken hem uyluklarına hemde galiz avret yerlerine bakmaz. Yardımcılarıda aynı onlar gibi hareket ederler. Bu görüşe göre
bakmanın haram olduğunu tesbit etmişlerdir. Meyyit istinca edildikten sonra kendisine namaz abdesti gibi abdest aldırılır. Ancak ölü küçükse bu
yapılmaz. Abdsetin tertibi ise, evvela yüz sonra kollar yıkanır. Kollar ve ayaklar yıkanırken hep sağdan başlanır. Ağzına ve burnuna su verilmez.
Verilir diyenlerde olmuştur. Ö-lünün başı meshedilir. Aynı zamanda ayalarının yıkanması gusül-den sonraya bırakılmaz.
Bunların hepsi sünnettir. Farz ise bir kere her yerinin yıkanmasıdır. Ölüyü sıcak su ile yıkamak daha faziletlidir. Eğer mümkünse suya sidir, hirz
yada kafur karıştırılır. Bu şekilde imkan olmazsa sadece su ile yıkanır. Başı mümkünse sabunla yıkanır. Sakalları varsa sabun dokundurulur.
Şafıilere göre geniş dişli bir tarakla saç ve sakalı taranır. Evvela cenazenin sağ tarafı sonra sol tarafı yıkanır.
Bu sebeple önce sağ tarafa sonrada sol tarafa meylettirilir. Daha sonra hafifçe oturtulur bir vaziyete getirilerek hafif olarak karnına dokunulur.
Şayet ön ve arkadan bir şey çıkarsa sadece oranın yıkanması gerekir. Yıkama işi bittikten sonra bir bezle kurutulur. Ölünün saç ve sakalı taranmaz
ve alınmaz. Yani olduğu gibi bırakılır.

Traş edilmez. Ölünün yıkama işi bittikten sonra velisi isterse burun kulak, göz ve benzeri tabii menfezlere pamuk konulabilir. 
[115]

Suda boğulan kimseyide yıkamak lazımdır. Zira suya düşmek veya suda boğulmak gusül yerine geçmez. Bunun için suyun içinde bulunan bir ölüyü

gusül niyetiyle suda hareket ettirmek gusül yerine geçer. Fakat sudan çıkarıp adabına uygun olarak yıkamak daha iyidir.
[116]

 Ölü şişmiş ve eti
dökülmeye başlamışsa o zaman üzerine su dökmek kafi gelir.
Ölmüş olan kimsenin kadın veya erkek olması yıkama şeklini değiştirmez.Gasile olan kadınında guslün sünnet ve adabına göre yıkanması lazımdır.
Utanılacak yerlerinin görülmemesine dikkat etmelidir. Çocuk doğduktan sonra şayet yaşama şansı yoksa yani ölüyse bakılır, kadın çocuğunu
doğduğunda hareket etmiş veya sesi çıkmışsa çocuğa müslümanlara ait bir isim konulduktan sonra yıkanarak namazı kılınır. Eğer sesi çıkmadan
ve hareket etmeden ölmüş yani ölü olarak doğmuşsa o zaman bir bez parçasına sarılır ve namazı kılınmaz. En sahih görüşte budur.
Çocuğun ses veya hareket yaptığını babası veya annesi söylerse onların sözüne itibar edilerek çocuk yıkanır, namazı kılındıktan sonra defnedilir. O

çocuğun adıda konur. 
[117]

 Ölen kimsenin bedeninin bir kısmı veya bir azası kalır ve diğer kısmı herhangi bir sebeple yok olursa veya bedenin
ekserisi bulunursa tam beden gibi yıkanır. Namaz kılınır ve gömülür. Bunun namazı kılındıktan sonra diğer azaları bulunursa o azalar ne yıkanır
nede namazı kılınır. Bir beze sarılarak defnedilir. Bedenin başı olmadan veya kuyruk sokumuna kadar ikiye bölünmüş olduğu halde yarısı

bulunursa yıkanmaz, nama-zıda kılınmaz. Yalnız bir bezin içine konulup defnedilir. 
[118]

Bir memlekette tesadüfen bulunan ve müslüman olup olmadığında şüphe edilenin yüzüne bakılır. Saç, bıyık, sakal ve benzeri şeyleri üzerinde
durulur. Şayet ölenin tipi müslümanlara benziyorsa o zaman müslümanlara göre amel yapılır. Eğer müslümanlara benzemiyorsa ancak müslüman
bir memlekette bulunmuşsa yıkanır ve namazı kılınarak defnedilir. Eğer gayri müslimlerin oturduğu bir memlekette rastlanırda müslüman

olduğuna bir işaret bulunamazsa bir bez parçasına sarılarak defnedilir. 
[119]

Savaşta ve bunun gibi felaketlerde müslümanlarla kafirlerin ce-sedleri karışırsa ne gibi şeyler yapmak lazım gelir? Bunların yüzüne dikkat edilir.
Yani sünnet, sakal biçimi, kıyafeti ve benzeri örfe uygun belirtiler üzerinde durulur. Şayet bunlardan birisine rastlanmazsa şehid-se yalnız namazı



kılınır. Şahid olmazsa yıkandıktan sonrada namazı kılınır ve defnedilir. Cesedler üzerinde belirtilen nişanlar bulunmazsa fakat müslümanlarm
çoğunlukta olduğu meydana çıksa o zaman tümüne müslüman ameliyle bakılır ve ona görede cenaze işlemi yapılır. Şayet kafirler çoğunlukta
olursa kesinlikle hiç kimsenin namazı kılınmaz. Lakin hepsi yıkanıp kefenlendikten sonra defnedilir.
Şu halde müslüman kabristanına değil belki müşriklere ait o-lan kabristana gömülür. Şayet bunun aksi olursa hepsi müslümanlara ait kabristana
gömülür. Her iki tarafta eşit olursa en sahih görüşe göre namazları kılınmaz. Fukahalarm bu gibilerin hangi kabristana gömülmesi konusunda
farklı ictihadları vardır. Bazısına göre bunlara ayrı bir kabristan yapılır.
Çocuk sahipsiz olarak esir olsa ve orada Ölse mükellef olmadığı için ve müslümanlarm eline geçtiği için hem yıkanır hemde namazı kılınır. Ana-
babasıyla esir olsa ve sonrada ölse eğer ana-babası îs-lamı kabul etmişlerse çocuk yıkanır, namazıda kılınır ve öylece gömülür. Zira çocuk ana-
babaya tabi olur. Şu halde babası İslam dinini kabul etmemişse fakat çocuk İslam dinini kabul ettikten sonra ölmüşse gene çocuk yıkanır, namazı
kılındıktan sonra defnedilir.

Çocuğun her iki durumu olmazsa yıkanmaz ve namazı kılınmaz. Yalnız bir beze sarılarak defnedilir.
[120]

 Bir kimse eğer geminin i-çinde ölse

yıkanır, namazı kılınır ve ağır bir cisme bağlanarak denize atılır.
[121]

 İslam hukukuna göre İslam devletine karşıgelip silahlı çatışmaya girdiğinde
öldürülen veya yol kesicüik yaparken yine devlet kuvvetleri tarafından öldürülen kimseler yıkanmaz. Aynı zamanda namazıda kılınmaz. Derhal bir
çukur kazılıp içine atılır. Eğer çatışmada ölmeyip yakalandıktan sonra kendi eceliyle veya idam edilerek ölse o adamda İman sahibi olursa hem

yıkanır hemde namazı kılınır. 
[122]

Ölüyü yıkayan kişinin şu beş vasfı taşıması sünnettir:
1- Cünüp, ay hali, kafir ve fasık olmaması.
2- Ölüye en yakın kimselerden olması.
3- Müslüman olması.
4- Abdestli bulunması.
5- Allah'tan korkup kötülüklerden kaçınan bir kişi olması. Ölen kişi tam bir bid'atçı ise onu yıkayan kişi gördüğü kötü halleri etrafa yayabilir. Bu bir

bidpatçının sonunun iyi olmadığını hatırlatır.
[123]

 Ölüyü yıkarken bazı hallerinden tiksinmemek için gasilin ve yardımcılarının yanlarında güzel
koku veren tütsüleri yapmaları müstehaptır. En uygun olan cenazeyi ücret karşılığında değil, AUah rızasını talep ederek yıkamaktır.
Zira bu her müslümanın dini ve insani vazifesidir. Fakat gasil ücret isterse ve yanında bir iki kişi çalıştırıyorsa o zaman kendisine ücret verilmesi

caiz görülmüştür. 
[124]

Ölen kişi erkekse erkek, kadınsa kadın tarafından yıkanır. Ölen kişi istiha çağına girmemiş bir çocuksa o zaman erkek çocuğun kadın, kız
çocuğunda erkek tarafından yıkanmasında bir beis yoktur. Tenasül aleti idiş edilmiş veya kesilmiş olan kişide erkek hükmündedir. Hanefilere göre
kadın kocası tarafından boşanmamışsa o takdirde daha iddeti yani şer-i bekleme müddeti devam ettiğinden kocasını yıkayabilir. Şu halde kocası onu
ölmeden boşamış veya öldükten sonra kocanın oğlu veya babası kadına şehvetle dokunmuşsa o zaman yıkayamaz.
Şafıilere göre kadın rec-i veya bain talakla boşanmamışsa karı koca birbirlerini yıkayabilirler. Eğer böyle bir boşama olmuşsa birbirlerini
yıkamaları uygun değildir. Bu görüş aynı zamanda îmam Malik'in görüşüdür. Hanbelilere göre ise rec-i talakla boşanan kadının kocasını yıkaması
caizse de bain talakla boşananın yıkaması caiz değildir.
Ölen bir kişiyi yıkayacak erkek bulunmaz da kadın bulunursa ölen, kadının mahremi ise kadın eline bir bez geçirmeden ona teyemmüm verir.
Yabancı ise kadın eline bir bez geçirerek öylece teyemmüm verir ve yaptığı zamanda gözlerini yumar. Seferde bir erkek kadınlar arasında ölürse
bakılır erkek olarak bir kafir bulunursa kadınlar ona cenazeyi yıkamayı öğretirler. Şayet kafir yıkamazsa kadınlar arasında ergenlik çağma
girmemiş bir kız çocuğu varsa ona ö-ğretilerek cenaze yıkanılır.
Yolculukta ölen bir kadının yanında kafir bir kadından başka biri yoksa veya ergenlik çağma girmemiş bir erkek çocuk bulunursa her ikisinden biri
yıkamayı biliyorsa yıkar. Bununla beraber müs-lüman erkek bulunuyorsa o kafir kadına yada ergenlik çağma girmemiş çocuğa yıkamayı öğretir ve
kendisi yıkama işi bitinceye kadar uzaklaşır.
Hem erkeklik hemde dişilik organı bulunan kimse "hünsa-müş-kil"dir. Eğer ergenlik çağma girmişse onu yıkamayı ne erkek nede kadın yıkar.

Örtülü tutularak o biçimde teyemmüm verilmekle yeti-nilir. Hünsa-müşkilde ne kadını nede erkeği yıkayabilir. 
[125]

 Velisi müs-lüman olan bir
kafir öldüğünde o zaman o kafirin velisi onu murdar bir elbiseyi yıkar gibi yıkar. Bir bezin içine sarıp açtığı bir çukura gömer. İslam kanununa

göre amel etmezse şu halde onu ne sünnetle nede kafir gibi yıkayıp kefenleyip defneder. 
[126]

Babası kafir, oğlu müslümansa oğlu öldüğünde o kafirin oğlunu müslümanlarm yıkayıp defnetmesi lazımdır. Yıkaması ve tekfini için babasına

verilmez.
[127]

 Yolculukta ölen bir kimseyi yıkayacak temiz bir su bulunmazsa toprakla teyemmüm verilir ve ondan sonrada namazı kılınarak

defnedilir. 
[128]

 Teyemmüm yapıldıktan sonra temiz su bulunursa o zaman İmam Ebu Yusuf a göre yeniden yıkanıp namazı kılındıktan sonra defin

işi yapılır. 
[129]

Ölüyü yıkadıktan sonra tarife göre bir beze sarıp defnetmek farz-ı kifayedir. Müslümanların bir kısmının bunu yerine getirmesiyle diğer

müslümanlarm üzerinden vazife kalkmış olur. Şu halde hiç kimse ölüyü tekfiniyle meşgul olmazsa hepsi birden günahkar olur.
[130]

 Erkeğin kefeni
üç parçadan meydana gelir; Hfafe, kamis ve izar.
Lifafe, baştan ayaklara kadar örtecek bir parçadır. Kamis, o-muzdan ayak uçlarına uzanan bir parçadır. İzar ise, baş ve ayakları aşacak uzunlukta bir

parçadır. 
[131]

 Kefenin yensiz, cepsiz ve kolsuz olması sünnettir. Kefen de başa sarılan yada konulan sarık ve benzeri şeyler yoktur. Ancak hicri
beşinci asırdan sonra bazı fukahalara göre ilim adamları kefenlenîrken başlarına beyaz sarık sarılması İstisna olarak cevaz vermişlerdir.



Budurumda sarığın teylesani yüzüne doğru sarkıtılır. Erkeğin kefeni izar ve lifafe denilen iki parçayla yeti-nilerekte yerine getirilebilir. Fakat imkan
varsa bir tek parçayla sarmak mekruhtur.
Kadın için sünnet olan kefen, gömlek yani diri, himar, izar, lifafe, hırka ve baş örtüşüdür. Hırkada göğsüne bağlanan bir bez parçasıdır. Hırkanın

göğüsle göbek veya göğüsle diz kapaklarını örtecek genişlikte olması daha uygun olur. 
[132]

 Hünsa-müşkilin kefenide ka-dmlarmki gibidir. Buluğ
çağma girmemiş olan bir çocuğun kefeni bir parça, kız çocuğununsa iki parçadır. Ancak her ikisine de ergen kişilere sarılan miktar sarılmasında bir
beis yoktur.
Kefenin bezden ve beyaz olması daha uygundur. Keten, pamuk ve benzeri şeylerden olması fark etmez. Yalnız bu zamana göre kaput bezi veya
patiska olursa daha uygun olur. Erkekler için renkli, ipekli kkumaşlardan kefen kullanmak mekruhtur. Kadınlar içinse hayattayken sosyal ve
ekonomik durumları dikkate alınarak zikrolu-nan parçalardan kefen yapmak caiz olur. Fakat beyaz kefen kullanılması daha uygundur.
Varisler arasında kefen adedinde ihtilaf olsa üç kefene sarılması gerekir Çünkü üç kefene sarılması sünnettir. Kefenlemenin tertibi şöyledir; erkek
için evvela lifafe düz bir yere serilir. Lifafenin üzerine izar serilir. Meyyit gömleklenir ve izar üzerine konur. Hayatta olduğu gibi önce izarın sol
tarafı sonrada sağ tarafı meyyitin üzerine dürü-lür. Bundan sonra lifafede izar gibi evvela sol tarafı sonra sağ tarafı olacak şekilde dürülür.
Kadının üzerine"dir" yani gömlek giydirilir ve saçı iki bölük yapılıp dir'in üstüne göğsünün üzerine konulur. Hımarıda dir'in üzerine lifafenin
altına konur. Eğer kefenin çözülmesinden korkulursa baş ve ayak uçları bağlandığı gibi bel kısmmdanda dikişsiz bir bezle bağlanır. Bu şekilde
yerine getirildikten sonra hırka denilen parça göğüs tarafına gelecek şekilde sarılıp bağlanır. Bu kefenler sarılmadan bir, üç yada beş defa güzel
kokuyla tütsülenir. Beşten fazla yapılması uygun değildir. Sahih rivayetlere göre meyyit üç yerde tütsülenir:
a- Ruhu çıktıktan sonra buhur ve onun gibi güzel kokular kullanılır.
b-Yıkanırken yıkayanların rahat çalışması için güzel kokularla tütsülenir.
c- Kefenlenirken güzel kokularla tütsülenir.
Ölen kişinin borcu bulunursa ve onun malıda varsa o maldan evvela kefen ve teçhizleri yapılır sonra borçlan verilir. Fakat rehin satışı kendisinden
kalmış olan malında olursa o zaman bu maldan ne kefen ne de vasiyeti için harcanır. Evvela bunların sahipleri tesbit edilerek verilir. Eğer o maldan
ölüye geriye fazla kalırsa o zaman kefen ve diğer lüzumlu masraflar yapılır.
Ölen kimse geriye hiçbir mal bırakmamışsa ölünün kefen ve teçhizi harçlığı üzerine vacip olan yakınları tarafından karşılanır. İmam Ebu Yusufa
göre ölen kadın geriye hiçbir mal bırakmadığı takdirde kadının kefen ve teçhiz masrafı kocasına vacip olur. Eğer koca ölürse ondan da bir mal
kalmamışsa kadın zengin olsa bile kocasının masraflarını karşılamak zorunda değildir.
Şu halde öyle masraf icma-i ümmet ile zengin olan kocanın hanımına lazım gelmez. Ancak üzerine vacip olmasa bile karı koca birbirlerinin
masraflarını karşdamalıdırlar. Hatta ve hattaki büyük bir sevap vardır. Zira Resuli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz din kardeşinin yakını olup tekfin ve teçhiz işleriyle meşgul olduğunda onun kefenin güzel biçimde yerine getirsin."
Ölen kimse geride mal bırakmadığı gibi kendisine sahip çıkacak olan bir adamıda olmazsa o zaman onun tekfin ve teçhizi beytül-maldan yani
devlet hazinesinden karşılanır. Şayet beytülmalda bunu karşılayacak bir şey yoksa o zaman müslüman zenginlerin bu görevi yapmaları gerekir.
[133]

ölmüş olan kimse sahipsizse bu adamın kefen ve teçhizine yetecek kadar para müslümanlardan toplanır ve bu işe sarfedilir. Şayet bundan geriye
para artarsa sahibine iade edilir. Eğer sahibi bulunmazsa başka kimsesizler için sarfedilmek üzere muhafaza edilir. Eğer bunada imkan yoksa

fakirlere dağıtılır. 
[134]

Müslümanm müslüman üzerine görevlerinden birtaneside müslüman kardeşinin cenazesini taşımasıdır. Zira Peygamberimizin (sav) sünneti
böyledir. Cenazeyi taşıyan kişiler sevaba nail olurlar. Cenaze tabuta konduğunda dört köşesinden birer müslümanm taşıması ehvendir. Cenaze
taşıması ikiye ayrılır;
a- Sünnet olan taşıma.
b- Kemal derecesindeki olan sünnet taşıma.
Birincisi tabutun sıra ile dört ucundan tutup onar adım taşınmasıdır. İkincisiyse taşıyıcının önce tabutun ön kısmına geçip sağ omuzuna gelecek
şekilde taşıması, sonra ayak ucuna gelip yine sağ omuzuna gelecek şekilde taşıması, sonra ön kısmına geçip bu kez sol omuzuna gelecek şekilde
taşıması, sonrada ayak ucuna (arkaya) doğru gelip yine sol omuzuna gelecek şekilde taşımasıdır.
Zira İbni Mesud (râ) şöyle rivayet etmiştir: " Cenazeyi kabre taşımak isteyen kişi tabutun dört ucuna sırayla tutup taşısın. Zira böyle yapmak

sünnettir. 
[135]

Resuli Ekrem (sav) efendimizde şöyle buyurmuştur:

Hastayı sorun, cenazeyi takip edin. Kabre kadar yürüyün. Bu size ahireti hatırlatır. 
[136]

İki veya bir yaşındaki çocuk öldüğünde yıkandıktan sonra kefenlenir bir halı veya ona benzer bir şeyin üzerine konur. Daha sonra bu cenazeyi bir
adamın elleri üzerinde taşıması caizdir. Şayet el üstünde taşınmayacak kadar büyükse yukarda belirtildiği şekilde tabuta konularak taşımak gerekir.
Bir ölüyü yıkayıp kefenledikten sonra namazını kılıp vakit kaybetmeden kabre götürerek defn işini yapmak sünnettir. Zira cenazeyi götürürken
eğer eller üzerinde götürülüyorsa tabutu fazla hareket ettirmemek şartıyla acele etmek caizdir. Zira Resuli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
"Cenazeyi definde acele ediniz. Eğer iyi bir insansa bu onun için hayırlıdır. Onu hayra takdim etmiş olursunuz. Bundan başkasıysa, o serdir. O şerri

bir an önce omuzlarınızdan indiriniz. 
[137]

Cenazeyi kabre götürürken arkadan takip etmek daha iyi olur. Şayet arada bir mesafe bırakarak önden yürünürse caizdir. Cemaatin hepsinin
tabutun önünden yürümesi mekruhtur. Ahmed bin Hanbel ve diğer sünen sahiplerinin tesbitine göre bazen, Peygamber efendimiz (sav), Hz Ebu
Bekir ve Hz Ömer cenazenin önünden yürümüşlerdir. Bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
"Süvari olan cenazenin ardından yürür. Yaya olansa hem arkasından hemde önünden yürüyebilir."
Eğer cemaat kalabalık değilse cenazenin sağından ve solundan yürümek daha iyi olur. Müslüman kardeşimizin cenazesini kabre kadar götürmek



nafile namazdan daha hayırlıdır. Bu hususen cenaze dost ve akrabadan olursa daha evladır. Günümüz şartlarında motorlu araç kullanmak cenaze
esnasında atlı olmak gibidir. Bazı araçların cenaze arabasının önünden gitmesinde beis yoktur. Fakat ekserisinin cenazenin arkasından takip etmesi
müstehaptır.
İnsanın yakın akrabası ve eşi-dostu öldüğünde ister istemez göz yaşı döker ve üzülür. Resuli Ekrem (sav) efendimizde oğlu İbrahim öldüğünde
ağlamış ve bunu soranlara: "Bu insanın evladına karşı olan merhametinin eseridir. Allah'ın hükmüne karşı söyleyecek sözümüz yok" buyurmuştur.
Bunun için bütün imamlar bağırıp çağırarak ağlamayı, saç yol-rnay1' yaka-paça yırtmayı, dizlere vurup ağlamayı doğru bulmamışlardır.
Müctehid imamlar dizlere vurup ölçüsüz hareketlerde bulunmayı mekruh saymışlardır. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuşdur:
Ümmetimden cahiliye devri adetlerinden dört şey vardır; soylulukla övünmek, soya sövmek, yıldızlardan yağmur dilemek ve ölü için sesli

ağlamak. 
[138]

Ölü için ağlamamız hususunda Resuli Ekrem (sav) efendimiz bizden söz aldı. 
[139]

İki ses varki hem dünyada hemde ahirette mel'undur: Nimet zamanında zurna çalmak, musibet anında bağırıp-çağırarak ağlamak. 
[140]

Cenazeyi mum, ateş ve bunlar gibi ışıklarla takip etmek İslam dini tarafından yasaklanmıştır ve mekruh kılınmıştır. Zira böyle şeylerin yapılması
cahiliyye adetlerindendir. Kabirlere, türbelere, yatırlara mum dikmek tahrimen mekruhtur. Zira bu cahiliyye adetlerinden kalma çok kötü
adetlerden bir tanesidir.
Hanefılere göre cenazeyi takip etmemek daha evladır. Onlardan bazısı bunu mekruh görmüştür. Malikilere göre sesli ağlamamak şartıyla yaşlı

kadınların cenazeyi takip etmesinde kerahat yoktur. Cenaze geçerken ayağa kalkılmaz. Fakat onu takip eden kimse kalkabilir. 
[141]

 Zira
"Resulullah (sav) efendimiz bize önce cenazeye kalkılmasını emretmiş daha sonra almış olduğu ilahi işaretle kendisi kalkmamıştır ve

etrafındakilerde cenaze geçtiğinde ayağa kalkmamıştır. 
[142]

Yine Hanbelilere göre namazgahta cenazeyi bekleyenler cenaze geldiğinde ayağa kalkmazlar. Ancak musallaya konulduktan sonra kalkarlar. Ancak
cenazeyi musallaya koymak için bir kısım kimselerin kalkıp taşıyıcılara yardımcı olmalarında bir beis yoktur. İşte bundan dolayı fukahanın bir
kısmı bu durumda cemaatin ayağa kalk masında bir sakınca görmemiştir.
Cenazeyi kabre götürürken cemaatin susması sünnete daha uygun olur. Ama zikretmek yahut Kur'an okumak olursa bunu da gizli yapmak
gereklidir.
Cenaze kabre götürülüp kabre konulunca cemaat isterse oturabilir. Ayakta durmalarında bir kerahat yoktur. Fakat daha omuzlardan yere
indirilmeden oturmak mekruhtur. Zira bu ölüye saygısızlık olur. Bazı alimlere göre Ölünün üzerine toprak atılmaya başlanıldıktan sonra oturmak
daha iyi olur. Çünkü bu ölüye saygı demektir. Cenazeyi kabristana ücretle araba tutup taşımak caizdir. Şu halde gerek şehirlerde gerekse
kasabalarda kabristan şehrin dışında olursa ücretle araba tutup cenazeyi taşımak daha uygundur.
 
Cenaze Namazının Kılınışı:
 
Cenaze namazının farziyeti icma ile sabittir. Bu icmanın senedide şu ayet-i kerimedir:

Onlar üzerine namz kıl; Senin duan onlar için bir rahmettir. 
[143]

Cenaze namazının farziyetini inkar eden kafir olur."Zira, onlara dua et" kavli ile Resulullah (sav)'in fıili'ni inkar etmiş olur. Cenaze namazını
kabristanda kılmak doğru olmaz. Cenaze namazını caddelerde ve halkın mülkü olan arazi içinde kılmak mekruhtur. Gaip bir meyyit üzerine namaz
kılmak caiz değildir. Zira kıble cihetinde inhiraf yani başka tarafa meyletmek meydana gelir.
Mesela meyyit doğu tarafında olsa namazda kıbleye dönülünce meyyit arka tarafta kalır. Şayet meyyite doğru dönülürse kıble arka tarafta kalır.
Cenazeyi teşyi edenlerin namazını kılmadan dönmeleri gerekir. Cenaze namazı kılmalarına mani olan bir şey varsa o zaman cenaze sahibinden izin
almaları iyi olur. Bir kısım müslümanlar cenaze kılarken diğerlerinin namaza iştirak etmemeleri düşünülecek, açınılacak bir durumdur. Ölen
müslümanm cenaze namazını kılmak farz-ı kifayedir. Yani bir belde, kasaba ve köyde birkaç kişi bu farzı yerine getirecek olursa diğerlerinin
üzerinden kalkmış olur.
Hatta ve hattaki cenaze namazını kadın bile kılsa farz-ı kifaye olarak kabul olur (Fetavayı Hindiyye). Şu halde cenaze namazını cemaatin kılması
şart değildir. Yalnız imamın veya cemaatin içinden bir kişinin kılması yeterlidir, ölünün alnına veya sargısına veya kefenine ahdname yani iman
üzerine, ahd-i ezeli üzere sabit bulunmuş olduğuna dair bazı mukaddes kelimeler yazılması takdirinde Allah'u Tealanm mağfiretine nail olacağı
umulur denilmiştir. Ancak bu kelimelerin mesela, kelimei tevhidin kabir içinde kalıp bilahare çiğnenmesi veya meyyitten akacak mayiler içinde
kalması muhtemel olduğundan mahzurlu olduğu meydandadır.
Fakat meyyitin gaslinden sonra tekfininden önce alnında mürekkeple değilde yalnız şehadet parmağıyla "Bismillahirrahmanirra-him", göğsü
üzerinede "Lailahe illallah" yazılması uygun görrülmüştür. Cenaze yıkamak Hz Adem'den kalmıştır. Yeryüzünde ilk cenaze namazını Hz Adem
kılmıştır. Übey bin Ka'b (ra)'dan rivayet edildiğine göre Hz Adem (as)'m vefat edeceği zaman melaikei kiram yanlarında kefen ve koku ile
kazmakürek ve zembille Hz Adem'in yanına geldiler.
Hz Adem'in ruhunu kabzettikten sonra onu yıkadılar, kefenlediler, kokuladılar, kabrini kazdılar. Meleklerden biri öne geçti diğerleri arkasında
durdu. Hz Adem (as)'ın oğullarıda onların arkasında saf durdular ve cenaze namazını kıldılar. Meleklerden biri kabre girip Hz Adem'i kabre koyup
üzerine kerpiçle kapattılar ve kabrin içinden çıktılar. Üzerine toprak çektiler. Sonra: "Ey Ademoğulları! İşte ölüleriniz hakkında tutacağınız yol
budur" dediler.
Peygamber efendimiz (sav) tarafından ilk defa kabrin üzerinde cenaze namazı kılman ensar nakiblerinden ilk vefat eden Bera bin Ma'rur'dur. Bera
bin Ma'rur ensarm reislerinden ve on iki nakiple-rinden biridir. Bera bin Ma'rur sefer ayında Peygamber efendimiz (sav) Medine'ye gelmeden bir ay
evvel vefat etmiştir. Resulullah (sav) de Medine'ye geldiğinde bu zatın kabrine gitti, kabri üzerinde ashabı ile beraber saf bağlayıp cenaze namazını
kıldılar.



Allah'ım ona mağfiret et, ona rahmet lütfet ve ondan hoşnut ol" diye dua ettiler. îbni Hişam (ra)'m İbni İshak (ra)'dan naklettiğine göre Mescid-i
Nebevi inşa edilirken Es'ad bin Zürare (ra) vefat etmiştir. Peygamber efendimiz (sav) tarafından kılınan ilk cenaze namazı zikrettiğimiz iki zattan
birinin ya naşına yahut kabrine olmuştur. İbni
Hişam (ra), İbni İshak (ra)? İbni Sad (ra) müslimde geçen bir hadisi şerife göre gıyaben kendisine Peygamber efendimizin (sav) namazını kıldığı
kişi Habeş kralı Adhama'dır demişlerdir.
Teberani'ye göre hicretrin dokuzuncu yılında Mekke'nin fethinden evvel diyenler vardır. Ancak fukaha arasında gaibe namaz kılınması hususunda
ihtilaf vardır. Yalnız Hanefîlere göre gıyabi namaz kılmak caiz değildir.
 
Çocuğun Üzerine Cenaze Namazı Kılınması İçin Beş Şart Gereklidir
 
1- Aklı erdiği halde yani yedi yaşlarında İslam ile muttasıf olur.
2- Babası müslüman olur. Oda ona bakılarak müslüman sayı-
3- Annesi müslüman olur. Oda ona bakılarak müslüman sayılır.
4- İslam memleketinde yani darı İslama gider ve oraya tabi o-lursa müslüman sayılır.
5- Ona bir müslüman sahip olur. Malik olan müslüman sayesinde oda müslüman olur.
Kafir; küfür sahibi kimsedir. Küfür nimet verenin nimetini inkar suretiyle veya amel yolu ile ona muhalefet halinde örtmektir. Küfür imanın zıddı
olduğu gibi kafîr'de müminin zıddıdır.
Bir müslümandan hamile kalan bir zımmi kadın veya yahudi bir kadın öldüğünde çocuk karnında olarak nereye defn olunur? Bunun hakkında en
sahih cevap şöyledir; müslüman ve kafir mezarlığı arasında ayrı bir yere gömülür. Fakat çocuk ananın bir cüzü olduğu için onun dindaşları arasına
defnedilir. Kadının sırtının kıbleye doğru olması çocuğun yüzünün kıbleye doğru olmasını gerektirir. Zira çocuğun yüzü annenin sırtına dönüktür
görüşünde olanlar vardır.
Başka bir kavle göre çocuğa tabi olunmak suretiyle İslam kabristanına defnedilir. Fakat kadının cenaze namazı kılınmaz. Bir müslümanm hamile
olmayan zımmi hristiyan veya yahudi gibi gayri müslim olan kimsenin karısı öldüğünde gayri müslim mezarlığına defnedilir.
Ebu Hureyre (ra) buyuruyorki:
Üzerinde borç bulunan bir cenazeyi getirdiklerinde Resulullah (sav) efendimiz borcunu karşılayacak bir mal bırakıp bırakmadığım sorar, olumlu

cevap alınca müslümanlara arkadaşınızın namazını kılın diye emreder, kendisi kılmazdı."
[144]

Resuli Ekrem (sav) efendimiz bu mübarek sözüyle kul hakkınının önemini, borçlu ölmenin çok kötü olduğunu anlatmak istemiştir.
Bir kimse evinden cenaze ile beraber çıksa, onun namazını kılıp defnedilinceeye kadar onu takip ederse kendisine sevaptan iki kırat vardır ki her

kırat Uhud dağı gibidir. Kimde cenaze namazını kıldıktan sonra onu takip etmeyip evine dönerse önada Uhud kadar ecir vardır. 
[145]

 
Cenaze Namazının Şartı:
 
1- Ölenin yıkanmış bulunması.
2- Ölenin müslüman olması.
3- Kıbleye yönelmiş olması ve avret yerlerinin kapalı olması.
4- Namaz kılacak olan kimsede bu üç şarta ilaveten gibi vakit namazları için şart ve farz olan her şeyin bu cenaze namazı içinde şart ve farzdır.
Cenazenin yıkanması mümkün olmazsa o vaziyette gömülür ve onun kabri üzerinde namaz kılınır. Zira bunda zaruret vardır. Zaruret olmadan bir
cenazeyi yıkanmadan namazı kılınıp defnedilirse o zaman namazı kabir üzerinde iade edilir. Zira ilk kılman namaz geçersizdir. Musallinin temiz
olması şart değildir.
Şu halde tabut necis olan bir yere konulursa cenaze namazını kılmak sahih olur. Zira musallinin temiz tutulması sünnettir.
Bütün müslümanlarm cenaze namazı çocuk, kadın, erkek, hür, köle, büyük, küçük ayırd edilmeksizin kılınır. Çocuk doğarken eğer ölmüşse ve
çocuğun tamamı yada çoğu dışarı çıkmışsa namazı kılınır. Eğer çocuğun az bir kısmı çıkarsa ve çoğunluğu ana rahminde kalmışsa namazı
kılınmaz. Şayet yarısı çıkmışsa ve başıyla beraber-se kesinlikle namazı kılınır. Ancak başı olmazsa namazı kılınmaz.
Devlete karşı baş kaldıran kişiler müsademe ortasında güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülecek olurlarsa namazları kılınmaz. Eğer yol kesenlerde
bu suçlarından dolayı yakalanmak istenilirler-ken çatışma ortasında öldürülürlerse onlarında cenaze namazı kılmak caiz değildir. Gayri müslirn bir

ülkede müslüman bir kimsenin eline o ülke halkından bir çocuk geçtikten sonra ölürse ev sahibine tabi olarak namazı kılınır. 
[146]

Ana-babasmı öldüren kişinin namazı kılınmaz. Zira Allah'a itaatten sonra ana-babaya itaat emredilmiştir. Bir kimse düşmanla savaşırken veya
nefis müdafası yaparken hata edip kendisini öldürürse o kimsenin hem namazı kılınır hemde yıkanır. Bu görüşte.tüm imamlar ittifak etmişlerdir.
İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre intihar edenin namazı kılınır. Fetvada bu iki imamın kavline göredir. En dorğrsuda budur. İmam Ebu
Yusuf a göre intihar edenin namazı kılınmaz. Zira intihar büyük günahlardan biridir. Daha çok inanç zayıflığından ve iradesizlikten ileri gelir. İslam
hukukuna göre idam edilen kimsenin namazı kılınır ve diğer müslümanlar gibi defnedilir. İslam devlet başkanının emriyle idam edilen kimsenin
İmam Ebu Hanife'den yapılan bir rivayete göre namazı kılınmaz.
Hangi sınıftan veya ırktan olurlarsa olsunlar müslümanlar birbirinin kardeşidir. Bunun için hükümdarla tebanın arasında fark yoktur. Bundan
dolayı ölen bir müslümanın cenaze namazını hükümdar hazır olursa onun kıldırması, değilse kadının kıldırması oda hazır değilse öleninn en yakını
veya onun müsade ettiği cami veya mahalle imamının kıldırması daha uygundur.
Fetavayı Hindiyede şöylece kabul edilmiştir. En büyük imam yani halife hazır olursa o kıldırır. Hazır değilse vali, oda değilse kadı oda hazır değilse
beldenin asayişinden sorumlu tutulan yetkilisi, oda hazır değilse mahalle imamı, oda hazır değilse ölenin en yakını kıldırmaya layık olur.
Fukahanın ekserisi bu şekilde amel edilmesini tavsiye etmişlerdir. Baba daha yakın olmazsa bile ölenin oğluna takdim edilir. Zira ölenin oğlu onun



babasından daha yakındır. Her üç imamın gürüşüde böyledir.
En sahih gürüşe göre kadın her ne kadar cenaze namazı kıla-bilirsede ölenin akrabası bulunması sebebiyle imam olup namaz kıldırmasına bir hak
tanınmamıştır. Ergen çağına yetişmeyen çocuklarda böyledir. Ölenin yakınlarından ikisi aynı derecede bulunursa yaşı büyük olan öne geçer. Biri

diğerinin iznini almadan başkasını bu hususta gÖrevlendiremez.
[147]

Bir kimse hayattayken "beni filan yere gömün" veya "beni filan kişi yıkasın" gibi vasiyetlerde bulunsa bu kimsenin vasiyeti muteber değildir.
Varisler isterlerse yerine getirirler, isterlerse yerine getirmezler. Şayet yerine getirmezler s e günahkar olmazlar. Bir kimse hayattayken "beni filan
yere götürün ve beni orada defnedin" veya "beni filan imam yıkasın" gibi vasiyetlerde bulunsa bu şekilde olan vasiyetleri muteber değildir.
Hanefi fukahalara göre kadın öldükten sonra kocanın velayeti onun üzerinden kalkıyor. O zaman kadının akrabası cenaze namazını kıldırmaya

kocadan daha haklıdır.
[148]

 Eğer kadının akrabası olmazsa o zaman kocanın kıldırması daha iyi olur.
[149]

 Ölen bir kadının kocası ve öz oğlu
birlikte hazır bulunurlarsa o kadının cenaze namazını kıldırmaya öz oğlu daha layıktır. Fakat bu hakkı kendi rızası ile babasına bırakmalıdır. Zira

oğlun baba önüne geçmesi mekruhtur. Ancak kadının öz, adamın üvey oğlu ise o zaman öne geçmesinde bir sakınca yoktur. 
[150]

Ölenin namazı bir sefer kılınır. Nafile olarak ikinci sefer tekrarlanması ise meşru bulunmamıştır. Şu halde halife, vali, kadı veya mahallenin görevli
imamı cenaze namazını kıldırmamış rast gele bir kimse kıldırmşsa o zaman bir daha iade ettirme hakkı vardır.
Cenaze namazında okunacak şeylerin gizli okunması vaciptir yalnız tekbirler aşikar olarak getirilebilir. Cenaze namzında kıraat yoktur dua

vardır.
[151]

 Kur'an'dan bir şey okunmasmdada bir sakınca yoktur. Cenaze namazında selam verilirken ölü kasdedilmez. Şu halde sağa selam
verilirken sağdakiler, sola selam verilirken soldakiler kasdedilir.
Cenaze namzında eller, sağa ve sola selam verilirken çözülerek serbest bırakılır. Zaten vakit namazlarında da öyledir. Yani vakit namazlarında sağa
ve sola selam verilmeden eller nasıl dizlerden kal-dırılmazsa cenaze namazında da öyle olur. Bu şekilde yapmak namazın âdabmdandır. Cenaze
namazı kılarken sadece birinci tekbirde eller kaldırılır bu kaldırmada İmam olsun cemaat olsun fark yoktur. Akşam namazı vaktinde cenaze hazır
olursa evvela akşam namazının farzı sonra cenaze namazı daha sonrada akşamın sünneti kılınır.
 
Cenaze Namazı
 
Yıkanıp hazırlanan Müslüman bir ölü, ön tarafa konarak onun namazı kılınmak üzerine Müslümanların abdest almaları ve kıbleye yönelmiş
bulunmaları Farz-ı Kifayedir. Cenaze namazının şartı niyettir, bu niyetle ölünün erkek veya kadın, kız çocuk veya oğlan olduğu açıklanır. İmam ise;
Allah Teala'nın rızası için, hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza başlar. İmamete niyet etmesi lazım
gelmez. İsterse cemaat içinde kadın olsun veya olmasın fark yoktur. Cemaatler Allah rızası için o cenaze namazını kılmaya ve onun için duaya ve
imama uymaya niyet eder. Mevta erkek ise; "şu erkek için", kadın ise; "şu kadın için" diye duaya niyet edilir. Çocuklar için de bu surette niyet
getirmek lazım gelir. Cemaatten biri ölünün kadın mı erkek mi, büyük mü, küçük mü olduğunu bilmediği taktirde, "üzerine, imamın namaz kılacağı
ölüye, imamla beraber namaz kılmaya ve dua etmeye" diye niyet getirir. Cenaze namazının rükünleri, kıyamla beraber tekbirdir. Sünnetleri ise
hamd-ü senadır ve selatü selam getirmek, hem ölüye hem de diğer Müslümanlara dua etmekten ibarettir. Bazılarına göre duada rükündür.
Cenaze namazı şöyle kılınır; cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır, niyet edilir, imam ellerini namazda olduğu gibi bağlar, cemaat
de gizlice tekbir alarak ellerini bağlarlar. Bu Tekbir bazı zatlara göre rükündür, bazı zatlara göre de şarttır. Bu tekbirin arkasından hem imam, hem
de cemaat Sübhaneke'yi okurlar "ve celle seneüke" yi de eklerler. Sonunda ellerini kaldırmaksın, "Allah-ü Ekber" diye imam aşikare tekbir alır,
cemaat de ellerini kaldırmaksın gizlice tekbir alır. Bundan sonra hepsi gizlice "Allahümme Salli ve Allahümme Barik" dualarını okurlar, tekrar
aynı şekilde "Allah-ü Ekber" diye tekbir alınır. Bu defa da ölüye ve diğer mü'minlere gizlice dua edilir. Bu duadan sonra yine Allah-ü Ekber deyip
tekbir alınır ve arkasından, önce sağa daha sonra sola imam olan zat yüksek sesle, cemaat ise gizlice selam verirler. Bu şekilde cenaze namazı
tamam olur. Bu vacib olan selam ile ölüye, cemaat ve imama selam verilmesine niyet edilir.
Bu namazda rukü ve secdeler bulunmadığı gibi, Kur'an okumak ve teşehhüd de yoktur. Dua kasdıyla Fatiha okunması caizdir. Zira îbn-i Abbas (ra)

cenaze namazında Fatiha okumuş ve "bunun sünnet olduğunu bildirmiştir.
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 Şafilerce Fatiha okumak farzdır. İlk tekbirden sonra okunması daha
faziletlidir. Hambelilere göre ise bir rükündür. Birinci tekbirden sonra Fatiha'nın okunması vacibdir. Malikilere göre Fatiha'nın okunması tenzihen
mekruktur.
Cenaze namazının sünnetleri dörttür;
İmam olan zat cenazenin göğsü hizasına durur. Bu namazda, erkek, kadın, küçük, büyük arasında bir fark yoktur.
Birinci tekbirden sonra Sübhaneke Allahümme" duasının, "Ve celle senaük" kısmıyla birlikte okunması lazım gelir.
İkinci tekbirden sonra, Peygamber (sav)'e selat getirmek.
Allahümme Salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, Kema Salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime İnneke Hamidün Mecid."
Bundan sonrada; Barik duası okunur.

Üçüncü tekbirden sonra ölüye, kendi nefsine ve Müslümanlara dua etmek, duanın Ahirete ait olmasından başaka bir şartı yoktur.
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 Şu halde Hz.
Peygamberden rivayet olunan duaları okumak daha güzel ve uygundur. Bu dua da şudur. ölü erkek çocuk ve aslen mecnun ise, yukarıdaki duada
geçen "ve men teveffeytehü minna Feteveffehü a alel iman" cümlesinden sonra şöyle dua edilir.
Allahümmec alhü lena şafian müşeffe'a...
Anlamı; "Allah'ım! onu bize, önden gönderilmiş bir sevap sebebi kıl. Onu bize hazırlıkçı yap. Onu bizlere bir şefaatçi ve şefaati kabul edilmiş
kimselerden yap.
Allahümmecal hü lena feratan. Allahümmecalhü lena ecran ve zicren. Allahümmeğ fırli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve ğaibina ve zekerina ve
ünsana ve seğirina ve kebirina, Allahümme men ahyeytehü minna Feahyihi alel islami, vemen teveffeytehü minna feteveffehü alel iman, ve husse



hazel meyyite, birrevhi verrahhati ve mağfireti verrıdvan. Allahümme in kane muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kane müsien fetevacez anhü ve
lakkıhil emne vel büşra vel ke ramete vel zülfa. Birahmetike ya Erhamer Rahimin"
Anlamı; "Allahım! Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcud olanlarımızı, gaib olanlarımızı, erkeğimizi, dişimizi, çocuklarımızı ve büyüklerimizi mağfiret
buyur. Allah'ım! bizden yaşatttıklarım İslam üzere yaşat. Bizden Öldürdüklerini de iman üzere öldür. Özellikle bu ölüyü kolaylığa, rahata,
mağfirete ve rızana erdir. Allah'ım! Eğer bu ölü, muh-sin ise, (yani iyilik etmiş kimselerden ise) ihsanını artır. Eğer günahkar ise onu bağışla, ona
güven ile sevinç ve iyilik ver, onu Rahmetine yakın kıl. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi..."
Eğer cenaze kadınsa, hussa'dan yani emirden sonraki zamirler müennes okunur.
Duayı bilmeyen kimse kolaylarına gelen başka duaları okuyabilirler. Mesela. ayetini okusa yeterlidir.
Şöyle de dua edebilirler.
Cenaze namazının asıl rüknü olan tekbirler, anlatıldığı gibi üçtür, birinci tekbirle beraber dört eder. Şayet imam beşinci bir kekbir getirirse cemaat
buna uymaz.
Cenaze namazında cemaatin bulunması şart değildir, şu halde bir erkeğin veya bir kadının, cenaze namazını kılması ile de bu farz yerine getirilmiş
olur. Cenaze namazı cemaatle kılındığı zaman imam olmaya en çok hak sahibi bulunan, en geniş yetkiye sahip idarecilerdir. Ondan sonra Cuma
namazı kıldıran imam gelir. Ondan sonra da iyi hal sahibi bulunan mahalle veya kabile imamıdır. Bundan sonrada, ölünün veraset sırasına göre
velisi bulunanlardır. Bir veli kendisine namaz kılma sırası gelmişse, başkalarına namaz kıldırma izni verebilir. Derecesi önde olmayanlardan birisi
velinin izni olmadıkça namaz kıldıramaz. Şayet kıldıracak olsa, veli yeniden namaz kılabilir ve başka bir cemaate de kaldırabilir. Fakat başkaları
yeniden kıldıramaz ve dereceleri eşit olan velilerden biri kıldırınca veya kıldırmasına izin verince, diğerlerinin artık kıldırmaya yetkisi olmaz. Zira
velayet hakkı her birine tam ve eşit olarak ayrı ayrı sabit olmuştur.
ölen bir kadının velisi bulunmazsa, namazı kıldırmaya herkesden önce kocası, sonrada komşuları hak sahibidir. îmam-ı Azam'dan gelen bir rivayete
ve Ebü Yusufun görüşüne göre, namazı kıldırmak görevinde, velisi herkesden evvel gelir. (İmam-ı Şafı'nin görüşü de, t-mam Ebü Yusuf un
görüşüyle aynıdır).
Bir ölünün namazını yalnız kadınlar kılacak olsalar, bu caiz olur ve farz yerine getirilmiş olur. Fakat kadınların cemaatleri her ne kadar sahih olsa
da, teker teker kılmaları müstahab olur.
Birkaç cenaze bir araya gelse, bunların ayrı ayrı namazlarını kılmak daha iyi olur. Hangi cenaze önce getirilmişse, onun namazı önce kılınır.
Cenazeler hep beraber getirilmişse, en faziletlisi öne alınır, bununla beraber hepsine bir namaz da yetişir. İmamın önünde erkek ölü bulundurulur,
diğer ölülerde saf halinde veya birbiri hizasında göğüsleri imama karşı olarak sıraya konurlar. Şöyle ki, imama karşı önce erkekler, sonra erkek
çocuklar, daha sonrada kadınlar ve daha sonrada kız çocukları konur. İmam olan zat, ölünün göğsü hizasına durur, cemaat de hiç olmazsa üç saf
bağlar. Cenaze namazında safların en faziletlisi en arkada olanıdır.
Cenaze musallaya konulduğu zaman, baş tarafı imamın soluna gelecek şekilde konulmuş olursa, her ne kadar namaz sahih olursa da günah işlenmiş
olur.
Cenaze namazına başladıktan sonra gelip cemaate katılan kimse, hemen tekbir alır, noksan kalan tekbirlerini de dua okumaksızın birbiri peşinden
alır, böylece cenaze musalladan kaldırılmadan tekbirlerini tamamlayıp selam verir.
Yine, imamın dördüncü tekbirinden sonra cemaate katılan kime, hemen tekbir alarak imama uyar. İmam selam verdikten sonrada kalan üç
tekbirini kaza eder. Fetva buna göredir.
Eğer şiddetli yağmur gibi bir durum olmazsa, cenazeyi camii içine alarak, cenaze namazını orada kılmak, kerahat-ı tenziye kısmına girer. Şayet
cenaze ön tarafa konularak, imam ile cemaatin bir kısmı cenaze ile beraber, diğer bir kısmı ise mescit içinde durur. Ve saflar da aynı zamanda
bitişik olursa kılınacak namaz mekruh olmaz.
Mescid-i Haram'ın kendine has özeliği olduğu için, içinde her türlü namazın kılınması, her vakitte kerahatsiz olarak caizdir.
Cenaze namazının kabristanda kılınması mekruhtur. Cenaze namazında kadınların, erkeklerin arkasında durmaları daha faziletlidir. Zira kadınlar
için safların en faziletlisi, en sonda bulunan saftır. Bir cenaze namazında, bir kadın, erkeğin yanında namaza durarak cenaze namazını kılarsa,
namazları caiz olur. Zira bu namaz mutlak, yani rükû ve secdeli bir namaz değildir.
Cenaze namazı kılındıktan sonra, kıble yönünde hataya düşüldüğü anlaşılırsa, cenaze namazını bir daha iade etmek gerekir. Fakat cemaatin
abdestsiz bulunduğu anlaşılırsa, namaz iade edilmez. Zira imamın namazı sahih olduktan sonra cenaze namazının farziyeti yerine getirilmiş olur.
Güneşin batması veya doğması veyahut zeval yaklaşması zamanlarında cenaze namazı kılmak mekruh olur. Şayet bu vakitlerde cenaze namazı
kılmış olsalar iade etmeleri gerekmez, böyle vakitlerde cenazeyi defnetmenin mekruhiyeti yoktur.
Namazı kılınmadan defnedilen ve üzerine toprak atılan bir mevtanın, eğer cesedinin dağılmamış olduğuna kesin bir kanaat varsa, cenazenin
hakkını vermek için kabri üzerine namazı kılınır. Şayet yıkanmadan defnolunmuş ise de gene bu şekilde yapılır. Fakat çü-rüyüp dağıldığına dair
kuvvetli bir zan olursa, kesinlikle ölünün namazı kılınmaz. Diri olarak Dünyaya gelmiş olan bir çocuk veya beden, ekseri diri olarak çıkan bir
çocuk, yıkanıp namazı kılınır. Eğer bu şekilde olmazsa yalnız yıkanır, namazı kılınmaz. Bir mevta yıkanmadan veya yalnız bir organı unutularak
yıkanmadan kefene sarılacak olsa, aynı zamanda kefeni açılır ve yıkanması tamamlanır. Şayet üzerine namaz kılınmış ise, namaz tekrar iade edilir.
Eğer kabre konulmuş, fakat mevtanın üzerine toprak atılmamış ise, gene hüküm aynıdır. Şu halde toprak atılmış bulunursa, bu taktirde kabirden
çıkarılması haramdır, ölünün yıkanma işi üzerinden düşer. Fakat kabri üzerine bir daha namazı kılınır. En sahih görüş budur. Eğer kefensiz olarak
kabre konulmuşsa hüküm yine böyledir.
Intahar eden yani kendini öldüren kimse üzerine namaz kılınır, imam Ebü Yusufa göre, şiddetli bir ağrıdan veya hata ile olmadıkça, kendini öldüren
kişinin namazı kılınmaz. Babasını veya anasını kasden öldüren kimsenin namazı da kılınmaz. Savaş halinde öldürülen, eşkıya ve yol kesicilerin
yıkanmaları caiz değildir. Öyle kimselerin üzerlerine namaz da kılınmaz. Eğer teslim alındıktan sonra öldürü-lürlerse yıkanır ve üzerlerine namaz
kılınır.
Recm, yani taşla öldürülme cezası ile veya kısas yolu ile Öldürülenlerin cenazeleri yıkanır ve üzerlerine namaz kılınır. Islamdan çıktığından dolayı
öldürülen bir kimsenin cenaze namazı kılınamayacağı gibi, cesedi de ne İslam mezarlığına, nede döndüğü millet mezarlığına defnolunamaz. Şu
halde boş bir arazide kazılacak bir çukura gömülür. Bir Müslüman'ın nikahında bulunan Ehl-i kitaptan bir kadın, gebe öldüğü zaman o kadının



namazı kılınmaz, bunda İcma vardır. Öyle kadının için ayrıca bir kabir yapmak ihtilaflıdır. Zira bir görüşe göre karnındaki çocuğa uyularak İslam
kabristanına defno-lunur. Başka bir görüşe göre de, çocuk onun bir cüz-ü olduğu için, anada kendi başına müstakil olduğu için, o zaman kendi
milletine ait bir mezarlığa defnolunur.
Müslümanlarla, müslüman olmayanların, cenazeleri birbirine karışık bir halde bulunsa, bakılır. Şayet Müslüman olduklarına dair özel bir belirti ve
işaret varsa buna göre işlem yapılır. Eğer bu belirti ve işaret bulunamıyorsa, o zaman hepsi yıkanır ve müslümanlara niyet edilerek tümünün üzerine
namaz kılınır. Şayet müslüman olmayanların cenazeleri çok ise, o zaman yalnız yıkanırlar, kesin olarak birinin üzerine namaz kılınmaz. Eğer
sayıları eşit olursa bu konuda gene ihtilaf vardır. Bir kavle göre namaz kılınır, bir kavle göre de namaz kılınmaz. Bu misalde yine defin işleri
ihtilaflıdır. Bir görüşe göre bunlar ayrı bir mezarlığa defnolunurlar, aynı zamanda kabirleri düz yapılır, yükseltilmezler.
Eğer kimliği bilinmeyen bir şahıs, İslam memleketinde, öldürülmüş bir halde bulunursa, bakılır, eğer üzerinde bir alamet ve nişan varsa ona göre
muamele yapılır. Nişanı olmazsa, sahih olan kavle göre, İslam yurduna bağlı kalınarak, yıkanır ve üzerine namaz kılınır. Bu şekilde sayılmayan
bir yerde ölü olarak bulunursa, aynı zamanda da nişanı da olmazsa, bulunduğu yere bağlı kalınarak, gayri müslim sayılır.
Cenaze namazını kıldıracak olan imamın, buluğa ermiş olması ve akıl sahibi olması şarttır.
Diğer namazı bozan şeyler, cenaze namazını da bozar.
Cenazeyi Teşyi etmek (arkasından mezara kadar takip etmek) büyük sevaptır. Hatta ve hatta iyi halleri bilinmiş zatlardan veya akraba veya
komşulardan olan bir cenazeyi, teşyi etmek, sünnet olan bir ibadetten daha faziletlidir. Eğer öyle değilse nafileler daha faziletli olur.
Hazırlanmış cenazeleri bir an önce kabirlerine defnetmek daha iyi olur. Zira Resüli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur.
Cenazeyi kabrine çabuk götürün, eğer cenaze iyi kimselerden ise bir an önce onu kabrine götürmeniz hayırlıdır, eğer böyle değilse kötü kişiyi bir an

evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz. 
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Cuma günü sabahleyin hazırlanmış olan bir cenazeyi, cemaati çok olsun diye Cuma namazından sonraya bırakmak mekruhtur. Şu halde Cuma
namazının kaçırılması korkusu olursa, o zaman cenazeyi bırakmak mekruh değildir.
Bayram namazı vaktinde hazırlanmış olan bir cenazenin, namazı da, bayram namazından sonra, hutbeden önce kılınır. Hanefi ve Malikilere göre
mescidin içinde cenaze namazı kılmak mekruhtur. Şafii ve Hambelilere göre ise caizdir.
Zira Hz. Aişe (ra) şöyle buyurmuştur.
İkinci görüşe göre mescitte cenaze namazının kılınması caizdir. Hatta ve hatta, Şafii'lere göre mescidi kirletme korkusu yoksa müs-tehapdır. Zira
mescid daha şerefli ve kıymetlidir. Zira Ebü Hureyre (ra)'m hadisi hakkında sabittir, ittifak kesinlikle yoktur.
Kim mescidde cenaze namazını kılarsa onun üzerine bir şey yoktur."
Nevevi bu hadis için; zayıf olup hadisin delil olarak ileri sürülmesi sahih değildir, demiştir. İmam Ahmed b. Hanbel de, "bu hadis zayıftır"
demiştir. Ve Salih ise, zayıf bir ravidir.
Cenazeyi takip edenler, cenazenin arkasından gitmelidir, Faziletli olan budur. Bununla beraber önünden gitmekte mekruh değildir. Cenazeyi yaya
olarak takip etmek, binitli olarak takip etmekten daha faziletlidir. Binitli olan kimsenin, cemaate zahmet vermemek İçin cenazeyi arkadan takip
etmesi lazımdır.
Cenazeyi takip edenler kendi hayatının sonunu düşünmeli ve aynı zamanda tevazu ve alçak gönüllük içinde bulunmalıdırlar. Herkese laik olan da
budur. Bu vaziyette iken, konuşmaları dünya konuşmaklarına dalmaları kesinlikle doğru değildir. Aynı zamanda büyük bir kötülüktür. Öyle ki
zikretmet veya Kur'an okumak esnasında bile sesi yükseltmek tahrimen mekruhtur. Hatta cemaate bir adam, mesela; "cenaze için İstiğfarda
bulunun!" demek ve buna benzer sözler sarf etmek, herhangi bir zikir ile bağırmak, çağırmak kesinlikle caiz değildir. Zira Sahabe cenazede,
savaşta ve zikirde seslerin yükseltilmesini kötü ve çirkin saymışlardır. Hatta ve hatta İbn-i Ömer ; "ölü için mağfiret isteyin ki Allah'da size
mağfiret etsin" diyen birini duymuş ve; "Allah seni mağfiret etmesin" demiştir. Hambelile-re göre, cenaze ile beraber, kokusu hoş olmayan bir şey
olursa takip eden kimse, bu hoş olmayan kokuyu engellemekten aciz kalırsa, böyle bir cenazeyi takip etmesi kesinlikle haramdır. Zira bu işte günahı
kabul etmek vardır. Cenaze için göz yaşlan dökerek ağlamakta ve kalben üzülerek kederlenmekte bir sakınca yoktur. Zira Resul-i Ekrem "bu şekilde
ağlamak rahimden geldiği için sakıncası yoktur" demiştir. Yeter ki yersiz laflar kullanılmasın. Eğer boş kelimeler kullanılırsa günah işlenmiş olur.
Zira Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;
Resül-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Yüzüne gözüne vuran, yaka yırtan, cahillik duasıyla dua eden bizden değildir. Ümmetim içinde dört şey vardır ki cahiliyet işidir; bir türlü bunu (tam
olarak) bırakamazlar. Soy sopla övünmek, soyu kınamak, yıldızlarla yağmur yağmasını ummak ve bağırarak ağlamak."
Kabristanda cenaze indirilmeden oturmak mekruh olduğu gibi indirdikten sonra Özürsüz ayakta durmak da mekruh kısmından o-lur. Bir ölü için,
aile ve akrabasının ağlamalarından dolayı kabrinde azab çekmez, ancak ölen kişi ölmeden önce yakınlarına, bağırarak ağlamalarını vasiyet ederse o
zaman kesinlikle azab çeker.
Cenazeyi takip edenler, onun namazı kılınmadan geri dönme-melidirler. Eğer dönmek ihtiyacı olursa cenaze sahibinin izni alınmalıdır. En güzel ve
en iyi hareket budur. En acip ve garip işlerden birisi de cenazeyi takip eden müslümanlardan bir kısmı cenaze namazı kılarken, öteki bir kısmının
seyirci kalmasıdır,
Cenaze için bir engel olmazsa, ayağa kalkıp onu takip etmelidir. Eğer onu takip etmezse ayağa kalkmak caiz değildir. Kabirlerine götürülen
cenazelere el kaldırıp selam vermek gibi hareketler kesinlikle caiz değildir. Kadınların cenazeleri takip etmeleri tahrimen mekruhtur. Öyle
yapmakla sevaba değil, günaha girmiş olurlar. Cenazenin defninden sonra, dönerken bir bineğe binmede bir sakınca yoktur. Zira Cabir bin
Semure'den rivayet edildiğine göre şöyle de miştir:

Peygamber (sav) İbn-i Dehdah'm cenazesine yürüyerekkatıldı. Atın üzerinde döndü. 
[155]

Diğer bir rivayette de; "Hz. Peygamber (sav)'e eğersiz çıplak bir at getirildi ve İbn-i Dahdah'ın cenazesinden dönerken, kendisi bu ata bindi, bizlerde

onun etrafında yaya olarak yürüyorduk. 
[156]

Cenazeye binek üzerinde katılmak sünnettir. Zira Hz. Peygamber (sav), bayramda da cenaze namazında da bir bineğe kesinlikle binmemiştir. Zira
Sevban (ra) şöyle demiştir:



Hz. Peygamber (sav) ile beraber, bir cenaze namazına çıktık. Binek üzerinde bazı kimseleri gördü ve şöyle buyurdu: "Utanmıyor musunuz?" Allah-

ü Teala'nın Melekleri yaya yürüyorlar, sizler ise bineklerin üzerindesiniz." 
[157]

Nevevi bu rivayete "gariptir" demiştir.
Ölünün yıkanacağı yer kapalı olup, yıkayıcı ve yardımcılarından başkası onu görmemeleri gerekir. Bir ölüyü, ona en yakın olan kimse veya takva
sahibi, güvenilir bir kimse yıkamalıdır. Bu yıkama parasız olmalıdır. Zira bu, bir din görevidir, öyle ki yıkayıcı olarak, bir kimseden başkası
bulunmazsa, bunun yıkama ücreti alması caiz olmaz. Fakat başka yıkayabilenler varsa o zaman ücret alınabilir.
Rasulullah (sa) Uhud da Şehit olan sahabiler hakkında şöyle buyurdu; "Kazın, geniş yapın ve derinleştirin" zira kabri derinleştirmek, dirileri
rahatsız edecek olan kokuları yok etmede, mufteris hayvanların kabri açmasına mani olmasında daha elverişlidir. Bu şekilde mevta daha iyi
muhafaza olur. Ahmet ve Ebü Davud rivayetlerine göre: Resül-i Ekrem (sav), kabir kazan birine şöyle buyurmuştur; "Baş ve ayaklarını geniş tut"
Malikilerin dışındaki bütün fıkıhçılara göre kabrin geniş, uzun ve derin yapılması menduptur.
Şafii'lerle, Hambelilerin çoğuna göre; kabrin hacmi normal olarak, bir adamın ellerini, yan taraflarına uzattığı boy ve en ölçüsüne göredir. Zira Hz.
Ömer'in vasiyeti bu şekilde olmuştur ve onun bu vasiyetine kimse karşı çıkmamıştır.
Şu halde, iki elin açık uzunluğu dört buçuk arşın eder. Ahmet tbn-i Hambel'e göre; erkek olsun, kadın olsun, herkesin kabrinin gö-ğüse kadar derin
kazılması yeterlidir. Hanefıîere göre kabrin derinliği, bir adam boyu kadar derin olursa daha iyi ve daha güzel olur. Yarım adam boyu veya göğüs
hizasına kadar olursa da yeterlidir. Şu halde en çoğu bir adam boyu kadar kazmaktır. En azı ise yarım a-dam boyu kadar olmaktadır.
Mezarın uzunluğu ise ölünün boyu kadar olmalıdır. Eni ise, boyunun yarısı kadar olmalıdır.
Malikilere göre ise, eğer lahid olursa, yalnız bir arşın derinliğinde olması gerekir. Eğer lahid yapılmazsa çok derin yapılması men-duptur. Bütün
imamların ittifakı ile lahid yapmak, şakk yapmaktan daha faziletlidir. Zira Resül-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:   

Lahid bize, şakk bizim dışımızdakilere aittir. 
[158]

Bu hadisi, Ebü Davud Tirmzide rivayet etmişlerdir. Fakat kesinlikle bu hadis zayıftır.
Lahd: Kıble tarafında cenazenin sığacağı kadar bir oyuk açmaktır. Eğer yer yumuşak olup, oyuk açılınca çökecekse, o zaman kabrin ortası yarılır.
Ölünün sığacağı bir derinlik, yani kabrin alt kısmı nehir yatağı gibi kazılır. Bununla beraber kabrin içinin her iki tarafı kerpiç ile yahut başka
maddelerle örtülebilir. Fakat bu maddeler, fırına atılmış maddeler olmamalıdır. Bu iki sıra kerpiç duvar arasında ölünün yerleştirileceği kadar bir
boşluk bırakılır. Bu iki duvarın üstüne, mermer taşı, kerpiç yahut tahta ve benzeri maddelerle tavan yapılır. Ölüye değmeyecek şekilde hafifçe
kaldırılır.
Hambelilerden başka, yani Hanefi, Safı ve Malikilere göre şöyledir: Eğer toprak sert olursa kabirde lahd yapmak daha efdaldir. Bu zatların delilleri
ise, Sa'd Ebi Vakkas'ın ölmeden önceki şu sözüdür:
Hz. Peygamber'e yapıldığı gibi bana lahd kazın, üzerine kerpiç örün." Şayet toprak yumuşak olursa o zaman kuşkusuz, göçmemesi için şakk
yapmak daha efdaldir.
Şafii ve Hambelilere göre, ölüyü kıbleye karşı kabre bırakmak vaciptir. Hanefi ve Malikilere göre ise menduptur.
Ölünün kıbleye doğru defnedilmesi vaciptir. Hatta eğer arkası kıbleye dönük olarak defnedilirse eğer ölü çürümemişse çıkarır ve kıbleye çevirilir."
Ölüm halindeki kişiyi de, ölmüş olan kimse gibi, sağ yanına yatırıp, kıbleye döndürmek gerekir. Zira Resül-i Ekrem (sav) Beytul-lah için şöyle

buyurmuştur. "Ölü ve dirilerinizin kıblesidir.
[159]

Hz. Fatıma (ra), Rafı'in annesine; "beni kıbleye çevir 
[160]

 demiştir.
Şayet yer darlığı yüzünden, hastayı kıbleye çevirmek imkanı olmazsa, o zaman sırt üstü yatırılır ve yüzü ile ayakları kıbleye doğru çevrilir. Eğer bu
da olmazsa kendi halinde bırakılır.
Ölüm anında, kişinin ağzına pamukla su verilir. Hasta can çekişirken, ona yardımcı olmak yakınları için bir vazifedir ve aynı zamanda da sevaptır.
Bunun için yanında Kelime-i Şahadet getirmek ve söylemesine yardımı olmak sünnettir. Zira Resül-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: "Ölülerinize
'La İlahe İllallah'ı telkin ediniz, zira ölüm halinde onu söyleyen bir (Mü'min) bu kelime ile cehennemden kurtarılır, son sözü 'La ilahe İllallah' olan

kimse cennete girer. 
[161]

Ancak kelime-i şahadette ısrar etmemek lazımdır. Zira o anda kişi zor haldedir, kendisine yeni bir zorluk çıkarılmamalıdır. Bu telkini de, hastayı
sevenlerden biri yapmalıdır. Eğer hasta o an vefat e-derse o zaman ağzı kapatılır, bir bez ile çenesi başından bağlanır, gözleri yumulur, elleri
yanlarına uzatılır. Bu yapılırken zaman şu dua okunabilir:
Sonra ölünün üzerine bir örtü çekilir. Öldükten sonra yıkanın-caya kadar ölünün yanında Kur'an okumak mekruhtur. Öldüğü iyice anlaşılınca
derhal yıkanır.

Cenazeyi kabre koyanlar, "bismillahi ve ala milleti Ressulillah" veyahut "ve ala sünneti Resulillah 
[162]

 derler.
Ölü, kabre, her iki ayak tarafını ve yüzünü kıbleye vermek şartıyla konur, sağ tarafı üzerine kıbleye döndürülür, bağı varsa çözülür, sırt üstü
yatırılmaz.
Eğer cenaze kadın ise tesciye yapılır, yani kabre koymak için örtülür, ondan sonra kabre konur. Ölüyü kabre indirmek İçin, iki ya da üç kişin kabre
inmesi daha iyi olur. Bu kişilerin kuvvetli ve salih olması müstehabdır. Ölü kadın ise, kendisine nikahı haram olan yakınlarının bu vazifeyi

yapması uygun olur. Eğer yakını bulunmazsa o taktirde, yabancı adamlardan güvenilir kişilerin kabre inmesinde bir sakınca yoktur. 
[163]

Ölüyü erkeklerin kabre indirmesi sünnettir. Erkekler olduğu zaman bu görevi kadınların yapması mekruhtur. Eğer erkek bulunmazsa o taktirde,

kadınlardan yaşını başını almış, güçlü olanlarının, bu vazifeyi ifa etmeleri caiz görülmüştür. 
[164]

Ölüyü umumi olan müslüman mezarlığına gömmek sünnettir, Müslüman kabristanları varken, ölüleri başka bir yere gömmek kesinlikle mekruhtur.
Zira Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Ölülerinizi salih bir kavmin arşına gömünüz, zira ölüde, kötü komşudan eziyet duyar."



Ölü defnedilirken kabirden çıkan toprağı aynen kullanmak müstehabdır. Başka yerden toprak getirmek kesinlikle mekruhtur. 
[165]

Ölüyü defnederken orada bulunanların, kabre üçer küçük taş veya toprak atması müstehabdır. Hiç kimseye sıkıntı vermeden, ölünün baş kısmına
yaklaşıp, üç küçük taş veya toprak parçasının kabre atılmasını söyleyenler ekseriyede birinci taşı atarken "Min-ha Halagnaküm", yani "Sizi
topraktan yarattık" cümlesini, ikinci taşı atarken, Ve fîha nuidüküm" yani "Sizi toprağa döndüreceğiz" cümlesini, üçüncü taşı atarken, Ve minha
nuhricukum tareten uhra" yani, "Sizi tekrar bu topraktan çıkaracağız" cümlesini okurlar.
Kabrin dibi ıslak ve yumuşak olması durumunda, cenaze tabut ile gömülebilir. Bu durumda tabutun taştan veya demirden yapılması daha caizdir.
Eğer kabir ıslak veya buna benzer bir durum yoksa tabutla defnetmek mekruhtur. Bazı fıkıh alimlerine göre, toprak yumuşak olmasa bile kadınların
tabut ile birlikte gömülmesi güzeldir.
Dibi ıslak olan bir kabrin dibine toprak döşenmesi sünnettir. Tabutun içine toprak döşenmesi uygundur. Şeyh Ebu Bekir Mu-hammed bin Fazıl (ra)
diyorki; "Gevşek arazide ölüyü tabut içinde gömmekte bir sakınca yoktur. Ancak ölüyü tabuta bırakmadan önce, altına toprak serilmelidir, hatta

mümkünse tabutun kapak kısmı çamurla sıvanmalıdır. 
[166]

Bu zamana göre ışıklandırma var iken, ölüyü bekletmek caiz olmadığı için gece defnetmek caizdir sakıncası da yoktur.
[167]

Ölünün tağayyur tehlikesi varsa, imamların ittifakiyle kerahat vakitlerinde defnetmek kuşkusuz caizdir. Zira Hanefi Fukahası güneş doğunca,
güneş gök kubbenin ortasına gelince ve güneş batarken, bu vakitlerde Resül-i Ekrem (sav) Efendimiz namaz kılmamızı ve ölü defnetmemizi men
etti. Bu hadis haber-i vahidle geldiği için delil olarak kabul etmemişlerdir. Fakat Hambeliler bunu senet olarak kabul etmişler ve bu vakitlerde ölü
defnetmek mekruhtur demişlerdir.
Sünnete uygun olarak kabir yalnız yükseltilir, bu yükseltmenin sebebi, orasının kabir olduğunun bilinmesi, ona göre buradan sakınılması ve burada
yatan için dua istenmesidir. Zira Peygamber (sav) Efendimizin kabri de bir karıştı.

Hz. Peygamber (sav)'in kabrinin üstü yerden bir karış yüksekteydi ve kabir kırmızımsı bir toprak ile sıvanmıştı.
[168]

Kasım b. Muhammed şöyle diyor; Aişe'ye dedimki! "Anacığım! Hz. Peygamber (sav) ile iki arkadaşının kabirlerini açıp bana gös-terirmisin?" O da

bana üç kabri açıp gösterdi, yüksek değil, yere bitişik de değil, kırmızımsı toprak ve çakıl taşları ile düzeltilmişti. 
[169]

Buhari ve İbn-i Maceden başka cemaatin rivayet ettiğine göre; Hz. Ali, Ebul-Heyyac el-Esedi'yi gönderdi ve şöyle dedi: "Hz. Peygamber (sav)'in

beni gönderdiği vazife ile bende seni gönderiyorum. Hiçbir heykel bırakma, yerle bir et, yüksek bir kabir bırakma hepsini dümdüz et. 
[170]

İbn-i Hacer, "Ez-Zevacir" adlı eserinde diyor ki; "Sünnete aykırı yapılan bütün kabirlerin yıkılıp sünnete uygun olarak yapılması vaciptir." Zira
kabirlerin kubbeli ve şatafatlı olmasının İslam dinine kesinlikle zararı vardır. Bu zamana göre cahil halk, bilhassa da kadınlar Allah'a tapacak yerde
bu tür kubbeli kabirlere taparlar. Bu misal daha fazla Şafii'lerin içtihadını ve görüşlerini yansıtır. Zira Hanefi'lere göre kabirleri böyle şatafatlı
yapmak sadece mekruhtur. Şu-halde kabir, şekle göre değil, mana ve amele göredir. Zira kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yada cehennem
çukurlarından bir çukurdur.
İslam dini kabrin dış kısmına kesinlikle kıymet vermez, onun içine mana ve amellere kıymet verir. O halde kabirlere, sünnete aykırı para harcamak,
sadece ölüye sıkıntı verir. Yani beton yada mermerden şatafatlı yapılan bir kabir, kabir sahibine huzursuzluktan başka hiçbir fayda veremez. O

paranın hiç kuşkusuz fakirlere sadaka olarak dağıtılması halinde ölüyü çok memnun edeceğinde hiçbir şüphe yoktur. 
[171]

Cumhura göre; tümsek yapmak,yanı deve hörgücü gibi veya balık sırtı biçiminde yükseltmek, dört köşe, dümdüz yapmaktan daha faziletlidir. Zira
Süfyan et-Temmar şöyle demiştir:

"Hz. Peygamber (sav)'in kabrini deve hörgücü gibi tümsek vaziyette gördüm. 
[172]

Hz. Peygamberden sonrada bütün sahabenin kabirleri böyleydi. Kabri dört köşe biçiminde düz yapmak, dünyadakilerin binalarına çok benzer.
Hambeli'ler daru-1 harbi bu biçimden ayrı tutmuşlar ve şu şekilde açıklamışlar; Eğer ölünün İslam memleketine nakli olmazsa, o zaman en iyisi
kabri tümsek yapmamak, kabri kafirlerden gizlemek için dümdüz yapmaktır. Bu şekilde defnedilmesi, gayri müslim azalarının parçalanma
tehlikesinden kurtarılmış olur.
Şafii'lere göre kabri dümdüz yapmak, balık sırtı veya deve hörgücü biçiminde yapmaktan daha faziletlidir. Zira Hz. Peygamber (sav) Ali'ye şöyle
emir vermiştir:
Hiçbir kabri yüksek bırakma, hepsini dümdüz yap". Zaten Hz. Peygamberin kabri önce öyleydi, daha sonra deve hörgücü gibi yapılmıştır. Toprak
pekişsin diye kabrin üzerine su serpilir ve kabir ü-zerine çakıl taşları yayılır. Zira Resul-i Ekrem (sav)'in oğlu brahim'in kabrini bu şekilde yaptırdığı
rivayet edilmiştir.
îmam Şafii mürsel olarak şu hadisi rivayet etmiştir;

Hz. Peygember (sav) oğlu İbrahim'in kabri üzerine çakıl taşlan koymuştur ve toprak pekişsin diye su da serpmiştir. 
[173] Her halükarda kabir

üzerine oturmak veya ona basmak tahri-men mekruhtur. Fakat defnetmek için veya buna benzer zaruri başka bir şey için, bir geçit bulunmazsa o
zaman kabre basmak caizdir.
Kabrin başına mezar taşı dikmek ve bütün akrabalarının mezarlarını bir araya getirmek sünnettir. Zira Resülullah (sav), süt kardeşi Osman Bin

Mazlum'un yanı başında mezar taşı dikti ve dedi ki; "bu taşla kardeşimin kabrini bilip, akrabalarımdan vefat edeni yanma defnedeceğim. 
[174]

Meyit daha çürümemiş ise mezarını kazıp başkasını defnetmek kesinlikle caiz değildir, haramdır.
Hanefi'lere ve bazı Fakihlere göre ölüm haberini hısım ve akrabaya, eşe dosta bildirmek caizdir. Günümüzde, bu duyuru müezzinlerin sala
okuyuşları ile yapılmaktadır. Bu iyi bir şeydir ve caizdir. Zira Resül-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur;
Müslümanlar iyi ve güzel bir şey görürse, o şey, Allah'ın nez-dinde de iyi ve güzeldir." Kısa manası ise şöyledir; Müslümanların güzel gördükleri
şey Allah katında da güzeldir."



Kabiri kireçle sıva etmek, üzerine bina yapmak, yazı yazmak ve üzerine oturmak mekruhtur. Zira Resül-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur;

Cabir'in rivayet ettiğine göre, "Resül-i Ekrem; kabirleri kireçle sıvamayı, kabirler üzerine yazı yazmayı ve bina yapmayı yasaklamıştır. 
[175]

Aynı zamanda kabir üzerine basmakta yasaklanmıştır. Kabir üzerine yazı yazmak, cumhura göre mekruhtur. Bu yazı sahibinin ismi olsun, veya
başkasının ismi olsun, isterse kabrin başına yazılsın, isterse ayak tarafına, fark etmez, hepsi mekruhtur. Eğer bir kağıt parçasına bir yazı yazıp, o
yazı mezardaki bir delik içine gizlenirse gene mekruh olur.
Malikilere göre kabir üzerine Kur'an ayetleri yazmak haramdır. Dayandıkları senet ise, Cabir'in yukarıda geçen rivayetleridir. Hanefî'lere göre ise
izi kaybolmamak ve hakarete uğramamak için kabirlere yazı yazmakta bir sakınca yoktur. Zira bu yasak her nekadar doğru ise de, uygulama

bakımından, üzerinde îcma vaki olmuştur.
[176]

 Hakim'de, isnadlar sahihtir fakat uygulama buna göre değil demiştir. Zira bütün müslümanların,
önderlerinin mezarları üzerinde yazılar vardır. Bu usulde, halefin seleften almış bir uygulamasıdır. Bu uygulama, Ebu Davud'un Ceyyid îsnadla
rivayet ettiği şu hadis ile kuvvet bulmaktadır.
Resulüllah (sav) bir taş alıp, onu, Osman bin Maz'un'un baş hizasına koyduktan sonra; "bununla kardeşimin kabrini bileyim ve ailemden öîenîeride
onun yanına defnedeyim" demiştir. Şu halde yazı yazmaya ihtiyaç olmadığı zaman mekruhtur.
Yine Hanefi'lere göre kefene "Bismillahirrahmanirrahim" lafzını, yahut "bu ölüye Allah (c.c.)'ün mağfiret etmesi umulur." İbaresini yazmak
mubahtır. Özrü olmadan yazı yazmak yahut Kur'an dan bir ayet veyahut şiir yazmak veya ölüye methiye yazmak veyahut bunlara benzer şeyler
yazmak ise mekruhtur. Kabir üzerine mescid yapmak da kesinlikle mekruhtur. Bazı hadis alimlerine ve Hambelilere göre haramdır. Zira Resül-i
Ekrem (sav) şöyle buyuruyor:
Allah yahudilerin belasını versin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler." Yine Resül-i Ekrem (sav); Kabirleri ziyaret eden kadınlara
ve kabirler üzerine mescitler inşa edenlere, mum yakanlara lanet etmiştir." İmam Malik'in talebesi olan, İbn-i Kasım'-m görüne göre, silinmiş ve
aynı zamanda eseri kalmamış olan kabirler üzerine mescit yapılması caizdir. Kaybolmamış ve belli olan kabirler üzerine mescit yapılması
sakıncalıdır. Kabre karşı namaz kılmak mekruh olduğu gibi kabirler üzerine oturmak da mekruhtur. Zira Resül-i Ekrem (s.a.v ) şöyle buyurmuştur;
Sizden birinin ateş koru üzerinde oturması ve ateş korunun elbisesini yakıp da, derisine işlemesi, bir kabrin üzerine oturmasından daha hayırlıdır.
[177]

Bu hadis, oturmak manasında olduğu gibi, abdesti bozmak manasında da tefsir edilmiştir. Eğer oturmak manasında olursa mekruhtur. Abdest
bozmak manasında olursa, o zaman icma ile haramdır.
Hazm oğlu Amr şöyle diyor; "Resul-i Ekrem (sav) kabrin üzerine dayanmış olduğum halde beni gördü ve şöyle dedi; "kabrin sahibine eziyet
veriyorum" ya da şöyle dedi; "kabir sahibine zahmet verme".
Hanefılere göre, hikmet, tefekkür, sükûnet, ibret almak veya Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için kabir üzerine oturmanın kesinlikle bir sakıncası
yoktur. Şafii'ler ve Hambeliler, zaruret olmadığı taktirde kabir üzerine oturmak caiz değildir, demişlerdir. Bunlar kabir ü-zerine yaslanmak yahut
kabre dayanmak, oturmak gibi davranışlarda mekruh kabul edilmiştir. Malikilere göre ise, şayet balık sırtı, deve hörgücü gibi yapılmış veyahut
belirli bir şekilde yerden yükseltilmiş ve yanı başından geçmek için yol bırakılmış ise, ozaman kabir üzerinden geçmek mekruhtur. Eğer
yükseltilmesi gitmiş veyahut kabrin yakınında geçmek için bir yol bırakılmamış ise o takdirde, kabrin üzerinden geçmek caiz olur. Zira Maliküer,
hadisteki kabirler üzerine oturma yasağını, tuvalet için oturmak manasında kanaat etmişlerdir. Zira Hz. Ali'nin kabirler üzerine oturduğu ve
kabirlere dayandığı rivayet edilmiştir.
Ölünün kemiklerinden yalnız bir kısmının mevcudiyeti bilindiği halde, okabrin kazılması kesinlikle caiz değildir. Kabir eğer kazılırsa, ölülerin
kemikleri çıkarılmaz, kendi yerinden oynatılmaz. Kemikleri kırmaktan kaçmak lazımdır. Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyuruyor; "Günah
bakımından, ölünün kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir."
Zaruret ve ihtiyaç durumlarını, Fakihler bu hükmün dışında tutmuşlardır.
Ölünün tekfini ve teçhizi vaciptir. Şayet ölü yıkanmadan yahut kefenlenmeden veya kıbleden başka bir yöne gömülmüş de, cesedi bozulmamışsa
veya bozulmasından şüphelenilmiyorsa, kabirden çıkarılır, yıkanır ve kefenlenir, kıbleye karşı yöneltilir. Zira Said b. Mansur'un Sünen'in de şöyle
bir rivayet vardır:
Bazı kimseler arkadaşlarını yıkamadan ve kefenlemen gömdüler, sonra Muaz b. Cebel ile karşılaştılar. Muaz b. Cebel onlara ölülerini kabirden
çıkarıp yıkamalarını ve kefenlemelerini emretti. Onlarda ölülerini kabirden çıkardılar, daha sonra ölüler yıkanıp kefenlendi, kokulandı ve daha

sonra cenaze namazı kılındı." 
[178]

Eğer ölünün bozulmuş olmasından şüpheleniliyorsa, o zaman hiç birşey için artık kabir açılmaz, zira maksat meydana gelmiştir, oda mevtayı
toprakla örtmektir.
Namazı kılınmadan defnolan bir ölü için, kabrin üzerinden cenaze namazı kılmak caizdir. Aynı zamanda da, namazın sevabı kabrin içindeyken
ölüye ulaşır. Hanefi'lere göre, ceset kıbleye doğru konulmadığı için yahut sol tarafına konulduğu için kabir kazılmaz. Bundan başkası için kabir
kazılır.
Dar olan camiyi genişletmek yahut yer darlığı dolayısıyla, ölünün yanma başka birsini gömmek için kabir kazılabilir. Malikilere göre tarla veya
bina yapmak için kabrin kaldırılması kesinlikle caiz değildir. Hanefi'lere göre, kabrin eskimiş ve içindeki ölünün kemikleri kalmamış ise tarlaya
veya binaya çevirmek caizdir.
Mevta ile birlikte, altın, gümüş ve ziynet eşyası defnolmuş ise veyahut, az olsun, çok olsun, başkasına ait bir mal kabre düşmüş ise, sahibi de bu
malı dava etse, istese, o zaman kabir açılır. Zira, Muğire b. Şübe'nin yüzüğü Hz. Peygamber (sav)'in kabrine düşmüş, bu Sebeple kabrin bir yerini
açtıktan sonra yüzük bulunmuştur. Ancak bu hadis zayıftır.
Maliki'lere göre kabir açılmaz, mal sahibine, malın bir benzeri ve yahut, bıraktığı mirastan verilir. Mala benzeyen mal, kıymete dayalı mallarda ise
kıymeti miktarı verilir.
Ölen kimse, başkalarının kıymetli olan bir taşını yutmuş olsa, mal sahibi de o kıymetli olan taşına dava etse, o zaman ölünün karnı yarılıp taş alınır
ve sahibine verilir. Şayet o taş ölünün malı ise, Hanefi ve Maliki'lerden, Sahnün'a ve Şafıilerce en sağlam kavle göre, ölünün karnı yine yarılıp o taş



alınır. Hambeliler ile Malikilerden İbn-i Hubeybe ve Şafii'lerden başka bir görüşe göre, ölünün karnı yarılmaz.
Gebe bir kadın ölse ve karnında hareket eden bir canlı, bir cenin bulunsa, Fakihler'in çoğuna göre ameliyatla karnı yarılır ve çocuk alınır.
Defnedildikten sonra ölünün nakli; Hanefi'lere göre defn yerinden daha hayırlı bir yerde defnetmek yahut iyi bir kimseye yakın o-lup, onun
feyzinden yarar görmek için, yahut kendi aile mezarlığına gömülmesi veyahut ailesinin ziyaret edilmesi için yakında bulunması gibi hususlar
olursa, o zaman bir beldeden diğer bir beldeye, şehirden köye, köyden şehre nakletmek caizdir. Nitekim mutlak olarak gömüldükten sonra, ölüyü
bir yerden başka bir yere nakletmek caiz değildir. Şehitler bu kuralın dışındadır. Zira şehidin öldüğü yerde defnedilmesi lazımdır. Hatta ve hatta
nakledilecek bile olsa gene eski yere götürmek menduptur. Zira Uhud savaşında şehit düşenlerin buraya geri götürülüp, gömülmeleri emredilmiştir.
Şafii'lere göre zaruret olmazsa kesinlikle ölünün nakledilmesi haramdır. Maliki ve Hambelilere göre; bir maslahat olursa caizdir. Tüm Fakihlerin
ittifakiyle zaruret, maslahat yahut ailesinin ziyaret edebilmesi için, yakında bulunması gibi hususlar var ise, bir yerden başka bir yere ölüyü
nakletmek caizdir. Böyle bir zaruret olmazsa, zimmi bile olsa onun kemiklerini kırmak veya yer değiştirmek kesinlikle caiz değildir ve aynı
zamanda haramdır. Yakup ile Yusuf (as)'m Mısırdan Şam'a nakledilmeleri, aziz ecdadı ile beraber olmaları içindir. Birde Yusuf (a.s)'ın, Musa
(a.s)'m rüyasına gelerek "Benim kabrimi Mısırdan Şam'a nakletmezsen, Süveyş Kanlının açılmasıyla benim kabrim suyun altında kalır" demiştir.
Onun için Musa (a.s.), o-nun kabrini bu maslahat sebebiyle Mısırdan Şam'a getirdi. Bu örnek ne kadar öncekilerin şeriatına göre ise de, aynı
zamanda bizim şeriatımızı da mutabıktır.
Şafii'lere göre kabirlere koku sürmekte bir sakınca yoktur. Cumhura göre kabirlere su serpilmesi menduptur. Yaş bir ağaç dalı, fesleğen çiçeği ve
benzeri yaş dallar dikmek de menduptur. Zira böyle yapmak toprağın kaybolmasını Önlemektedir. Dikilmiş olan ağacın veya çiçeğin kuru
kısmından başkasının alınması caiz değildir. Zira yaş kısmı kabrin sahibi için teşbih ve istiğfarda bulunur. Şu halde kuru kısmının alınması ise
caizdir. Zira ölünün ondan istifadesi sona ermiştir. Bunun delili ise; Hz. Peygamber (sav)'in yeşil bir hurma dalını ikiye ayırdıktan sonra, azap
çekmekte olduğunu bildirdiği, iki kabir üzerine dikmiş olmasıdır. Bunlar kurumadığı müddetçe, sahiplerinin azabının, hafifleyeceğini açıklamıştır.
O halde yaş ağaçta bir nevi hayat vardır.
Ölü için teşbih ve İstiğfarda bulunduğu için, onun kesilmesiyle ölünün hakkını yok etmeye sebep olunacağı için, kabir üzerindeki yaş ağacı ve
bitkiyi kesmek mekruh görülmüştür.
Zimmi veya yahudi bir kadın, müslüman bir kimseden gebe olduğu halde ölse, ve aynı zamanda karnındaki ceninde ölmüş olsa, Şafii ve
Hambelilerce en sağlam ve kuvvetli olan görüşe göre, o kadın müslümanlarla kafirlerin kabristanları arasına defnolunur. Kadının sırtı kıbleye karşı

konur.
[179]

 Zira ceninin yüzü anasının sırtındadır. Bu çocuk müslüman olduğu için, kadın ayrı olarak defnedilir. Zira kafirlere yapılan cefa ve
azaptan zahmet duyar. Kadında kafir olduğu için müslümanlara ait mezarlara defnolunamaz.
Şayet bir Müslüman gemide ölürse, Fakihlerin ittifakiyle bu Müslüman yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır. Bir veya iki gün içinde karaya
çıkmak ihtimalleri varsa ve aynı zamanda cesedin tağayyur olmasına bir ihtimal yoksa, o zaman karaya defnetmek için beklenir. Şayet kara, iki
günden daha uzak ise, yahut cesedin bozulmasından korkulursa, o zaman kefene sarılıp, Hanefi'lere göre tabuta konulduktan sonra denize atılır.
Malikilere göre üzerine ağır bir cisim konulmadan denize atılır. Şafii'lere göre, iki tahta arasına bıraktıktan sonra denize atılır. Hambelilere göre,
denizin dibine derhal girmesi için, üzerine ağır bir demir veya taş gibi bir cisim ile bağlandıktan sonra denize atıür.
Herhangi bir insan, ölmeden önce kendi için kabrini hazır etmesi, fakihlerin çoğuna göre caizdir. Hatta önceden kabrini hazır etmenin sevap
olduğunu söyleyenler olmuştur. Zira ölüm değişmez bir kanun olduğu için, saati gelince bu yolculuktan kurtulacak kimse yoktur. Bunun için şu
zaman da şehir ve kasabalarda, belediyeden kabir yeri, para ile alınıp daha önceden hazırlanmasında kesinlikle bir sakınca yoktur ve aynı zamanda
da sünnete aykırı değildir. Belediyeden satın alınmamış olan bir kabir hazırlanırsa ve aynı zamanda bu kabristan, umuma ait olursa, eğer kabristan
geniş ise, kabrin dışındaki yerleri işgal etmek doğru değildir. Şayet kabir dar ise, o zaman sahibinin masrafını vermek şartı ile o kabre defnetmekte
bir sakınca yoktur.
Ölen bir kimsenin kabri üstüne hayvan bağlamak caiz değildir.
Zira öyle yapılırsa ölünün kutsiyetine zarar vereceği gibi yatırlara kurban kesmeye de yol açar. Bunun için Muhaddis Abdürrezzak diyor ki;
"Cahilliye devrinde biri ölünce, defin işi bittikten sonra, kabrinin yanı başında bir deve veya koyun yada sığır boğazlanırdı." Hz.Peygamber (sav)
bu adeti kaldırarak şöyle dedi;

"İslam da, kabirde ve kabristana hayvan boğazlanması kesinlikle yoktur." 
[180]

Ölü defnedildikten sonra, ölünün yakınları olsun veya başkası olsun, bir deve boğazlanıp eti parçalanıp dağıtılacak kadar bir süre kabrin yanında
beklemeleri müstehabdır.
Kabre defnedilen ve teklif çağına yetişmiş olan her müslüman meyyit hakkında telkin verilmesi meşru görülmüştür. Hanefi Fuka-hasmdan bir
görüşe göre de definden sonra telkin yapılması, ne emr olunur, ne de nehy olunur. Şu halde Hanefılerce okunması hasendir.
Zira okunması, okunmamasından daha faziletlidir.
Zira, "Müslümanlar bir şeyi güzel görürse o şey Allah katında da güzeldir."

Şafii ve Hambelilere göre 
[181]

 definden sonra telkinin okunması müstehaptır. Ashab-ı Kiram telkini müstehap görmüşlerdir. Zira Ra-şid b. Sa'd,
Damre b. Hubayb ve Hakim b. Umayr şöyle demişlerdir; Ölünün kabri tesviye edilip, insanlar oradan uzaklaşınca, Sahabe, ölünün kabri başında
şöyle demeyi güzel görürlerdi;
Ey filan oğlu filan!... "La İlahe İllallah, Eşhedü en la İlahe İllal lan" de. Bunu üç defa tekrarlar ve sonra şöyle söyler. Ey filan!... Rabbim Allah'tır,
dinim İslam'dır peygamberim Muhammed (savj'dir.
Tabiinden Raşid bin Sa'd; Damret bin Habib ve Hakim bin Umeyrden yaptığı rivayet şöyledir; "Ölü kabrine konulup üzerine toprak atılıp
düzeltildikten sonra, cemaat ayrılırken birinin şöyle telkinde bulunması müstehaptır. (El-Hafız bunu Telhiste zikrettiten sonra susmuş, bir
açıklamada bulunmamıştır. Tabarani ise bunu, Ebü U-mame hadisi olarak rivayet etmiştir ki Ebü Umame'nin naklettiği telkin biraz değişiktir.)
İmam Nevevi Er-Ravda da şöyle demiştir; hadis ne kadar zayıf olsa da, fakat sahih hadislerden bazı şahitlerle takviye edilmiştir. Zira asırlarca
kendisine uyulan imamların, zamanından beri bu hadislerle amel etmeye devam etmişlerdir. Çünkü ölünün kabirde alışkanlık sağlaması için



faydası kesinlikle vardır."
Ebü Davut Sünenlerinde, Hz. Osman (ra)'dan nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber (sav) Efendimiz, ölüyü defnettikten sonra hemen dönmeyip
orada bulunanlara "Kardeşinize Allah'dan mağfiret dileyiniz, güzel temkin taleb ediniz, o şu anda sual görmektedir" buyururlardı.

Öğüt vermeye devam et. Zira öğüt müzminlere fayda verir. 
[182]

Taberani'nin Ebü Umame (ra)'dan, Telkin ile ilgili olarak yaptığı rivayette şu cümlelere yer verilmiştir. "Ölene anasının ismiyle hitap edildikten
sonra şöyle denilir.
Dünyada ne ile çıktığını hatırla. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (sav)'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ettin. Rab olarak

Allah'ı, din olarak îslam'ı, peygamber olarak Muhammed (sav)'i ve iman olarak Kur'an'ı seçtin." 
[183]

Halvanida şöyledir; "Telkin okuyacak kimsenin, ölen kişinin ölümüne sevinen yada memnun kalan bir duyguya sahip olmaması lazım gelir.

Allah'ın taktirinde mutlak hayır bulunduğuna itikat eden bir kimsenin telkinde bulunması lazımdır." 
[184]

Ölmek üzere olan bir Müslüman canını verirken ağzından küfrü gerektiren bir söz çıkarsa, bu Müslüman olan kişiden, şuurlu bir şekilde
çıkmadığına hüküm verilerek, Müslümanlara yapılan işlerin aynısı ona da yapılır. Şu halde onu Müslüman olarak kabul ederek dini merasimi
yapılır.
Bir Müslüman kabrine defedildikten sonra, kabri başında oturarak Kur'an-ı Kerim okumak müstehap ve müstahzendir. Zira bunu gören kimse bu
Kur'an okumak çok iyi bir şey diyorlar, en büyük delilimiz ve senedimiz Hz. Peygamber (sav)'in sahih olan hadisidir. "Kur'an nerede okunursa
oraya Rahmet iner." Netice olarak Kur'an-ı Kerim ölülerin üzerine okunduğu zaman, onların üzerine de Rahmet indiği için onların sıkıntıları gider.
Zira Cumhur-i Fukaha, ölü için Kur'an okumak veya okutmanın caiz olduğunu söylemiştir. Fetvada buna göredir. Buna bu şekilde inanmak
elzemdir. Zira bir kimse Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman evvela kendisine sevap gelir, bu sevap onun malı olduğu için istediği kimseye verebilir.
Buna İtiraz e-den Cumhur-i Fukahanın dışına çıkmış olur.
Kur'an okumanın peşinden, kabulünü ricada bulunularak, ö-lüye dua edilir, zira bu ölüye yarar verir. Çünkü Kur'an okumaya başlamadan yapılan
duaya göre kabul olamaya daha yakındır. Çok kere Mülk sûresi, Vakıa, İhlas ile Muavvizeteyn sureleri, Yasin suresi sonra Fatiha-i Şerir ile Bakara
suresinin evveli okunur, sevabı ölünün vesair ehli İslam'ın ruhlarına bağışlanır. Ölünün mağfiret-i İlahiyyeye mazhar olabilmesi için dua edilir.
Meyyitin velisinin, birinci günden yedinci güne kadar kolayına gelen şeyi fakirlere vermesi ve sevabını ölüye bağışlaması sünnettir. Buna gücü
yetmeyen Ölü sahibi iki rekat namaz kıldıktan sonra "sevabını bağışlamalıdır. Ölü sahibinin ziyafet ve yemek vermesi kesinlikle mekruhtur.
Sadaka verenin bütün mü'minlere ve mü'minelere niyet etmesi en faziletlisidir. Zira bu sadakanın sevabı onlara ulaşır. Kendisinin sevabından bir
şey eksilmez.
Okunan Kur'an'ın sevabı evvela Hz. Peygamber (sav)'e hediye e-dilmesi müstehaptır. Zira o bizi bütün dalaletten ve sapıklıktan kurtarmıştır. Bu da
bir çeşit teşekkür ve hasene babında olur.
Sadaka niyetine verilen sadakanın sevabı kesinlikle mevtaya ulaşır. Zira Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyuruyor.
Bir adam Hz. Peygamber (sav)'e sordu; "Babam öldü, geriye mal bıraktı. Fakat vasiyet etmedi. Bunun adına sadaka verecek olursam, o sadaka

babamın günahını temizler mi? Veyahut günahlarına kefaret olur mu?" Hz. Peygamber (sav) Efendiniz ona "Evet..." diye cevap verdi. 
[185]

Ashabdan Sa'd bin Ubade (ra)'ın annesi vefat etmişti. Hz. Peygamber (sav)'e gelerek dedi ki; "Ya Resullalah! Şüphesiz ki annem vefat etti, onun
adına sadaka vereyim mi?" Hz. Peygamber (sav)'in cevabı "evet..." diye olmuştur. Bunun üzerine Sa'd (ra) gene sordu; "Hangi sadaka daha

faziletlidir?" Hz. Peygamber (sav); "su vermek" diye cevap verdi. 
[186]

Zira suya çok ihtiyaç olan yerlere olursa öyledir. Şu halde halkın ihtiyacına göre sadaka verilir.
Hz. Aişe (ra)'dan rivayet edildiğine göre; Bir adam Hz. Peygamber (sav) efendimize gelerek dediki; "Ya Resulallah! Anam aniden vefat etti, eğer

konuşsaydı sadaka verirdi. Onun adına sadaka vereyim mi? Onun için sevabı var mıdır? Hz. Peygamber (sav), ona "evet.
[187]

 diye cevap verdi.
Şu halde insan öldükten sonra, amel defteri onun zatı için kapanır, yani ölü olan kimse diri gibi, kendisi için ne sevap nede günah işler. Onun İçin,
dirilerin yapacakları hayır ve duaların kesinlikle faydası vardır. Ancak ölenin yakınları olsun veya dostları olsun, sevabı ölüye hediye edilmek
üzere istiğfar ve duada bulunması veya Kur'an-ı Kerim okuması veyahut sadaka vermesi, ittifakla olarak caizdir. Zİra Hz. Peygamber (sav)
Efendimiz şöyle buyuruyor.
Ademoğlu ölünce ameli kesilir. Fakat şu üç cihetle kesilmez; Cari bir sadaka, istifade edilen bir ilim ve kendisine dua edecek bir salih evlat,"
Öldükten sonra Mü'mine amelinden ve iyiliklerinden ulaşan şeyler şunlardır; Öğretip yaydığı ilim, geriye bıraktığı salih bir evlat, miras bıraktığı bir
mushaf, inşa ettiği bir camii, yolcular için yaptığı bir bina, akıttığı bir su... birde hayatta iken, sıhhati yerinde iken malından çıkarıp verdiği sadaka.

İşte bu, ölümünden sonra ölene ulaşır.
[188]

Dua ve istiğfarın da ölülere yarar sağladığı hakkında hem ayet, hem de hadis vardır.
Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla, kalbimizde Mü'minlere karşı kin bırakma. Rabbimiz!

Kuşkusuz ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin derler. 
[189]

Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni,anamı, babamı ve Mü'minleri bağışla..
[190]

Kendi günahın için, mü'min erkek ve kadınlar için de Al-lah'dan af dile.
[191]

Hadisten delil ise, Hz. Peygamber (sav), vefat ettiğinde Ebu Seleme'ye dua etmiştir. Bunun gibi, Avf b. Malik hadisinde, cenaze namazını
kıldırdığı ölü ve diğer cenaze namazını kıldırdığı her ölü için dua etmiştir.
Abdullah b. Zübeyr (ra) rivayet ediyor.
Rasulullah (sav)'e Has'am kabilesinden bir adama gelerek şöyle dedi: "Babam çok yaşlı bir ihtiyarken müslüman oldu. Bineğin üstünde durmaya



güç yetiremiyor. Hacc ise ona farz kılınmıştır. Onun yerine haccedeyim mi?" Rasulullah (sav); "Evet" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Senin babanın

bir borcu olsaydı ve sen onu ödeşen bu onun yerine geçmez mi?" Adam; "evet" dedi. Rasulullah (sav): "Onun yerine haccet" buyurdu. 
[192]

Bir kadın, Hz. Peygamber (sav)'e gelerek; "Ya Resulallah! Annem haccetmeyi kendisine anezretti. Fakat haccetmeden öldü. Onun yerine be hacca
gidebilir miyim?" diye sordu. Hz. Peygamber (sav); "Baksana! Senin annenin borcu olsa onu ödeyecek miydin" dedi. Kadının cevabı "evet" oldu.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav); Allah'ın borcunu yerine getir. Muhakkak vefaya en layık olan Allah'tır." buyurdu.
Bir kadın Hz. Peygamber (sav)'e gelerek; "annem öldü. Bir ay o-ruç borcu vardı. Onun adına oruç tutsam olur mu?" diye sordu. Hz. Peygamber
(sav) "evet..." cevabını verdi. Şu halde bu hadislerin tümü sahihtir.
İbn-i Kudeme demiştir ki; "bu hadislerin tümü sahihtir. Bu hadislere göre ölen kimse diğer ibadetlerden de kesinlikle faydalanabilir. Zira istiğfar,
dua ve oruç bedeni ibadetlerdir. Allah Teala kendi fazilet ve Rahmetiyle bunların sevabını ölüye ulaştırır. Bunlar gibi diğer bütün ibadetlerin
sevabını da ölüye ulaştırır. Fakihler namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi, bedeni ibadetlerin sevabının, yapandan başkasına, yani ölüye ulaşıp
ulaşmayacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Şafii ve Malikilerin sonradan gelen fakihlerine ve Hanefi ile Hambelilere göre, ölü yanında Kur'an
okunduğu zaman, Kur'anın sevabı şüphesiz ölüye ulaşır. Eğer ölü orada bulunmuyorsa, Kur'an okumanın evvelinde yapılan dua olursa, o zaman
gene Kur'anın sevabı gaip olan ölüye ulaşır. Zira Kur'an okunan yere rahmet ve bereket iner. Kur'anm sonunda dua etmek nur alel nur olduğu gibi,
kabule de delalet eder.
Önceki olan Malikilrin alimleriyle, ilk olan Şafii'lerin meşhur olan görüşleri; ibadetlerin sevabının yapandan başkasına ulaşmayacağı şeklindedir.
Mesela ölü adına Kur'an okumak, ölü adına namaz kılmak ve bunlara benzeyen işler gibi. Fakat Şafii'lerin sonradan gelen alimleriyle ve sonradan
gelen Malikilere göre; Kur'an okumanın sevabının ölüye ulaşacağı şeklindedir. Bu açıklamada uzak yakın değişmez. Bunun fayda vereceğine
inanmak lazım ve elzemdir. Bu Kur'an okumaya bağlı değildir. Diğer bütün işlerde de geçerlidir.
Dua etmiş olan kimse kendisi için değil başkaları içinde faydası olursa, kendisi içinde faydası olur.
Hanefi'lerin en kesin delillerine göre, kabrin yanında oturmak ve Kur'an okumak kesinlikle mekruh değildir. Başkası için haccetme veya bedeni
ibadetlerde bulunma konusunda şu şekil görüşleri var dır. Her halükarda bir insan yaptığı işlerin, o iş onun mülküne geçtiği için sevabını başkasına
verebilir. İsterse namaz ve oruç, yani bedeni işler olsun veya hac yani mal ile yapılan işler olsun, İsterse sadaka ve benzeri şeyler olsun yani mali
ibadet olsun, fark etmez. Bunların sevabını ölüye bağışlamak caizdir ve aynı zamanda ölü nerede olursa olsun sevabı ölüye ulaşır.
Hanbeli'lere göre kabrin yanında Kur'an okumanın kesinlikle bir sakıncası yoktur. Onların delilleri ise bu hadistir; "Her kim ana babasının kabrini
ziyaret ederde biri veya ikisinin kabirlerinin yanında Yasin Suresini okursa Allah onu mağfiret eder" Başka bir hadis ise şöyledir; "Her kim
kabristana girer ve Yasin Suresini okursa veya onbir kez İhlas suresini okursa, Allahü Teala o gün orada bulunan ölülerin azabını hafifletir, orada
bulunan ölüler sayısınca, okuyan kişiye sevap yazılır" Fatiha ve benzeri sureleri okumak gibi, insanların işleride bu görüşe göredir.
Mü'minlerin güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Şu halde güzel işler kötü işleri götürebilir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur;
Güzel işler elbette kötü işleri (yani günahları) götürür."
Fatiha'nm akrep sokmuş diri kimseye fayda verdiği sabit olduktan sonra ölüye fayda vermesi elbetteki evladır. Zira Uhud savaşında Hz. Peygamber
(sav)'in düşman tarafında şehadetini işitince, Sahabiyelerden olan kadınlar Medine'den koşarak Uhuda geldiler ve şehitleri kontrol ettiler fakat Hz.
Peygamber (sav) "in cesedini göremediler. Onların içinden bir kadın, kocasını, babasını, oğlunu ve kardeşini şehitlerin içinde gördü ve onlara
Fatiha-yı Şerif okudu. Sonra Hz. Peygamber (sav)'i görerek, onun yanma koşarak gitti. Hz. Peygamber (sav) kadına şöyle buyurdu; "Oradaki
şehitleri gördünüz mü?" "Evet gördük Ya Resulüllah. Babamı, kocamı, oğlumu ve kardeşimi şehit olarak gördüm. Onlara Fatihayı Şerif okudum."
Hz. Peygamber (sav) buna karşı sukut etti. Hz. Peygamber (sav)'in suku-tu da hadis olduğu için ölülere Fatiha'yı okumak sünnettir.
Netice olarak, Şafii'lerin sonra gelen Fakihlerinin görüşü de diğer üç imamın görüşü gibi olmuştur. Buna göre Kur'an okumanın sevabı ölüye
kesinlikle ulaşır. Sübkiye göre, Kur'an'ın bir kısmından eğer ölüye bir fayda ve yarar sağlamak veya içinde bulunduğu azabı hafifletmek kastedilirse
kesinlikle faydası vardır. Zira yılan veya akrep sokmuş bir kimseye, birisinin şifa azmiyle Fatiha okuyunca yarar verdiği hadis ile sabittir. Hz.
Peygamber (sav) de bunu; "Fatihanın panzehir olduğunu nereden biliyordun?" sözü ile ikrar etmiştir.
Kur'an bir maksat için diriye yarar verince, ölüye bittarıkı evvela vermesi lazımdır. Hatta ve hatta Kadı Hüseyin, ölmüş olan kimsenin kabri
başında Kur'an okumanın caiz olduğunu söylemiştir. İbn-i Salah'a göre Kur'an'ın okunmasını duaya çevirmek daha iyidir demiştir. Yani "Kur'an'ın
sevabını falan kişiye ulaştır" demesi daha uygun olur ve Kur'an 'm dinlenmesi sevaptır. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur;

Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Rahmete eresiniz. 
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Bu ayet Kur'an okunan bir yerde dinlemenin farz olduğunu bildirmektedir. Bazı görüşlere göre, Kur'an'ı dinlemek, okumaktan daha sevaptır. Bu
husustaki hadislerin mealleri şöyledir; "Kur'an okuyan için bir sevap, dinleyen için iki sevap vardır."
Kim Allah'ın kitabından bir ayeti kulağıyla dinlerse onun için iki kat sevap yazılır."
Demek ki Kur'an-ı Kerimi dinlemek okumaktan daha sevaptır. Kur'an'ı dinleyen kimse onu dinleme sevabını aldığı gibi, tamamını dinleyende aynı
sevabı kat kat almaktadır.
Hoparlörden Kur'an dinlemek, okuyucudan dinlemek gibidir. Radyo ve televizyondan, canlı yayın sırasında dinlenen, hoparlörden dinlemeye
benzer. Zira sesin tel ile ulaşması ile ses dalgaları aracılığı ile telsiz olarak anında ulaşması arasında kesinlikle bir fark yoktur. Yalnız okuyanla
dinleyen arasında bir yer farkı vardır. Buna göre teypten, plaktan veya öğretilmiş bir kuştan dinlemek, okuyucudan dinlemek gibi değildir. Fakat
bunların dinlenmesinde bir sakınca' yoktur. Ve aynı zamanda boş konuşmaktan daha iyidir. Bunların okumaları bilerek ayet okuma değildir, sadece
başkasının okumasını tekrar ediyorlar. Bunları dinlemek yankılanmışmış sesten dinlemek gibidir. Zira bilerek ve şuurlu olarak Kur'an'ı
okumuyorlar. Şu halde Kur'an'ı bizzat okuyandan dinlemeyenin durumu sevap bakımında okuyan kimse gibidir ve aynı zamanda hatim sevabını da
alır. Şafii ve diğer mezheplere göre, hatim sevabı almak için, okunan kişiyle beraber okunması ve aynı zamanda kulağına kendi sesini işitmesi
lazımdır.
Ramazan ayı özelliğini Kur'an-ı Kerimden almaktadır. Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde
indirilmiştir. Bunu dikkate alan Müslümanlar, diğer aylarda okudukları Kur'an'ı bu ayda daha çok okurlar. Ramazan a-yından bol manevi kazançla
çıkmayı planlayan Müslümanlar, bu hedefe, Kur'an okuyarak ve dinleyerek ulaşmak isterler. Ramazan a-ymda camülerde ve evlerde mukabele



okunur. Mukabele Ramazan ayının birinci günü başlayıp, sonuncu gününe kadar bitirmek üzere, Kur'an'm tamamını, ezberden veya yüzüne okumak

demektir. Hz. Peygamber (sav); "Kur'an okuyunuz, zira Kur'an, okuyanlara, kıyamet günü şefaatçi olarak gelir" buyurmuştur.
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Okuyan kimse manasını ve dinleyen kimsede manasını bilmezse gene de sevabı vardır. Eğer manasını bilse daha faziletlidir.
Siyah elbise giyinip matem tutmak mekruhtur. Zira matem tutmak gayri müslimlerin adetidir. Kesinlikle İslam da matem tutmak yoktur. Hususi
olarak erkeklerin siyah elbise giyinip, yaslı olduğunu göstermesi sünnete uygun değildir.
Ergenlik çağına girmeden ölen Müslüman çocukları, hiçbir hesap görmeden cennete girer. Zira Hz. Peygamber (sav) oğlu İbrahim vefat ettiği
zaman şöyle buyurmuştur; "kuşkusuz onun cennette bir emzireni vardır..." Bütün Ehl-i sünnet vel cemaatin ittifakiyle, kabir sualinin hak olduğunda
görüş birliğine varmışlardır. Zira bunu hadis ile tesbit etmişlerdir. Şu halde ruh ve beden arasındaki olan ittisal ve bağlantı kıyamete kadar devam
etmektedir. Tıpkı ampul ve a-kım arasındaki İttisal bağlantı gibi. Bedenin çürümesi, yanması, hayvan-ı mufteris tarafından yenilmesi vs. gibi. Bu
ittisali bağlantıya olumsuz yönde tesir etmez.
Bununla beraber kabir sualine gelince, kabir sualine muhatap olan, bedenle ittisali bağlantıda bulunan ruhtur. Zira insan öldükten sonra, bir daha
kalkıncaya kadar kesinlikle artık bedenine geri dönmez.
Açıkladığımız gibi, aralarından bu ittisal bağlantı içinde ruh müteessir olduktan sonra cesede de verir, Alem-i Berzahtaki nimetlerden aynı ölçüde
ruh faydalanır. Zira akleden, bilen, varolan düşünen ve kötüyü iyilikler arasından fark eden ancak ve ancak ruhtur. Netice olarak elektrik akımıyla,
ampul arasındaki ittisal ve bağlantı ne ise, ruh ve beden arasındaki ittisal ve bağlantıda aynen onun gibidir.
Toprağa dönüşüp çürümüş olan beden zamanı ve vakti gelince, yeniden tip ve şekilde bir değişiklik olmadan tekrar dirilir.
Fakat bu dünya bedeni sadece dünyadaki olan hayata göre meydana gelmiştir. Ahirette olan hayat bambaşkadır. Onun için metabolizma ve yapı
sisteminde büyük değişiklik olduktan sonra vücuda gelir. Ölüm olayı meydana geldikten sonra, ruh, berzah aleminde kendi amel ve inancına göre
yerini alır.
Berzah alemi her iki dünya ile de ilgilidir. Şu halde herhangi bir Müslüman, imanla beraber kabre yani Alem-i berzaha girse, o Müslüman
zülcenahan olur yani dünyayı da, ahireti de görür. Zira alem-i berzah, dünya ile ahiret arsında, ruhlar için bir mesken yeridir ve aynı zamanda
bekleme salonudur. Nasıl ki dünyada insanlar, inanç ve amellerine göre değişiktir, aynı buna göre ruhlarda böyledir. Bunların özetlenmesi şöyledir;
1- Ala-yı illiyyin veya Mele-i Ala'ya, burada duran ancak ve ancak, Peygamberlerin ruhlarıdır. Hz. Peygamber (sav) Efendimizin, kutsal Ruh-i
Şerifeleri en üst tabakadadır.
2- Yeşil kuşlar için de arşın altındadırlar. Bu ruhlar şehitlerden bir taifenin yeridir. Bu ruhlar cenneti seyretmekte veya berzah aleminden cennete
açılan pencereden cennet nimetlerinden faydalanmaktadır.
3- Cennet kapısından hapsedilen ruhlar, borç veya zimmet bulunduğu halde şehit düşenlerin ruhlarıdır. Zira savaşta şehit olan babası hakkında, Hz.
Peygamber (sav) ile görüşen gence, Allah Resulü; "Hayır baban cennette değil, kapısında bekletiliyor, çünkü üzerinde borç vardır" buyurmuştur.
4- Kabir aleminde bekletilen ruhlar; Bu ruhlar aşıranların ruhlarıdır. Yani başkasına ait olan bir şeyi izinsiz olarak çalmak. O çalınan şey ister
devlete ait olsun isterse millete ait olsun fark etmez.
Aşırı derecede Devlet malı alan kimse için arkadaşları, "cennet ona mübarek olsun" dediklerinde Hz. Peygamber (sav) nübüvvet gözüyle onun
yerini gördükten sonra şöyle buyurmuştur; "Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, onun aşırı olarak aldığı malı, ateş olup kabrinde,
ruhunu sarmıştır.
5- Berzah'in alt tabakasına veyahut yeryüzünde berzah ile ilgili bir bölümde hapis edilen ruhlar; Bu ruhlar A'layı İliyyine yüksele-mezler. Zira
bunları amelleri kötü olduğu için orada hapsedilir. Bunlar dünyada iken o kıymetli ömrünü, Allah'ı bir gün olsun ibadet konusunda akılından
geçirmeyen,  kalbinden gelen zikirde bulunmayan kimselerdir. Bunların dünyadaki hayatları kötü olduğu için ruhları da kötüdür ve kötü alemde
kalmaya da mecburdur.
6- Berzah'm alt kısmında duran ruhlar vardır. Bu ruhlar, tandır tipi ateş dolu olan yerlerde hapsedilirler. Bunlar dünya hayatında iken, zinaya
müştak ruhlardır. Bunların çoğu tevbe etmeden ölmüştür.   Zira  Miraç  gecesinde  onların  acıklı  hali  Hz.   Peygamber (sav)'e gösterilmiştir.
Berzah aleminde, kanlı bir nehir içinde hapsedilen ve kenara yakın olduklarında ağızlarına taş atılan ruhlar vardır. O halde tüm insanların dört yerde
durma hakkı vardır.
1- Ana rahmindeki olan devri. Bu Ana rahmi hem dardır, hem de karanlıktır. Aynı zamanda da üç ayrı tabakadan meydana gelmektedir. Kur'an-ı
Kerim'in ifadesine göre buna "üç karanlık karargah" denir.
2- İlk olarak dünyaya ayak bastığı devresi. Bu anda tedricen büyür. Erginlik çağma yetiştikten sonra, kendi isteğiyle, ya dünyasını şen ve ahiretini
mesud eder. Veyahut her ikisini de berbat eder. Aynı zamanda kendi sıkıntı ve azabını kendisi meydana getirmiş olur.
3- Bu berzah alemi ana rahmine göre ne kadar büyük ve geniş ise, aynı zamanda dünyaya karşıda öyle büyük ve geniştir. Bütün ruhlar, amel ve
itikatlarına göre bu berzah aleminde yerini alır ve bekleme salonunda Kıyametin kopmasını bekler.
4-  Bu dördüncü devre, insanlar için son devredir. Ya cennete, yada cehenneme karar kılınacak devredir.
 
Taziye
 
Ölenin varislerine taziyede bulunmak Hz. Peygamber (sav)'in sünnetlerinden biridir. Hz. Peygamber (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur;
Herhangi bir mü'min bir Müslüman kardeşine, kendisine dokunan bir musibetten dolayı, taziyede bulunursa, mutlaka Allah, kıyamet günü ona

keramet elbiselerinden giydirecektir. 
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Taziye gönül alıcı, üzüntüyü giderici ve Allah'ın hükmünü belirtici sözlerle söylenmesi gerekir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle
buyurmuştur;
Allah'ın aldığı da kendisine aittir, verdiği de kendisine aittir. Her şey onundur ve her şeyin belli bir vakti ve saati vardır. Ona öğüt ver ki karşılığını
Allah'dan beklesin."
Taziye musibete uğrayanları "Allah size sabır versin" gibi sözler söyleyerek teselli etmek demektir.



Taziyede erkek, kadın, büyük, küçük, ölünün bütün yakınlarına taziye verilir. Ancak genç kadınlar konusunda Fukaha dikkatli olmamızı tavsiye
etmişler ki; kadınların mahremlerinden başkasına, taziye vermesindense kadınların vermesi daha uygundur. Fukaha-nın tesbitine göre, ölüm olayı
meydana geldikten sonra üç gün içinde taziye yapılmalıdır. Fakat taziye edilecek veya taziyede bulunacak kişiler seferde olur veya başka bir
memlekette bulunursa, o zaman bu müddetin dışında taziye yapılabilir. Taziye üç gün üç geceye kadar olur. Ölü sahiplerinin üzüntülerini
tazelememek için üç günden sonra taziye mekruhtur. Aynı zamanda taziyenin tekrarı da mekruhtur. Tekrar eden kişi alim ise mekruh değildir.
Sahabeye göre şöyledir; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, hüznün sonunu ve nihayetini üç gün kılmıştır. Başka bir hadisde de şöyle buyurmuştur;
"Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadına, ölü için üç günden fazla yas tutmak helal değildir, fakat kocası için dört ay on gün yas tutması
müstesna."
Ölünün defninden sonra taziyede bulunmak, definden önce taziyede bulunmaktan daha faziletlidir.
Musibetten dolayı evin kapısında veya mescit de oturmak mekruhtur. Ölü evinin yemek vermesi, helva yapıp, lokma dökmesi kesinlikle
mekruhtur. Bir ölüm haberi duyulduğu zaman  "inna Lillahi ve inna ileyhi raci'un" yani, biz Allah içiniz, ve ona döneceğiz." denilir.
Taziye için gelenleri beklemek üzere üç gün evde veya mahalle camiinde oturmak müstehaptır. Vefat eden Müslüman bir kimse için, taziyede
bulunulursa şöyle denilir;
Ölen kafir bir kimse için, bir Müslüman taziyede bulunursa şöyle denilir;
Vefat eden bir Müslüman için bir kafir taziye edilirse şöyle denilir.
Vefattan önce veya sonra meşru haliyle ağlamak kesinlikle ca izdir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz oğlu İbrahim vefat etme den önce
sekaratta iken ağlayarak şöyle buyurmuştur;
Göz yaş döker, kalbi kederlenir fakat Rabbimizi memnun eden sözden başka bir şey demeyiz. Ey İbrahim! Senin ayrılışın bizi çok mahzun ediyor."
Ölünün yakın akrabaları için bir gün bir geceye kafi gelecek kadar yemek yapmak ve hatta yemek yemeleri için ısrar etmek sünnettir, ölünün
komşuları ve akrabalarının ölü evine yemek yapıp götürmesi sünnettir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in amcasının oğlu Cafer'in ölüm
haberi gelince, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Cafer'in ailesi için yemek yapıp götürün, zira başlarına, kendilerini meşgul edecek bir şey yani ölüm gelmiştir.
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 Cafer Hicretin sekizinci
senesinde, Mu'te savaşında şehit edilmişti.
Komşuların ve uzak akrabaların, yaptıkları yemekleri, cenaze evine götürmeleri, hele ölünün varisleri arasında buluğ çağma girmeyen çocuklar
varsa bunlara yardımda bulunmaları ve yemek götürmeleri sünnettir. Zira ölü sahipleri üzgün olduğu için, gelen gidenle meşguliyet nedeniyle
yemek yapmamış olabilir. Getirilen yemeğin miktarı ise gündüz ve gece yetecek kadar olmalıdır. Ne yazık ki yurdumuzun bir çok beldesinde ve
köylerinde, bu sünnetin yerine bid'at kullanılarak, gelen gidenlere, ölenin sahibi düğün ziyafeti gibi ziyafetle yemek hazırlarlar. Özel olarak dini
tebliğ edenlerin bu hususa dikkat etmeleri lazımdır. Zira bu şekilde yapmak, ölü ehlinin sıkıntısını ve üzüntüsünü bir kat daha artırır. Aynı zamanda
cahiliy-ye dönemi adetlerine dönülmüş olur. Bununla beraber ölünün yetimleri varsa, böyle bir evde yemek hazırlayıp ziyaretçilere vermek
kesinlikle haramdır. Fakat ölü evine, taziye ve cenaze için köylerden veya uzak yerlerden gelenler olursa, ölü evinde gece durmak lazım ise, o
zaman ölü sahibine yemek yapmak gerekirse yedirilebüir.
 
Kabirleri Ziyaret Etmek
 
Kabirleri ziyaret etmek caizdir. Zira Ehl-i Sünnete göre; Ruh anlatma ve hitabı anlama kabiliyetine sahip olan nefsi natıka, yani konuşan nefistir.
Zira cesedin ölmesiyle ruh yok olmaz. Aynı zamanda araz değil bir cevherdir.
Selef imamlarının görüşlerine göre; nikmet veya nimet, ölmüş olan kimsenin hem ruhunda hem de cesedinde beraber yapılır. Ruh bedenden
gittikten sonra, ya nimete girer veya nikmete, yani azaba girer. Bazı vakitlerde ruh yine bedenle ilişki kurar, bunun için hem nimeti hem de nikmeti
duyar.
Ehl-i sünnetin başka bir görüşüne göre; Nimet ile nikmet, ruha değil yalnız bedene yapılır. Bu konuda varid olmuş birçok eser ve rivayetlerden
anlaşıldığına göre; Ölmüş olan kimse dünyadaki ailesinin ve arkadaşlarının vaziyetini ve durumunu kesinlikle bilir, bunlar ölüye arz edilir veyahut
ölü için kapı kapatmak yoktur. Eğer imanını kurtarabilirse zülcenaheyn olur. Bütün berzah alemini gördüğü gibi dünyayı ve bütün akrabalarını da
görebilir. Yine hadislerde geldiğine göre; Ölmüş olan kimse görür. Onun yanında ne gibi işler yapılırsa iyice fark eder ve güzel işlerden memnun
olur. Kötü işlerden de kederli olur.

Ölmüş olan kimse, Cuma günü güneş doğmadan önceki ziyaretçilerini tanır, yapılan sevaplardan kesinlikle yararlanır. 
[197]

Öyle ise şu çabuk kaybolan fani ömrünü kötü şeylere harcama ki o zaman sen baki kalasın. Zira sen dünya için gelmemişsin ki, tüm vaktini dünyaya
harcıyorsun. Şu haldeö Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ki, senin o altmış veya yüz senelik ömründe şeriat suyu ile sulamak harcedilirse, alem-i
berzah ve bekada ebedü-1 amidin sermeden olarak semerelerinden istifade edeceksin. Ölmek yaşamın öbür yüzüdür. Ölmeden önce ölmeye
çalışınız, bir de öldükten sonra yaşamın sırrını bulunuz.
Erkekler için kabir ziyaretinin mubah olduğu hususunda fuka-halar arasında kesinlikle bir ihtilaf söz konusu değildir. Kadınlar i-çin kabir ziyareti
mekruh olup fakat haram değildir. Zira Hz. Mu-hammed (sav) Efendimiz, ölmüş çocuğunun kabri yanında ağlayan bir kadın, yanından geçerken

ona şöyle buyurmuştur; "Allah'tan sa kın, sabret" 
[198]

Eğer kadının ziyareti haram olsaydı Rasulullah (sa'j onu men ederdi. "Salih ve şehitlerin kabirleri kadınlar için mekruh değildir." Eğer kadının kabir
ziyareti Şeriat'a uygun olursa mekruh değildir. Zira Hanefi'lere göre; erkek ve kadınlar için kabir ziyareti mendup-tur. Zira Hz. Muhammed (sav)
Efendimiz, o kadına "Allah'tan kork, sabret" sözü ağlaması içindi, ziyaret için değil. Şu halde ölümü hatırlamak ve onlara dua etmek, Fatiha ve
Bakara suresinin baş tarafı gibi, Kur'an'm kolayına giden yerleri ile Ayet-ül Kürsi, Amanerrasüli, Tebareke, Tekasür surelerini okur, sonra İhlas
suresini, oniki yahut onbir yahut yedi yahut da üç sefer okuması veya Yasin suresini o-kuması müstehaptır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz
şöyle buyurmuştur; "Herkim kabristana girer ve Yasin'i okur ve sevabını ölülere bağışlarsa, o gün Allah Teala onların azaplarını hafifletir,



kendisine de kabristandaki ölüler kadar sevap verilir."
Yine Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur; "Ölülerinize yasin okuyunuz" Ahmed, Ebu Davud, İbn-i Hıbban ve Hakim Yesar da
rivayetetmişlerdir. Bu hadis hasendir.
Kişinin, okuduğu Kur'an-ı Kerimin sevabının belirli ölülere veya tüm mü'minlere ulaşması için dua etmesi, ziyaret edeceği mezarın kıble tarafında
durup, yüzünü ölüye ve sırtını kıbleye çevirip, ona selam vermesi, sonrada dua için kıbleye dönmesi, kesinlikle sünnetir.
Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Kabirleri ziyaret etmekten sizleri men etmiştim, bundan sonra onları ziyaret ediniz. Zira onlar size ölümü hatırlatır."
Kalbi yumuşatır, ne kadar azda olsa biraz uyandırır. îşte bu şekilde kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Fakat kadınlar erkekler kadar sabırlı olmadığı
için ve musibetlere karşı zayıf oldukları için mezarları ziyaret etmeleri mekruh sayılmıştır. Şu halde kadınlar gidip gelirken, başlan, bacakları açık,
yüzleri makyajlı, konuşma ve davranışları şeriata aykırı ise, o zaman ziyaretleri kesinlikle haramdır.
Kabir ziyaretinin özellikle, Perşembe günü öğlenden itibaren, cumayı Cumartesiye bağlayan gecenin gecenin sonuna kadar ve bayram günleri daha
çok sevabı olur.
Geceleyin kısmen veya tamamen kabristanda durmak, kabir üstünde oturmak veya yürümek mekruhtur. Büyük veya küçük taharet yamak, orayı
kirletmek kesinlikle haramdır.
İmam Şafii, devrin ilim şehri, Bağdat'a geldiğinde, İmam-ı Azarn'm kabrini ziyaret etmiş ve kabir civarında iki rekat sabah namazı kılmıştır. Bu
namazda ikinci rekatta kunut okumamıştır. Mezhep sahibi olduğu halde niçin kendi mezhebinin kuralını terkedip, neden îmam Ebu Hanefi'ye
uyduğunu soranlara şu cevabı vermiştir; "İmamın manevi huzurunda, onun görüşü hilafına olan bir hareketi edebe aykırı gördüm." İşte İslam
büyüklerinin birbirlerine olan saygısı.
Kimse ölümü inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Oraya girmek için üç yoldan başka yol yoktur.
1- O kabir, Ehl-i İman için bu mecazı dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır.
2- Ahireti tasdik eden, fakat ayrı yola gidenlere bir hapis-i e-bedi ve bütün dostlarından bir tecrid içinde, bir hapis-i münferit ve tek hücredir. Allah
(cc)'ün kanununa inandığı gibi, yapmadığı için öyle işler başına gelecektir.
3- Ahirete inanmayan ehl-i inkar ve ehl-i dalalet için bir idamı ebedidir. Öyle bildiği için, ceza olarak aynını görecektir.
Bu ikinci ve üçüncü şık, bedihidir, delil istemiyor, gözle görünür. Madem ecel gizlidir, her zaman ölüm herkesin başını kesebiliyor ve ihtiyar genç
fark etmiyor. Elbette akıllı olan kimsenin ahireti-ni dünya ya tercih etmesi lazım ve elzemdir. Zira Allah (cc) şöyle buyurmuştur;
Onlar (kabirlerinde kıyamet gününe kadar) sabah ve akşam ateşe arz edilecekler. Kıyamet koptuğu günde, Firavun kavmini en şiddetli azaba sokun

denilecektir." 
[199]

Evliyanın, salih zatların kabirleri, teberrük için ziyaret edilir. O büyük zatların kabirleri ne kadar uzak bir yerde bulunsalar dahi, onları ziyaret için
yolculuğa çıkmak menduptur. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

İşlerinizde sıkıntıya düştüğünüz zaman, kabir ehlinden Allan dostları ile tevessül ederek yardım isteyiniz. 
[200]

Başka bir görüşe göre, ziyaretçi kabrin ayak ucuna varıp, yüzünü ölenin yüzüne doğru döner;
"Selam sizin üzerinize olsun ey Mü'minler yurdunun sakinleri! İnşaallah bizlerde sizlere kavuşacağız. Allah Teala dan bizim ve sizin için afiyet,
uhrevi korkulardan siyanet ve selamet dilerim" diye selam verir. Kabiri çevreleyen duvar veya demire dayanarak oturabilir. Bu sırada mümkünse
yasin suresini okur. Zira Hz. Muhammed (sav) E-fendimiz; "kim Allah'ın cemalini görmek dileğiyle Yasin suresini okursa geçmiş günahları

mağfiret olunur, "onu mevtalarınızın yanında okuyunuz" 
[201]

 buyurmuşlardır.
Bazı şartlara riayet etmek şartıyla, kadınların da kabirleri ziyaret etmelerine müsaade edilmiştir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz.
a) Tesettüre son derece riayet etmeli ve güzel koku kullanmamalıdır.
b) Kalabalık bir günde dahi olsa, ziyaret esnasında asla erkeklerin arasına karışmamalıdır.
c) Ziyarete tek başına değil de, ya mahremi olan bir erkekle veya birkaç kadın bir araya gelerek gidilmelidir.
d) Kabir başında feryadü figan ederek ağlayıp, mevtanın üzülmesine ve azap görmesine sebep olunmamalıdır.
 
Berzah
 
Sözlükte, engel, sınır ve fasıla anlamlarına gelen berzah kelimesi, kabir hayatı için kullanılmıştır. İslam akaidine göre, insanın ö-lümünden itibaren
kıyametin kopmasına kadar olan zaman, Berzah yani kabir hayatıdır.
Ölümle birlikte ruh, bedeni terk ettikten sonra, cesedin kabre tevdi edilmesiyle birlikte ruh, bedene mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde taalluk
eder. Kabir sorgusunu müteakiben, dünyadaki iman ve amelinin durumuna göre mutlu veya sıkıntılı bir hayata başlar.
 
Vesileh Veya Huttevasül Ne Demektir?
 
Terim olarak, Tavassül; İyi ile kötü arasında, mü'tadil olanı almak demektir. Vesile ise; sebep, fırsat, el verişli durum, vasıta, yol, paye, rütbe, baba,
kurbiyet kendisi ile başkasına yaklaşılan bir şey, bir vesile: sebep ile, bu sebeple bil vesile sebepsiz.
Mesela Kur'an-ı Kerimin hatır için beni mağfiret et. Yahut Hz. Muhammed (sav) Efendimizin hatırı için beni mağfiret et, veyahut büyük bir zatın
kabrini ziyaret ederek şu şekilde dua ediyor; Ya Rab! Bu zatın hatırı için beni mağfiret et. Veyahut bu zatın hatırı için, filan muradımı hasıl et.
Şu halde türbede bir şey istenilmez, fakat vesile ve tevessül o-labilir. Mesela kendi evinde olmak şartıyla bir sadaka kesildiği zaman bir veliyi o
sadakanın sevabına müşterek yapabiliyorsan, eğer o sadakayı bir büyük zatın türbesine götürürsen, yalnız onun namıyla kesersen, o sadakanın eti
haram olduğu gibi sadakanın sahibi de küfre girer. Zira sadaka yani kurban, ilk önce Allah namıyla kesildiği gibi evinde kesmek lazımdır.
Türbelerde kesinlikle kurban kesilmez, zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Müşriklerin örf ve adetleri gibi türbelerde kurban kesilmez." Hz. Muhammed (sav) Efendimiz her yılın başında Uhud'daki şehitlerin kabirlerine



gider ve şöyle derdi;
Sabrınıza karşılık size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir." Selamet ve esenliği, zaten dünyanın en İyi esenliği ve semeresi budur.
Yine Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım, şimdi ise ziyaret edin, zira kabir ziyareti size Ahireti hatırlatır"
[202]

 Bir rivayete göre ölümü hatırlatır.
Yine Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz annesinin kabrini ziyaret etti, kendisi ağladı, çevresindekileri de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu;
Rabbimden Annem için istiğfar istedim izin vermedi. Kabrini ziyaret için izin istedim, verdi. Kabirleri ziyaret edin çünkü bu size ölümü hatırlatır.
[203]

Netice itibariyle ziyaret, kadınlara da erkeklere de menduptur. Zira kabir ziyareti bütün insanlara ölümü ve ahireti hatırlatır. Kadınlara kabir
ziyareti haram olduğu söyleniyorsa da, geçmiş olan şartlara göredir. Eğer kadın da Şeriata göre kabir ziyaret etse menduptur.  Zira Hz.  Aişe, 
kabristana gidip,  kardeşi Abdurrahman'ın kabrini ziyaret etmiştir.
Abdullah İbni Ebi Müleyke rivayet ediyor:
Aişe (ra) bir gün kabristandan geliyordu. Kendisine dedim ki "ey mü'minlerin annesi nereden dönüyorsun?" dedi ki: "Kardeşim Abdurrahman'ın
kabrinden." Ben dedim ki: "Rasulullah (sav) kabir ziyaretini yasaklamamış mıydı?" Dedi ki: "Evet, kabirleri ziyareti yasaklamıştı... Fakat sonra

onları ziyaret etmeyi emretti." 
[204]

Rasulullah (sav)'in kızı Fatıma (ra) her Cuma, amcazı Ham-za'nm kabrini ziyaret eder, namaz kılar ve yanında ağlardı."
Kurtubi demiştir ki hadiste geçen lanet kabirleri çok sık ziyaret edenler için geçerlidir. Zira bunda aşırılık vardır. Yani Rasulullah (sav) kabirleri
çokça ziyaret edenlere lanet etmiştir.
 
Vasiyet Ve Tavsiyeler
 
Ölmek, yaşamın öbür yüzüdür. Ölmeden evvel ölmeye çalışınız, birde öldükten sonra yaşamanın hikmetini ve sırrını bulunuz.
Bütün Müslümanların, ölümünden sonra, malının sülüsü, yani üçte birini geçmemek şartıyla, bir bölümünü hayrat ve hasenat için sarf etmek üzere,
vasiyette bulunması müstehaptır. Kendi malından mirasçıya özel olarak bir şey vermek için, vasiyet etmek caiz değildir. Aynı zamanda kabul
edilmez. Ancak tüm mirasçıların izni ile kabul edilir.
Fakir olsun, zengin olsun malın üçte birine kadar bir meblağı vasiyet etmek müstehaptır. Şu halde malı az olup, çoluk çocuğu çok olan bir kimsede
vasiyetini yapmalıdır. Malın üçte birinden çok olan bölümüne sahih olması için mirasçıların rıza ve izinlerine bağlıdır. Şayet mirasçılar infaz
etmezlerse fazlası için vasiyeti kabul olmaz.
Şiddetli bir hastalık sebebiyle vasiyette bulunan bir adam, malını üçte birinden fazla teberru veyahut vakfederse, gene varis üçten fazlasını
reddedebilir. Vasiyet, zamanında mal ne kadar olursa ona göre nazarı itibara alınır.
Vasiyet Kur'an ve Sünnet-i Seniyye ile sabit olmuştur.
Vasiyet edenin şartı;
1- Mükellef
2- İhtiyar sahibi
3- Teberua ehil olması
Rükünleri ise dörttür;
a) Vasiyet eden
b) Kendisine Vasiyet edilen
c) Vasiyet edilen şey
4- Vasiyet
Şu halde, deli, çocuk ve baygın olan kimselerin vasiyetleri kesinlikle sahih değildir. Kendisine vasiyet edilen yerin günah ve masi-yet yeri
olmaması lazımdır. Kilise, bar ve saz gibi İslam'ın kabul etmeyip yasaklamış olduğu şeylerde vasiyet etmek sahih değildir. Birde temellük
edebilecek bir sıfatta bulunması gerekir. Mesela hayvanlara vasiyet etmek sahih değildir. Fakat hayvanın yemini temin etmek için vasiyet edilirse
caizdir. Vasiyet edilen şeyinde, dinen ondan yararlanılması caiz olan bir şey olması lazımdır. Buna göre malla vasiyet etmek caiz olduğu gibi,
tezek, köpek gibi, dinde mal sayılmayan, ancak yararı olan şeylerinde vasiyeti caizdir.
Bir kimse malının bir kısmını akrabalarına vasiyet ederse varisleri bu vasiyete dahil değildir. Akrabada erkek olsun, kadın olsun hepsine şamil
gelmektedir. Yani miras gibi değil ki, erkeğe iki pay verilip kadına bir verilip müsavi tutulmasın. Aksine her ikisinin payları eşittir.
Ölüye Kur1 an'in sevabı kesinlikle kabir üzerinde olur ve akabinde meyyit için dua edilir. Şu şekilde olsa ölüye fayda verir. Zira i-mam Rem'i
şöyle diyor.
Kıratın sevabının ölüye fayda vermesi için üç şarttan birisi lazımdır.
1- Kabir başında okumak
2- Kıraatin sonunda ölü için dua etmek
3- Kıraatin sevabının ölü için hasıl olacağına niyet etmek Kıraatin evvelinde niyet getirmek müstehaptır. Bir kimse ölüp de alamadığı borcunun
sevabı kendisine ait olduğu gibi varisleri de o borcunu alabilir. Vasiyetini kabul etmek veya borcunu kapatmak, deli, çocuk gibi olan kimselerin
işelrini idare etmek için vasiy'i belli etmek sünnettir. Zira İbn-i Mas-ud (ra); iki vasiy belli etmek için şu şekilde yazısı vardır.
"Vasiyetim Allah Teala'ya, Zübeyr'e ve oğlu Abdullah'adır." Tüm malını içine alacak bir şekilde borçlu olan veya kökten malı olmayan, her hangi
bir kimsenin vasiyeti caiz değildir. Camii, medrese, hastane ve köprü gibi din işlerine ve cemiyete menfaati olan herhangi bir şey için vasiyyet
edilirse kesinlikle caizdir. Din ve millet ayrılığı, vasiyetin caiz olduğuna engel olmaz. Buna göre yahu-diye veya bir hıristiyana veya başka herhangi
bir kimseye herhangi bir şey vasiyet etmesi kesinlikle caizdir. Vasiyet dille caiz olduğu gibi, yazıyla da caizdir. Belli olamayan herhangi bir insan



için veya fakirler gibi bir taife için vasiyet ederse, vasi'nin ölümü ile vasiyet işi tamam olur. Fakat belli olan bir kimse için, vasiyet etmiş ise, vasiyet
işi, vasi'nin ölümü ile tamam olmaz. Musa lehü için vasiyet edilmiş olanın infazı şarttır. Şu halde, müsi, yani vasiyet eden, hayatta iken Musa lehü,
yani kendisine vasiyet edilenin infaz veya reddi ittibar-ı yoktur. Şayet muşa lehu eğer önce ölürse, vasi'nin vasiyeti ortadan kaybolur.
Herhangi bir kimse bir hayvanın verilmesini vasiyet ederse, büyük bir deve verebileceği gibi cismi küçük bir hayvanda verebilir.
Musa bihi bir ayn olması şart değildir. Belki bir abdın menfaatiyle vasiyyet etmek caizdir. Ev eve benzeyen sadece menfaatiyle birisi için vasiyet
ederse caizdir.
Vasiyet ebediyen ve geçici olarak caizdir. Mutlak olarak vasiyetin söylemesi ebediyyi istiyor. Tüm şeylerin menfaatine vasiyet caiz olduğu gibi,
belli olamayan şeylere de vasiyet caizdir. Mesela hay-vanlardan bir hayvanı ve koyunlardan bir koyunu vasiyet etmek gibi. Gaip olan şeylerde
veya kuvvetinden hariç olan bir şeyi vasiyet etmek caizdir. Mesela havada uçan kuşlar gibi veya kaçmış olan köle gibi vasiyet etmek caizdir.
Vasiyetin konusu diğer konulardan geniş olduğu için caizdir.
Bir adam, iki adamı tayin etmeden vasiyet etse, birisi bulunmaz ve diğeri bulursa, bulunan kişi vasiyeti yerine getirmek üzere işlem yapabilir mi?
Üç mezhebe göre tek başına işlem yapması caiz değildir. Ebü Hanefî'ye göre birkaç meselede tek başına işlem yapılabilir.
1- ölünün hakkını müdafaa etmek.
2- Borç ödemek.
3- Belirli bir emaneti yerine getirmek.
4- Küçük çocuklarla yemek yedirmek ve onları giydirmek.
5- Kefen hazırlamak.
6- Cenazeyi hazırlamak
7- Belirli bir vasiyeti yerine getirmek.
Eğer hastanın dili tutulup konuşamasa, işaretle vasiyet etse sahihtir. Hanefılere ve Ahmet bin Hambel'e göre sahih değildir. Safı ve Malikilere göre
caizdir.
,Herhangi bir kimse vasiyetini yazsa, yazının kendisine ait olduğu biliniyorsa fakat bunun üzerine şahidi yoksa, aynı zamanda vasiyetten döndüğü
bilinmiyorsa, Ahmet bin Hambel'e göre vasiyetin ona ait olduğuna hükmedilir. Vasi, zengin bir kimse ise, Ebu Hanefi'ye göre ihtiyaç halinde
yetimin malından, ne Ödünç ne de başka bir yol ile hiçbir suretle yiyemez. Şafii ve Hambelilere göre yetimin malı, yaptığı çalışmanın ücreti ile, bu
çalışma sırasındaki zaruri masraflarından, hangisi az ise o miktara göre alıp yiyebilir. İmam Malik'e göre; yetimin vasisi zengin ise, yetimin
malından yemekten çekinmek lazımdır. Eğer fakir ise, iyilikle, benzeri bir işte çalışmanın ücreti gibi bir ücret olabilir. Yetimin malı ile ilgilendiği
miktarı yiyebilir.
Bir adam, bir evin yalnız kullanımını, birisi için vasiyet ederse, caizdir. Bir kimse zengin olsa ve hiçbir mani olmadığı halde, Hacca gitmeden
evvel vefat etse, o zaman vasiyet etmese, onun yerine birisin, Bedel-ü Hac olarak gönderilmesi lazımdır.
Bir kimse Hac farizasını yapmış, fakat nafile için, yerine Bedel-ü Hac olarak birisinin gönderilmesini vasiyet etmişse, bu caizdir. Benim yerimde
Mekke veya Medine'den birisi şeklinde vasinin ağzından bir söz çıkmamış ise, o zaman memleketinden gönderilmesi lazım gelir. Eğer vasinin
ağzından böyle bir söz çıkmış ise, gösterdiği yerden gönderilecektir.
Bir kimse bir şey vasiyet etse, daha ölmeden önce dönerse vasiyeti iptal olur. Musinin, vasiyeti kabul etmek için birisini vazifelendirip muayyen
etmesi sünnettir.
Musi tarafında kendi komşusu için vasiyet edilse, her dört taraftaki, musiye yapışık olan kırk eve sarf olunur. Bir görüşe göre yalnız, musiye
yapışık olan ev sahibine sarf olması lazım gelir. îmam Nevevi'ye göre; Evler adedine sarf olur. Evler içindeki olan efratlara göre değil. En iyisini
Allah (cc) bilir.
Ülkenin en akıllı olan kimsesi için, müsi tarafından vasiyet olduğu zaman, dünyadaki en temiz ve Salih olan insana sarf olunur. Eğer en cahil bir
kimseye, musi tarafından vasiyet olunursa, Er-Rü-yani'ye göre; puta tapanlara sarf edilir. Eğer musinin vasiyeti Müslümanlara olursa, yani
Müslümanların en echeli için olursa Sahabei Kiram'a buğz edenlere sarf olunur.
 
Elbise, Kab Ve Benzeri Şeyler
 
Allah (cc)'ün insanlara iyilikleri ve ihsanları sonsuzdur. Şayet Cenabı Hakkın nimetlerini saymaya kalksak kaleme gelmez. îşte o büyük nimetlerden
biriside elbise nimetidir. Zira elbise insana şeref ve kıymet verdiği gibi, yazın sıcaktan ve kışın soğuktan insanları muhafaza eder.
Allah (cc) Kur'an-ı Keriminde şöyle buyuruyor;
Ey Adem oğulları! Size avret yerlerinizi örtecek bir örtü ve zinet olarak giyinip kuşanacağınız elbise verdik. Takva elbisesi ise en hayırhsıdır."
[205]

Şu halde insan, hem Allah'ın güzel eserlerini kendi üzerinde gösteren bir varlık, hem de bitki ve hayvan cinslerinden ve diğer yaratıklar üzerinde
bir sultan olduğunu, onların cinsinden giydiği çeşitli elbiselerle gösterir. Fakat kadın ile erkek, ayrı bir cins olduğu için, her cinsin ayrı ayrı
elbiseleri vardır. Ne kadın erkeğin elbisesini, nede erkek kadının elbisesini giyebilir. Zira kadın, ipekli elbiseleri fıtri olarak sevdiği gibi, aynı
zamanda giyebilirde. Şu halde bu ipekli elbise erkeğe haramdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
"Ümmetin erkekleri üzerine, ipekli elbise ve altın yüzük haramdır. Ancak ipekli elbise ve altın yüzük, ümmetimin kadınları için helaldir."
Erkeklerin, altın yüzük, kolye, künye vs. takmaları ve bunlarla süslenmeleri haramdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, bir Müslüman'ın
elinde altından bir yüzük gördü ve çıkarıp attı ve "hangimiz eline ateşten bir cemre almak ister?" buyurdu. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, o

kişiye "yüzüğünü yerden al, başka türlü fay dalan" dediklerinde, Adam; "Resulullah (sav) onu atmış iken vallahi asla onu almam" dedi.
[206]

Enes (ra) Hazretlerinden rivayete göre;

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz gümüşten bir yüzük yaptırmış ve taşma "Muhammed'in Resulullah" yazdırmıştır.
[207]

Huzeyfe (ra) 'dan rivayete göre;



Allah'ın Resulü, ipekli ve dibace, yani ipeklinin bir cinsi olan elbiseleri giymekten ve üzerine oturmaktan bizleri men etmiştir. Başka bir hadis ise
şöyledir;
Allah'ın Resulü sağ eline bir parça ipek, sol eline de bir külçe altın aldı ve buyurdu ki; "bunlar ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına ise
mubahtır." Erkeklerin ipekli elbise giymesi hususunda, Efendimiz; "Bu, muttakilere yani hakkıyla kazananlara layık değildir." buyurmuşlardır.
Kırmızı ve san renk elbise giymek erkekler için mekruhtur. Siyah ve beyaz renkler müstehabdır. Yeşil renk elbisede Sünnet-i Senİyyeye uygundur.
Şu halde erkek çocuklarının, altın, gümüş ve ipek elbise ile süslenmesi caizdir. Buna göre, delilerinde ipek elbise giymeleri helaldir.
Kadil-kudat îbnü Rezzin'e göre; bir terzinin, erkekler için ipekli elbise kesip dikmesi haramdır. Bunun gibi, kuyumcunun da erkekler için altın
yüzük yapması ve aynı zamanda erkelere altın saat yapması haramdır. Hanefılere göre; Hunsa, çocuk ve delilerinde ipek elbise giyinmeleri
haramdır. Hambelilere göre ise, çocuk ve delilerin ipek elbise giymeleri caiz değil demişlerdir.
Genellikle haram bir kazançtan, çalmak, rüşvet ve hıyanet olduğu için, o parayla satın alman ve giyilen, nasıl bir elbise olursa olsun, fukahalarm
ittifakıyla haramdır. Zira Uz. Muhammed (sav) E-fendimiz şöyle buyurmuştur;
Bir kimse on dirhem ile bir elbise alsa ve on dirhemin içinden bir dirhem haram olsa ve o haram olan elbise üzerinde durmaya devam etse, onun

namazını Allah'ü Teala kabul etmez. 
[208]

Bir rivayete göre de tuttuğu orucunu Allah kabul etmez. 
[209]

 Bunun gibi, böbürlenmek, başkalarını kendi gözünde küçük görmek niyetiyle değerli
kumaştan elbise giymek de haramdır. Zira bu hareket İslam'a aykırıdır. Fakirle zengin arasında bir tehlike meydana getirebilir. İslam dini ise
oluşturduğu, prensip ve temelle, eşitliği sağlamak için gönderilmiş bir dindir.
Giyilmesi helal olan ve olamayan elbiseler hakkında, Fakihlerin içtihat ve görüşlerini, tafsilatlı bir şekilde nakletmemizde kesinlikle fayda vardır.
Şafülere göre; ipekten elbise giyilmek için olsun veya olmasın, erkeklere haramdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

İpek elbise giymeyin. Zira kim onu dünyada giyerse ahirette giyemez." 
[210]

Enes (ra)'dan gelen rivayette ise Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim dünyada ipek giyerse ahirette giymez/' (müttefekun aleyh)
Şafîİlere göre; sadece giymek değil, bazı hususlarda İpeği kullanmak da haram olur. Erkeklerin bir ipek yüzlü yastığa dayanmaları haram olduğu
gibi, ipek bir yaygı üzerine oturmaları da haramdır. Ancak zaruret olursa o zaman sakınca yoktur. Mesela yüzü ipek olup, astarı pamuk, keten yada
ipekten başka bir maddeden olan veya yüzünde, keten, pamuk yada yün bulunan, diğer yüzü ise ipek olan bir elbisenin giyilmesi caizdir.
İpekten yapılmış bir çadırın altında oturulması haramdır. Bunun gibi kilim olarak kullanılan İpek halı, yaygı ve benzeri şeyinde üzerinde ayrı bir
kaplama şeklinde, örtü perde bulunmazsa ve iki kat olduktan sonra, bir katı yün yada ipekten başka bir madde bulunmazsa bunun üzerinde oturmak
haramdır. Bu şeklin aksi olursa helaldir, ipek, pike ve benzeri örtüler altında, hanımıyla birlikte bile olsa gene erkek için haramdır. îpekten bir
kumaş üzerine resim, çizmek yazı yazmak, motif işlemek haramdır. Bunların hepsi hüküm bakımında erkeklere hastır. Kadınlar bu hususta
erkeklerden tamamen onlar gibi değil, zira kadınlar için ipek yorgan altında yatmaları, ipek elbise giyinmeleri, ipek yaygı üzerinde oturmaları
helaldir. Erkekler, çok ihtiyaç duyulduğu halde ve zaruret halinde de giyebilirler.
a) Sokağa çıktığı zaman, sokak elbisesi olarak ipekten başka bir şey temin edemediğinde.
b) Avret yerlerini örtecek başka bir elbise bulamadığı zaman ipek elbise giyebilir.
Kabeyi ipekten bir Örtü ile örtmek caizdir. Zira Kabe, her türlü ilgi ve saygıya layıktır. At, merkep, deve, katır gibi hayvanların eğer, palan ve

semerlerini ipekle kaplamakta haram olduğu gibi, erkeklerinde ipek mendil kullanması haramdır. 
[211]

 Şafii mezhebine göre ipek giysilerden
şunlar helaldir:
1- Musaf kılıfı.
2- İbrik, küp ve benzeri kapların kılıfı.
3- Anahtar, teşbih ipi gibi.
4- Musaf kılıfının kulpu.
5- Bıçak, kılıç ve kama askısı.

Pamuk veya yün ile karışık ipek elbiseyi, eğer ipek fazla olmadığı taktirde böyle bir elbisenin giyilmesi caiz görülmüştür. 
[212]

 Zira t p'hin sebebi
çokluktur. Şayet ikisi de eşit olursa, o zaman gene ildir. Zira ona ipekli elbise denilmez, birde tüm menfaatli şeylerde asıl ibahedir.
ipek ve resimli olmayan bir perdeyi, pencere gibi şeyler üzerine takmak caizdir. Aynı zamanda üzerinde, canlı bir mahlukun fotoğrafı hynrnayan
bir halıyı duvara asmakta caizdir. Şayet canlı bir  resmi bulunan veya ipekten olan bir perdeyi takmak ha Erkek veya kadın olsun, altın ve gümüş
kabları kullanması haramdır, ister abdest almak için olsun, ister yemek yapmak için olsun, isterse su içmek için olsun, bu hususlarda hiçbir fark
yoktur. Hatta ve hatta, çay kaşığı gibi ufak bir şey de olsa gene haramdır.
Kadın için renkli elbise ile ipek seccade üzerinde namaz kılmak caizdir. Bir elbisenin üzerinde İnsan veya hayvan resmi varsa onunla veya
üzerinde namaz kılmak mekruhtur. Necis olan bir zeytin yağından sabun yapmak caizdir. Makine ve arabaları haram olan yağlarla yağlamak
caizdir. Bunun gibi necis olmuş bir gaz yağını, lamba ve lüküslere aydınlanmak için koyup aydınlanmak caizdir. Eskimiş ipekleri parçalayıp, yastık
veya döşek kılıfın a doldurup yastık veya döşek olarak kullanmakta bir sakınca yoktur. Hanefılere göre; erkeklerin zaruri hallerden başka, ipek
kumaştan, yaygı, elbise giyinmeleri, yorgan, pike ve bunlara benzeyen örtüleri kullanmaları haramdır. Fakat elbiselerin kol ve yaka kenarlarının,
dört parmak e-ninden fazla olmamak şartıyla, ipek kumaştan yapılmasında sakınca yoktur.
Dıştan görünen bir şey olmadığı için, ipeğin kılıfı da doldurulup, döşek, minder ve yastık gibi şeyler yapılması caizdir. Para kesesinin ipekten

yapılması caizdir. Fes ve buna benzer giysilerin ipek kumaştan yapılması mekruhtur. 
[213]

Teşbih ipinin ve püskülünün ipekten olması caiz olduğu gibi, ipekten dokunmuş bir seccade üzerinde namaz kılmak caizdir. Ma-liki'ye göre; baliğ
olan erkeklere, savaş da olsun veya olmasın, ipek elbise giydirmek kesinlikle haramdır. İpek yaygı, kilim, halı vb. şeyler üzerinde, eşiyle beraber
de olsa oturması haramdır. Erkeklerin kırmızı ve sarı renk elbise giymeleri mekruhtur. Kadınlar ise, ipek kumaş giymeleri ve hangi renkten olursa
olsun ipek giymeleri helaldir.



Hambelilere göre erkeklerin ipek sank sarması, ipek ipliğe teşbih taneleri dizip, ipek püskül takmaları haram olduğu gibi, ipekli elbise giymeleri de
haramdır. İster yüzü ipek olsun, ister astarı, bunlar arsında fark yoktur. Kabe örtüsünün ipekten yapılmasında bir kerehat yoktur. Kap, kaçak,
yazma ve ev eşyalarındaki süs araçları ile başka şeylerde, gümüş ve altın kullanılması, erkekler ve kadınlar için, tüm Fakihlerin ittifakıyla haramdır.
Şu halde altın ve gümüş kaplardan yemek, içmek, yağ sürünmek, sürme çekmek, hoş koku ve abdest almak kesinlikle caiz değildir. Buna göre,
Altın ve gümüşten, saat, kalem, büro eşyası, ayna ve süs eşyası edinmekte caiz değildir. Evleri ve oturma yerlerini, altın ve gümüşlerle süslemek
caiz değildir. Şafii ve Hambelilere göre, altın ve gümüş kap edinmek haramdır. Ticaret maksadıyla olsa da gene haramdır. Zira altın ve gümüş
kaplar, ipeğin aksine, kadın, olsun erkek olsun herkes için haramdır. İpeğin ise ticaret yapmak amacıyla kullanılması caizdir. Zira, ipeğin
kullanılması kadınlar için helaldir. Zaruret ve ihtiyaç halleri dışında altm ve gümüş kullanılmasın haram olduğu konusunda fetvalar vardır.
Mesela; İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre; düşen dişin ve kesilen burnun yerine Altın diş ve burun yapılması caizdir. Ebu Hanife ise şöyle
diyor; "Dişler altın ile bağlanmaz, gümüş ile bağlanır."
Yüzüğün kaşını yerine sabitleştirmek İçin, altının kullanılması caizdir. Zira bu yüzüğe tabidir. Şafıilere göre ise; yüzüğün kaşının yarısın altından
olması haramdır. Zaruret hali dışında, altm ve çok miktardaki gümüş ile tamir edilen kapların kullanılması haramdır. İhtiyaç ve zaruretten dolayı
erkeğin altın ile diş kaplatması caizdir. Fakat sırf gösteriş için altın ile diş kaplatması haramdır. Fakihkerin ittifakıyla , altın gümüş kaplardan başka
değerli olan kapların kullanılması caizdir. Akik, mercan, zebercet, cam, billur, bakır, kurşun ve bunlara benzeyen diğer maddelerin kullanılması
caizdir. Altın ve gümüşten olan, mamulleri, kap-kacakları kullanmak hem erkeklere hem de kadınlara haramdır. Zira kötü niyet sahibi insanların
dikkatini çeker. Aynı zamanda hırsızlığa ve ahlaksızlığa yol açar. Bunda aşırı bir israf vardır.
Hanefılere göre; günlük işlerde kullanmak şartıyla, evde süs için gümüşten eşya bulundurmak helaldir. Fakat gösteriş ve üstünlük için olursa
haramdır. Malikilere göre silahları altın ve gümüş ile işlemek, kesinlikle mekruh değildir. Düşen dişin yerine her iki maddeden diş yaptırıp takması
kesinlikle caizdir. Buna benzer, burnu kopan kimsenin de altm veya gümüşten burun yaptırıp takması caizdir. Mushafın iç yapraklarını altın ile
süslemek ve onunla yazmak, Malikilere göre mekruhtur. Fakat Mushafın cilt yapraklarını her iki maddeyle süslemek mubah görülmüştür. Diğer
kitapların, altın veya gümüş ile süslenip tezhib edilmesi mekruhtur.
Malikilere göre iki dirhem ağırlığında gümüş yüzük yaptırıp kullanması caizdir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bu ağırlıkta bir yüzük
kullanmıştır. Fakat birkaç yüzük mekruhtur. Şu halde yüzüğün ağırlığı iki dirhemden fazla olursa haramdır. Hanefîlere göre gümüş yüzük az olursa
kullanılması helaldir. Onlara göre az miktarı, bir mıskaldır. (2.975 gr.}'dan daha aşağısıdır. Şafıilere göre uygun olan ise; bir mıskaldan aşağı
ağırlıkta olan yüzük almak yada edinmektir. Bu konuda örf ve gelenek görenektir. Şafıilere göre sol elin serçe parmağının kullanılması müstehaptir.

Sağ ele takılması ise mekruhtur.
[214]

 Hanefılere göre ise sol elin serçe parmağına takılması müstehabtır. Fakat her iki elin serçe parmağına gümüş

yüzük takılması caizdir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz her iki serçe parmağında yüzük kullandığı hakkında rivayetler, vardır. 
[215]

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, üzerinde bir kaşı bulunan, gümüşten bir yüzük edindi ve buna Muhammedun Resulullah ibaresin nakşetti. Enes
bin Malikten rivayete göre erkeklerin taşsız tüzük kullanmaları caiz görülmüştür. Birden fazla taşı olan yüzük kullanmaları ise mekruh
görülmüştür. Bir taşı olan yüzüğün takıldığı zaman, taşın avuç içine gelecek surette takılması uygun görülmüştür. Başka madenlerden yüzük
kullanmak mekruhtur. Yüzükte kullanılan taşlar; yeşim, akik ve bunlara benzeyen taşlar olursa caizdir. Fakihlerin çoğu bunların kullanılmasında

bir sakınca görmemişlerdir. 
[216]

Şafıilere göre; erkeklerin gümüş yüzük kullanmaları sünnettir. Fakat örfe ve adete uymaları lazımdır. Eğer örfe göre olamazsa o zaman haramdır.
Yüzüğün, sağ elin serçe parmağına takılması daha efdaldir. Yüzüğün taşı varsa, o taşı avuç içine çevirmek sünnettir. Altm yüzüğün kullanılması
şartsız olarak haramdır. Demir, bakır, tunç ve bunlara benzeyen, diğer maddelerden olan yüzüklerin kullanılması, en sağlam görüşe göre,

kerahetsiz caizdir. 
[217]

Hambelilere göre; gümüş yüzük kullanılması caizdir. Onlara göre de, altın yüzük şartsız olarak haramdır. Fakat yüzüğün taşının altm olması caizdir.
 
Şehıd
 
Şehid: Şahit olan, Allah (cc) uğrunda canını feda eden Müslüman. Hak için canını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren, naklinde ve gaslinde,
Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette, ümem-i Salife hakkında istişhad olunan, zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip huzuru
İlahide, hazır ve zinde olduğu için, yahut da Alem-i Mülk ve Melü'kütü müşahede eylediği için (şehit) denmiştir. Malumdur ki, burada olan
maksudumuz Uhud gazasının şehitleridir ki şüphesiz onlar kefenlendiler, üzerlerine namaz kılındı fakat yıkanmadılar. Zira Hz. Muhammed (sav)
Efendimiz onların hakkında;

Siz onlan yaralanyla, kanlarıyla tekfin edin ve onlan yıkamayın.
[218]

 buyurmuşlardır.
Bazı ehl-i ilme göre; şehitlerin üzerine namaz kılınmaz. Bu, Ehl-i Medine'nin görüşleridir. Aynı zamanda İmam Şafii ve İmam Ah-med'in
görüşleridir. Bazılarına göre de şehitlerin üzerine namaz kılınır. Bu görüş ise, Sevri ve Küfe ehlinin görüşleridir. Bu görüşü, İshak (ra)'da
söylemiştir. Bunlar Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in hadisiyle, delillerini getirerek şöyle demişlerdir; "Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Hamza'nın
üzerine namaz kılmıştır."
İslam inancına göre Peygamber mertebesinden sonra, insan i-çin en şerefli ve en yüksek mertebe, şehitlik Mertebe sidir. Zira şehitlik mertebesinin,
şefaat cihetinde büyük bir Makamatı Aliyesi vardır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, şöyle buyurmuştur;

"Şehit kendi akrabasından yetmiş kişiye kadar şefaat edebilir.
[219]

 Başka bir hadis ise; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, bu mertebeyi her cihete
temenni etmiş, aynı zamanda ümmetini bu yola teşvikte işareti olmuştur.
Muhammed'in canı kudret elinde olan (Allah)'a yemin ederim ki; Allah yolunda savaşmayı ve öldürülmeyi, sonra tekrar savaşmayı ve tekrar

öldürülmeyi, sonra tekrar savaşmayı ve tekrar öldürülmeyi çok isterdim. 
[220]



Bu şehitlik mertebesi ne kadar büyük ki, tüm günahlarını affettiriyor, fakat kul hakkını affettirmiyor. Şu halde İslam dini, insan haklarını tüm
hakların üstünde tutuyor. Ancak Sahihi Müslim de, Allah için denizde şehit düşenlerin kul hakkından da kurtulacağı belirtilmiştir.
Allah (cc) Kur'an-ı Kerimde şöyle buyurmuştur;

Allah yolunda ölenlere onlar ölüler demeyin. Hakikatte onlar diridirler, fakat siz bunu anlayıp bilemezsiniz." 
[221]

Yer yüzünde bir Müslüman için en büyük sevinç, Kur'an-ı Kerim uğrunda çalışmak ve şehit olmaktır. Biricik önderimiz Hz. Muhammed (sav)
Efendimiz bir hadislerinde, şehit olma sevincini şöyle dile getiriyor. "Allah yolunda bir kere öldürülmem, dağlarda ve şehirde yaşayanların benim
olmasından daha sevimlidir." Evet, Şehadet bu kadar tatlı ve lezzetli bir sevinçtir. Gerçek hayat şehadet hayatıdır. Hz. Ebu Bekir Sıddık (ra) şöyle
diyor; "Ya Halit! Allah yolunda ölmeyi candan arzu etki, o, hayata kavuşmanın sevincidir. Allah'ın vaadettiği nimetlere nail olmanın neşesidir."
Allah yolunda şehit olmayı sevmeyen bir toplum, İslami hayata kavuşamaz. Şu halde İslami hayatın temelinde şehadet sevinci vardır, Resülullah
(sav)'n tüm sahabeleri bu sevince ulaşmak için Allah yolunda durmadan cihat ederlerdi. Sahabelerden, Nucaym bin Malik (ra)' Resulüllah'a şöyle
diyordu; "Cennete mutlaka şehit olarak gireceğim" Ressulullah (sav), "ne ile?" deyince, "Allah resulünü seviyorum," Allah yolunda harp etmekten
kaçmıyorum" Resülullah (sav) doğru söylüyorsunuz" dedi. Nuaym (ra) ogün şahadet şerbetini içti.
Şafiüere göre şehidin hükmü;
1- Ahiret şehidi: Haksız yere Öldürülen, gurbette ölen, suda boğulan, ateşte yanarak ölen, çoluk çocuğundan uzak yerde ölen, gebe veya bakire ölen
kadın, sel sara humma ile ölen, evinden uzak bir yerde ölen, hayvan parçalamasıyla, yıldırım çarpmasıyla, karın ağrısıyla, ev altında kalmak
suretiyle ölen. Cömert adam, karısına, çocuğuna, ona bağlı olanlara yedirip içiren sadık tüccar, Allah, için müezzinlik yapan ve Allah'ın emrini
tatbik eden, denize düşüp boğulan,   bunları  kıyamet  gününde  mükâfatlandırmak Allah'ın  lut-fundan bir iyiliktir. Bunlar gibi kuşluk anmazı kılan
"Allahümme Barikli fîlmevti ve fıma vefı fa ba'del mevti" deyip de döşeğinde ölen, her ay üç gün oruç tutan, seferde hazerde vitri hiç terk etmeyen,
namusuna sabrederek ölen kadın, fakirliğin üzerine sabreden, "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin" diyene şehit sevabı verilir.
Eğer iyileşse de affedilmiş olarak iyileşir. (Tahtavi) den.
Bunlar dünyada normal olarak vefat eden kimseler gibi, yıkandıktan sonra namazı kılınıp gömüleceklerdir.
2- Dünya şehidi: Müslümanlar ile kafirler arasında cereyan e-den muharebeye, Allah rızası için değil, riya veya ganimet için katılıp vefat eden
kimsedir. Bunlar şehitler gibidir. Zira bunların yıkanmaları caiz olmadığı gibi, cenaze namazları da caiz değildir. Fakat kıyamet gününde şehitlere
verilecek sevaptan mahrumdurlar.
3- Dünya ve Ahiret şehidi: Sadece İla'yı Kelimetullah için savaşa katılıp hayatını kaybeden kimsedir.
İslami ölçülere göre, şehit kelimesi denildiği zaman ikinci ve ü-çüncü kısım olan şehitler akla gelir. Bunlar yıkanmaz ve cenaze namazları
kılınmaz. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Uhud savaşında şehit düşenleri yıkamadan ve cenaze namazlarını kılmadan, kanlarıyla birlikte
defnedilmelerini emretmiştir. Şehidin, içinde vefat ettiği elbise ile kefenlenmesi sünnettir. Eğer tüm vücudu zapt etmezse tamam etmek lazımdır.
Onun kanından başka bir cesedin kanı o-na isabet olsa onu yıkamak lazımdır.
Kafirlere karşı Cihat olduğu zaman, savaş devam ederken, yani ateş sona ermeden ölen bir din kardeşimiz kesinlikle şehittir. Bu şekilde olan bir
Müslüman'ı kafir birisi öldürürse ve yahut Cihat ortasında yanlışlıkla bir Müslüman'ın silahıyla veya onun silahı üzerine teperek veya cihat
ortasında bir kuyuya veya bir çukura düşerek ve yahut bir hayvanın tepmesiyle ölen kimse kesinlikle şehittir.
Bir Müslüman savaş meydanında savaş nedeniyle değil, başka bir nedenle öldürülürse veya savaş bittikten sonra savaş meydanın da ölürse, en
sağlam görüşe göre bu kişi şehittir.
Şafii ve Malikilere göre; şehit olmak için nifas ve hayızdan tahir olmak şart değildir. Allah'ın dininin yükselmesi için savaşırken ölen kimse şehittir.

Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur; "Allah'ın dininin yükselmesi için kim savaşırsa o, Allah yolundadır. 
[222]

Şu halde, gösteriş için, kavmiyetçilik yani ırkçılık için, desinler için savaşanlar şehit değildir. Cumhura göre, kendi kendini öldüren kimseyi, yıkayıp
üzerine namaz kılmak, diğer ölülere olduğu gibi caizdir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur; "İster takva sahibi, ister fasık
olsun, büyük günah işlese de tüm müslü-manlar üzerine cenaze namazı kılmak farzı kifayedir." Fakat, Ömer bin Abdüllaziz ve Evzaiye göre; İntihar
edenin cenaze namazı kılınmaz. Zira bu kişi asidir. Dayandıkları delil ise şu hadistir; Resul-i Ekrem (sav) Efendimize, kendisini enli oklarla

öldüren biri götürüldü. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz onun cenaze namazını kılmadı. 
[223]

Şehidin Müslüman olması şarttır. Birde yara aldıktan sonra çok geçmemesi, hemen vefat etmiş olması şarttır, tslami ölçülere göre yiyip içmesi,
yahut tedavi olması, yahut bir namaz vakti kılacak kadar aklı başında olduğu halde hayatta kalması ve savaş meydanından canlı olarak aklı
başındayken nakledilmesi gibi durumlar olmamalıdır. Şayet böyle bir durum olursa şehit değildir.
Kısas ve had cezası için öldürülen kimse, yıkanır ve cenaze namazı defnedilir. Zira hakkıyla öldürülmüştür, zulmen değil. Şehidin baliğ olamayanı
da Müslümandır. O da gayri müslimle savaş meydanında savaşarak ölmüştür. Bu nedenle baliğ olan kimseye göre, adaletle muamele görmektedir.
Zira Uhud şehitleri arasında küçük yaşta olanları vardı. Bu çocuk Haris bin Müman dır. Onlara da büyükler gibi muamele olmuştur. Bu
uygulamalarda bunu teyit etmektedir.
Şehidin zırhı, şapkası, külahı, silahı, kaputu çıkarılır. Kefen yerine geçerek elbisesi çıkarılmaz. Elbisesi sünnet kefenden az ise ilave edilir. Fazla
olsa fazla gelen kısmı çıkarılır. Bütün elbisesini çıkarıp başka bir elbiseye sarmak mekruhtur.
Maliki ve Şaiîilere göre; nifas, hayız, cünüp ve bunlar gibi olan kimseler savaş esnasında ölmüş ise kesinlikle yıkanmazlar. Zira Hanzal bin Rabih,
Uhud savaşında cünüp iken öldürüldüğü zaman Hz. Muhammed (sav) Efendimiz onu yıkamamış ve "Meleklerin onu yıkadığını gördüm"
buyurmuştur.
Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka bir birliğe katılma hali dışında, kim o gün, arkasını dönerse, Allah'tan bir gazap ile dönmüş olur

ve onun varacağı yer cehennem olur. Gidilecek ne kötü bir yerdir. 
[224]

Hanefilere göre şehit üç kısma ayrılır.
1- Kamil manada olan şehit. Yani hem dünya hem de Ahiret bakımından olan şehit, gerçek şehittir. Öyle şehit olabilmek için, Müslüman bülüğa
ermiş, nifas, hayız ve cünüplükten temiz olmak, vurulduktan sonra, konuşma, yeme, içme gibi bir şey yapmadan ölmek şarttır. Bu şekilde ölen



kimse yıkanmaz. Kanlı elbise ile namazı kılındıktan sonra defnedilir. Silahı ve zırhı da çıkarılır ve bunun gibi, külah, sarık, şapka, eldiven, kalkan,
matara, kemer, saat, yüzük, para ve bunlar gibi kıymetli eşyaları alındıktan sonra gömülür. Canını, malını veya Müslüman kardeşlerini yada gayri
Müslim vatandaşları müdaafa ederken öldürülen kimsede Kamil şehit kısmına girer.
2- Savaş dışında zulmedilerek veya karın ağrısından vefat e-den, ilim tahsil ederken ölen, doğum sancısından ölen yahut düşman ülkesinde ve
benzeri yerlerde ölen kimselerde, Müslüman olmaları şartıyla ikinci kısım şehitlerden sayılır. Böyle olanlara sadece A-hiret şehidi denir. Kıyamet
günü şehitlere vaad edilen ecir ve makamlara bunlarda vasıl olur.
3- Yalnız dünya şehididir. Bunlar Müslümanların safına girerek, veya devlete karşı çıkan anarşistlerle savaş ederken veya yol kesicilerle
savaşırken öldürülen münafıklardır.  Bunlar birinci kısma dahildir. Yani yıkanmazlar sadece namazı kılındıktan sonra defnedilirler. Şafıilere göre,
bunlar düşmandan firar ederken öldürülmüş ya da kafirlere karşı harp ederken ölen, yalnız ganimet malından çalmış yahut ta gösteriş ve riya için
öldürülmüş olan kimsedir.
Hambelilere göre, savaş meydanında şehit düşenlerden başka yirmi kısım şehit vardır. Suyutiye göre otuz kısımdır. Bunların açıklaması şöyledir;
gün çarpmasından, karın ağrısından, veba hastalığından, boğularak, yanarak, üzerine bir duvar veya bina vb. şeyler yıkılarak ölenler. Zira Uz.
Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Kolera hastalığından, veba hastalığından, boğularak, üzerine bir şey düşerek ölen, Allah yolunda şehit olur. Başka bir hadiste ise; "öldürülme hariç
şehitlik yedi çeşittir" ilavesi şöyledir; yangında ölen ve akciğer hastalığından ölenler ve nifas halinde ölen kadın. Bu Öteki hadiste eklenmiştir.
Veremden ölen, cüzzam ve veba hastalığından, uçurumdan düşerek ölen, hacda ölen, ilim tahsil ederken ölen, ih-lasla kalpten şehitlik isteyen,
sınırları korurken Ölen, delirerek, doğum esnasında, akrep veya yılan sokmasıyla ölen, yer yüzündeki görevini bilen alimler, zulme karşı çıkmak
için Ölen, yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan, gurbette ölen, bineğinden düşerek ölen, dinini, canını, malını ve ailesini korumak için Öldürülen,
iffetli ve namuslu olduğu halde işkence ile öldürülen, Cuma gecesi ölen, savaş meydanında yara aldıktan sonra yiyen, içen yahut tedavi gören ve
bir namaz vakti kadar hayatta kaldıktan sonra ölen kişilerde şehittir. Bunların hepsi Ahiret şehididir. Ahiret şehitleri diğer ölüler gibi yıkanır,
kefenlenir ve üzerine cenaze namazı kılınır. Fakihlerin ittifakıyla, öbür dünyada diğer şehitlerle aynı muameleyi görmezler. Fakat Ahirette
onlarında sevabı kesinlikle vardır. Günahkar ve isyankar olmak şehitlikle vasıflanmaya mani değildir. Zira ölen kimse günahkar olsa da gene şehit
olur. Şu halde taat ancak ve ancak küçük günahları silebilir. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur;
 
"Elbette İyilikler Kötülükleri Yok Eder.
 
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz de şöyle buyuruyor; "Kötülü ğün ardından bir iyilik yap ki onu götürsün."
Bazı Fakihlere göre yol keserken, boğularak ölen kimse şehittir. Günahı ve isyanı kendisine aittir. İsyanı sebebi ile ölen kimse kesinlikle şehit
değildir. Masiyet halinde İken, şehitlik sebeplerinden birisi ile ölen kimse şehitlik sevabı alır. Günahının vebalide kendine aittir. Mesela bir kimse
başkasından zorla aldığı bir at üzerinde, savaş ederken ölse veya bir topluluk günah işlediği anda üzerlerine ev çökerek ölse kendisine şehitlik
sevabı vardır. Masiyetlerinin suçu da kendilerine aittir. Mesela zinadan meydana gelen bir çocuğu, doğururken ölen bir kadında şehittir. Şu şekilde,
hamile olan bir kadında karnındaki çocuğu düşürmeye çalışırken ölürse, kesinlikle şehit değildir. Zira sebebi isyandır.
Herhangi bir kimse günah yapmak için gemiye binerse yahut kadın kocasına asi olarak evinden çıkarsa ve ölürse şahit değildir. Savaş alanında
rastlanan ölmüş bir Müslüman'ın vucundunda ölüme sebebiyet veren bir alamet bulunmazsa, o şehit değildir. Üzerinde bir insan olmadığı halde
düşman tarafından kaçıp gelen herhangi bir hayvan, bir Müslüman'ı öldürürse veya Müslümanlar düşman önünden firar ederken, yüksek bir yerden
veya bir çukura düşerek ölürse, îmam Ebu Hanife ile îmam Muhammede göre yıkanıp öylece defnedilir. îmam Ebü Yusufa göre yıkanmaz. Düşman
bayrağını görüp ürken ve hayvanından düşerek ölen kimsenin durumu da böyledir.
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DÖRT MEZHEBE GÖRE
 

İSLAM FIKHI VE MÜCTEHİDLERİN FARKLI GÖRÜŞLERİ
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
 

ORUÇ
 
Orucun Arapçası, "savm ve sıyam"dır. Her ikisi de mastardır. Her ikisinin anlamları birdir. Savm veya siyam sözlükte, bir şeyden uzaklaşmak, bir
şeyden çekinmek, bir şeye karşı kendim tutmaktır. "Filan adam sözden veya konuşmadan oruç tuttu" denilir yani konuşmadan çekildi demektir.
Bunun delili, Cenab-ı Allah (cc)'ın, Meryem'den hikaye ettiği şu ayetlerdir;

Ben Rahman için oruç adadım 
[1]

 "Yani konuşmamak için söz verdim."
Şer-i bir terim olarak; "oruç tutmaya ehil olan kimselerin, niyet ederek fecri sadıktan itibaren, güneşin batışına kadar orucu bozan şeylerden, yani
yemek, içmek, ilaç kullanma veya cinsel ilişkilerden uzak durmaktır."
Orucun farziyeti: Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. İnkarı küfürdür. Kur'an'da delili, Cenab-ı Allah'ın şu ayetidir;

Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır. Umulur ki sakınırsınız. 
[2]

Sünnetten delil ise Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in şu hadisidir;
İslam dini beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (sav)'in, onun Resulü olduğuna şahadet etmek, zekat

vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. 
[3]

Başka bir hadis ise şöyledir;
Ey nas! Büyük ve şerefli bir ay sizi gölgelendirdi. O, öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Allah onun orucunu farz,
gecesinin kıyamını da nafile kıldı." Icma ise; Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmalarının farz olduğuna ittifak etmişlerdir. Şu halde
Ramazan orucu, bu ümmetten başka ümmetlere farz kılınmamıştır. Ancak ve ancak, Ramazan orucu, ümmeti Muhammedin bir özelliğidir. Orucun,
Ramazan ayında tutulmasını ispatlayan ayet şudur;
O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batıl arasını ayıran Kuran, o ayda indirilmiştir. Kim bu

aya erişirse orucunu tutsun.
[4]

                                                                            



Orucun Ramazan ayında tutulmasının farziyetini ispatlayan hadis ise şöyledir; "İslam beş şey üzerine bina olunmuştur. Allah'tan başka ilah
olmadığına ve Hz. Muhammed (sav)'in, onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan

orucunu tutmak. 
[5]

 Başka bir hadiste ise, Hz. Muhammed (sav) Efendimizin bir bedeviye söylediği şu sözde bunu gösterir; "Allah Ramazan ayı

orucunu farz kılmıştır. 
[6]

Ramazan ayının orucu İslam'ın rukunlarmdan biri olduğu için ve dinin farzlarından bir farz olduğu için, farziyetini inkar eden kafir olur. Mürted
olduğu için tevbeye davet edilir. Tevbe ederse tevbesi kabul edilir. Tevbe etmezse öldürülür. Eğer orucu Özürsüz olarak terk eden bir kimse
farziyetini inkar etmezse, oruç tutmuyorum diyorsa, o fasıktır. Öyle kişinin tevkif edilmesi ve aynı zamanda yemekten ve içmekten men edilmesi
kesinlikle vaciptir.
 
Orucun Hikmetleri ve Faydaları:
 
Oruç tutan bir kimse, evvela orucun bir ibadet olduğunu ve Allah tarafından farz kılındığını bilmesi lazımdır. Orucun hikmet ve faydalarını
araştırmasında bir manii yoktur. Zira Allah'ın bütün hükümlerinde hikmet ve kulları içinde fayda vardır. Şu halde, bütün ibadetlerde hikmet ve
fayda olduğu gibi, orucun da bir çok hikmetleri ve faydalan vardır. Bu, insanlığın terbiye ve tezhip nokta-i nazarından büyük bir ihtiyaç ve
tatbikle, sayısız faydası ve menfaati vardır. Oruç, namaz gibi bedeni bir ibadet olduğu için, bedene de faydası vardır.
1) Oruç sağlığımızın sigortasıdır. Oruç tutmakla sağlığımızı si-gortalattırmış oluyoruz. Gelebilecek hastalıklara karşı vücudumuzu koruyoruz.
Çünkü oruç tutmakla bir süre aç kalırız, istediğimiz zaman yiyip içemeyiz, böylece bir çeşit perhiz yapmış oluruz. Zira midemiz devamlı çalışan
bir makine gibidir. Sindirim organlarımızda bu fabrikanın ana makineleridir. Oruç tutmak, çalışan bir fabrikayı belli bir süre sonra bakıma almak
gibidir. Vücut fabrikamızda bir ay boyunca dinlenmeye alınır. Böylece, kalp rahatsızlıklarına sebep olan şişmanlık ve yağlanmanın önüne geçilmiş
olunur. Sonunda vücut da zindeleşir, dinçleşir. Muhtemel birçok rahatsızlığın önüne geçilmiş olur. İşte orucun, bu çeşit faydalarına işaret olarak,
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, "Oruç tutun, sıhhat bulursunuz" buyurmuştur.
Şüphe yok ki, Allah Teala (cc) kayıtsız ve şartsız olarak her şeye kadirdir. Elbette onun kullarına emrettiği ve caiz gördüğü şeyler de bir.çok
faydalar vardır. Biz bunları gereği gibi bilmesek de, muhakkak hikmete halı değildir. Bununla beraber, orucun din ve ahiret yaralarından başka,
sağlık yönünden, sosyal ahlak bakımından bir çok yararlarını çok iyi bilmekteyiz. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyuruyor;
"Her şey için zekat vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabn yansıdır." însan, oruç sayesinde hayvani duygularını azaltır. Ruhun ve Meleklik
sıfatı ile vasıflanmaya girmiş olur. Oruç sayesinde, cemiyetin içtimai ve ahlaki hayatından başka bir fazilet ve aydınlık doğar.
2) Oruç tutan kimse nefsini birtakım şiddetli arzuların saldırısına karşı direnmeye alıştırır. Nefsin gayri meşru isteklere karşı direnmesini
sağlayabilir. Oruç tutan kimse, bir müddet bazı şeylerden mahrum kalır. Bu mahrumiyet, yiyecek ve içecek bulamayan herhangi bir yaratığın içine
düştüğü durumun benzeri değildir. Bu, irade ile benimsenmiş, yüksek bir hedefe yönelik bir mahrumiyettir. Bu bir nefis mücadelesidir. İnsan bu
mahrumiyet sayesinde, yoksulların ve mahrumların hallerini tecrübe ile anlamış olur. Böylece kendisinde, acıma, şefkat ve yardımlaşma duyguları
artar, insaniyet için faydalı olur.

Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılı, Şaban ayının onunda, kıble Kabe'ye döndürüldükten bir buçuk yıl sonra, Bedir gazasında 
[7]

 farz kılınmıştır.

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, dokuz yılda dokuz Ramazan orucu, biri tam olarak, diğeri noksan olarak tutmuştur. 
[8]

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz Hicretin on birinci yılı Pazartesi günü Rebiül Evvel ayında vefat etmiştir, islam'ın ilk yıllarında her ay üç gün
oruç tutulurdu. Önceki ümmetlerde de bu aynıydı. Yani onlarda üç gün oruç tutmuşlardır. Zira Ashabın ileri gelenlerinden rivayete göre; Nuh
(a.s.)'dan Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'e kadar, bütün peygamberler ve aynı zamanda, ümmetleri her ay üç gün oruç tutmuşlardır.
Dağfel bin Hanzele'nin Hz. Muhammed (sav) Efendimiz den şu şekilde bir rivayeti olmuştur; "Hıristiyanlar da her yıl bir ay oruç tutmuşlardır.
Onların hükümdarları hasta olduğu zaman, eğer şifa olsaydı bu aya on gün daha ilave edeceklerini nezir etmişlerdi. Hükümdar da rahat oldu fakat
ağzırîdaki bir ağrı kalmıştı, eğer buna da şifa bulsa oruçlarına yedi gün daha ilave ederek 47 gün oruç tutmaya devam ettiler. Başka bir
hükümdarları geldiği zaman, orucu bahar mevsimine aldıktan sonra 50 gün olarak tamamlanmasını emretti. Bu emre göre Hıristiyanlar her yıl bahar
mevsiminde 50 gün oruç tutmaya başladılar." Tevrat'ta ise açık olarak orucun farziyetine dair bir delil olmasa da, orucu ve diğer ibadeti yerine
getirenler hakkında bir takım övgüler vardır. Zira, Musa (a.s.)'ın 40 gün oruç tuttuğu rivayet yoluyla sabit olmuştur. İncil de ise oruçla ilgili şu
cümleler vardır, "oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Zira onlar, oruç tuttuklarını diğer insanlar görsünler diye suratlarını asarlar.
Doğrusu size derim! Onlar karşılıkların aldılar. Fakat sen oruç tuttuğun zaman, başına yağ sür ve yüzünü yıka, ta ki insanlara değil, gizlide olana,

yani Rabbine oruçlu görünesin, yani gizlide gören baban, ayni Rabbin sana Ödeyecektir. 
[9]

 bölümünde.
Oruç kameri yıla göredir. Güneş yılına göre değil. Her ikisi arasında on bir gün fark vardır. Bu şekildeki oruç tutmak için, mü'minler arsında her
mevsimde, sıcak ve soğuk, uzun ve kısa günlerde e-şitlik sağlamak için, Allah ve Peygamberi, bu orucun kameri yıla göre yerine getirilmesini
emretmişlerdir. Eğer böyle olmasaydı, oruç farz olduğu zaman, Ramazan ayı yaz mevsimine denk gelmişti. Bu durum da her sene yaz mevsiminde
tutulması lazımdı. O zaman her sene, kuzey yarım kürede çok sıcak ve uzun günlerde oruç tutulurken, güney yarım kürede kış mevsiminde ve en
kısa günlerde bu oruç ibadeti yerine getirilirdi. Bu şekilde olsaydı, Müslümanlar arasında bölgelere göre, ibadet konusunda bir eşitsizlik olurdu. Şu
halde İslam inancına göre, tüm dünya insanlarına ihbar edilen, dünyanın coğrafi, şeklini inceleyerek orucun, dokuz senede bir ayrı ayrı
mevsimlerde tutulmasını ölçü bakımından en doyurucu ve güzel bir şekilde eşitliği sağlanmıştır. Benim kanaatime göre, İslam dininin bütün dünya
dini olduğuna delil olarak bu yeterlidir.
İslami ölçülere göre namazın güneş saatine göre ayarlanması ve aynı zamanda da kılınması, yeryüzündeki enlem ve boylam üzerinde olan
Müslüman memleketin de eza okunmasını ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'a secde edenlerin varlığını haber verir. Güneş aynı zamanda doğmaz ve
aynı zamanda batmaz. Bunun hikmeti sebebi ise, günün her zamanı, yer yüzünün ibadetsiz geçmemesidir. İslami ölçülere göre zamanın değeri ve
kıymeti yoktur. Ancak zamanın içinde olan olaylar ve o anda meydana gelen hadiselerin değeri ve kıymeti vardır. Zira zamanın niteliği ve



mafhumu izafidir. Onun için o anda meydana gelen ve insani olarak iyilik kapılarını açan, ancak ve ancak cereyan eden olaylardır. Zira İslam dini,
Müslümanlar için hakki zamanı değil, biyolojik manada geliştiğiniz devreyi göze alır. Başka zaman bölümleri, mesela sene, ay, hafta, gün, saat,
dakika, lahza, bunlar sün-i zamandır. Şu şekildeki gibi olmasaydı, Ramazan ayında farz olan ve yaz mevsimine rastlayan orucu her sene o
mevsimde tutmamız gerekirdi. Nisan yada Haziran ayında sabaha karşı doğan Hz. Muhammed (sav) Efendimizin gecesini har sene aynı ay ve aynı
günde kutlamamız lazım gelirdi. Fakat, islami kurallara göre, zamana değil, zaman içinde cereyan eden olaylara kıymet verme gerekir. Şu halde,
bütün kıymetli gün ve geceler İslami ölçülere göre aynı hikmete bağlanır.
45 dereceden kutuplara doğru olan ülkeler, 90 dereceye kadar, gece ve gündüz aşağı yukarı olarak değişmektedir. Zira güneşin batmasından az
sonra, doğduğu bölgeler varolduğu gibi, gece ve gündüzü çok uzun süren bölgelerde bulunur. Bunun için 45-90 derece arasındaki bölgelerde,
namaz ve oruç gibi ibadetler, artık güneşin doğuş ve batışına göre değil, normal sayılacak ölçüde, gece ve gündüzü olan yakın bir ülkeye göre
ayarlanması gerekir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Nübüvvet ve Risalet gözüyle bakarak, 45-90 derece arasındaki bölgeleri işaret ederek,
kıyamete yakın teknik alandaki ilerlemelerin ve gelişmelerin bu bölgelerde keşfedileceğini, evvela olarak haber vermiş ve mesafelerin kısalacağına,
Deccalın çok kısa bir zamanda yer yüzünü dolaşabileceğine dikkatleri çekmiştir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Zaman birbirine yaklaşmadıkça, kıyamet kopmaz. Öyle hızlı ve seri olacak ki, yıl, ay gibi, ay, hafta gibi, hafta, bir gün gibi, gün bir saat gibi ve saat
bir küçücük ateş parçasından ayrılan parlayıp sönmesi gibi kısalacak."
Diğer bir hadiste ise Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Ey Allah'ın Resulü yeryüzünde Deccal ne kadar kalacaktır? diye sordu. "Kırk gün." dedi. Fakat onun bir günü, bir sene, bir günü bir ay, bir günüde
Cuma gibi, öteki günleri de sizin şimdiki günleriniz gibidir." dedi. "Ey Allah'ın Reslulü! O bir sene gibi olan günde, bir günün namazı bize kafi
gelecek mi?" diye sordu. "Hayır, onu tabi günlere ayırarak, her normal birgünde, beş vakit namaz kılmak suretiyle hesaplayın" buyurdu.
Yani siz, normal olarak gecesi ve gündüzü olan bir ülkeye gö^ zamanı taktir yaptıktan sonra, ölçüsünü yapın ve buna göre beş vakit namazınızı
kılın. Ashab yine sordu; wYa Resülallah! Çok kısa olan günlerde beş vakit namazı nasıl kucağız? "Uzun günlerde yaptığınız taktir ve ölçülere göre
bir ayarlama yapınız" diye cevap verdi. İşte bu Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in cevabı 45-90 derece arasında bulunan ülke ve bölgelere göre
ibadetin nasıl yapılacağı ve zamanın nasıl ayarlanması lazım geldiğine dair ders vermektedir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, onun ilimle
ve gelecek günlerde ki olacak olaylarla her şey gün be gün belli olacaktır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bu bilgileri Levhi Mahfuzdan
aldıktan sonra konuşma yapardı. Yani Cenab-ı Allah'ın emriyle hareket ederdi. Bunun i-çin pek yakında, onun ilmi gelecek günlerde meydana
çıkacaktır.
Ramazan- Şerifin orucu, Şaban ayının otuz gün olarak tamamlanması veya Ramazan ayının hilali, bu günkü teknik imkanlarla rasathane hesabıyla
veya teleskopla veya bunlardan başka, normal o-larak çıplak gözle görülmesiyle vacip olur. Zira kameri aylarda 29 ile 30 gün gibi bir günlük
farklılıklar vardır. Bunun için daima kameri aylar kesirlidir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur.
Ayı gördüğünüzde oruç tutun ve yine ayı gördüğünüzde bayram yapın. Eğer hava bulutlu olurda ayı göremezseniz, Şaban ayını otuza tamamlayın.
[10]

İbn-i Abbas şöyle rivayet etmektedir; Bedevi, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'e gelerek şöyle dedi; "Ben hilali yani Ramazan ayını gördüm."
Peygamber (sav); "Sen Allah'ın birliğine şahadet ediyor musun?" "Benimde Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ediyor musun? Adam; evet, dedi.

Rasulullah (sav) "Ey Bilal! Kalk oruç tutmalarını ilan et." 
[11]

îbn-i Ömer (ra) hilali görmüş ve bunu Hz. Muhammed (sav) E-fendiiniz'e haber vermiştir. Buna dayanarak hem Hz. Muhammed (sav) Efendimiz

oruç tutmuş, hem de insanlara tutmalarını emretmiştir. 
[12]

Şafıilere göre; Ramazan, Şevval ve bunlardan başka aylarda, hilali, milletin içinden adaleti olmayan yani adaleti bilinmeyen bir kilide görse sahihtir.
îster gök yüzünde bulut olsun, isterse bulut olmasın, kesinlikle fark yoktur.
Hilali gören kimsenin şartı; Müslüman, adalet sahibi, akıllı, erkek ve hür olmasıdır. Diğer şartı ise şahitlik ederim, demesi lazımdır. Şu halde, fasık
kişinin, çocuğun, kölenin, delinin ve kadının görmesi ile hilal sabit olmaz. Şafıilerin dayandıkları delil ise, İbn-i Ömer'in ve îbn-i Abas'm
rivayetleridir. Hilalin bir kişiyle sabit olmasının hikmeti ise, oruç için ihtiyatlı davranmaktır. Hilali gören kimsenin, adaletli olmasa da oruç
tutması gerekir. Hilali gören kirnse, çocuk, kadın, yahut kadının yanında şahitliği geçerli olmayan biri yahut kafir olsa Şafıilere göre bunların
hakkında oruç tutmak farz olur. Bunların şahitliğini tasdik eden veya şahitliğine güvenen kimselerinde oruç tutmaları farzdır.
Ramazan ayı otuz gün olduğu halde ay görülmese ve aynı zamanda oruca başlandığı zaman adalet sahibi bir kişinin, ayı görmesi ile olmuş ise, en
sağlam görüşe göre; ne kadar gök yüzü bulutlu olsa da bayram yapılır. Zira şer-i delil bakımından, hilalin en "son müddeti otuz gündür. Ramazan-ı
Şerifin 29. Gününden sonra, yani güneş battıktan sonra, bayram hilaline bakmak lazımdır. Eğer hilal görülürse bayram yapılır. Şayet görülmezse
otuz güne tamamlanır.
Bir ülkede hilal görülünce, bunun hükmü yalnız bu ülkeye yakın olan ülkelere şarnil gelir. Uzak olan ülkelere şamil gelmez. Sağ-lam görüşe göre;
ayın doğuş yerlerinde fark olması gerekir. Ayın do-ğuş yerlerinde olan fark yirmi dört fersahtan az olan mesafedir. Şu halde bir fersah; 5544
metredir. Bu şekilde olan mesafe, 5544 x 24= 133.956 km. eder. Kasr mesafesi 89 km. eder. Buda dört 1,urut yada 16 fersahtır.
Bir fersah =3 mil, 1 mil=4000 adım, 1 adım = 3 ayak, iki ayak = bir zira, 1 zira = 24 parmak genişliğidir. Başka bir hesaba göre, bir fersah 5544
metredir. Bu şekildeki olan mesafe takriben 134 km.dir.
Ayın görüldüğü yerdeki insanlar, uçağa binip ayın görünmediği uzak bir yere giderse yine orucuna devam eder. Bir kimse de bayram yaptıktan
sonra, bayram yapmamış uzak bir yere giderse orada bulunanlara uyması gerekir. Hatta kendisi, gittiği ülkeye göre otuzu tamamlamış olsa bile,
gene onlara uyar. Zira bu kimse, o ülkeye gitmekle onlar gibi olmuştur. Zira İbn-i Abbas Kubeyre'ye bu şekildeki gibi emredilmişti. Bir kimse
hİîalin görülmediği bir ülkeden, hilalin görüldüğü bir ülkeye gitse, onlarla beraber bayram yapması gerekir. Zira bu kişi, hüküm bakımından onlar
gibi olmuştur.
Eğer bir kimsenin kendi ülkesinde Ramazan orucu tam tutul-muşsa, tuttuğu günleri isterse 28, isterse 29 gün tutsun fark yoktur. Fakat tuttuğu
günler 28 ise, sonradan bir gün kesinlikle kaza etmesi gerekir. Zira ay 28 gün olmaz.
Hilali gören kimse üç sefer Tekbir getirmelidir. Zira İbn-i Ömer (ra)'dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz



hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi;

Allah'ım! Bu hilali hakkımızda bereket, iman, emniyet ve huzur vesilesi kıl. Ey Hilal ! Benim ve senin Rabbin Allah'tır. 
[13]

Şafîüer ayın doğuş yerlerinin değişik olmasına itibar ederken, sünnete, kıyasa ve akla dayanarak delil getirirler.
a- Sünnetten iki hadise dayanmışlardır. Birincisi, Kureyb hadisi, İkincisi İbn-i Ömer hadisidir. Kureyb hadisi şöyledir;
Ümmül Fadl, Kureyb-i, Şam da bulunan, Muaviye'ye göndermiştir. Kureyb demiştir ki; Şam'a geldim ve Ümmül Fadl'm ihtiyaçlarını giderdim.
Ben Şam da iken Ramazan hilali girmişti. Cuma gecesi hilali gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye geldim. Abdullah bin Abbas, hilalden
bahsederek sorular sordu. "Hilali ne zaman gördünüz" dedi. "Cuma gecesi gördük" dedim. îbn-i Abbas, "sen hilali gördün mü? diye sordu. "Evet
gördüm, gördüm, insanlarda hilali görerek oruç tutular, Muaviye de oruç tuttu" dedim. İbn-i Abbas, "Fakat biz hilali Cumartesi gecesi gördük."
Ramazanı otuz tamamlayıncaya kadar veya hilali görünceye kadar oruç tutmaya devam edeceğiz, dedi. Kendisine, "Muaviyenin orucu ile ve hilali

görmesiyle yetinmeyecek miyiz?" dedim. "Hayır, Hz. Muhammed (sav) bize böyle emretti" dedi. 
[14]

Netice itibariyle, bu hadis Abdullah bin Abbas (ra)'m Şam halkının hilali görmesiyle yetinmediğini ve bir belde halkının, hilali görmesinin, başka
bir belde halkı için bağlayıcı olmadığını haber vermektedir.
Başka bir hadis ise, İbn-i Ömer hadisidir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Ay yirmi dokuz gündür. Hilali görmedikçe oruç tutmayın, yine hilali görmedikçe oruç bozmayın. Eğer hava bulutlu ise, oruç için ayı, sayı ile

belirleyin. 
[15]

 Bu hadiste, oruç farizasının hilale bağlı olduğunu göstermektedir. Fakat bundan kastedilen, tek tek ve kamilen bütün cemaatin
görmesi değil, belki bir efradın görmesidir.
b- Şafıiler ayrıca ayı, güneşe kıyas etmişlerdir. Mesela güneşin doğuş yerlerinin farklılığıyla mukayese etmişlerdir. Güneşin doğmasının
farklılığıyla nasıl namaz vakitleri farklı ise, bunun gibi, ayın doğuş yerleri farklı olduğu için, Ramazanın başlangıcı ve bitişleri de farklı olması
lazımdır.
c- Akıl. Şeriata göre Ramazan ayının doğmasıyla, orucun farz olması meydana gelir. Fakat Ramazan ayının başlaması, beldelerin birbirinden uzak
olmasına göre değişir. Bu nedenle beldelerin farklılığına göre de, oruca başlama günlerinin ayrı tutulması lazım ve elzemdir. İmam Şafii ile îmam
Ahmed bin Hambel, Abdullah bin Ömer hadisine dayanarak, oruç hakkında bir kişinin şahadeti kabul olunur, demişlerdir. İmam Nevevi de bunu
tashih etmiştir.
 
Horozun Ötmesiyle Sahur Belli Olur Mu?
 
Fakihler bu konuda, horozun ötmesine kesinlikle itibar edilmez, demişlerdir. Zira horoz, her sahurda aynı vakitte ötmez. Diğer başka bir görüşe
göre ise; Horozunun her gece aynı vakitte ötmesine birkaç sefer tecrübe olmuş İse, bu tecrübede sıhhat kazanmış ise, o zaman horoz ötmesine itibar
edilir. Fakat en sahih olan görüşe göre; fecrin doğup doğmadığını araştırıp net bir kanaate varmak en uygundur.
Kameri aylar bazen 29, bazen de 30 gün olur. Yay şeklinde görülen her yeni aya, üçüncü gecesine kadar, "hilal" denildiği gibi, her ayın yirmi
altıncı ve yirmi yedinci gecelerine de hilal denir. Diğer günlerdekine de sadece kamer denir. Her kameri ayın başlangıcı, ya hilali görmekle veya
ondan önceki ayın günlerini otuza tamamlamakla tespit edilir.
Hilalin çoğulu, ehille dir. Hilal görüldüğü zaman, "Hilal" diye işaret etmek mekruhtur. "Hilal hilal" demek cahllliye adetidir. Hilal görülünce,
Tekbir ve tehlilden sonra üç sefer şöyle denilmelidir;
Hilalin güneş batışı arkasından görülmesi geçerlidir. Bunun için hilal, seval yani Öğle vaktinden önce veya sonra görülse, bununla ne ogün oruca
başlanır, nede oruçtan çıkılır. Gerçekte bu hilal, gelecek geceye ait bulunmuş olur. Bu İmam Azam ile İmam Muham-med'e göredir. İmam Ebü
Yusufa göre; zevalden sonra görülen hilal, gelecek geceye ait ise de, zevalden önce görülen hilal evvelki geceye ait olur. Bunun için bu hilal ile
Ramazan ve bayram gerçekleşmiş o-lur Zira bir hilal iki gecelik olmadıkça, adete göre zevalden önce görülmez. Maliki, Hambeli ve Şafıilere göre;
gündüz görülen hilale itibar edilmez. Zira bu hilal mutlaka gelecek geceye aittir. Bu konuda müneccimlerin sözleri de sahih değildir. Çünkü hilal
geceleyin görülmelidir.
Hava kapalı olunca, Ramazan hilalinin görüldüğüne, Müslim akil, baliğ ve adil bir kimsenin şahadeti yeterlidir. Bunun hilali görmüş olduğunu
söylemesine dayanarak, oruca başlamak lazım gelir. Bu kimsenin erkek veya kadın olması önemli değildir. Adilden maksat; iyiliği kötülüğüne
üstün gelen demektir. Bu şahadet, bir din işini bildirmekten ibarettir. Bunda şahadet sözü, dava, mahkeme şart değildir.
Batıda bulunan Müslümanların hilali görmesiyle, iki kişinin şahitlik görevini yüklenmeleri yahut hakimin bu konuda hüküm verdiği ile ilgili şahitlik
ederlerse, yahut haber yayılırsa, o zaman doğudaki Müslümanların da oruç tutmaları lazımdır. Fakat, filan ülke halkının hilali görmüş oldukları
haberi verilirse, böyle şeylerle amel edilmez. Ayın doğuş yerlerinin farklı olmasında ihtilaf bulunduğunu bilmekle beraber, güneşin doğuş yerlerinin
farklı oluşunda olduğu gibi, uzak beldeler arasında bu durum olmaktadır.
Devlet Reisinin kendi yanında sabit olduğu üzere, oruç tutmayı emretme hakkı bulunduğu gibi burda ihtilaf da yoktur. Zira hakimin verdiği hüküm,
ihtilafı ziru ziber eder. Endonezya, Hicaz ve Mağrib gibi, uzak ülkelerde buna ittifak edilemeyeceği konusunda ittifak etmişlerdir. Hilal görüldüğü
zaman, hilalin hükmü her ülkeye şamil gelmektedir. İsterse o ülke uzak olsun veya yakın olsun, fark yoktur. Aynı zamanda oruç tutmak
herkese'lazım gelir. Bu meselede sefer mesafesine bakılmaz. Ayın matlağına (doğuş yerine) aynı veya farklı olmasına kesinlikle itibar edilmez.
Hangi ülkeye hangi alet ile haber ulaşırsa ulaşsın bildirilen herkese oruç tutması farz olur. Fakat hilalin göründüğü, büyük bir topluluğun veya iki
kişinin şahitliği ile sabit olması gerekir.
..Hambelilere §öre; ister yakm ister uzak olsun, bir beldede görüldüğü zaman, her ülkedeki olan Müslümanlara Ramazan-ı Şerifin orucu farz olur.
Netice itibariyle Cumhurun dayandığı deliller, sünnet ve kıyas-nr. Sünnetten delil şöyledir;
Ayı görünce oruç tutun. Ayı görünce oruç bozun. Eğer hava bulutlu ise, Şaban ayının günlerini otuza tamamlayın." Bu hadis, bütün Müslümanlara
bir kural koyarak, büyük bir ders vermektedir. Aynı zamanda Müslümanlar arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmaktadır ve aynı anda oruç ve bayram
yaptırmak. Bu konunun üzerinde özenle durmak ve incelemek lazımdır. Şu halde Müslümanların her şeyi birdir. Bir günde oruç tutmak ve bir günde
de bayram yapmak çok münasip olur.



Cumhur'un, bu konudaki kıyasta delili ise, uzak olan beldeleri, hilalin görüldüğü ülkeye yakın olan beldelere benzetmeleridir. Öyle ülkeler arasında
ayırım yapmak nihayetsiz bir huzursuzluktur. Öyle şeylerin yapılması kesinlikle bir delile dayanmamaktadır. İbn-i Ömer'in hadisinde olan emir amr
umumidir. Yani, bütün müslüman-lara hitaptır. Sadece bir beldenin halkına has değildir. İbn-i Ömer hadisini, bir ülke milletinin hilali görmesinin,
başka bir milleti de buna uymaya delil kabul etmek, başka ülke milletinin tabi olmadığına delil kabul etmekten daha kuvvetlidir. Zira hilali bir ülke
milleti görürse, bütün Müslümanlar da görmüş gibi olur. Onun için, görenlere ne gibi hüküm lazım geliyorsa, diğerlerine de aynı hüküm lazım
gelir.
Burada en barışçıl v en münasip olan görüş, Malikilerle Zeydi-lerden bir cemiyetin, ileri gelenleri ile Zeydilerden Hadaviye taifesinin izah ettiği
fikirdir. Kurtubi de bu fikri alimlerinden almıştır. Bu fikir şudur;
Bir ülkenin halkı hilali görünce, bütün beldenin halkına da o-ruç tutmak lazım gelir. Bu Cumhur'un görüşüdür. Müslümanlar için, çağımıza göre
ihtilafları ortadan kaldırması hasebiyle takviye o-lunan en kuvvetli delildir. Zira orucun farz olması, hilalin görülmesine bağlı olduğu gibi, bütün

beldeler arasında herhangi bir ayırım ve fark da bırakmıyor,
[16]

 Zira astronomi ilmi, İslam beldeleri arasında şer-i hilalin başlangıcını birleştirmeyi
kuvvetlendirmektedir. Bu bilime göre; bir İslam beldesinde, ayın doğduğu yer ile bu ülkeye en uzak bir İslam beldesinde ayın doğuş yeri arasındaki
fark dokuz saatten fazla değildir. Bu nedenle bütün İslam ülkeleri, gecenin kısımlarında müşterektirler. Şu halde bir belde halkının, ayı gördüğü
zaman, (telefon, telsiz veya telgraf) irtibatı kurarak birbirlerine ulaştırmaları kolay ve mümkündür. Bu nedenle, doğuda Ummandan başlayarak, en
son batıdaki olan beldelere kadar Arap ülkelerinin sınırları içinde de kalan ülkelerde birbirlerine ulaştırmaları mümkündür. O zaman bütün İslam

ülkelerinin aynı günde ibadet yapması ve keyfi gün olan bayramları aynı tarihlerde tebrikleri, maneviyatı kuvvetlendirir. 
[17]

Hanefiler, Ramazan ve Şevval ayı içinde hava eğer açık ise, büyük bir cemaatin ayı görmesini şart kılmışlardır. Şayet sisli veya bulutlu havalarda
ise adil bir kişinin hilali görmesi yeterlidir. Maliküere göre Ramazan ve Şevval hilallerinin görülmesi için, iki veya daha çok kişinin hilali görmesi
lazımdır. Maliküere göre, hilalin durumuna kıymet vermeyenler hakkında, adil bir kişinin hilali görmesi yeterlidir. Şafii ve Hanbelilere göre, adalet
sahibi bir kişinin hilali görmesi yeterlidir. Bu kişinin durumu bilinmese de gene caizdir. Hanbelilere göre ise durumu bilinmeyen kişinin şahitliği
caiz değildir. Hanbelilere göre, bayram için Şevval hilalini, şartsız olarak adil iki kişinin görmesi lazımdır. Hanefi ve Hanbelilere göre kadının
şahitliği kabul edilir. Maliki ve safîlere göre kabul edilmez.
Ramazan hilalini yalnız başına görüp de hakim tarafından reddedilen kimseye, tek basma oruç tutmak farzdır. Zira Allah (cc) şöyle buyurmuştur;

"Sizden kim o aya yetişir, yani ayı görürse oruç tutsun. 
[18]

 diye emretmektedir. Fakat yalnız başına Şevval ayını gören kimse iftar etmez. Her iki
günde o adam oruç tutmazsa kaza etmek zorundadır. Bayram hilalini görünce oruç açmak şarttır. Şayet havada sis, duman gibi bir illet varsa, o
zaman iki mükellef Müslüman'ın ve bir hür erkekle iki hür kadının şahitliği lazımdır. Hava açık ise bir topluluğun, Ramazan ve Şevval hilalini
görmesi ve şahitlik etmesi lazımdır. Bu topluluğun miktarı, hakimin taktirine bağlıdır.

 
ORUCUN KISIMLARI

 
Oruç altı kısımdır.
Farz, Vacip, Sünnet, Mendup, Nafile ve Mekruh.
1- Farz Oruç: Ramazan orucunun edası da kazası da, farz olduğu gibi, zihar yani katı yemin gibi kefaret oruçları da farzdır.
2- Vacip Oruç: Nezredilen i'tikaf orucu, başlanıp bozulmuş o-lan nafile orucun kazasıdır. "Şu işim olursa şu kadar gün oruç tutacağım" diyen
kimsenin oruç tutması vaciptir.
3- Sünnet Oruç: Aşure günü, kameri ayların birincisi olan, Muharremin onuncu günüdür. Muharrem ayı hicri yılın başlangıcı olması sebebiyle,
Müslümanlarca çok önem verilmiştir. Aşure günü ile ilgili menkıbeler çoktur.
Buhari'nin Sahih'inde İbn-i Abbas (ra)'dan rivayet edilir ki; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretlerinde, Yahudilerin
aşure gününde oruç tuttuklarını gördü ve " bu ne orucudur?" diye sordu. "Bu gün mübarek bir gündür. Allah bu günde İsrail oğullarını,
düşmanlarından kurtarıp, Firavun ve avenesini denizde boğdu. Musa (a.s.) Allah'a şükrünü arz için bu günde oruç tutmuştur" dediler. Bunun
üzerine Hz. Muhammed (sav) Efendimiz; "Biz Musa'ya uyma hususunda sizden daha yakın ve lâyığız. Çünkü hak dinin esaslarında ayrılığımız
yoktur. Onunda getirdiklerine inanıyoruz" buyurdular. Ashabı ile aşure gününü oruçlu geçirdiler. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra,
Aşure orucu tutma zorunluluğu kalkmıştır. Bu nedenle, Aşure günü orucunu, Muharremin dokuzuncu ve onuncu günlerinde tutmak efdaldir. Yalnız
muharrem ayının onuncu günü tek olarak oruç tutmak mekruhtur. Yahudilere muhalefet olsun diye, Muharremin 9, 10 veya 10, 11. günleri oruç
tutulur.
4- Mendup Oruç: Her ayın, 13, 14 ve 15. günleri tutulan oruç menduptur. Bu günlere "eyyam-ı biz" denilir. Zilhiccenin dokuzuncu günü ile
Pazartesi ve Perşembe günleri ve Şevval ayında altı gün oruç tutmak menduptur. Davud (as)'in yaptığı gibi, daima bir gün o-ruç tutup bir gün
yemek menduptur. Buna "Savmi Davud" yani Davud orucu denir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, bu orucun Allah indinde en kıymetli oruç
olduğunu haber vermiştir. Allah'ın katında en makul oruç, Davud (as)'m orucudur. Allah katında en makbul namaz, Davud'un namazıdır. Gecenin
yarısında uyurdu, üçte birisini de namazla geçirirdi. Bazen gecenin altıda birinde uyurdu. Bir gün yer, bir gün oruç tutardı.
5- Nafile Oruç: Bunlardan başka, kerahat olmayan günlerde tutulan oruç nafiledir.
6- Mekruh olan oruç: Bu da ikiye ayrılır. Tenzihi olan mekruh ve tahrimi olan mekruhtur. Muharremin yalnız onuncu günü tutmak veya nevruz
günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Yalnız Cuma ve yalnız Cumartesi günlerinde oruç tutmak mekruhtur. Özel olarak plan yapmadan, rastgele
anlarda oruç tutmak ise karehatsiz olarak caizdir. Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen
mekruhtur. Zira Allah'ın verdiği ziyafetten yüz çevirmek manasına geldiği için harama yakın mekruhtur. Ara vermeden oruç tutmak, yani akşam
iftar etmeden ertesi güne kadar oruç tutmak, buna "Savmi Visal" denir, mekruh olduğu gibi, bütün sene oruç tutmak, hiç konuşmamak yani "savmi
samt" tutmakta mekruhtur.
İ'tikafta olan kişinin, hayırlı ve ihtiyacı olan sözü söylemesi lazımdır. Kocasının izni olmadan, kadının nafile orucu tutması da mekruhtur. Şafıilere



göre tatavvu, yani nafile oruç veya sünnet orucu tutmak sevaptır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Kim Allah için bir gün oruç tutarsa, Allah onun yüzünü yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır. 
[19]

İnsanı Allah'a daha çok yaklaştırmak için, nafile orucu teşri olmuştur. Zira bütün ibadetler insanı Allah'a yaklaştırır.

"Bu hikmet dolayısıyla, kul bana yaklaşmaya devam eder, öyle ki ben onu severim. 
[20]

 Elbette Allah bir kulunu severse ve kulda i-badet sebebiyle
Rabbine yakın olursa, kesinlikle Allah o kulu masiyetten uzaklaştırıp taate sevkeder. O kulun iyi şeylere şevkini ve koşmasını sağlar.
Sünnet olan oruçları kısa olarak şöyle zikredebiliriz.
1- Aşure ve dokuzuncu günlerinin orucu: Aşure Muharrem ayının onuncu günüdür. Tasia günü de Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Zira Hz.
Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Hz. Hafza (ra) diyor ki; "Dört şeyi Hz. Muhammed (sav) hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim. Bunlar, Aşure orucu, Zilhiccenin ilk on gününün

orucu, her ayın 13, 14 ve 15 indeki oruç ve sabah namazının farzından önce iki rekat namaz." 
[21]

Fakat arefe günü hacılara oruç tutmak mekruhtur. Eğer hacda hacıların güçleri yerinde olup, hac nusuklerini aksatmadan yerine getirebilirlerse o
zaman kesinlikle mekruh değildir. Terviye yani Zilhiccenin sekizinci günü hacılar için keraheti gene bu sebep içindir.
Rasulullah (sav) buyurdu: Arefe günü oruç tutmak geçmiş ve gelecek senenin günahlarını örter. Aşure günü orucu ise, geçmiş senenin günahlarım

örter. 
[22]

 Aşure günündeki orucu ile Allah, önceki senenin günahlarını örter.
"Eğer gelecek seneye kalırsam (Muharrem ayının) dokuzuncu günü muhakkak oruç tutacağım" demiştir peygamberimiz. Fakat Hz. Muhammed
(sav) Efendimiz, o güne yetişmeden vefat etmiştir.
Tasia günü ile Aşure gününde oruç tutmanın nedeni, ayın tespitinde yanlışlık olma ihtimalidir. İhtiyat olarak bu günde oruç tutmak daha iyi olur.
Ayrıca bunda Yahudilere muhalefet etmek de söz konusudur. Zira Yahudiler yalnız ve yalnız Muharremin onuncu günü oruç tutuyorlardı. Eğer
onuncu günle beraber dokuzuncu günde oruç tutulmamışsa, on birinci gün oruç tutmak müstehaptır. Haram aylar dörttür. Zilkade, Zilhicce,
Muharrem ve Recep aylarıdır.
Bu ayların, her Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutmak müstehaptır.
2. Arefe gününün orucu, bu zilhicce ayının dokuzuncu gününde tutulan oruçtur. Bu oruç hacda olmayan kimseler için sünnettir. Arefe günü tutulan
oruç hakkında Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Arefe günü tutulan oruçla, Allah önceki senenin günahlarını ve gelecek günahlarını örter. 
[23]

 Arefe günü günlerin en faziletlisidir. Zira Hz.
Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Hiçbir gün yoktur ki, Allah Arefe gününden daha fazla o günde kullarını ateşten azad etsin. 
[24]

 Hacda olan kimsenin, Arefe günü oruç tutması
sünnet değildir. Onun için sünnet olan, Peygambere uyarak o günü oruçsuz geçirmesidir.
3. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, zamanın çoğunlukla bu iki günüde oruçsuz
bırakmazdı. Bunun delili ise şu hadisi şeriftir;

Hz.  Peygamber (sav) Pazartesi ve Perşembe orucunu taharri ederdi yani arardı. 
[25]

Başka bir hadis ise şöyledir;

Ameller Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edilir. Bunun için, Amellerin oruçlu olduğum zaman arz edilmesini severim. 
[26]

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'e Pazartesi gününün hakkında soruldu; "Pazartesi benim üzerime Kur'an-ı Kerim inmiştir ve o günde ben

doğmuşum dedi. 
[27]

Her ayın 13, 14 ve 15. Günlerinde oruç tutmak, diğer günlerde tutmaktan daha efdaldir. Bu üç günlere beyaz günler denir. Zira bu üç gün, ayın
ışığıyla daha beyaz olur.

Üç gün oruç tutmak ve birde Ramazan orucunu tutmak, bütün sene oruç tutmak gibidir. 
[28]

Başka bir hadiste ise şöyle rivayet olunmuştur;

Ey Ebü Zerin üç gününde oruç tutmak istediğinde, 13, 14 ve 15. Günlerinde tut. 
[29]

Zerra diyor ki; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, her ayın 13, 14 ve 15. günleri herhangi bir kimse oruç tutarsa bir senenin orucuna denktir.
[30]

Bunun denk olduğunu Allah Kur'an da açıklamıştır ki bir iyilik on sevaba denktir, bir gün on güne denktir."
Ebu Hurey-re şöyle demiştir;
Dostum Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bana üç şey tavsiye etti. Bunlar; Her ayda üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı kılmak, vitir
namazını kılıp uyumak."
Fakat Zilhiccenin on üçüncü günü bundan istisna edilmiştir. Zira o gün teşrik günlerindendir.
4- Şevval ayında altı gün peş peşe oruç tutmak sünnettir ve .bu, sünnetin en iyisidir. Fakat bu günleri ayrı ayrı tutmak, sünneti yerine getirmek için
yeterlidir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Kim Ramazan orucunu tutar, sonra Şevvalden altı gün daha oruç, onun ardından ilave ederse, bu bütün sene oruç tutmak gibidir.
[31]

 Başka bir
hadis ise şöyledir;
Cim Ramazan orucunu tutar, bayramdan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, sevap bakımından bir senenin orucu gibidir. Kim bir iyilikle

gelirse ona on misli vardır." 
[32]

Bu Şevval ayındaki olan sünnet oruç, Şaiîilere ve Hambelilere göredir. Fakat Hanefi ve Malikilere göre mekruhtur. Eğer nafile orucu tutan kimse,



orucunu bozarsa, kendisine kaza etmesi lazım gelmez. Ancak böyle yapmak mekruhtur. Zira Hz. Muhammed (sav) E-fendimiz şöyle buyurmuştur;

Nafile orucu tutan kimse nefsinin emridir. İsterse oruca devam edebilir, isterse bozabilir." 
[33]

Fakat farz olan orucun, kazası veya edasını başladıktan sonra bozmak kesinlikle haramdır. Zira bir farza başlanırsa o farzın tamamlanması vacip
olur.
Başka bir rivayete göre şöyledir;
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz suyu biraz içtikten sonra, Ümmü Hanife'ye verdi, Ümmü Hanife, ben oruçluyum, fakat artığını içmemekten ikrah
ediyorum. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle dedi; "eğer bu oruç Ramazan orucu ise kaza edersin, eğer sünnet orucu ise istersen kaza et,

istersen kaza etme. 
[34]

Sünnetin bozulması hangi sünnet olursa olsun fark etmez. Zira fazilet bakımından, bazıları bazılarından daha faziletlidir. Mesela haram aylarda
oruç tutmak gibi.
Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Kim Recep ayından bir gün oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibidir. Kim o ayda yedigün oruç tutarsa cehennem kapıları kapanır. Kim sekiz gün

oruç tutarsa sekiz cennet kapısı açılır. Kim onbeş gün oruç tutarsa gökten bir minadi "senin geçmiş (günahların) bağışlandı" diye bağırır. 
[35]

Başka bir hadis ise şöyledir:
Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır."
Hanefilere göre, sünnet olan orucun bozulması durumunda kaza edilmesi gerekir. Konuyu özetleyelim. Sünnet, Müstehap ve Mendup olan
oruçlardan daha çok talep edilmesi tavsiye edilenleri şunlardır; Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirmek, Recep ayında oruç tutmak, Zilhiccenin ilk
dokuz gününde oruç tutmak, her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz ne hazarda nede seferde bu orucu
terk etmemiştir.
Muharrem ayının dokuzuncu veya onuncu ve on birinci günleri oruç tutmak, Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak yani bir gün tutmak ve bir

günde yemektir." 
[36]

Mekruh Ve Haram Olan Oruç:
İnsan Allah'ın kulu olduğu için, Allah Teala istediği şekilde onu ibadette mükellef kılmıştır. Bu nedenle insanın Allah'a itiraz etmesi diye bir şey söz
konusu olamaz.
Zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur.

İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Mağfiretini dileriz, nihayet dönüş sanadır. 
[37]

Mekruh olan orucun terk edilmesinde sevap, tutulmasında da ne sevap ne de ceza vardır.
1- Bütün sene oruç tutmak; Bütün sene oruç tutan kimsenin, bu oruç tutmasından zarar görürse, ya da başkalarının hakkının kaybolmasına sebep
olursa mekruhuhtur. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Selman ile Ebu Derdayı kardeş yaptı. Selman bir gün E-bu Derdanın ziyaretine
giderken, Ümmü Derdayı yırtık pırtık elbiseler içinde gördü ve şöyle dedi; "Ne için bu elbiseleri giyiyorsun?" Kardeşin Ebu Derda dünya
ziynetlerine ihtiyacı yoktur diyerek benimle ilgilenmiyor." Dedi. Bunun üzerine Rasulullah (sav); "Ey Ebu Derda! Senin üzerinde Rabbimin hakkı
vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Bunun için her hak sahibine hakkını ver." Ebu Derda, Selmanın sözlerini Hz Peygambere söylerken,

Hz Peygamber "doğru söylemiş" buyurdu. 
[38]

Fakat bütün sene oruç tutan kimsenin, ne kendisine, nede başkasına zararı dokunmazsa, yani başkalarının hakkında tecavüz etmezse o zaman bütün
seneyi oruçlu geçirebilir. Öyle kimsenin hakkında iki bayram ve üç eyyamı teşrik hariç bütün seneyi oruçlu geçirmesi mekruh değildir, aynı
zamanda müstehaptır. Zira oruç, ibadetlerin en faziletlilerinden biridir.
Oruç tutmanın haram olduğu günler şunlardır;
Şekk gününde, yani Şaban ayının otuzuncu gününde oruç tutmak haramdır.
Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Sıla bin Münzer şöyle rivayet etmiştir; "Şekk edilen günde Ammar'ın yanında bulunuyorduk. Pişmiş bir koyun getirildi. Cemaatten bazıları sofradan

geri çekildiler. Ammar şöyle dedi; "kim bu günü oruçlu geçirirse Ebu Kasım'a asi gelmiş olur. 
[39]

Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmak haramdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

2- Şaban'ın yarısı olunca nafile olarak oruç tutmayın" 
[40]

 Şaban ayının İkinci yarısı olduğu zaman Ramazan ayma kadar oruç yoktur. Fakat oruçlu
olan kimsenin, özellik olarak değil de, bu günler onun adetine rast gelirse, Şekk gününde ve Şabanın ikinci yarısında oruç tutmak caizdir ve haram
değildir. Şabanın yarısı demek, on altısında başlamasıdır.
Mesela bir kimse bütün seneyi oruçla geçiriyorsa, onun orucu da bu günlere rast geliyorsa, bu günlerde oruç tutması kesinlikle haram değildir ve
orucu da caizdir.
3- Ramazan ayından bir gün veya iki gün önce oruç tutmak haramdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Bir gün veya iki gün önceden oruç tutmak suretiyle Ramaza nın önüne kesinlikle geçmeyin. Ancak bir kimsenin adet edindiği bir orucu tutması

müstesnadır. Bu şekilde kimsenin adet edindiği olursa orucunu gitsin tutsun.
[41]

4- Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak haramdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Rasulullah (sav) iki günde oruç tutmaktan menetti. Kurban bayramı ve fıtır bayramı.
[42]

 Buhari ve İmam Ahmet de şöyle rivayet etmektedir; "her

iki günde herhangi bir oruç yoktur." Müslim de şöyle rivayet etmektedir;"her iki günde orucun tutulması sahih değildir.
[43]

 Bu her iki günde



hangi oruç olursa olsun, ister kaza olsun, ister keffaret olsun, isterse nezir olsun, kesinlikle bu iki günde oruç tutmak haramdır. Şayet her güne

mahsus olarak, herhangi bir kimse orucunu nezr etse, nezri kabul olmaz, tutması da haramdır. 
[44]

5- Teşrik günlerinde oruç tutmak haramdır. Teşrik günleri kurban bayramından sonra üçgündür. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle
buyurmuştur;
Kaİ bin Malik şu hadisi rivayet etmiştir; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz teşrik günlerinde, benimle beraber, Evs Bin Hadesanı göndererek, şöyle
ilan etmemizi emretti;

"Muhakkak ki cennete mü'min olandan başkası giremez. Mina da geçirilen teşrik günleri, yemek ve içmek günleridir." 
[45]

Sa'd b. Vakkas şöyle rivayet etmektedir; Hz. Muhammed (sav) "Efendimiz, teşrik günlerinde yememizi ve içmemizi emretmiştir. Bu günlerde oruç

tutmamızı men etmiştir.
[46]

 Tek olarak Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Ahmet şöyle rivayet etmektedir;
Cuma günü bayram günüdür. Bayram gününüzü oruçlu olarak geçirmeyin." Eğer bir gün cumadan önce veya Cuma dan sonra oruçlu olunursa, o
zaman onunla beraber Cumayı tutmak caiz olur.
Cuma Müslümanların haftalık toplantı günüdür. Ogün kaynaşma ve birbirine kıymet verme günüdür. Her aydan üç gün oruç tutan kimsenin orucu
Cuma gününe rastlarsa veya nezir edenin orucu Cuma gününe tesadüf ederse, o zaman Cuma günü oruç tutması kesinlikle kerahetten çıkmaktır.
Tek olarak Cumartesi günü oruç tutmak mekruhtur. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Cumartesi günü oruç tutmayın. Meğerki size farz olan oruç o güne rastlarsa, o taktirde tutabilirsiniz. Cumartesi günü bir ağaç kabuğundan veya bir

üzüm filizinden başka bir şey bulamayacak olursanız onları çiğneyip yiyin.
[47]

Tek olarak Pazar günü oruç tutmak da mekruhtur. Zira Tirmi-zi, Hz. Aişe 'den şöyle rivayet etmektedir.
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, bir aydan, Cumartesi, Pazar ve pazartesi günlerinde oruç tutardı. Diğer ayarda, Salı, Çarşamba ve Perşembe
günleri peş peşe oruç tutardı." Şu halde yalnız, yani tek olarak, Cumartesi ve Pazar günlerinde Hz. Muhammed (sav) E-fendimiz oruç tutmamıştır.
Özet olarak farz ve vacip oruçların dışında, hafta içinde sadece Cuma veya Cumartesi günleri oruç tutmak mekruhtur. Bu meseleye esas teşkil eden

hadisler şöyledir; Cuma günü bir bayram günüdür. Bayram gününüzü oruç günü yapmayın." 
[48]

Cumartesi ve pazar günleri müşriklerin bayram günleridir. "Ben onlara muhalefet etmek isterim" Ancak bu günlerde oruç tutmanın, yani sadece
Cuma ve Cumartesi günleri oruçlu bulunmanın mekruhluk derecesi tenzihidir. Fakat bu günlerde oruç tutmak için, bir gün öncesini veya bir gün
sonrasını oruçlu geçirmek, mekruhluk cihetini ortadan kaldırmış olur. Cuma günü oruçlu bulunmak isteyen kimse, ya Perşembe gününden itibaren
oruç tutar veya Cuma ile birlikte Cumartesi gününü de oruçlu geçirmesi gerekir. Mehrican günü oruç tutmak mekruhtur. Farsça bir kelimedir.
Arapların kullanmasıyla muarrab olmuştur. Sonbahar mevsiminin birinci ayının 16 sına yanı 16. gününe verilen bir addır. Rivayet olunmuştur ki;
Tanınmış olan Feridun Şah, bu gün yani 16. gününe rastlayan günde Dahakka'ya karşı zafer kazanmıştır. Bunun için 16. günden önce veya sonra,
onunla beraber oruç tutan kimsenin hakkında mekruh değildir. Birde oruç tutmayı adet ettiği günler bu güne rastlayacak olursa gene mekruh
değildir. Zira maksadı, o güne bir başkalık sunmaya yönelik olmamıştır.
Nevruz günü oruç tutmak mekruhtur. Nevruz güneşinin, koç burcuna girdiği gündür. 21 Marta rastlayan ve ilk baharın başlangıcı sayılan güne
nevruz günü denir. Bu günler, Rafızîlerle Mecusilerin kutsal günleridir. Bunun için dinimiz nevruz gününde oruç tutmayı müsaade etmemiştir ve
aynı zamanda mekruh sayılmıştır. Fakat kişinin adet edindiği günler bu güne tesadüf ederse veya bu günden bir gün önce başlasa, iki veya üç gün
oruç tutmak mekruh değildir. Savm-i samt tutmak mekruhtur. Orucun daha fazla sevap ve faziletine vasıl olmak için, hiç kimseyle konuşmamak
şartıyla niyet getirmek kesinlikle mekruhtur. Zira öyle bir oruç sünnete aykırıdır.
Kadın kocasından izin almadan nafile oruç tutarsa, kocası onun orucunu bozdurabilir. Kadına da, o orucun kazasını yapmak lazım gelmez.
Fakihlerin çoğu bu konuda görüş birliği içindedirler. Fakat kadının hac veya umre yaparken, bu sırada kocasından izin almadan nafile oruç
tutmasında kesinlikle bir kerahet yoktur. Bunun gibi, kadının kocası hasta olursa veya oruçlu olursa, o zaman kadının kocasından izin almadan
nafile oruç tutmasında kesinlikle kerahet yoktur. Nafile orucu tutmak için adamın anası, anaannesi, kız kardeşi, kızı ve yakın olan başka
akrabalarından olan kadınlar, izin almadan oruç tutabilirler.
Eğer nafile oruç işçiyi zayıf düşürüyor, çalışmasını engelliyorsa, o zaman işverenin izni olmadan oruç tutması mekruh olur. Zira aldığı ücret
karşılığında zahmet görmek gerekir. Fakat aldığı ücret karşılığında, işçinin çalışmasına oruç engel olmuyorsa, o zaman işverenden izin almak

gerekmez. 
[49]

Sefere giderken oruca niyet getirdikten sonra kendi ülkesine veya başka bir ülkeye girdikten sonra, ikamete yani durmaya niyet getirirse, o zaman

tutmuş olduğu orucu bozması mekruhtur. 
[50]

Nafile orucun, bir kimsenin bedeni kuvvetini düşüreceği biliniyorsa, o zaman o kişinin nafile oruç tutması mekruhtur. Bunun aksi ise ötekinin aksi
daha efdaldir. Fakat yoldaşının ekserisi oruç tutmuyorsa, o zaman onlara uyması daha iyi olur. Bu konu öyle kimselerin yiyeceklerini ortaklaşa
kullanmaktadırlar.
Bir kimsenin üzerinde Ramazan orucu kazası varsa, bunu derhal kaza etmesi lazımdır. Fakat herhangi bir sebeple kaza orucunu tutmamış olan
kimse nafile oruç tutabilir. Bu orucu tutmasında kerahat yoktur.
 

ORUCA NİYET
 
Niyetin Mahiyet ve Ölçüsü:
 
Niyetin yeri kalptir. Şu halde oruca sadece kalpten niyet getirmek yeterlidir. Fakat dil ile de niyet etmek sünnettir. Bir görüşe göre de müstehaptır.



Niyet kalpten olmadıktan sonra, dil ile söylemek yeterli değildir. Şu halde Malikilerden başka, Cumhura göre niyeti dil ile söylemek sünnettir.
Malikilere göre ise niyeti dil ile telaffuz etmek mekruhtur. Fakihler, orucun bütün çeşitlerinde, niyet istendiği konusunda ittifak etmişlerdir. Oruç,
ister farz olsun, isterse nafile olsun, farkı yoktur. Hanefilere, Hanbeliler ve Malikiler; oruca niyeti şart olarak kabul etmişlerdir. Şart, bir şeyin
hakikat ve mahiyetinden hariç olan bir şeydir. Şu halde, oruç bir ibadettir. İbadet ise niyetsiz olmaz. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle
buyurmuştur;

Ameller niyetlere göredir." 
[51]

Başka bir hadiste ise şöyle Duyuruluyor;

Sabah vaktinden önce oruca kastetmeyen kimsenin orucu yoktur. 
[52]

 Kendi isteği ve ihlasıyla niyet olmadan oruç sahih olmaz. Bu nedenle
ibadetleri, adetten ayırt etmek için, oruca niyet etmeden eda etmek gerçersiz olur. Şafıilere göre niyet orucun rüknüdür. Zira orucun rüknü ikidir;
1- Oruca niyet etmek.
2- Fecirden güneş batmcaya kadar, orucu bozan şeylerden kaçınmaktır.
Oruca geceden niyetlenmenin şart olduğu huşun da fakihlerin ittifakı vardır.
1- Fecir doğmadan önce, "yarın oruç tutmaya niyet ettim" demek şarttır. Eğer fecirden sonra niyet edilirse, hem niyet hern de oruç batıl olur. Zira
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Fecirden önce niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur.
[53]

 Bir kişi niyet getirmezse, sadece sahur yemeğine kalkarsa, o kişi niyet etmiş sayılmaz.
Ancak, Ramazan orucunu tutmak için yemek yediğini hatırlarsa, niyet etmiş sayılır.
2- Tayin etmek: Niyet getirirken, hangi orucu tutmak istiyorsa onu belirlemek gerekir. Yani Ramazan orucu mu, nezir mi, vesaire gibi beyan etmesi
lazımdır. Ramazan orucu için niyetin en güzeli şöyledir;
Allah için bu senenin, Ramazan ayının farz olan orucunu eda etmek için, yarın oruç tutmaya niyet ettim".
3- Her gece fecirden önce, gelecek günün orucuna niyet etmek lazım gelir. Bütün Ramazan ayı için bir defa niyet etmek caiz değildir. Zira
Ramazan orucu tek olarak bir ibadet değildir. Ramazanın her günü bir ibadettir. Onun için niyetin tekrarlanması lazımdır. Çünkü her ibadet için ayrı
ayrı niyet gerekir. Nafile oruçta ise, orucu tayin etmek veya geceden niyet etmek şart değildir. Zevalden evvel, şartsız olarak, oruç tutmaya niyet
etmek kafi gelir. Zira Hz. Aişe (ra)'dan şu hadis rivayet edilmiştir.
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Hz. Aişeye, "yanınızda yiyecek var mı?" diye sordu. Hz. Aişe "Hayır" deyince, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz

"o halde ben bu gün oruçluyum" dedi. 
[54]

Bir kişi gündüz vaktinde niyet getirip getirmediğinden şüphe ederse, Ramazan dan sonra şüpheye düştüğü günleri kaza etmesi gerekir. Fakat güneş
battıktan sonra şüpheye düşerse kesinlikle bir şey lazım gelmez. Niyetten sonra fecirden evvel yemek, içmek, cinsi ilişkide bulunmak niyete zarar
vermez. Şabanın otuzuncu gecesinde, "Yarın Ramazan olursa oruç tutmaya niyet ettim" şeklinde bir niyet caiz değildir. Zira henüz Şaban ayının
içindeyiz ve Ramazan ayı girmemiştir. Ramazanın otuzuncu gecesinde, bir kimse, "eğer yarın Ramazan olursa oruç tutacağım" şeklinde bir niyet
yaparsa, bu niyet caizdir. Özürlü olan bir kadın, özürlü olduğu halde niyet getirirse, sonra da gece vaktinde kanı kesilirse, getirmiş olduğu niyeti
yeterlidir ve aynı zamanda orucu sahihtir.
Ramazan orucunun vacip olması için şu şartların bulunması lazımdır.
1- Müslüman olmak. Oruç kafire vacip değildir. Aynı zamanda kafire, dünyada oruç tutmaya zorlanamaz. Zira kafir olan kimse îs-lam dinine
girmedikçe, üzerine oruç tutmak farz değildir. Ancak Ahi-rette oruç tutmadığı için cezaya çarptırılır. Bunun gibi, İslam'ın diğer farzlarını da terk
ettiğinden ceza görür.
2- Mükellef olmak.  Eğer erginlik çağma gelmemiş veya akli dengesi bozuk ise öyle kimseden sorumluluk düşer. Zira herhangi bir kimsede bu
şartlar olmazsa, dini görevlerinin tümü üzerinden sakıt olur. Zira şart, meşruata bağlıdır. Şart olmadığı için meşrut da olmaz. Hz. Muhammed (sav)
Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Üç kimseden kalem kaldırmıştır. Uyanıncaya kadar uykuda o~ lan kimseden, buluğa erene kadar çocuktan, aklı başına gelinceye kadar deliden."
[55]

3- Oruca mani olan veya oruç tutmayı mubah kılan, herhangi bir özrün bulunmaması. Oruca mani olan özürler şunlardır;
i- Günün herhangi bir saatinde lohusa veya hayız olmak.
ii- Delilik veya baygınlık gibi bir durumun akşama kadar devam etmesi. Şu halde günün herhangi bir saatinde, bir kimsenin aklı başına gelirse
veya ayılırsa, özürlü sayılmadığı için, günün geri kalan kısmını yiyip içmeden geçirmesi lazımdır.
Oruç tutmayı mubah kılan özürler şunlardır;
i- Sahibini zarara sokan veya çok şiddetli bir elem veya gevşekliğe yol açan hastalıklar. Eğer hastalık bir kişinin ölümüne yol açacak kadar ağırsa, o
zaman orucu bozması farz olur. Bunun gibi, hastalığın uzamasından veya artacağından endişe eden kimse oruç tutmayabilir. Bu endişe tecrübeli
veya mahir ve inançlı bir doktorun gözüne dayanmalıdır.
ii- Gebe veya emzikli olan bir kadın, kendine veya çocuğuna zarar gelecek diye endişe ederse, o zaman oruç tutmayıp, başka zaman kaza etmek
şartıyla bırakabilir. Eğer sadece çocuk için endişe ederse, oruç tutmayan kadının kazasıyla beraber orucun fidyesini vermesi de gerekir.
iii- 89 km. den az olmamak şartıyla sefere çıkan kimse için oruç tutmak mubahtır. Fakat seferin mubah bir şey için olması gerekir. Aynı zamanda
seferin bütün gün devam etmesi şarttır. Şayet mukim olduğu veya oruçlu olarak sabahladığı yerden, günün ortasında yolculuğa çıkmaya niyet
ederse, o zaman orucunu bozması caiz değildir. Zira Alla (cc) şöyle buyurmuştur;

"Hasta olan veya seferde bulunan kimse, tutmadığı günler sayışınca diğer günlerde orucunu tutsun. 
[56]

Şu halde misafir, Ramazan dan sonra mukim olur veya Ramazanda hasta, sonra rahat olursa, oruçlarını kaza ederler.
d-Yaşlılıktan veya şifası mümkün bulunmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya kuvveti yetmeyen kimseye, oruç tutmak farz değildir. Zira oruç,
ancak ve ancak, oruç tutmaya iktidarı olan kimseye farz olur. Zira Allah (cc) şöyle buyurmuştur;



(İhtiyarlık ya da şifa ümidi kalmamış hastalıktan dolayı) oruca güç dayananların fidye vermesi, bir yoksulu doyurması lazımdır." 
[57]

Fazla yaşlılık veya iyileşme ümidi olmayan bir hastalıktan dolayı oruca dayanamayanlar için ise, bir fakiri doyuracak kadar fidye gerekir. Burada
ekserisi, yaşlı erkekler ve kadınlardır. Zira onların oruç tutmaya iktidarı yoktur. Bunun için her gün bir fakiri doyurmaları lazım gelir. Oruç
tutmayan misafir veya hasta olan kimse, özürleri gittikten sonra akşama kadar oruçlu olan kimse gibi durmak sünnettir. Bir kimsenin kaza orucu
veya nezir orucu olur da tutmaya fırsat bulamadan vefat eder, veya hastalığı devam ederek vefat etse, kendisine ne fidye düşer, nede Allah katında
mesuliyete gelir. Şu halde eda edebilecek bir fırsatı varsa, eda etmeden ölse ve aynı zamanda vasiyeti de olmasa, bıraktığı malından, halkın
yedikleri yiyecek cinsinden, her gün bir mud, yani bir avuç çıkarılacak veya bağlı bir akrabası veya izin almış olan yabancı bir kimse onun yerine
oruç tutabilir. Aişe (ra) rivayet ediyor. Hz. Muhamrned (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Zimmetinde oruç bulunduğu halde vefat eden kimsenin velisi, onun yerine oruç tutar." 
[58]

Bir gün bir kadın Hz. Muhammed (sav) Efendimize gelerek; "Ya Resulullah! Anamın zimmetinde adaklı oruç vardı. O vaziyette vefat etti. Ben

onun yerine oruç tutabilir miyim?" diye sordu. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz buyurdu ki; "Annenin yerine oruç tut." 
[59]

Bir denize veya başka bir suya düşen, masum bir canlıyı kurtarmak için, orucunu bozan kimseye, güne gün kaza etmesi icap eder. Herhangi bir
kimse, ikinci Ramazan gelinceye kadar kaza orucunu teşıir etse, Ramazandan sonra kaza etmesi farz olduğu gibi, geriye bıraktığından dolayı her
gün için birer müd vermek mecburiyetindedir. Mesela kazaya kalmış bir günlük orucun 10 sene sonra kaza edileceğini yapabilse, kaza sahibi bir
gün oruç tutar ve on gün müddetince fidye ödemek mecburiyetindedir. Ramazan-ı Şerifte oruçlu olduğu halde, cinsel ilişkide bulunmak suretiyle, o
günü kaza etmekle beraber, ayrıca kefaret de lazım gelir. Kefaret ise şudur; eğer durumu müsait ise, bir köle azad etmek gerekir. Buna gücü
yetmezse altmış gün ara vermeden yani peş peşe oruç tutmak gerekir. Şu halde bir kimse 59 gün tuttuktan sonra, altmışıncı günü tutmazsa, yeniden
altmış gün tekrar oruç tutması gerekir. Hasta veya yaşlı olduğu için altmış gün tutmaya gücü olmazsa, o zaman altmış fakire yemek vermek
mecburiyetindedir. Zira Ebu Hüreyre (ra) den şu şekilde rivayet olunmuştur;
Bir adam Hz. Muhammed (sav) Efendimize gelerek; "Mahvoldum" dedi. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, "Seni mahveden şey nedir?" buyurdu.
Adam, "Ramazanda eşimle ilişkide bulundum" dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurdu; "Köle azad edecek kadar mal
bulabilir misin? Adam "hayır" dedi. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz; "Peş peşe iki ay oruç tutabilir misin?" Adanı; "hayır" dedi. Hz. Muhammed
(sav) Efendimiz; "Altmış fakiri doyuracak kadar mal bulabilir misin?" buyurdu. Adam yine hayır, dedi. Bu sırada, Allah'ın elçisine bir zembil (on
beş salık bir ölçek) içinde hurma getirildi. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bunları o a-dama vererek yoksullara dağıtmasını söyledi. Adam "bizden
daha muhtaç olan mı vardır" deyince, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz dişleri görününceye kadar gülümsedi ve şöyle dedi; "Git bunları ailene
yedir"
Yukarıdaki hadise göre orucun kefareti üçtür. Köle azad etmek, oruç tutmak, fakirlere yedirmek.
Sıra cihetinde zıhar kefareti ile yanlışlıkla adam öldürmenin kefaretine benzer. Bir kimse köle azad edecek imkanı bulamazsa, peş peşe iki ay oruç
tutması lazımdır. Şayet iki ay oruç tutmaktan a-ciz olursa, o zaman altmış fakiri doyuracaktır. Kefaret orucu, hayız, nifas, araya bayramın girmesi
gibi özürlerle kesilirse yeni baştan tutulması gerekmez. Kaldığı yerden devam eder. Ramazanın dışında başka bir zaman da, nezir olsun, kaza
olsun, herhangi bir oruç olursa olsun, cinsi ilişkide bulunan ve Ramazan ayında oruçlu olduğu halde, istimna eden kimseye veya Ramazanda
kendisiyle cinsi ilişkide bulunan kadına kefaret lazım olmaz.
Namaz hakkında Cumhurun ittifakıyla, namaz için ne fidye vardır, nede başkası onun yerine kaza edebilir. Zira bunun hakkında kesinlikle bir delil
veya kaynak varid olmamıştır. Fakat bazı ilim adamları, namazı da oruca benzeterek, her bir namaz için fidye verilmesini veya ölünün
yakınlarından, kaza namazı olmayan bir kimsenin, ölünün zimmetindeki namazları kaza etmesini faydalı bulmazlardır.
 
Iskat
 
Sözlükte; düşürme, silme, yok etme, hükümsüz bırakma gibi manalara gelir. Terim olarak; kazaya kalmış namaz ve oruçların, fidye vermek
suretiyle , Ölenin zimmetinden düşürmek temennisinde bulunmaktır.
Bilindiği gibi insanın üzerinde olan haklar ikiye ayrılır.
1- Allah (cc)'nün hakları,
2- Kul haklan.
Birincisi, namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerdir. İkincisi, kullara karşı mali yönden borçlu kalınan veya zimmete geçirilen yada gasp edilen
çeşitli eşya, nakit ve benzeri şeylerdir. Ölüm olayı ile birinci haklar kendiliğinden düşer. Yani ölen ile Allah (cc) arasında kalan bir husustur.
Dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ancak ölen kimse bunların verilmesini vasiyet etmiş ve vasiyette bıraktığı mal ve paranın üçte birini aşmıyorsa,
o taktirde varisler, tekfin, teçhiz işlerinde ve kullara karşı borçlarını ödedikten sonra, bu kabil vasiyetlerini yerine getirirler. Bu bir haktır ki varis
tarafından ödenmesi vacip olur. Çünkü vasiyet yapılmıştır. Bu vasiyette terekenin üçte birine tekabül etmektedir. Varisler sözü edilen vasiyeti
yerine getirmedikleri taktirde, borçlu kalırlar ve aynı zamanda suçlu ve günahkar olurlar. Öldükleri zaman, bırakacakları maldan, bu borçlan
çıkarılıp ödenir. Ölen kimse, kendisiyle Allah (cc) arasındaki hakların fidyesinin verilmesini vasiyet etmişse, ölüm olayı ile bunlar kendiliğinden
düşmüş olur. Varislerin fidye ve kefaret dağıtmasına gerek kalmaz. İkinci haklara gelince, bunlar vasiyet edilsin veya edilmesin, bilinip tespit
edildiği taktirde, her halükârda varisler, murisin bıraktığı mal ve paradan onları ödemek zorundadırlar. Aksi halde hakime baş vurulur. Aynı
zamanda hakim terekeye el koyar.
 
Iskatı Salat
 
Namazın ıskatını oruca kıyas ederek aynı kategoriye sokmuşlardır. Orucun ıskatı ise ölen için değil, oruç tutamayacak kadar hasta yada yaşlı
olanlar hakkında ayetle tespit olan bir hükümdür. Ölenin tutmayıp kazaya bıraktığı oruçların, fidye- kefaretinin ödenmesini buna kıyasla meşru



saymışlardır. Meseleyi hadis yolu ile ve hadis ilmi yönünden inceleyecek olursak, ilim adamları, ölen kimsenin üzerinde kazaya kalan namazın
varisleri veya velisi yada başkası tarafından kılınması meşru saymamışlardır. Bu hususta icma vardır. Bunun gibi, hayatta iken oruç tutmayan
kimsenin yerine, başkaları oruç tutamaz. Burada da icma vardır. Fakat üzerinde oruç borcu bulunduğu halde ölen kimsenin durumu hakkında, farklı
içtihat ve tespitler ortaya çıkmıştır, imam Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Şafii den, meşru olan kavle göre, velisi onun yerine oruç tutamaz.
Varis varsa fidye olarak, gıda maddesi dağıtır. Her gün için bir müd, yani bir avuç verilir. İmam Ebu Hanife ve Arkadaşlarına göre; buğdaydan
yaran sa, yani 1667 gr. Arpa, üzüm ve hurmadan birer sa, yani 3334 gr. takdim edilir. Fakat Şafîlerce muhtar olan görüşe göre; ölenin velisi,
ölünün tutamadığı oruçları tutabilir. Velisi olmayan kimse, tutmak isterse, velinin iznini alarak tutabilir. Aksi halde sahih olmaz. Şafıiler şu hadisle

istidlal etmişlerdir; "Kim ölür de üzerinde kazaya kalmış oruç borcu bulunursa onun yerine velisi oruç tutabilir.
[60]

 Abdullah bin Abbas dan
yapılan sahih rivayette deniliyor ki; Bir adam Hz. Muhammed (sav) Efendimize gelerek dedi ki; "Ey Allah'ın Peygamberi! Annem, üzerinde bir
aylık oruç olduğu halde öldü. Onun yerine bu orucu kaza edeyim mi?" Hz. Muhammed (sav) Efendimiz sordu, "Annen üzerinde bir borç
bulunsaydı, onu ödemez miydin?" Adam "evet öderdim" dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav) Efendimiz "O halde Allah (cc) ün borcu

Ödenmeye daha layıktır. 
[61]

 Nitekim, İmamı Nevevi diyor ki; "Bu söz bizim beğenip itikat ettiğimiz ve seçip beğendiğimiz sahih bir kavildir."
Görüldüğü gibi sahih hadislerde, üzerinde oruç borcu bulunduğu halde ölen kimsenin, tutamadığı her oruçlarına karşılık bir fidye verilmesi tavsiye
edilmiştir. Sadece velisi veya varisinin arzu ettiği taktirde, o oruçları ölenin yerine kaza edebileceği açıklanmıştır. Kaldı ki bu hadisleri, İmam Şafii
ve İmam bin Ahmed delil olarak almış ve ona göre hüküm çıkarmışlardır. İmam Ebu Hanife ise tek bir yolla geldiği için, yani kabul etmemiştir. O
zat kıyasa dayanarak hüküm vermiştir. İmam Malik de aynı görüştedir. Şu halde ölü vasiyet etse onun yerine oruç tutulmaz. Belki bıraktığı maldan
fidye dağıtılır. Bu fidye fakirler için daha faydalıdır. Namazın kazası için bu ölçüde kesinlikle sahih bir hadis yoktur. Ancak ilim adamları onu
oruca kıyas etmişlerdir.
Haccın kazası için sahih hadisler vardır. İmam Safi, bu hadislere dayanarak şöyle demiştir. "Ölen kimse vasiyet etsin veya etmesin, bıraktığı mal
ile velisinin, onun yerine hac görevini yerine getirmesi vaciptir. Zira Zeynel bin Said, İbn-i Abbas ve Ebu Hureyre (ra) da bu görüşü ibraz
etmişlerdir. İmam Ebu Hanife ve İmam Malike göre ise; eğer ölen kimse vasiyet etmiş, para ve mal bırakmışsa, o zaman yerine getirmek lazımdır.
Eğer vasiyet etmemiş ise veya geriye mal ve para bırakmamış ise velisi veya varisinin onu yerine getirmesi vacip değildir. Bu konudaki sahih hadis
şöyledir;
Cüheyne kabilesinden bir kadın Hz. Muhammed (sav) Efendimize gelerek, dedi ki; Ey Allah'ın Peygamberi! Doğrusu anam hac etmeyi adadı, fakat
hac edemeden vefat etti. Onun yerine hac edeyim mi? diye sordu. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz ona; "evet onun yerine hac et. Annen üzerinde

borç bulunsaydı ödemez miydin? O halde, Allah'ın (cc) burcunu da öde. Çünkü onun borcu, yerine getirilmeye daha layıktır. 
[62]

Namazın kefareti: İsaktı Selat konusunda, İmamların görüş ve tespitine gelince, bu hususta en açık ifade, İmam Muhammedden nakledilmiştir. O,
"Ziyadat" adlı esrinde diyor ki; "Namazın Kefareti verilirse înşaallah kafi gelir" Bu tabir namaz için yapılan ıskatın bir temenni mahiyetinde
olduğunu gösteriyor. Yani yapılan ıskat ile mutlaka ölenin üzerindeki kaza namazları kalkmış denilemez. Kalkması umulur. Allah (cc) belki bu
sayede onu affeder. İster bunu vasiyet etsin, ister varisler kendi mallarından bunu ödesin. Tam emin olma hususunda fark etmez. İmam Muhammed
yine "Ziyadat" eserinde, oruç kefareti ve fidyesi hakkında şöyle diyor; "bir kişi ölürde üzerinde Ramazan orucu kazaya kalmış bulunursa, înşaallah
verilen fidye kafi gelir. İster bu hususta vasiyet etmiş bulunsun, isterse vasiyet etmemiş bulunsun veya varisleri teberruda bulunsun fark etmez."
Vasiyet edilen iskat nasıl yerine getirilir?
Yukarıda da belirtildiği gibi, her zaman ve her oruç için bir fidye verilir. Hanefi mezhebine göre değişmeyen ölçü olarak dinin gösterdiği yarım sa
(1667 gr.) buğday veya günün rayicine göre nakit olarak bedeli hesaplanır. Ölenin üzerinde kaç günlük namaz ve oruç varsa toplanır. Elde edilen
yekûn, 1667 ile çarpılır ve böylece ne kadar fidye verileceği hesaplanmış olur. Ancak şunu hemen ilave edelim ki, üzerinde kırk yıllık bir namaz
ve oruç kazası bulunan bir kimsenin fidyesi hesaplandığında büyük bir yekûn tutar ve çocuğuna bıraktığı mal buna yetmez. Bu sebeple, din, ölen
kimsenin kazaya kalmış namaz ve oruçlarının fidyesinin verilmesini herhalde vacip kılmamış tır. Ancak Ölen kimsenin bu hususta bir vasiyeti
varsa, o da bıraktığı malın üçte birini aşmıyorsa yerine getirilir. Üçte birini aşan nisbeti yerine getirmekle, vasiler yükümlü değildir. Gerçek bu
olunca, ölenin vasiyeti yoksa, vasileri böyle bir hayır yapmak istiyorsa, o taktirde namaz ve oruç ıskatı niyetiyle, bir miktar parayı fakirlere
dağıtabilir. Yalnız bir oruç, birde yemin kefaretini hesaplayıp, tutarını fakirlere dağıtmakta büyük yarar vardır. Çünkü her ihtimale karşı ölen
kimse, hayatta iken yapmış olduğu bir yemini bozduktan sonra veya Ramazan günlerinde başlamış olduğu orucu hiçbir mazereti yokken bozduktan
sonra, gereken kefareti ödememişse, o-nu da borçtan kurtarmak uygun olur. Vasiyet etmişse her halde yerine getirilir. Bir yeminin kefareti yarım sa
üzerinden, on fakiri sabahlı akşamlı doyurmak ve bunun bedelini onlara vermektir. Bir orucun kefareti, 60 fakiri belirtilen ölçüde doyurmak veya o
nispette nakit olarak keffareti dağıtmaktır.
Ölen kimsenin bu hususta vasiyeti yoksa: îskat konusu oldukça hassasiyet ister. Çünkü Ölen kimsenin bu hususta vasiyeti yoksa, geriye bir yada
birden fazla yetim bırakmışsa, kullara karşı borçları ödendikten sonra, geriye kalan mal ve paranın tamamı varislerindir. Varisler baliğ olmadıkları
için, o maldan kimseye hayır yapma yetkisine sahip değildirler. Ancak ölen kişinin karısı, kendisine düşen hisseden, dilerse hayır veya iskat
mahiyetinde bir şeyler dağıtabilir. Bu durumda olan kimsenin sofrasın da oturup yemek de yenilmez. Zira evde baliğ olmayan yetimler vardır. O
yetimlerin malından yemek yemek, veya çay içmek kesinlikle haramdır. Tabii varislerin hepsi baliğ ise bu mahsur kendiliğinden ortadan kalkar.
Ölen kimsenin velilerini iskat konusunda zorlamak çok hatalıdır. Ölenin vasiyeti olmadığı halde, onun ergen varisleri de olsalar, varislerini iskat
konusunda zorlamak, tahrik ve teşvik etmek kesinlikle doğru değildir. Zira İslami ölçülere göre; ölen kimsenin varisleri, böyle bir şey ile mükellef
kılınmamıştır. Şu halde şahıslar onu nasıl mükellef kılabilirler.? Sadece sordukları taktirde durum ve hüküm anlatılır, onun hür iradesine bırakılır.
İskat parasının belli bir kişi tarafından dağıtılması şart mıdır?
İskat parası, kılınmayan namazların, tutulmayan oruçların uhrevi cezalarından kurtulmak için, temenni mahiyetinde bir sadakadır, îster ölen vasiyet
etmiş olsun, isterse vasiler yani ölen kimsenin vasileri, kendi istemesiyle ve kendi rızasıyla bunu yerine getirmeyi kararlaştırsm. Her iki halde de, bir
imamı veya başka bir şahsı vekil tayin edip, kefareti ve fidyeyi onun vasıtasıyla dağıtmaya gerek yoktur. Dinimiz böyle bir hüküm koymamıştır.
En güzeli kişinin bilerek kendi eliyle dağıtmasıdır. Bazı yerlerde bu hizmeti imama götürseler de, su'i zannı mucip olduğundan, pek isabetli bir yol



değildir. Kaldı ki, imam efendilerinde böyle şüphe ve zan doğuracak şeylerden kaçınmaları gerekir. Şunu da hatırlatalım ki, keffareti dağıtmak
üzere bir şahsa verdikten sonra, artık onun hakkında su'i zan beslemek kesinlikle doğru değildir. Hatta ve hatta insanı günahkar yapar. O şahıs ister
dağısın, isterse dağıtmasın, günah, vebal hepsi ona aittir. Kefareti veren bu hususta niyetine göre bir karşılık görür.
Devir nedir? Devre gerek var mıdır?
Devir, sözlükte, bir şeyin kendi ekseni üzerinde dolaşması, bir şeyin etrafında dönmesi, dolaşması gibi manalara gelir. Terim olarak, kılınmayan
namazlara, tutulmayan oruçlara karşı fidye verirken, ölenin bıraktığı mal ve para buna yetmezse, o taktirde bir miktar para bir çıkma bırakılarak
bir fakire verilir. O da onu aldıktan sonra, yerine bağışlar ve bu ameliye, hesap sonucu ortaya çıkan meblağa ulaşıncaya kadar tekrar edilir.
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in devrinde devir var mıydı?
Bütün sahih kaynaklar araştırıldığında görülecektir ki, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in sünnetinde kesinlikle bir devr usulüne rastlamak mümkün
değildir. Çünkü onun zamanında böyle bir a-meliye yapılmamıştır. Eğer dinin mantığına uysaydı, her halükârda dinin muallimi Hz. Muhammed
(sav) Efendimiz bunu düşünür ve yapardı. Hiç değilse Cebrail (as) bu hususta bir işarette bulunurdu. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz devrindeki
tatbikat, konunun başlangıcında naklettiğimiz hadislerden açık şekilde anlaşılmaktadır.
Namaz için ne fidye, nede onun yerine namaz kılmak tavsiye edilmemiştir. Oruç ve hac için ölenin varislerine sordukları zaman böyle, bir tavsiyede
bulunulmamıştır. Fidye yada kefaret ödensin denilmemiştir.
Ashab-ı Kiram devrinde, devr var mıydı?
Ashab-ı Kiram, Hz. Muhammed (sav) Efendimizin sünnetine sımsıkı bağlı kimselerdi. Onlar ancak, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz den
duyduklarını ve gördüklerini yerine getirirlerdi. Yeni bir mesele ile karşılaştıklarında, Kur'an ve hadiste çözüm ararlardı. Bulamadıkları zaman,
kendi aralarında görüş birliğine vararak, kendi içtihatlarına göre çözüp hükme bağlarlardı. Devr konusunda hiçbir tavsiyeleri ve uygulamaları
olmamıştır. Yine o devirde namaz ve oruç ıskatı için bir tavsiye yapıldığını da tespit etmek mümkün olmamıştır. Gerek ıskat, gerekse devr
konuları, Ashab-ı Kiramdan sonra ortaya çıkmıştır. O halde bu konuyu, müctehid imamların, namazın kazası, orucun kazası hakkındaki
içtihatlarında aramak gerekiyor.
 
Müctehid İmamlar Devrinde İskat ve Devr
 
Müçtehit imamlar devrinde, bütün araştırmalara rağmen, devr ile ilgili bir kayda rastlanmamıştır. İskat ile ilgili olarak, İmam Mu-hammedin,
"Ezziyadat" adlı eserinde "ölenin fidyesi verilirse, İnşaallah kafi gelir" cümlesi yer almaktadır. Oruç fidyesi hakkında da buna benzer bir ifade
kullanılmıştır. Görüldüğü gibi, mam Muhammed devr hakkında değil, ıskat hakkında bir cevaz kapısı açık tutmuştur. Bu konu hasanat
kabilesindendir.
Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur;
"Elbette iyilik kötülüğü götürür." Bu iskat da bir iyilik ve hasenattır. Ölen kimse için fayda ve yararı kesinlikle vardır. Namazın ve orucun kazası
için kuşkusuz olarak faydası vardır. Safı fukahasma göre, kaza etme imkanı bulunduğu halde, kaza etmeden üzerinde oruç bulunduğu halde ölen
kimsenin, vasiyet etsin veya etmesin, terekesinden, tutamadığı günler sayısınca, fidye çıkarılıp fakirlere dağıtılır. Namaz ve itikaf böyle değildir.
Yani vasiyet etmiş ise vasiyetine uyularak, malın üçte birinden çıkarılıp verilir. Vasiyet etmemişse verilmez. Oruç fidyesini karşılayacak malı

yoksa, varisleri ona bedel oruç tutabilirler veya bir yabancı, varislerin izniyle onun yerine oruç tutabilir. 
[63]

Devir şeklinin, daha çok hicri beşinci asırdan sonra ortaya çıkarıldığı ve iki sebebe dayandığı anlaşılıyor.
a) Üzerinde 30,15,10 yıllık kaza namazı bulunan bir kimsenin bazen serveti bile buna kafi gelmez. îşi kolaylaştırmak için bunu şer'i bir çare olarak
düşünmüşler ve yavaş yavaş bir dini ibadet haline gelerek, günümüze kadar yer yer devam etmiştir.
b) Medrese talebesini korumak için, bu gibi hayırlarla onları namalandırmak istemişler ve ıskat devir hususunu bunun için güzel bir çare olarak
bulup değerlendirmişlerdir. Aslında bunu dine sokmak, iyi niyetle de olsa iyi bir şey değildir. Eğer bu gibi çarelerde Ümmet için bir takım faydalar
olsaydı, herhalde dinin muallimi ve naşiri Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, buna hiç olmazsa işarette bulunurdu ve ışık tutardı. Nitekim Hz.
Muhammed (sav) Efendimizin getirmediği bir şeyi çare olarak düşünüp getirmemiz birçok şüphele re ve nice kişilerin günahkar olmasına sebep
olmuştur. Müçtehit i-mamlarda böyle bir çareyi düşünme ihtiyacı duymamışlar, sadece kısaca ıskat üzerinde bir temenni mahiyetinde durmuşlardır.
Arılan beysiz, karıncaları lidersiz, insanları Peygambersiz bırakmayan Rahman ve Rahim olan Allah, neslimizi ve top yekûn insanlığı,   İnşaal-lah
şefaatinden mahrum bırakmayacaktır. Zira Allah (cc) kullarına karşı, annenin çocuğuna olan şefkatinden daha nihayetsiz olarak şefkatlidir. (Bu
konuda daha geniş bilgi almak isteyenler, hadislere, alt tercüme edilmiş Camisab Özbek'in "Çağımız Meselelerine Fetvalar" isimli eserine
bakabilirler.)
Bir kimsenin niyeti, sabah vakti girdikten sonra olursa, o kimsenin orucu borç ise, cumhura göre orucu caiz değildir. Hanefılere göre; bütün
oruçlarda, mümkün olursa sabah vakti girmeden, geceden evvel niyet getirmek efdaldir. Bir kimsenin zimmetinde oruçlar olursa, bunun gibi
Ramazan orucunun kazası, başlanmış bir nafile orucun kazası, temettü ve kıran haccı oruçları, mutlak nezir orucu, bütün orucun kazasının çeşitleri
ile kefaret oruçları, bunun gibi yemin kefareti ve mutlak adak orucu. Mesela bir kimsenin "Allah bana şifa verirse oruç tutacağım" demesi gibi.
Yukarıda saydığımız oruçların hepsinde, geceden niyet getirmek ve hangi orucu tutmak istiyorsa onu belirlemek gerekir. Ramazan orucu, zamanı
belli olmuş adak orucu müstehap ve mekruhları ile tüm nafile oruçları bunun gibi, belirlenmiş bir zamana bağlı olan oruçlardır. Bu oruçlara,
geceden, gündüzün yarısından yani öğlenden öncesine kadar niyetlenmek sahihtir.
Şaban ayının sonunda herhangi bir kimse şüpheye düşse, bu gün Ramazanın ilk günümüdür veyahut bu gün Şaban ayının son günümüdür diye bir
şüphe olursa, bu şüpheyle oruç tutmak kesinlikle mekruhtur. İsterse niyeti Ramazan orucuna, isterse başka bir vacibe olsun fark etmez. Bununla
beraber oruç tuttuktan sonra, o gün Ramazan ayı olduğu kesinleşirse, Ramazan orucunu yerine geçer. Eğer o gün Şaban ayıolduğu anlaşılırsa,
nafile orucun yerine geçer. O günün orucunu bozarsa kazası lazım gelmez. Şayet o günde nafile niyetiyle oruca niyet getirirse, sonra o günün

Ramazan olduğu belirlenirse, Ramazan orucu yerine geçer. Şaban ayı olduğu belirlenirse, nafile oruç yerine geçer. 
[64]

Şartlı niyet getirmek mekruhtur. Mesela yarın Ramazan ayı ise onun orucunu, değilse filan vacip orucu veya nafile orucu tutmaya niyet etmekte



mekruh ise de, böyle bir niyetle tutulan oruç, Ramazan olduğu belirlenirse, onun yerine geçer. Eğer bu oruç Ramazan ayına rastlamazsa o zaman
fakihlerin çoğuna göre, vacibin niyeti olsun, sünnetin niyetine olsun, her iki niyet de sünnetin yerine geçer. Hanefıler, Hanbeliler ve Malikiler racih
olan görüşe niyet, oruç için niyeti şart olarak kabul etmişlerdir. Safilere göre ise, orucun niyeti rükündür. Zira bütün oruçlar ibadettir, ibadet ise,
Allah'ın emriyle, yalnız Allah rızasını kazanmak için kulun kendi isteğiyle yaptığı işin ismidir. Şu halde kendi isteğiyle ve halisane bir niyet
olmazsa kesinlikle oruç sayılmaz. Bunun için ibadetleri perhiz ve adetten ayırmak için, oruca niyetsiz olarak da devam etmek sahih değildir.
Orucun sıhhatinin şartları dörttür.
1- Niyet etmek: Bir kimsenin tutacağı oruca farz olan her günün orucuna geceden muayyen olarak niyetini getirmesi lazımdır.
2- Hayız ve nifas durumlarından temizlenmiş olmak: Zira. bu durumdaki kadınların tuttukları oruç haramdır ve aynı zamanda oruçları sahih
değildir.
3- Akıllı olmak: Deliye oruç farz olmadığı gibi, temyiz çağında bulunmayan çocuğa da oruç tutmak farz değildir. Zira kalem üç taifeden
kaldırılmıştır. Çocukta bunların içindedir, ikinci sebep ise niyet etme imkanı yoktur.
4- Müslüman olmak: Mürted olsun, kafir olsun farkı yoktur, her ikisinin de oruçları sahih değildir. Zira oruç, bedeni bir ibadet olduğu için niyete
muhtaçtır. İbadetin şartlarından birisi Müslüman olmaktır. Şart olmadıktan sonra meşruat da olmaz. Aynı, namazda olduğu gibi, deliren kimseye
geride kalan kısmını oruçlu geçirmek ve kazasını yapmak gerekir. Ayıldıktan sonra, yemek veya bir şey içmek kesinlikle haramdır. Baygın kişiye
gelince, baygın olduğu günlerin kazası lazımdır. Baygınlık ne kadar uzasa da gene hüküm aynıdır. Zira baygınlık, oruç tutmamasına özür olarak
sayılmaz. Sarhoş kişinin tutamadığı oruçları kaza etmesi kuşkusuz olarak farz dır. İster bilerek sarhoş olsun, isterse yanlışlıkla sarhoş olsun fark
etmez.
 
Orucun Sünnetleri, Adabı Ve Mekruhları
 
1- Orucun sünnetleri ve adapları: Oruçlu kişinin aşağıdaki işleri yapması müstehabtır.
a- Sahura kalkmak ne kadar az olursa olsun, bir yudum suda olsa, sahurda bir şey yemek ve sahuru aynı zamanda gecenin son vaktine tehir etmek.
Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Sahura kalkın. Zira sahurda bereket vardır. 
[65]

 Yani oruç üzerine kuvvet katar ve orucun meşakkati tahfif e-der. Eğer sinin zamisîyle olursa, yani
sahur olursa o zaman mastar olur. Manası ise, sevap ve mükafat vardır, olur. Sahurun müstehab olmasının sebebi, oruca kuvvetli olarak başlamayı
sağlamasıdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur.

Sahur yemeği ile oruca karşı yardım isteyin.
[66]

Başka bir hadis de ise şöyledir:

Bir yudum su ile de olsa onu bırakmayın. Zira Allah ve Melekleri sahurda yemek yiyenlere rahmet ve istiğfar ederler. 
[67]

2- Güneşin battığı tespit edildikten hemen sonra, yani namazdan evvel acele ile iftar etmek. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle

buyurmuştur;'İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe hayır üzerindedirler.
[68]

 Başka bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur:
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz Cenab-ı Allah'tan şöyle rivayet etmektedir: "Benim yanımda kulların en sevimlisi, iftar zamanında acele

edenleridir. 
[69]

 İftarın bir kuru veya yaş ve yahut hurma yoksa su ile yapılması müstehaptır. Bunla beraber iftarın üç yahut daha fazla, tek sayılı ile
yapılması daha uygun olur.
Zira hadis de şöyle buyurulmuştur:
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz namaz kılmadan önce birkaç tane yaş hurma ile iftar ederdi. Eğer yaş hurma bulunmazsa kuru hurma ile iftar
ederdi. Eğer kuru hurma da olmadığı taktirde birkaç yudum su içerdi."
Başka bir rivayette ise;

"Sizden biri iftar ettiği zaman kuru hurma ile iftar etsin. Eğer kuru hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Zira su temizdir. 
[70]

3- Küfür etmek, yalan söylemek, gıybet etmek, kovuculuk yapmak, söz taşımak dedikodu gibi şeyleri terk etmek, kadınlara bakmak, onların
şarkılarını dinlemek öyle şeylerden kaçınmak daim el evkat ve her zamanda farzdır. Bunların yapılması hangi vakitte olursa olsun kesinlikle
haramdır ve aynı zamanda bunlar kul hakkıdır. Hac ile silinmez. Ancak ve ancak sahibine müracaat etmek lazımdır. Öyle şeyleri Ramazan da
oruçlu iken yapmak daha kuvvetli bir şekilde yasaktır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Ebü Hureyre(ra) den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle bu-yurulmaktadır. "Sizden biri oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp
çağırmasın. Bir kimse kendisine sövecek olursa yahut dövüşecek olursa, "ben oruçluyum" desin. Muhammedin nefsi elin-mde olan Allah'a yemin
olsun ki, oruçlu kişinin ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha üstündür. Oruçlu kimse için iki sevinç vardır. Birisi iftar ettiği zaman.

Birisi de Rabbine savuştuğu zaman orucuyla sevinir"
[71]

 Nafile oruçlarda dikkat etmek çok önemlidir. Başka bir hadis de ise şöyle
Duyurulmuştur. "Yalan konuşmayı yalan gözlerle amel etmeyi terk etmeyen kimsenin yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur.
Oruçlu insan, orucunu bozan şeylerden olduğu kadar, orucun sevabım giderici her türlü davranıştan da sakınmalıdır. Sadece yeme içme ve cinsel
yaklaşımı terk etmekle, oruçtan beklenen asıl neticesinin hasıl olmayacağı bildirilmiştir. Zira orucun gayelerinden biri ve başta geleni insanın
günahlardan ve kötülüklerden uzaklaşmasını sağlamaktır. Nitekim bir kutsî hadiste: "Bir kimsenin uzuvları haramlardan, günahlardan men

edilmezse, benim için yemesini içmesini terk etmesine ehemmiyet vermem" 
[72]

 Duyurulmuştur. Demek oluyor ki. Sadece mide ile yetinilmeyip
diğer azaların da oruca iştirak ettirilmesi gerekiyor. E-ğer bazı kötü alışkanlıklarımız varsa, bir ay oruçlu olarak bunları bırakma fırsatını yakalamış
oluyoruz. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Böylece hem orucun sevabını kaçırmamış oluruz. Hem de kötü alışkanlıklardan kendimizi kurtarmış
oluruz. Hz. Muhammed (sav) E-fendimiz "Yiyip içmekten sakınmak, asıl oruç değildir. Oruç ancak kötü sözlerden, fena ve nefsani arzulardan vaz



geçmektedir." 
[73]

Orucu bozmayan bazı helal şehvetleri de terk etmek lazımdır. Dokunma görme, işitme, kokulu bir çiçeği koklama veyahut ona bakmak gibi. Zira
bunların yapılmasından orucun hikmeti ile uyuşmayan bir nevi kolaylık vardır. Bütün bu sayılanlar hamama girmekte olduğu gibi mekruhtur.
 
İftardan Önce Okunan Dua
 
Ey Allah'ım! Senin için orucumu tuttum. Senin nzkın ile orucumu açtım. Sana tevekkül ettim ve güvendim. Sana iman ettim. Susuzluğum gitti.
Damarlar ıslandı. înşaallah sevap ve ecirde sabit oldu. Ey iyiliği ve cömertliği geniş olan Rabbim. Beni mağfiret et. Hamd olsun, öyle Allah ki bana
yardımda bulundu ki ben oruç tuttum. Rızkımı verdi ki iftar ettim. Yarının orucu için de niyet ettim." iftarda dua etmek sünnettir. Hz. Muhammed
(sav) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
Oruçlu için reddolunmayacak çok dua vardır." Bu hadis marfu olarak ibn-i Ömer den rivayet olmuştur. Oruca başlarken temiz olmak için, fecirden
önce cünüplükten yıkanmak, bir kimse cünüp olduğu zaman fecirden sonra guslünü yaparsa orucun sıhhatine mani değildir. Fakat fecirden önce
guslünü yaparsa daha efdaldir. Zira Hz.aişe (ra)dan şöyle rivayet etmektedir.
Hz. Peygamber ihtilamdan değil, cimadan dolayı bazen sabahladıktan sonra yıkanıp orucuna devam ederdi." Başka bir rivayette ise; "Hz.
Peygamber ihtilamdan değil, cimadan dolayı cünüplü olarak sabahladıktan sonra yıkanıp, Ramazan orucuna devam ederdi. Sonrada bir şey yemez

içmezdi. 
[74]

 Nifas ve hayız dan kurtulmak için, kadınında fecirden önce gusül etmesi sünnettir.
Kan aldırmak ve kan akıtmak gibi şeyleri terk etmek lazımdır. Zira bunlar oruçluyu zayıf düşürür.
Peygamberimiz, oruçlu ve ihramda iken kan aldırmıştır. Bunun için Şafıilere göre kan aldırmak orucu bozmaz. Şu halde; "hacamat yapanında

yaptıranında orucu bozulmuştur.
[75]

 hadisi neshe-dilmiştir. Hanbelilere göre hacamat orucu bozar. Bu nedenle Safîlere göre oruçlu kimsenin
damardan kan aldırma, hacamat ve bunlara benzer şeyleri terk etmesinde yarar vardır ve aynı zamanda sünnettir. Zira bu sayılanların orucu
bozduğunu kabul edenlere aykırı olmamak için, kaçınmak lazımdır. Cumhura göre; şekerli olmayan sakız çiğnemeyi terk etmek de oruçlu için
sünnettir. Zira sakız ve buna benzeyen diğer şeyler, insana çok tükürük yaptırır ve susuzluğu giderir. Boğaza kaçması korkusu ile diğer maddeleri
de çiğnemeyi terk etmek de sünnettir. Buna benzer, meninin boşalma korkusu söz konusu olan, takbihi yani öpüşmeyi de bırakması da sünnettir.
Zira bir hadiste şöyle burulmuştur.
Hz. Ümmü Selemenİn rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Hz. Mu hammed (sav) Efendimiz oruçlu iken hanımlarını öpmüş."
Hz. Aişe nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte; Hz. Muhammed (sav)'in oruçlu iken hanımlarını öptüğü ve cinsel ilişkiden başka onlarla şakalaştığı

bildirilmektedir. Fakat içinizde nefsine en ziyade hakim olan o idi.
[76]

Mübaşereti fahişe yapan, yani oruçlu olan kimsenin hanımı ile çıplak olarak boyun boyuna sarılmaları, nefsinden emin olsun, isterse emin olmasın,
kesinlikle mekruhtur. Eşinin dudaklarını da emmek de mübaşereti fahişedir. Oruçlu kimsenin misvak kullanmasının da orucuna zararı yoktur.
Misvak da su gibi ağzı temizler. Ağza su ve Yemek, oruçlu kimse için nasıl mekruh değilse, misvak kullanmak da oruçlu kimseler için mekruh
değildir. Misvağın kullanılması her zaman sünnettir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz oruçlu iken misvak kullanmıştır. Misvakın kuru ve yaş
olmasında bir kerahet olmadığı gibi su ile ıslatılmasında da bir kerahet yoktur. Buna göre dişleri fırça ile temizlemek de caizdir. Fakat macunun
kullanılmaması daha uygun olur. Safilere göre zeval vaktinden, güneşin batışına kadar misvak'ın kullanılması mekruhtur. Zira Hz. Muhammed
(sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Yemin olsun ki, oruçlu kimsenin ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir." Bu kokuda zevalden sonraki zamanla alakalıdır. Zira
öğleden önceki olan ağız kokusu, içme ve yemeğin kokusudur. Zevalden sonra ki koku ise, ibadetin eseridir. Safilere göre imsak attıktan sonra
zevalden önce misvakın kullanılması sünnettir. İmsak ile sahur arasında olan fark ise, şu hadiste açıklanmıştır.
Peygamberimizden, Zeyd bin Sabit şöyle rivayet etmiştir: "Hz. Muhammed (sav) Efendimiz ile birlikte sahur yemeğini yemiştik de sonrada sabah
namazını kılmaya kalktı. Ezan ile sahur arasında ne kadar zaman geçti? diye sordum. "Elli ayet okunacak kadar  buyurdular.
Amir bin Rabia (ra) dan; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz çok defa oruçlu olduğu halde misvak kullanırken gördüm.
8- Oruçlu kimselere iftar sofası kurmak ve yemek vermek sünnettir. Zira bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur;
Kim bir oruçlu kimseye iftar yemeği yedirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap vardır. Oruçlunun sevabından bir şey noksan olmaz." Ailesi için
mümkün oluncaya kadar bol bol harcamak, akrabalara iyilikte bulunmak, yoksullara ve miskinlere çok sadaka vermek de lazımdır. Zira bir hadiste
şöyledir;
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz sevap yapmakta, esen rüzgardan daha cömert idi." Buhari ve Müslim de rivayet edilen bir hadiste ise şöyle
buyurulmaktadır;
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Allah'ın kullarına hayır yapmak bakımından insanların en cömerti idi ve en ziyade de, Cibril kendisine geldiği
sırada cömert olurdu. Cibril (a. s) Ramazanın sonuna kadar her gece kendisine gelir ve Hz. Muhammed (sav) Efendimiz ona Kur'an okuyup
dinletirdi. Bir rivayete göre Hz. Muhammed (sav)
Efendimiz Ramazanda her gece Cebrail (as) ile karşılaşır, onunla Kur'an-ı Kerim müzakere ve mukabelesinde bulunurdu. Cibril kendisi ile mülaki
olduğu zaman Hz. Muhammed (sav) Efendimiz   hayır dağıtmakta, esmesi maniye uğramayan rüzgardan daha cömert idi."
Şu halde hayır işleri yapmakta sünnet tir. Zira ramazanda sadaka vermek, ramazandan başka farz olan ibadetle meşgul olmaya eşittir. Başka bir
hadiste ise şöyledir: "Gecenin bir saatinin ilimle uğraşılarak geçirilmesi geceyi ihya etmekten daha hayırlı"olduğu bildirilmiştir.
9- Özellikle Ramazanın son on gününde oruçlu olanın itikafa girmesi müstehab olur. Zira itikafa kim girerse kendi nefsini, günahlardan
korunmasını sağlar, Birde Kadir gecesini yakalama fırsatı bulur. Zira Hz.Aişe'den şöyle rivayet edilmektedir:
Hz. Aişe (ra) şöyle buyurmuştur:
"Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Ramazanın son on günü girince bütün geceyi ihya eder, ailesini uyandırır, kadınlardan ayrı kalırdı." yani bütün
kuvvetini sarf ederek derlenip toparlanır, bu vaziyette geceyi ihya eder, aile efradına da o şekilde tembih ederdi." Müslim'in rivayet ettiğine göre:



Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Ramazanın son gününde,başka zamanlarında göstermediği kıymeti ve gayreti gösterirdi. 
[77]

Hz Aişe (ra)'dan; "Hz. Muhammed (sav) Ramazan'm son on gününde mescit'te itikafa girer ve Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın"
[78]

 buyururdu.

Hz Aişe (ra)'dan; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kadir gecesine Ramazan'ın son onunun tek sayılarında arayın.» 
[79]

Aişe (ra) diyor ki:
Dedim ki: Ey Allah'ın Rasulü eğer Kadir gecesine yakalarsam orada ne diyeyim? (nasıl dua edeyim). Buyurdu ki; benim sözüm: "Allahümme
enneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni"dir.
Hanefılere göre sünnetleri kısaltmıştır. Bunlar, bulutlu olmayan günlerde, iftarı acele yapmak, sahura kalkmak, sahuru geciktirmektir.
Malikilere göre orucun sünnetleri şunlardır; "Ramazan'ın sonunda itikafa girmek, dili ve diğer organları korumak, sahura kalkmak, sahuru geç
yapmak." Safiler ile Hanbeliler bu sünnetlerin sayısını çoğaltmıştır, özet olarak orucun en büyük sevabı şunlardır; çok sadaka vermek, orucu
ibadetlerle zenginleştirmek, iftar zamanında kuru hurma ve ya su ile orucunu açmak, geceleri ve de hususi olarak Kadir gecesini ibadetle ihya
etmek.
Ramazan'da oruç tutmaya mani olacak bir şeyi veya vücuda zayıflık veren bir şeyi kesinlikle yapmamak lazımdır. İmkan olursa bazı işleri ücreti
misliyle başkasına gördürmelidir. Zira zaruret olmaz ise, vücûdu kuvvetinden fazla ağır işlerde yorarak oruç tutamaz bir vaziyete getirmek
kesinlikle caiz değildir.
 
Orucun Mekruhları
 
a- Özürsüz olarak bir şeyi tatmak veya çiğnemek mekruhtur. Zira sakız orucun bozulmasına neden olabilir. Kocanın ahlakı kötü olursa, o zaman
pişirilen yemeğin veya aldatma gibi bir durum olursa, o zaman satın alınacak bir gıda maddesinin tadına bakılabilir fakat boğaza bir şey gitmemesi
gerekir.
b- Oruçlu kimsenin beyaz, parçalanmaz, önceden çiğnenmiş şekerli olmayan bir sakızı çiğnemesi mekruhtur. Yeni bir sakızın çiğnenmesi ise
kesinlikle caiz değildir. Erkekler için oruçlu olmadıkları zamanda da sakız çiğnemek mekruhtur. Fakat bir özür dolayısıyla gizlice çiğnemeleri
caizdir.
c- Eşiyle öpüşmek, kucaklaşmak ve ileri derecede münasebette bulunmak, kendisine hakim olamayan bir kimse için mekruhtur. Kendi hanımının
dudaklarını kuvvetli bir şekilde öpmeside mekruhtur. Zira bunları yapmakla orucun bozulmasına neden olma ihtimali olabilir. Şu halde nefsine
hakim olan bir kimse için mekruh değildir.
d- Oruçlu kimse, misk ,gül ve esans gibi şeyleri koklaması üç mezhebe göre mekruhtur. Hanefılere göre mekruh değildir.
Hz. Muhammed (sav) Efendimizi arc ismindeki bir köyde, o ruçlu olduğu halde sıcaktan dolayı başına su dökerken gördüm." Başka bir hadiste ise
şöyledir: İbn-i Mace (ra)'dan şu şekilde rivayet olunmuştur.

KHz. Muhammed (sav) Efendimiz oruçlu olduğu halde sürme kullanırdı." 
[80]

e- Serinlemek için yıkanmak veya yaş bir elbise ile sarılmak, Şafii ve Ebu Yusuf a göre oruca zarar vermez. Fetva da bu görüşe göredir. Ebu
Hanife*ye göre ise serinlemek için, buruna ve ya ağıza su almak veya soğuk su ile yıkanmak mekruhtur.
f- Bıyıklara hoş koku sürmek göze sürme çekmek mekruhtur. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Enes (ra)dan Enes oruçlu olduğu halde sürme kullanırdı. Ameş (ra)şöyle demiştir; arkadaşlarımızdan, oruçlu iken sürme kullanmayı kabul etmeyen
yani hoşuna gitmeyen bir arkadaş görmedim. Hasan Basri,Enes ve ibrahim-i Nehai (ra); oruçlu olan bir kimsenin sürme kullanmasında bir sakınca
görmemiştir.
g- Abdest dışında ağıza ve buruna su verip, çalkalamakta bir mahzur yoktur.
 
Oruç Tutmayı Mubah Kılan Özürler
 
1- Sefer-yolculuk: Ramazan da en az üç günlük, yani on sekiz saatlik bir yere gidicek kimse geceden oruca niyet etmesi caizdir. Ancak yola çıkarsa
tutmayabilir. Zira bir kimse oruca niyet getirdikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa, bu yolculuk o ilk gün için bir özür sayılmaz. Bunun için ilk
günün orucunu tutması lazımdır. Şayet ilk gün için o kimse orucunu bozarsa sadece kaza lazım gelir. Kefaret lazım gelmez.
2- Hastalık: Bir kimse tutmakta olduğu halde veya tutacağı oruç nedeniyle aklının gitmesinden veya ölmekten veya hastalığının artmasından ve
uzamasından endişe ederse, o zaman oruç tutmamakta mazur sayılır. Bundan sonra o orucu yalnız kaza etmek gerekir. Şayet orucun, hastanın
sağlığı için bir zararı olmazsa o zaman orucun tutulması gerekir, veyahut bir korku teşkil edip etmediği konusunda bir şüphe olsa o zaman
müslüman ve mütehassıs bir doktora baş vurmak mecburiyetindedir. Oruç tuttuğu taktirde hasta o-lacağını galip zanla bilen kimse özürlü sayılır.
3- Gebelik, çocuk emzirmek: Ggebe ve emzikli kadınların oruç tutmamalarının caiz olması, yolcu ve hastaya kıyasladır. Tabipler oruç bozmayı caiz
yapan şu hastalıkları tahsis etmişlerdir. "Ağır verem, böbrek iltihabı, şiddetli şeker hastalığı, damar sertliği, idrar yollarında taş bulunan veya
düşürmekte olanlar, şiddetli kalp hastalığı, ciğer iltihabı, kanser, şayet hastalık kişinin oruç tutması -halinde, kendisine bir zararı dokunmayacak
cinsten ise, mesela hastalık, uyuz, diş ağrısı, parmak ağrısı, çıban ve benzeri hastalıklarda olduğu gibi olursa kesinlikle orucu bozmak caiz olmaz.
İkinci delil ise, Hz. Muhammed (sav) Efendimizin şu hadisi şerifidir.
"Allah-ü Teala namazın bir kısmını veya yarısını orucu da misafirden, emzikli ve hamile kadından kaldırmıştır. Yani namazı kısaltmasına ve kaza

etmek şartıyla orucunu bozmasına ruhsat vermiştir. Gebe kadınlarla, emzikli kadınlardan da orucu kaldırmışür. 
[81]

4- Yaşlılık: Aşırı yaşlılık ve devamlı hastalık gibi sebeplerle o-rucu tutmaya güç yetiremeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek
lazımdır.



Her vakit ve her zaman oruç tutmaktan aciz olan, çok yaşlı o-lan erkek ve kadınların oruç tutmamaları, fakihlerin ittifakıyla caizdir. Bunlar aynı
zamanda da oruçları kaza etmeleri de lazım gelmez. Zira bunlar, oruç tutabilecek bir kuvvette değildirler.
Bu şekilde okunduğu zaman, oruç tutmak için bir gayret gösterdikleri halde oruç tutmaya güç yetiremeyenler manasına gelir. İşte burada
kastedilenler, yaşlı kadın ve erkeklerdir. Bu yüzden her gün için bir fakiri doyurmaları lazımdır. İyileşme ümidi bulunmayan hastalar ise, bunların
durumları, yaşlıların durumları gibidir. Zira Cenab-ı Allah (cc) şöyle buyurmuştur:

Allah sizin için dinde bir güçlük yüklemedi, 
[82]

 Fakat Ramazan da oruç tutma takati yok iken, daha sonra kaza yapacak bir duruma gelse o
zaman, fidye vermez, kaza gerekir. Şu hâlde oruç fidyesini, isterse namazının sonunda, isterse başında verebilir. Yaşlılık veya hastalığı devam eden
kimse oruç fidyesi verse, daha sonra iyi bir duruma gelse, o zaman fidyenin hükmü kalmaz. Geçmiş günleri içîn kaza etmesi lazım gelir.
5- Hayız ve nifas hali: Bir kadın, Ramazan da gündüzle aybaşı olsa veya çocuk doğursa, öyle kadının orucu bozulur. Oruca devam etmesi caiz
değildir. Eğer Ramazan da, bir kadının adet günleri on gün ise, ertesi günü Ramazan orucuna başlar. Kadının adeti on günden az ise, adeti
kesildikten sonra imsak vaktine kadar, gusletmeye kafi, aynı zamanda bir miktarda fazla bir vakit kalmış olursa gene o kadın oruca başlar. Fakat bu
kadar vakit kalmazsa, guslünün ardından hemen imsak zamanı olursa, O gün oruç tutmamak lazım gelir. Zira on günden eksik aybaşı görenler
hakkında gusül süresi de aybaşından sayılır.
6- Bir kimse canına veya bir uzvuna yönelik ikrah veya tehdit altında kalırsa orucunu bozması caizdir. Hasta veya yolcu olmayan kimsenin
hakkında zorlama olursa onlarda, bu zorlama karşısında ramazan orucunu bozmazda zulmen öldürülecek olursa, öyle kimseler günahkar olmaz.
Aynı zamanda büyük bir sevap işlemiş olurlar. Bu olay kendini dine bağlılığını ilan eder. Kadın şayet uyku halinde veya tehdit altında iken cinsel
ilişkide bulunursa orucunu yalnız kaza lazım gelir. Şafıilere göre, tehdit altında kalan kişi orucunu bozamaz.
7- Şiddetli susuzluk ve açlık: Oruç tutan kimse açlık veya susuzluk sebebiyle Ölüm veyahut akıl noksanlaşması gelmesinden bir belirtiye veya bir
tecrübeye veyahut müslüman bir doktorun haberine dayanarak endişe ederse o zaman orucunu bozması mubah olur. Daha sonra yediği orucunu
kaza eder. Hatta ölüm tehlikesini zahir ise,oruç tutması haram olur. Mesela ağır işte çalışanın açlık veya susuzluk sebebiyle bir fiil meydana gelirse
o zaman orucu tutması haram, bozması da vacip olur. Zira Allah-u Teala şöyle buyurur:

"Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. 
[83]

 buyurmuştur. Başka bir ayette şöyledir.

"Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. 
[84]

Netice itibari ile iş sebebiyle hasta olacağını bilse bile, daha başına hastalık gelmeden orucunu bozması ve oruca niyet getirmemesi kesinlikle caiz
değildir.
8- Ziyafet: (Ziyafet vermek veya ziyafete çağırmak) Davet olunmak farz orucu için değil, sünnet oruç için özür sayılır. Ziyafete çağrılan veya
ziyafet veren kimse sünnet olan orucunu bozabilir. Buna sonra kaza eder. Safîye göre, oruç olsun namaz olsun her ikisinin sünnetlerinde namazı da
orucu da bozabilir. Bir daha tekrar etmek de lazım gelmez. Bununla beraber yolcu veya ev sahibi, çağrılan için öğleden önceye kadar özür
sayılabilir. Bunlarla nafile orucu açmak için zevalden önce olmak şartı ile bozabilir, sonra açarsa kaza eder. Zira Müslüman kardeşinin kalbini
kırmamak için ve gücendirmemek için nafile orucunu bozabilir. Zevalden sonra ise özür değildir. Zira orucun tamamlanmasının hükmü daha
kuvvetlidir. Fakat ana-baba-ya isyan söz konusu olacaksa o taktirde sünnet olan orucunu bozabilir. Bunlardan başkası için kesinlikle özür değildir.
Farz ve vacip olan oruçlar için ziyafet bir özür sayılması kesinlikle caiz değildir,
9- Ramazan ayında düşmanla savaşacak olan İslam askeri düşman mukabilinde mağlup olmamak için oruç tutmayabilir. İsterse savaş devam etsin,
ister devam etmesin yalnız kaza lazım gelir. Şafii-lere göre orucu bozan şeyler şunlardır.
1- Yemek içmek. Oruçlu olan kişi kasıtlı olarak yer ve içerse, yediği ve içtiği ne kadar azda olsa orucu bozulur. Veya bilmeyerek yer ve içerse
yediği ve içtiği ne kadar çok olursa olsun orucu bozulmaz. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Kim oruçlu iken unutup yer içerse, orucunu (bozmayıp) tamamlasın. Zira ona, ancak Allah (cc) yedirmiş içirmiştir. Başka bir hadiste ise şöyledir.
"Ramazan da unutarak orucunu bozan kişiye kazada kefaret de gerekmez. Cinsi ilişkide aynı manadadır. Şu halde cinsel ilişkide oruçlu olduğunu
hatırlayan derhal kendini çeker eğer hatırladıktan sonra cinsel ilişkide beklerse orucu bozulur. Sabah vakti girdi endişesi ile kendini çekse de,
çektikten sonra tam sabah vakti ise sonra menisi gelse bir şey lazım gelmez. Eğer bir kimse böyle bir durumda hareket edip devam etse yani
çekilmez ise veyahut o işi, terk ettikten sonra bir daha devam etse kesinlikle kendi-sine kefaret lazım gelir.
Gözle görülen bir şeyin insan vücuduna girmesi, metinde geçen, cevf kelimesi boğazdan mideye bağırsaklara kadar olan yol demektir. Açık
delikten insan vücuduna giren şeyden maksat da kulak, burun, ön ve arka gibi bir menfezden veya mideye, boğaza, beyne ve mesaneye açılan yara
yoluyla bilerek ayin sayılan bir şeyin içeriye girmesi, Boğazın iç kısmı h harfinin çıktığı yerin aşağısında kalan bölümü) mide, kulağın içi, akciğer,
beyin zarı, bağırsaklar, mesane tenasül organının içi, dübürün içi bedenin iç kısmı sayılır. Tenasül organının içine, kulağa veya dübürün içine ilaç
damlatmak kesinlikle orucu bozar. Taharet alırken parmağı dübürün veya fercin içine sokmak orucu bozar. Karın boşluğu bedenin iç kısmında
olduğu için oraya zark edilen yani saplanan bıçak veya ona benzeyen bir şey orucu bozar. Bunun gibi karın boşluğuna veya beyin zarına kadar
derin olan bir yaraya konulan ilaç olsun veya başka bir şey olsun orucu bozar. Burnuna damlatılan bir ilaç orucu bozmaz. Göze ilaç damlatmak
veya sürme çekmek orucu bozmaz. Zira göz açık menfezlerden değildir. Göze sürülen sürme ve konulan ilacın tadı ne kadar boğazda duyulsa bile
orucu bozulmaz. Rüzgar hava ve havaya benzeyen koku gibi cisim olmayan sivrisinek ve sinek veya toz gibi korunması zor olan şeylerde, ağza
girseler oruca zarar vermezler. Fakat sigara dumanı gözle görülen bir madde olduğu için orucu bozar. Ancak oruçlu olan kişinin isteği olmadan
sigara dumanını burnuna veya boğazına kaçarsa şu halde başkasının içtiği sigara dumanı o-ruçlunun orucunu bozmaz. Zikir ettiğimiz yaradan başka
herhangi bir yara olursa olsun öyle yaraya konulan yağ, ilaç ve mesametten giren su da orucu bozmaz. Bu nedenle adaleye veya damara zerk e-dilen
iğne orucu bozmaz. Güneşin batacağı zaman durumu iyice anlaşırsa oruca zarar yoktur. Eğer o şekilde olmazsa bir gün kaza etmek lazım gelir.
Bunu gibi fecrin doğacağı zaman araştırma yapmak gerekir, araştırma yapmadan bir şey içmek veya yemek haramdır, eğer bir şey yedikten
sonradan fecrin doğduğu anlaşılırsa bir gün kaza etmek lazım gelir. Fecir doğduğu zaman ağzında bir lokma yemek bulunsa ve aynı zamanda
ağzından yutmayarak çıkarırsa o-nun orucu bozulmaz. Öyle yapmazsa orucu bozulur. Takvimin hesabı doğru ise takvime göre hareket edilebilir.
Fakat müezzinin ezanına göre hareket caiz değildir: Zira müezzin fecirden sonra ezan okuyabileceği gibi fecirden öncede okuyabilir. Şu halde ölçü



fecirdir. Müezzin değildir. Abdest alırken mübalağa yapmamak gerekir. Şu halde mazmaza ve istinşak yani ağzına ve burnuna su verirken bunlarda
mübalağa etmemek gerekir.. Eğer mübalağa olursa o zaman orucu bozar. Gusül yaparken suya girip de ağzına ve burnuna su kaçarsa oruca zarar
olmaz. Ağzın sade olarak ıslağı yutulmasıyla oruca zarar vermez. Zira bundan sakınmak zordur. Fakat dudağın yaralanmasıyla kanla pis olan ıslak,
ağız yıkanmadan yutulursa, kesinlikle oruca zarar verir. Yani orucu bozar. Bir kişinin dişleri arasında yeme kırıntıları kalır vebunları çıkarması
mümkün olmazsa kasıtsız olarak yutarsa orucu bozmaz. Fakat temizlenmesi mümkün olduğu halde tembellikten dolayı yutarsa orucu bozulur. Ha
harfinin mahrecinin geçtikten sonra tam dişinin yanma giren balgamı yutmak orucu bozar. Fakat bunu atma fırsatı bulamadan yutarsa oruca zarar
vermez. Bir kişi ağzına bir şeyi bırakır ve sonra o şeyi çıkarır ve üzerinde tükürüğü olduğu halde tekrar ağzına bırakır ve o şeyin üzerindeki bulunan
tükürükten içeriye bir şey girerse, orucu bozulur.  Şu halde ağzın dışına çıktıktan sonra yalanıp yutulursa oruç bozulur. Mesela bir kimse oruçlu
iken sigarayı sararken sigara kağıdını tükürüğüyle ıslattıktan sonra çıkarır. Üzerine tükürüğü bulunduğu halde tekrar ağzına sokar. Ve üzerinde
bulunan tükürükten i-çeriye bir şey girerse orucu bozulur. Böyle yapan bir kimse kesinlikle tükürmelidir. Yemeğe ve ya içmeye zorlanan kişinin
orucu bozulmaz.
3- Boğaza da bir şey dönmese de kasdi olarak bir kimsenin kusması orucu bozar. Fakat bir kimse isteği dışında kusarsa, kusmuğun bir kısmını
bilerek yutarsa orucu bozulur. İsteği dışında bir daha geri giderse orucu bozmaz. Fakat isteği dışında kusması galebe ederse veya oruçlu olduğu
halde, unutup kusmak için kendini zorlarsa, orucu bozulmaz. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Oruçlu olduğu halde kendisine kusmak' galebe edipte kusan kimseye kaza gerekmez. Fakat isteğiyle beraber kusarsa kaza etmelidir. 
[85]

Zir kimsenin isteği dışında boğazına tehlikeli bir şey girerse, eğer onu çıkarabilirse orucu bozulur. Şayet o şeyi çıkaramazsa oruç bozulmaz.
4- Menisi akma dahi arzusuyla cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur;
Fecrin beyaz ipliği, siyah ipliğinden ayrılıncaya kadar yiyin, için, sonra gece oluncaya yani güneş batıncaya kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde

itikafta iken hanımlarınıza yaklaşmayın. 
[86]

Ayetteki, beyaz iplikten maksat, gün ışığı, siyah iplikten maksat ise, gecenin karanlığıdır. Fecir, ufukta yatay bir biçimde meydana geldiyse,
gecenin sona ermesi demektir. Ayetteki "Onlara yaklaşmayın" demek, itikafta iken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın demektir. Eğer bir kimse,
oruçlu olduğunu unutarak, hanımıyla cinsel ilişkide bulunursa orucu bozulmaz. Bu unutarak yiyip içmeye kıyas edilir.
5- İstimna isteğiyle, meninin yani şehvet suyunun çıkması, perde olsun veya olmasın, kendi eliyle veya kendi hanımının eliyle olsun, şehvetli
olsun veya şehvetsiz olsun, kendi isteğiyle çıkan meni, şartsız olarak orucu bozar. Fakat iradesi olmadan, tüyü bitmemiş erkek çocuk veya kadının
kesilmiş olan vücuduna dokunmakla çıkan meni orucu bozmaz. İsteği olmayarak, mahremi olmayan bir kadına vücudunun hangi tarafı olursa
olsun, perdesiz olarak dokunursa meni çıkarsa orucu bozulur. Perdesiz olarak dokunursa, kadında onun mahremi değilse ve ihtilam olursa, menisi
de akarsa orucu bozulmaz. Şehveti fazla olan kadın ve erkeğin, oruçlu iken eşini öpmesi harama yakın mekruh kısmına girmektedir. Şehveti fazla
olmayanında, her ihtimale karşı bundan kaçınması daha efdaldir. İsteği dışında meninin akmasıyla oruç bozulmaz.
1- Günün-herhangi bir kısmında nifas veya hayız görmek, orucun sıhhatine engel olan özürlerdir. Bu nedenle böyle bir durumu olan kimsenin
orucu bozulur. Daha sonra orucunu kaza etmesi lazımdır. Hz. Muhammed (sav) Efendimize, kadının dininin nasıl noksan olduğu sorulunca, Hz.
Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Kadın, hayız ve nifaslı olduğu zaman namazı terk etmez mi? Orucunu terk etmez mi?" 
[87]

2- Riddet Küfrü gerektiren bir fiil veya bir kelime ile İslam dininden çıkmak.
3- Akil ve şuuru kaybetmek. Yani delirmek orucun sıhhatine mani olur. Zira bunlar insanı, haddi tekliften çıkarır. Günün bütün saatinde sarhoş veya
baygın olan kimse veya bir an dahi olsa delirmek suretiyle şuurunu kaybeden kimse, fecirden akşama kadar da olsa, uyumak ve günün bir kısmını
sarhoş veya baygın olarak geçirmenin oruca zararı yoktur. Şayet oruç tutan bir kimse, fecrin doğmadığını sanarak bir şey yer veya içerse, daha
sonra fecrin doğduğu anlaşılırsa orucu bozulur. Bir kimse gününün sonunda güneşin battığını sanarak, iftar yaparsa, daha sonra güneşin batmadığı
anlaşılırsa, bu kişinin orucu bozulur. Daha sonra orucunu kaza etmesi lazım gelir. Bir kimse Ramazan ayının hatırı için, o gün akşama kadar bir
şey yemeden ve içmeden devam etse, bu günü oruç sayılmadığı için, kaza etmesi gerekir.
Sigara ve buna benzeyen, nargile, enfiye ve başka maddeleri içmekle oruç bozulur. Edep organına fitil şırınga etmekle kulağın iç kısmına bir damla
damlatmakla, veya kulağın iç kısmına, kürdan ve buna benzeyen bir şey sokmak ile de oruç fesada gider. Zira bunlar açık olan kanallardır. Göze
herhangi bir şeyin damlatılmasıyla tadını boğazında hissetse, oruca zarar vermez. Zira boğaza ulaşan damla, herhangi bir kanaldan girmemiştir.
Belki vücutta olan mesameden, yani gözeneklerden girmiştir.
Cinsi ilişkiden başka, meniyi haram olan bir şekilde, yani kendi eli ile çıkarmak veya haram olmayan bir şekilde karısının eliyle çıkarmak veya
dokunmak, kucaklamak ve öpüşmek suretiyle, şehvet suyunun çıkmasıyla oruç fesada gider. Fakat düşünmek veya şehvetle bakmak veya arada bir
hail bulunduğu halde, kadının vücuduna dokunmak, suretiyle meni boşanırsa oruç fesada gitmez. Hanefilere göre oruç bozulur.
 
Hanefilere Göre Oruç Bozan Ve Yalnızca Kazayı Gerektiren Haller
 
1- Dübürüne çaput, parmak, vesaire ile su, yağ, taş, pamuk ve cerrahi aletler koymak.
2- Kendi iradesiyle kusmak. Zira bir hadiste şöyle rivayet olunmuştur; "Kim isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin"
3- El ile yada hanımının eli ile veya kadının başka bir tarafına dokunmak ve öpmek suretiyle, meninin gelmesi.
4- Unutarak, hanımıyla cima ettikten veya yiyip içtikten sonra orucun bozulduğunu sanarak yemesi.
5- Bir kadının, hasta olduğu halde, hizmetten geri kalacağı endişesi ile orucunu yemesi.
6- Bir  misafirin,   ikamet  niyetini  getirdikten   sonra  orucunu bozmaksı. Bu orucun bozulması ne kadar haram ise de gene yalnız kaza lazım gelir.,
7- Güneş batmamış olduğu halde, battı sanarak orucu açmak.
8- Niyetsiz durmak. Şu halde ne yemeye, nede oruç tutmaya  etmeden durmak.
9- İmsak atarken, atıp atmadığından şüpheye düşerek, sahur yemek. Şüpheye düştüğü için bunda kefaret yoktur, imsakin atıp atmadığı konusunda



bilgisi olmazsa kendisine kaza da lazım gelmez. Zira gecenin varlığı asıl olduğu için şüphe onu götürmez.
10- Daha sefere çıkmadan önce oruca niyet getirerek, sonra sefere çıkmasıyla orucunu bozmak.
11- Bir kimsenin oruca gece niyet getirmeyip, gündüz niyet getirdikten sonra orucu bozması. Zira Safilere göre gece niyetin getirilmesi lazımdır.
12- Zorla oruç ifsat etmek. İsterse bu zorlama işi yemek, içmek olsun, isterse cima olsun fark etmez. Zorlanana kaza lazım gelir. Kefaret lazım
gelmez. Fakat zorlayana her ikisi de lazım gelir. Zorlayan ister erkek olsun, isterse kadın olsun fark etmez. Şu halde kadın kocasını zorlasa,
zorlanan erkeğe kefaret lazım gelmez.
13- Kendi iradesiyle burnuna veya boğazına duman çekmek. Eğer duman lezzet alınacak dumanlardan ise, mesela, nargile, amber, sigara gibi
dumanlardan ise o zaman kefaret lazım gelir.
14- Boğazına kaçan yağmur ve karı, gayrı ihtiyari olarak yutmak.
15- Bir kimse abdest aldığı zaman, burnuna ve ağzına su verirken yanlışlıkla genize kaçmak.
16- Bir kimsenin isteği dışında kulağına su kaçması orucu bozmaz. İsteğiyle olursa, ihtilaflı olduğu için bunda sakınması lazımdır.
17- Çiğ pirinç yemek.
18- Yalnız hamur ve yalnız un yemek. Eğer hamurun içine başka bir şey katılmışsa, o zaman kefaret gerekir.
19- Kulağına yağ damlatmak.
20- Boğazına bir şey dökmek. En sağlam görüşe göre yalnız kaza lazım gelir.
21- Hukne etmek, {dübüre fitil koymak, ilâç akıtmak)
22- Buruna ilaç çekmek. Enfiye tiryakilerinin, enfiye çekmelerinde tam lezzet olduğu için, kefaret gerekir.
23- Altın, gümüş, toprak, taş, demir, çakıl taşı ve dernir yutmak.
24- Kuru cevizi, fındığı, kabuğu ile beraber veya içi olmamış yeşil cevizi yutmak.
25- Zeytin çekirdeği yutmak.
26- Kağıt veya pamuk gibi, yenmesi adet olmayan şeyi yemek.
27- Bir defa olarak çok miktarda tuz yemek. Şu halde azar a-zar yese kefaret lazım gelir.
28- Yenmesi adet olmayan bir çamuru yemek.
29- Karnındaki veya başındaki, derin bir yarayı tedavi ederken, karın boşluğuna veya beyine ilacın ulaşması.
30- Uyumakta olan bir kişiye su içirilmesi.
Damarları kanna ulaşan yaraya "Caife", dimağa ulaşan yaraya da ma'munef denir. Hanefi imamlarının çoğunluğu ile Ebü Hanife-nin görüşü ve bu
görüşte olan İmam Safiye göre de, önemli olan, ilacın ma'rnuneh veya caife yoluyla dimağa veya karına ulaşıp bulaş-mamasıdır. Vel hasıl Şafii
mezhebine göre, tenasül organına, kulağın veya dübürün içine ilaç damlatmak orucu bozar. Karın boşluğu da bedenin içi sayıldığı için, oraya
saplanan bıçak ve ona benzeyen şey, orucu bozar. Bunun gibi karın boşluğuna veya beyin haritasına kadar derin olan bir yaraya, yani caife,
ma'munete konulan ilaç veya başka bir şeyde orucu bozar. Cumhura göre; burun, ağız, ön ve arka gibi, mutad olan yollardan, oruçlu iken alınacak
içecek, yiyecek ve ilaç gibi şeyler orucu bozar. Bunun için ağızdan alınacak, pastil, şurup ve benzeri ilaçlar orucu bozar. İmamı Azama göre; beyin
zarına veya karın boşluğuna kadar ulaşan derin yaralara sürülen ilaçlar, beyin zarına veya karın boşluğuna ulaşırsa oruç bozulur ve kaza etmek
gerekir. Şu halde iğne veya aşı yoluyla deri altına veya adaleye saplanan ilaç orucu bozar. Zira bu yolla alınan ilaç, aşı veya serum tam içeriye
akıtılmış ve aynı zamanda bütün vücuda dağılmış olur. Birde oruçlunun isteğiyle uygulanmış ve aynı zamanda vücudun menfaatine elverişli
olmuştur. Bunu için, ilacın bu şekilde içeriye girmesi, suyun deri gözeneklerinden içeriye nüfuz etmesi kabilinden değildir. Bu nedenle iğne, serum
veya aşıyı, zaruret olmadan, iftardan sonra yapmak, ihtiyaten daha iyi olur.
İmam Ebü Yusuf ve İmam Muhammed, orucun bozulması için, bir şeyin mutad yollardan vücuda girmesi lazımdır. Hatta mutad yolla beyine veya
karma bir şeyin girmesini kabul etmişlerdir. Şu halde, îmameyne göre tabii olmayan yani normal olmayan bir yolla, karın veya beyne giren bir şey
orucu bozmaz. "Bu nedenle derin bir yaraya konan, herhangi bir ilacın, beyin zarına veya karın boşluğuna itibarı yoktur. Zira bunun nüfuzu mutad
bir yolla olmamıştır. Bunun için, serum, aşı ve iğnenin de orucu bozmaması gerekir. Mısır Ezher üniversitesinde fetva komisyonunda bu şekilde
fetva verilmiştir.
Maliki mezhebine göre de, gözenekler yoluyla vücuda giren, bir şey orucu bozmaz. Kalçaya, kola, bunlardan başka bir yere serum, aşı ve iğne
yaptırılmasıyla oruç bozulmaz. Caferilere göre ise; hukne ıhlilden başka normal yolla olmadıktan sonra, hangi yolla olursa olsun, bir şeyin karına
veya dimağa girmesiyle oruç bozulmaz. Zamanımıza göre bulunan ilaçlar, susuzluğu ve açlığı giderecek, veyahut oruca karşı kuvvet verecek, iğne,
serum ve hapın kullanılması, oruç ibadetini kendi amacından uzaklaştırabilir. Zira bazı ilaçlar, hapın yerine ayrıca serum iğnesi olabilir. Tablet
olarak ağızdan alınırsa oruç bozulur. Fakat aynı ilacın sıvı olarak, iğne ile adaleye saplanması halinde iken orucun bozulmaması ise bir çelişki
meydana gelebilir. Bu nedenle gündüz ilaç almak zorunda olan hastaların, orucu kazaya bırakması, hafif olan hastalarında serumu veya iğneyi,
orucu açtıktan sonra yaptırması, ihtiyaten daha uygun olur.
Nafile oruçta ziyafet, davet, misafire de ev sahibine de orucu açma ruhsatı vardır. Şu halde ziyafet veya davet olursa nafile orucu bozup, sonra kaza
etmesi gerekir.
Fidye: Kuvveti olmayan, oruç tutamayan ihtiyarlar, farz ve vacip olan herhangi bir oruç borçlarına karşılık, her gün için bir Fidye verirler. Fidye
bir Fıtır sadakasıdır. Şu halde, bir fakiri akşam ve sabah doyurmaktır. Bu fiye ile isterse bir fakiri üç gün doyurabilir, dilerse yedireceği yemeğin
yerine bedelini verebilir. Hepsini üst üstede verebilir. Eğer fidye verecek gücü yoksa, o zaman Allah'tan af diler. Şu halde fidye yalnız oruç için
verilir. Bir kimsenin üzerinde yemin veya kefaret orucu bulunur ve yaşlanıp bu orucu tutmaktan aciz kalırsa, onun yerine fidye vermek caiz
değildir. Zira bu meseledeki usûl, kaide ve temel, şu şekilde yapılması gerekir. Bütün oruç ki, kendi ölçüsü içinde asıldır, başka bir şeye bedel
olmaz. Eğer tutulma imkanı olmadığında onun yerine fidye vermek kesinlikle caiz olmaz. Bu halde olan, kefareti zihar ile Ramazanda ki olan iftar
kefareti huşun da, mali gücü olmadığından köle azad edemez. Yaşlı olduğu için oruç tutma imkanı olmazsa, altmış fakiri doyurması caizdir. Zira
bu fidye, nas ile sübut bulan oruca bedel sayılır.
Yolculuk ya da hastalık devam ederken Ramazan orucunu tutmayan kimse bu halde ölürse, o kimseye kaza lazım gelmez. Zira kaza edecek zaman
yetişememiştir. Fakat üzerine vacip olan ve tutamadığı oruçlarının yerine fidye verilmesini vasiyet etmişse, o zaman varisler onun malından üçte



birisini çıkarıp vasiyeti yerine getirirler ise sahih olur. Yolcu veya hasta Ramazan orucunu tutamaz ve Ramazandan sonrada kazasını yapmadan
ölürse ölmeden önce vasiyet etmesi gerekir. Eğer vasiyetsiz olarak ölürse, varislerine orucun kefareti lazım gelmez. Fakat varisler kendi
arzularıyla, murislerinin geçmiş olan oruçlarının kefaretini verebilirler.
 
Keffaret
 
Kefaret" terim olarak örtücü demektir. Şu halde hangi surette olursa olsun, işlenen bir suçu ve günahı örten ve götüren şeye kefaret denir. Allah (cc)
bazı suçlan ve günahları birtakım vesilelerle affeder, îşte suçların ve günahların bağışlanmasına yarayan bu vesilelere "keffaret" denir. Keffaret
beş kısma ayrılır.
1- Oruç Kefareti: Ramazanda kendi arzusuyla özürsüz olarak, orucunu bozan bir Müslüman'ın vereceği cezadır. Daha önce geçtiği gibi, orucu
bozup, hem kaza hem de kefaretini gerektiren şeylerden birini yapmak, orucu bozduğu gibi, kefareti de gerektirir. Fakat, bilerek ve özürsüz olarak
orucu bozduktan sonra, aynı gün, nifas, hayız gibi oruç bozmayı helal yapan bir durum olursa, kefaret sakıt olur. Fakat o özüre veya hastalığa
kendisinin sebep olmaması gerekir. Eğer o özrü kendisi meydana getirirse, kefaret o zaman düşmez. Orucu yedikten sonra, kendi isteğiyle veya
zorla sefere çıkması da kefareti dü sürmez.
2- Halk Kefareti: Yani hac için ihrama girip de, bir özür için vaktinden evvel saçlarını tıraş ettiren kimsenin, tutması gereken üç günlük oruçtur. Bu
oruç birbiri ardından tutulduğu gibi, ayrı ayrıda tutulabilir.
3- Kati Kefareti: Bir müslümanı veya zimmiyi hata ile öldürenin vereceği kefarettir. Örneğin ava attığı bir kurşunun, bir şahsa i-sabet edip, onu
öldürmesi, şu halde sehven olan öldürmedir. Şu halde bir kişiyi hata ile öldürenin kuvveti olursa, yani mali durumu müsait olursa, o zaman bir
mü'min köle veya bir cariye azad eder. Şayet bunu yapmaya gücü yetmezse, iki ay aralıksız olarak oruç tutar.
4- Zihar Kefareti: Kendi karısının vücudunun tamamını veya büyük bir kısmını kendisine ebediyen haram kılarsa ve haram olan kadının bütün
vücuduna veya haram olan uzvunu teşbih etmeye zihar denir. Mesela bir adam karısına "Sen bana annem gibisin" veya "senin sırtın anamın sırtı
gibi" demesi gibi. Bunu söylemek kefareti gerektiren bir şeydir. Bu kefareti ödemeden, karısıyla cinsel ilişkide bulunmak haramdır. Zira Allah (cc)
şöyle buyurmuştur;
Zihar yaptıktan sonra, söylediklerinden vazgeçenler, onlarla temasta bulunmadan önce, bir köle veya cariye azad etsinler. Köle azad etmek imkanı

olmayanlar, hanınüanyla temasta bulunmadan önce peş peşe iki ay oruç tutsunlar. Bunda güç ye-tiremeyen, altmış fakiri doyursun. 
[88]

 Yani altmış
fakiri sabahlı akşamlı doyurmaktır.
5- Yemin Kefareti: Yemin, bir sözü takviye için kullanılan, kelime veya cümledir. Allah'ın adına and vermek suretiyle olur. "Vallahi şu işi
yapacağım" veya "yapmayacağım" gibi.
Yemin üç kısma ayrılır. Yemini gamus, yemini lağv, yemini münakide.
a- Yemini ğamus: Ğamus, batına, aldatıcı manasına gelir. Böyle bir yemin, sahibini günaha batırdığı için, bu yemine ğamus yemini denmiştir.
Bunun kefareti yoktur. Zira kasıtlı olarak yalan yere yemin etmiştir. Bu sebeple, tevbe edip, Allah'tan af dilemesi lazımdır. Allah'ın affına mazhar
olamayan kişinin yeri de cehennem olur. Zira Hz. Muhammet (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur; "Büyük günahlar; Allah'a ortak koşmak, ana ve
babaya asi olmak, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir."

Safilere göre bu yeminin kefareti vardır. 
[89]

b- Yemini Lağv: Yemini kast etmeyerek, yalnız tekit için, "evet vallahi", "hayır vallahi" veya dilin kaymasıyla edilen yemin lağv yeminidir, yani
geçersizdir. Bu şekilde olan bir yemin bağlanmış bir yemin değildir. Günah olmaz, aynı zamanda kefareti yoktur.
Zira Allah (cc) şöyle buyurmuştur;

Allah, yaptığınız kasıtsız yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Fakat bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar.
[90]

c- Yemini Münakide: Bu bağlanmış olan yemindir. Müstakbel zamana bağlanmış olan yeminlerdir. "Vallahi şöyle yapacağım" dedikten sonra bu
denilen şeyin mubah olması halinde, o şeyin yerine getirilmesi vaciptir. Ettiği yeminin aksini yaparsa, o zaman fidye lazım gelir. Fakat, Vallahi
haram bir şey içeceğim" gibi veya kamu yararına aykırı ise, o zaman yemin bozulur. Daha sonra kefaretini vermek lazım gelir.
 
Yeminin Kefareti:
 
Yeminini bozan kimseye üç şeyden birini yapmak caizdir.
1- Müslüman bir köleyi azad etmek.

2- On fakire birer avuç yiyecek vermek. 
[91]

3- Gömlek, atlet, çorap gibi giyeceklerle, on fakiri giydirmek. Bunlan yapmak mümkün olmadığı taktirde, o zaman üç gün
oruç tutmak gerekir.
Yeminin sahih olması için üç şartı vardır.
i- Yemin edenin, akıllı ve ergin olması. Buna göre delinin ve çocuğun yemini sahih değildir. Zira bunlar mükellef değildir.
ii- Yeminin Lağv olmaması; buna göre, "evet vallahi, hayır vallahi" gibi kelimelerle yemin kast etmeyerek, yalnız dilin alışkanlığıyla veya dilin
kaymasıyla ağızdan çıkan böyle bir söz yemin sayılmaz.
iii- Yeminin, Allah'ın has isim ve sıfatlarından biriyle meydana gelmiş olması gerekir.
Şu halde yemin, bizzat "Allah" lafzıyla ve Allah'ın isimlerinden bir isimle veya Allah'ın sıfatıyla, Kudret ve îlim gibi sıfatlarından birisiyle
yapılması şarttır. Rahman, Halikul-Halk gibi mübarek isimlerinden herhangi birisiyle yemin etmek caizdir. Kahir, Kadir ve Rahim gibi,
çoğunlukla Allah'ın ismi olarak kullanıldığı gibi, bazı varlıklara da takılabilen böyle sözlerden her hangi birisiyle edilen yemin, muteberdir. Fakat
yemin eden kimse bu sözle, Allah'ın ismin kast etmedim filan adamın ismini kast ettim" derse o yemin sayılmaz. Basir, Semi, Mevcud, ve Hayy



gibi, hem Allah hem de kullar hakkında kullanıldığı için, sahibinin niyetine göre değişir. Eğer Allah'ın mübarek ismini kast ederse yemin olur.
Aksi ise yemin olmaz. Allah'ın Celali, Allah'ın Kudreti, Allah'ın Azameti, Allah'ın izzeti, Allah'ın Kelamı gibi, îlahi sıfatlarla edilen yemin caizdir.
Allah Tea-la'nın, isim, zat ve sıfatlarından başka varlıkların isimleriyle ilen yemin sahih değildir ve mekruhtur. Akabe'ye, velilere, alimlere, Cebrail
gibi mukaddes bir varlık dahi olsa kesinlikle caiz değildir. Zira Hz. Muhammet (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur; .   .  
Agah olun! Elbette ki Allah (cc), sizleri babalarınızın isimleriyle yemin etmekten yasak etti. Artık kim yemin edecekse, Allah'ın ismiyle yemin

etsin, yahut da sussun." 
[92]

Hz. Muhammet (sav) Efendimiz'in yemin şöyleydi; Hayır. Kalpleri çevirip eviribe yemin ederim" şeklinde idi. Abdullah bin Ömer den rivayet

olunmuştur.
[93]

"Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim. Muhammedi'n nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim. 
[94]

 şeklinde yemin ettiği de rivayet
olmuştur.
Herhangi bir kimse, Allah'a saygı ve hürmet gösterdiği gibi, bir mahluka saygı göstererek yemin ederse kesinlikle kafir olur. Zira Hz. Muhammet
(sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Bir kimse, Allah'tan başka bir şeye yemin ederse kafir olur." Şu halde, Evliyalara, türbelere yemin etmekte kesinlikle caiz değildir. Bir kişi, "şu
bana söz ve and olsun" veya "yemin ederim şunu yapacağım* dese, kesinlikle bu, yemin kısmından değildir. Bir kimse "Eğer ben bu işi yaparsam
Hıristiyan olayım veya Yahudi olayım" gibi bir yemin ederse, eğer onun maksadı, o işten aciz olduğu için, o işten uzak durmak, o işi yapmamak
ise, istiğfar edip, Allah'tan mağfiret dilemelidir. Aynı zamanda Kelime-i Şahadet getirmesi de sünnettir. Kefaret de lazım gelmez. Eğer maksadı
gerçekten, o işi yapsa ise dinden gerçekten çıkmak ise, o zaman o işini bir daha yapmasıyla kafir olur. Yani dinden kesinlikle çıkmış olur.
Yemin iki kısma ayrılır.
i- Sarih Yemin: Allah'ın zatına özel olarak, isimlerinden herhangi bir imiyle yemin etmektir. Örneğin, "Alemlerin Rabbine yemin ederim" veya
"Allah'a yemin veya Kasem ederim" gibi lafızlarla yapılan yemindir. Sarih yemin konuşmak ile yani, Allah'a kasem olsun dedikten sonra akit yani
yemin olur. Bundan dönmesi kabul edilmez. Zira bu lafız ve konuşmaların yeminden başka anlamı yoktur. Ancak bu lafzın yemin kastıyla
söylenmiş olması lazımdır. Eğer dil alışkanlığıyla ağızdan çıkmışsa, o zaman yemin değildir. "Zira Allah sizi, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan

yeminlerinizden ötürü cezalandırmaz. Fakat kasten ettiğiniz yeminlerden ötürü sizi muhasebe eder." 
[95]

 Hz. Aişe (ra), "Bu ayet, evet vallahi,

hayır vallahi, şeklindeki yeminler hakkında nazil oldu" demiştir.
[96]

Hz. Muhammet (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
"Bu yemini lağv dır, şer-i yemin değildir. Bir kimsenin evinde, evet vallahi, hayır vallahi demesinden ibarettir."
Bu yeminlerde kefaret lazım gelmez. Yemin geçmiş bir şeyden yapıldığı gibi, istikballe ilgili olarak da yapılır. Mesela "Allah'a yemin ederim ki ben
o işi yaptım veya, Allah'a yemin ederim ki o işi yapmadım." Bu şekildeki olan bir yemin şer-i bir yemindir. Zira Cenab-ı Allah (cc) şöyle
buyurmuştur;

Söylemedik diye Allah'a yemin ederler. 
[97]

 Yeminin istikbali ise şu şekilde yapılır. "Allah'a yemin ederim, şu işi bundan sonra yapmayacağım."

Zira Hz. Muhammet (sav) E-fendimizin şu şekilde yemini olmuştur. Allah'a yemin ederim ki, ben Kureyşe savaş açacağım,
[98]

 İstikbal ile meydana
gelmiş bir yemindir. Boş yere yemin etmek mekruhtur.
Zira Allah (cc) şöyle buyurmuştur;

Yeminlerinize, Allah'ı engel kılmayın. 
[99]

Çok yemin etmenin mekruh olmasının nedeni, çok yemin eden kimsenin yemini yerine getirmesini aciz kılmasıdır.
Hermele şöyle diyor; "Ben İmam Şaüiden kulağımla duydum diyerek şunu nakleder. "Ne doğru nede yalan olarak Allah'ın adıyla hayatım boyunca
hiç yemin etmedim."
Yemin üç kısma ayrılır.
i- Haram olan yemin: Bu haram için veya bir vacibin terki i-çin veya yalan olarak yapılan yemindir.
ii- Vacip olan yemin: Bu, mazlumu zulümden kurtarmak için veya hakkı meydana çıkarmak için, yeminden başka çare olmadığı taktirde yapılan
yemindir.
iii- Mubah olan yemin: Bu, günahtan kaçmak veya sevap işlemeye götürmek veya insanları hakka iletmek veya insanları batıldan çevirmek
maksadıyla yapılan yemindir.
iv- Hz. Muhammet (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Allah'a siz aciz olmadıkça, Allah Teala aciz olmaz. 
[100]

 Hz.  Muhammet (sav) Efendimizin bu hadiste yaptığı yemin, mubah olan bir yemindir.
v- Mendup olan yemin: Bu, yapılan nasihat ve vaizlerden etkilenmeye neden olan yemindir. İnsanın işlerinde veya sözlerinde kendisine itimat
edilmesini sağlamak ve şevkini artırmak
İçin Allah'ın adıyla yemin etmesidir. Öyle bir yemin Allah'a o-lursa, yani Onun için olursa, o zaman kötü edebin en büyükle-rindendir. halde,

insanlar arasında sulh yapmak, iyilik etmek huşun da yeminlerinize Allah'ı hedef ve engel kılmayınız. 
[101]

Allah'tan korkan ve Ona tazim eden bir mü'minin, bir takım menfaatleri için Allah'ın adıyla yemin etmesi kötü bir davranıştır. Bunun tehlikeli
neticelerinden birisi, kişinin, Allah'ın ismiyle yemin ederken yalanı adet edinmesidir. Buna "yemini ğamus" denir. Eğer sahibi, bu yemini terk
etmek suretiyle tevbe etmezse bu onu cehenneme götürür ve aynı zamanda, kazancının ve malının bereketinin gitmesine neden olur. Zira Hz.
Muhammet (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Yemin, malını satmasına neden olur, yani zannedilir. Hadıza-tında, malın ve kazancın mahv nedenidir. 
[102]

 Başka birhadisteise şöyle buyurulur:



Büyük günahlar; Allah'a şirk koşmak, ana-babaya karşı gelmek, suçsuz bir insanı öldürmek ve yemini gamus yani yalan yere yemin etmektir."
Bunu kim yaparsa Cehenneme gider.
 
Kinayeli Yeminin Hükmü:
 
Kinayeli yemin de, ancak ve ancak niyet ve yemin kastının bulunması lazımdır. Eğer bir kimse, bu söylediğim sözümle yemini kast etmedim"
derse kabul etmek lazım gelir. Mesela rızık verene (Er-Razıka), yaratana (El-Halıka) veya Rabbe yemin edildiğinde bu yemin sahih olan
yeminlerdendir. Eğer bu lafızlarla, Allah'tan başkası kast edilirse, kast olunan anlama dönüşür ve yenin sayılmaz. Zira lafızlar mukayyed olduktan
sonra, kul hakkında da istimal olabilir. Zira Allah (cc) şöyle buyurmuştur;

Siz Yalan yaratıyorsunuz. 
[103]

Ayetteki yaratma vasfı doğrudan kula isnad olmuştur. Ayetin manası şöyledir; "Siz Allah'ı bırakıp putlara tapıyor ve yalan uydurup duruyorsunuz.
Sizin, Allah'ı bırakıp ta taptıklarınız, size bir rızık veremezler." Bu ayette rızık gene kula isnad olmuştur. Keza bu ayette de "Rezzak" vasfı kula
isnad edilmiştir.
Ayetin manası şöyledir;

Eğer mirasın taksimi sırasında, varis olmayan akrabalar, yetimler ve fakirlerde orada bulunursa, onlara da terekeden bir kısım rızık verin." 
[104]

Bu ayette de "Rab" kelimesi, "Efendi, hizmet edilen kişi" mana sında kullanılmıştır.

Dedi ki; Efendine dön. 
[105]

Buradaki "Rabbi" İsmi faildir yani mastardır. İsmi-1 fail mana-sındadır. Murebbi manasındadır. Bu lafız, mukayyed olarak Allah'tan başkası için
kullanılmıştır. Şu halde, bir kimse Allah'ın Kelamına yemin ederim veya ilmine veya Allah'ın kudretine yemin ederim diye, yemin ederse, bu
gerçek yemin sayılır. Fakat kudret ile makdur'u, kelam ile harfleri veya sesleri veya ilim ile malumu kast etmemesi lazımdır. Eğer bunlara yemin
içen bir kimse, her ikisine de kast ederse, kesinlikle o zaman söylemiş olduğu söz, yemin sayılmaz. Zira Allah nezdindeki harfler, sesler, makdur,
malum Allah'ın zatına dahil olmadığı gibi, Onun sıfatlarında da değildir.
 
Yeminde Birr ve Hinsin Manası ve Hükümleri
 
1- Allah'ın adı veya sıfatıyla yemin içen kimse bu yeminde sevap kazanmanın anlamı şöyledir; Mesela yemin ile bir vacip meydana gelse, o vazip
olanı yapar, veya yeminle kuvvetleyip, haber verdiği şeyde doğru söyler. Bu şekilde olan yeminden sevap kazanılmış olunur.
2- Bir kimsenin yemin ederek kendisine vacip olduğu şeyi yapmaması ya da yemin ettikten sonra söylediği o şeyde yalan çıkması halinde, kendi
yemininden dönmesi gerekir. Eğer o adam, Hms yani yemininden dönmese günahkar olur. Eğer dönerse yani hıns ederse, o zaman kefaret lazım
gelir. Şu halde, yemininden sonra, ondan daha hayırlı bir şey hatırına gelse, o zaman yeminini bozması lazım gelir ve aynı zamanda da yeminin
kefareti gerekir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Herhangi bir kimse, bir şeye yemin eder ve sonra, o yeminden daha hayırlısını görürse, onu yapsın ve yeminin kefaretini de ver.
[106]

Hıns zamanı, günah demektir. Fakat yemin içtiği için keffaret anlamında kullanılmıştır.
Yeminde Birr ne demektir?: Bir kimse iyi bir şey için yemin içtikten sonra yeminini yerine getirmesi ve mesuliyetten kurtulmasıdır.
Yeminde Hanis ne demektir? Birincisi, yeminle Haris olmaktır. Bir kimsenin yemin vasıtasıyla kendisine vacip olan bir şeyi yapmamasıdır. Mesela
Perşembe günü bir yoksula sadaka vermek için Allah adıyla yemin eden kimse, o gün sadaka vermezse, o kimse yemini sebebiyle hanis olur. Bu
yeminin hükrnü, günahkar olan o kimsenin üzerine kefaretin vacip olmasıdır. İkincisi, bir kimsenin yemin ile haber verdiği bir şeyde aynı
çıkmaması, o zaman yemin ile hanis oluyor. Örneğin, meskeni olmadığı halde, "Allah'a yemin ederim ki bu mesken benim malımdır" bu şekilde
olan bir yemine, yemini hıns denir. Buradaki hınslığın manası yemin sahibinin ikaba müstehak olmasıdır, Aynı zamanda kefaret de kendisine lazım
gelir. Zira bu yemin, akdedilmiş bir yemin sayılır. îkinci yemin, günah bakımından birinci yeminden daha fazla günahtır. Zira, Allah adıyla yalan
yere yemin ettiği içindir. Bir kişi kefaretten uzak olmak için, sık olarak Hz. Muhammed (sav) Efendimize yemin ederse, eğer bu kişinin Hz.
Muhammed (sav) Efendimizi küçümseme gibi bir niyeti olursa, kesinlikle o adamın kötü bir halde ölmesinden endişe edilir. Eğer bu maksatla
yemini olursa, kuşkusuz olarak kafir olur. Zira Peygamberlerin ve Fahri Alemin küçümsenmesi kesinlikle küfürdür.
Bir kimse, bir şey için yemin istediği zaman, başka bir şeye dili kayarsa, o yemin geçersizdir. Mahsus olarak, sarhoş edici haram olan bir şeyi
vermek veya içmek maksadıyla, aklı başından gittikten sonra o kimsenin yemini geçerlidir. Gelecek zamanda bir şeyi yapmamak veya yapmak için
yemin etmek mekruhtur. Fakat haram ve mekruh olan bir şeyin terki için veya bir farzı veya sünneti ifa etmek için, yemin etmek kuşkusuz olarak
mekruh değil, aynı zamanda ibadet sayılır. Herhangi bir iş olursa olsun, o işi yapmamak için bir kimse yemin etse, sonra o işin yapılması için başka
bir adama emir verirse veya onu vekil ederse, yemini bozmuş olmaz. "Allah adına istiyorum ki" veya "Allah adına sana yemin ederim ki" bu
şekilde o-lan bir konuşma, eğer bu sözüyle muhatabından sadece yardım istiyorsa veya muhatabının yeminini (onun yemininin gereğini
yapmasını) istiyorsa, bu taktir de, yemin kısmından sayılmaz. Çünkü bu sözle, kişinin kasdı yemin olmamıştır ve aynı zamanda muhatabına yemin
verdirmemiştir. Bunun için Allah adına insanlardan bir şey istemek kesinlikle mekruhtur. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

Allah'ın vechi ile ancak Cennet istenir. 
[107]

Bir kimsenin "filan kadınla evleneceğim" diye yemini olursa, bu yemini ettikten sonra, vekaletini başka bir adama vererek nikah akdi yapmak
isterse, o zaman yemininden nahis, yani dönmüş olur. Zira evlilik sadece akde şamil gelemez. Belki akdine şamil geldiği gibi, neticelerine de şamil
gelir. Şu halde bir kimse, akit fiilini yapmayacağına yemin etse ve bu fiilide yapmasa, fakat akdin neticelerini yapsa, bunun için yemini bozmuş
olur.
Bir kimse "Allah'a yemin ederim ki ben bu iki elbiseyi giymeyeceğim veya şu iki kişiye selam vermeyeceğim" derse, sonra elbiselerden birini



giyse veya o iki kişiden birine selam verse, yemininde ha-nis olmaz, yani yemini bozulmaz. Zira yemin, her iki şeyin tümüne birden yapılmıştır. Bir
kişi "Allah'a yemin ederim ki ben bu yemeği yemeyeceğim, şunu da yemeyeceğim veya şu adama selam vermeyeceğim, şuna da vermeyeceğim"
dese ve yemeklerden birini yemekle veya adamlardan birine selam vermesiyle yemini hanis olur yani yemini bozmuş olur. Zira yemin her biri için
ayrı ayrı meydana gelmiştir. Bir kimse Allah'a yemin ederim ki bu ilacı yiyeceğim veya bu iki adamla konuşacağım dese ve onlardan birini yiyip,
biri ile de konuşsa yemininde nahis olur, yani yemini yerine getirmiş sayılmaz. Zira yeminin yerine gelmesi için, her ikisi de meydana gelmelidir.
Yemin kefaretini eda ederken niyetini getirmek farzdır. Zira niyetin kefareti getirilmeden caiz değildir. Örneğin kefaret olarak köle azad ediyorsa,
"Bu köleyi ifsad ettiğim Ramazan orucunun kefareti olarak azad ediyorum" demelidir. Zira buda oruç ve zekat gibi mali ve bedeni bir vecibedir.
Bunun sahih olması içinde niyet şarttır. Zira ameller ancak niyetlere göredir. Bunun için, kefaretin edası için, kayıtsız olarak köle azad etmeye ve
iki ay oruç tutmaya veya altmış fakiri doyurmaya niyet etmek yeterli değildir. Zira bunlar bazı evkatta nezir ve adak içinde olabilir. Bu nedenle
tayin suretiyle şu, orucun kefaretidir. Söylemek yani niyet etmek farzdır.
Ramazan orucunu, cinsel ilişkide bulunmak kaydıyla ifsad e-den kimseye, cinsel ilişkinin sayısınca kefaret ve kaza lazım gelir. Şu halde, iki gün
cinsel ilişkide bulunmuşsa, iki kefaret ve iki kaza lazım gelir. Dinde, bir fiilin cezası muayyen olduktan sonra, zina, zina iftirası, hırsızlık, kati, içki
içmek gibi yasaklar işleyene hadd cezası tatbik edildiğinde, bu ceza dünyadaki olan suçun, karşıdaki olan kefaretidir. Bu cezaya çarptırılan kişi, bu
suçundan dolayı tevbe etmese bile, bu suçtan ötürü, Allah o kişiyi ahirette bir daha cezalandırmaz. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle
buyurmuştur;
Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemek üzere bana biat ediniz. İçinizden
sözümde duran olursa, ecir ve mükafatı, Allah'ın Kerem ve Faziletindedir. Bu söylediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada cezaya
çarptırılırsa, bu ceza ona bir kefarettir. Bunlardan birini yapıp ta, yaptığı fiili Allah örterse işi Allah'a kalır, terse Allah Affeder dilerse azap eder.
Başka bir hadiste ise şöyledir;
Kim cezayı gerektiren bir suç işlerde, cezası öne alınarak, cezası dünyada verilirse, Allah Ahirette kuluna cezayı iki defa vermekten daha
adaletlidir. Kim, bir şer-i ceza gerektiren bir suç işlerde, Allah onu örter ve kendisini affederse, Allah'ın keremi affettiği bir şeye dönmekten daha
üstündür." Başka bir hadiste ise şöyledir;
O arkadaşınız namına bir köleyi azad edin. Zira o kölenin her bir uzvu karşılığında, Allah arkadaşınızın bir azasını ateşten azad eder." Şu halde kaza
ile öldürmede kefaret vacip olduğuna göre, kasten öldürmede kefaretin vacip olması bittenkı evladır.
 
İ'tikaf
 
Terim olarak itikaf, bir yerde durmak, beklemek, o yerde kendini hapsetme ve devam etmek demektir. O yer ister hayır, isterse kötü olsun.

Kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavime rast geldiler. 
[108]

Hani o, babasına ve kavmine "tapıp durduğunuz bu heykeller nedir?" 
[109]

 demişti.

Mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman hanımlarınızla cinsel ilişkide bulunmayın. 
[110]

îtikafm şer-i manası ise; Özel bir niyetle mescitte durmaktır. Senenin bütün günlerinde itikafa girmek müstehaptır. Fakat Ramazan ayında itikafa
girmek fazilet bakımından daha uygundur. Şu halde şer-i olarak, bir mescitte veya ona benzeyen bir yerde, itikaf niyetiyle bir süre durmaktır.
îtikaf üç kısma ayrılır.
Vacip, sünnet ve müstehap Mesela nezir bir itikaf vacip, Ramazanın sonunda itikafa girmek müekket sünnet, başka günlerde ibadet kastıyla
mescide girmek ve bir süre durmak da müstehaptır.
 
İtkafın Amacı:
 
Halisane olarak Allah'a yönelmek, boş vakitleri ibadete hazır etmek amacıyla, Cenab-ı Allah'ın kapısında mağfiret oluncaya kadar ibadet etmektir.
Itikafın süresi, îmam Yusuf a göre bir gündür. İmam Muhammed'e göre bir saattir. Malikilere göre itikafm en az süresi bir gün bir gecedir. Şafiilere
göre ise "Sübhanellah" diyecek kadar bir zamandan, daha fazla durmaktır. Hanbelilere göre en az süre bir an durmaktır. îtikaf diğer dinlerin
şeriatlarında da vardır. Zira Allah (cc) şöyle buyurmuştur;

İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, itikaf edenler, secde ve rükû edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik. 
[111]

 
İtikafın Meşruiyeti:
 
Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kitaptan delil ise Cenab-ı Allah'ın şu ayetleridir;

"Sizler mescitlerde itikafta iken hanımlarınıza yaklaşmayın." 
[112]

İlk ayette, itikaf ibadetlere mahsus olan mescitlere nispet edilmiştir. Diğer yandan, itikaf için mubah olan cinsel ilişkiyi terk etmek, onun bir ibadet
olduğunu gösterir.
Sünnetten delil; İbn-i Ömer, Enes (ra) ve Hz. Aişe (ra)'m rivayet ettikleri şu hadistir;
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz Medine'ye geldiği zaman, vefatına kadar Ramazanın son on gününde itikafa girerdi. Hz. Muhammed (sav)
Efendimiz, Ramazanın ortası olan on gününde itikafa girerdi. Sonra Ramazanın son on günü, vefat edinceye kadar itikafa girerdi. Aile fertleri

vefatından sonra itikafa devam ettiler. 
[113]

Şu halde Hz. Muhammed (sav) Efendimiz Ramazanın son on gününde itikafa girerdi. Hz. Muhammed (sav) Efendimizin bu usulü, Cenab-ı Allah



(cc)'ün kendisini vefat ettirdiği zamana kadar devam etti. Hz. Muhammed (sav) Efendimizin vefatından sonra, onun zevceleri itikafa girmişlerdir.
"îtikaf' her zaman müstehaptır. Fakat bir kişi itikafa girmeyi nezir etse, o zaman itikaf vacip olur. İtikafın Ramazanın son on gününde sünneti
müekkede olmasının anlamı, Kadir gecesinin ihya e-dilmesi içindir. Zira Kadir gecesinde yapılan amel, Kadir gecesinden başka yapılan bin aydan
daha hayırlıdır. Alimlerin ekserisi, Kadir gecesinin son on gününde olduğunda ittifak etmişlerdir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle
buyurmuştur;
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle dedi; O, (Kadir gecesi) tek sayılı bir gecede bana gösterildi ki, ben o gecenin sabahında toprak ve su
üzerinde secde ediyordum ve yirmi birinci gecenin sabah namazına çıktı. Yağmur yağıyordu, mescidin tavanı damlamıştı. Bende çamur ve suyu
gördüm. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz sabah namazını bitirip mescitten çıkarken, alnı ve burnunun ucu çamurlu ve yaştı. Birde bakınca o
gecenin son onunda olan yirmi birinci gece idi.
Başka bir rivayete göre ise şöyledir; Kadir gecesinin hangi gece olduğu bana bildirildi, sonra unuttum ve kendimi o gecenin sabahında su ve çamur

üzerinde secde eder gördüm.
[114]

Ravi diyor ki; yirmi üçüncü gece yağmur yağdı. Şu halde Kadir gecesinin hangi gece olduğundan ne kadar onun hakkında ihtilafı gerektiren
rivayetler gelmişse de, aşağıdaki hadise senet olarak, Ramazanın 27. Gecesi, tüm Müslümanlarca kabule şayan görülmüştür. Bir de dokuz harftir.
Ayeti Kerimede üç kez tekrarı olmuştur. Bu üç, dokuzla çarpılırsa 27 meydana gelir. Bu hadiseye dayanarak, bütün İslam dünyasında kadir
gecesini 27. gece olarak tasvip etmişlerdir. Başka bir hadiste ise şöyle rivayet olunmuştur;
Muaviye bin Ebu Süfyan (ra) dan; Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurdu; "Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesidir."
îtikâfın icmai: Tüm fakihlerin adak olmadıkça, Ramazanda ol sun veya başka zamanlarda olsun, itikafa girmeyi sünnet olarak kabul etmişlerdir.
Ramazanın birinci gecesinde, İbrahim (a.s.) suhufu inmiştir. Ramazanın on ikisinde Davud (as) Zebur kendisine inmiştir. Ramazanın on sekizinde

îsa (as)'a İncil inmiştir. Hz. Muhammed (sav) Ramazan ayının yirmi dördünde, Kur'an-ı Kerim ilk olarak inzal olmuştur. 
[115]

Itikafın sahih olması şu şartlara bağlıdır;
i- îtikafta bulunan kişi Müslüman olmalıdır.
ii- Akıllı olmalıdır.
iii- Temiz olmalıdır, zira gayri müslimin, akıl hastasının, cünü-bün, hayız ve nifastan temizlenmemiş kişinin itikafı kesinlikle caiz değildir.
iv- İtikafa niyet edilmiş olmalıdır. Niyetsiz olarak yapılan bir i-tikaf kesinlikle caiz değildir. Niyetin dil ile de söylenmesi gerekir.
v- İtikâf mescitte veya onun hükmünde olan bir yerde yapılmalıdır. Fakat büyük camilerde yapılması daha uygun olur. Kadınların kendi evlerinde
mescit edinecekleri bir oda da itikafları daha uygundur. Kadınların dışarıdaki mescitlerde itikaf etmeleri ne kadar caiz ise de, yinede mekruhtur.
Kadınların kendi meskenlerinde namaz kılmaları, camilerde namaz kılmalarından daha sevap olduğu gibi, meskenlerindeki itikafları,
camilerdekinden daha faziletlidir.
îmam Safîye göre; itikaf şerefe layık bir yerde yapılmalıdır. Burası da ancak mescittir. Şu halde evlerde mescit edinilen yerler bu şerefe denk
değildir. Bütün mescitlerde itikaf caizdir. Mutekit olan kimse, içinde Cuma namazı kılman bir camide olması daha efdaldir. Tâki Cuma namazına
çıkmamak ihtiyacı olmasın. Kadın, misafir ve kölenin, bunlara Cuma namazı farz olmadığı için, hangi camiye iti-kafa girmek isterlerse girebilirler.
Eğer kadın kendi evinini mescidinde itikafa girerse, bundan iki görüş vardır. Birincisi imam safinin yeni görüşüdür. Bu görüş sağlamdır. Buna göre
kadının kendi evinde itikafa girmesi sahih değildir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimizin hanımları mescitte itikafa girerlerdi. Onların evleri dar

olduğundan itikafa girmek için uygun değildi. Şayet onların evleri geniş olsaydı, o zaman evlerinde itikafa girmeleri daha uygun olurdu." 
[116]

Özür olmadan mescitten dışarı çıkmak itikafı bozar. Sünnet olan itikafı yerine getirmek için oruçlu olmak şart değildir. Ancak oruç tutmak
sünnettir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

İtikafa giren kimsenin oruç tutması şart değildir, ancak isterse tutabilir. 
[117]

 
Nezredilen İtikaf:
 
Bu itikafın üçüncü kısmıdır. Eğer bir kimse belirli bir müddet için itikafa girmeyi nezrederse yâni adarsa, o müddet zarfında, ab-dest, tuvalet ve
benzeri ihtiyaçlar dışında mescitten çıkması caiz olmaz. Mescitten çıkmak haram olduğu içinde itikafı da ifsat eder. Bu nedenle bir daha baştan
itikafı eda etmesi lazım gelir. Bir kimse oruçluyken itikafa girmesi adak etse oruçlu olarak itikafa girmesi lazım gelir. Zira bu orucu kendisine
vacip kılmıştır.
Özet olarak Maliki ve Safilere göre her camiada itikaf caizdir. Hanefıler ve Hanbelile ise; itikafta mescidin cami olmasını şart koşuyorlar. Cumhura

göre ev mescitlerinde itikaf caiz olmayıp sadece Hanefılere göre kadınlar için caizdir. 
[118]

Mescidi-El-haram veya Mescidi Nebevi veya Mescidi Aksada itikaf etmek için adakta bulunan kimse muayyen olunmuş yerde itikafa girmesi
lazım gelir. Fakat bir kimse Mescidi Aksa da itikaf etmek için adak ederse ondan daha efdal olan Mescidi Nebevi ve Mescidi Haramda itikaf
edebildiği gibi Mescidi Nebevi'de de itikaf etmek için adak adarsa Mescidi Haramda itikaf edebilir. Şu halde ne Mescidi Nebevi Mescidi Haramın
yerini nede mescidi el aksa Mescidi Nebe-vi'nin yerini tutamaz. Bu üç camiden başka bütün camiler arasında kesinlikle bir fark yoktur. Hepside
eşitlik bakımından birdir. Zira bir kimse itikafı belirli bir camide yapmak için adak adarsa adaklanan camide yapması şart değildir. O halde başka

camilerde itikafa girebilir ve namaz kılabilir.
[119]

 İsterse itikaf yapmayı veya namaz kılmayı nezir ettiği cami diğer camilerden daha üstün olsun.
Meselâ Anka-ra'daki Hacı bayram camiide itikafa girmeyi adak eden bir kimse İstanbul'daki Sultan Fatih camiinde bunun yerine itikafa girebilir.
Ha-nefîler ve Safîlere göre mescidin üstü mescidi çevreleyen ve kapısı ve minaresi avluda bulunan mescidden sayılmalıdır. Zira cünüp kişiler bu
zikredilen yerlerden de men olmuşlardır.
Kadının itikafa girebilmesi için kocasından izin alması gerekir. Koca eşine itikaf izni verince artık bundan dönemez. Hanefî, Safî ve Hanbelilere
göre kadına kocası tarafından izin verilmesi şarttır. O halde kocasının izni olmadan bir kadının itikafa girmesi ne kadar adanmış bir adak dahi olsa



sahih olmaz. Zira adanmış olan itikafda oruç şarttır. Malikilere göre kocasının izni olmadan itikafa girmesi ne kadar sahih bile ise günahkar olur.
Susmak yani samt orucu da mekruhtur. Zira Resul-u Ekrem (sav) samt olan oruçdan nefyet-miştir. EbuHanife (ra) ye susmak orucuna dair
sorulduğunda "o-ruçlu olduğunda hiç kimse ile konuşmamaktır" diye cevap vermiştir. Aksi halde susmak mekruh değildir. Zira Resul-u Ekrem
(sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim susarsa kurtulur." Konuşmak da mekruhtur. Ancak hayır ile konuşacaksa mekruh değildir.
Yüce Allah şöyle buyuruyor:
Habibim! Kullanma söyle sözün en iyisini söylesinler.
Mescide yapılan ziyade ve ekler sevap bakımından eski camii-den sayılır. Hatta Mescidi Nebevi ve Mescidi Haram çevresinde ki ekler ve
ziyadelerde itikaf yeridir. Zira Ebu Hureyreden gelen bir hadisi şerifte Resul-u Ekrem (sav) efendimiz buyurmuştur. "Bu mescit Sa-naya kadar bina
yani eklerin yapmasıyla fazla olursa gene benim mescidimdir." Bu hadis zayıftır. Zübeyr bunu bekkar rivayet etmiştir. Hz. Ömer'de Mescidi
Nebevi için "Bu mescide eklerde bulunup cebanete kadar ilave etsekte yine Hz. Peygamberin (sav) mescidi olur" demiştir. Bir kimse birkaç gününü
itikafa nezir etse geceleri ile beraber itikafına girmesi lazımdır. Zira günlerin toplu olarak söylenmesi geceleri de içine alır. Araplar arasında ben
seni birkaç gündür görmedim dendiğinde gece ile gündüz birlikte kastedilir. Öyle söylemesinden itikafı ardı ardına yapmak lazım gelir. O halde iki
günün itikafına nezr eden kimseye her ikisinde de geceleri ile beraber itikafa girmek lazım gelir. Zira ikişerde yani tesniyede çoğul anlamı vardır.
Hatta mantık ilmine göre birden fazla cemdir. İbadet te cema dahildir. Safîlere göre bir kişi bir gün itikafa girmeyi nezre etse o günün gecesinde de
itikafa girmesi kendisine lazım gelmez. Bunda ittifak vardır. Zira gece gündüzden değildir. Bu kişinin itikaf yerine sabah vaktinden önce girmesi
güneş kaybolduktan sonra çıkması lazımdır. Zira gündüz sabah vakti ile güneşin kaybolması arasında ki olan zamandır. Bir kişi muayyen bir ayda
itikafa nezir etse o belirli bir ayda geceleri ile beraber itikafa girmek lazım gelir. Zira geceleri de bu aya dahildir. İsterse ay tamam olsun ve
noksan olsun fark etmez. Eğer peş peşe itikafa girmek adaşa o zaman peş peşe girmek lazım gelir. İtikafın adabı şu şekildedir.
1- Cuma kılman mescidde itikafa girmek.
2- İtikafa girdiği zaman iyi şeylerden başka bir şey ile konuşmamak şu halde bütün kötü fiilleri terk etmek gerekir. Kovuculuk ve gıybet gibi
şeyleri yapmamalı şayet öyle şeyler yapılırsa ibadeti boşa çıkılır.
3- îtikafa giren kimsenin yalnız hayırdan başka bir şey yapmaması gerekir. Şu halde konuşmayı keserek kendini Kur'an okumaya zikre,hadis
öğrenmeye Peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye vermelidir.
İtikafın mekruhları ise şunlardır.
1- Hacamat yani kan aldırmak ve kan akıtmak. Eğer mescidin pislenmesi söz konusu olursa o zaman haram olur.
2- Herhangi bir sanat ve işle meşgul olmak mekruhtur. Örneğin yün örmek veya elbise dikmek yada alışveriş yapmak ne kadar az da olsa
mekruhtur.
İtikafi iptal eden şeyler ise şunlardır.
1- Bir kimsenin hanımı ile bilerek cinsel ilişkide bulunması. Cinsel ilişkide meni akmasa da yine itikafi bozulur. Zira Cenabı-ı Allah şöyle

buyurmuştur. "Mescitlerde itikatta iken hanımlarınıza yaklaşmayın. 
[120]

2- İhtiyaç olmadan mescitten çıkmak
3- îrtidad olmadan delirmek veya sarhoş olmak
4- Kadının hayız veya nifas kanını görmesi. Bu durumda kadının mescitte durması haramdır. îtikaftan çıkması lazım gelir. O kadının temiz
olduktan sonra yeni bir niyet ile tekrar itikafa girmesi gerekir.
 

ALTINCI BÖLÜM
 

ZEKAT
 
Zekat
 
Zekat terim olarak "ziyade, bereket, üreme, temizlik, salah ve örme manalarına gelir. Belli mal türlerinin belli bir bölümünü müstahak olan
Müslümanlara temlik olarak vermektedir. Veyahut belli olan bir malın cüzisi belirli bir bölümünü belirli şahsa mülk olarak vermektir." Zekat malı
arttırdığı ve onu muhafaza ettiği için zekat ismini almıştır. Zekat hastır. Yani farz olan sadaya şamil gelir. Bu zekat sadece fakirlere verilir.
Zenginlere verilmesi caiz değildir. Zekata "sadaka" da denilmiştir. Fakat sadaka kelimesi zekattan daha anlamlı ve kapsamlıdır. Zira vacip ve nafile
kabilinden olan hibeleri yani bağışları da içine alır.                                                                     ,
Zekatın Fayda ve Hikmetleri
1- Zekat veren kimse zekat verdiği için mertliği öğrenerek bunu adet haline getirir. Aynı zaman da bünyesinde ki olan cimrilik fitresini söküp atar.
Şayet zekatını o bizzat malından ayırıp verirse ruhi yönden daha rahat olur. Bununla beraber onun malının noksanlaş-maktan da muhafaza eder.
Zira Resul-u Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Sadaka bir malı noksan etmez."
Zekat malı noksan etmez. Aynı zamanda malı artar. Zekat veren kimse kendisini halkın saldırmasından muhafaza eder. Zekat veren kimse de
topluma faydalı olur ve aynı zamanda mal çoğalır. Bunlarla beraber zekat veren kimse Allah rızası için harcadığı malın sevabını da elde eder.
Zekat veren ve alan kimse, zekat ile beraber kardeşlik bağını kurarlar. Zira müslümanlar arasında olan kaynaşmanın, yaklaşmanın derecesi ancak
ve ancak zekatın olması ile daha bariz bir anlam ifade eder. Eğer tüm Müslümanların zekatı hak sahiplerine verdiği düşünülürse Müslümanlar
arasındaki yaklaşma ve kaynaşma kesinlikle bitmez. O zaman Müslümanlar birbirlerine tek bir vücut gibi muhabbet ve şefkat göstermek zorunda
kalacaklardır. Eğer bu şekilde olmazsa toplum ayakta kalmaz.
1- Zekat kalpleri haset, dedikodu, nefret, kin gibi hastalıklardan temizleyecek bir yoldur. Toplumda şefkat, yardımlaşma ve merhamet düşünceleri
kalktığı zaman bu tehlikeli hastalığa hücum e-derler. Zekatın temeli bir toplumda atılırsa o zaman meyvelerini açık açık göstererek kalpleri nefret ve
kinden temizlemede iyi bir etki yapar. Halkın maddi katmanlarının değişik olmasına rağmen dostluk yapmada önemli bir rol oynar.



2- Zekat tembellik ve tembelliğin nedenlerinin yok olmasını sağlar. Zira tembelliğin en kuvvetli sebebi fakirliktir.
Mal olmazsa insan bir şey yapmak için çaba göstermez. Fakat şeriatın gereğine göre zekat müessesesi çalıştığında fakir bir iş yapacak duruma
getirilebilir. însan toplumu çoktan beri fakirlik gördüğü zaman hakiki medeniyet ve tüm semavi dinler bu fakirliği kaldırmak için çokça çaba sarf
etmişlerdir. Hatta ve hatta ki Hz. Ali (ra) şöyle demiş. "Eğer fakirlik bir şahıs olsaydı nerede bulsam ben onu öldürürüm." İnsanları fakir islam
kurtardı, tslam dini gelmeden önce Roma'da, Babil'de ve Mısır'da fakir olan bir kimse doyurucu bir yemek olmadığı gibi insanların merhamet ve
şefkatlerinden de ümitsizdiler. Araplar'da da aynı böyleydi. Bu nedenle İslam dini fakirlik yarasını sormak ve toplumun üzüntüsünü gidermek için
fakir ve muhtaca yemek yedirmeyi, fakirin ihtiyacını karşılamayı imanın vecibelerinden saymıştır.

"Öyle değil siz yetime ikramda bulamazsınız. Miskini de yedirmeye teşvik etmezsiniz. 
[121]

Bu ayet Medine'de nazil olmuştur. Zahir bir ifade ile zekatın vacip olduğunu fakirler vermek sureti ile beyan etmektedir.
Zekat beş temel esaslarından biridir. Zekat islamın beş şartından biridir. Hicretin ikinci yılı şevval ayında Medine'de Ramazan orucu ve fitreden
sonra farz kılınmıştır. Fakihların ittifakıyla zekat Peygamberlere vacip değildir. Zira zekat malın kiridir. Onlar günahlardan müberradır. Aynı
zamanda onların elindeki olan mal Allah'ın emanetidir. Ve onların malı onların mülkiyetinden değildir. Onlardan irsiyet olarak kimse mal almaz.
Örneğin Resul-u Ekrem (sav) e-fendimiz vefatından sonra Hz. Fatrnıa (ra) Ebuhekir'in (ra) yanına gelerek babamın Fedek köyündeki olan bağı ve
bahçesini istiyorum, dedi. Ebubekir'in cevabı kendisine şöyle oldu. Babanızın bıraktığı mal devlet hazinesine gidiyor. Kimseye malını vermek caiz
değildir. Yalnız kendisine varis olan alimlerdir. Zira peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur.
Alimlerpeygamberlerin varisleridir.
Kur'an-ı Kerim'de de seksen iki yerde zekat namaz ile beraber zikredilmiş adeta ikiz kabul edilmiştir. O halde zekat ile namaz birbirine lazım ve
mel zumdurlar. Bununla beraber bir kişi zekatı verip de namazı kılmazsa zekatı kabul olmaz. Yada namazı kılsa zekatı vermese namazı kabul
olmaz. O halde zekat ve namaz beraber yapılması gerekli ibadetlerdir. Zekatın farziyeti kitabı sünnet ve icmai ümmet ile sabittir. Kitaptan delil
Allah Telâla şöyle buyurmaktadır:

Hasat günü ürünün hakkını ödeyin.
[122]

Müminlerin mallarından zekat al ki onları temizleyip mallarını çoğaltsın. 
[123]

Namaz kılın, zekât verin. 
[124]

 Sünnete delil ise Resul-u Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah oh madığına Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak,

zekat vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak. 
[125]

Başka bir hadis ise şöyledir:
Peygamber (sav) Efendimiz Muaz b. Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman ona dedi ki:

"Kendilerine şunu bildir ki Allah onlara zekatı farz kılmıştır. Bu zekat zenginlerden alınır, fakirlere verilir. 
[126]

Bu konuda çok hadisler vardır. İcmai ümmet ise:
"Bütün müctehitler zekatın farzıyyeti üzerinde görüş birliğine varmışlardır. Ashab-ı Kiram zekat vermeyenler ile savaşılması konusunda ittifak
etmiştir. "Şu halde zekatın farzıyyeti kitab sünnet ve icmai ümmet ile sabit olmuştur. Zekatın farz olduğunu inkar eden kimse kesinlikle dinden
çıkar. Namazın inkarı gibi zekatı inkar edende kafir olur. Fakihler arasında zekatın farz olduğu konusunda icma vardır. Hatta Müslümanların avamı
olsun isterse havvası olsun bunu iyice bilmektedir. Bu hususta fakihlerle cahiller ortaktır. Kesinlikle hiç kimsenin zekatı inkar etmesi veya herhangi
bir şekilde tevil etmesi caiz değildir. Zira bu durumda ümmetin üzerinde icma ettiği beş vakit namaz, ramazan orucu, cünüplükten yıkanma, zinanın

haramlığı, anne kızkardeş ve mahremi olan kadınlarla evlenmenin haramlılığı gibi hükümleri inkar edenler hakkında da geçerlidir. 
[127]

İbn Hacer el-Askalani de şöyle demiştir: "Farziyyetini kim inkar etse kafir olur."
Zekatı vermeyen için hem dünyada hem de ahirette azap vardır. Ahirette ki azap yakıcı bir azaptır. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Altın ile gümüşü
biriktirip Allah yolunda harcamayanları yakıcı bir azapla müjdele. Kıyamet gününde bu mallar cehennem ateşinin içinde kızdırılarak sahiplerinin

alınları ve sırtları bu ateş ile dağlanacak ve "Bu sizin İçin sadece kendiniz için topladığınızdır. Topladığınızın acısını tadın denilecek. 
[128]

Resul-u Ekrem (sav) efendimizde şöyle buyurmuştur:
Allah Teâlâ bir kimseye mal verirde o da zekatını ödemezse zekatını ödemediği bu mal kıyamet günü gözleri üzerinde iki siyah benek bulunan
başı kel yılan şekline girip o kişinin boynuna sarılacak ve iki çenesinden tutup yakalayacaktır. Ve şöyle diyecektir. "Ben senin biriktirdiğinim,
senin hazinenim." Hz. Peygamber daha sonra şu ayeti kerimeyi okumuştur. "Allah'ın fazlı kereminden ihsan ettiği mallan vermekte cimrilik
edenlerin bu cimriliğinin kendileri için iyi olduğunu zannetme. Aksi olarak bu onlar için kötülüktür. Kıyamet gününde cimrilik yaparak
vermedikleri bu mallar boyunlarına halka yapılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır."
Başka bir rivayette Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Altın ve gümüş sahibi olan kimse hakkını yani zekatını ödemezse kıyamet gününde onlar
ateşten levha halinde açılacak cehennemde bu levhalar kızdırılacak. Alnı yan tarafı ve sırtı bu ateşten levhalarla dağlanacak cildi yandıktan sonra
tekrar yenilenecektir ve bu kullar arasında hüküm verilinceye kadar uzunluğu ellibin sene olan bir günde tekrarlanacaktır. Sonra yerini görecek ya

cehenneme yada cennete gidecektir.
[129]

Kusur ve ihmalinden ötürü ferde uygulanacak dünyevi cezaya gelince bu ceza zekatı kendisinden almak, tazir etmek ve cebri olarak malının
yarısını almaktır. Zira Resul-u Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur. "Mükafatı ve ecrini Allah'tan isteyerek malının zekatım ödeyene ecri verilir.

Zekatını vermeyenin zekatını ve malının yarısını alırız." 
[130]

Bu Rabbimizin emirlerinden bir emirdir. Muhammed'in ailesi için ondan yani
zekattan hiçbirşey mubah olmaz. Bu hadisi nebeviden anlaşıldığı gibi bir kimse zekatını vermezse müslümanlarm başında bulunan hükümdar ve
onun yerine kaim olan kendisine ceza vermek sureti ile malının yarısını ceza olarak alabilir. Aynı zamanda zekat vermeyenler için îslam dini bu



cezayı vermek ile İktifa etmemiştir. Zekatı vermeyenler bir kuvvet teşkil etmiş ise ona karşı savaş ilan etmek için emirde vermiştir.
Zira Resul-u Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed onun elçisi ve resulü olduğuna şehadet edip namaz kılmcaya ve zekatı verinceye kadar insanlarla
savaş etmekte emr olundum. Eğer bunu yaptılar mı kanlarını benden muhafaza etmiş bir hale dönük olurlar. Ve onların hesabları Allah'ın

katmdadır.
[131]

 Zekat ve kaynaşma yardımlaşma bir müessesedir. Aynı zaman da çok önemlidir. Hakkıyla tatbik edilirse hemen hemen fakirlik
problemini ortadan kaldırır. Zekat dağıtımı müslüman devletin eli ile olursa o zaman fakirin izzeti nefsi zekat almasıyla ezilmez. Bunun için Resul-
u Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Elbetteki Allah (cc) müslüman zenginlerin mallarından yoksullarına yetecek miktarını farz kılmıştır. Yoksulların fakirlerin çıplak ve aç kaldıkları
zaman ancak ve ancak fakirlerin düşmeleri zenginlerin yani cimrilik ve haksızlık gibi davranışlarından meydana gelmektedir. Elbette ki Allah (cc)

öyle zenginleri şiddetli bir hesaba tabi tutacak. Ve öyle zenginlere şiddetli bir azab ile azablandıracaktır. 
[132]

Elbette aziz ve celil olan Allah sadakaları sağ eli ile kabul eder ve sizden biriniz tayını yetiştirip büyüttüğü gibi olur, sizi terbiye e-der. Başka bir
rivayet ise şöyledir.
Helal olan maldan bir sadaka vermiş hiçbir kimse yoktur ki Rahman olan Allah o sadakayı sağ eli ile almasın verdiği bir kuru hurma olsa bile
merhametli Allah'ın avucunda o hurma sizden birinizin tayını veya deve yavrusunu büyüttüğü gibi öyle bir dikkat ve ihtimam içinde dağ

büyüklüğünü aşıncaya kadar büyür. 
[133]

Başka bir rivayet ise şöyledir.
Kulların sabahına kavuştuğu hiçbir gün yoktur ki iki melek inip birinin "yarabbi verene elinden çıkanın yerini tutacak miktarda ver" diğerinin de

"yarabbi vermeyeninde vermeyip elinde tuttuğunu helak et" demesin. 
[134]

Hanefılere göre zekatın sebebi nisap miktarı yani artan ve büyüyen bir mala sahip olmaktır.
[135]

 Bu artan mal fiilen olmasa da takdiren olsa da
yeterlidir. Şemsi takvimi ile değil belki ama kameri takvimi ile bu malın üzerinden bir yıl geçmesi şarttır. Nisap miktarı malın kullar tarafından
istenen borcun dışında olması ve kimsenin asli ihtiyaçlarından fazla bulunması şarttır. O halde vakıflarda mülkiyet olmadığı için vakıf mallarından
zekat vermek caiz değildir. Düşmanların kendi ülkelerinde el koydukları müslümana bağlı olan bir maldan bu kişinin zekat vermesi vacip değildir.
Zira onlar bu mala el koymuşlardır. Burada nisaptan kastedilen şey İslam'ın bir şey hakkındaki ölçü sınır ve alamet tayin etmiş olduğu miktardır.
Zekat konusunda altının nisabı yirmi miskal gümüşün nisabı ikiyüz dirhem koyun ile keçinin kırk, sığır ile mandanın otuz devenin nisabı da beştir.
Tahıl ve meyvelerin nisabı Hanefîlerden başka diğer fakih-lere göre kuruduktan sonra beş vesak yani 635 kg'dır. Zira Hz, Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur. Beş vesaktan aşağı olan miktarda zekat yoktur.

Beş veske ulaşmayan dane ve hurmada zekat yoktur. Şu halde vesk bir tartı ölçüsüdür.
[136]

 Hz. Peygamber onu kendini zamanındaki Medine
salarından atmış sa ile takdir etmiştir. İbn Hibba'nm rivayet ettiği hadise göre vesk altı sa; bir sa ise dört mud'dur. Başka bir hesaba göre bir sa; üç
litre olarak takdir olunur. Buna göre bir vesk 180 litredir. Buna göre de zirai mahsul ve meyvelerin nisabı 900 litredir. Zirai mahsul ve meyveler
kabukları ayrıldıktan ve çamurları temizlendikten sonra yaklaşık olarak beş vesk olduktan sonra ki zekat vacip olur. şayet meyve kurutuluyorsa
kurutulduktan sonra 5 veya 6 veske yatişirse o zaman zekat vacip olur. bir kimsenin teslim olmadan ticaret için almış olduğu bir mala hattaki teslim
olmadıkça zekat farz olmaz. Zira mülkiyet tamam olmamıştır. Cumhura göre asli ihtiyaçlardan olan mala zekat farz değildir. Oturulan ev, ev
eşyası, binek hayvanları, savaşta kullanılan silahlar ve ilmi kitaplardan zekat vermek farz değildir. Bu ilmi kitapların ehli ilme bağlı olması
aynı zamanda ticari amaçla bulundurulmaması lazımdır. Sanaatkar-ların tüm iş aletleri de zekata tabi değildir. Zira bu ayetler ihtiyacı asliyeden
sayılır. Aynı zamanda temelden gelişen-büyüyen mallardan sayılmaz. Hanefilere göre denize düşüp de birkaç sene sonra çıkarılan mallarla, gasp
olunmuş mallar da zekat vermek vacip değildir. Fakat gasp olunmuş mallarla ilgili elde bir senet varsa kaç sene sonra gasp eden kişiden geri alınca
o malının zekatını vermek vacip olur. Bir kimsenin malı kaybolduktan sonra bulunursa bulunmuş olan maldan zekat vermek vacip değildir. Zira
bunlarda büyüme ve gelişme söz konusu değildir. Yabancı ve tanınmayan bir kimseye malını emanet edip sonrada kime emanet edildiği unutulan
mallardan zekat vermek lazım gelmez. Fakat tanıdıklardan birine malını bir adam kendisine emanet olarak bıraktıktan sonra unutulan mallardan
ise o zaman zekat vermek lazım gelir. Toprağa gömülüp yeri unutulan ve seneler sonra hatıra gelmiş olan malada zekat vermek lazım gelmez.
Borçlunun senelerce inkar ettiği ve alacaklının elinde senet bulunmayan mallardan da zekat verilmesi lazım gelmez. Bunun gibi alacakların
borçlusu bir cemiyetin yanında inkar etmek gibi dedil bulunsa da zekatını vermek vacip değildir. Bunun gibi zulmen yani müsadere olmuş olan bir
mala kaç sene sonra ulaşılırsa ulaşılsın bu maldan zekat vermek lazım gelmez. O halde uzun bir müddet inkar eden bir kimsede veyahut iflas etmiş
ve fakir olan kimselerdeki alacak veya senet olduğu halde inkar eden kimsede olan alacaklardan ötürü geçmiş olan yıllarında zekatını vermek
mecburiyetindedir. Fakat ne zaman bu para o kimsenin eline geçerse zekat farz olur. Bu mallarında zekatın farz olmamasının delili şu hadisi şeriftir.
"Dımar maldan zekat vermek yoktur. Yani mülkiyet devam ettiği halde faydalanmanın mümkün olmadığı bir malda zekat yoktur.
Cumhura göre bir malın üzerinden bir yıl geçmezse o mallardan zekat vermek lazım değildir. Yakut, zeberced, inci, fîruz, mercan gibi kıymetli
taşlardan ittifakla zekat vermek gerekmez. Zira bu gibi mallar kullanmak için bulundurulur. Fakat öyle mallar ticaret için bulundurulursa zekatlarını
vermek lazımdır.
Cumhura göre yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan ötürü zekat vacip değildir. Zekat yalnız otlak hayvanlarından saime yani senenin
müzemi çoğunu otlayarak geçiren hayvanlardan lazım gelir.
Malikiler yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan da zekat lazım geldiği görüşünü benimsemişlerdir.
 
Zekatın Rüknü:
 
Nisabın bir parçasını maldan çıkarıp mal sahibinin o parçasında ki mülkiyetini sona erdirmek için bir ve bir kaçma temlik etmek yani o fakire bu
malı teslim etmedir. Veya fakir adına birine teslim etmektir. Teslim alan kimse de, zekat memuru yahut devlet olabilir.



 
Zekatın Şartları:
 
Zekatın farz olma ve sıhhat şartları vardır.
1- Hürriyet: Kölelik kaydı altında bulunan veya başka milletlere esir düşen kimselere zekat farz değildir.
îttifakiyle kafirin malından zekat farz değildir. Zira zekat temizleyici bir ibadettir. Küfür halinde kafir olan kimse temizlenmeye ehil değildir. Bir
kimseye zekat vacip olduktan sonra mürted olursa yani dinden dönerse zekatın farziyeti onun üzerine sakıt olur.
Zira Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Sözünden açıkça anlaşılmaktadır ki müslüman olmayana zekat farz değildir. Bu malın zekatı hakkındadır. Fıtır sadakası ise ba-zan müslüman
akrabalarından ötürü kafir kimseye lazım gelebilir. Zira kafire de nafakası kendisine ait olan müslümanların fıtır sadakasını vermek
mecburiyetindedir.
Şafıîler ve diğer fakihlere göre, mürted olan kişiye mürtedlikten önceki malından ötürü zekat vermesini vacip kılmışlardır. Zikat vermek
konusunda umumi usul; elindeki olan bir mal ve paranın zekatını aynı maldan ve aynı paradan ödemek caiz olduğu gibi, başkası üzerindeki alacak
borcun zekatını da aynı maldan ve aynı paradan vermek caizdir. Başkası üzerindeki alacak borcu, hazır olan mala ve paranın zekatı olarak ödemek
caiz olmadığı gibi, alacak bir borcun zekatını yine alacak bir borçtan ödeme kesin olarak caiz değildir. Ancak borç alındıktan sonra zekat olarak

müstahaklara verebilir.
[137]

Malikî-Hanbelî ve Şafiîlere göre; kafir olan kimseye ancak iki sebeple zekat farz kılmışlar.
1- Öşürler: Maliki-Hanbeli ve Şafiîlere göre, zimmilerle eman sahibi-vizeli harbilerden ticari vergi olarak öşür alınır. Buda kendi memleketinden
başka bir İslam ülkesinde ticaret yaptıkları zaman içindir. Bu ticaret senede ne kadar tekrarlanırsa gene öyle olur. İster ellerindeki malları nisap
miktarına yetişsin isterse yetişmesin öşür vermeleri lazımdır. Malikîlere göre; zimmilerle harbilerin mallarından öşür alınması için bu malların
nisap miktarına yetiştirmesini şart koşmaktadır. Ebu Hanife'ye göre şöyledir: Zimmiden yirmide bir, harbiden onda bir vergi alınır. Şafiîlere göre;
bunlardan öşrün alınması şarta bağılıdır, eğer harbiye olan kimseye şartı koşulursa kesinlikle öşür alınır. Şart koşulmazsa bir şey vermemesi gerekir.
İmam Ebu Hanife, İmam Şafiî ve İmam Ahmed'e göre; özellikle beni tağlib araplardan olan Hristiyanlardan iki misli öşür alınır. Zira bu öşür,
cizyenin yerini tutmaktır. Hz. Ömer (ra) de böyl eyapmıştır. Beni Talib, Hristiyan Araplar olup, Hz. Ömer onlara cizye vergisi koymak istedi. Fakat
bunu kabul etmediler. Biz Arabız, dediler. A-cemlerin verdiği vergiyi ödemeyiz, dediler. Sen bizden birbirinizden aldığınız zekatı al" dediler. Hz.
Ömer'in cevabı onlara: "Hayır! Bu zekat müslümanlara farzdır" dedi. Binaenaleyh ona; bu isim altında istediğin kadar vergi al, bu aldığın şeyi
ismiyle olsun cizye ismiyle alınması olmasın" dediler. Hz. Ömer de onların isteklerine göre hareket ederek kendilerine müslümanlardan alınan

zekatın iki misli koyarak alınmıştır. Bir rivayete göre; bu cizye vergsi olup ne isim verilirse verilsin fark etmez. 
[138]

Hanefilere göre baliğ, yani ergen ve akıllı olmak bu iki özellik zekatın şartıdır. Çocuğa ve deliye mallarından zekat farz değildir. Zira bu iki olan
taifeye namaz ve oruçta olduğu gibi ibadetleri yerine getirmekle sorumlu değillerdir. Fakat Cumhur'a göre, baliğ ve akıllı olmak; zekatın farz olması
için şart değildir. Şu halde delinin ve çocuğun mallarından zekat vermek farzdır. Bunlar adına çocuğun velisi ve delinin velisi, zekatlarını vermek
zorundadır. Zira Resüli Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur. Kim malı olan bir yetimin velisi olursa, o mal ile onun için ticaret yapsın, zekatın o malı
yiyip bitirmesini beklemesin. Başka bir rivayette ise şöyledir; "yetimlerin mallarıyla ticaret yapın ki, zekat onların mallarını tüketmesin."
Zekatın başka bir amacıda zekat veren kişinin sevap kazanmasını sağlamak. Bu cihette çocuğu ile de sevap işleyebilir. Fakirleri de gözetebilir. Bu
görüş, fakirlerin faydasına bir yardımlaşma taşıdığı için daha kuvvetlidir. Zira malın boşa gitmesi ve tükenmesi, ancak o malı çalıştırmadan zekat
vermekle olur. çocuğun malına düşmeseydi o maldan zekat vermek caiz olmazdı. Zira çocuğun velisi, onun malına teberru olarak bir yere veremez.
Buda çocuğun malına zekat farz olduğu içindir. Bu özellikte delide, çocuğa kıyas edilir. Zira delide çocuk hükmündedir. Hz. Ömer (ra) şöyle
demiştir; "Yetimlerin mallarıyla ticaret yapınız ki, zekat onu yiyip bitirmesin" Hz. Ömer bir kişiye şöyle demiştir; "bizim yanımızda bir yetimin

malı var ve zekat onu hızla tüketiyor.
[139]

İmam bin Malikin, Abdullah bin Kasımdan, onunda babasından rivayet ettiği şu hadiste de bunu takviye etmektedir. "Aişe, hem benim, hem de
yetim olan iki kardeşimin velisiydi. Biz onun evinde kalıyorduk. O bizim malımızdan zekat veriyordu."
Muvatanın şerhi, aynı zamanda zekat, fıtır sadakasına kıyas olunur. Çünkü fıtır sadakasının deliler ve çocuklar içinde verilmesinin vacip cihetinde,
fakihlerin ittifakları vardır. Durum böyle olunca, çocuğunda, delinin de malına zekat düşer. Zira ikisi de mali bir haktır. Zekat yalnız bedeni bir
ibadet değildir ki, mükellef olma şartı arasın veya mükellef olmamak zekatın farziyetine tesir etsin. Zekat mali bir ibadettir ve iktisadi adaletin bir

yönünü teşkil ettiği için, bütün mal sahiplerinin eşit olması lazımdır.
[140]

Malın bizzat nisap miktarı veyahut nisap kıymetine yetişmesi: şeriatın zenginlere gelecek de olan miktarlardan dikmiş bir alamettir. Zekat
mallarının çeşitleri bahsinde seri olan nisaplar konusu gelecektir. Bu alametin özeti böyledir. Altının nisabı 20 miskal, yahut 20 dinardır. Gümüşün
nisabı 200 dirhemdir. Tahıl ve meyvelerin nisabı, Hanefi'lerden başka diğer fakihlere göre; kuruduktan sonra 5 vesak, yani 635 kg dır. Koyunun

nisabı 40, develerin 5, sığırların ise 30 dur.
[141]

Zekat vacip olan mallardan beş kısımdır. Altın ve gümüş paralarla, altın ve gümüşün külçeleri ve bunların yerini tutan paralar, madenler, defineler,
ticari mallar, zirai ürünler. Cumhura göre, evcil otlak hayvanları, Malikilere göre ise alafla beslenen hayvanlar. Zekata bağlı olan malın, büyüyen
bir mal olması şarttır. Zira zekatın manası nemadır, yani ziyade demektir. Ancak fazla olan maldan meydana gelir. Maksadımız, gerçek fazlalık,
büyütmek değildir. Belki ticaret veya otlaklardan otlamak suretiyle büyüme ve fazlalık kastedilmektedir. Bu hüküm ittifakıdır. Zira hayvanları
otlatmak, süt vermeye, çoğalmaya, ve yağlanıp etlenmelerine vesiledir. Alış veriş ise kar kazanmaya nedendir. Bunun için sebep neticenin yerini
tutmuştur. Ticaret için olmayan kıymetli taşlardan, inci, madenlerden, altın gümüş, başka ev eşyası ile mülk ve akarlardan, at, katır, eşek, eğitilmiş
köpek, bol süt, sanat aletleri ve ilmi kitaplardan zekat gerekmez. Ebu Hanifeye göre malufe olan atlardan da zekat icap eder. Fakat müftabih olan
görüşe göre; bu atlardan zekat vermek gerekmez. Hanefi, Hambeli ve Zahirilere göre baldan zekat vermek farzdır. Maliki ve Safilere göre baldan



zekat vermek gerekmez.
[142]

Fakihler mülkiyetten kast edilen mananın, zilliyet mi, yani kendi eli altında bulunduran, tasarrufuna sahip olmak mı, yoksa mülkiyetin aslı mı
olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Hanefılere göre mülkiyetten kast edilen, mülkiyetin aslı ile birlikten zilliye tür.
Zilyetlik: Malın fiilen mülk sahibinin evinde bulunması veya onun hüküm ve tasarrufu altında olması demektir. Bunun için mülkiyet olursa, fakat
zilyet olmazsa veya zilyet olursa, o malda mülkiyet olmazsa, öyle şeylerden zekatın verilmesi gerekmez. Örneğin: Kocasından mehri olsa, o mehri
almadan zekatını vermesi gerekmez. A-çık arazide gömülüp yeri kaybolmuş mallardan da zekat vermek gerekmez. Zira bunlara ne kadar malik ise
de henüz zilyet değildir. Bunun gibi, rehin alanın elindeki rehineye de zekat gerekmez. Zira bu rehine borca karşılıktır. Zira bunda da, mülk
sahibinin zilyetliği yoktur. Borçlu olan kimseye, borcuna karşılık olan bir malından dolayı zekat vermek gerekmez. Zira o kimsenin malı ne kadar
zilyet olursa da, fakat hükmen malı yoktur. Şu halde satın alınmış bir mala, fakat daha teslim alınmamış mallara zekat vermek gerekir. Zira ne
kadar malının da zilyet olmasa da, fakat vekil naracılığıyla malından tasarruf yapabilir. Bir mülkiyetin aslı devam etmekle beraber, fakat fiilen
yararlanma imkanı olmazsa, öyle mallardan da zekat vermek lazım gelmez. Zira bunlara dımar mal denildiğini söylemiştik. Örneğin: Denize düşen
mal, kaybolan hayvanlar kaybolmuş mal, devletin müsaade ederek zülmen alınmış olan bir mal vesaire gibi mallarda, aynı zamanda inkar edilmiş ve
elde bir belge olmadığı halde öyle mallardan da zekat vermek-gerekmez. Yani elde bir belge bulunmadığı halde inkar edilmiş, fakat üzerinden bir
yıl geçtikten sonra, insanların önümde ikrar edilmek suretiyle delil meydana çıkmış olan mal, veyahut açık arazide gömülmüş, fakat kaybolmuş mal,
zekat bu mala düşmez. Eğer dem olunan mal, evde ise ittifak ile o malın zekatını vermek gerekir. Safin, Maliki ve Hambelilere göre; zekat
verilecek malda şart ise, mülkiyetin aslının olması ve tasarruf yetkilisinin bulunmasıdır.
Safiye göre; vakıf mallarından zekat vermek gerekmez. Zira vakıflardan mülkiye yoktur. Ancak vakıflarda olan mal Allah'a ait özel mülkiyet
olmadığı için, açık sahalarda, hiç kimsenin yardımı olmadan çıkan bitkilerden zekat verilmesi gerekmez. Vakıf edilmiş olan toprağın zekatı,
kirasıyla beraber kiralayana aittir. Vakfedilmiş ağaçlardaki meyveler de belirlenmiş olan miktar, mevkufu aleyhe aittir. Safinin kevli cedide göre,
yitik mallarla, gasp edilen mallar ve bulunan mallarda da birinci sene zekat vermek farzdır. Çalman, kaybolan. Denize düşen, emanet edilen mal,
sahibinin eline döndükten sonra, bu mallara da zekat vermek gerekir. Zira mallar sahibinin rnülkiy etin dedir, yani onun malıdır. Sahih görüşe göre,
bulunan mal üzerinden, bir yıl geçince, bulan kişinin zekatını vermesi gerekir. Zira zilyed olduğu için, üzerinden bir yıl geçmiştir. Ödünç alman

mal, alanın elinde bir yıldan fazla kalırsa, onun zekatını ödemesi gerekir. 
[143]

 Çünkü, zekat malın kendisi ile ilgilidir.
Borç zimmet ile ilgilidir. Bunların biri diğerine engel değildir. Bunun örneği, cinayet işleyen bir kimsenin, borcu olduğu halde diyet ödememesi
hükmü gibidir.
Kadın mehirini aldıktan sonra onun zekatını vermek zorundadır. Zira o kişi, o mala, istikraz yolu ile sahip olmuştur. Malikilere göre, kadın mehrini
aldıktan sonra üzerinden bir yıl geçmişse, bundan ötürü zekat vermesi gerekir. Malını vakfeden kişiye, eğer bu mal nisap miktarına ulaşırsa
veyahut nisap miktarından noksan olurda vakfedenin elinde, nisabı tamamlayacak başka mal bulunursa ve bu vakfın mütevelliğini sahibi yüklenirse,

bundan ötürüde zekat vermek lazımdır. 
[144]

Nisap miktarı mal üzerinden Kameri bir yıl geçmiş olmak: Zira Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. Üzerinden bir yıl geçmedikçe, bir

maldan zekat vermek gerekmez. 
[145]

Ebu Davud Hz. Ali hadisi olarak rivayet edilmiştir. Tabiin ve sonraki imamlar da bu konuda ittifak olarak kabul etmişlerdir. Zekatın hesabı, kameri
ay hesabı ile olup, ittifakla oruç ve hac ibadetinde olduğu gibi, zekat konusunda da kameri ay hesabı uygulanır.
Ebu Hanifeye göre; üzerinden bir yıl geçmesi bakımından mallar iki kısma ayrılır.
1- Nakit para, altın, gümüş ve ticaret malları ile yılına yarısından fazla bir süre merada yayılan hayvanlardır.
2- Tarım ürünleri ve madenler. Birinci maddede sayılan malların zekatında, nisaba malik olduktan sonara bir yıllık bir sürenin geçmesi şarttır.
îkinci madde ise toprak ürünleri ile madenlerde ise bir yılık süre şartı olmamıştır. Zira ürünün hasadı bir kaç ayda yapılabildiği gibi, bazı ürünler,
topraktan yılda birkaç defa alınabilmektedir. Eğer böyle olursa yıl sonunu beklemek fakirin zararına o-lur. Malın, yılın iki tarafında yani başında ve
sonunda, nisap mik-tarınca olması şarttır. Yılın ortasında, ister mal nisaptan noksan olsun, isterse olmasın, zekatın farziyetinden hüküm değişmez.
Miras ve hibe, ayni bağış yolu ile de olsa yıl içinde elde edilen mallar , malın aslına eklenir. Öyle mallarda zekat farzdır. Zira elde edilen ve asıl
mala ilave edilen her malın hesabını yapmak çok zor olur. Bahu-susen zekatın nisabı, dirhem cinsindeki para ise, o zaman zorluk daha da ortaya
çıkar. Malikilere göre sene içinde edilen hangi mal olursa olsun bunların üzerinden bir yıl geçmedikçe, zekat bakımından bir önceki malın üzerine
ilave edilmez, fakat sonradan elde edilen bu mallar, ticari bir malın karı ise, o taktirde aslının senesine göre zekatını öder. Safilerde bu meselede,
Malikiler gibi söylemişlerdir. Para, hayvan ve ticari eşyalarda, bir yıl geçmek suretiyle zekat vermek gerekir. Zirai ürünlerde, define ve madenlerde
bir yılın geçmesi, zekat için şart değildir. Fakat yılın nisabı peş peşe geçmesi yani yılın günbegün nisap için noksan olmamak şartıyla geçmesi
şarttır. Yılın ortasında, şayet nisap az bile olsa, noksaniyeti olursa hayvanların yavrularından başka zekat vermek gerekmez. Fakat hayvanlarda,
yavrular analarına tabidirler.
Yıl içinde satış, miras hibe ve benzeri yollarla, malın kendisi dışında bazı sebeplerde elde edilen mallar için, asıl maldan ayrı olarak, yani
hayvanların yavruları ile ticaret mallarının karı dışında yeni bir yıl hesap yapmak lazımdır. Bu konuyu daha önce açıklamıştık.
Hambelilere göre; yıl içinde hibe, satış, miras, ğammet ve bunlar gibi elde edilen malların ayrı bir yıl olması lazımdır. Zira bunlar seyrek olarak
meydana gelmektedir. Bunların yıllarını ayrı ayrı hesap etmek zor değildir. Zira hayvanların yavruları ile ticari malların karındaki zorluktan daha

azdır. Özetle nisap malının üzerinden bir yıl geçmesi ittifakla şarttır.
[146]

Hayvanların yavruları ile ticari karlar ittifakla nisabın aslına eklenir. Yıl içinde aynı cinsten elde edilen mallar ise yavrular ve karlardan başka
Hanefüere göre nisaba ilave edilerek onunla beraber zekatı verilir. Zira zekat veren kimseler için kolaylık sağlamaktır. Zekat veren kimse için
sıkıntıyı zorluğu götürmektir. Çünkü elde edilen her malın yılını hesap etmek zordur. Zekatın vermesinde üzerinde ancak ve ancak kolaylık için
yıl şartı konmuştur.
Cumhura göre elde edilen her mal için yeni bir yıl hesap edilir. Zira bu adaletin hakikatidir. Aynı zamanda mülkiyetin yenilmesi i-çindir. Bunun için



nasıl ki nisabın ihtidası olan asli malın cinsinden olmayıp sonradan kar ile meydana gelen mallara benzer onun içinde yıl geçme şartı koşuldur.
Delili ise şu hadisi şeriftir. "Bir kimse herhangi bir malı elde ederse üzerinden bir yıl geçmezse zekat vermesi lazım gelmez.
Bir kimsenin zekatın farziyetini kendi malının aynında kaldırmak amacı ile hile-i sariye yok etmesi yaparsa mekruh cumhura göre ise haramdır.
Zira bunun yapılması Allah'ın ibadetinden yani yakınlığından kaçmaktır.
Borçlu olmamak Hanefüere göre zirai ürünlerin dışındaki mallarda Hambelilere göre bütün mallarda Malikilere göre altın ve gümüşte zekatın farz
olması için borçlu bulunmamak şart koşulmuştur. Malikilere göre zirai ürünlerle hayvanlar ve madenlerde şart değildir. Safilere göre borçlu
bulunmak zekatın farziyeti için şart değildir. Şu halde Hanefüere göre kullar tarafından istenmekte olan borç zekatın farziyetine manidir. Bu borç
isterse zekat ve haraç yani arazi vergisi gibi ilahi borçlar olsun. İsterse kefalet borcu gibi insanların borçlu olsun fark yoktur. Zira mekfulun lehine
yani kefil olunan alacaklı kimse alacağını dilediğinden yani kefilden de borçludan da alabilir. Ertelenmiş bir borçta olsa durum değişmez.kendi
hanımına da olan mehir değişmez. Fakat kullar tarafından borçların is-teyicisi olmazsa o zaman zekata mani değildir. Örneğin kefaret, a-dakf hac
borçları gibi. Bu borçlar zekata engel olmaz. Zira bu borçlar kullara karşı değil belki bizimle Allah arasındaki borçlardır. Kesinlikle zekata engeli
yoktur. Bir kimse çok zengin ise nisaba ulaşan hem altını hem gümüşü hem ticaret malı aynı zaman da koyun keçi ve sığırları da nisaba erişirse
bununla beraber bir miktarda borcu olursa bu borcu hangi mallar daha sap olmasını gerektirir. Evvela nakit paradan bu yetmezse altın veya
gümüşten sonra ticaret malından daha sonra hayvanlardan hasab olunur. Fabrika imalathane gibi benzeri yerlerde zekata tabi mallardan değildir.
Bunların gelirinin senesi dolduğunda nisaba erişirse o zaman zekatı verilir. Fabrika ve imalathanelerde stok edildikten sonra bir sene geçerse o
eşyanın da zekatını vermek gerekir. Zekat konusunda vadeli vadesiz borçlar söz konusu değildir. Her ikisinin farkı yoktur. Ne çeşit borç olursa
olsun kul hakkı olduğu için hemen ödemesi lazım gelir. Zira tslam ölçülere göre İslam borcu üzerinde çok durmuştur. Resulu Ekrem (sav)

efendimiz dualarında borçtan Allah'a sığınmıştır. 
[147]

 Borcunu vermeden ve karşılık da bırakmadan vefat bir sahabenin cenaze namazını
kıldırmak istememişti. Hz. Osman dehude (ra) şöyle de miştir.
Bu ay zekatlarınızın verileceği aydır. Kimin ödemesi borcu varsa varsa ödesin ondan sonra da mallarınızın zekatını ödeyin. Başka bir rivayet ise
şöyledir. Kimin üzerinde borç olursa borcunu ödesin ve geri kalan malını bıraksın. Hz. Osman bu sözleri bir sahabe topluluğu önünde söylemiş bu
görüşüne kimse karşı çıkmamıştır. Zirai ürünlerin öşrü ilearazi vergisi olan haracın ödemesine mani değildir. Hanbelilere göre evvala borçlar nafaka
düşülür. Sonra nisap miktarı mal kalırsa bu malın zekatı verilir. Borç şayet bütün nisabı kapsar ve nisabı noksan ederse o zaman zekat vermek lazım
gelmez, fmam Malike göre borç tarım ürünleri ile hayvanların ve madenlerin zekatına engel olmaz. Zira zekat bunların aynında farzdır. İmam
Safiye göre zekat farziyyeti diğer borçlar gibi bir zimmet borcudur. Bu nedenle zekat mallarını kaplayan veyahut nisap miktarından eksik yapan
borç zekatın farziyetine engel değildir. Bu nedenle bir kimsenin borcu ne kadar olursa olsun zekatın farziyetine mani değildir. Zira borçların biri

diğerini ödemeye engel teşkil etmez.
[148]

Zekat vermesinde niyetin şart olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Zira Hz. Peygamber (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur. "A-meller niyetlere
göredir. Zekatın verilmesi bir emirdir." İkinci bir neden ise o da namaz gibi bir ibadettir. Farz olan sadece sünnet olan sadakadan ayırmak için
zekatın ihtiyacı niyete vardır. Niyet konusunda fakihların geniş tafsilatları vardır. Hanefilere göre zekatın vermek zamanına yakın bir niyet ile eda
etmesi caiz olur. örneğin bir kimse zekatını yoksula niyetsiz olarak verse daha sonra zekatın niyetini yerine getirse veyahut bir vekile zekatını
verdiği zaman niyet etse vekili de müvekkilin zekatı verirken niyet etmezse veyahut farz olan miktarın maldan ayrılmasına yakın olursa yani zekatın
niyeti yakın olursa bu sürelerde ödenen zekat caizdir. Zira zekat ibadettir. İbadetlerin şartlarından biri o İbadetin niyetini yerine getirmektir. Şu
halde zekatı fakirlere Ödenirken veya kendi zekatını ayrılırken bu ayrıldığım zekat olduğuna kalben niyet edilmesi yeterlidir. Dil ile söylenmesi şart
değildir. Hatta bir kimse bir malı fakirlere zekat niyetiyle ödenirken borç ve hibe olarak verildiğini söylemesi de zekat olmasına mani değildir.
Zekat fakirlere kolaylık için zekat sahibi zekatını ayırırken niyetlenmek kafidir. Örneğin tutulacak bir oruca da güneş battıktan sonra niyetlenmek
caizdir. Bir kimse zekatını bir yoksula niyetsiz olarak verse daha sonrada zekatın niyetini getirse eğer bu zekat yoksulun elinde ise harcamamış ise
niyet sahih olur. Onun aksi ise aksi olur. bunun gibi bir kimse zekat sahibine izni olmadan zekatını verse zekat sahibi o kişiye sonradan izni verdiği
takdirde eğer mal hala yoksulun elinde ise zekat geçerli olur. o mal yoksulun elinde olmasa zekatı geçerli olmaz. Bir kimse zekatını ayırdıktan
sonra çalınsa veya kaybolsa veyahut afatı semavi ile imha olsa onun üzerinde zekat borcu sakıt olmaz. Zira gerideki malından zekat vermek
zorundadır. Zekat vermek niyeti olan bir kimse zekat için bir mal ayrılmadan bazı zamanlarda fakiri ara bir şeyler verdiği halde o esnada aklına
zekatın niyeti gelmezse o vermiş olduğu malı zekata nasip olmaz. Fakat fakirlere böyle bir sadaka verirken kendisine diyor ki "Bunu niçin
veriyorsun" gibi soruya derhal cevap vererek "zekat veriyorum" dese bu niyet yerine geçebilir. Bir kimse bir zaman sadaka verdikten şu zaman
içinde tasadduk verdiğim şeylerin zekatımdan olsun diye niyet ettim demesi demesi kafi gelmez. Zira nafile cihet ile yapılmış bir ibadeti sonradan
yapılacak yapılacak mücerred bir niyetle farz ibadete dönüştürmek caiz değildir. Malının tamamını zekat olarak niyet etmeden sadaka olarak veren
kimseden istihsanı olarak kendisinden zekat sabit olur. ancak bunu sadaka olarak vermek lazımdır. Zira malını verirken bir adak veya keffaret gibi
bir borcuna niyet etse o zaman zekat istihsanı olarak kendisine sabit olamaz. Hanefilerden başka fakihlerin çoğuna göre nafile sadaka olarak bütün
malını verse bununla beraber zekata niyeti olmazsa zekat kendisinden sakit olmaz. Zira bununla farz olan zekata niyeti olmamıştır. Örneğin bir
kimse yüz rekat namaz kılsa farza niyet etmezse farziyet yerine gelmez. Bir kimse zekat vacip olan bir malın bir kısmını bir yoksula verirse
kendisinden vermiş olduğu bu kızma göre sakıt olur. Bir zengin yoksul birisinden olan borcunu o yoksula hibe etse sadece bu borcun miktarına
rastgelen zekat borcu sakıt olur. bu konuda isterse zekata niyeti olmasın fark etmez. Zira bu meseledeki olan durum malın yok olması gibidir.
Örneğin bir zenginin bir yoksulda 800 gr altın alacağı varsa bunun hepsini de yoksula bağışlasa o alacağa rast gelen yirmi gr zekat borcu düşmüş
olur. yoksa bu 800 gr altını diğer mallarının zekatına hasap olmaz. Şu halde zengin olan bir borçluya bu şekildeki gibi bir mal bağışlansa veya
ondan olan alacaktan vazgeçilse bununla ne malın nede başka malların zekat verilmiş olur. En şahın kevle göre bu bağışlanan mala veya alacağa
rast gelen zekatında ayrıca verilmesi lazımdır. Eğer kişi zekatını vekile verirde o niyet edip fakat vekil niyet etmezse bu caizdir. Niyetin bir süre
önce yapılmamalı.
Safilere göre; zekat ödenirken kalpten niyet getirmek vaciptir. Bu niyeti dil ile söylemek vacip değildir. Niyeti de şöyle olur. "Bu malımın
zekatıdır." Farzın niyeti getirmese de olur.zira zekat farz olan sadakanın adıdır. Zekatı ayırma vakit veya vekile vekile verdiği vakte yakın olmak
şartıyla zekatta niyetin vermeden evvel olması veya niyetin verdikten sonra olması da caizdir. Bunun gibi zekatını ayırdıktan sonra ve dağıtmadan



evvel niyet getirmek caizdir. Bu iki şekildeki olan niyet birine yakın olmasa da caizdir. Niyet işini ehli niyete teslim etmek caizdir. Ehil olmak
demek müslüman ve mükellef demektir. Çocuk ve kafiri de vekil tayin ederek zekatın ödemesinden caizdir. Ancak kime vereceğini belirlemek
şartıyla çocuk deli ve sefihlerin zekatında velinin niyet vaciptir. Şayet niyet etmezse öderse kusurlu olduğu için damın olur. zekatı veren kimse
niyetsiz olarak devlete verir, devletin başının yani imamın bu zekatı verirken niyetlenmesi azhar olan kavle göre kafi gelmez. Eğer devlet zekatı

müslümanlardan güç kullanarak alırsa alma anında niyet eder. Şayet niyet etmezse alan kişinin bunu zekat niyeti ile alması lazımdır. 
[149]

Zekatın ödenmesinin sahih olması için temlik şarttır. Temlikte ancak ve ancak müstehak olanlara vermekle olur. zira temlik zekat olarak verilecek
mal veya nakit paranın mülkiyetini zekatı alan kimşeye nakletmek demektir. Bunun için sofrasına alıp ikramda bulunmak yani mubah kılmak
temlik olmadığı için zekat yerine geçmez. Fakat nafile sadaka yerine geçer. Zekat akıl hastasına veya temyiz gücüne sahip olmayan çocuğa
verilmez. Ancak onlar adına baba, vasi ve veli gibi velayet yetkisi olan kimseler alırlarsa olur. Delinin ve çocuğun onlar adına anneleri de yani
temsil eden kimsilerde alabilir. Zekatta temlik şartının delili ise şu ayeti kerimedir. "Zekatı veriniz" zira ayetlerde ki vermek malın mülkiyetini
başkalara temlik yani geçirmek demektir. Allah c.c. ün zekata sadaka adını vermesi ise şu ayetle açıklanır.
Sadakalar yani zekatlar fakirlerin, miskinlerin hakkıdır. Tasad-duk yani sadaka vermek de temliktir, "li" fukarada ki lam harfî safilerin dedikleri
gibi temlik anlamındadır. Yani zekatın mülkiyetinin bu sekiz sınıfa veya bunlardan birisine temlik şartıyla nakledilmesi ve vermektir. Hatta ve hatta
ki arız yani alıcı da bu malın kendi mülkine geçmek kabul etmek gerekir. Eğer alıcı insan insan olmazsa temlik olmadığı için oraya zekat vermek
ittifakıyla caiz değildir. Me-sala camilere hastahanelere yollara vs. zekat vermek caiz değildir. Malikiler zekatın ödenmesi için ayrıca üç şart daha
koşmuşlardır.
1. Yıl tamamlanması yahut zirai ürünlerin olgunlaşması yahut zekat memurunun gelmesi sebebi ile kişiye zekat farz olduktan sonra onu hemen
çıkarıp vermek. Şayet bir kimse zekatı vaktinden önce öderse kafi değildir. Malikilerin görüşleri bu konuda cumhura farklı olarak düşünmektedirler.
2. Zekatın onu hak eden kişilere verilmesi

3. Zekatın farz olan malın aynından kendisinden olması 22/05 
[150]

Hanefılere göre yani fetvaya esas olan görüşe göre fakihler asli ihtiyaçları ve borçlardan başka nisap miktarı mala sahip olmak şartıyla zekatın
hemen verilmesi gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. Zekatın verilmesine sahip olursa onu tehir etmesi caiz değildir, Zira zekat farz olduktan
sonra özürsüz olarak bir kimse onu tehir ederse suçlu olur. Böyle olan kimsenin şahitliği Hanefılere göre reddedilir. Zira zekat insana harcanması
gelen ona taleo teveccüh olmuştur. Zekatın fakire ve onun beraberindekilerine vermek emredilmesi bunun acele bunun acele ödenmesi istediğinin
delilidir. Zira zekat fakirin ihtiyacını götürmek içindir. Acele olarak farz olmazsa farz kılınmasının maksadı tam olarak elde edilmiş olmaz. Bir
kimse zekatın verilmesine sahip olduğu halde zekatını tehir ederse o zekata zamın olur. Zira ödeme imkanı olduğu halde üzerinde ki bir farzı
geciktirmiştir. Örneğin bir kimse yanında bulunan mala gibidir. Nasıl ki o emanetin ödeme vakti gelirse derhal sahibine vermek lazım ise bu zakın
vaktide gelse derhal bununda verilmesi gerekir. Zekatın verilmesi malın çeşidine göre ve değişik vakitlerde belirlenir.
1. Altın gümüş ve tüm ticaret eşyasının zekati ile otlak hayvanlarının zekati her yıl bir sefer yıl tamamlandıktan sonra ödemek farz olunur.
2. Zirai ürünler ve meyvelerin zekatı yıl içinde ürünün tekrarına göre ürününden Ödenir. Bunlarda bir senenin geçmesi şart değildir. Ebu hanifeye
göre bunların nasabıda şart değildir. Cumhura göre zirai ürünlerde zekatın nisabı şarttır. Ebu Hanife ile İmam Züfere göre ürün ve meyve ortaya
çıkınca ezilmesinden emin olunacak noktaya  gelince  hasat edilecek durumda olmasa da kendisinden yararlanılacak bir vaziyete geldiği vakit zekat
farz olur. Ebu Yusufa göre hasad edilecek duruma gelince İmam Muhammed'e göre hasat edilip harman yapınca zekat farz olur. Malikilerden
Derdire göre zekatın farz olma olma zamanı hububatın hoş ve yenecek vaziiyete gelmesi ile sulamaya ihtiyacı olmayacak ölçüye yetişmesi ile
olur. Kuruması hasadı ve tanelerin ayrılması ile olmaz. Meyvelerden hurmalarda sarılık kızarma üzümlerde tatlanması vaktidir. Safilere göre zekat

meyvelerde olgunlaşma hububatta ise tanelerin kuvvetlenmesi vaktinde zekat farz olur.
[151]

 Hanbelilere göre zekat verecek kadar balın meydana
gelmesi ile farziyeti meydana getirir. Madenlerin zekatı zekatını verecek kadar maden çıkarmasıyla farz olur. hanefilerden başka diğer imamların
görüşüne göre fitre zekatı ramazan bayramı gecesi güneş battıktan sonra vacip olur. Hanefilere göre ise bayram günü sabah vakti girdiği andan

itibaren vacip olur.
[152]

Alimler nisap miktarı mala sahip olmadan evvel kendi isteği ile zekatı peşin olarak vermenin caiz olmadığı hususunda birlik içindedirler. Zira
zekatın farziyetinin sebebi meydanda yoktur. Nasıl ki alış verişten evvel parayı verme durumunda olduğu gibi keza adam öldürmeden evvel diyet
vermede olduğu gibi önceden verilmesi caiz değildir. Fakat nisaba malik olan kimsenin zekatını yılı dolmadan önce kendi isteği ile verme
konusunda görüş vardır.
Cumhura göre nisaba malik olduktan sonra kimsenin zekatını yılı daha tamam olmadan önce kendi isteğiyle önceden vermesi caizdir. Zira bu
kimse zekatı farz olma sebebi sabit olduktan sonra ö-demiştir. ikinci caiz olma sebebi ise Hz. Ali (ra) dan rivayet edildiğine göre "Hz. Abbas (ra)
Resulullah (sav) vakti gelmeden önce malının zekatını peşin olarak ödemeyi sormuş Hz. Peygamber bu konuda ona ruhsat vermiştir. Üçüncü caiz
olma sebebi ise zekat şifket, iyilik ve insaniyet için tecil olunmuş olan mali bir haktır. Bu nedenle vakti gelmeden önce acele olarak ödemesi de
caizdir. Yanlış ile adam öldürme diyetini peşin ödemek gibi olup tecil edilmiş malı haklara benzemektedir. Safîlere göre peşin zekat ödemenin caiz
olması için sene ortasında mal sahibinin yıl sonuna kadar fitrede ise ehil olarak durmadır. Bununla beraber yıl sonunda zekatı kabul eden kimsenin
yahut şevval ayının girdiği vakit fitreyi kabul eden kimsenin zekat ve fitreye müstehak olması şarttır. Şayet bu iki şart olmazsa peşin olarak ödene
zekat zekatın yerine geçmez. Aynı zaman da zekatı alan kişide bunun peşin verilen zekat olduğunu biliyorsa bunu geri alır. Eğer mal sahibi veya bu
zekatı kabul eden kişi zekat geri alınmadan önce vefat ederse veya kabul eder kimse mürted olursa yahut kaybolursa yahut başka bir mal ile
fakirlikten halas olursa yahut malın nisabı noksan olursa yahut ödenen zekat kabul edenin mülkiyetinden çıkarsa aynı zaman da ticaret malıda
olmazsa farz olduğu vakit. Ehil olmaktan çıktığı için daha önce olarak verdiği zekat yeterli değildir. Zahirilere Malikilere göre yılı dolmadan zekat
vermek caiz değildir. Zira zekatta bir ibadettir. Oda namaz gibidir. Vakti gelmeden önce zekatını çıkarıp ödenmesi caiz değildir. Zira îbni Kudame
Resul-u Ekremin (sav)'in şu hadisini delil olarak ileri sürmüştür. "Yıl dolmadan zekat ödenmez" Şu halde aynı zamanda yıl geçmesi zekatın iki
şartından biridir. Nisabın şartı gibi zekatın yıldan Önce alınması yeterli değildir. Fikhul-îslam arapça kısmından konu zekat farz olduktan sonra mal

[153]



yok olursa zekat sakıt olur.
Zira farz olan zekat nisabın bir parçasıdır. Bunun bir nedeni de kolay tarafı meydana getirmektedir. Zira zekat zenginliğin kuvveti ile farz olmuştur. 
Zenginliğin kuvveti ile zekatı ödeyinceye kadar zenginlik durumunun devam etmesidir. Bunu için zekat mahalli o-lan nisabın yok olması sebebi ile
farz olan zekatta sakıt olur. İster ödeme fırsatının vakti bulunsun isterse bulunmasın fark etmez. Zira şeriat zekatın farz olmasını zenginlik
durumunun zekatı ödeme zamanına kadar devam etmesine bağlamıştır. Buna bağlı olan şey onsuz gerçekleşmez. Buradaki zenginliğin kuvveti
nema vasfıdır. Nisap değildir. Zenginliğin kuvveti yok olsada bir kimse malını kasten yok etmekle zekat malı sakıt olmaz. Zira bunda kendisinin
sebep olduğu haksızlık meydana çıkmaktadır.
Malın bir kısmı yok olursa parçayı bütüne benzetme yolu ile helak olan kader zekat sakıt olur. Fitre ile hac parası ise bunlar farz olduktan sonra
sakıt olmazlar bunların örneği şahitlerin ölümü ile evliliğin batıl olmaması gibidir. Bu her ikisinin arasında ki fark şöyledir. Zira zekat çoğalma ve
büyüme ile bağlıdır. Bunun için ödeme fırsatı şart olmuştur ki insanlara zahmet olmasın. Zira insan teklifi mala yutaka muhatap değildir. Öyle
kimsenin maldan başka malının yok olması da caizdir. Fakat fitre ve onun gibi hac malı ise edanın farzhğı malın çoğalma ve büyümesine ilgili
değildir. Yalnız ve yalnız zimmete vaciptir. Bunun için fırsat bile kuvveti yani kuvvet mü-mekine şart olmuştur. Bunun şekli şöyle olur. îkraz yani
borç vermek ve iareden yani ödünç sonra ticaret malının bir ticaret malı ile takas ettikten sonra bu helak yani bu yok olmaktır. O zaman
kendiliğinden helak olmadır. Zekata zamın olmaz.fakat ticaret olan bir malını ticaret için olmayan bir mal takas otlak olan bir sürü hayvanlarını
otlak olan bir sürü hayvanları ile takas etmek bu istihlakir yani malı sahibi ile meydana geldiği için zamin olur. Bunların zekatını vermek
zorundadır.
Cumhura göre zekat farz olduktan sonra mal yok olursa zekat borcu sakıt olmaz. Bu zekatın ödenmesi lazımdır. Zekatın tazmininde ödeme
fırsatının durumunu şarttır. Farz olan zekatta şart değildir. Zira bir kişiye bir farz üzerinde sabit olursa ödemekten aciz olursa o farziyet acizliğin
nedeni ile onun üzerine geçmez. Bu aynı fitre sadakası ile hac malında ve diğer borçlarda olduğu gibidir. Zekat malın sahibi belli olmuş bir
ödenektir. Yani haktır. Müstahak o-lan kimselere ulaşmadan önce helak olursa bunun için mal sahibi ondan zamin olur. Bu insanların borçları
gibidir. Bir kişi malın zekatı kendi malından ayırsa aynı zamanda da onu zekat olarak ödemeye niyeti olsa ondan sonra o zekat helak olsa helak
olan zekatın yerinde mal sahibinin aynı malından ödemesi lazım gelir. Zira zekat mal sahibinin tazminindedir. Bu ayrılan zekat miktarının verilmesi
gerekli kişilere ulaştırmaya gücü olsun veya olmasın fark etmez. Malikilere göre hayvanların bundan istisna etmişlerdir. Zira onlara göre sene
geçmesiyle beraber birde memurunun çıkıp istemesiyle zekat farz olur. Buna göre zekat memuru gelmeden evvel mal helak olursa zekatın ödenmesi

lazım gelmez. 
[154]

İbnü Rüş ayrılmış olan zekatın yanma, kaybolma veyahut çalınma suretiyle mal sahibinin elinden çıkması hususunda beş görüş söylemektedir.
1. Mutlak olarak mal sahibi bu zekatı ödemez
2. Mutlak olarak öder.
3. Eğer kendi kusuru ile helak olmuşsa öder, eğer bir kusuru olmazsa telef olmuşsa ödemez malikilere göre en sağlam temel görüş budur.
4. Eğer muhafazada tafrit davranmışsa zamin olur. Tafrit etmemişse geride kalan malının zekatını öder Safı ile ebu sevri bunların görüşleri de
öyledir.

5. Fakirler ile mal sahibi hisseleri ölçüsünde kalan malda ortak olurlar.
[155]

Beş çeşit maldan zekat farzdır. Bu mallar şunlardır. Paralar, madenler, defineler, deve ve sığırlardır. Ebu Hanife taîebeynine muhalef olarak atlardan

da zekar farzdır, demiştir. Fakat fetva her iki talebesine göredir. Ebu Yusuf ile Muhammed'e göredir.
[156]

Alimlerin ekseni tartı olarak yirmi dinardan zekat farzdır. îki yüz dirhemde zekat farz olduğu gibi bu görüş mısır fakihların îmam Ahmed Ebu
Hanife talebelerin İmam Safı ve İmam Maliki n görüşleridir. Bunların ittifakları şu şekilde olmuştur.
Altının nisabı yirmi mıskaldır. Gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Zira Resul-u Ekrem (sav) efendimiz "Beş vasktan az olan hurmada zekat
yoktur. Beş okiyyeden az olan gümüşte zekat yoktur. Beş adetten az deve de zakat yoktur."

Verik gümüş demektir.
[157]

 Zevd ise üçten ona kadar olan sayıdaki develerin ismidir. Üçten ona kadar olan adetlerin temyizi macrur ve cem
geldiği için burdaki olan zevd cemidir ve müfredi de yoktur.
Başka bir hadis ise şöyledir.
Bu delilerden biri Hz. Peygamber efendimizin (sav) Hz. Aliye söylemiş olduğu bu hadistir. "Senin iki yüz dirhemin olduğu halde ve onun üzerinden
bir yıl geçtiği vakit bundan beş dirhem zekat vermen gerekir. Yirmi dinar oluncaya kadar da altın paradan sana bir şey lazım gelmez. Yirmi dinarın

olduğu üzerinden bir sene geçtiği vakit bu paradan yirmi dinar zekat vermen lazımdır. 
[158]

 Bütün fakirler paraların zekatı yani altın ve gümüş
ister külçe isterse basılmış olsun ister zinetçiler olsun yani Hanefılere göre zekat vermenin farzı-yetinden ittifak etmişlerdir. Bunların delilleri kitap

sünnet ve icmai ümmete dayanmaktadır.
[159]

1/9+2/7=25 dinar.
Altının zekatını vermek için nisabı yirmi miskal veya yirmi dinardır. Miskal hanefılere göre beş grama denk olarak bir tartıdır. Cumhura göre 3.60
grdır. Sudandaki Taysal Bank-i îslami 4.457 gram olarak belirlemiştir ki bu vezin orta olup aklada dektir. Başka bir görüşe görede 4.25 grama
eşittir. Hanbelilere göre Bir dinar bir mıskaldan az olarak kabul etmişlerdir. Bunun için nisap 1/ 9+2/ 7 =25 dinar meydana gelmektedir. Bu ölçü,
Osmanlı lirası ile takriben 14 altın liraya veya Fransız lirasıyla 15 altın liraya yahut 12 İngiliz lirasına karşı eşit olarak kabul etmektedir. İngiliz
lirası 2.50 dirhem, Osmanlı lirası 2.25 dirhem, Fransız lirası 2 dirhemdir. Irak miska-liyle takriben 100 gr. Pers miskaliyle 96 gr. Cumhura göre;
9123 / 25 gr. a denk olur. Miskalin iki çeşidi arasındaki fark 0.2 gr.dır. Zira Pers Acem miskali 4.8 gr. ırak miskali 5 gr. dır. İhtiyat olarak en küçük
ölçüyü almalıyız ki buda 96 gr. dır. Yahut Arap itibariyle 85 gr. dır. Her bir dirhemin ağırlığı 2.975 gr. dır. Gümüşün nisabı Haneü-lere göre
yaklaşık 700 grama denktir. Cumhura göre takriben 642 gramdır. 200 dirhem 7 miskaldendir. Dinarda 20 kırat dır. Bir kırat, beş arpa vezdindedir.
Şer-i bir dirhemin vezni 70 arpa vezdindedir. Miskal ise 100 arpa veznindedir. Buradaki olan dinarla miskal arasında bir denklik vardır. Hanefılere
göre şer-i dirhem 3.50 gramdır. Cumhura göre ise 3.208 gram, arpa dirhemi 2.975 gramdır. Hanefılere göre borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla



olarak, 20 veya 200 dirhem gümüşe veyahut bunların ölçüsü kadar para, yada ticaret malına sahip olan kimse üzerinden Hevelanı Havi yani bir
senede geçmiş ise o zaman zekatını ödemesi gerekir. Şu halde, altın, gümüş ve paradan zekat nispeti, kırkta bir yani %2.5 tur. Bu hesaba göre yirmi
miskal altında, miskalin yarısı, 200 dirhem gümüşte ise, 5 dirhem zekatın verilmesi lazımdır. Türk parası ise nisabına yetiştikten sonra da %2.5
yani kırkta bir, 100 milyonda 2.5 milyon, 1 milyarda 25 milyon türk lirası zekat vermek gerekir. Dinar miskalint sikkeli altın şeklinde olursa o
zaman miskal olur. 1 miskal 20 kırattır. 100 arpa veznindedir. 1 dirhem 4 kıratır. 20 arpa veznindedir.
1 kırat * 5 arpa = 0.2 gramdır. Zekatın ölçüsü ise dirhemi şeriye dir. Yani şeri-i dirhemdir. Bu tartı günümüze göre; 1 dirhemi seriye = 2.8 gramdır.
200 dirhem x 2. 8 = 560 eder eğer 1 miskal = 20 kırata eşit ise 20 kırat x 0.24 grama eşit olur. Bu hesaba göre 20 mıskal x 4 = 80 gram altının nisabı
meydana gelir. Bu vezne göre 7 mıskal altın, 10 dirhem gümüşe eşit olur. Altın ve gümüş arasındaki bu eşitlik, alış verişte tedavülde bulunan ve
standart olmayan dinar ve dirhemleri bir kanuna bağlamak maksadıyla, Hz. Ömer'in halifeliği sırasında olmuştur. Biraz daha Allah'ın inayetiyle bu
konunun tafsilatlı yorumunu yaparım.
Şer-i ölçüye göre altının nisabı 80 gramdır. Gümüşün nisabı 560 gramdır. Fakat dirhem veznini ülkelerin adedine göre bazı dengesizlikler meydana
geldiği için, İslam fakihleri zekatın ülkelerin a-dedi olan dirhemleri üzerinden hüküm vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu kanunlarında 20 mıskal
altın 96 grama, 200 oUrhem gümüş ise 640 gram olarak kabul edilmiştir. Bu vezne göre altından zekatın nisabı 96 gram, gümüşün nisabı ise 640
gramdır. Her ikisinin nisap miktarı hadisi şeriflerden sabittir. Bu hadisle de anifen Arapça kısmına geçmiştir.
Safilere göre; deve ve ineklerde olduğu gibi, altın ile gümüşün birbirine ilaveleri caiz değildir. Değer cihetinden ne kadar farklı olsalar da altın ve
gümüşten birbirinden nisapları ayrı ayrı olarak hesaplanır. Birinci görüş bu zamana göre kağıt paralarda uyulması vacip olan bir görüştür ki, oda
Cumhurun görüşüdür. Zira Hanefi, Maliki ve Hambelilere göre; Zekatın nisabı tamamlamakta altın ve gümüşten birbirine eklenir. Zira bunlar tek
olarak bir cinsin iki çeşidi gibidirler.
Ebu Hanifeye göre; her kırk dirhemde, bir dirhem zekat vermek gerekir. Ebu Yusuf, Muhammed ve Cumhura göre; 200 dirhemden fazla paranın
zekatı, yüzde hesabı ile verilir. Ne kadar fazlalık azda olsa, yinede %2. 5 ğunun zekatını vermek lazımdır. Safilere ve Hambelilere göre; başka
madenlerle karıştırılmış bulunan, altın ve gümüş madenleri, halis olarak nisap miktarına yetişmedikçe onlardan zekat vermek lazım değildir.
Hanefılere göre altını çok olan maden, altın. Gümüşü çok olan madende gümüştür. Her iki madende karışım fazla olursa, bu madenler ticari eşya
hükmündedir. Bunlardan zekat verilmesi için, kıymetlerinin nisap miktarına yetişmesi lazımdır. Cumhura göre, kadınların adet olan ve israf,
mübalağaya kaçmayan ziynet eşyasından zekat vermek farz değildir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Ziynet eşyasında zekat yoktur."
Bu görüş, Hz. Aişe, Esma binti Ebu Bekir ve îbn-i Ömer'in görüşüdür. Bu gibi ziynetler helal olan kullanım için ayrılmıştır. Aynı zamanda
bunlardan zekat vermeye gerek yoktur. Bunlar, çalıştırılan hayvanlar ve giyilen eşyalar gibidir. Sahabeden rivayet eden eserler bunu takviye ediyor.
îmam Malikin, Hz. Aişe'den rivayet ettiğine göre, Hz. Aişe, kardeşinin kızlarının velisiydi. Bu yetimler onun yanında duruyorlardı. Hz. Aişe

onların takılarından zekat vermiyordu. 
[160]

Abdullah ibn-ü Ömer, kızlarına ve cariyelerine altın takılar yaptırırdı ve bunlardan zekat vermezdi. Bir kişi Cabir b. Abdullah'a şöyle sordu; "Takıda

zekat var mı? "Hayır yok 
[161]

 bu hüküm, altın ve gümüşten olup da kullanılması haram olan eşyalar için geçerli değildir. Örneğin bir kimse,
gümüş yüzükten başka takı edinirse veya kullandığı aletleri altın ve gümüşten yaparsa ve duvara asmak için altın veya gümüşten bir levha yaparsa,
bunların zekatının verilmesi gerekir. Zira bu eşyalarda ne kadar gelişme vasfı olmasa da, buna itibar edilmez. Çünkü gelişme vasfını ortadan
kaldıran sebebin kendisi haramdır. Altın ve gümüşten yapılan eşyaların kullanılması haramdır. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle

buyurmuştur.
[162]

Şafii "Altın ve gümüş kaplarından içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklar içinden yemeyiniz. Zira bu eşyalar, dünyadan onlara yani kafirlere ait olan
ziynet eşyahrıdır. Ahirette de bizim olacaktır. Diğer kullanım şekilleri de yeme ve içmeye kıyas edilmiştir. O kaplardan ve tabaklardan yemek,
içmek haram lduğu gibi, onları rafa koymakta haramdır. Zira süs için edinmekte, kullanma üzerine kıyas olunmuştur. Zira süs için yapmak
kullanmaya götürür. Şafii kesin olarak buna izin vermemiştir. Buradaki olan haramiyet anlamındadır. Zira bu haramiyet hem kadına hem de erkeğe
şamil gelmektedir. Altın ve gümüşten yapılmış olan ev eşyası, ister süs için, isterse kullanmak için olsun, erkek olsun isterse kadın olsun, har m
oluğu için zekatının ödenmesi gerekir. Erkeklerin, altından veya gümüşten yapılmış olan, saat, gözlük, bilezik, kalem, mühür taşıyan yüzük, binek
hayvanlarına ait süsler, atın yuları, eğer gibi, Altın veya gümüş ile süslenmiş eşya, köpeklere ait tasma, üzengi, ayna, tarak, sürme-danlık,
sürmedanlık mili, enfiye kutusu, buhurdanlık, kaşık, kandil, çanak, Mushaf dışındaki ilmi kitapların ziyneti, divit gibi her çeşit süs eşyası haram
olduğu için, zekatının ödenmesi lazımdır. Fakat kesilen burunun veya parmak ucunun yerine altm takması ve süsü için olmamak şartıyla diş
yaptırması caiz olduğu için, zekatı da yoktur. Erkeklerin, mızrak, kılıç gibi savaş aletlerini gümüş suyu ile ziy-netlemesi caizdir. Bunun gibi,
Kur'an-ı Kerimin gümüş suyu ile ziy-netlenmesi caizdir. Altın ve gümüşün zekatının verilmesi için nisap miktarında olması şarttır. Aynı zamanda
da bir senenin geçmesi de lazımdır. Altının nisabı gümüş ile, gümüşün nisabının da altm ile tamamlanması caiz değildir.
Racih olan görüşe göre, kırılan ve kullanılma imkanı kalmayan, ancak yeniden dökülüp işlendikten sonra kullanılabilecek olan, kadınlara ait
ziynetlerden zekat vermek lazımdır. Kadınlar için helal olan bilezik, zincir, küpe ve buna benzer olan ziynetlerden zekat vermek yoktur. Altm ve
gümüşten başka bütün kıymetli ziynet ve mücevherat eşyalara da zekat yoktur. Fakat ticaret eşyası olarak kullanıldığı zaman, zekata tabi olur.
Mescitlerin tavanını altm ve gümüş ile süslemek, mescitlere altın ve gümüş kandiller asmak da haramdır. Bir kimse evinin tavanını ve duvarlarını
nakışlaması da haramdır.
Hanefılere göre; altın ve gümüşten olan ziynet eşyasına veya ibrik, tabla, çatal, kaşık gibi eşyalara, nisap miktarına yetişince zekata tabi olur. Bu
zekat kendi cinslerinden zekat verilecekse, sanat değerlerine bakılmadan, tartı ile zekat ödenir. îmam Züfere göre, kıymetlerine, îmam
Muahammede göre ise fakirin menfaatine göre ö-denir. Fakat bu zekat, kendi cinslerinden olmayan bir mal ile ödenirse, bu taktirde vezne göre
değil, belki kıymetlerine göre işlem yapılır. Örneğin 20 mıskal vezninde olan bir altın zincirin sanat cihetinde 25 mıskal kıymeti olursa, şayet
zekat başka cinsten ödeme olursa, örneğin gümüş para veya hurmadan verilecekse, o zaman a-ğırlığı olan 20 miskale göre değil, belki kıymeti olan
25 miskale göre vermek lazım gelir. Şu halde kendi cinsinden olan altından verilecekse, Ebu Hanife ve Yusufa göre; 20 mıskal altına göre



verilmesi kafidir. İsterse bu altın ve gümüş külçe olsun, ister döküm olsun, ister kap olsun, isterse başka çeşit olsun, erkek ve kadınların süsü olarak
kullandıkları ziynet eşyasında zekat vermek gerekir. Zira Hz. Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, elinde iki bilezik bulunan bir kadına "Zekatını veriyor musun" diye sordu. Kadın hayır" diye cevap verdi. Hz.
Muhammed (sav) Efendimiz bunun üzerine "Allah'ın sana ateşten iki bilezik takmasından hoşlanır mısın?" buyurdu. Bunun üzerine, kadın
bilezikleri kızının kolundan çıkarıp, Allah Elçisinin önüne bıraktı ve şöyle dedi; "Bilezikler Allah ve Resulüne aittir"
Altın ve gümüşten başka olan ziynetlerin takılması ise inci, yakut, zümrüt, elmas gibi olan hulliyattan zekat gerekmez. Zira bunlar nami yani
üreyici değildir. Fakat bunlar asli ihtiyaçlardan fazla olduğu zaman ve aynı zamanda en az nisap miktarına yetişince, bunların sahipleri zengin
sayılır. Ne kadar bunlara zekat farz olmasa da, kendilerinin zekat almaları caiz değildir. Aynı zamanda bunlar kurban kesmek ve fıtır sadakası
vermekle mükelleftirler.
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Kağıt Ve Madeni Paraların Zekatı
Şirketlerin Zekatı:
Karışan İki Malın Tek Mal Gibi Kabul Edilmesinin Şartları:
a. Saime Develerin Beşten Azına Zekat Yoktur:
b. Sığırın Nisabı;
Koyun Ve Keçilerin Zekatı:
Dört Mezhebe Göre:
Bina Ve Sanayi Tesislerinin Zekatı
Serbest Sanatkârlar Ve İş Sahiplerinin Zekatı:
1.  Fakirler:
2.  Miskin:
Zekat Amilleri:
4. Müellefe-i Kulub:
5. Köleler:
6. Garim [Borçlular]:
7. Allah Yolunda Cihad Edenler:
8. Yolcu:
Zekat ve Dindeki Yeri:
Zekat Borcu İle Ölen Müslümanların Hükmü veya Zekatın Ölüm İle Ölen Kimsenin Üzerinden Sakıt Olması:
Zekatın Memuuat Ve Yasakları Üçtür:
Sadaka-ı Fıtırda Beş Konu Vardır:
Fıtır Zekatı Üç Şartla Farz Olur:
Mükellefin, Fıtır Sadakasını Ödemekle Yükümlü Olan Kimseler:
Sadaka-ı Fıtır Vücubunun Vakti:
Gayr-ı Müslim Vatandaşlara Bey'tül Maldan Yardım Yapabilirmi?
Nafile Sadakalar
1. Naille Sadakaların Hükmü:
2. Sadakanın Gizli Ve Ramazanda Verilmesi:
3- Bütün Malı Sadaka Olarak Vermek
4. Kişinin Sadakayı Zorlanmadan İmkanlarına Göre Vermesi:
İyi Kişilere Sadaka Vermek:
Akrabalar:
7- Zengin Haşimi Kabilesine Mensub Kafir ve Fasık Kişi:
Haram Olan Bir Malın Sadaka Olarak Verimesi:
10. Sadaka da Haram, Mekruh ve Müstehab Olan Hususlar:

YEDİNCİ BÖLÜM
HAC

1. Hac ve Umrenin Tarifi:
Hacer'ül Esved Hakkındaki Hadisler Nelerdir?
Kâ'be-İ Muazzamanın Dört Rüknü Vardır:
Haccın Geciktirilmesi veya Acelesi Mümkün Olur mu?
Aşağıdaki Şartların Kendinde Bulunduğu Kimseye Hac ve Umre Farzdır
1. Müslüman Olmak:
2. Akıllı Olmak:
3. Baliğ Olmak:
6. İstidaat (Güç Yetirme):
1. Bedeni Yeterlilik:
2. Mâli İstitaa:
Emniyet Bakımından Yeterlilik:
Kadının Güvenliği:
Güç Üç Şekilde Olur:
İstitaat İki Çeşittir:

Kağıt Ve Madeni Paraların Zekatı
 
Önceki insanlar, para.altm ve gümüşün ne için lazım olduğunu bilmezlerdi. Bir alış veriş yaptıkları zaman eşyaları birbirleriyle takas yaparak
ihtiyaçlarını görüyorlardı. En son önceki olan usulleri bırakarak altın ve gümüş madenleri kıymetli ve nefis olduğundan, para olarak kullandılar.
Yani eşyalarına bedel olarak kendi aralarında kabul etmişlerdir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz peygamberlik zamanında, Bizanslılar altın
(dinar), İranlılar da gümüş (dirhem) ile alış veriş yapıyorlardı. Araplarda o zaman her iki devletin paralan ile alış veriş yapıyorlardı. Bu nedenle Hz.
Muhammed (sav) Efendimiz, o zaman da alış veriş için kullanılan ve gümüşü de zekat verdir demiştir. Altın ve gümüşün sikkeli, sikkesiz olması,



zekatın farziyetin de bir fark yoktur. Altının nisabı 20 miskaldır. Gümüşün nisabı ise 200 dirhemdir. Osmanlı imparatorluğu uygulamasından 20
mıskal altın 96 gram, 200 dirhem gümüşte 640 grama denk kabul edilmiştir. 96 gram = 215 milyon TL. (13.05.1998) İlk İslam sikkesi, 640 gram
gümüş ise, 188.500.00 TL. (13.05.1998) Hicri 75 yılında Abdül Melik İbn-i Mervan zamanında basılmıştır. İsalm parası önce hurma çekirdeği
suretinde idi. Hz. Ömer zamanında yuvarlak surette olmuş ve üzerine La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah yazılmıştır. Ab-dülmelik
zamanındaki sikke ise devrin en hazık, meşhur uleması ile görüşülerek ve hususi olarak, Muhammed İbn-i Bakır (ra)'m reyi kabul ederek
derbedilmiş İslam devletinin ilk sikkesidir. Bu para meydana geldikten sonra, diğer paralar tamamen tedavülden kaldırılmıştır. İstanbul Topkapı
Sarayı müzesinde bulunan bu paranın bir tarafında, "La ilahe İllallahü vahdehü le şeriyke leh." Cümlesi şerife-si, diğer tarafında da İhlası şerif
suresi yazılıdır. Bu yüzünün kenarında da, Şam da dar belediği ve darp tarihi olan 79 yılma işaret e-dilmiştir. O halde bu paranın daha sonra
basımına devam edilmiş olduğu ortaya çıkar. Vaktiyle kullanılan paralardan dinar, altın, sikke, dirhem ise gümüş sikkedir.
Mukaddes emanetler:Yavuz Sultan Selim Han, Mısırı fethedip Osmanlı topraklarına katınca, Mekkede bulunan Hicaz Emiri, Şerif Bayraktaroğlu,
Ebu Nümeyr, Hz. Muhammed (sav) Efendimize ait olan mübarek eşyaları Yavuz Sultan Selim Han'a gönderdi. Böylece hilafet işareti sayılan
mukaddes emanetler, Osmanlılara devredildi. Bunlar Topkapı Sarayındaki Hırkayı Saadet dairesine kondu.
Mukaddes emanetlerden bazıları:
1- Hırka-i Saadet (hırka)
2- Seyf-i Nebevi (kılıç)
3- Name-i Saadet (mektup)
4- Mühr-i Saadet (mühür)
5- Dendani Şerif (diş)
6- Lihye-i Şerif (sakal) 7 tane
7- Nakşi Kadim-i Şerif (ayak izi) iki adet
8- Sancak-ı Şerif (sancak)
9- Teyemmüm taşı 10-Musa (a.s.)'m asası
11- Şuayb (a.s.)'ın asası
12- Nuh (a.s.)'m tenceresi
13- İbrahim (a,s)m tenceresi
14-Yusuf (a. s)'in gömleği
15- Yusuf (a. s)'in sarığı
16- Davut (a.s)'ın kılıcı
17- Kabenin altın oluğu
18- Hacerül-Esvet çerçevesi
19- Babı Tevbenin kapı kanadı
20- Makamı ibrahim'in gümüş kapağı
21- Kabe örtüsü
22- Mekke'nin maketi
23- Kabe'nin anahtarı ve kilidi
24- Hz. Ömer'in kılıcı
25- Hz. Osman'ın kılıcı
26- Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerimi
Hz. Ali'nin Kur'an-ı Kerimi, ayrıca çeşitli kimselere ait, Kur'an-ı Kerim, cüz, ok, yay, kılıç, taç, hırka, sarık, tespih ve bayrak gibi çok çeşitli,
mübarek ve kıymetli eşyalar vardır. Bu mukaddes emanetler, Topkapı Sarayında halka açıktır.
Eğer ziynet eşyasının üzerinde inci ve benzeri taşlar varsa, yalnız altın ve gümüşünden zekat vermek lazımdır. Taşlardan zekat vermek gerekmez.
Malikilere göre, kullanılmakta olan, mubah ziynetlere zekatın verilmesi farz değildir. Zira Abdullah bin Ömer'in kızlarına ve cariyelerine taktığı

ziynet eşyasından, zekat vermemiştir.
[1]

Kağıt paralarla madeni paralar, altın ve gümüş paralar yerine ticari ve gayri ticari mübadelelerin yapıldığı paralardır. Bu paralar alış verişteki olan
paralara mukabil, merkez bankasınca duran külçe altınlar karşılığında çıkarılan banka havalesi yerindedirler. Ancak ekseri devletler, altın ile alış
verişi men etmişlerdir. Fakat kağıt paralarla, bronz, bakır ve benzeri madenlerin karışımı olan madeni paralara karşılık, altın mevduat çekmeye
icazet vermemiştir ki, devletin hazinesindeki altın stokları muhafaza olsun. Hanefi, Şafii ve Malikilere göre; bu paralardan zekat farz diye ikrar
etmişlerdir. Hambe-lilere göre; bu kağıt paralar, altın ve gümüş madenine dönüştürül-medikçe, bu paraların zekatı yoktur demişlerdir. Bu paralar
alacak tahsili gibi demişlerdir. Fakat bu benzetme kesinlikle doğru değildir.
Zira, alacaktan borç sahibi yararlanmaz. Bunun için fakihler, borçların zekatını ancak ve ancak kabd ettikten sonra farz olur. Şu halde tedavülde
olan paralardan hamili olan kimse yararlanmaktadır. En sağlam görüş, bu kağıt paralardan, altın paralar gibi zekat vermenin farz olduğunu kabul
etmek gerekir. Zira bu paralar, eşyanın mukbili olan semen yani paralar olmuşlardır. Hiçbir devlet, herhangi bir kağıt yahut nakit para karşılığmdaki
altının almmasma izin vermemiştir.
Nisaba tabi olan malın nisaba ulaşmış bulunması: Nisaba yetişmeyen bir ticaret malından, para ve diğer eşyalardan zekat vermek farz değildir.
İslam ölçülere göre her malın nisabını belli etmiştir.
Altın nisabı: 20 mıskal = 96 gram, Gümüş nisabı: 200 dirhem = 640 gram. Koyun-keçi 40 adet, sığır 30 adet, deve nisabı 5 adet, nakit para = 20
miska altın veya 200 dirhem gümüş.
Dirhem gümüş karşılığı. Ticaret malı: 20 miskâl altın veya dirhem gümüş karşılığıdır. En sağlam görüş, kağıt para nisabının altın nisabına göre
hesaplanmasıdır. Zira bu ölçü hayvanların nisabına yani, deve sığır ve koyunların nisabına eşittir. Bir de şer'i nisab ölçüsüne yetişmedikçe kağıt
paralarda zekât vermek farz değildir. Ve yine kağıt paranın üzerinden bir yıl geçmedikçe zekât vermek farz değildir. Bu nisap miktarı kağıt



paranın, borçtan başka olması gerekir. Adaletin gereği budur. Hanefıler bunu da ilave etmişlerdir. Nisap miktarı para nafaka, kira, giyim, kuşam,
savaş aletleri gibi zaruri ihtiyaçlarından da fazla olmalıdır. Zira her Müslüman önce kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, arta kalan ve nisaba
yetişen bir servetten bir parça ayırıp yoksullara verir. Asıl ihtiyaçlar şunlardır:
1. Oturulan mesken
2. Örfe göre giyim eşyası
3. Evde kullanılan lüzumlu eşya
4. Binek
5. Hizmetçi
6. Lüzumlu silah
7. Nafakası kendisine vacip olanların yiyecek ve içeceği.
Senet; belli bir sınıra yetişen borcu, belli bir zamanda hamiline vermeyi söz vermektir.
Hisse senedi; şirketin sermayesinin bir parçasını temsil eder. Senedin sahibi, o şirketin hissedarıdır. Senet ise şirketin veya devletin borcunun bir
parçasını temsil eder. Bu senedin taşıyıcısı ahız-dır. Şeriatça hisse senedinin muamelesini yapmak caizdir. Fakat tahvil yapmak caiz değildir, zira
tahviller faizi gündeme getiriyor. Tahvilleri almak haramdır. Bununla beraber zekatını vermek gerekir.
Zira tahviller sahibinin malum bir alacağını temsil ederler. Her yıl bunun zekatını vermek gerekir. Fakat yatırım senetlerinin zekatının paralarda
olduğu gibi, her sene için % 2,5 nispetinde ödenmesi lazım gelir. Şu halde sermayelerin karları ile beraber yılın sonunda % 2,5 nispetinde zekat
vermek lazım gelir. Şu halde malın aslı ile kârının nisabı doldurması ve sahibinin başka malı ile birlikte nisaba yetişmesi gerekir.
Nisaptan noksan olan miktar geçim için muaftır. Şu halde bu, senet sahibinin bundan başka bir gelirinin bulunmamasına göre olur. Bu hüküm ancak
ve ancak ticari şirketler için geçerlidir.
Şeker şirketi, petrol şirketi, matbaalar, fabrikalar gibi sanayi şirketlerinin ise bina alet ve edevatı kıymeti çıkararak hisse bugünkü fidye hesap
ederek zekatları vermek lazım gelir. Rüşvet malı, tezvir, karaborsalık, aldatma, gasbedilen, çalman ve faiz malları gibi gayrı meşru toplanan
mallardan zekat gerekmez. Zira bu mallar kimin elinde ise o adam o malın sahibi değildir. Fakat tahvillerin alım-satımı haram olmasıyla beraber
tahvil yapan kimse mal sahibidir.
Netice itibariyle tahviller ile hisse senetlerinin zekatını % 2,5 nispetinde kârı ile birlikte bugünkü değerinde hesap ettikten sonra her sene sonunda
vermek lazımdır. Fakat bu malların üzerine bir sene geçmek zorundadır veya şirketin gelirinden % 10 nispetinde hepsi hesap edilerek zekatı vermek
gerekir. Bu hesap zirai ürünlerle meyvelerin nisabına göre hesap ederek zekatı verilmiştir. Zira şirketin mallarının gelişme ve büyümesi itibari
olmuştur.
Ebu Hanifeye göre alacaklar üç çeşittir.
1. Kuvvetli borçlar: Borç cihetiyle verilen paralarla ticari eşyanın parası gibi olan borçlardır. Kökte zarar etmiş fakat borçlusu olan kimse kendi
borcunu kabul ediyorsa veya elde senet olduğu halde inkâr edilmişse, bu borç sahibi borcunu aldığı zaman geçmiş yıllara göre hesap edip zekatını
vermesi gerekir. Her kırk dirhem alırken onun bir dirheminin zekat olarak verilmesi gerekir. Nisabın altındaki borçlar muaftır. Onlardan zekat

vermek lazım değildir. 
[2]

2.  Ortadaki olan borçlar: Bu borçlar ticari için olmayan borçlardır. Bu gibi olan alacaklardan nisap miktarı borç sahibi para kab-zetmedikçe
zekat vermek lazım gelmez. Şayet iki yüz dirhem para yani kendi alacağını alırsa o zaman bu paradan beş dirhem zekât vermek lâzımdır. En sağlam
rivayete göre, alıcının zimmetinde borç vacip olduktan sonra o borcun üzerinden bir sene geçince bu senenin zekâtını vermek mecburiyetindedir. 
Bir yılın gelmesi şartı ise kuvvetli olan alacaklar gibidir. Bu borcun almasında yıl, borçlunun bu paraları kendisine iltizam ettiği zamandır.
3. Zayıf borçlar: Miras, vasiyet, hür bedeli, mehir, kasten adam öldürmenin diyet bedeli gibi mal olmayan varlıkların yerini tutan a-lacaklardır.
Zira mehir kocanın kendi karısından aldığı bir mal mukabilinde değildir. Hul, yani boşanmanın bedeli, hanımın kocasına vereceği bir malın
karşılığı değildir. Bu gibi olan alacaklar nisaba yetişmedikçe ve üzerinden bir sene geçmedikçe zekâtını vermek lazım değildir. Şu halde her üç
alacakta zekât vermek gerekir. Fakat zekat borç sahibi borcunu kabz ettikten sonra, farz olur. Kuvvetli alacaklarda nisabın beşte biri kabz olunca
orta ve zayıf alacaklar ise yeni bir kazanç elde etmek olursa o zaman bunların üzerinden bir sene geçmesi lazımdır. İmam Ebu Yusuf ile imam
Muhammed'e göre bütün alacakların hepsi kuvvetlidir.
Akıl yani kıtalin akrabalarına gerekli olan diyet borcundan başka hepsinin zekatının kabz edilmeden verilmesi lazımdır.
Fakat zekatının Ödenmesi kendisinden derhal talep edilmez. Şafulere göre borç sahibi borcunu kabz edince, şayet alacak dinar ve dirhem cinsinden
veya ticari eşyanın mukabili olan alacak ise geçmiş senenin zekatını vermek lazımdır. Şayet almış olduğu borcu hurma veya hayvan cinsinden ve
üzüm gibi yiyecek maddeleri ise zekatın ödenmesi gerekmez.
Borç veren kimsenin malının zekatı ne zamandır?
1. Eğer borcun zamanı gelmiş, borçluda borcunu verecek bir durumda ise, malın zekatının ödenme zamanı da tamam olmuş ise borç sahibi olan
kimse o malın zekâtını derhal vermek mecburiyetindedir. İsterse borç sahibi borcunu kabul etmesin. Zira artık o mal elinin altındaki mal gibidir.
Borçlunun elinde emanet gibidir. Zira alacağı olan kimse, o malı her zaman kabzedebilir ve istediği gibi de kullanabilir.
2. Borcun ödenme vakti geldiği halde borçlu olan kimse inkar ettiği için veya fakir olduğu için borcunu vermiyorsa, alacaklı olan kimsenin o malın
zekâtını derhal vermesi farz değildir. Zira o ne zaman malı alırsa üzerinden kaç yıl geçtiği hesap edilerek zekâtı, vermek mecburiyetindedir. Zira o
malda zekât her yıl için farz olmuştur ve o zekât alacaklı olan o kimsenin zimmetinde kalmıştır. Örneğin elinde olmayan mal gibi. O kişi, malı ne
vakit elde ederse zekâtını da o vakit vermek mecburiyetindedir.
3. Eğer verilen ödeme zamanı meçhul ise, derhal onun zekâtını vermek lazım gelmez. Borç sahibi ne vakit borcunu alır veya ne vakit alma imkanı
olursa geçmiş yılların zekâtını vermesi gerekir. Eğer borcun vakti gelmiş ise fakat malını almamışsa ve aynı zamanda da alma imkanı olmazsa borç
sahibinin borcunu alana kadar beklemesi lazımdır. Aldıktan sonra geçmiş yılların zekatını vermesi gerekir.
Borçlu olan kimsenin borçları nisap miktarına yetişirse ve borçların üzerinden en az bir yıl geçmiş olan malları kadar veya nisap miktarından aşağı
indirecek bile olsa gene malın zekâtını vermek gerekir. Ticari malları olanlar için de durum böyledir.
Tüccarın mülkiyetinde olan mal nisap miktarına erişince ve ü-zerinden de bir yıl geçmiş ise o malın zekatını vermek gerekir. Zira borçlu olması



elindeki mala zekatın farz olmasına engel değildir.
Çünkü borç zimmete bağlıdır. Zekât, elinin altında bulunan ve zekât farz olan mala bağlı olmaktadır. Malda zekât farz olduğu için mülküdür mal
sahibinin elinde ne kadar kalırsa bile gene onların mülkü olur. Mal sahibinin onu hak sahiplerine vermesi gerekir. Zira şu rivayet bu konuyu teyit

etmektedir: Bu ay zekât ayıdır kimin yanında borç varsa onu versin ki mallar tahsil edilsin ve böylece zekâtlarda verilmiş olsun.
[3]

Hz. Osman (ra) böyle söyleyerek zekât ayından evvel borçların Ödenmesi hususunda insanları ikâz etmiştir.
Zekât ayı geçtikten sonra zekât ayı tespit edilir ve üzerindeki borçlar dikkate alınmaz. Hanefi mezhebine göre ödenmesi lazım olan borçta zekât
vacip değildir. Hatta ve hattaki borcu olan kimseye zimmetindeki borç servetten düşürülür. Yalnız kalan malın zekâtını vermek gerekir. Fakat
borcundan daha fazla mülkü olursa o zaman borç miktarını servetten çıkarmamak gerekir. Bütün mal hesab edilerek zekâtının verilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre hareket etmek takvaya çok uygun olur. (Zira yoksulların maslahatı için ihtiyat bakımında daha iyi olmasıdır.)
Zekâtın farziyetine inanarak ve aynı zamanda onu vermeyen kimse kesinlikle büyük günah işlemiş olur. Bunun ahirette cezası çok büyük olacaktır.
Bunun için böyle yapan Müslümanlardan İslam devleti zorla zekât alarak, yerine sarf etmekle yükümlüdür. Öyle müslümanı tazir de edebilir. Zira
Rasûl-ü ekrem efendimiz şöyle buyuruyor.
''Zekât bir mala girmeyecek olsa o malı helak eder" yani bere ketsiz eder. Başka bir hadis ise şöyledir:
"Namazın içinde iken aklıma bir parça altın geldi bu altının bizimle beraber gecelemesini veya sabahlamasını hoş görmedim yoksul ve muhtaçlara

paylaştırılmasını hemen emrettim. 
[4]

Hanefîlere göre maden ile definenin ikisi de birdir. Cumhura göre maden ile define manaları ayrı ayrıdır. Mâliki ve Şâflîlere göre maden; altın ve

gümüştür.
[5]

Hanbelilere göre maden ateşte eriyip bir kalıba konan şeydir. Şu halde Hanbelilere göre ister katı olsun ister sıvı olsun tümü maden çeşidini içine
almaktadır. Mâliki ve Şâflîlere göre madenlerden beşte bir zekât vermek lazımdır. Gelecek izahattmda anlaşılacağı ü-zere madenlerde farz olan
zekâttır.
Hanefîlere göre ise farz olan ganimettir. Cumhura göre, definelerden farz olan miktar kamu faydası bulunduğu için ganimettir. Şâflîlere göre,
definelerden alman bu vergiler, zekâtın sarf edileceği yerlere sarf edilir.
Cumhura göre, madenlerin nisap miktarına yetişmesi lazım gelir. Fakat definelerde nisap miktarına yetişmesi gerekmez. Şâflîlere göre nisaba
ulaşması lazımdır. Hanefîlere göre, maden rİkaz yani define kenz bunların manaları birdir. Bunlar toprak altında gömülü olmuş her çeşit mala
şâmil demektir. Fakat madeni, Allah (c.c) yeryüzünü halk ederken yerin altında halk etmiş olduğu madenlerdir. Madenler üç çeşittir:
1.  Katı madenler: Altın, gümüş, demir, kalay, bakır, kurşun, tunç gibi ateşte eriyen ve şekil alabilen madenlerdir. Civa da bunlara ilave edilmiştir.
Zira kalıba dökülebilen bütün madenler bu gruptandır. Bu gibi madenlerde nisaba ulaşmasa da yine de beşte birdir.
2.  Katı maddeler: Bu maddeler ateşte erimeyen, hiç bir surete girmeyen kireç, alçı, kireç taşı, sürme, zırnık, yakut, tuz, elmas, firuze gibi
şeylerdir. Bu madenlerde zekât yoktur. Bunun tamamı sahibinin malıdır. Sahibi yoksa bulanın malıdır.
3.  Sıvı madenler: Bunlar katı olmayan su, petrol, katran gibi maddelerdir. Bunlarda da zekât yoktur. Bunlar hepsi arazi sahibine aittir. Beşte birinin
ödenmesi, yalnız birinci çeşitten olanlar içindir. İsterse bu madenler haraç arazide olsun, ister öşür arazide olsun, bunların farkı yoktur. Beşte bir,
ganimetlerin sarf edileceği yerlere harcanırlar. Bunların delilleri, kitab, sahih sünnet ve kıyastır. Kitaptan delil:
Elde ettiğiniz malların beşte biri, şüpheseiz Allah'ın Peygamberi ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Allah her şeye kadirdir."
[6]

Haraç arazi, silah baskısıyla fethedilip, halkı bu arazilerde bırakılan veya haraç yani kâfirlerin verdiği vergi karşılığında sahipleri ile anlaşma
yapılan arazilerdir. Fakat Mekke arazileri bu hükme girmemiştir.
Zira Mekke arazileri harb etmekle alınmış fakat bu araziler halkına karşılıksız olarak verilmiştir. O halktan haraç vergisi alınmamıştır. Öşür
toprakları ise müslümanlar istila etmeden evvel halkı kendiliğinden müslüman olan veya savaş ile kazanan askerlere paylaştırılan arazilerdir. Tüm
Arap yarımadası topraklan, öşür toprağıdır. Bunlardan, müslümanların topraklarından alınan öşür alınır. Birinciler devletin, ikinciler
sahiplerinindir.
Madenler, ganimet sayılır. Zira bunlar, kâfirlerin elindeki topraklardan çıkarılmaktadırlar. Sünnetten delil ise, Hz. Peygamberin şu hadisidir:
"Dilsiz hayvanların yaraladığı hederdir. Su kuyusuna düşen hederdir, maden kuyusuna düşen hederdir."
Rikazda ise beşte bir zekât vermek lazımdır. Rikâz madenlere de, definelere de şâmil gelen bir terimdir. i?i/câze'den gelmektedir. İster Allah
tarafından, ister kul tarafından olsun, toprak altına yerleştirilen madenler ve kıymetli eşyalardır.
Kıyasen delil, madenlerin cahiliyye devrindeki definelere benze-tilmesidir. Aralarındaki muşâbehe her ikisininde de ganimet anlamının hasıl
olmasıdır. Bununla beraber bunlardan beşte bir zekât vermek lazımdır.
Humustan artanın hükmü: Bulunan define ve ganimetten beşte bir zekât ödedikten sonra fazla kalan kısım, şayet define veya madenler başka
birinin mülkünde bulunmuş ise mülk sahibine aittir.
Şayet açık arazi gibi hiç kimsenin mülkiyeti altında değilse fazla kalan kısım bulanındır. Eğer maden sahibi bir arazide bulunsa o zaman bulana
aittir. Zira Rasûl-ü Ekrem efendimiz şöyle buyurmuştur:
İşlek bir yolda veya bayındır bir kasaba ve köyde bulunan bir şey, bir sene ilan edilir. Ondan sonra sahibi gelirse ona vermek gerekir. Şayet sahibi
çıkmazsa bulana aittir."
İşlek olmayan bir yolda veya bayındır olmayan bir kasaba ve köyde bulunan bir şeyde definede beşte bir zekât vermek gerekir. Yukarıda malum
olduğu gibi Hanefî'lere göre,maden veya defineyi bulursa bulsun ondan beşte bir vergi vermek gerekir. İmam Şafiî'ye göre yalnız zekât kime farz
olursa ondan alınır. İmam Ebû Hanife'-nin içtihadı, devleti kuvvetlendirmeye bağlıdır. Zira devlet, aldığı vergiyi günün ihtiyacına göre harcamakla
mükelleftir. Zira Hz. Ömer, bu tür vergileri ganimet malı gibi millete vermiştir. O zaman bu tarz bir sarfiyata ihtiyaç vardı.
Bunu gören isterse köle, esir, hür, gayr-ı müslim, vatandaş, kadın ve çocuk olsun farketmez. Beşte biri alındıktan sonra gerisi bulana aittir. İslam
ülkesine iltica etmiş kimse harbî yani müslim olursa o adam devletten izin almadan kazı yaparsa ve herhangi bir çeşit madene rastlarsa hepsi devlete



aittir.
Eğer o adam izin aldıktan sonra kazı işine başlarsa ve maden bulursa yukarıdaki şahıslar hakkındaki statüye tabi olur. Yani beşte birini devlete vergi
olarak verir. Bu madeni ister araziyi öşriyyede bulsun isterse araziyi haraciyyede bulsun kesinlikle hüküm aynıdır.
Ücretle bir kimse bulup define arayan bir kişi çalışma işi yaparken defineye-rastlarsa beşte biri devlete aittir . Diğerleri tamamen iş alana aittir yani
müstecire aittir. Ücretle tutulan ve defineye rastlayan kimselere pay verilmez. Biri katı ve erimeyen diğeri sıvı ve katılaşmayan madenlerden vergi
alınmaz.
Şu halde arsenik, petrol, tuz, kınç, kireç taşı, elmas, yakut ve bunlara benzeyen madenlerden vergi alınmaz. Fakihlerin çoğuna göre cıva bunlardan
olmadığı için bu cıvadan beşte birini vergi vermek gerekir.
Hanbelî mezhebine göre yerden çıkarılan hangi maden olursa olsun hepsine vergi vermek gerekir. Buna göre yeraltından çıkan altın, gümüş, bakır,
demir, kurşun, kalay, yakut, zift, petrol, zümrüt, billur, kükürt, bakır, tunç, fosfor, sıvılar olsun katılar olsun kıymet taşıyanların hepsinden vergi
alınması lazım gelir.
Günümüzde yeraltı kaynaklarına gidildikçe Hanbelî mezhebinin bu husustaki görüşleri değer kazanmıştır ve islam devletinin kuvvetlenmesine
geniş bir kapı açmıştır. Bu mezhebe göre yeraltından çıkan ve kıymet taşıyan bütün madenin zekatı nisaba yetiştiğinde tespit edilmiştir.
Yukarıda malum olduğu gibi imam Ebû Hanife, yer altından çıkan madenleri üçe taksim etmiş, bunların içinde yalnız katı olup erime imkanı olursa
vergiye tabi tutmuştur. Halbuki bugün devlet leri güçlendiren ve ayakta tutan petrol, kömür ve bunlara benzeyen diğer madenlerdir. İmam Ebû
Hanife zekât vacip olan madenlerde nisap şart değildir demiştir.
İmam Malik ile imam Şafiî'ye göre madenlerden yalnız ve yalnız altın ve gümüşün vergisini ödemek gerekir. Aynı zamanda nisaba ulaştığı taktirde
vergiye tabidir demişlerdir.
Fakİhlerin hemen hemen tümü; yerden çıkan madenlerin vergisinde bir senin geçmesini şart koşmamışlardır. Aynı zamanda elde edildiği gün
verginin ödenmesi lazım gelir. Yukarıda geçen hadisin manası iki manaya ihtimal vardır:
Birincisi: Maden bulmak için ücretle adam tutup, işçi olan kişi kazı sırasında çukura düşüp ölürse bu ölüm karşısında hak diyet talep edilmez. Yani
kanı boşa gider. Kısas, diyet ve bunlara benzeyen diğer cezalar lazım gelmez. Zira ikinci cümledeki olan "kuyu haberdir" bu manaya işaret eder.
İkincisi: Yer altı madenlerinde zekat vacib değildir, işareti vardır. Zira hadisin sonundaki "definede beşte bir zekât vardır" cümlesi bu ikinci
manayı teyid etmektedir. Bir adam kendi evinde veya otelinde veya hanında yaptığı kazıda vergiye tabi olan madenlerden birine rastlarsa; Ebû
Hanife'ye göre vergisi gerekmez. Ebû Yusuf ve Mu-hammed'e göre; statüye göre işlem yapılır. Yani beşte bir vergisi alınır.
Yapılan kazılarda tapusu olmayan bir arazide kap,silah, süs eşyası ve benzeri şeylere rastlarsa define sayılır ve beşte bir vergiye tabi olur.
Definenin üzerinde hiç bir alamet ve işaret olmazsa, hangi devre ait olduğu da bilinmezse o zaman cahiliyye devrine ait olarak hüküm verilir. Yani
beşte bir vergi alınır.
İslam ülkesinde, başkasına ait, tapusu olmayan bir arazide yapılan kazıda defineye rastlanırsa eğer üzerinde islami bir alamet bulunursa o zaman
bu define yerde bulunmuş bir mal hükmünde olur. Eğer sahibi çıkarsa sahibine aittir. Sahibi çıkmazsa devlet hazinesine aittir. Eğer üzerinde gayr-ı

müslimlere ait haç, onların krallarının resmi gibi bir alamet varsa, o zaman bulana ait olur. Yalnız beşte bir vergi vermek gerekir.
[7]

Dağda bulunan yakut, zümrüt ve firuzec madenlerinde beşte bir vergi yoktur. Zira Rasûlü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur. "Taşta beşte
bir yoktur." Bunun için cevherlerde ve taştan olan yüzük taşlarında beşte bir vacib değildir. Eğer cahiliyye devrinden kalmış ise, o zaman define
kısmına girdiğinden beşte bir vermek gerekir.
Firûzec: Bu kıymetli taş halk arasında firuze olarak bilinir. Fi-rûzec kelimesi Farsçadır, rengi gök mavisi yeşili andırır. Görünüşü husnalıdır.
Tabiatta büyük kütleler içinde, ince damarlar halinde veya serbest olarak küçük yumrular halinde bulunur.
İnci ve anberde de beşte bir gerekmez. Denizden çıkarılan her eşyadan hatta denizin en derinlerinden kenz olan altın ve gümüşten de beşte bir
gerekmez.
Anber, anber balığının bağırsaklarından çıkarılan veya dışkısıyla denizse dökülen, kül renkli güzel kokulu bir maddedir. Japon ve Hind denizleri
gibi tropik denizlerde yaşayan ve boyları 20 metreyi bulan, 100 ton ağırlığındaki anber balığı siyah bir mayi çıkaran mürekkep balığını yer. Bu
siyah mayi anber balığının bağırsağında gri anber denilen katı bir madde halini alır. Bu madde balığın dışkısıyla atılır ve deniz üstünde birikir. Bu
biriken madde, katı ve mumlu olup kurşun rengindedir. Kokusu miske benzediği için güzel koku imalatında kullanılır.
Bir rivayete göre:
Peygamber efendimiz (sav) Seyf nahiyesine bir seriyye gönderdiğinde orada bir anber balığı elde etmişler. Bir yıl boyunca yemişler. Bu balıktan
Peygamber efendimiz(sav)'in yedikleri rivayet edilir.
Başka bir görüşe göre anber denizde bulunan bir pınardan zift gibi kaynayarak deniz üstüne çıkan bir maddedir. Suyun üstüne çıktığında katı bir
madde haline gelip, dalgaların çarpmasıyla sahile dökülür.
Son devir alimlerine göre bu madde Hindistan'ın bazı dağlarında olan bal arılarının hoş kokulu nebatlarından yemek suretiyle meydana getirdikleri
bir baldır ki, şiddetli yağmurlar sebebiyle arıların kovanlarını sel suları denize götürdüğürden ballı kısımları mah-volup mumu baki kalır. Dalga
onu sahile atıp orada bulunmuş olur. Bu kavi tabiata daha uygundur. Çünkü, bazı anberlerde arı kanadı ayağı ve kuyruğu müşahede edilmektedir.
Bana göre birinci kavi ikinci kaviden daha sağlamdır. Zira İbn-i Abbas (ra)'m rivayet ettiği bir hadiste; amberin denizin attığı bir şey olduğu

anlatılır.
[8]

Yukarıda bildirildiği gibi bu çeşit araziden elde edilen üründen, ya onda birini yada yirmide birini zekat manasına gelen vergi olarak almak gerekir.
Eğer bu araziye senenin çoğunda yani zamanının çoğunda, dolap ile ve ona benzeyen diğer şeylerle o arazinin mahsulünü sulayan kimse tarafında
masraf yapılsa, o zaman onda biri vermez, belki yirmide biri zekât anlamına gelen vergi vermek gerekir.
Araziyi öşriyye dört kısma ayrılır:
1. İsteyerek kendiliklerinden islamiyeti kabul edip, asıl sahiplerine tapusu terk ve sabit edilen yerler.
2. Müslüman askerler tarafından zorla ve karnen feth edilip a-razisi müslümanlara ve mücahitlere taksim olunmuş yerler.
3. Müslüman ülkesindeki bir arazide bir kimse bostan yaparsa ve öşür suyu ile suyu o mahsule verirse, o zaman o yer öşür yeri olduğu için öşür



araziye tabi olur.
4. Müslümanlar tarafından ihya edilen ölü araziler, bu kısımda öşür arazisi altına girmektedir.
Sözü edilen bu dört araziye, "öşriyye" söylediği gibi "araziyi sa-daka"da denmektedir. Zira öşür, zekât manasına gelmektedir. Bunun delili, Rasul-ü
ekrem (sav) efendimizin zamanında aynı şekilde olmuş olmasıdır.
Hayber'i feth ettiğinde oradaki olan bütün arazisi mücahidler arasında bölünmüş yani paylanmış ve aynı zamanda öşür vermeleri de sağlanmıştı.
Medine' deki müslümanlar denildiğinden yani taven islamiyeti kabul etmişler.
Aynı zamanda gene onların arazileri gibi olarak, kendilerine terk olunmuş ve öşür vermeleri emir olarak sağlanmıştı. Müslümanlar tarafından ihya
olunan ölü arazilerden de asrı saadette öşür olarak almıştır. Zira Rasûlü ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

Kim bir ölü araziyi şen ederse, o kaldırmış şen arazi artık onundur." 
[9]

Zalim bir adamın diktiği ağacın kökünde herhangi bir payı kalmamıştır. Araziyi emriye, bunun başka bir ismi ise arazi-yi memle-ketdir. Müslüman
fetihleri tarafından kahren ve zorla fethedilip ondan sonra Beytül mala vermek üzere elde tutulan arazidir. Bu arazide iki kısımdır:
1. Yukarıda tarif edilen kimse,
2. Arazi-yi haraciyye ve öşriyye olduktan sonra, sahiplerinin geriye varisi kalmamak şartıyla ölmesi halinde Beytül male intikal olunan arazi. Bunun
başka bir ismi de araziyi havzdır.
Arazi-yi emriyye veya arazi-yi memleket, konulan resmî vergiyi vermek şartıyla başka kimseye bırakılan, devlete ait olan arazilerdir.
Anadolu ve Rumeli arazileri buna dahildir. Arazi bırakılmış o-lan kimselere, vergilerini devlete vermeleri gerekir. Arazide tasarrufa sahip değildir.
Mesela rehin, ipotek yaptıramaz. Hibe de edemez. Zira öşür arazisi devlete aittir. Bu meselede yalnız ziraat yapıldıktan sonra vergisini vermekle
mükelleftirler. Kimin elinde öşür arazisi olursa varisleri onun yerine geçmez.
Eğer devletin rızası olursa o zaman ölenin varislerine muayyer olan şartlarla verilebilir. 1926 yılma kadar bu böyle devam etmiştir. Daha sonra
medeni hukuk gündeme gelmiş ve devlet artık bu arazilerden elini çekmiştir. Kimin elinde bir arazi varsa ona bırakmıştır. Araziden istediği gibi
tasarrufta bulunmuştur. Velhasıl, ister Anadolu arazileri ister Rumeli arazileri olsun Araziyi emriyye veya Araziyi memleket olmaktan çıkmıştır.
Araziyi öşriyyeye dönüşmüştür.
Ne kadar devlet bu arazilerden vergi almaktadır. Bu vergi arazinin devlete bağlı olması nedeniyle alınmamaktadır. Belki kanunun getirdiği bir
sistemdir. Alman vergi öşre geçmemektedir. Zira bugün Türkiye hudutları içindeki araziler araziyi öşriyyedir.
Müslüman vatandaşlar bu arazilerden elde ettikleri mahsullerin öşrünü ve zekâtlarını kendi dinine bağlı oldukları için mükelleftirler. Öşür ve zekât
islam dinine bağlı olan için bir iman ve amel konusudur.
Araziyi haraciyye ise, belirtilen öşriyye ve emriyye arazilerinden başka bir statüye, toplum tüzüğüne göre olan arazilerdir. Sulh ve anlaşma yoluyla,
fethedilen yerlerdeki arazi karşılığında belli bir kesimle vergisini verdikleri zaman, araziler ellerinden alınıp başkasına verilmez.
Haraç arazisi ekilsin, ekilmesin, mahsulü gelsin gelmesin her yıl belli olmuş vergisini vermek lazımdır. Fakat öşür arazisi öyle değildir. Ekilip
mahsulü meydana geldikten sonra ve mahsul yetiştirici topraklardan elde edilenin zekâtı verilir.
Şu halde ekildikten sonra, daha biçilmeden, bir tehlikeye uğrarsa arazinin ürününün zekatı kendiliğinden sakıt olur.
Araziyi haraciye ise böyle değildir. Öşrün şartı, temliktir. Yani kişinin kaldığı araziden elde ettiği mahsuldür. Öşür bazı konularda zekât gibi
değildir. Mesela zekât, delinin ve çocuğun malında farz değildir. Fakat öşür her ikisinin malında yani onların arazisinden elde edilen mahsûlde
vaciptir. O halde öşrün farziyyetinin iki özelliği vardır.
a. Öşrü ödeyecek kimsenin müslüman olmasıdır.
b. öşrün ödenmesinin farz olduğunu bilmektir.
Baliğ yani ergen olmak, kesin olarak şart değildir. Bir kişi öşrün vermesinden kaçınırsa, devlet de zorla o öşrü aldığı takdirde o zaman mahsul
sahibine hiç bir sevap yoktur. Zira kendi isteğiyle vermemiştir.
Bir kimsenin üzerine zekat farz olduktan sonra, bu zekâtı ödemeden ölürse, o zaman varislerinden artık zorla alınmaz. Fakat ö-şürde varisler
vermekten kaçınsa bile devlet zor kullanarak bu öşrü alır. Öşürde mülkiyetin yoktur. Mesela başkasına ait olan araziden gelen ürüne zekat farz
olduğu gibi, vakit araziden gelen mahsulün öşrünü de vermek gerekir.
Arazide yetişen odun, ağaç, ot, kumaş ve bunlara benzeyen şeylerden öşürün verilmesi gerekmez. Zira bunlar arazinin verimliliğinden meydana

gelmez ve aynı zamanda ziraat anlamını taşımaz.
[10]

Öşür altına giren bir araziyi icare tutan kimsenin öşür vermesi gerekir, yahut onu icare veren mal sahibinin mi?.... İmam Ebu Ha-nife'ye göre icare
verene, imameyne ve cumhura göre müste'cire, yani icarla tutana lazım gelir. Bu konuyu biraz tafsilatlı izahat yapalım, daha iyi olur.
İmam Ebu Hanife'ye göre: Toprağın zekatı, kim kiraya verirse ona aittir. Zira zekat toprağın bir vergisidir. Bunlar vazife gören haraç gibidir. Mana
cihetinde çıkan mahsul kiraya veren kimse içindir. Zira alan olan ücret kendisine aittir. Bu toprağı kendisi ekmiş ve biçmiş gibidir.
Ebu Yusuf ile imam Muhammed, Ebu Hanife'ye bu fikirde muhalefete bulmuşlar ve ati şekilde şöyle demişlerdir. İcareye verilen a-razilerde zekat
kiralayana aittir. Zira öşür çıkan mahsulden vermek gerekir. Çıkan mahsul ise kiralayanındır. Emanet arazide olduğu gibi öşrünü vermek kendisine
aittir. Fakat fetva imam Ebu Hanife'nin görüşüne göre verilmiştir. Amel de öyledir. Zira bu görüş zahiri rivayetle sabit olmuştur. Eğer zekatın içere
alanlara farz olması fakirler için daha faydalı ise o zaman da kiralayana ait olur. Muteahhir olan hanefî fakihler bu görüşte fetva vermişlerdir.
Cumhura göre, bir kişi bir araziyi kiralayıp ekse veya bir araziyi arıye, emanet olarak alsa ve ekse veya böyle bir araziye meyve dikse bunlardan
zekat vermesi farzdır.
Öşür icare alana ve iare, emanet alana ait olur, arazinin sahibine ait değildir. Zira öşür ekinden ödenir. Bunun için mahsulatın sahibinden alınması
lazım gelir. Araziyi iare ve emanet alan veya kiralayan bu şahıstır. Zira Allah {c.c.) şöyle buyurmuştur.
Hasat günü mahsulün hakkını verin."
Hz.Peygamber (sav) efendimiz de bu konuda şöyle buyurmuştur.
Nehir ve yağmursuyu ile elde edilen toprak masullerinde 1/10 nisbetinde vergi vardır."
Netice itibarıyla arazi sahibine zekat farz olursa kendisi adılan olmaz ve aynı zamanda yardımlaşmaya zıd olur. Zira öşür mahsulün hakkı olur. Zira



mahsul olursa zekat vardır. Onun aksi ise aksi olur. Uzeyb'den "bu Kûfe'de bir köydür" Yemen ve Aden'in son sınırına kadar uzanan Arap toprakları
hepsi öşür toprağıdır. Zira bu arazilerin hepsi islâm arazileri olmuştur.
İbadet niyetiyle verilen vergi bunlara layık olur. Hanefîlere göre haraç arazide haraç vermek lazımdır. Çıkan üründen öşür yoktur. Zira bir arazide
hem haraç hem de Öşür verilmez. Maliki Şafiî ve Hanbelilere göre: Haraç topraklarından çıkan mahsulatlarından öşür verildiği gibi haracın da
verilmesi de gerekir.
İbni Mes'ud (ra)'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Bir müslümamn toprağında öşür ile haraç toplanmaz." İbni Hıbban: "Bu hadis değildir." demiştir.
[11]

Toprağı isterse haraç toprağı olsun, yukarıda zikrettiğimiz toprağın mahsulünden zekatın farz olduğunu delalet eden ayet ve hadislerin umumi
olduğu Hanefılerin delilleri zayıf, cumhurun delili kuvvetli olduğu için cumhurun görüşü tercih edilebilir.
Medine-i Münevvere, Bahreyn ve Bahreyn tarafındaki Cüvasa kalesinde olduğu gibi halk kendi kendine müslüman olan memleketin arazileri.
Basra gibi müslümanların ihya edip yerleştikleri araziler, (Basra Hz. Ömer'in hilafeti döneminde H.18 senesinde, Irak topraklarının vakfedilme
sinden sonra kurulmuştur.) devlet tarafından zorla fethedilen ve ganimete hak kazananlar arasında bulunan araziler. Medine'ye dört konak

mesafedeki Hayber'in nisfı gibi.
[12]

Uruz" kelimesi arabça bir kelime olup çoğuldur. Tekili ise "araz", manası ise dünya malıdır. Eğer ' ra' nın sükunu ile olursa, gümüş dirhemler ve
altın dinarlardan başka bütün ev eşyası, akarlar, hayvanlar, zirai mahsul, elbiseler ve benzeri ticaret için hazırlanan mallar kastedilir.
Malikîlere göre ticaret için edinilen ziynet eşyası da dahildir. Şu halde akarlar, ev eşyası, tarım ürünleri, hayvan türleri, elbiseler ve bunlara
benzeyen ister menkûl ister gayrı menkul olsun ticaret maksatlı olduktan sonra zekat malından 'sayılmaktadır. Fakat sahibinin oturmakta olduğu bir
ev ile ticaret için kullanmakta olduğu iş yeri, depo, büro ile sanayi için kullandığı tesislerden zekat vermek lazım gelmez.
Ticaret malı ne kadar muhtelif olursa olsun hepsi tek çeşit ola rak hesaplanır ve zekâtı verilir. Örneğin, elinde ticaret için 5 tane taksi, 60 sığır, 10
ton pamuk, 100 tane koyun ve çok miktarda diğer eşyalardan olsa, tacir olan kimse bu malların hepsinin sene başındaki fiyatına göre
zekatınıhesaplar ve öder.
İmam Ebû Yusuf ve Muhammed'in görüşüne göre, mücevherattan altın ve gümüşten başka, ticaret için olmadıktan sonra, kadınların ziyneti olan
pırlanta, elmas, inci, yakut ve bunların benzeri olan eşyalar için zekat ödenmesi gerekmez. İcare vermek için bir miktar araç, kap, kazan alınırsa
böyle eşyaların kıymeti nisaba yetişirse bunların aynından zekât yoktur. Zira ticaret için alınmamıştır.
Ticaret için değil de akarından faydalanmak için alan kimse bir hamam, dükkan, ev, araba, otel ve benzeri şeylerin ancak ve ancak gelirinden
zekatını ödemesi gerekir.
Yük ve binek hayvanlarına aynı zamanda boncuk, çıngırak ve benzeri şeyler alır aynı zamanda bunların fiyatı nisaba yetişirse zekâtları ödemek
gerekmez. Zira ticaret için alınmamış, ihtiyaç için a-lınmıştır. -Fakat ticaret hayvanları İçin satın alınmış ve aynı zamanda satışını azmi olursa o
zaman kıymeti üzerinden hesap edilerek zekâtı ödenir.
Attar ve benzeri esnafın kullanmak için satın almış olduğu sandık, raf, kavanoz ve bunlara benzeyen diğer eşyalara da zekât yoktur.
Bir kimse zekât verip vermediğinde şüpheye düşse yeniden vermesi gerekir. Tacir olan kimse sene ortalarında nisabdaki malı başka bir mal ile
değiştirirler ise cinsleri bir olmasa dahi nisablârı sene başındaki duruma göre hesablanır. ister zekât vacib olan mallardan olsun ister altın ve gümüş
ister hayvan olsun o malın aynından zekâtını ödemek mümkün olduğu gibi kıymeti üzerinden de verilebilir. Örneğin; adak, öşür, keffaret gibi
konularda da kıymeti üzerinden verilmesine cevaz verilmiştir.
Kendisine zekât farz olduğu halde bu zekâtı vermez ve ölüm hastalığı gelinceye kadar tehir ederse ilk olarak, varislerin haberi olmadan zekâtın
verilmesi gerekir. Hali hazırda parası yoksa, hazır olan malından da ödenemiyorsa, ölmeden önce niyeti de olmuş ise o zaman borç alarak zekâtını
verir.
Eğer borç parada ödemeye şüpheye düşse o zaman ödünç para bulmaya gerek kalmaz çünkü kulların borcu zekât borcundan ağırdır.
Fakihler ticari malların zekâtı için bazı şartlar kaydetmişlerdir. Hanefîlere göre dört, Malikîlere göre beş, Şafİîlere göre altı, Hanbe-lilere göre ikidir.
Üç şartta fakihlerin ittifakı vardır. Bunlar;
1. Ticarette niyetinin bulunması,
2. Ticaret malının nisaba ulaşması,
3. Aynı malın üzerinden bir yıl geçmesi.
Diğer bazı mezheplerde bunlara eklenmiş bazı şartlar da vardır.
1. Ticari malın nisaba ulaşması. Ticari malın sikkeli olan altın ve gümüş üzerinden kıymetinin nisaba yetişmesi lazımdır. Bu ticari şeylerin kıymeti
durdukları yerin piyasa rayiç bedeline göre hesabla-nır. Şayet bu ticari eşyalar şehir dışında başka bir mekanda ise o zaman o mekana en yakın
şehirdeki kıymetlerine göre hesablanır. Zira Peygamber Efendimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur.
Senin 200 dirhemin olurda üzerinden sene geçerse ona beş dirhem zekât verilmesi lazımdır. 20 miskal olmadıkça altından zekât gerekmez. Senin 20

miskal altının olursa ve üzerinden sene geçerse yarım dinar zekât vermek gerekir. Bundan fazlasının hesabına düşen verilir. 
[13]

"5 ukiyedin eksik olan gümüşke zekât yoktur." hadisin metnindeki Verik1 kelimesi gümüş demektir. 'Evak' ise evkiye'nin çoğuludur ve kırk

dirhem demektir. 
[14]

Ticaret malının zekâtı ile ilgili deliller:

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın helal ve temiz olanlarından Allah için harcayın. 
[15]

Bu ayet-i kerime ticaret hakkında nazil olmuştur. Bunun anlamı ticaret yoluyla kazandıklarınızdan zekât verindir. Bu konuda Rasulullah (sav)
şöyle buyurmaktadır:
Deveden zekât vardır sığırdan zekât vardır, bezden zekât vardır. Bez dokumacıların ticaret için hazırladıkları elbiselik kumaştır."
Semure b. Cündüb şöyle demiştir;



Rasulullah (sav) bize satış için hazırladığımız mallardan sadaka yani zekât vermemizi emrediyordu. 
[16]

Ebû Amr b. Hammas'm babasından rivayet ettiğine göre şöyle demiştir; "Ömer bana malının zekâtını öde! diye emir verdi. Ben dedim ki; benim
sadece ok torbam ve derilerim vardır. Bana onların değerini hesabla ve zekâtını öde, dedi" Ebü Davud hasen isnatla, Semüre'den rivayet etmiştir.
[17]

İbn Kudame ticaret mallarına zekât uygulanması ile ilgili olarak şöyle demiştir: "Bu yaygın bir olaydır. Ashabı kiramdan hiç kimse buna karşı

çıkmadığı için icma meydana gelmiştir.
[18]

Rivayet edilen ticaret mallarından zekât olmadığı görüşü 'atlarla kölelerin zekâtından sizi affettim' hadisine isnad etmektedir. 
[19]

Ancak hadiste bahsedilen bu malların kendilerinden zekât verilmeyeceğidir. Ticaret maksadıyla elde bulunduruldukları taktirde kıymetleri
üzerinden zekât vermeye bu hadis mani değildir. Zira yukarıda bahsettiğimiz hadisler bunun delillerini teşkil eder. Birde bu hadis genel olarak
zikredilmiştir, zikredilen haberler ise hassdır. Hassın umumi olana takdim edilmesi lazımdır. Malikîler katında tespit edilen görüş ticaret mallarında
zekâtın farz olmasıdır.
2. Ticari malın üzerinden bir sene geçmesi lazımdır. Şu halde ticaret malına sahip olunan zamanın kıymeti üzerinden bir sene geçmesi şarttır.
Malın aynı üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. Ha nefi ve Malikılere göre bu meselede kuvvetli olan görüş senenin sonu ile başıdır. Ortası şart
değildir. Senenin başında veya sonunda nisab miktarına bir ticari malı eksik olursa o maldan zekât gerekmez. Şa-fıîlere göre: zekatta şart olan yıl
sonunda nisab miktarına ulaşmasıdır. Hanbelilere göre ise; ticaret malının yıl boyunca nisab miktannın altına düşmemesi gerekir. Yarım gün gibi
kısa bir zaman olursa zararı yoktur.
3. Ticari malları satın alırken bunlarla ticaret yapmaya niyet etmek lazımdır. Şayet bu mallara sahip olduktan sonra niyet edilirse niyetin ticaret işine
yakın olması lazım gelir. Satışa çıkartmak satış için ilan yapmak veya satış için başkasına izin vermek gibi bir fiil olmazsa yalnız bir niyetle bir mal
ticaret malına dönüşmüş olmaz. Bir kimse bir malı aldığı zaman ticaret niyetiyle satın alınmamış ise örneğin bir arsa bir takım eşya halı veya bir
miktar zahire ileride satılmak üzerine saklansa öyle mallar ticaret malı sayılmaz. Bu nedenle Öyle malların üzerinde bir yılın geçmesiyle zekat
vacip olmaz.
Bir kimse şehir merkezindeki bir gayrı menkulünü zira ürünleri yetiştirmek veya başka bir iş yaptırmak için kullanılmak üzere kiraya vermekte ise
bu yer geliri üzerinden zekâta bağlı olur. Fakat böyle yerler belediyenin imalatına girse parsellendikten sonra satışa ilan olursa ilandan sonra artık
ticaret malına tahvil olur değerine göre zekatın kırkta biri verilir. Hanefi'lere göre: Ticaret için bir mal alırken ticarete niyet edilmeye elverişli bir
mal olması lazımdır. Haracı bir toprağı ticaret için satın alırsa o zaman zekat vermez. Haraç verilmesi lazımdır. Öşür de haraç gibidir.
Şafiîlere göre akit yapıldığı zaman veya akit yapılırken alış veriş ortasında böyle eşyalara ticaret yapmaya niyet etmeyi şart etmişlerdir. Bu kurala
göre niyet etmeyen kimseye zekât vermek farz değildir. Tüm alışveriş akdinde o mal ile ticaret niyetine yenilmesi de şart koşmuşlardır.
4. Hanefılerden başka Cumhura göre ticari eşyaya alış veriş kira gibi ivazlı olarak yani karşılıklı alıp verme ile sahip olmayı şart olarak
söylemişlerdir. Miras, hul yani boşanma karşılığı mal hibesi, sadaka gibi yollarla. Örneğin bir kimsenin evlatlarına ticaret için olan bir malı miras
bırakması gibi. Öyle mallarda ticaret niyetiyle kullanılmadıkça zekâta tabi olmaz. Malikilere göre: ticari bir mal başka bir ticari ile mübadele olursa
o zaman bunların değiştirilmesinden bir nakit para elde etmezse zekâtın verilmesi lazım gelmez.
Diğer mezheplere göre bu konuda zekât vermek lazımdır. Mâliki, Şafiî, Hanbelilere göre: Bir kimse ticaret için değil kendi istifadesi için bir malı
alırsa ve ticaret etmemeye niyet ederse öyle mallardan zekâtın verilmesi gerekmez. Eğer ticari bir malı kişi kendi için kullanmaya niyet ederse, o
zaman yıl geçme müddeti biter. Eğer bir daha ticaret yapmak isterse yeniden ticaret niyetinin yerine getirilmesi gerekir. Şafiîlere göre
değerlendirilmesi vacip olan ticari mallara evin eşyası bunun gibi olan tüm eşyalar ticaret malına dahil değildir.
Fabrika ve iş yerinde bulunan aletler de dahil değildir. Zira bunlar ticaret için alınmamıştır. Bu malların kıymetleri ne kadar olursa olsun zekât öyle
mallardan yoktur. Yılın sonunda kıymetlendirilmesi lazım gelen mallara sermaye kârla beraber girer. Yani her i-kisi de hesaplanarak zekâtı ödenir.
Tüm ticari mallar yıl boyunca, nisabdan daha noksan bir halde nakde dönmemesi lazımdır. Bu şart yalnız Şâfıîlerin şartıdır. Eğer bütün ticari mallar
nisaptan noksan bir nakde çevrilirse yıl kesilir. Eğer malın kıymeti nisap miktarına ulaşmışsa %2.5 zekât vermek gerekir.
Ticari malların zekatının mallardan verilmesi lazımdır veya kıymeti olan paradan verilmesi lazımdır. Bu hususta Şâfıîlere göre üç görüş vardır:
1. Ticari malların zekâtını kendisine göre değerlendirilen paradan altın veya gümüşten vermek gerekir. Buna göre ticari malların bir kısmını zekât
olarak vermek yeterli değildir. Zira ticari malların bizzat kendileri zekâta bağlı olan mallar değildir. Onlara zekât farz olması ancak ve ancak ticaret
nedeniyle olmuştur. Zekâtta mal hangi paraya göre değerlendirilmişse o parayla vermek gerekir. Bu görüş makbul olan bir görüştür.
2.  Zekatın vacip olan nedeni mal olduğu için ticari malların bizzat kendilerinden zekat verilir. Malın değerini zekat olarak vermek kâfi değildir.
3. Kişi ister maldan, isterse de malın kıymetinden verebilir. Zira zekatın farz olması hem mala hem de paraya bağlıdır. Onun için her ikisi de
zekatın farz olmasının nedenidir. Layık olan budur ki e-ğer ticari malların bizzat kendilerinden zekat verilmesi caiz görüldüğü taktirde elde
bulunan ticari malların zekatının %2,5 verilmesi gerekir.
Şu halde değer cihetinden düşük ayıplı veya pazarı olmayan malları zekat olarak vermek kâfi değildir. Hanefilere göre ticaret malının zekatı kırkta
bir olarak kendi cinsinden verebileceği gibi malın değerinin kırkta biri de verilebilir. Zekat yükümlüsü bu konuda tercih hakkına sahiptir. Zira
ticaret malı zekatı farz olduğu bir maldır. Hayvan olsun, tarım ürünleri olsun zekat onun cinslerinden verilebildiğine göre öyle malların zekatını da
kendi cinsinden vermek caizdir.
Fakihlerin çoğunluğuna göre ise ticaret mallarının zekatını değer olarak vermek lazımdır. Zira nisap, değer üzerinden hesaplanmaktadır. Bu
nedenle zekat malın aynısında değil belki diğerinde farz olmuştur. Hanefilere göre ticaret malının zekatının kendi cinsinden verilebilmesi
uygulamada büyük kolaylıklar getirmektedir.
Özellikle yoksulların ihtiyacı olan gıda malları yani maddeleri yakacak, giyecek inşaat malzemesi ve benzerlerini kendi cinsinden zekatı fakirlerin
doğrudan faydalanmasını sağlar. Çok zengin olan tüccarın zekatını sene sonunda nakit olarak ayırıp ödemesi zor olur. Zira bu meydanda zekatın az
verilmesi veya geç verilmesi ve yahut kökten verilmemesine bir yol açabilir. Şu halde bir toptancının gıdası bir tüccarın kumaşı veya bir
konfeksiyoncunun sayım yaparak ticaret malının kırkta birini ayırarak fakirlere verilmesi veya bu zekatın verilmesi aşırı ise devr-i saadetteki olan



usule göre tek elden yapılması islam yoksulların ihtiyaçlarını kökten silmeye daha uygun olur.
Zira zekat yani bu sosyal yardımlaşma kurumunun büyük bir kazanç ve ekonomik bir yaşayış ve güç oluşturacağı ve bu yolla fakirlerin
ihtiyaçlarını üzüntülerinin izale edilebileceği ortaya konulmuştur. Ticaret esnasında elde edilen kârlar ile hayvanlardan meydana gelen yavrular,
bağış miras gibi ticari olmayan yollardan elde edilen mallar, sermayeye eklenir. Yıl sonunda bunlar hepsi kıymetlendirilerek zekat için sayılır.
Fakat yılın sonu bittikten sonra fakihlerin ittifakiyle elde edilen karlar ile hayvanlardan doğan yavrular ve  Sermayeye eklenmez.
 
Şirketlerin Zekatı:
 
İslami ölçülere göre meydana gelen ortaklıklarda her ortak kendi payından zekatın verilmesinden yükümlüdür. Ortaklar yalnız ve yalnız ticaretin
gerektirdiği alışverişlerde birbirlerinin vekili olabilir.
Zekat bir ibadet olduğu için niyetin getirilmesi lazımdır. Bunun için şirket adına zekat verilebilmesi için ortakların birbirine hususi olarak yetki
vermeleri lazımdır. Örneği: İki veya daha çok kimsenin sermayelerini birleştirmek şartıyla meydana getirdikleri ortaklık çeşididir. Sermayeler
isterse eşit olsun isterse farklı olsun caizdir.
Kârın paylaşma şekli serbest sözleşme ile tarif edilirken kanuni ise sermaye miktarına göre hesaplanır. Bu tür ortaklıklar isterse ticaret şirketi olsun
isterse üretim yapan sanayi şirketi çeşidinde olsun. Ticaret şirketinde zekat dışı olan eşyalar örneği: Depo, dükkan servis aracı gibi bundan sabit
sermaye daha az olur. Gıda maddeleri ticareti yapan bir şirketin yılın sonunda hesaplanarak borçlar dü-Şüldükten sonra zekatın verilmesi gerekir.
Örneği: Yıl sonunda 180 milyar lira nakit parası, kırk ton toz şekeri, kırk ton pirinci, kırk ton da kuru fasulyesi bulunsa eşit hisseli dört ortak varsa
her birinin zekatın verilmesi dörtte bir üzerinden olur. Her bir ortağın başka ö-zel bir borcu veya zekâttan başka bir malı olmazsa, o zaman şirketten
zekât borcu: Bir milyar lira ile 250 gr. toz şeker, 250 gr. Pirinç, 250 gr. Kuru fasulye olur. Ortak bu gıdanın aynısından vermek caiz olduğu gibi, bu
gıdanın kıymetini de ödeyebilir.
Sanayi şirketlerinde ise artıcı olmayan sabit serbest sermaye daha büyük olur. Fabrikanın binası, depoları, makineleri, servis araçları, lojmanları ve
ticaret malı olmayan diğer gayr-ı menkulleri zekâta tâbi değildir. Borçlar düşüldükten sonra geride kalan nakit para, döviz, hammadde, mamul
veya gayr-ı mamul bütün ekonomik değerler yıl sonu kıymeti üzerinden kırkta bir zekâta tâbi olur.
Kâr ortaklığı: bir tarafın sermaye diğer tarafın çalışmayı ortaya koyarak, çalış-sermaye ortaklığı kurulabilir. Fakihler buna mudara-be demişlerdir.
Kârın paylaşılması sermaye sahibi ile işletmeci arasında, kayıtsız ve serbest olarak aralarında olan sözleşmeye bağlıdır. Zarara işletmecinin kusur,
kasıt veya ihmali bulunmadıkça yalnız sermaye sahibine aittir. İşletmecinin zarardan payı çalışmanın boşa gitmesi olur. Bu mudarabe islam
bankacılığının da şeklini meydana getirir.
Şu halde emek-sermaye ortaklığında, ortaklığın hesaplanması yıl sonunda sermaye sahibi için sermaye ve kârdan payına düşenin, işletmeci için ise
yalnız kârdan payına düşenin zekâtını ödeme mükellefiyeti vardır.
Şâfıîlere göre ortak malın zekâtı; şirket veya bunun gibi bir yolla birbirine karışan ve iki kişiye ait olan mallar iki kısma ayrılır:
1. Bizzat malların birbirine karışmış olması. Bundan maksudumuz; nisap miktarına ulaşan veya daha fazla olan aynı zamanda iki kişiye ait olan
maldır. Bu malın üzerinden bir yıl geçmiştir. Satın almak, miras veya başka yollarla elde edilen mallar tek cinstir. Örneğin: Bu iki mal
ayrılamayacak kadar birbirine karışmıştır; babalarından iki kardeşe miras olarak 40 koyun kalır veya iki kişi ortak olarak 40 koyun satın
almışlardır. Her iki kişinin de koyunların yarısında payları vardır. Öyle ortaklıklar vardır ki, bu koyun sunundur veya şu buna aittir denemez.

Böylece her biri miras nedeniyle olsun, satın alma nedeniyle olsun eşya , mal veya arazinin yarısına aittir. 
[20]

2.  Komşuluk veya sıfatların karışması; Zekâtta müşterek iki kimsenin malda müşterek olmayan bir nisabları vardır. Aralarında sadece komşuluk
vardır. Böyle olan iki malnv birbirine karışmadığı, birbirinden ayrı olduğu ve aynı zamanda belli okluğu kabul edilmektedir.
Birbirine karışmış iki malı hangi cinsten olursa olsun bir kişinin malı olarak kabul etmek ve zekât vermek gerekir. Yani her ikisinin mallan nisab
miktarını aşıp üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekât verilmesi gerekir.
Her iki mal sahibinin malları ayrı ayrı olduğunda nisab miktarına ulaşmasa da karışık malda zekât, malın hepsi hesaplanarak verilir. Şayet malın
hepsi nisab miktarına ulaşırsa zekât vermek gerekir. Zira Rasulullah ( s.a.v) şöyle buyurmuştur.

Ayrı olan mallar zekât korkusuyla cem edilemez. Cem olmuş mallarda ayrılamaz." 
[21]

 
Karışan İki Malın Tek Mal Gibi Kabul Edilmesinin Şartları:
 
1. İki malın cinsi aynı olmalıdır. Eğer malın yansı koyun yarısı sığır olsa ne şekilde ve nasıl karışmış olursa olsun ayrı ayrı kabul etmek gerekir.
2. Malın tamamının nisab miktarına ulaşması gerekir.  Eğer malın toplamı 35 koyun olursa o koyunlara zekât gerekmez. Ortaklardan birinin veya
ikisinin de bunlardan başka koyunlan olsa ve onlar da getirilip nisabı tamamlamak için 35'e katılsa yine zekât gerekmez.
3. Karışık olan mallar bu şekilde üzerinden bir yıl geçmesi gereken sınıftan ise kalmalıdır. Eğer ortaklardan her biri Muharrem ayının başında 40
koyuna sahip olur ve koyunların sefer ayının başında birbirine karıştırırlarsa, sene geçip tekrar Muharrem ayı geldiğinde her birinin ayn ayrı birer
koyunu zekât olarak vermeleri gerekir.
Bu şekilde olan karıştırmaların semeresi meydana gelmez. Zirai mahsuller ve meyveler gibi üzerinden sene geçmesi gereken mallardan değilse,
karıştırmanın meyve veya mahsulün olgunlaşma zamanına kadar kalınması şarttır. Karışık iki ayrı malı bir kişinin malıymış gibi kabul ederek
zekât alınması için iki şart vardır.
Birinci şartı yukarıda geçti, ikinci şartı ise; komşuluk karışmasına mahsus olan şartlardır ki aşağıda zikredilmiştir.
1. Deve, koyun ve sığırlar birbirinden ayrı olmamalı. İstirahat, toplanma, otlak ve sağım yerleri bir olmalıdır. Eğer bu şartlar oluşturulmazsa o
zaman karıştırmanın hükmüne aykırı olur.
2. Karıştırılan sürünün çobanı ve koçu bir olmalıdır. Şayet böyle olmazsa karıştırılmış mal hükmüne dahil olmaz.
3. Mal, mahsuller gibi zekât düşen mallardan olduğunda bekçisi, kurutulduğu yer ayrı olmamalıdır. Eğer ticari mal ise dükkanları, depoları, alış



veriş aletleri ayrı olmamalıdır.
Bu şartlar meydana geldikten sonra artık komşuluk şekli de yeterlidir. Bu şartların birisi olmazsa artık mal sahibi kendi malını hesabını yaparak
zekâtını öder. Mal sahiplerinin malları miktarı sorumlulukları lazım gelir.
Karıştırılmış mal 100 koyun ise ona 1 koyun zekat düşer. Eğer bu yüz koyun üç kişiye ait olursa ellisi birine ellisi diğer iki ortağa ait olursa, elli
koyuna sahip olana bir koyunun yansı, yirmi beşer koyun sahibi olan iki kişiye de bir koyundo.nl/4zekat olarak düşer."
Yukarıdaki hükümlerin delilleri:
Enes'ten bu konuyla ilgili olarak rivayet edilen hadiste Rasulullah şöyle buyurmaktadır:
Mallarını karıştıran iki ortak zekâtı eşit şekilde öderler." Zekat farz olduktan sonra mal sahibinin zekatı derhal vermesi gerekir. Bu da iki şarta
bağlıdır.
1. Zekatı verebilecek imkana sahip olmak. Şayet malı kendisinin bulunduğu memlekette değilse veya borç olarak başkalarına verilmişse o zaman
mal sahibi malın zekatını derhal vermekle yükümlü değildir. Eğer elinde olan mal başkalarına borç verdiği paranın zekatına kafi dereceye kadar
yetecek olursa o zaman hemen zekatını vermesi gerekir.
2. Zekata müstehak olan sınıfların idareci veya zekat memurunun hazır bulunması. Kur'an'da zikredilen sekiz sınıf veya onların vekili hazır
olmazsa o zaman zekatın tehiri caizdir.
Şartlar mevcut olduktan sonra zekatını vermeyen kişi günahkar olur. Zira hiç bir sebep olmadığı halde fakirin malını vermemek haramdır. Fakat
fakir bir akrabanın veya fakir bir komşusunun veya muhtaç birisinin gelmesini beklemek niyetiyle zekâtını tehir etmek caizdir. Fakat orada olanları
mağdur etmemek lazımdır. Hazır olanları perişan etmekte vebal vardır.
Zira zekâtı tehir eden kişi borçlu olur. Şu halde fakirin hakkı olan zekât o maldan çıktıktan sonra zimmetine geçmiş olur. O mal helak olsa da o
zekât borcu ödenmek zorundadır. Zira zekâtı tehir etmekle kusurlu davranmıştır. O kusurun mesuliyetini vermek gerekir. Hatta zekatın tehir
edilmesi daha önce sözü geçen kimseler için olsa dahi bu hüküm mal sahibi hakkında yine geçerlidir. Vekilin zekatı tehir etmesi geçen
hükümlerden anlaşıldığı gibi mal sahibi birisini vekil tayin eder ve zekat miktarını da teslim ederse vekilin hak sahiplerine derhal vermesi gerekir.
Tehir etmeye hakkı yoktur. Şayet bu vekil o zekatı tehir ederse kesin olarak hem borçlu hem de günahkar olur. Binaen aleyh hayır cemiyetlerine
başkan olan kimselerin, zekat olarak verilen paranın bir kısmını cemiyetin hesaplarına göre sermaye gibi durdurarak, aylık taksitler gibi yavaş
vermesi kesinlikle caiz değildir. Zira Allah'ın hududuna göre haykırıdır. Hak sahiplerine derhal vermek usulüne aykırıdır. Fakirlerin kendilerine
kıymetli bir çalışma zemini hazırlamak için hedeflerine yetişmek maksadıyla verilen zekatın hedefine ters düşmektedir. Eğer zekât vaktinde
fakirlere teslim edilirse, o zaman fakir olan iş yaparak fakirler zümresinden silinir. Allah yolunda infak edenler ve sadaka verenler taifesine dahil
olur. Biz hak sahibinin adına tasarrufta bulunamayız. Hak sahipleri adına alman zekât akıl baliğ olduğunda, derhal kendisine sahibine teslim
edilmelidir.
Hayır cemiyetlerini idare eden ihlaslı kimselere tavsiyemiz şudur. Allah'ın şeriatine aykırı davranmayın ki, çalışmalarınızın ecrini alabilesiniz.

Çalışmalarınız ve çabalarınız heba olmasın ki kurtulabilesiniz.
[22]

Ebû Hanife'ye göre toprağın çıkardığı ürünlerin azından olsun çoğundan olsun zekât vermek lazımdır. Fakat fârisi kamışı yani kalem yapılan
kamışlar, ot, odundan zekât yoktur. Şeker kamışından zekât vardır. Hurma dalları ve samanla birlikte yerden çıkan yani kendi kendine meydana
gelen bütün bitkilerden zekât verilmesi lazım değildir.
Şu halde eğer bir kişi toprağını ağaçlık, kamışlık, otlak yeri yaparsa ve aynı zamanda bunların büyümesi için o toprağa lazım olan suyu verirse ve o
arazi mukayyet olursa o zaman öşür vermek gerekir. Ebû Hanife'ye göre topraktan çıkan kayıtsız olarak her şeyden ö-şür verilmesini demiştir. Zira
bunlardan yılın geçmesi şart değildir. Bu gibi mallardan alman öşür ise bir çeşit vergidir. Bu nedenle devlet başkanı bu öşür zekâtını zorla alabilir.
Ölünün terkesi olan zirai ürünlerden bu öşür zekâtı vermek gerekir. Delilerin ve çocukların toprakları ve vakıf topraklarından öşür vermek gerekir.
Toprağın çıkardığı ürünlerin zekâtını vermek meselelerinde Ebü Hanife'nin dayandığı delil şudur. Toprağın çıkardığı ü-rünlerden öşür vermek
gerekir. Bu manayı, Buharî'nin îbn Ömer'den rivayet ettiği hadisten çıkarmak mümkündür.

Yağmurun ve kaynaklarının suladıklarından öşür vermek gerekir. Su taşınarak sulanan mahsullerde ise 1/20 zekât vardır. 
[23]

Suyu kökleriyle kendiliğinden çeken mahsuller için 1/10 nisbetinde vergi vardır.
[24]

Hanefi'lere göre doğru olan görüş İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Bütün mezhepler onun delilini kabul etmişlerdir. Ona göre tarım ü-rünlerinin
zekâtında nisab şart değildir. Pirinç, buğday, darı, arpa tüm hububat çeşitleri, baklagiller, şeker kamışı, gül, kokulu bitkiler, şeker pancarı, kavun,
karpuz, patlıcan salatalık, hurma, domates, üzüm ve benzeri gibi yeşilliklerin bir yıl boyunca dayanabilecek nitelikte olması şart değildir.
Ekin ve meyvelerde nisab ve aradan yıl geçmesi şart değildir. Bir yıl boyuncu bir kaç kez ürün alınsa da her seferinde zekât vermek zorundadır.
Keten, keten tohumu, badem ve ceviz, kimyon ve kişniş gibi dağ ağaçları, kır bitkilerinden toplanan şeylerin zekâtını da vermek gerekir. Eğer
ticaret olmamak şartıyla ve ekilmekten başka bir şeye faydası olmayan karpuz ve kına tohumu, patlıcan tohumu, buğday tohumu gibi tohumların
zekâtı yoktur. Ağaçtan çıkarılan zamk, sakız gibi şeylere, pamuk sapına ve bu gibi şeylere zekât vacip değildir. Tarım masrafları, işçi ve amele
haklarını, ailenin ihtiyacı ve idare masrafı kesinlikle ürünlerden hesap olunmaz. Öyle masraflar hesap edilmeden zekât ürünün tamamından verilir.
Eğer ekinin zamanı gelmeden satılması söz konusu olursa o zaman zekât satın alana aittir. Şayet ekinin vakti geldikten sonra satılması olursa o
zaman zekât satana aittir.
Hudravatları zekatının farz olma zamanı, meyvelerin çıktığı veya bozulmadan kurutulup devşirilecek duruma geldiği zamandır. Mahsul
devşirildikten sonra zekâtı verilir.
Ekinin mahsullerinin zekâtının zamanı tartılıp ayıklanma işleminden sonradır. O vakit zekâtın verilmesi lazım olur. Ekin sahibinin taksiratı
olmadan ekin yok olursa o zaman zekât kalkar. Eğer bir kısmı kurtarılırsa o zaman o kalan kısmın zekâtı verilir. Ekin ve meyvelerin zekâtının
verilmesinden önce verilmesi doğru değildir. Fakat zekâtı ayrıldıktan sonra istifade edilmesinde bir sakınca yoktur.
Ekin ve meyvelerde zekâtın farz olması için arazinin öşri olması gerekir. Haraç arazisi mahsulüne zekat farz olmadığı gibi ot ve kamış için de farz
değildir. Fakat bunları kesip satarsa o zaman zekât farz olur.
Ebû Yusuf ve Muhammed'e göre tarım ürünlerinin nisabı beş vesaktir. Zira Rasûlullah şöyle buyurmuştur. "Beş vaşaktan az mahsule zekât yoktur.



Beş okiyye yani 200 dirhemden az gümüşe zekât yoktur." 
[25]

Demek mahsul yarım tondan fazla olsa zekât verilmesi gereklidir. Beş vesak yaklaşık olarak 628.640 kg'dir. Başka bir şartı ise tarım ürünlerinin bir
yıl kadar dayanabilecek nitelikte olmasıdır. Bunun için yaş sebze ve meyveler için öşür vacib olmaz. Armut, elma, şeftali, kayısı, biber, kereviz,
domates ve pırasa gibi. Zira dayanıksız ürünlerdir. Eğer öşür arazisi yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa ondan dolap, su motoru, satın
alınacak su ile bütün yıl ve yılın yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde ' öşür' alındığı taktirde daha sonra yağlarından öşür alınmaz.
Malikîlere göre topraktan çıkan mahsullerin isterse hububattan olsun meyvelerden olsun, yani hurma, kuru üzüm, zeytin gibi kalıcı olmayan
meyvelerle sebzeler ve bakliyattan zekât yoktur. Topraktan çıkan mahsul nisaba ulaşması gerekir. Nisab beş vesaktir. Ağırlık ölçüleri ise 653 kg
olmalıdır.
Şâfıîlere göre ise toprağın çıkardığı mahsul kalabilecek yiyecek maddesi olmalı ve aynı zamanda insanlar ekmelidir. Hububattan yani buğday, arpa,
darı, mısır, pirinç ve benzeri maddeler olmalıdır.
Rasûlullah (sav) Ebû Musa el-Eş'ari ile Muaz b. Cebeli islamı öğretmek üzere Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu;

Zekâtı ancak arpa, buğday, kuru üzüm ve kuru hurmadan alın.
[26]

 Genellikle azık denilen yiyecekler arpa ve buğdaya nisbet edilmiştir. Zira azık
edinmek insan için zaruridir.  Bu sebeple ihtiyaç sahipleri için bu yiyeceklerden bir hak ayrılması vacip olmuştur, zirâi mahsullerin ve meyvelerin
halkın normal durumda çürümeden azık edinebilecekleri kısımlarına zekât düşer. Meyvelerden yaş hurma ile yaş üzüm. Zirai mahsullerden
buğday, arpa, pirinç, mercimek nohut ve mısır gibi yiyecekler bu kısma dahildir. Sadece kıtlık vakitlerinde azık edilecek yiyecekler zekat
hususunda dikkate alınmazlar.
Topraktan çıkan ürünler tam nisap miktarı yani beş vesak miktarı 633gr. olmalıdır. Vesk bir ölçü birimidir. Rasûlullah (sav) onu kendi devrinde
Medine salarından 60 sa' ile taktir etmiştir. îbn. Hib-ban'ın rivayet ettiği; "vesk 6 sa', sa' ise 4 müd'dür." Hadisine göre 1 sa' 3 litre olarak taktir
edilmiştir. Buna göre: 1 vesk, 180 litre olur. Zirâi meyve ve mahsullerin nisabı 900 litre olur.
Zirai mahsul ve meyveler kabukları ayrıldıktan, toprak ve çamurlardan arındırıldıktan sonra takriben beş vesk gelmelidir ki zekât vacip olsun.
Eğer meyve kurutuluyorsa kurutulduktan sonra beş ve altı veske ulaşıyorsa zekât vacip olur.
Rasûlullah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

Beş veskten aşağı zekât yoktur.
[27]

Beş veske ulaşmayan dane ve hurmada zekât yoktur. 
[28]

Belli olan bir kişinin mülkü gerekir. Zira vakıflar gibi âmmeye ait olan toprakların ürününden zekât yoktur. Zira bu gibi malların belli bir sahibi
yoktur. Açık arazide sahipsiz olan hurmalardan zekât yoktur.
Hanbelilere göre, kuru hububat ve meyvelerde, ölçekle ölçülen dayanıklı ve insanların topraklarında ektikleri maddelerden olma gibi vasıflara
sahip olduktan sonra, aynı zamanda bu ürünlerin uzun süre kalabilen maddeler olması gerekir.
Bu maddeler ister hububat kısmından olsun ister nohut, mercimek, bakla kısmından olsun, ister kimyon, hıyar, gravya türlünün çekirdekleri olsun,
ister susam, acı bakla, kuşburnu, turp çekirdeği gibi olsun bu saydığımız çekirdeklere zekât farzdır.
Fakihlerin zekât verilecek ziraî ürünlerde iki görüş vardır:
1.Yalnız yiyecek olduktan sonra, yani yiyecek maddesi olduktan sonra birde saklanabilen maddelere zekât farzdır.
2. Zekât topraktan çıkan her çeşit ürüne farz olur. Zeytinde Şâfiîlere göre: cedid kavline zekât vacib değildir. İmam Âzam, Malikiler ve Hanbelilere
göre; zekât vermek farzdır. Bal bir sıvı madde olup ve hayvanlardan çıktığı için süte benzemektedir.
Fakihlerin ittifakıyla sütten zekât farz olmadığına göre balda da zekât yoktur. Fakihler hububat ve meyvelerde başka bir cinsin diğer cinsine ilave
edilemeyeceği hususunda ihtilafa girmemişlerdir. Zira hayvanlar üç çeşittir. Cinsleri de bellidir ki, koyun, sığır ve devedir.
Bu cinsler nisabın tamamlanması için hesap edilmezler. Bir cins meyve başka bir cins meyveye eklenemez. Örneğin; badem, kuru üzüm, kuru
hurma, fıstığa ilave edilmez. Cinsleri bir olduktan sonra birbirine ilave edilebileceği hususunda kesinlikle ihtilaf yoktur.
Malikîlerden başka bütün mezheplerde buğdaylar alese ilave edilir. Zira ales buğdayın bir çeşididir. Bu buğday süite benzer. Nasıl ki, süit arpaya
ilave oluyor ise aleste buğdaya ilave olur. Zira süit arpanın bir çeşididir. Şâfiîlere göre süit arpaya ilave edilmez.
Vakfedilmiş meyvelerin zekâtı:
Haneiîlere göre mülkiyet şarttır. Yani topraktaki mahsule sahip olunması şarttır. Sahipsiz ve vakfedilen topraklardan elde edilen mahsul için zekât
vermek şarttır. Malikîler de Hanefîler gibi demişlerdir. Şâfiîlere göre mescitlere, fakir ve miskinlere, köprülere, ribat-lara ve vakfedilen köy
gelirleri ve bostanlarına zekât vermek farz değildir. Zira bunların belli bir sahibi yoktur.
Hanbelilere göre belli olmayan kimselere veya mescitlere vakfedilmiş şeylerde zekat yoktur. Belli kimselere veya belli yerlere vakfedilen otlak

hayvanlarından, toprak ve ağaç gelirlerinden zekâtın farziyeti kaydedilmiştir.
[29]

Hayvanların zekatının farziyeti sünnette sahih veya hasen hadislerle sabit olmuştur. Bunların en meşhuru şu iki hadistir.
1. Enes ( r.a)'den rivayet edildiğine göre; Ebû Bekr (ra) kendisini Bahreyn'e vali olarak gönderdiği zaman şu dersi vermiştir. "Ra-sullah (s.a.v )'ın
müslümanlara farz kıldığı ve Allah'ın Rasûlüne emrettiği zekât farizasıdır. Tespit edildiği miktarda zekât kendisinden istenilen kimse onu versin bu

miktardan fazlası isteniyorsa vermesin. 
[30]

Zekât deveden 25, beşten eksik ve daha azında koyundur. Yanı her beş devede bir koyun verilir. Develerin sayısı 36 olursa 45 'e kadar iki yaşını
bitirmiş dişi bir deve yavrusu. Develerin sayısı 46 olursa 60'a kadar, üç yaşını aşmış boğa altı bir deve düvesi. Develerin sayısı 76 olursa 90'a kadar
iki yaşını aşmış iki deve yavrusu. Develerin sayısı 91 olursa 120'e kadar üç yaşını tamamlamış iki boğa altı deve yavrusu verilir. Develerin sayısı
121'i geçerse o zaman her kırk devede iki yaşını tamamlamış bir dişi deve yavrusu, her ellide üç yaşını tamamlamış bir dişi deve yavrusu verilir.
Yalnız dört devesi olana o develerden zekât farz değildir. Develerin sayısı beş olursa bir koyun zekât verilir.
Merada beslenen koyunların sayısı kırk olursa, yüz yirmiye kadar bir koyun. Yüz yirmiden fazla olursa, iki yüze kadar iki koyun. İki yüzden fazla



olursa, üç yüze kadar üç koyun. Üç yüzden fazla olursa her yüz koyunda bir koyun zekât verilmelidir.

Bir adamın merada beslenen koyunlarının sayısı kırktan az o-lursa zekât yoktur. Koyun sahibi isterse verebilir.
[31]

Ebü Bekir'in (ra) kendisine Allah Rasülunun zekât hakkında şöyle emrettiğini yazdığı rivayet edilir: "Dişleri düşmüş ihtiyar koyun, sakat koyun ve

teke zekât olarak verilmez. Ancak zekât memuru veya zekât verilen kabul ederse verilebilir. 
[32]

Musaddık kelimesini ravilerin hepsi amil manasında kabul etmişlerdir. Fakat Ebü Ubeyde'ye göre; malın sahibidir.
Birinci hadiste; develerin nisabı, zekatı, koyunların zekat miktarı, karışık hayvanların zekat keyfiyeti koyunlardan verilecek zekatın vasat olması,
ikinci hadiste ise; Kör ve erkek hayvanların alınmaması gerektiğini, yani zekât veren kimsenin yani musaddık dilediği taktirde bunları
verebileceğini, develerde birinin diğerinin yerine verilebileceğini açıklamaktadır.
Muaz (ra)'dan "Rasûlullah beni Yemen'e gönderdi ve her otuz sığır başında bir erkek veya dişi dana almamı, her kırk sığırda ise iki yaşını aşmış bir

dana almamı emretti.
[33]

 (Hakim, hadisin sahih olduğunu söylemiştir.)
Fakihler hayvanlardan zekâtın farziyetinde ittifak etmişlerdi. Bunlar; koyun, sığır ve develerdir. Katır, eşek, at ve geyiklerden zekât vermek farz
değildir. Ebu Hanife atlar için zekât verilmesini farz olarak kabul etmiştir. İmam Ebu Yusuf ve Muhammed, atlardan zekât vermek gerekmez
diyerek bu görüşe karşı çıkmışlardır.
İmameynin görüşü ile fetva verilmiştir. Alimler hayvanların zekâtının farziyeti için beş şartın gerekliliğini belirtmişlerdir:
1. Deve, koyun ve sığır gibi hayvanlar, evcil olmalı, yabani hayvan olmamalıdır. Evcil ile yabani hayvanlardan dünyaya gelen koyun ile geyikten,
yabani inek ile evcil geyikten meydana gelen hayvanlardan, Şâfiîlerde ve Malikîlerde zekât vermek farz değildir.
Zira bunlarda zekâtın farziyeti yoktur. Bu konuda nass yoktur. Ayrıca icma da yoktur. Zira yabaniden doğana inek ismi verilmez.
Hanbelilere göre otlak hayvanları ile besi hayvanlarının arasından doğan hayvanlardan zekât vermek gerekmez. Hanefîlere göre, eğer ana evcil olsa
doğan sebebiyle nisab tamam olsa zekât verilmelidir. Eğer ana evcil olmasa zekât lazım değildir. Zira hayvanların yavruları analarına tabi olur.
2. Hayvanlar, sünnette açıklandığı gibi şer'i nisaba ulaşmalıdır.
3,4. Sahibinin mülkiyetinde, otlak hayvanlarının üzerinden bir yıl geçmelidir. Şayet kişinin mülkiyetinde bir yıl geçmezse zekât gerekmez.
Tirmizî İbn Ömer'den şöyle rivayet etmiştir;
Bir mal elde eden kişiye üzerinden bir yıl geçmedikçe zekât gerekmez. "
Bunun için sene tamam olmazsa malın büyümesi de gerçekleşmez. Büyüme de ancak doğurmakla olur. Bu nedenle hayvanlar seneyi tamamlamada
analarına tabidirler. Senenin içinde hayvanların nisabından veya bazısından satmak veya başka bir yolla mülkiyeti giderse ondan sonra tekrar alırsa
veya yollarla elde edilse veya ticari olmamak şartıyla, misli ile sahih bir şekilde takas edilse örneğin, koyunu koyun ile yahut başka bir yolla bir
cinsi başka bir cins ile takas edilse örneğin, deve ile sığırın takası gibi bu muamele gereği birinci yıl kesilir.
5. Yılın muzamı yani senenin büyük bölümünde hayvanlar sa-ime yani otlak hayvanı olmalı. Evde yulaf, yem ve sair ile beslenen hayvanlardan
olmamalıdır. Ziraatta veya başka işlerde kullanılan hayvanlar da olmamalıdır. Bu şartı Malikîler dışında hepsi ittifakla kabul etmişlerdir. Zira
konuyla ilgili olarak şöyle Duyurulmuştur: " Otlakta yayılan her kırk tanesinde üç yaşma girmiş dişi bir deve vermek lazımdır."
Koyunlar kırk tane olunca yüz yirmiye kadar bir koyun vermek lazımdır. Sığırlar develere ve koyunlara kıyas olunur. Eğer bu hayvanlar kesmek
için veya binmek için yada binmek veya ziraatte kullanılmak için yetiştiriliyorsa Hanefi ve Hanbelilere göre, böyle otlakta olanlar için zekât
vermek farz değildir. Eğer ticaret için otlatılırsa o zaman ticaret zekâtı vermek gerekir. Senenin yarısından az bir zamanda yem verilmiş olması
zekâta engel değildir. Eğer hayvanlar mal sahibinin kasdı, niyeti olmadan kendiliklerinden meralarında otlu-yorlarsa Hanefîlere göre öyle
hayvanlarda zekât yoktur. Hanbelilere göre, zekât vermek gerekir.
Şâfıîlere göre saime otlak hayvanı sahibinin senenin çoğunda veya tamamında mubah olan bir otlakta otlamak üzere salıverdiği hayvardır. Bir veya
birkaç gün, az bir müddet yem ile beslenmesinin zekâtın farziyetine engeli olmaz.
Zira umumi olarak hayvanlar iki gün sabredebilir. Şu halde üç güne sabırları yoktur. Eğer hayvanlar senenin çoğunda yem ile beslenirse veya
yemsiz yaşayamayacağı bir zamanda alaf, saman v.b ile beslenirse, veya yem verildiği zaman zarfında zahiri olarak zarar görerek yaşayabilirse bu
nedenle zekât vermek lazım gelmez. Zira böyle hayvanlara masraf ve zorluk vardır.
Hayvanların kendi kendine veya onları zorla çalan birinin veya fasit bir bey ile satın alan kişinin bakması ile otlarsa veya ziraata veya tarla sulamak
için su taşıma veya buna benzeyen işlerde çalıştırıyorsa, malın sahibine için nedeniyle öyle hayvanlarda zekât vermek farz değildir. Zira
hayvanların kendi otlaması muteber değildir. Mal sahibinin kastı ve muradı hayvanların otlamasında muteberdir. Zira otlak hayvanı olmak zekâtın
farziyetine mani olur.
Zekât mallannda değiştirmek veya onlardan tasarrufta bulunmak: Paranın zekâtının para olarak verilmesi lazımdır. Bu konuda ittifak vardır.
Mükellef, zekâtını idareciye veya vekiline verir. Onlar bu zekâtı hak sahiplerine vermeden evvel değiştirmeye yetkili değildirler. Yani para olarak
aldıkları zekâtları yine para olarak dağıtmak zorundadırlar.
Zira İmam Nevevî şöyle der;
Arkadaşlarımız, ne idarecinin nede zekât memurlarının zekât mallarından her hangi bir şeyi ortada bir zaruret olmadıkça satma yetkisi yoktur.
Alınan zekâtı hak sahiplerine aldığı gibi teslim etmek mecburiyetindedirler. Zira verilen kişiler vasi ve veliye ihtiyaçları olmayan aklı başında olan

kişilerdir. Bunun için onların hakkı olan bir şeyde onların izni olmaksızın değiştirmek veya satmak olmaz. 
[34]

Nevevî'nin kastettiği zaruret durumu şöyledir: Alman zekâtın telef olmasından veya hak sahiplerine ulaşana kadar bozulmasmdan korkulursa, veya
hak sahiplerine ulaşıncaya kadar paraya ihtiyacı o-lursa, idareci bu nedenle malların bir kısmını satar, gerisini götürür. Bu nedenle zekât malı
değiştirilir veya satılır. Bu fetvaya göre hayır cemiyetleri yöneten kişilerin, zekat olarak aldıkları paralan talebelerin ihtiyaçlarına daha uygun olur,
diye gıda maddeleriyle veya başka maddelerle takas etmeleri kesinlikle doğru olmaz. Ancak o zekât hak sahiplerine verildikten sonra onda tasarruf
edilebilir. Bu zekât, kendileri için caiz olmadığı gibi, aileleri için de kullanamazlar. Şârî'nin emrettiği gibi, tasarruftan kaçmalıdırlar. Allah'ın
şeriatinde zan ve hurafelere düşmemelidirler. Kendilerine Allah'ın veli kılmadığı kimseleri veli yapmamalıdırlar. Zira onların izni olmadan onların
mallarından tasarrufta bulunmak kesinlikle kabule şayan değildir.



Eğer zekât deve, sığır ve koyun olursa mal sahibi onu satarak parasını zekât olarak veremez. Bu konuda kesinlikle ihtilaf yoktur. Binaenaleyh hak
sahiplerini bir araya toplayıp zekâtı onlara teslim etmek gerekir. Onlar isterse zekât malını satarak parasını paylaşırlar. Cumhura göre İmamın

hükmü de böyledir.
[35]

Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız ki zekât bir ibadettir. İbadette reyin hükmü yoktur. İctihad ancak dar sınırlar içinde olur. Bu nedenle
fakihler burada nasslara muhalefette bir maslahat olduğu vehmine bağlı olarak kalmışlardır.
Zekât insanları Allah'a yaklaştıran malî bir ibadettir. Böyle olan her şeyde Allah'ın emrine tabi olmak gerekir. Bir kişi vekiline falan kimseye elbise
almasını emretse, vekil müvekkilinin faydasına da olsa başka bir elbise alamaz. Onun için Allah'ın emriyle vacib olan bir emre ittiba evladır.
Senenin çoğunu yemle beslenerek geçiren bir hayvana 'alufe' denir. Senenin yarısından çoğunu mubah meralarda otlayarak geçiren hayvana '
saime' denir. Bunların nisab miktarının altında olan miktarları zekâttan muaf tutulmuştur.
Fakihler daha önce geçen, farzlardan ikisi arasında bulunan 'Evkas' denilen iki nisap arasındaki miktardan zekat vermek gerekmediği konusunda
ittifak etmişlerdir. Örneğin; beş deveden dokuz deveye kadar bir koyun vermek gerekmektedir. Saime hayvanlardan zekat düşenler, deve, sığır,
manda, ğanem (koyun ve keçij'dir.
 
a. Saime Develerin Beşten Azına Zekat Yoktur:
 
5-9 bir şat (koyun,keçi), 10-14 iki şat, 15-19 üç şat, 20-24 dört şat, 25-35 bir bint-i mehad (iki yaşma girmiş dişi deve) 36-45 bir bint-i lebün (üç
yaşma girmiş dişi deve) 46-60 bir hikka {dört yaşına girmiş dişi deve), 61-75 ceze'a (beş yaşma girmiş bir dişi deve), 76-90 iki deve (iki bint-i
lebün) 91-120 iki hikka, 121-125 iki hikka bir şat, 126-130 iki hikka iki şat, 131-135 iki hikka üç şat, 251-255 beş hikka ber şat. Bundan sonraki
artışlar 50'den sonraki ilaveler gibi yapılır. Bazılarına göre 120 den sonra fazlalaşan her 40 devede üç yaşma basmış bir dişi deve, her 50 deve için
dört yaşına basmış bir deve verilir.Eğer deve sayısı 170'e ulaşırsa üzerinden bir yıl geçtikten sonra, iki yaşını doldurmuş üç dişi deve ve üç yaşını
doldurmuş bir dişi deve zekat olarak verilir. 170 devede üç tane 40, bir tane de 50 vardır.
Bu hükümlerin delili; Hz. Ebû Bekir'in Enes'i zekat toplamak için Bahreyn'e gönderirken geçmiş olan mektuptur.
 
b. Sığırın Nisabı;
 
Sığırın nisabında otuzdan azma zekat yoktur. Otuz sığırı olana zekat farzdır. Bu otuz sığırın üzerinden bir yıl geçerse bir tane tebi (bir yaşında erkek
buzağı) veya tebia (bir yaşında dişi buzağı) verilir. Şu halde 30-39 için bir tebi veya tebia, 40-59 için iki yaşında bir dişi buzağı, 60-69'a bir yaşında
iki buzağı, 70-79'a iki yaşında bir dişi buzağı ve bir yaşında bir erkek buzağı, 80-89'a iki yaşında iki dişi buzağı, 90-99'a bir yaşında üç erkek
buzağı, 100-109'a iki yaşında bir dişi buzağı ve bir yaşında iki erkek buzağı, 110-119'a iki yaşında bir erkek buzağı ve iki yaşında iki dişi buzağı
zekat olarak verilir. Sığırların sayısı arttıkça her otuz sığırda bir yaşında bir erkek buzağı, her kırk sığırda iki yaşında bir dişi buzağı verilir. Bu
hükümlerin delili Muaz'ın şu hadisidir:
Rasûlullah (sav) beni Yemen'e gönderdi. Bana her otuz sığırdan, bir yaşında bir erkek veya dişi bir sığır, kırk sığırdan iki yaşında bir dişi sığır

almamı emretti. 
[36]

Zekatta manda ile sığır arasında fark yoktur. Bunlar karışık olursa birbirine eklenip, hangisi fazla ise zekatın fazla olandan verilmesi iyidir. Sığır ve
manda eşit sayıda karışık İseler o zaman zekat iyilerin adisinden adilerin iyisinden verilir, örneğin: sığır ve manda eşit sayıda ve karışık ve manda
kıymetli ise mandanın ucuzundan sığırın iyisinden verilir.
40-60 arasındaki sayılar için Hanefi'lere göre her fazla sığıra bir müsinne (iki yaşını aşmış dişi dana) nın kırkta bir değeri verilir ve her iki fazla sığır
kırktan atmışa kadar olan sığıra mahsustur. Bu sayılar arasındaki farktan başkası affedilmiştir.
 
Koyun Ve Keçilerin Zekatı:
 
Saime olan koyun ve keçi sürüsünün kırktan azma zekat yoktur. Koyun ve keçi sayısı kırk olur ve bunların üzerinden bir sene geçerse o zaman
zekat farz olur. 40-120'e kadar bir koyun ve keçi. 120-200'e kadar iki koyun veya keçi, 201-399'a kadar üç koyun veya keçi, 400 için dört koyun
veya keçi, bu şekilde her yüz başında bir koyun veya keçi arttırılır. Keçi de koyun gibidir. Sürüde bulunan keçiler koyunlara eklenir. Örneğin: 25
koyun 15 keçi için bir koyun veya keçi zekat olarak verilir. Bir yaşından küçük kuzular için zekat yoktur. Fakat bunlar sürü içinde koyunlarla
beraber bulunuyorsa o zaman zekata dahil olurlar. Sırf kuzulardan müteşekkil bir sürüde sadece bir tane koyun olsa ve bu sayı nisaba ulaşsa zekat
farz olur.
Zekat olarak o büyük koyun verilir. Bunların delili, Ebu Bekir'in Enes'i gönderirken verdiği mektuptur.
Otlatılan koyunlar 40'a ulaştığında, 120'ye kadar bir koyun, 120-200'a kadar ulaştığında iki koyun, 300'den fazla koyunda her 100 koyun için bir
koyun zekat vermek gerekir. Eğer otlatılan koyunlar 40'dan az ise 39 bile olsa onlara zekat vermek gerekmez. Ancak mal sahibi isterse verebilir."
[37]

 
Dört Mezhebe Göre:
 
Hayvanların yavrularının zekatında bir yıl geçmesinde analarına tabi olduğunda görüş birliği içindedirler. Doğduktan ve asli nisab yılının
tamamlanmasından bir an önce bile ayrılmış olsa anasından ayrılan yavru yılı tamamlamış sayılır.
Zira Hz. Ömer (ra) zekat memuruna şöyle demiştir.
Çobanın önünde otlamaya giden kuzu veya oğlağı da zekat o-larak say fakat zekat olarak alma."
Şu halde meydana gelen nema yani üremenin tamamlanması şart kılınmıştır. Yavrunun bizzat üremesi şarttır. Bu nedenle ticaret mallarında olduğu



gibi anasıyla beraber hesab edilmesi lazımdır. Sa-ime olup da henüz birer yaşını doldurmamış olan kuzulardan ve sığır, manda ve deve
yavrularından da zekat vermek gerekmez. Bu İmam-ı Âzam ve İmam-ı Muhammed'e göredir. İsterse sayıları nisab miktarından çok fazla olsun.
Fakat bu yavrular arasında kendi cinslerinden olan büyük hayvanlar bulunursa, o büyüklere bağlı olarak onlara da zekat gerekir. Örneğin sene
başından sene sonuna bir koyun ile otuz dokuz kuzu bulunsa, sene sonunda koyun zekat olarak verilir. Bunlardan bir kuzu verilmesi yeterli olmaz.
Yine yirmi dokuz sığır yavrusu bir tane de sığır bulunsa iki yaşma girmiş bir buzağı vermek gerekir. Yine dört deve yavrusu ile bir tane de iki veya
üç yaşma girmiş deve bulunsa bir koyun verilmesi gerekir.
Eğer sene içinde veya sene çıktıktan sonra bu yaşlı hayvanlar ölecek olsa geride kalan kuzu ve yavrular için yine zekat vermek gerekmez. Saime
bulunan hayvanlar arasındaki kör, topal ve zayıf hayvanlar da nisap miktarına katılır. Fakat bunlar zekat olarak verilmez. Sene başında nisap
miktarında bulunan saime hayvanlara sene içinde bağış, miras ve satın alma gibi yollarla aynı cinsten saime hayvanlar eklenecek olsa sene sonunda
bunların tümünden zekat vermek gerekir.
îmam Şafii'ye, göre bu eklenen kısım nisap miktarına ulaşsın veya ulaşmasın mülkiyete geçme tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe zekata tabi
olmaz. Üzerinden bir yıl geçmiş olan nisabın yavruları üzerinden bir sene geçmese de zekatı vermek gerekir. Örneğin: Birisinin yüz koyunu vardır,
üzerinden bir sene geçmesine bir kaç gün kala koyunlar doğum yapıp yavrularıyla beraber yüz yirmi bir olursa iki koyun zekat vermek gerekir.
Hayvanları nema, üreme veya süt almak için edinmek: Buna göre çiftlikte, yük işlerinde veya her hangi bir işte çalıştırılan hayvanlarda zekat
vermek farz değildir. Zira bu konuyla ilgili olarak Ra-sûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Çalışan hayvanlarda bir şey yoktur.  Çalışan sığırlarda zekat yoktur. 
[38]

Ebu Hanife, Şâfıî ve Ebu Sevrî'ye göre, yavru anasından nisap yılı dolduktan sonra ayrılsa veya yıl dolmasına yakın bir zamanda doğum olsa,
örneğin: Ceninin yarısı yıl içinde yarısı da ne kadar bir an olsa da yıl dolduktan sonra anasından ayrılsa, anasının zekat yılı yavru için geçerli olmaz.
Yavru gelecek senenin nisabına katılır. Onlara göre büyükleri yani anaları nisaba ulaştıktan sonra, yavruları zekat hesabına katılır. Küçükler nisaba
katılır isterse nisab zamanı doğursun, isterse alınsın nisabın havliyle zekat verilir.
Hanefîlere göre zekat memurunun malın en iyisini almaya hakkı olmadığı gibi kötüsünü de alamaz. Bunun gibi yeni doğmuş hayvanlar ve
beslenmek için bulundurulan hayvanlar da alınmaz. Şâfıî-lere göre; ayıplı, hasta ve kusurlu hayvanlar zekat için kabul olmaz. Eğer bütün hayvanlar
kusurlu olursa, bir kusurlu vermek caizdir.

Veledi beslenen, doğumu yakın olan, çok yiyen hayvanlar da zekat için seçilmez. 
[39]

 
Bina Ve Sanayi Tesislerinin Zekatı
 
Günümüzde sermaye, toprak ve ticaretten başka gelir sağlamak amacıyla daha başka yollara yönelmiştir. Kira geliri sağlamak için iş yeri, han,
dükkan, depo, apartman ile üretim için fabrikalar, nakliye için otobüs, tren, uçak, tır, gemi ve bunlara benzeyen vasıtalar. Sığır ve tavuk çiftlikleri
de bunlar içinde sayılabilir. Bunların tümü kendisinde büyüme ve gelişme olmaksızın geliri için yapılan yatırımlardır. Bu nedenle gelirinden ve
kârından zekat verilmesi farzdır.
Bazı kişilerde ticaret malı ve kira geliri bir malda toplanabilir. Örneğin bir müteahhit, satacağı bazı daireleri geçici olarak kiraya verebilir. Bu, o
dairelerin ticaret malı olma sıfatını değiştirmez.
On tane yolcu otobüsü olan kimsenin gelirinden zekat vermesi gerekir. Şu halde sene içinde üç tanesini satmaya niyetlense, alıcı buluncaya dek
sefere çıkması ticaret malı sayılmalarına engel olmaz.
Sanayi tesislerinin, üreme ve çoğalma sıfatı bulunmayan fabrika binası, araçlar, makineler, lojmanlar, servis araçları, depolar ve bu tesislerin
üzerinde kurulduğu gayr-ı menkuller kıymeti üzerinden zekat için hesaba katılmaz. Belki bu kuruluşun döner sermayesinden, sene sonunda borçlar
düşüldükten sonra geride kalan nakit para, sağlam alacaklar, hammadde ve mamul maddeler, gelişme ve artma sıfatı bulunan ekonomik değerler
zekata tabi olur. Eğer şirket, ticaret kastıyla veya gerektiğinde nakde çevirmek için bir takım gayr-ı menkullere yatırım yapmışsa bunlar kıymeti
üzerinden zekata girer.
 
Serbest Sanatkârlar Ve İş Sahiplerinin Zekatı:
 
İş ya devletle irtibatı olmayıp doktor, avukat, mühendis, terzi, marangoz, diğer iş sahiplerinde ve sanatkârlarda olduğu gibi, serbest veya devlete
umumi ve özel bazı şirketlerde olduğu gibi benzeri müesseselere bağlı bir çalışma olur. Bu gibi çalışmalarda çalışan görevlilere bir aylık ücret
verilir. Serbest iş sahipleri ile görevli ve bağımlı kişilerin kazançları fıkhı 'kazanılmış mallar' sıfatına uymaktadır. Üzerinden bir sene geçmese de
elde edilen kazanılmış bir malı sadece teslim almakla ondan zekat vermenin farz olduğunu karara bağlamak caiz olur.
Zira ibni Abbas, ibni Mes'ud ve Muaviye gibi bazı tabiinden kimselerin görüşleri ile Ömer b. Abdil Aziz, Bakir, Sadık, Nesir, Da-vut-i Zahirî gibi
alimlerin görüşleridir. Bir kimsenin bütün malı haram olsa öyle mallarda zekat yoktur. Eğer bir malı helali de haramı da var ve birbirine karışmış
ise o malda zekat farzdır.
Zekatın sarf edileceği yerler zekata müstehak olanlar: Allah Te-ala zekat verilecek kimseleri şu ayette zikretmiştir.
Fakirlere, miskinlere, zekatın toplanması için çalışan memurlara, müellefeti kulübe, borçlulara, efendisine belli bir miktar para vermek üzere azat
edilmesini isteyen kölelere, Allah yolunda gönüllü olarak cihat edenlere, yolcu ve misafirlere. Allah tarafından farz kılınmış bir borç olarak verilir.
Allah bilendir; hikmet sahibidir." (Tevbe, 60)
Bu ayeti celile zekatın kimlere verileceğini kesin olarak tespit etmiştir. Bunlar sekiz sınıftır.
 
1.  Fakirler:
 
Fıkha göre kimin fakir olduğu ihtilaflıdır. Hanefîlere göre, nisaba sahip olmayan kimse fakirdir. Şafiî ve İmam Ahmed'e göre: Asla malı ve kazancı



olmayan ve yahut ortalama altmış üç yıl itibar edilen ömrünün yarısı için yetecek kadar varlığı olmayan kimseye denir ve yahut yemek, elbise ve
mesken bakımından yeterli malı olmayan kimsedir. Söz gelişi on ihtiyacı vardır. Fakat ancak üçünü elde edebilmektedir. Malikîlere göre, nisaptan
fazla bile olsa, senelik ihtiyacım giderecek kadar malı olmayan kimse fakirdir.
 
2.  Miskin:
 
Hanefîlere göre ve Malikîlere göre, hiç bir şeye malik olmayan kimsedir. Şafıîlere göre, ortalama ömrün yarısına yetecek kadar mülkü olmayan
kimsedir ve yahut miskin ihtiyaçlarını nispeten kar-şılayabilen kimsedir. Ancak elinde bulunanlar ihtiyacına yeterli olmaz. Örneğin: On şeye
ihtiyacı vardır, ancak sekizini elde etmiştir.
İşte bunlara ve bunlardan öncekilere en sahih kavle göre kâfî gelecek kadar zekat verilmelidir. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus ta evlenme
ihtiyacının olup olmamasıdır. Hanefilerce; miskin fakirden daha aşağıdır. Şafıîlere göre bunun aksidir. Yani Şafiî ve Hanbe-lilere* göre fakir,
miskinden daha kötü durumda bulunan kimsedir. Lügatta fakir ısmul fail ısmul meful yani meful manasmdadır. Meşkur, omurga kemiklerinden biri
çıkarılmış olan kişidir. Dolayısıyla bu kişinin beli kırılmış olur. Hanefîlerle Malikîlere göre miskinin durumu fakirden daha pistir. Zira bazı alimler
şu şekilde yorum yapmışlardır.
Yahut toprağa yapışmış miskin."
Yani derisini toprakla örtmek için derisi toprağa yapışan kişi demektir. Bu ayet miskinin son derece kederli olması manasına delalet etmektedir.
Miskin kalacak bir yeri olmayıp indiği yerde yatıp kalkan, konaklayan kişidir. Fakirin miskinden daha kötü durumda olan kimse olduğu
hususundaki delil, Allah Teâle'nın ayette ilk olarak fakirleri zikretmesidir. Çoğu zaman önemli olan şeyler sıraya göredir. Allah (c.c) bir ayette
şöyle buyuruyor:
Gemiye gelince, denizde çalışan miskinlerin idi." Bu ayette Allah (c.c.) onların içinde çalışmakta oldukları gemilerinin olduğunu bildirmiştir.
Rasülullah (sav) miskinlik isteyip fakirlikten Allah'a sığınmış, şu şekilde dua etmiştir; "Allah'ım! Beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve
miskinler zümresi içinde hasret." Rasülullah'm şiddetli bir ihtiyaç durumunu istemesi ve bundan daha iyi bir durumdan Allah'a sığınması
düşünülmez.
 
Zekat Amilleri:
 
Zekat toplama işinde çalışanlar, devlet tarafından tayin edilen memurlardır. Bunlara sadece çalışmalarının karşılığı nispetinde zekat mallarından
verilir. Onlara topladıkları zekatın muayyen bir kısmının verilmesi caiz değildir. Zira Allah'ın şeriatinde bunun için delil yoktur. Bunlar ancak
ücretle çalışan kimselerdir. Bunlara sadece çalışmalarının karşılığı verilmelidir, başka bir şey verilmemelidir. Bu manaya öşür toplayan memurlar,
katipler, zekat dağıtanlar, toplanan mallan koruyanlar,malları toplayan tahsildarlar ve benzeri kimseler dahildir
Bunlara benzeyen zekata müstahak olan kimseleri tespit eden kimseler, hayvanları sayanlar, ürünleri ölçüp tartanlar, çobanlar. Netice itibariyle
ayette geçen amilin manasına giren her türlü görevliler de buna girer. Fakat kadılar ve valiler bu tarife girmezler. Bunlar devlet bütçesinden maaş
aldıkları için zekattan maaş almaya ihtiyaçları yoktur.
Zekatı teslim sırasındaki tartma ve ölçme masrafları ve zekatı vermek için yapılan masraflara gelince malın sahibine aittir. Zira zekatı teslim etmek
mal sahibinin görevidir. Onun için masrafı da o-na aittir. Fakat toplanan zekatları müstahak olanlara teslim etme sırasındaki masraflar ise amiller
payından alınır. Zekat işlerinde çalışanlara verilecek olan miktar çalışma karşılığında bir ücret yerindedir. Bu çalışan olan kimse zengin de olmaya
itiraf etse gene bundan ücret verilebilir. Şu halde öyle zengin zekat olarak kabul etse bu zengine haramdır.
 
4. Müellefe-i Kulub:
 
Yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir. Bunların bir kısmı Müslüman'dır. Bununla beraber imanlan zayıftır. Müslümanlıklarını ve
imanlarını takviye için onlara zekat verilir. Bunlar iki kısımdır. Müslüman olanlar, kafir olanlar. Kafirler ise iki kısma ayrılır.
a) Hayrının dokunması umulur.
b) Mötülüğünden korkulur. Hz. Peygamber (sav) 'in kafirlerden bir cemaate kalpleri ısınsın, İslam'a girsinler diye zekat verdiği sabittir.
Hz. Peygamber (sav) Ebu Süfyan b. Harb, Safvan b. Ümeyye, Uyeyne b. Hıns, Ekra b. Habis ve Abbasi b. Mirdas gibi kimselerden her birine ilk
zamanlardan yüzer deve vermiştir. Yine Alkame b. Ulase'ye Huneyn ganimetlerinden mal vermiştir. Hanbelîlerle Maliküere islam'a girmelerim
teşvik etmek için kendilerine zekat tam verilir. Zira Hz. Peygamber (sav) Müslümanlardan ve müşriklerden olan müellefe-i kuluba zekat vermiştir.
Hanefîlere ve Malikîlere göre, hangi amaçla olursa olsun gayr-ı müslime zekat verilmez. Rasülullah (sav) islam'ın ilk dönemlerinde müslümanlarm
sayısı az, düşmanın sayısı ve kuvveti çok olduğu için müellefe-i kuluba zekat vermiştir. Daha sonra Allah (c.c) müslümanları üstün kılarak gayr-ı
müslimlere zekat vermekten onları müstağni kılmıştır.
 
5. Köleler:
 
Zekatın verileceği sınıfların beşincisi kölelerdir. Cumhura göre; bunlar kuvvet ve kazançları ile de olsa ödeyecek para bulamayan mükateb
(sözleşmeli kolejdir. Hürriyetini para ile satın almak isteyen kimselere de zekat verilir. Günümüzde kölelik devletler tarafından kaldırıldığı için, bu
sınıf fiilen bulunmamaktadır. Şu halde mukateb, belirtilen malı taksitlerle verildiği taktirde hürriyete kavuşur. Köleler ile sözleşme yapmak
menduptur, zira Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

Hayır görürseniz köleleriniz ile sözleşme yapın. 
[40]

 
6. Garim [Borçlular]:



 
Zekatın verileceği sınıfların altıncısı borçlular sınıfıdır. Bunlar borçlanmış kimselerdir. Şafiî ve Hanbelîlere göre, ister kendi şahsı için, ister başkası
için borçlanmış olsun fark etmez. Borç alan kimse isterse ibadet için borçlansın, isterse günah yolunda borçlanmış olsun farkı yoktur. Eğer borçlu
olan kimse kendisi için borçlanmış ise fakir olmadıkça ona zekattan pay verilmez. Gayr-ı meşru bir şey için borçlanmış kişiye zekat verilmez. Şu
halde günahtan tevbe ettiği taktirde verilebilir. Sulhiyet için borçlanan kimselere zekat verilir. Ne kadar bunlar zimmilerden olsun iki kişinin arasını
bulmak, can, mal ve yağmalama olaylarında olduğu gibi halkın çıkarı için borçlanırsa bu kişi ne kadar zenginde olsa borçlular kısmına girer pay
olarak zekat verilir. Bu konuyla ilgili olarak Rasülullah (sav) şöyle buyurmuştur.
Ebu Said el-Hudrî (ra)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) buyurmuştur ki;
Beş kişiden başka, zengine zekat helal değildir. Zekat işinde çalışan, Allah yolunda savaşan, zekat malını parasıyla satın alan zengin, fakir

komusuna zekat verilen şeyin kendisine hediye edildiği zengin ve borçlu kimseler. 
[41]

 
7. Allah Yolunda Cihad Edenler:
 
Bunlar maaşlı asker değil Allah yolunda savaş edenlerdir.
Devletten maaş almadan Allah rızası için savaşan kimseler, zengin de olsalar savaşa devam ettikleri müddetçe evlerine dönünceye kadar
kendilerinin ve ailelerinin nafakasını, elbise ve diğer ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için kendilerine zekat verilir. Allah yolu, mutlak olarak
kullanılınca savaş demektir. Hanbeliler ve bazı Hanefîlere göre hac da Allah yolunda olmak demektir. Bu nedenle hac etmek isteyen kişilere de
zekat verilir. Ebu Davud'un İbn. Abbas'tan rivayet ettiğine göre:
"Bir kimse devesini Allah yolunda vakfetmiş, karısı ile hac etmek istemişti. Rasûlullah (sav) kadına; "O deveye binerek haccet, zira hac da Allah
yolunun bir çeşididir," buyurmuştur."'
Bunun için fakir olan kimse hac etmek isterse, kendisine hac veya umre farzını yerine getirecek veya yerine getirmede lazımiyetine göre zekat
vermek caizdir. Zira haccın farziyeti üzerinden sakıt olur. Fakat nafile hac böyle değildir. Bir kimse kendi malının zekatı ile hacca giderse olmaz.
Bunun gibi kendi malının zekatı ile savaş etmemesi lazımdır. Yine kendi malının zekatı ile kişiler adına hac yaptırılmaz. Aynı bunun gibi malının
zekatı ile cihada mücahit gönde-rilmez. Ebu Hanifeye göre, Allah yolunda savaşanlara ancak fakir olmaları durumunda zekattan pay verilir. Allah
(c.c.) bir ayette şöyle buyuruyor:
Şüphesiz Allah kendi yolunda saf bağlayarak savaşan kim seleri sever."
Cumhura göre mücahitler ne kadar zengin de olsalar zekattan kesinlikle pay verilir. Hanefî mezhebine bağlı büyük hukukçu el-Kasani şu şekilde
"Allah yolunda" tefsir etmiştir:

"Allah yolunda" tabirinin tefsiri, "Allah'a yaklaştıran bütün işler" 
[42]

 olarak izahı yapılmıştır. Bu nedenle Allah'a itaat ve hayır yolunda bulunan
her kes ihtiyaç sahibi ise bu manaya dahildir. Zira 'Fi sebilillah' ifadesi mescit inşasını, tamirini ve benzerini de içine a-lır. Hatta ve hatta ilim
öğrenmek manasında almışlardır. Bu nedenle ilim öğrenen kişi ne kadar zengin de olsa bu sınıfa dahil olur.
 
8. Yolcu:
 
Sefere çıkan veya iyilik ve yararlı bir iş için yolculuk yapan ve gittiği yere kendisine yardım etmeden maksuduna ulaşmayan kimsedir. Hac, cihad
mendup ziyaretler veya ticaret için yapılan yolculuklar. Yolcular her ne kadar kendi ülkesinde zengin de olsalar sefer. halinde muhtaç duruma
düşebilirler. Bu nedenle gideceği yere varıncaya kadar kendisine zekattan hisse verilir. Böyle kimseler mümkün olursa zekat yerine borç edinse
daha hayırlı olur.
Kendi beldesinde malını kaybetmiş, borçlarını alamamış ve aynı zamanda düşük bir vaziyete gelebilecek olan kimse de yolcu hükmündedir. Öyle
kimseler ancak ihtiyaçları kadar zekat alabilirler. Almış oldukları zekat fazla gelirse fakirlere geri vermek lazım değildir.
Bir kimse kendi zekatını sekiz sınıfa verebileceği gibi, onlardan birine, ikisine, üçüne de verebilir. Diğer yandan nisap miktarına u-laşmayan zekatın
bu zikredilen sınıflar için bir tek sınıf için verilmesi de olur. Zira ayet-i kerimede "el- fukara [fakirler]" kelimesinin elif lam ile marife kılınması
mecaz anlamında cins bildirir.
Böylece bu cinslerin içinden bir kimseye vermekle cins vermek sahih olur.
Buradaki elif lam takısı hakikat olan anlamı istiğraktır, kapsamdır. Yani tam cinsini kapsar.
Şu halde bir ülkedeki zekat üzerinde o ülkedeki her fakirin hakkı olur. Bu zor olur, akla uygun değildir. Şafıîlere göre zekatın bir beldedeki sekiz
sınıfa verilmesi lazımdır. Delilleri de zekatlar yalnız fakirlerin ve miskinlerin hakkıdır. Zira anlamındaki ayetin temlik lam-ı ile zekatı bu sınıflara
tahsis etmesi ve vavı atıf ile hükmün hepsini kapsamasıdır. Şayet zekat İslam devleti eliyle dağıtılıyorsa bu sekiz sınıfa ayrılmalıdır. Bunların
içinden biri de zekat memurudur. Zekatı eğer mal sahibi veya vekil dağıtırsa o zekat memurlarının hissesi sakıt olur. Eğer kan olursa zekatın tüm
sınıflara verilmesi iyidir. Zekatın her sınıftan en az üç kişiden azma verilmesi usulüne göre caiz değildir. Şafıîlerden bir kısmı fitre zekatının üç
fakir veya miskine verilmesi caizdir demişlerdir. Bu zamana göre dördünün umumi olarak bulunması olabilir. Bunlar da fakirler, miskinler,
borçlular ve yolculardır.
Dört mezhep müctehitlerinin ekserilerine göre, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği yerlerden başka yerlere zekatın verilmesi kesinlikle caiz
değildir. Bu nedenle mescid yapımı, yol, köprü, çeşme yaptırma, nehir kanalları açma, ölü kefenlenmesi ölen kimsenin borcunun ödenmesi, sur,
kale yapımı savaş malzemesi hazırlamak, savaş gemileri inşa ettirmek, silah satın almak ve benzeri "temlik" söz konusu olmayan ibadetlerle ve
Allah'a yaklaştırıcı yollara harcanması caiz değildir. Zira zekatlar ancak fakirlerin, miskinlerin hakkıdır. Ayetinde "innema" kelimesi hasr içindir.
Fukaranın üzerindeki olan lam da lami temlikiyedir ve istiğrak içindir. Diğer lamlar da öyledir. Şu halde zekatlar ancak ve ancak fakirlerin,
miskinlerin hakkıdır. Zira innema kelimesi isbat ve hasr manası meydana getirdiği için bu cümledeki zikredileni sabit kılmak, bunlardan başka bu
hükümden çıkartmaktır. Bu nedenle zekatların bu sayılanlardan başkasına verilmesi kesinlikle caiz değildir. Zira bunlarda temlik manası vardır. Bir



âhız, kabul edici bir şahıs olması farzdır. Eğer bu sekiz kısımdan başkasına verilirse, temlik yani bir şahsı sahip kılmak meydana gelmez bu
nedenle zekat malını onun mülkiyetine geçirme olmaz.
Bir adam peygamber (sav)'e geldi. Ona zekatın bir miktar verilmesini istedi. Peygamber (sav)'de şöyle buyurdular: Allah zekatların taksimi
hususunda peygamberin de başka birinin de hükmüne razı olmamış, hükmünü kendisi vermiştir ve verilen bakımından zekatı sekiz kısma ayırmıştır.
Eğer bu kısımlardan birine giriyorsan sana hakkını veririm."
Ebu Said (ra)'dan: «Peygamber (sav)'in zamanında bir adam satın aldığı meyvelerde büyük bir zarara uğramış ve çok borcu olmuştu. Bu nedenle
peygamber (sav) bu adama zekat verin buyurdu insanların da bir kısmı zekatlarını buna verdiler. Fakat bütün bunlar borcuna yetmedi. Bu nedenle
peygamber (sav) alacaklılarına, bulduklarınızı alınız. Bundan başka bir hakkınız yoktur." (yani gen kalan alacağınızı affediniz)" buyurmuştur.
Kabisa b. Muharik (ra)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Üzerime bir kefalet işi almıştım. Bunu yerine getirmek için Rasûlul-lah'tan bir şey

istemeye geldim. Rasulullah (sav) de; Dur, bekle! Zekat gelince sana ondan verilmesini emrederim. 
[43]

 buyurdular ve sonra ilave ettiler, "Ey
Kabisa! Dilenmek ancak şu üç kişiye caizdir:
a) Kefil olan kimsedir ki, kefalet görevini yerine getirene kadar dilenebilir. Sonra kimseden bir şey istemez.
b) Başına bir bela gelip malı helak olan kimsedir. Buna da maişetini temin edecek miktarı elde edinceye kadar dilenmek helaldir.
c) Zengin olupta fakir düşen kimsedir ki, mensub olduğu topluluktan üç akıllı kişinin "Evet, bu adam fakrü zarurete uğradı", diye şehadet ettiği

halde buna da maişetine yetecek miktarı elde edinceye kadar dilenmek caizdir.
[44]

 buyurdu.

Zenginlere ve azalan sağlam olan kuvvetlilere zekat helal olmaz. 
[45]

Zenginin ve kazanabilen güçlü kuvvetli kimselerin zekatta hakkı yoktur.
Abdullah (ra)'dan Rasulullah şöyle buyurdu: "Kendisini dilenmekten müstağni kılacak kadar varlığa sahip halde dilenen kimse, kıyamet gününde
dilenciliğinin derecesine göre yüzünde bulunduğu halde gelir. Ya Rasulullah (sav) müstağni kılan miktar nedir? diye sordular. Rasulullah (sav) "elli
dirhem veya o değerde altın" buyurdular."
Enes (ra)'in rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: "Dilenmek üç kişiden başkasına layık değildir,
a) Açlıktan ölecek kadar fakire,
b) Borca boğulmuş kişiye,
c) Diyet vermek zorunda olana.
Ebu Hureyre (ra)'den rivayet edildiğine göre: "Hasan b. Ali (ra) zekat hurmalarından bir hurma alıp ağzına koymuştu. Rasulullah (sav) 'sakın, sakın
at' buyurdular, sonra, "bizim zekat malından yemediğimizin farkına varmadın mı? Bunu bilmiyor musun?" dediler. Müslim'in rivayetinde; "Bize
zekatın helal olmadığını bilmiyor musun?" şeklindedir.
Aişe(ra)'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah'â bir parça et getirdiler de, "bu, Berire'ye verilen zekattır dedim." Bunun üzerine Rasulullah (sav)
"bu onun için sadaka,yani zekat ise de bizim için onun tarafından verilmiş bir hediyedir" buyurdu.
Enes (ra)'den Rasulullah (sav)'m, yolda bir kuru hurmaya'rastladığı ve şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Zekat malından olmak ihtimali olmasa
idi bu kuru hurmayı (alıp) yerdim."
Abdullah b el-Haris el-Haşimî (ra)'m bir hadis nakledip hadisin sonunda şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Şu sadakalar insanların kirlerinden başka

bir şey değildir. Onlar Muhammed (sav) ile Ehli beytine helal olmaz.
[46]

 Haşimoğullarına da zekat vermek caiz değildir. Onlar; Ali (ra), Abbas
(ra), Cafer (ra), Akil (ra), Haris b. Abdul-muttalib (ra) sülalesidir. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Ey Haşimoğulları! şüphesiz yüce Allah insanların mallarının kirini ve onların pisliklerini size haram kıldı. Haşimoğulîarınm azatlılarına, da zekat
vermek caiz değildir. Fakat vakıfların ve sadakaların nafileleri, Haşimoğulları ve azatlıları için caizdir. Zira zekatta o-lan illet nafile olan sadakalar
da ve evkafta kesinlikle yoktur. Zekatın zimmiye verilmesi de caiz değildir. Zira Resulullah (sav): Muaz (ra)'a şöyle buyurmuştur:
"Ey Muaz! Sen zekatı onların zenginlerinden alıp (Müslümanların) fakirlerine ver." Fakat zimmiye zekattan başka caizdir. Zimmiye öşür ve haraç
da caiz değildir. Eğer zekat verdiği kimsenin zengin veya fakir olduğu veya babası olduğu, oğlu veya Haşimî olduğu anlaşılsa o zekatı iade

etmez.
[47]

Vergiyi ebette zekat yerine vermek yeterli değildir. Zira zekat müslümana, Allah'a şükür borcu olarak vermek ve yaklaşmak için, Allah'a ibadet
etmek İçin farz olmuştur. Vergi öyle değildir. İbadet manası yoktur. Aynı zamanda mali bir vazifedir. Bu nedenle zekatta niyet etmek şart olmuştur.
Vergide niyet etmek şart değildir. Zekat şer'an malum olmuş bir haktır. Vergi öyle değildir. Vergi yönetimin taktirine kalmış bir ödevdir. Zekat
daima zekat sabit olan bir haktır. Vergi ise luzumiyete göre malum olmuş belli vakitlerde ödenen bir vazife ve vecibedir. Zekatın verileceği yerler

sekiz sınıftır. Bunlar; 'fakirler, miskinler..
[48]

 Vergi ise devletin genel masraflarını karşılamak için harcanan bir maldır. Zekatın ruhanî, bedenî,
sosyal, insanî bir çok hedefi vardır. Vergide bu hedeflerin ekserisi yoktur.
Zekatı kabul eden kişi zekatı veren kişinin üzerine nafakasını vermekle yükümlü olduğu kimse olmamalıdır. Zekatı kabul eden kişi akraba, iddet
içindeki olan zevce gibi nafakası zekat veren kimseye borç olan kimselerden olmamalıdır. Zira bu durum her yerden zekatın fakire mülk edilmesi
yolu ile edasına mani olur. Bu vaziyette zekat veren bir bakımdan kendisi için kendisine harcama yapmış gibi olur. Zekat usullere yani ana-babaya,
ne kadar yukarı çıkarsa çıksın verilmez, ne kadar aşağı inerse insin evlatlara da verilmez. Zevcelere, fakir yahut miskin de olsalar verilmez. Zira
onların nafakası zekat verenin üzerine vacip olur. Zekat ihtiyacı karşılamak içindir.
Şu halde bir kimse başkasından harçlık alıyorsa aynı şahıstan zekat alamaz. Zira karı koca, ana baba evlat birbirinin mallarından manfiat alırlar.
Şafiîlere göre: Nafakası zekat veren olan kişiye ait olmayıp başkasına ait olan kimselerin de zekatın verilmesi caiz değildir. Zira nafakası
başkasına ait olan kimselere ihtiyacı yoktur. Her gün ihtiyacını gören kimselere benzemektedir. Hanefîlere göre:zengin olan bir kocanın fakir olan
karısına zekat vermesi caizdir. Zira kadın kocasından ancak ve ancak harçlığı kadar hakkını alabilir. Bu şekilde olan bir kadın şer'i bir zengin
sayılmaz. Bunun gibi zina eden bir kişinin zinadan meydana gelen çocuğuna zekat vermesi caiz değildir. Fakat sonra çocuğun malum olan bir



kocadan meydana gelmesi belli olursa o zaman kendisine zekatın verilmesi caiz olur. Fakat yukarıdaki meselelerde eğer kişiler borçlular
sınıfından olsalar veya Allah yolunda cihat etseler bu nedenle yani borçları ve savaşta olmaları nedeniyle zekat verilmesi caiz olur.
Ebu Hanife ile Hanbelilerde kuvvetli görüşe göre zevcenin zekatını kocasına vermesi caiz görülmemiştir. Zira zekat kocanın harcamasıyla kadına
geri döner.
İmameyn, İmam Şafiî ve îmam Malik'e göre kadının kocasına zekat vermesi caizdir. Dayandıkları delil ise İbn Mes'ud'un hanımı Zeyneb'den rivayet
edilen şu hadisi şeriftir.

"Kocan ve çocuğun sadaka vermeye en layık olan kimselerdir.
[49]

 Bunlardan başka, kardeş, kız kardeş, hala, teyze, amca, dayı, bunların evlatları
gibi akrabalara zekat vermek daha uygun olur. Zira, Tabarani'nin Selman b. Amir'den rivayet ettiğine göre; " Fakirlere verilen sadaka bir sadakadır.
Akrabaya verilen sadaka iki sadakadır. Biri sadaka diğeri iyiliktir." Şu halde akrabanın hakkı daha fazladır.
İmam Malik şöyle demiştir: Zekatını verdiğin iyi kimseler geçimini sağlamak zorunda olmadığın yakınlarındır. Nafile sadakalara gelince; bunların
usul ve furu'a, karı kocaya verilmesi caizdir. Hatta bunlara verilmesi daha uygun olur. Zira bunları yapmakta iki çeşit sevap vardır. Birincisi, sadaka
sevabı, diğeri akrabalık sevgisidir.
Nafile sadakaların zenginlere ve kafirlere verilmesi caizdir. Bunlarında o verilenleri almaları caizdir. Bu sebeple de sevap vardır. Zira Allah (c.c.)
şöyle buyuruyor: "Onlar Allah sevgisiyle miskin yetim ve esirlere yemek verdiler." O zamanda esirlerden başkası yoktu. Hz. Ömer, müşrik olan
dayısına Hz. Peygamberin de giydirdiği hülle elbisesini giydirdi. Rasulullah (sav) Ebu Bekir'in kızı Esma'ya, müşrike olan annesine iyilik yapma
konusunda kendisine soru sorunca, ona "anana iyilik et" buyurdu.
Yalnız zengin olan kimselerin sadaka almamaları müstehaptır.
Zengin ne sadaka almalı ne de elini sadakaya sürmelidir. Zira ihtiyaç halinde bile Alalh Teala istemekten çekinenleri övmüş ve şöyle buyurmuştur:
"Tanımayan onları iffetlerinden dolayı zanneder."
Eğer zengin kişi ihtiyaç belirterek sadakayı alırsa bu sadaka alana haram olur. Şayet o sadaka nafile de olsa hüküm aynıdır. Zira bu olayda aldatma
ve yalan vardır. Şafiîlere göre, zekatı, vacib olduğu memleketten başka bir memlekete nakletmek caiz değildir. Zira genellikle o malın bulunduğu
yerde, zekata hak sahibi olanlar da o-lur. Götürülen yer çok yakın olsa da zekat malını nakletmek caiz olmaz. Zira öyle nakiller zekatları o
ülkesinin fakirlerinin çaresiz bırakılması demektir. Zira zekat yerinde olan insanlar zekat beklemektedirler ve onların umudu ve gözleri zekata
bağlıdır. Onun için, zekat bazı şartlar hariç başka ülkelere gönderilmesi tüm mezheplere göre haram veya mekruhtur.
Zekatın vacib olduğu memleketlerde sınıflardan biri olmazsa veya onların ihtiyaçlarından fazla mal olursa o sınıfın hissesi veya fazla kalan mal o
memlekete en yakın olan bir yere götürülerek, aynı sınıftan olan kişilere verilir. Zekat alan kişinin nafakası zekat veren kişinin üzerine farz
olmamalıdır. Nafakası zekat verenin üzerine farz olan kişi o nafaka dolayısıyla zengin sayılmaktadır.
Zekat verenin, ona zekat vermesi kendi kendine zekat vermesi gibidir. Zira o malın faydası zekat veren kimseye aittir. Üstelik üzerine vacib olan
nafaka yükü de hafiflemiş olur. Bu nedenle kişi zekatını babasına, annesine, dedesine ve ninesine veremez. Zira onların nafakaları çocuklarının
üzerindedir. Kişi zekatını küçük çocuklarına ve küçük torunlarına veremediği gibi, büyük olmasına rağmen, deli ve hastalıklı olan yakınlarına da
veremez. Zira bunların nafakaları akrabalarına aittir.
Kişi zekatını karısına da veremez. Zira karısının nafakası kendisi üzerine vacibtir. Ancak ve ancak burada bir husus vardır. Öyle kimselere fakirlik
ve miskinlik nedeniyle zekat verilmez. Şu halde bunlar borçlu iseler veya Allah yolunda cihada gidiyorlarsa nafakaları kendisine vacib olan kişi bu
vaziyette onlara zekat verebilir. Kendisine zekat vacib olan kişinin zekatını nafakasını temin etmek zorunda olduğu kimselere (hanımına,
çocuklarına, babasına, anasına v.s) zekat veremeyeceğini belirtmiştik.
Fakat nafakası vacib olmayan, nafakası başkası tarafından verilen kimselere verilebilir mi? Eğer o şahsa verilen nafaka kifayet ediyorsa, o zaman
zekat verilmez. Zira o kişi verilen nafaka ile zengin sayılır. Ancak verilen nafakanın yeterli olmaması halinde zekat verilmesi caiz olur. Zira o, bu
haliyle fakir veya miskin sıfatını almaktadır.
Eğer kadın zengin olsa, malının zekatını fakir kocasına verebilir. Hatta zekatını kocasına vermesi sünnettir. Kadının zekatını çocuklarına infak
etmesi müstehaptır. Zira hem kocasının hem de çocuklarının nafakası kadının üzerine vacib değildir. "...Ben kocama ve akrabalarıma infak
edersem bu sadaka yerine geçer, ve kafi gelir mi? Evet, onun iki ecri vardır. Biri akrabalık ve sılayı rahim yani akrabalara iyilik ecri, diğeri sadaka

ecri. 
[50]

Ümmü Seleme şöyle naklediyor: "Bir kere, Ey Allah'ın Rasulü! (ölen eşim) Ebu Seleme'nin oğullarına infak ettiğimden dolayı bana bir ecir
varmıdır? Ben onlara infak ediyorum, onları şöyle, böyle muhtaç kimseler olarak kendi hallerine terk ediyorum. Onlar da benim çocuklarımdır!

dedim. Rasulullah (sav) 'evet bunlar hakkında sana, onlara yaptığın infakın sevabı vardır." buyurdu. 
[51]

Nafakası vacib olmayan, kardeşleri, amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri ve bunların çocukları bulunursa ve bunlar da kendisine zekat verilebilecek
sekiz sınıfa dahilse, zekatını vermesi caizdir. Hatta bunlara verilmesi daha evladır. Zira Rasulullah (sav) bu konuyla ilgili olarak şöyle
buyurmuştur:

"Miskine verilen zekat sadece zekattır. Akrabaya verilen zekat ise hem zekat, hem de sıla-i rahimdir, yani akrabalara iyiliktir. 
[52]

 
Zekat ve Dindeki Yeri:
 
Zekat bir bakıma da dini bir vazifedir ve çok önemlidir. Müslüman topluluğu arasında sosyal adaleti kurmaya sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını
pekiştirmeye kötülükleri giderme ve sınıf farkını kaldırmaya, zenginle fakir arasındaki farkı kaldırmaya yönelik mali bir ibadettir. Dindeki yeri
bedendeki omurga mesabesindedir. Zekatın sağlıklı işlemesi sağlam bir imana dayanır. îslam devleti zekat vermeyenleri tesbit ettiği taktirde gerekli
müdahaleyi yapar. Böylece fakirlerin hakkını koruma cihetine gider.
Zekat dağıtılırken kimlere verilir? Önce fakir olan erkek ve kız kardeşlere, Bunların çocuklarına,
Fakir hala ve amcalara, Bunların fakir olan çocuklarına, Dayılara ve teyzelere, Bunların çocuklarına.



Özet olarak; zekatı ana, baba, çocuklara ve torunlara vermek caiz değildir. Zira zekat Kur'an'da belirtildiği gibi ancak sekiz sınıfa verilebilir.
Hadislerde ise bu sekiz sınıf açıklanırken usul ve füru'un (yani baba ve dedelerin, ninelerin, evlad ve torunların) bunların dışında olduğu
belirtilmiştir. Bu nedenle kişinin usûl ve füru, muhtaç dahi olsalar kendi zekatından onlara vermesi caiz olmaz. Zira zaten müslüman bunlara
bakmakla yükümlüdür. Karı koca birbirine zekat verebilir mi? Kişi kendi eşine zekat veremez. Zira örf ve adet bakımından karı koca menfaate
ortak sayılırlar. Bu sebeble İmam Ebu Hanife'ye göre kadm da zekatını kocasına veremez. İmameyne ve İmam Şafiîye göre verebilir. El-Hidaye;
böylece islami aile yuvasında, aynı çatı altında yaşayanları her bakımından birbirine bağlamış ve aralarında zengin olanın diğerine yardımcı
olmasını ön görmüştür.
Üç şey mekarimi ahlaktandır.
a) Sana zulmedeni affetmen,
b) Seni mahrum edene vermen,
c) Senden ilgisini kesen akrabalarına gitmendir.
 
Zekat Borcu İle Ölen Müslümanların Hükmü veya Zekatın Ölüm İle Ölen Kimsenin Üzerinden Sakıt Olması:
 
Bu konuda fakihlerin ihtilafı olmuştur.
Maliki, Şafiî ve Hanbelîlere göre, bir kimseye zekat farz olursa aynı zamanda ödeme imkanı olduğu halde ölürse günahkar olur. Bu borç farz olan
bir borç olduğundan vasiyet edilmesi gerekir. Fakat geriye bıraktığı maldan vasiyet etmese dahi bu zekat ödenmelidir. Ö-lüm, borcun ölen kimseden
sakıt olması demek değildir. Hatta mal sahibi hayatta olsa kendisine ait bir malın hakkı olduğu için iptal edilmez. Aynı borcunun verilmesi gibidir.
Fakat ölmüş olan kimsenin geriye bırakmış olduğu malın üçte birinden vasiyet etmiş gibi ödenir. Malikîlere göre sahih olan bu görüştür. Şafiî ve
Hanbelilere göre ise kalan malın tamamından ödenir.
Ölünün terk etmiş olduğu malda, kulun Allah'a olan borcu ile kullara olan borcu birleşerek cem olursa, örneğin; zekat, keffaretler, adak ihramı,
kişinin avlanma cezası ve benzeri borçlar, ikisi de bir araya gelirse, Şafiîlerin esas görüşüne göre; Allah hakkının önce ödenmesi gerekir.
Ebu Hanifeye göre ölüm ile kişinin zekat borcu sakıt olur. Zira niyet edilmesi şarttır. Niyet edilmesi ibadet için şarttır. Örneğin; oruçta, orucun
borcunun ölmekle sakıt olması gibi.
Hanefîlere göre üç şeyde zekat borcu sakıt olur;
1. Zekat borcu olan kimsenin vasiyeti olmadan ölmesi,
2. Dinden çıkmak,
3. Yıl tamam olduktan sonra, ödeme imkanı bulamadan malın ak olması.
Borcu ıskat etmek zekatın yerine geçmez. Bu konu zekatın fakir olan kimselerin bizzat mülküne geçirilmesi şartına bağlanmaktadır. Hanefîlere
göre alacağın bağışlanması zekat yerine geçmez. Zekatın fakirlere bizzat verilmesi lazımdır. Kişinin fakirin üzerindeki alacağım zekatını verdikten
sonra kesinlikle sahihtir. Önce zekatın verilmesi lazımdır. Sonra alacağını ister. Hanbelîlere göre böyle yapılması caiz değildir, dememişlerdir;

fakat bunu bir hile olarak görmüşlerdir. 
[53]

Şu halde alacaklı, borçluya vermiş olduğu zekatı kendisi satın alıp bundan sabah, akşam fakirlere yemek verse ve malın kendisini onlara vermese bu
zekat yerine geçmez. Zira bunda temlik yoktur. Bir kişi zekatını yoksula verse bizzat yoksul onu teslim almadıktan sonra veya veli veya vekili
teslim almadıktan sonra zekat verme işi tamamlanamaz. Bir kişi yoksul bir ölünün borcunu zekat niyetiyle ödeyecek olsa zekat yerine geçmez. Zira
yoksula temlik edilmemiş olur. Zira ölü malı teslim almış sayılmaz. Şu halde hayatta bulunan bir yoksulun borcunu onun emriyle ödese zekat yerine
geçer. Bunda temlik vardır. Zira yoksul o kişiye bunu emredince mal sahibi teslim alma hususunda fakirin vekili olur. Örneğin; fakir zekatı kendi
eliyle alıp alacaklısına temlik ve teslim etmiş gibi olmaktadır. İbn Cuzeyy el-Malikîye göre:
 
Zekatın Memuuat Ve Yasakları Üçtür:
 
1. Zekatın başa kakma ve eziyet etmekle iptal edilmesi. Zira sadaka sebebiyle başa kakma olursa bu durum sadakanın faziletini noksan eder veya
kökten yok eder. Zira Allah (cc) bir ayette şöyle buyurmuştur:

"Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakma ve eziyet verme suretiyle iptal etmeyin." 
[54]

Verdiğimiz sadakaların ayette anlatılan sadakalardan büyük görmemek elzemdir. Zira yapılan bir iyiliğin büyük görülmesi, o iyiliğin sevabını kökte
imha edebilir.
Kişinin kendi verdiği sadakayı satın alması.
3. Zekat memurunun zekat vereceği kişileri, zekat olarak verilecek malların başına toplaması da yasaktır. Zira zekatlar her kesin bulunduğu yere
getirilmelidir.
İkinci yasak konusunda Hanbelîlerin fikri Malikîler gibidir. Zekat veren, zekatını verdiği kişiden geri satın almamalıdır.
Ömer (ra)'den rivayet edildiğine göre; "Allah yolunda bir deveyi sadaka olarak verdim. Verdiğim kimse deveyi kaybetti. O deveyi ucuz fiyata
diğerlerine satacağını zannedip ben ondan satın almak istedim ve Rasulullah'a sordum, şöyle buyurdu: Sana bir dirhem geri verse de sadakanı geri
alma. Zira sadakanın geri alınanı, kustuğunu yiyen köpeğin misali gibidir."
İmam Şafiî ve diğer müctehidler şu şekilde izah etmişlerdir:
Satın almak usulüyle zekatı geri almak caizdir. Zira daha önce zikrettiğimiz bir hadiste Rasulullah şöyle buyurmuştur:
Beş kişi dışında zekat zenginlere helal olmaz; bunlardan biri, zekatını kendi malıyla satın alan zengin kişidir..."
Nevevî, Hz. Ömer'in hadisi hakkında şöyle demiştir: Bu ten-zihen bir yasaklama olup, tahrimen bir yasaklama değildir. Bir şeyi sadaka olarak veren
veya zekat olarak malından çıkaran veya kef-faret, adak yada başka bir şey olarak ibadet kastıyla çıkaran kimsenin bunları verdiği yahut hibe ettiği
kimseden satın alması veya verilin kimsenin kendi isteğiyle sahib olması mekruhtur. Yalnız buna varis olursa keraheti yoktur.



İbn Cuzeyy el-Malikî, zekatın adabının altı olduğunu izaha çalışmıştır.
Gönül hoşluğu için de ayırıp ödemek,
Kazancının en hayırlısından ödemek,
Zekat memuru malın orta olanını almasıdır,
4. Hanefîlere göre zekatı gizli olarak çıkarıp vermek daha faziletlidir. Zira bu durum gösterişten daha uzaktır. Şafiî ve Hanbelîlere göre; zekatta en
faziletli olan zahiren verilendir. Başkalarının da zekat vermesine vesile olması söz konusu olabilir.
Nafile sadakayı ise gizli vermek daha uygundur. Bu, cumhurun görüşüdür. Delili ise, arşın gölgesinde gölgelenecek yedi kişiden bahseden hadis-i
şeriftir. "...Bunlardan biride sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren..."kimsedir. Şafıîler şöyle demişlerdir: Şayet kişi
sadakayı başkalarına örnek olmak için açıktan verirse, bunu gösteriş yapmak, şöhret kazanmak için yapmazsa ve bundan dolayı küçük
düşürülmezse açıktan verilebilir.
Kendisine övgü yapılır korku ile zekat için bir vekil tayin etmek.
6. Zekatı veren kimsenin kendisi için dua etmesi. "Allah'ım bu zekatımı ganimet kıl, zarar ve ziyan kılma" alan kişide, "Allah sana verdiğin bu
sadaka nedeniyle muvaffakiyet versin. Geride bıraktıklarında bereket kılsın. Bu malı senin için temizleyici kılsın."
7. Zekatı verirken takva, ilim, fakirliğini gizleme, akraba olma gibi vasıfları olanı tercih etmek. Çünkü malı vermekte Allah'a taata ve ehline,
namuslu olmayı gerçekleştirmeye yardım etmektir.
8. Hanefîlere göre; fakirlere, kendilerine ve aile fertlerinin bir günlük muhtaç olduğu şeyleri istemeden, zengin kılacak kadar vermek sünnettir.
9. Fakire verilen şeyin zekat olduğunu bildirmeye ihtiyaç yoktur. Zira bu konuyu daha önce de açıklamıştır.
10.  Zekatı ödemede acele etmek lazımdır. Zira Allah'ın emirlerini yerine getirmesi elzemdir. Her hangi bir' kimse zekatını daha layığıyla veya

akraba veya sahibi olan kimseyi bulmak için geciktirirse, Hanbelilere göre caizdir.
[55]

 
Sadaka-ı Fıtırda Beş Konu Vardır:
 
Fıtırın meşruiyyeti, hükmü ve hangi kişiye sadaka ile emrolunur.
Sadakanın te'cili, ta'cili ve ne vakit fıtır sadakası vacib olur.
Miktarı, sıfatı ve vacibin cinsi,
Sadakanın caizi ve menduplan,
Sadakayı kimler alacak ve kimlere verilecek.
Fitre: Hicretin ikinci yılında Ramazan orucunun farz olduğu s-ene zekattan önce meşru kılınmıştır. Farz olmasının delilleri bazı hadislerde vardır. O
hadislerden bazısı şöyledir.
a) İbn Ömer'in hadisi. "Rasulullah (sav) Ramazanda fitreyi, zekatı hurmadan bir sa' arpadan, bir sa' olmak üzere, müslüman olan hür erkek, köle

veya kadınlara farz kılmıştır. 
[56]

Bir sa' şimdiki mısır ölçekîeriyle 1/3 kadehtir. Eski ölçülerle iki kadehtir. Yani Şam müddü ile 1/8 müddür. Bu ölçek bu gün sümniye (2751 gr.)
olarak tarif edilmiştir. Hanefilere göre (3800 gr.) dır. Bu hadis fitrenin vacib olmasında müslüman olmanın şart olduğuna delildir. Şu halde fitre
kafirlere vacib değildir. Müslüman halkımız arasmda bu vecibeye sadece fıtir denilmektedir. Bu da zekat gibi sosyal dengeyi sağlamaya yönelik
mali bir ibadettir.
Buharı ve Müslim'in tesbitine göre, Ashabdan İbn Ömer (ra) di-yorki; "Rasulullah (sav) ramazana sadaka-ı fıtırı farz kıldı. İsteyen hurmadan bir sa',
isteyen arpadan bir sa' ayırıp verir."
Bu hür, köle, erkek, kadın, küçük, büyük her Müslümana va-cibtir. Bir sa' yaklaşık olarak üç yüz gram eder. Buğdaydan veya buğday unundan ise
bunun yarısı verilir. İsteyen bunları aynen verir. İsteyen paraya çevirip nakit olarak öder. Fitre, asıl ihtiyacından fazla elinde nisab miktarı mal veya
parası bulunan her Müslüman'a vaciptir. Nisap miktarı yaklaşık olarak 86 gramdır. Yani 86 gram altındır.
Fitir, bayramın birinci günü fecir doğunca vacip olur. Bununla beraber Ramazan günlerinden herhangi bir günde verilmesinde bir sakınca kesinlikle
yoktur. Halkımızın fitre dediği sadaka: Fıtır: ramazan bayramını geçirmeden verilmesi gereken bir vacip sadakadır. Bundan dolayıdır ki bayram
gecesi güneş doğmadan önce doğan çocuk için de fitre verilir.
Zekatın farz oluşunda aranan şartlar, kişiye fitre vermesi için aranan şartlarla aynı olmasına rağmen, malın ticaret malı olması, ü-zerinden tam bir
yıl geçmesi ve artıcı bir mal olması gibi şartlar aranmaz.
Hür, dinen zengin sayılan her müslümana oruç tutsun tutmasın fıtır sadakası vermesi vaciptir. Fıtır sadakasını ramazan günlerinde, bayramdan
önce vermek fakirler için daha faydalıdır. Fıtır sadakası ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarının dışında en az nisap miktarı bir mala
sahip bulunan her müslüman için verilmesi vacip olan bir sadakadır. Fıtır sadakası hicretin ikinci senesi şaban ayında meşru kılınmış olup oruçlu
kimseyi yapacağı muhtemel kötülüklerden, boş sözlerden de korur. Bu şekilde olan zengin, fakir ve muhtaçları gözetmiş olur. Fıtır sadakası
ramazan a-yının birinci günü sabah vaktinin girmesi ile vacip olursa da bundan birkaç gün Önce hatta birkaç ay veya yıl önce de, sonra da
verilebilir. Fakihler fıtır sadakasının bayram günü sabah vakti girdikten sonra ve namaz kılınmadan önce verilmesinin müstehap olduğu hususunda
ittifak etmişlerdir.
Fıtır sadakasını, mükellefin bulunduğu yerdeki fakirlere vermesi en uygunudur. Kişi fıtır sadakasını anasına, babasına, çocuk ve torunlarına da
veremez. Bir kimse fıtır sadakasını bir veya birkaç kişiye verebilir.
2. Ebu Said el-Hudrî (ra)'den rivayet edilen bir hadiste, fitre verilebilecek maddeler ve miktarları şöyle tarif edilir; "Biz fitre miktarını Allah
Rasulü aramızda iken yiyecek maddelerinden bir sa', veya hurmadan bir sa', veya arpadan bir sa', veya kuru üzümden bir sa', veya keşden yine bir

sa' olarak veriyorduk. Ben yaşayacağım sürece vermeye devam edeceğim. 
[57]

Burada yiyecek maddesinden kastedilen buğdaydır. Keş ise; yağı alınmamış sütle karıştırılmış un demektir. Yukarıdaki hadis-i şerifler fitre



miktarının buğday, arpa, hurma ve kuru üzümden bir sa' olduğuna delalet etmektedir.
Ancak buğday cinsinin miktarı İbn. Abbas ve Amr b. Şuayb'ın babası ve dedesi yoluyla merfu olarak rivayet ettikleri hadislerde yarım sa' olarak
tahsis edilmiştir.

İbn Abbas'dan rivayet edilen hadis şöyledir: "Fitre sadakası buğdaydan iki müddür. 
[58]

3. İbn Abbas (raj'ın rivayet ettiğine göre bir hudis-i şerifte şöyle buyuruluyor: "Rasulullah (sav) oruçluları kötü sözlerden ve davranışlardan
arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse, o makbul bir zekat, kim de namazdan

sonra öderse her hangi bir sadaka olur. 
[59]

4. Abdullah b. Salebe (ra) şöyle nakletmiştir:
Rasulullah (sav) Ramazan bayramından bir veya iki gün Önce bir konuşma yaparak: "Buğdaydan, arpadan ve hurmadan bir sa'mı hür, köle, küçük,

büyük her kes için sadaka olarak veriniz/ buyurdu. 
[60]

Yukarıdaki hadis-i şerifler buğday, arpa ve kuru üzümden fitre miktarını bir sa' olarak bildirilmektedir. Ancak buğday cinsinin miktarı İbn.
Abbas'ın ve Amr b. Şuayb'ın babası ve dedesi yoluyla merfu olarak naklettiği hadislerde yanm sa' olarak tahdis edilmiştir. îbn Abbas'ın rivayet ettiği
hadis şöyledir.

Fitre sadakası buğdaydan iki müddür. 
[61]

Netice olarak;
a. Arpa, hurma ve kuru üzüm litre miktarı ölçü birimine göre takriben 3 kg., örfi ölçüye göre ise 3.33 kg. olur.
b. Buğday ve aynı hükümde olan buğday unu ve kavut için ise şer'i ölçüye göre; takriben 1.5 kg, örfi ölçüye göre ise 1.66 kg. olur. Bu iki ölçekten
birini tercih etmek mümkündür. Fakat örfi ölçü fakirler için daha iyidir. Aynı zamanda da sevap bakımından fakirler için daha faydalıdır. Cumhura
göre; fitre buğdaydan da bir sa'dır. Hanefîlere göre fitre, dört şeyden verilir. Buğday, arpa hurma ve kuru üzüm. Fitrenin miktarı buğdaydan yarım
sa' arpadan, hurmadan ve kuru üzümden bir sa'dır.
İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre; fitre Irak ölçülerine göre sekiz rıtıldır. Bir Irak nth yüz otuz dirhemdir. Bu hemen, hemen üç bin
yüz grama tekabül etmektedir.
Fitre sadakası; ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahib olan her müs-lüman için verilmesi
vacip olan bir sadakadır. Bunun bir ismi de fitredir. Fitre sadakası, sevab için verilen yaradılış ikramı demekdir.
Fıtır sadakasının vacib olması, zekatın farz kılınmasından öncedir. Orucun farz kılındığı yıla rastlar. Bu bir yardımlaşmadır. Orucun kabulüne, can
çekişmeye ve kabir azabından kurtuluşa bir vesiledir. Fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesine, bayram gününün sevinç ve refahına onların da

katılmalarına bir yardımdır. Bu yönüyle fıtır sadakası İnsanlık için bir fazilet ve sevabdır.
[62]

Hanefîlere göre fitre, bayramın birinci günü sabah vaktinin duhulüyle vacib olması meydana gelir. Zira sadaka bayrama izafelidir. İzafet ve nisbette
tahsisi meydana getirir. Bu nedenle tahsis yani nisbet bayram gününe olup, gecesine değildir. Zira maksat orucun zıddı olan iftar etmektir. Bu iş de
gece olmaz, ancak ve ancak gündüz olur. Zira bayram günü oruç haramdır.
Bayram günü fecir doğmadan önce ölen kişiye fitre vacib olmaz. Fecir doğduktan sonra müslüman olan veya dünyaya gelen bir Çocuk için fitre
vermek gerekmez. Fitrenin önce yani erken verilmesi sahih olduğu gibi sonra verilmesi de sahih olur. Ramazan ayı girdikten sonra fitrenin vacib
olma vakti olan bayram gününden önce verilmesi de caiz olur. Bayram gününe de tehir edilebilir. Önce verilmesinin caiz olması vacib olması
nedeniyledir. Bunun için nisab miktan meydana geldikten sonra zekatın vacibiyeti gibi olur. Fitrenin verilmesi bir ibadet kabul edildiğinden
bayram gününden sonra da verilebilir. Bu nedenle fitre vacib olduktan sonra zekat gibidir. Verilmedikçe sakıt olmaz.
Özet olarak; fitreyi bayram gününden evvel hatta ramazan a-yuıdan evvel vermek caizdir. Eğer bayram gününden sonraya terk edilirse fitre sakıt
olmaz. Fitrenin verilmesi gereklidir. Ramazan ayından evvel fitrenin verilmesi zaruri rivayetle sabittir. Fakat fetvaya esas olan kavle göre;
Ramazandan evvel fitrenin verilmesi caiz değildir. Cumhura göre; bayram gecesi güneşin kaybolmasıyla vacib olur.
Zira fitre daha evvel geçen hadislerde Ramazan orucunun açılmasına izafet edilmişti. Bu nedenle vacib olmuştur. Zira izafet bir şeye taalluka ve
bağlılığı meydana getirir. Bayram gününün ihtidası bayram gecesi güneşin kaybolmasıyla başlar. Orucun sonu da yine güneşin batmasıyla başlar.
Hanefiler ve cumhur arasındaki ihtilafın nedeni, ramazan ayının çıkmasına mı veya fitrenin bayram gününe mi ait bir ibadet olduğudur. Zira
bayram gecesi ramazan ayından sayılmaz. Güneş battıktan sonra hayatını kaybeden kimse üzerine fitre vacib olmaz. Fakat güneş battıktan sonra
doğan veya müslüman olan kimse veya fitrenin vacib olduğu vakit de fakir olsa, sonra zengin olursa, cumhura göre;bu kişilere fitre vacib değildir,

cumhura göre fitre ölüm ve benzeri sebeblerle sakıt olmaz. Ödeninceye kadar zimmetinde borç olarak kalır.
[63]

Fıtır sadakası; maldan belli olan bir miktarın verilmesidir. Fıtır sadakasının verilme vakti ise Ramazan ayının son günü güneş kaybolduktan sonra
başlar. Her mükellefin ve nafakası üzerine vacib olan kişilerin fitrelerini vermesi vacibtir. Zira Rasulullah (sav) Ramazan'm farz olduğu hicretin
ikinci yılında fıtır sadakası verilmesini emretmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, Ibn Ömer'den rivayet edilen şu hadis zikredilebilir:

"Rasulullah (sav) Ramazan'da fıtır zekatını, hür, köle, erkek, kadın tüm müslümanlara hurmadan veya arpadan bir sa' olarak farz kıldı." 
[64]

 
Fıtır Zekatı Üç Şartla Farz Olur:
 
1. Müslüman olmakla. Kafire dünyada cezayı gerektirecek şekilde vacib değildir. Bu hususla ilgili olan İbn. Ömer'den rivayet edilen hadis daha
önce geçmişti.
2. Ramazan'ın son gününde güneşin batmasıyla. Buna göre Ramazan'ın son günü güneş battıktan sonra ölen kimseye fıtır sadakası vacibtir. Ölen
kimse ister fıtır sadakayı vermeye imkan bulsun, ister imkan bulmasın fark yoktur. Fakat güneş battıktan sonra dünyaya gelen çocuk için fıtır
sadakası vacib değildir. Ramazan'ın son günü güneş kaybolmadan önce ölen kimseye de vacib değildir. Ramazanın son günü güneş kaybolmadan



önce doğan çocuk için fıtır sadakası vacibtir.
3. Kişinin hem kendisine hem de çoluk çocuğuna bayram günü ve gecesinde, yeterli nafakası olmayan kimseye fıtır sadakası vacib olmaz.
 
Mükellefin, Fıtır Sadakasını Ödemekle Yükümlü Olan Kimseler:
 
Sözü geçen üç şarta cami olan her kese, kendisi ve nafakası kendisine vacib olan babası, annesi, dedeleri, nineleri, çocukları ve eşi için fıtır sadakası
vermek vacibtir. Fakat buluğa eren ve çalışmaya gücü yeten çocuğu için fıtır sadakası vermesi kesinlikle vacib değildir. Nafakasını karşılamakla
yükümlü olmadığı akrabası için de fıtır sadakası vermesi vacib olmaz. Bir kişinin malı, nafakası onun için vacib olan kişilerin sadakasını vermeye
yetecek kadar değilse, evvela kendisinin, sonra eşinin, daha sonra küçük çocuğunun, sonra babasının annesinin, sonra çalışmaktan aciz büyük
oğlunun fıtır sadakasını vermelidir.
Fıtır sadakasının en çok yenen gıdalardan verilmesi lazımdır. Ancak o zaman bu konuda İmam Ebu Hanifenin mezhebine uyarak, bedelini yani
nakit para vermek daha kolay olur. Zira gıdanın bedelini vermek fakirler için buğday vermekten daha faydalıdır. Hedefin tesbiti için daha yakındır.
Fıtır sadakasının vakti daha önce de belirttiğimiz gibi, Ramazanın son günü güneşin kaybolmasıyla başlar. Fıtır sadakasını çıkarmanın caiz olduğu
zaman ise Ramazanın başından başlayıp bayramın birinci günü güneş batışıyla sona erer. Fitreyi baynamın birinci günü sabah namazı İle bayram
namazı arasında vermek sünnettir. Zira daha evvel kaydettiğimiz İbni Ömer hadisi buna delalet ettiği gibi; "Halk bayram namazına çıkmadan evvel

fıtır sadakasını verin.
[65]

 hadisi de buna delalet etmektedir
Kişinin akrabaları içinde zekat verebileceği kimselere fitre ver-meside caizdir. Fitreyi zengin olan kimselere veremez. Aynı bunun gibi nafakası
kendisine farz olan akrabasına vermesi de caiz değildir. Ayrıca zekat almış bir kimseye de verilmez. Fitrenin zekatın verilebileceği sekiz sınıfa
verilmesi caizdir. Zira fitre de malın zekatı gibidir.
Şafiîlerden bazıları, fitrenin bir kişiye verilmesi görüşünü tercih etmişlerdir. Yaşadığımız bu ortamda bu görüşü taklit etmemizin kesinlikle bir
mahzuru yoktur. Zira Bacuri de böyle söylemiştir. Fa-kihler bir sa'nın bir kaç yoksula birden verilmesini ve aralarında paylaştırılmasını caiz
görmüşlerdir. Bir topluluğun fitresini bir kişiye vermeye gelince: imam Şafiî sadakanın altı sınıf arasında paylaştırılmasını vacib kabul etmiştir.
Bunun gibi her sınıfın hissesinin üçer kişiye vermesini vacib kabul etmiştir. Şafıîlere göre bayram günü ve gecesi kendisinin ve ihtiyaçlarını
karşılamakla mükellef olduğu kimselerin nafakaları, meskenleri, elbiseleri ve sair ihtiyaçlarından başka bir şeye sahib olan kimse hem kendisi
hem kendilerine bakmaya mecbur olduğu kimseler için fıtır zekatını vermekle mükelleftir. Kendilerine bakılmakla mükellef olunan kimseler:
a) Naşize: Yani kötü olmayan, zenginde olsa zevce
b) Usûlü: Yani ana ve babalar
c) Füruu: Yani çocuk ve torunlar.
d) Köle ve Cariyesi:
Baliğ olan füruu ve usûlden herhangi birisi için, ancak fakir oldukları zaman onların fıtır sadakası verilir. Üvey annenin muhtaç da olsa fitresi
vermek lazım gelmez. Nafakasını vermeye mecbur olmadığı kimsenin fıtır sadakasını çıkarmak ancak oğlu da olsa izin alınmasına bağlıdır. Eğer
izin alınmazsa caiz değildir. Bir fitrenin iki cinsten verilmesi caiz olmaz.
Bir kimse bir fakirden bir miktar para veya buğday alacağı olsa ondan istihsal etmeden onu zekat sayamaz. Ancak alacağını aldıktan sonra
kendisine zekat olarak onu verebilir. Veya kendi malından o fakire zekat verir. Fakirde borcunu ödeyebilir. Fakat verirken şart koşmak caiz olmaz.
Fitre verilecek maddelerin ölçü ile mi, tartı ile mi verilmesi gerekir?
İmam Ebu Hanife'nin İmam Yusuftan yaptığı rivayete göre; bunlar ölçü ile değil de tartı ile hesaplanır verilir.
 
Sadaka-ı Fıtır Vücubunun Vakti:
 
Bu konuyla ilgili olarak îbn. Ömer (ra) diyor ki: "Rasulullah (sav) bize insanlar namaza gitmeden sadaka-ı fitin vermemizi emretti." Bunun için,
İbn. Ömer her sene bayramdan bir kaç gün önce fitresini verirdi.
İmam Ebu Hanife'ye göre; bunu ramazan ayı girmeden daha önce yapmak caizdir. İmam Şafiî'ye göre; ramazan ayı girince verilebilir. Fitre
oruçluyu manen temizleyen bir vecibedir. Fakat oruç tutmaya bağlı değildir. Daha çok fakir ve muhtaçları korumaya yöneliktir. Bu bakımdan
yaşlılığı veya hastalığı nedeniyle oruç tutmayan kişiler de fitre verirler.
Hanbelîler bu konuda Şafıüer gibi düşünmüşlerdir. Onlara göre; fitrenin son ödeme zamanı, bayram günü güneşin batma zamanıdır. Dayandıkları

delil ise daha önce de geçen şu hadistir: "Bayram gününde fakirlerin ihtiyaçlarını giderin. 
[66]

Eğer kişi fitrenin verilmesini bayram gününden sonraya bırakırsa, vacib olan bîr ibadeti vaktinden sonraya bıraktığı ve emre aykırı davrandığı için
günahkar olur. Bu kimselerin fitreyi kaza etmeleri gerekir.
Kendisine fitre vermek vacib olan kişi; fitreyi küçük çocukları, bakmakla yükümlü olduğu bunak, fakir ve deliler için de verir. Bunun gibi hizmet
için kullandığı köleleri için de öder. Ticaret için olan kölelere fıtır verilmez. Fitre vermek konusunda bunak ve deli çocuk gibidirler. Bu delilik ister
doğuştan ister yeni meydana gelsin, fark etmez. Bir kimse babası veya annesi adına fitre ödemek zorunda değildir. Zira kişinin anne babası üzerine
velayeti yoktur.
Bir kimse küçük kardeşi için de fitre vermek zorunda değildir. Kendi ailesinden bile olsa yine mecbur değildir. Fakat bunlar adına veya hanımı
adına onların izni olmadan öderse istihsanen caiz olur. Kişinin hanımı için fitre vermesinin vacib olmaması, velayet ve yükümlülükteki eksiklikten
ötürüdür. Zira erkek karısı üzerinde evlilik hakkından başka velayet sahibi olamaz, tedavi gibi. Nafaka masraflarından başka velayet sahibi

değildir. Zira bu konuda genel kaide şudur: Nafakası ve bakımı kendisine gereken kimselerin fitresini de ödemesi gerekir.
[67]

Kadın fakir, kocası zengin ise kocanın karısının fitresini vermemesi vebal gerektirmez. Büyük çocuklar hakkındaki hüküm de aynıdır. Bir zengin

ailesinden başkası adına yani hısım akrabalarının veya komşularının yerine fıtır sadakası verecek olsa, bu iş için onlardan izin alması gerekir.
[68]



Dede ve nineleri ne kadar fakir olursa olsun, torunlarının onlar adına fitre vermesi emredilmemiştir. Fakat izinleri alınarak fitreleri verilirse caiz
olur. Bir kaç kişinin fitresini bir tek fakire vermek caizdir. Bir mü'min üzerine fitre, keffaret, adak, zekat ve benzeri vacibler varsa, bunları
ödemeden ölürse bıraktığı maldan bunlar çıkarılıp verilmez. Zira şahsın ölmesiyle mal varislere intikal etmiştir. Yalnız kul hakkı müstesnadır.
İnsanlara olan borçlar kul hakkına girdiğinden derhal o maldan ödenmesi gerekir. Bunun için ölenin varisleri (yetim değillerse), murisleri üzerinde
kalan fitre, zekat, kurban, adak ve benzeri vacibleri yerine getirmekle zorlanamaz. İsterlerse kendilerine düşen hisseden bunu ödeyebilirler.
Ölen kimse, üzerindeki bu gibi vaciblerin Ödenmesi için vasiyette bulunmuşsa, o zaman geriye bıraktığı malının üçte birinden çıkarılıp verilmesi
gerekir. Üçte birini aşarsa, aşan kısmı ödenmez. Fakir bir çocuğun babası ölmüş veya fakir düşmüş olursa babasının babası nisaba malik ise, babası
yerine geçerek fitre verir. Fakat zahir rivayete göre bu durumda dedenin torunlarının fitresini vermesi gerekmez.
 
Gayr-ı Müslim Vatandaşlara Bey'tül Maldan Yardım Yapabilirmi?
 
Geçim sıkıntısı çeken, geliri olmayan ve bu nedenle yaşlılıktan dolayı çalışmayan yoksul gayr-ı müslim vatandaşlara beyt'ül maldaki haraç, cizye

ve benzeri vergilerden yardım yapılabilir.
[69]

İslam'ın mali yapısı ve vergi sistemi 12 kısma ayrılır, bu önemli konunun izahını şu şekilde tavzii özetle söylenebilir;
1. Zekat sadece zengin müslümanlardan alınır ve Kur'an'da belirtilen yerlere sarf edilir.
2. Öşür, araziyi öşriyye adı verilen arazilerde yetiştirilen ürü-lerden alınan verginin adıdır. Yağmurla sulanıyorsa 1/10, dolap ve benzeri şeylerle
sulanıyorsa 1/20 alınır.
3. Haraç, toprak vergisi demektir. Gayr-ı müslimlerin sahib oldukları topraklar, kim tarafından fethedildiğinde vergi karşılığında kendilerine
bırakılan arazilerden alman vergi.
4. Cizye,  gayr-ı müslim vatandaşlardan alınan vergidir.  Bu harcama daha çok ülke savunmasına harcanır.
5. Amme arazisi gelirleri.
6.  Mer'alar
7. Gümrük ve geçiş rüsumu. Bu, ikinci halife Ömer (ra) zamanında uygulanmıştır
8. Yer altı madenleri ve yer üstü madenleri.
9. Varis bırakmadan ölen kimsenin mirası.
10. Savaşlarda elde edilen ganimet.
11. Gayr-ı müslimlere ait olduğu tesbit edilen defineler.
12. Müslümanlar tarafından yapılan vakıflar. (Mebsut)
 
Nafile Sadakalar
 
1. Naille Sadakaların Hükmü:
 
Bütün zaman ve evkatlarda nafile sadakalar müstehaptır. Zira Allah Teala (cc) şöyle buyurmuştur:

Kimdir o kimse ki, Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah'da onu kat kat arttırsın.
[70]

Allahu Teâlâ bir çok ayette sadaka verilmesini emretmiştir. Sünnette de sadaka verilmesine dair sahih hadisler varid olmuştur. Bunlara örnek olarak;
Her kim aç bir kimseyi doyurursa, Allah ona cennet meyveleri yedirir. Her kim susuz bir mü'mine su verirse Allah ona ağzı kapalı saf bir içecekten
içirir. Her kim çıplak bir kimseyi giydirirse, Allah ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirir.
Hadisin metninde geçen "hudrul-cennet" cennetin yeşil elbiseleri demektir. Her kim çıplak bir mü'mini giydirirse Allah ona cennetin yeşil
elbiselerinden giydirir. Başka bir hadisi şerifte ise, Rasu-lullah şöyle buyuruyor: "Kul helal kazancından sadaka verirse, Allah bu sadakayı o kişi
için kabul eder. O sağ eli ile alır. Sizden birinin kuzusu veya tayım büyüttüğü gibi büyütür. Bir kişi bir lokmayı sadaka olarak verirse, bu lokma
Allah katında büyür. Son olarak dağ gibi olur. O halde sadaka verin."
Başka bir hadis ise şöyledir: Her kim helal kazancından bir tek kuru hurma verirse ki Allah helal olmayanı kabul etmez. Allah onu sağ eli ile kabul
eder. Sonra bunu sahibi adına, sizden birinin kuzuyu veya tayını büyüttüğü gibi büyütür. Sonuç olarak dağ gibi olur."
Bazen sadaka vermek haram olur. Örneğin; sadakayı alan kişinin bunu kötü yolda harcayacağı bilinirse, buna sadaka vermek kesinlikle haramdır.
Bazen sadaka vermek vaciptir, Örneğin; sıkıntıda bulunan birini görüp de yanında ihtiyacından fazla olarak bu kişiye verebileceği madde veya para
bulunması gibi.
 
2. Sadakanın Gizli Ve Ramazanda Verilmesi:
 
Gizli olarak verilen sadaka,açıktan verilen sadakadan daha faziletlidir. Zekattan farklı olarak, açıktan verilen sadakalardan daha faziletlidir. Zira
Allah (cc) bir ayette buyuruyor ki;
"Eğer sadakaları açıktan verirseniz güzeldir. Eğer gizleyip fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu nedenle Allah sizin

günahlarınızdan bir kısmını Örter. 
[71]

Ebu Hureyre (ra)'den rivayet edilen bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor:
Allah yedi kişiyi, kendi gölgesinden başka gölge olmayan Kıyamet gününde, gölgesi altında gölgelendirir.
1. Adaletle hükmeden imamı, yani devlet başkanını.
2. Allah'a ibadetle yetişen genci.



3. Gönlü mescitlere bağlı kişiyi
4. Allah için sevişen, o noktada birleşen ve biri diğerinden ayrılırken o nokta yüzünden ayrılan iki dostu.
5. Güzel ve mevki sahibi bir kadının kendisini davet ettiğinde "ben Allah'tan korkarım diye" red cevabı veren adamı.
6. Sadaka veripte sağ elinin verdiğini sol eline duyurmayan kimseyi

7. Bir tenhada Allah'ı zikrederken gözleri yaşla dolan kişiyi" 
[72]

Enes (ra)'dan Rasulullah'm şöyle buyurduğu nakledilir: "Sadaka, elbette Allah'ın sadaka verene karşı olan öfkesini yatıştırır. Sadaka sahibini

(yangın, boğulma, hayvan tarafından parçalanma gibi) kötü ölümden korur. 
[73]

Ebu Davud'un rivayetinde pu hadis vardır. "İsteyenin hakkı vardır at üstünde gelse dahi istedimi red edilmemelidir." Şu halde el açıp isteyene hüsnü
zan etmek lazımdır. At üstünde gelse dahi verilmelidir. Zira atın kendisinin olduğu belli değildir. Muhtaç olmayan biri olarak bilinirse verilmez.
Tabaranî Sağır'in de şöylece bir hadis mevcuttur: "Gizli olarak verilen sadaka rabbin gazabını söndürür." Ramazanı şerifteki olan sadakanin
verilmesi Ramazandan bapka verilmesinden kat kat fazilet cihetinde daha hayırlıdır. Zira bu konuyla ilgili olarak Resul-i Ekrem (sav) Efendimize
hangi sadakanın daha faziletli olduğu soruldu. O da Ramazanda verilen sadakadyr buyurmuptur. Zira fakirler oruç nedeniyle zayıf düşerler ve
çalışıp kazanma imkanın dan mahrum kalırlar.
Ramazanda yapılan iyilikler kat kat olur Zilhiccenin ilk on günü, bayram günleri gibi faziletli günlerde, Mekke Medine gibi kıymetli ve perefli
mekanlarda sadaka vermek sevab bakımından daha kuvvetli olur. Cihatta, hacda güneş ve ay tutulması gibi olaylarda, hastalık ve sefer
durumlarında da sadaka vermenin sevabı daha çok olur. Şayet ihtiyaç çok olursa su tasadduk etmek, yiyecek tasadduk etmekten daha hayırlıdır. Zira
bu konuyla ilgili olarak Resul-i Ekrem (sav) Efendimize hangi sadakanyn daha hayırlı olduğu sorulmuş, Hz. Peygamber (sav) de şöyle
buyurmuştur: "Gayet yiyeceğe ihtiyaç daha fazla ise yiyecek vermek daha sevaptır."
Süt veren koyunu tasadduk etmekteki sevab daha kuvvetlidir. Zira bu koyunu verdiği ihtiyaç sahibi kimse, süt verdiği müddetçe bu hayvanın sütünü
sağarak içer. Sonra geri verir. Zira bundan daha çok iyilik severlik ve ihsan söz konusudur. İhtiyaç bulunduğu vakitlerde sadakayı çok vermek

müstehabür. Zira Allahu Teâlâ bir ayette şöyle buyuruyor. "Yahut salgın bir açlık gününde yemek yedirmektir. 
[74]

 Her kötülük işlemenin akabinde

sadaka vermek sadaka verirken besmele çekmek müstehabür. Zira sadaka vermek ibadettir. 
[75]

 
3- Bütün Malı Sadaka Olarak Vermek
 
Eğer büyük kimse yalnız yaşıyorsa yahut geçimini sağladığı kimselerle beraber olup büyük kazanç sahibi olduğu halde fakirliğe karşı sabredeceği
konusunda kendine güveniyorsa, dilencilik yapmaktan kaçınır ve bu konularda kendisinden emin olursa bütün malını sadaka olarak vermesi

güzeldir. Eğer böyle olmazsa caiz değildir. Bilakis mekruhtur. 
[76]

Zira Rasulullah (sav)'e "Hangi sadaka daha faziletlidir?" diye sorulunca şöyle cevap verdi: "Yoksula gizli olarak verilen veya malı az olmasına

rağmen kendini zorlayarak verilen sadakadır. 
[77]

Hz. Ömer (ra)'den şöyle rivayet edilmiştir: "Rasulullah bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir malının olduğu bir zamana rast gelmişti. Eğer bir
gün Ebu Bekir (ra)'i malımı tasadduk etmekte geçeceksem bu gün geçerim, dedim ve malımın nısfısını Rasulullah'a götürdüm. Rasulullah (sav),
"ailene ne bıraktın?" diye sordu. Bir mislini aileme bıraktım cevabını verdim. Ebu Bekir ise malının tamamını Rasulullah'a götürdü. Ona da "ailene
ne bıraktın?" diye sordu. "Allah ve Rasulünü bıraktım" cevabını verdi. Bunun üzerine, "Bundan sonra ebediyyen seninle yarışmaya niyet etmem"
dedim."
Bu durum Ebu Bekir (ra)'e has bir durumdur. Zira onun imanı kesin ve çok sağlam bir iman idi. O ticaret ile uğraşarak elde ettiği kazancını islam
yolunda harcıyordu. En iyi olan bir insan önce geçim sıkıntısını sağladığı taktirde ondan sonra, artanı sadaka olarak muhtaç olan kimselere
verebilir. Netice itibarıyla, bir kimse kendisinin ve geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimselerin malını sadaka olarak verirse kesinlikle
günahkar olur. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Sadakanın en hayırlısı zengin olarak verilendir. Vermeye önce ailenden başla."

Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyuruluyor:
[78]

Kişinin geçimini temin etmesi gerekenlere bakmaması, günah, suç olarak yeter."Kişinin kendisine gerekli nafakasından fazlasını sadaka olarak
vermesi müstehaptır.
Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Kişi dinarlarından ve dirhemlerinden, buğdayından ve hurmasından sadaka versin. 
[79]

 
4. Kişinin Sadakayı Zorlanmadan İmkanlarına Göre Vermesi:
 
Az olsun, çok olsun sadaka vermekten kaçınmamak lazımdır. Zira Allah nezdinde sevabın azı olsun çoğu olsun kabul edilir. Şu halde Allah'ın kabul
ettiği ve mübarek kıldığı sadaka az değildir. Zira Allahu Teâlâ bir ayette şöyle buyuruyor:
Zerre kadar hayır işleyen onu görecektir."
Başka bir hadiste de şöyle buyuruluyor: "Yarım hurma da olsa sadaka vererek cehennem atisinden korunun." Bu konuyla ilgili olarak başka bir
hadiste ise şöyle buyurulmaktadır:
Buharı ve Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri bir hadiste: "Ey müslüman hanımları! Bir hanım komşu hanıma koyun pa-çasıda olsa
ikramda bulunmayı küçük görmesin."



Neseî ile İbn. Huzeyme'nin ve İbn. Hibban (ra)'dan rivayet ettiklerine göre; Rasulullah (sav); "Bir dirhem yüz bin dirhemi geçmiştir/' buyurdu. Bir
adam: Ya Rasulullah! Bu nasıl olur? dedi. Rasulullah şöyle buyurdu: "Çok malı bulunan bir kenarından yüz bin dirhemi sadaka verir. Bir adam da
ancak iki dirhemi bulunur ve bir dirhemini sadaka olarak verir." Yani bu bir dirhem çok malın bir bölümü olan yüz bin dirhemden daha da çok olur.
 
İyi Kişilere Sadaka Vermek:
 
Bir müslümanm sadakasını iyi, safî, salih kullara, hayır ve kişilik sahibi ihtiyaç sahibi kimselere vermesi müstehaptır.
 
Akrabalar:
 
En faziletlisi sadakayı en yakın akrabaya sonra komşulara vermektir. Netice itibarıyla akraba yabancıdan daha iyidir. Zira Allahu Teâlâ şöyle

buyurmuştur:  Akraba olan yetime ver.. 
[80]

Rasulullah (sav) Abdullah îbn. Mes'ud'un hanımı Zeyneb'e şöyle buyurmuştur: "Kocan ve çocuğun sadaka vermek için en layık olan kimselerdir."
Bu hadisi şerif sadakanın kocaya ve yetim olan yeğenlere verilmesi konusunda bir cevabtır. evet akrabaya sadaka vermede kişi için iki sevab vardır.

Biri yakınlık sevabı diğeri de sadaka sevabıdır.
[81]

Yine Ahmed b.Mâce ve Tirmizî, hasen olarak rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyrulmuştur: "Yoksula verilen sadaka bir sadakadır. Akrabanın
yoksuluna verilen sadaka ise iki sadakadır. Birincisi sadaka ikincisi ise akrabaya iyiliktir."
Yine Buharîde nakledilen bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: "Benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye vereyim? Rasulullah şöyle
cevap vermiştir. Kapısı sana en yakın olana ver."
Zekatlar, adaklar, kefaretler, vasiyetler, vakıflar ve diğer iyiliklerde de hüküm yine böyledir.
Bunlar arasında akrabayı en öne almak, o akrabalar da buna layıksalar müstehaptır. Kişinin sadakasını akrabaları arasında düşmanlığı en şiddetli
olana vermesi müstehaptır. Zira bu kişinin kal bini mulayeme etmek ve aynı zamanda düşmanlığını sevgi ve dostluğa çevirmektir.
Şiddetli ihtiyaç sahipleri:

Sadakanın şiddetli ihtiyaç sahiplerine verilmesi müsteheptır. Zira Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: "...Yahut toprakta sürünen bir yoksula..
[82]

 
7- Zengin Haşimi Kabilesine Mensub Kafir ve Fasık Kişi:
 
Nafile sadaka akrabadan da olsa zengine verilebilir. Ca'fer b. Muhammed, babasından şöyle rivayet etmiştir: Ca'fer'in babası Mekke ve Medine
arasındaki sadaka olarak yaptırılan çeşmelerden su içerdi. Kendisine; sadaka olan sudan mı içiyorsun? denilince şöyle cevab verdi. Allah bize
sadece farz olan sadakadan verilmesini haram kılmıştır." Şafiî ve Beyhakî rivayet etmişlerdir.
Buharı ve Müslim'de yer alan, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste; "Rasulullah (sav) hırsızlık yapan bir erkek ile zina eden bir kadına ve
zengin birine verilen sadakayı kabul etmiş, buna karşı çıkmamıştır." Bu hadiste şu işaret vardır. Senin hırsıza ve zina eden kadına verdiğin sadaka
olaki hırsızın hırsızlığına kadının da zina etmesine mani olacaktır. Zengine verdiğin sadaka ola ki hikmet içindir. O zaman o da kendisine Allah'ın
verdiklerinden verecektir. Şu halde zenginin kendisine verilecek sadakayı kabul etmemesi elzemdir. Haşimî kabilesine mensub olan kişilere zekat
vermek caizdir Nafile sadakaların ise Rasulullah'dan başka Haşimîlere verilmesi haram değildir. Bunun gibi fasıklara verilen sadakalar helaldir.
Yine bunun gibi Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve Zımmilere verilen sadakalar helaldir. Zira Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Onlar, Allah sevgisi ile yoksullara, yetimlere ve esirlere yemek yedirirler.
[83]

Malumdur ki, esir harbidir. Buharı ve Müslim'in Ebu Hurey-re'den rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyurulmuştur: "Canlı olan her varlığa yapılan
iyilikten dolayı hayır vardır," "Senin yemeğini yalnız takva sahibi kimseler yesin" hadisinde kastedilen mana en iyisi demektir.
Ölü için sadaka vermek: Daha önce de cenaze bahsinde açıkladığımız gibi, ölü için yemek yedirmek, su içirmek, giydirmek, para verme türünden
sadaka verme ölüye fayda verir. Bunun gibi dua etmek de ölüye yarar ve fayda verir. Bu dua da "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım onun günahlarını
bağışla" tarzındaki ifadelerdir. Öyle zikir olunanlar için icma ile ölülere fayda verir.
Bedenle yapılan ibadetlerle, örneğin; namaz kılıp, oruç tutmak suretiyle ölü için sadaka verilmez. Fatiha okumak gibi Kur'an ayetlerini okumaya
gelince; îmam Malik, imam Şafüye göre ölü bunlardan menfaatlanmaz. Cumhura Fatiha okumak gibi Kur'an ayetlerini okumak sevabı ölüye
vermek kesinlikle ölü faydalanır.
8. Borçlu olan kimse veya ailesinin ve aile efradının nafakasının temin etmekle yükümlü solan kimselerin yükümlü olduğu kimselerin üzerindeki
vecibeyi yerine getirmedikçe sadaka vermemeleri iyidir. Şafulerin en sağlam kavline göre, borcunu ödeyecek kadar mali durumu olmayan borçlu
kişinin sadaka vermesi haram olur. Bunun gibi kendisi ve yirmi dört saatlik nafakasını temin etmekle yükümlü olan kimselerin sadaka vermeleri
de haramdır. Zira zikir olan şeylerin verilmesi vacibtir. Nafile sadakanın verilmesi sünnettir. Şu halde önce borcun ödenmesi lazımdır. Vacib nafile
sadakaya takdim edilmiş olur. Eğer borçlu olan kişi başka bir yönden açık bir karara göre ödeme imkanı bulursa o zaman sadaka vermesine bir mani
yoktur. En ekmel vacib olan, istenen veya istenmeyen borç ve nafakasının ödenmesidir. Fakat nafaka için ihtiyaç duyulan malın verilmesinin

delili, daha önce geçen hadistir.
[84]

Kişinin geçimini temin etmesi gerekenlere bakmaması, ona günah ve suç olarak yeter. Harcamadan, ailenden başka bu hadisin ışığı altında, aile
fertlerine yetecek kadar nafaka sağlamak farzdır. Bu farz nafileden öncedir. Şu halde ziyafet de sadaka gibidir. Evine misafir gelen kimseye
kendisinin ve aile efradının yiyeceğini yediren Ensar ile ilgi haber çocukların, yemeğe şiddetli ihtiyaçları olmadığı manasına tefsir edilmiştir. Evin
erkeği ile hanımı ise haklarını misafire ikram etmişlerdir. Zira onlar sabredenlerden oldular. Ev sahibi karısına, "çocukların ihtiyaç olmasa da
yemek istemek adetleri olduğundan onları uyutmalarını söylemişlerdir.



 
Haram Olan Bir Malın Sadaka Olarak Verimesi:
 
Hanefîlere göre; bir kimsenin seksiz olarak haram olan bir malı sadaka olarak vermesi veya bizatihi haram olan bir malı ile mescit yaptırması veya
bunun gibi bir hayır kurumu için bir bina yaptırması kesinlikle caiz değildir. Bunu kendi kalbinde helal kabul e-dip sevabını ummak küfürdür. Zira
aslı haramdır. Haramda sevab yoktur. Bir kimse bir insandan zulmen bir miktar malı alır, kendi helal malından bir miktar buna katarsa ve sadaka
olarak verirse bu kişi kafir olmaz. Zira bu mal kesin olarak haram değildir. Karıştırmakla haram ortadan kalkmış olur. Bununla beraber kişi iki malı
karıştırmakla o mala sahib olmuş olur. Ondan sonra zulmen almış olduğunu tazmin eder. Netice itibariyle; küfrün iki şartı vardır:
a) Delili kesin olan, ölü eti gibi kendisine kesin haram olan mal. Başkasının malı ise başkasının olduğu için haramdır. Bizzat kendisi haram
değildir. Dolayısıyla, Hanefîlere göre; bunu almak halis olarak haram olmaz. Her ne kadar bedelini ödemeden ondan faydalanmak helal olmasa da,
onu almak haram değildir.
 
10. Sadaka da Haram, Mekruh ve Müstehab Olan Hususlar:
 
Kazancı veya malı bulunan, zengin olan bir kimsenin, sadaka istemesi kesinlikle haramdır. İstemese bile zenginin ihtiyaç belirtmesi yine haramdır.
Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur;
"Suffe ehlinden ölüp te iki dinar bırakan ve hakkında Rasulul-lah'ın "üzerinde dağlanacağı iki ateş parçası' buyurduğu," sahabe ile ilgili haberi
alimler bu son manada tefsir etmişlerdir.
Sadakayı başa kakmak sadakanın sevabını yok eder. Zira Al-lahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
Ey İman edenler! Sadakalarınızı başa kakarak ve eziyette bulunarak iptal etmeyin. *
Bilindiği halde sadakanın fiyat bakımından ucuzundan verilmesi mekruhtur. Malumunuz olduğu halde sadakanın kötü maldan verilmesi mekruhtur.
Zira Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor;
İğrenmeden alamayacağınız pis ve kötü şeyleri vermeye kastetmeye kalkmayınız." Zira bir insanın en sevdiği malı çıkarıp vermesi müstehaptır.
Allahu Teala başka bir ayette şöyle buyuruyor;

Sevdiklerinizden harcamadıkça iyilik sever olamazsınız. 
[85]

Kişinin haramdan ve şüpheden en çok uzak olan malını seçmesi daha iyidir. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Helal kazançtan her kim bir hurma danesi tasadduk ederse ki, Allah helal hoş olandan başkasını kabul etmez. Allah onu sağ eli ile kabul eder. Sonra

onu sahibi için, sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi büyütür. Nihayet dağ gibi olur. 
[86]

Sadakanın gönül hoşluğu içinde verilmesi müstehaptır. Zira bunda sevabın çok olma ve gönül almak mevzu bahistir. Sadakayı verirken besmele
çekmek sünnettir. Zira sadaka bir ibadettir. İbadetin yanında besmele çekmek sünnettir. Veya besmele çekmek sünnettir. Zira besmelenin çekilmesi
bizatihi sünnettir. Aynı zamanda çekilmesi ibadet olur, sadakanın sevabının eksik olmaması için, sadaka veren kişinin sadaka verdiği kişiden dua
konusunda bir şeyler ümid etmemelidir.
Eğer sadaka verilen kişi sadaka veren kişiye dua ederse, sadakanın sağlam olması için benzer bir dua ile mukabele edilmesi müstehaptır. Zira aynı
dua ile mutesaddik ona dua etmesi sadakanın tüm şeylerden salim olması içindir.
Birine sadaka, zekat veya keffaret parası veren veya adak ve benzeri ibadetlerin nakit karşılığını veren kimsenin, verdiği sadakayı geri alması veya
satın alması suretiyle veya onun mukabilinde bir şey vermek, hibe etmek veya değişik yollarla geri alması ve kendi mülküne geçirmesi mekruhtur.
Sadakanın miras yoluyla veya başka birinden intikal etmesi nedeniyle alınması kesin olarak mekruh değildir.
Zira Ömer (ra): "Allah yolunda bir atı vakfettim, atı alan kimse onu zaif etti. Onu kendisinden satın almak istedim. Zira bu hayvanı ucuz bir fiyata
satacağını zannetmiştim. Durumu Rasulullah'a sordum, Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Atı bir dirheme de satacak olsa satın alma. Zira verdiği
sadakayı geri alan kustuğunu yiyen gibidir."
Vekiline, çocuğuna, kölesine veya başkalarına isteyen birine veya nafile sadaka olarak vermesi için, bir şey veren kimse. Bu mal kendisine teslim
edilmesi gerekenlere teslim edilene kadar, verenin mülkiyetinde kalır. Eğer vekil olan kişi, bu malı müvekkilin belirlediği kişilere vermezse, başka
kimseler için tasadduk ederse sahibinin onu reddetmesi daha iyi olur. O mal kendi mülkünde durduğu için, geri aldıktan sonra başkasına verirse
caizdir.
Bir kimsenin Allah rızası için cennetten başkasını istemesi. Allah adına bir şey isteyene vermemesi, yine Allah adına şefaat isteyene şefaat

etmemesi mekruhtur. Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur. "Allah rızası için cennetten başkası istenmez. 
[87]

Başka bir hadiste şöyledir: "Allah adına sığınanın sığınmasını kabul edin. Allah için isteyene verin. Allah için kurtarılmak isteyenleri kurtarın. Size
bir hasenatta bulunana karşılık verin. Eğer bir şey bulamazsanız dua ediniz ki ona karşıllıkta bulunduğunuzu bilesiniz." hadisleridir.
En büyük sadaka yetimi korumaktır. "Biri Rasulullah'a geldi ve sordu: Yanımda bir yetim var. Hangi sebeplerden dolayı onu dövebilirim?
Rasulullah şöyle buyurdu: Kendi çocuğunu hangi sebeplerden dolayı dövüyorsan onu da o sebepler için dövebilirsin." Yani yetimi terbiye için
dövmekte bir mahzur yoktur. Ama fazla değil. İnsan öz çocuğunu ne kadar döverse onu da o kadar dövebilir.
Bu konuda Fudayl b. İyaz der ki; "Nice tokat var ki yetim için helvadan daha tatlıdır." Fakih der ki, eğer yetimin terbiyesi dövmekle mümkün olsa
öyle yapmamalıdır, yani dövmemelidir. Zira yetimi dövmek tehlikeli bir iştir. Bu hususta Said b. Müseyyib'in, Ömer b. Hattab'dan şu rivayeti
önemlidir. "Yetim dövüldüğü zaman, ağlamasından dolayı arş titrer.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
 

HAC
 



1. Hac ve Umrenin Tarifi:
[88]

 
Hac sözlükte, mutlak kasıt manasındadır. "Halil ise; yücelttiğine ulaşmayı çok isternendir, der." Şeriatta ise belirli fiilleri yerine getirmek için,
Kabe'ye varmayı kastetmektir. Şu halde hac sözlükte, tazim edilecek yer ve makamlara ziyarette bulunmaktır. İbadet maksadıyla Arafatta belirli bir
vakitte, bir süre durmaktan, daha sonra Beytullah'ı usulüne göre ziyaret etmekten ibaret olan ve islam'ın şartlarından birisini teşkil eden mali ve
bedeni bir ibadettir.
Hac ibadetinin, ümmet bilinci için, mükemmel birlik için çok önemli olduğunu göstermektedir. Hac ibadeti dünyanın çeşitli yerlerinden renk, dil,
ırk ayrımı gözetilmeksizin binlerce müslümanı bir araya getirmeye vesile olur. Oluşturulan bu ortamı müslümanlar olarak en iyi biçimde
değerlendirmezsek, hac ibadetimiz hedefine ulaşmaz.
Tanıştığımız, görüştüğümüz, bir çok şeyi paylaştığımız insanlarla olan birlikteliğimizi, evimize dönerken getireceğimiz hediyelerin en üstüne
koymalıyız. Allah'ın misafirleri olarak gittiğimiz Kabe'de, tek yürek tek yumruk olmanın pratiğini yaparız. İnsanlar eşittir, müslümanlar kardeştir.
Onlar tek yumruk deyip haccda bunu bece-remiyorsak, kalplerimizi birleştiremiyorsak hacc ibadetimiz nasıl hedefine ulaşır.
Sadece tavaf, sadece zemzem içme, sadece say etmekten ibaret bir hacc anlayışı bir hüsrandır. Bunlarla beraber, ümmet bilincini ve islam birliğini
yaşamak gerekir. Hacca gitmeye niyetlenen bir mü'min evvela ön hazırlıklarını yapar. Borçlarını öder, kul hakkından kurtulmak için akrabaları ve
komşuları ile helalleşir. îslamın hacc dışındaki emirlerini tam olarak yapmaya çalışır. Ahlakını güzelleştirecek davranışlarda bulunur. Ruhen ve
bedenen kendini hacc etmeye hazırlar. Hacc konusundaki bilgilerini arttırır. Yol arkadaşlarını belirler, gerekli tedbirleri alır. Bu hazırlıklardan
sonra kişi artık hacc vazifesini yapmaya hazırdır.
Bundan sonrası için Rasulullah şöyle buyuruyor: "Bir kimse hacc eder ve hacc sırasında kötü bir söz sarfetmezse, büyük günahlardan çekinir,
küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, o kimse günahlarından arınarak anasından doğduğu günkü gibi haccdan döner." (Kul hakkına ait günahlar

af olunmaz)  
[89]

Hacc yolculuğuna niyetlenen bir kimsenin yapması gereken bazı önemli şeyleri maddeler halinde sıralayacak olursak: Tevbe ve istiğfarda
bulunmak.
Halisane olarak niyetlenip samimi olarak hacc için hazırlanmak.
İstiharede bulunmak, yani iki rekat namaz kılıp dua etmek. Kimin hakkına tecavüz etti ise helallik dileyip hakkını vermek. Eğer bir kimsenin
parasını veya malını çalmış veya gizli olarak bir eşyasını almış ise, onu sahibine iade etmek ve açıklayarak af dilemek. Açıklamadan helalleşmek,
hak sahibi hakkını helal etse bile helal olmaz .hak sahibi hakkını bilmek zorundadır. Bilmeden helal ettim dese olmaz.
Salih kişilerle meşverette bulunmak, ne ile, ne zaman, kimlerle gideceği gibi konularda görüşmek fikir almak. Zira Cenab-ı Allah (c.c. ) şöyle
buyurmuştur: "Onların işleri kendi aralarında istişare iledir.

İşleri de hep aralarında danışmadır. 
[90]

6.  Hacca kast ettiği zaman borçlu olan kimsenin borcun zamanı gelmiş olmamalıdır. Eğer borcun zamanı geldiyse ve karşılığı da olmazsa alacaklı
ile anlaşmadan hacca gitmesi caiz değildir. Bir kimsenin hazır parası olmasa fakat ticari mal ve gayri menkul malı olan kimselerin akraba, dost veya
başka kimselerden borç para alarak hac yapmaları caiz olur. Fakat bu borcunu noter senedi veya vasiyet ile teyid etmek lazımdır.
7.  Tabiatına denk olan alim veya salih olan bir kimseyi hacca gitmek için seçmek uygun olur. Zira sıkıntıya girdiği zaman kendisine nasihat etsin
ve kızdığı zaman da teselli versin, takattan düştüğü yerde kendisine yardımda bulunsun.
8.  Ahlaksız gurur, gösteriş, hodbin, bencillik, hudfuruş, menfaatperest, kibir gibi kötü sıfatlardan temiz olmak.
9.  Helal mal ile hacca gitmek gerekir. Rasulullah şöyle buyurmuştur.
"Gerçekte elbette Allah çok temiz ve paktır." Bu nedenle onun yanında sadaka vermek veya onun yolunda her hangi bir farz veya keffaret için infak
edilen malın helal ve temiz olanını kabul eder. Helal para ile azık hazırlamada çok titiz davranması gerekir. Şüpheli ve haram para ile hacca

gitmemesi lazımdır.
[91]

Şayet biriktirdiği parada veya ayırdığı parada haram şüphesi hissediyorsa, o parayı bırakarak helal olan bir malın satılarak hacc için sarfedilmesi
gerekir. Ailesinin nafakasını da temin etmesi gerekir.
10- Hacca gittiği zaman, vasiyet etmek, İslami ölçülere göre sünnettir. Zira tehlike dolu, şerefli bir yolculuk öncesi bunun yapılması önemlidir.
Fakat bazı imanlı kimselerin bu vasiyeti gafil olarak yerine getirmemesi ve öleceklerini hatırlamaksızın yolculuğa çıkması hatalı bir davranıştır.

Aynı zamanda hac yolunda kim ölürse büyük bir mertebe almaktadır. 
[92]

 Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
Rasulullah (sav) Arafatta bir sahabenin attan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine, şöyle buyurmuştur: "Onu temiz su ile yıkayınız ihramlığı ile
kefenleyiniz. Sakın onun başını ve yüzünü örtmeyiniz. Güzel kokuda sürmeyiniz. Zira o ihramdadır, kıyamet günü 'lebbeyk' okuyarak Allah'ın
huzuruna varacaktır." Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyurmuştur:
Tüm insanlar hangi hal üzere ölmüşse o hal üzere haşrolunur."
11. Evinden çıkmadan önce iki rekat yolculuk namazı kılmak. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kâfırun suresi, ikinci rekatta ise İhlas suresini
okumak.
12. Yolda giderken ve gelirken kendine, anne ve babasına, dost ve akrabalarına ve vatanına çokça dua etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim okur ve
Allah'ı çokça zikreder. Bilgisi az olan kimselere Haccın farz, vacib, sünnet ve yasaklarını ders vermek.
Hacca giderken Perşembe veya Pazartesi günlerinde bırakmak daha uygun olur.
14. Hacca gitmeden evvel haccın farz, vacib, sünnet ve yasaklarını iyice öğrenmek ve bir hac rehberi yanında bulundurmak gerekir.
15. Yiyeceği, içeceği, giyeceği ve beraberinde götüreceği paranın helal olmasına çok dikkat etmelidir. Haram ve şüpheli olursa her ne kadar
zahiren o para ile hacca gitmek, sahih olsa da, Allah katında makbul değildir. Allah mükafatını vermez. Hanbelî mezhebine göre bu caiz değildir.
Bir daha helal para ile hacca gitmek farzdır.



16. Hacc yolculuğunda ve hacc farizasını İfâ ederken, ticaretle fazlaca meşgul olmaması gerekir. Ticaret ne kadar meşru bir muamele olsa da,
ticareti orada terk ederek yalnız hac işleriyle meşgul o-lunması gerekir.
17. Eğer uçakla kendi yerini ayırdıktan sonra direk olarak Mekke'ye gitse, o zaman hacı adayları kendi ihramlarını yanlarında ve önünde
bulunmalıdır. Zira ihramlar valize bırakılmış olursa, valizler uçağa daha önceden yerleştirildiğinden, bu yanlışlığa düşen bazı hacı adayları, hava
alanında niyet edip ihrama girilirken o zaman ihramsız olarak kalmaktadırlar.
18. Evinden çıkınca da şu duayı okumak: Allah'ın ismiyle yola çıkıyorum, kötülüklerden kaçıp kurtulmaya, iyilik ve ibadetleri yerine getirmeye hiç
bir kuvvet ve gücümüz yoktur. Ancak ve ancak Allah ile vardır.
19. Duadan sonra Ayete!-Kürsî, İhlas ve Muavezeteyn sureleri ni birer kez okunması uygundur. Haccın sosyal yönü itibarıyla büyük önemi vardır.
Hac mevsiminde Arafatta toplanan yüz binlerce müslüman bir araya gelir ve böylece kardeşliğini gözler önüne serer. Irk, dil, doğum, yer, sınıf v.b
farkları gözetmeksizin çöl üzerinde birlikte çadır kurup, dini vazifelerini hep beraber yürüten, emsalsiz birlik ve kardeşlik ruhu İslam'ın topluma
kazandırdığı büyük bir nimettir.
Yukarıdaki sosyal maksadına uygun olarak yerine getirilen hac ibadetinin mükafatını Rasulullah (sav) şöyle bildiriyor: "İki Umre arasmda işlenen

günahlara (son umre) keffarettir, makbul bir haccın mükafatı ise ancak cennettir. 
[93]

Önemli olan hem ruhen, hem de bedenen hac olayını top yekun yaşayabilmek, haccı yaradana kullukta önemli bir dönem noktası kılmaktır.
Adem peygamber'in aldığı emir üzerine ilk hareketi hac için Hindistan'dan oldu. Yolda uğradığı her konakta yedi, içti, dinlendi. Konakladığı her yer
sonraları bayındır hale geldi. Mekke'ye yaklaştığında melekler onu karşıladı ve "Selam sana ey Adem! Haccın makbul ve mebrur olsun. Bizler
senden iki bin sene önce burayı tavaf ettik." Adem (a.s) hac menasıkini bitirdikten sonra, Allah ona "Ya Adem! Bir arzun varsa söyle yerine
getireyim" buyurdu. Adem (a. s) dedi ki: "İhtiyacım hayli büyüktür. Benim ve oğlumun günahının bağışlanmanı istiyorum." Allah buyurdu ki;
"Senin günahını bağışladım, oğlunun günahına gelince; kim beni tanır, iman eder, peygamberlerimi tastik eder, kitaplarımı doğrularsa onun
günahını bağışlarız."
 
Hacer'ül Esved Hakkındaki Hadisler Nelerdir?
 
Allah'a and olsun ki, o bu taşı kıyamet günü kaldırıp haşr alanına getirecektir. Bu taşın gören iki gözü, konuşan dili olacaktır. Dünyada kim ona el

sürmüş veya onu selamlamış ve bunun hakkını vermişse her halde o kıyamet günü onun lehine tanıklık yapacaktır.
[94]

Allah (c.c.) kıyamet günü hem hacerul esvedi hem de rüknü yemeniyi kaldırıp haşır alanına getirecektir. Bunların iki gözü iki dili ve iki dudağı
bulunacak, onunla kendilerini selamlayan hacıların lehinde tanıklıkta bulunacaklardır."
Muhammed'ül Emin 35 yaşlarında iken Mekkeliler Kabe'yi tamir etmeye karar verdiler. İbrahim peygamberden beri geçen zaman içersinde Kabe
tamire muhtaç bir duruma gelmişti. Gerek sel su-larmm ve gerekse yağmurların tahribatı duvarların çatlamasına sebep olmuştu. Bir kadının
dikkatsizliğinden Kabe'nin örtüsü ve kapısı yanmış; bu durumdan faydalanan hırsızlar, Kabe'nin içinde bir kuyuda bulunan Kabe hazinesini
çalmışlardı.
İşte bu yüzden, Kureyşliler Cidde sahilinde karaya vuran bir gemi-enkazını satın alarak Kabe'yi tamir ettiler. Fakat Hacer'ül Es-ved'in yerine
konmasına sıra gelince kabileler arasında büyük bir münakaşa anlaşmazlık çıktı. Nerede İse tüm kabileler birbirine gireceklerdi. Sonunda hakem
olarak seçilen Muhammed'ül Emin, bütün kabileleri memnun eden en iyi hal çaresini buldu. Onun adalet anlayışı halkı cenkten ve anlaşmazlıktan
men etti. Zira Hacer'ül Esvedi yine evvelki yerine koyacaklarken bu dört kabile Kureyşle niza ettiler. Bu kabilelerden her bir reis Hacer'ül Esvedi
ben yerine koyayım, taki şeref, fahr bize ola, diyerek nizaya başladılar. Ondan sonra Velid b. Muğire ara yerde kan dökülür diye halkı cenkten men
etti. Sabredin, şimdi mescide kim evvel girerse onu hakem yapalım. Hepimiz onun hikmetine itaat edelim, dedi. Bu meselede hepsi ittifak ettiler.
Bu ittifakta iken Rasulullah görünür. Hepsi, işte Muham-med'ül-Emin geliyor Bizim hükmümüzü o verir, dediler. Rasulullah (sav) gelip oturunca,
vakıayı haber verdiler. Sen neye hükmedersen biz onu kabul ederiz, dediler. Rasululîah ridasmı omzundan çıkardı ve yere serdi. Hacer'ül Esvedi
ridasmın üzerine koydu. Dört kabileye de bu ridayı getirin ve beyte iletin ki hepiniz götürmüş olasınız. Bu şerefe hepiniz ortak olunuz, dedi. Tüm
kabileler bu işe çok sevindi. Dört kabile bu ridayı taş üzerinde olarak götürdüler. Beyt'in duvarına ilettiler. Daha sonra "bu taşı kim alarak beyt'in
köşesine koya cak" sorusu soruldu. Rasulullah oradaki insanlara hepiniz bir kişi için ittifak edin taşı alıp yerine koysun. Dört kabile de taşı getirmek
şerefine nail olunca, hepsi birden taşı yerine koyma şefme nail olan kişi, bizi bu zahmetten kurtaran kişi olmalıdır, diyerek Muhammed'ül Emin'i
seçtiler. Bundan sonra Rasulullah taşı ridanın ortasından aldı ve eliyle eski yerine yerleştirdi. Beyt'in yapısı taman oldu.
Hacer'ül-Esved: Kâbe-i Muazzamanın doğusunda ve kapısının yanındaki köşededir.
 
Kâ'be-İ Muazzamanın Dört Rüknü Vardır:
 
Hacer'ül Esved'in bulunduğu köşeye rüknü esved.
2. Ondan sonraki rükne, Rüknü Yemanî denir. Bu iki rükne Yemaniyyen de denir. Diğer iki rükne ise Şamiyan denir. Rüknü Es-ved'de; kurulmuş
bulunması sebebiyle iki fazilet vardır. Rüknü Ye-manide ise İbrahim (a. s) attığı temeller üzerine kurulmuş bulunması sebebiyle iki fazilet vardır.
Şâmi rükünlerde ise bu faziletler yoktur. Bu nedenle Rüknü Esved, öpmek veya sopa ile istilam olunmak suretiyle iki sünnetle hususiyet

kazanmıştır. Rüknü Yemani ise; fazileti bir olduğu için yalnız el ile istilam edilir, öpülmez.
[95]

Umre’nin Manası: Terim olarak umre ziyaret demektir. Bazılarına göre: Mamur olan bir yeri kastedip oraya gitmek doğruydu, demişlerdir.
Umrenin şer'i, yani ıstılahı manası ise; özel şartlan ile özel bir takım ibadetleri yerine getirmek için hac vaktinden başka bir zamanda Kâ'be'yi

ziyaret etmeye kast etmektir.
[96]

Zaman cihetiyle ve bazı hükümleriyle hac, umre'den tefrik olmuştur. Zira hac yalnız belirli aylarda yapılır. Bu aylar: Şevval, Zilkade ve
Zilhicce'nin ilk on günüdür. Umre ise hac zamanından başka zamanlarda yapılır. Yani bütün aylarda yapılabilir.



Hac, ahkam bakımından da umreden ayrılır. Zira hacda, Arafat'ta vakfeye durmak, geceleyin Müzdelife'de, Mina'da bulunmak ve Mina'da
cemrelere taş atmak gerekir. Bunlar umrede yoktur. Umrede lazım olan şeyler şunlardır: Niyet, tavaf, saçın tamamını veya bir kısmını kesmektir.
Bununla beraber hac, fakihlerin ittifakıyla farzdır. Umrenin vacibiyetinde ihtilaf vardır.
Hanbelîler ve ezher olan görüşlerine göre Şafıîler diyor ki;
Umre de hac gibi farzdır."
Zira Allah Teala şöyle buyuruyor:

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. 
[97]

 Şu halde her ikisinide eksiksiz bir şekilde yerine getirin. Zira emir farz ifade etmektedir. Hz.Aişe'den
rivayet edilen hadiste:
Ya Rasulullah! Cihadın en faziletli iş olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar cihada katılmayalım mı? Rasulullah (sav), hayır. Cihad en faziletli iştir.
Fakat, siz kadınlar için en faziletli cihad kabul olan hacdır." buyurdular. Buharı, Nesei'de hadisin lafzı şöyledir: "Lakin cihadın en iyisi ve en

güzeli Kâbe-i Muazzamayı haccetmektir.
[98]

Hac ve umrenin meşruiyyetinin zamanı hakkında açıklanan sözlerin en güçlüsü, (bunun delili de) hicretin dokuzuncu yılında vacib kılındığını
söyleyenlerin görüşüdür. Bunun delili; hicretin dokuzuncu senesinde Rasulullah (sav)'a gelip yapmakla yükümlü oldukları vacibleri soran
Abdulkays heyetine söyledikleridir. "Evvela Allah'a iman etmenizi, sonra namaz kılmanızı, zekat vermenizi ramazan orucunu tutmanızı ve
ganimetlerin beşte birini vermenizi emrediyorum. "

Ona bir yol bulabilenlerin yani gücü yetenlerin Beyt'i hac ve ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. 
[99]

 Bu ayet nazil olduğu zaman
Resul-ü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur.
"Ey insanlar! Allah üzerinize haca. farz kılmıştır. Şu halde haca. ifa edin. Dinleyenlerden biri: "Her sene mi ya Resûlallâh?" diye sordu.
Peygamber(sav) adam sualini üç defa tekrar edinceye kadar sustu. Sonra: "Evet dersem her sene hacc etmek mutlaka vacip olur. Siz de bunu

yapamazdınız. Siz söylediklerim kadan ile beni bırakın.
[100]

 dedi.
Başka bir ayet ise şöyledir:

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. 
[101]

 "İnsanları hacca çağır. Yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan gelsinler taki kendi

menfaatlarine şahit olsunlar. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar.
[102]

 Sünnetten delil
ise şu hadistir.
îslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın resulü bulunduğuna inanmak, namazı tadili erkan ile

kılmak, zekatı titizlikle vermek, Beyt-i yani Kabe'yi haccetmek ve ramazan orucunu tutmak. 
[103]

 İcmaya gelince Müslümanların tümü haccm
farziyetinde ittifak içindedir. Bunlardan kesin olarak hiç kimse haccın farz olmadığını hükümde söylememiştir. Bu yüzden haccın farziyetini kabul
etmeyen kimse kafir olduğuna hük-medilmiştir. Zira bu kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir hükmü inkar etmektir.
İbni Abbas (ra)'dan; Ekra b.Habis (ra), Rasulullah (sav)'a şöyle sordu: "Ya Rasulullah! Hacc her sene midir? Yoksa bir defa mı? Peygamber (sav):

Yalnız bir defadır. Fazla yapan için o nafiledir. 
[104]

Bu görüşü kuvvetlendiren bir özelliği de, emrin tekrarı gerektirmeyeceği husustur. O halde Kur'an'm buradaki emri de haccın tekrarını ifade
etmemektedir. Ancak Beyhaki ve İbn. Hibban'ın rivayet ettikleri, "Her beş yılda bir haccedilmesini emreden hadisler mendub anlamında
alınmaktadır. Said el-Hudrî'den rivayet edilen hadisin metni şu şekildedir: Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "A-ziz ve Celil olan Allah şöyle
buyurdu:
"Eğer benim bedenini sağlıklı kıldığım, geçimini geniş tuttuğum bir kul, beş yıl geçer de bana gelmezse elbette ki mahrumdur."
Netice itibarıyla her beş yılda bir haccetmesi mendubtur. Tüm fakihler, haccın ancak ömürde bir sefer farz kılındığı hususunda ittifak etmişlerdir.
Eğer birden fazla hac olursa nafile yerine geçecektir. Rasulullah (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Hac ve umreyi sık olarak yapın. Zira haclar fakirliği ve günahları giderir." Örneğin: körüğün demir, altın ve gümüşün pisliğini götürdüğü gibi

makbul haccın sevabı ise ancak cennettir. 
[105]

Adak niyetiyle birden fazala haccetmek de farz olabilir. Örneğin: 'Allah için haccetmek bana borç olsun' diyen birinin, birden fazla haccetmesi
gerekir. Veya 'Allah için haccetmek bana borç olsun' derse, bu sözün söylenmesiyle hac yükümlülüğü altına girmiş demektir. Zira adak, ibadetler
için, vacib olma nedenlerindendir.
Bunun gibi -bir nafile ibadetin her hangi bir nedenle bozulması halinde o ibadetin kazası vacib olur. Malikîler, Şafıîler ve Hanefi'lere göre haram
mal ile yapılan hac, ister farz olsun, ister nafile olsun haccı sahih olur. Örneğin zorla el konulmuş bir arazi parçası üzerinde kılman namaza
benzetilerek sahih kabul edilir. Bu şekildeki hac o kişinin üzerinden, farz veya nafile, sakıt olur. Zira bu durumda hacı günah içindedir. Bununla
beraber bu haccın sıhhatine mani değildir.
Fakat Hanbelîlere göre; helal olmayan bir malla hacca gidilmesi caiz değildir. Zira onlara göre zorla el konulmuş bir toprak parçası üzerinde kılman
namaz batıldır. Şu halde haram mal ile haccetmek kesinlikle haramdır. îzin alınması gereken birinin izni alınmadan, hacca gitmek ne kadar hac için
ise de mekruhtur. Örneğin: Hizmete ihtiyacı olan anası veya babası bulunan kimse veya bunlar yok ise nine veya deden biri bulunan kimse veya
borçluya kefil olan bir kişi gibi kişilerden biri olsa bile izin almadan hacca gitmek mekruhtur. Hanefîlerce harama yakın olan bir mekruh

kısmmdadır.
[106]

Haccın farziyeti, hacca gidenlere göre değişebilmektedir. Hiç haccetmemiş olan kimseler için farz-ı ayın, her yıl Kabe'yi hac ve umre ile ihya
etmekte olan kimseler için de farz-ı kifayedir. Diğer bir bölüm ise nafile hacdır. Bu da köle ve çocuklar hakkındadır. Şafiî ve Hanbelîlere göre; yılda
bir kezden fazla umre yapan kimseler için bir sakınca yoktur. Zira Aişe (ra) Rasulullah'ın emri ile bir ay içinde iki sefer umre yapmıştır. Bu



ikisinden birini hac sırasında ve kıran yolu ile diğerini de hacdan sonra yapmıştır. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Bir umre ile diğer umre
arasında geçenlere keffarettir." Malikîler; yıl içinde iki kere umre yapmak mekruhtur, demişlerdir.
 
Haccın Geciktirilmesi veya Acelesi Mümkün Olur mu?
 
 Ebû Hanife, Ebu Yusuf, Malikîlerin iki görüşünden en kuvvetlisine ve Hanbelüere göre; haccın şartlan meydana geldikten sonra, ilk yılda
haccetmek kesinlikle farzdır. Bunlara göre, kuvvet ve imkanlar var olduğu halde ilk dönemde hacca gitmek farzdır. Bir kaç yıl bu farz haccı tehir
etmesi nedeniyle onun şahitliği kabul edilmez. Haccı telıir etmesi her ne kadar küçük günahlardan sayılsa da bunun ısrarla işlenmesi fısktır. Bu
nedenle haccın hem derhal farz olmasına delili zannî olduğunda, ifade ettiğinde bundan çıkan hüküm de zan ifade etmektedir. Bu nedenle teıir ve
gecikmeli olarak haccın yerine getirilmesinin yine normal bir eda olması olarak, keyfîyyetinde olur.
Bir kişi bu farzı yerine getirmeden ölmüş olsa, günahkar olmakla beraber durum yine değişmemektedir. Zira Hanefîlere göre; haccetme güç ve
imkanına sahib olan biri, sonradan mali gücünü kaybetse aynı zamanda borçlanma ile o farz olan haccını eda etmektedir. Hatta borcunu vermek
niyetinde bulunursa fakat ödemeyecek durumda olsa bile Allah'ın kendisini yalnız bu konuda hesaba çekmeyeceği umulur. Hanbelîler hac farzını
yerine getirmede ihmal yapan, sonunda ölen kimsenin tüm varlığından bir hac ve birde umre masrafı çıkarılacağı görüşündedirler. Zira Allahu
Teâlâ şöyle buyurmuştur.

Oraya yol imkanı bulunabilenlere Kabe'yi hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. 
[107]

Başka bir ayette ise, "Hacıcı ve umreyi Allah için tamamlayın.
[108]

 Burada olan emir acele içindir. Onların delili hadiste ise şöyledir:
Haccın mahkemesinden girmeden önce haccediniz. Bu sahih hadisi Hakim ve Beyhakî Hz. Ali'den rivayet etmişlerdir. "Hac farazisini yerine
getirmede acele ediniz. Zira hiç biriniz ileride ne ile karşılaşacağını bilemez." Bu hadis zayıf olabilir. "Bir kimse her hangi bir hastalık veya şiddetli
bir ihtiyaç yada bir zorluk yahut da zalim bir sultan tarafından engellenmediği halde haccetmezse ister Yahudi olarak ölsün isterse Hıristiyan
olarak." Bu hadisi merfu olarak rivayet etmişlerdir. Fakat rivayet silsilesinde zayıf Leys b. Yala ve Beyhaki Ebu Ümame'den değil, zayıf Leys b.
Salim vardır.
Tirmizî'nin bir rivayetine göre: "Bir kimse Allah'ın evine götürecek yeterli azık ve bineğe sahib olduğu halde, haccetmezse onun Yahudi ve
Hıristiyan olarak ölmesi fark etmez." Bu nedenle Allah Teala şöyle buyurmuştur: Oraya yol imkanı bulabilen insanlara Kabe'yi haccetmek bir

borçtur.
[109]

Bu hadis zayıf seviyesinden öteye geçmediği söylemiştir. Bunlar gibi daha pek çok örnek haccın hemen farz olduğuna delildir. Aynı zamanda
Allah Rasulü (sav) hac yükümlülüğünü acele yerine getirmeyen ve te'hir eden kimselerin, bu taksimatları mukabilinde, kesinlikle hoş olmayan
neticelerle yüz yüze gelmelerini bize haber veriyor: Zira O: "Kim yeterli imkanlara sahib olur ve haccetmezse..." buyuruyor. Metinde geçen T harfi
takib içindir. Yani haccını derhal ve acele olarak eda olmasına çalışın.

Şafiîler ve Hanefüerden İmam Ebu Muhammed diyor ki: "Hac te'hir edilebilen bir farzdır," 
[110]

Fakat bu elbette te'hir manasında alınmamalı. Bunun aksine derhal ve acele olarak yerine getirilmesi suretinde bir zorunluğun bulunmadığı
anlamına alınmalıdır. O kendisi için olsun, başkası için olsun, hac veya umre borçlusu olan birinin, bu farziyetini, imkan olduğu yıldan te'hir etmesi
sünnete aykırıdır. Zira haccm te'hir edilmemesi zimmetini bir borçtan kurtarır. Ve aynı zamanda ayetin işaret ettiği gibi hareket eder. Allah (c.c)
şöyle buyuruyor:
Artık hayırda yarışın, hepinizin dönüşü Allah'a dır. Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri (hakikatini) O size haber verecektir."
İmam Şafiînin mezhebine göre: Hac ve umrenin vacib olduğu kimselere derhal, hemen yapması vacib değildir. İsterse ertelenebilir. Zira hac ve
umrenin zamanı tüm hayat boyudur. Cabir b. Sürâka "Ey Allah'ın Rasulüî Bu umre bu sene için mi, yoksa ebediyen geçerli mi?" diye sordu. Rasul-
ü Ekrem (sav) şöyle buyurdu:
Şafıîlere göre, yani en sağlam kavle göre: Hicretin altıncı yılında farz kılınmış, en sağlam kavle göre de ayet te bu yıl inmiştir. Hz. Peygamber
(sav) mazeretsiz olarak onuncu yıla ertelemiş tir. Bu nedenle haccın te'hir edilmesinde bir beis yoktur. Bu kavi en sahih o-lan kavidir. Zira insanlar
için bir kolaylıktır. Aynı zamanda bu görüş günaha hükmetmiyor. Bu konuda geçen cumhurun delil olarak gösterdiği bütün hadisler zayıftır. En
doğrusu hicretin altıncı yılında, Âl-i İmran suresinin nüzul etmesiyle farz olmuştur. Şafiîlerin tahkik ettiği gibi, haccın hicretin onuncu yılında farz
kılındığını ileri süren görüş kesinlikle hatalıdır.
Zira bu konuyla ilgili olarak sure daha evvel inmiştir. Bununla beraber hacc farziyyeti yerine getirmede tehir etmemek için yine bir zarurettir. Zira
Rasul-ü Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Hac yapmakta acele ediniz. Sizden biriniz ölümün kendisine ne zaman geleceğini bilmez. 
[111]

Haccı ekber yani en büyük hacc ne demektir? Bu konuda görüşler muhteliftir.
a) Kurban bayramının ilk günü Cuma gününe rastlarsa aynı zamanda o hac, Hacc-ı Ekberdir.
b) Arefe günü, Cuma gününe rastlarsa cumhura göre; o hac, hacc-ı ekberdir.
c) Her umre hacc-ı asgardır ve her hac da hacc-ı ekberdir.
d) Rasul-ü Ekrem (sav)'in yaptığı hac, hacc-ı ekberdir. Hatta bu görüşe Kur'an'da işaret vardır.
"Umre haccın içine girmiştir. Fakat hac ve umre hangi kişiye farz olursa hemen, derhal eda etmeye söz vermelidir. Zira acele olarak hacca veya
umreye gitmek, zimmetini bir borçtan kurtarır. Aynı zamanda ibadeti derhal eda etmesi sünnete uygun olur. "İyiliklere koşuşun..." ayetine uyarak,
ibadetler konusunda gerekli hareketi göstermiş olur.
Ve (bu) hacc-ı ekber günü Allah (c.c) ve Rasulünden, bütün insanlara Allah'ın ve Rasulünün bütün müşriklerden ber'i olduğuna dair bir ilandır.
[112]

Bu yapmış olduğu hac kesinlikle hacc-ı ekberdir. Zira bu hac ibadetinde türlü türlü hikmetler mevcuttur. Bu hacda Rasulullah (sav) bol miktarda



kurban kesmiştir. Allah'ın Rasulü hacc seferinde

Mina'ya yüz deve göndermiştir. Bu develerden altmış üçünü kendi elleriyle kesmiştir. Kalan develer için Hz. Ali'yi vekil tayin etmiştir. 
[113]

 Hz.
Muhammed (sav)'in kendi eli ile altmış üç deve kesmesi hikmete kesinlikle hali değildir. Zira bununla kendi ümmetine büyük bir ders ve mesaj
vermekteydi. Her kes gibi vefat edeceğim ve altmış üç seneye yetişeceğim, işareti vardı.
Rasulullah (sav)'m yaptığı hac ve umrelerin sayısı hakkında Katade'nin rivayeti şöyledir: "Enes (raye "Rasulullah kaç kere hac yaptı?" diye sordum.
Enes şöyle cevap verdi; "Rasulullah bir hac dört umre yapmıştır. Umrelerden birini Zilkade, birini Hudeybiye'yi takib e-den sene, birini yaptığı hac
ile beraber,dördüncü umreyi de Cirane denilen yerde ihrama girerek yapmıştır."

Zira Huneyn Gazvesinde elde edilen ganimetleri orada taksim etmişlerdir.
[114]

Nevevî, Şerh-i Müslim'de şöyle demektedir:
"Rasulullah'm yaptığı umrelerin biri, Hudeybiye senesinin Zilkade ayında idi. Fakat o sene Mekke'ye girmeleri engellendiği için kurbanlarını orada
kestikten sonra ihramdan çıktılar. Fakat bu umre olarak sayıldı. İkinci umre, hicretin yedinci senesinde Zilkade ayında yaptığı umredir. Bu
"gelecek sene umre yapacaksınız" diye va ad edilen umredir. Üçüncü umre hicretin sekizinci yılında Zilkade a-ymda yaptığı umredir. Bu da Fetih
senesi yaptığı umredir. Dördüncü umre ise Rasulullah'm farz olan hac ile yaptığı umredir. Rasulullah *ın hicretten evvel yaptığı hac ve umreler bu
sayıya dahil edilmemiştir. Zira esas olan hac ve umrenin farz olduktan sonra yaptığı hac ve umrelerdir.
Hac ve umrenin hikmet ve faydaları için Allah şeriatlar koymuştur. Onların din ve dünyaları için ahkam ve maslahatlarını izah etmiştir. Zira Allah
Teala şöyle buyurmuştur:
Gelsinler kendilerine ait olan, bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (deve,sığır, koyun gibi) dört ayaklı
(kurbanlık) hayvanlar üzerine bilinen (teşrik) günlerde, Allah'ın ismini zikrederek onları kessinler. O hayvanların etinden yiyin ve ihtiyaç içindeki

yoksulları da doyurun. 
[115]

İbn. Abbas bu ayet hakkında şunları söylemiştir: "Bu ayetteki menfaatlerden murad, dünya ve ahiret menfaatleridir. Ahiret men-feati, Allah'ın
rızasıdir. Dünya menfeatleri ise, insanların kurbanlıklardan faydalanmaları ve alış veriş yapmalarıdır." İbni Abbas'm bahsettiği dini ve dünyevi
menfeatlerin ayrıntılarına girecek olursak; onları şöyle sıralayabiliriz:
1. Müslümanların bir araya gelmesi. Zira Allah'ın teşri kıldığı ibadetlerin en faziletlisi müslümanlar arasında birliği temin eden i-badetlerdir. Bu
nedenle müslümanların bir yerde bir araya gelmeleri için beş vakit namazı cemaatle kılmayı teşri kılmıştır. Müslümanların  haftada bir,  bir yerde
toplanmalarını  sağlamak için,  Cuma namazını teşri kılmıştır. Bunlar gibi senede bir defa müslümanlarm bir araya gelmelerini sağlamak için
Kabe'yi haccetmeyi emredip teşri kılmıştır.
2. İslam kardeşliğini ihya etmek, onu göstererek meydana çıkarmak, bir şekilde değişik memleketlerin birbirine uzak olmasına rağmen hiç bir farkı
olmadığını göstermek için Kâ'be'yi tavaf etmelerini, birtek Allah'a yöneldiklerinin dersini vermek için hac ibadetini teşri kılıp tertib etmiştir.
3. Ülkeleri ne kadar uzakta ve ne kadar muhtelif olursa olsun, müslümanlarm islamm merkezi ve tevhid nurunun fışkırrp tüm dünyaya yayıldığı
Mekke'ye teveccühlerini, bu müslümanlarm ittifaklarının, manevi varlıklarının cismani olarak görünmesi için tertib edilmiştir.
4. Hac insanların hepsinin bir olduğunun dersini veren bir ibadettir. Öyle bir ibadettir ki, üstünlük taslamalarını ortadan kaldırmaktadır. Şu halde
Kabe'yi tavaf etmekte, Mina'da, Arafat'ta, Cemrelere taş atmakta zenginlik ve fakirlik ortadan kalkar. Seyyidler ve köleler hepsi bir olur. Tüm
müslümanlarm üzerine manevi hava gelir. Her kes Rabbine yakın olur, onun rızasını neredeyse elle tutulur derecede hisseder, başka bir aleme
girerler. Bu usul fevkalade bir halet meydana getirmektedir. Zira insanlara, annelerinden eşit olarak doğdukları ve hiç bir şahsın başka bir şahıstan
üstün olmadığı, o anda bütün insanların Allah'a hesap vermek üzere, çıplak, yalın a-yak, aslın ve soyun olmadığı günü hatırlatır.
5.  Müslümanlara, atalarının ve peygamberlerinin halleri onların hatırına gelerek en büyük dersi vermektedir. Zira haccın, her işi-ninin yapılması
bir olaya bağlıdır ki, hacıların şuurunda bir çok hatıraları canlandırır. Örneğin; Hacı Hz. İbrahim ile İsmail'in Beyt'i atiki yaparken zahmetlerini
hatırlar. Hacer'ül Esvedi öptüğü zaman şuurunda Rasul-ü Ekrem'in sureti, elinde sopa olduğu halde putları devirmesi hatırına gelmektedir.  Safa ile
Merve'ye çıkınca, Hz. Ha-cer'in oğlu İsmail'e su bulmak için iki tepe arasında nasıl koştuğu hatırına gelmektedir. Mina'da cemrelere taş atarken Hz.
İbrahim'in şeytanın vesveselerine nasıl karşı koyduğunu ve onu nasıl taşladığını ve rüyasında gördüğü kurban olayını ve Hz. İsmail'i kurban
etmeye çalışarak Allah'ın emrini nasıl yerine getirmeye çalıştığını hatıra getirmektedir. Arafatta Allah'ın rahmet ve mağfiretine olan ümidi artar.
Rasulullah (sav) Veda haccmda devesinin sırtında müslüman-lara okuduğu şu hutbe hatırına gelir:
"Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Arabın Aceme üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takva
iledir. Dikkat edin! Benden sonra kafir olup ta birbirinizin boynunu vurmayın."
6. O mübarek mevsimde o memleketin yoksulluları kendilerine bir yıl yetecek kadar rıziklarını alırlar. Bu, Hz. İbrahim'in kabul olan duasıdır. Zira
Allah (c.c) Hz. İbrahim'im şöyle dua ettiğini bildiriyor:
Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmım senin Beyt-i Haram'ının yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları
için (bunu yaptım) yerleştirdim. İnsanlara, onlara sevgiyle meyleden bir kalb ver; onları şükretsinler diye çeşitli meyvelerle nzıklandır. Umulur ki,

şükredersiniz. 
[116]

Hac, bedenî meşakkatlere, hoşa gitmeyen şeylere karşı teham-mül etmeyi kolaylaştırır. İnsanlara tevazu göstermeyi, güzel münasebeti, eski
şeylerle 3'etinmeyi öğretir. Kurban kesmeye, sadaka vermeye, ihsanda bulunmaya, kalbi temizleyip, Allah'ı murakabe etmeye sevk eder.
"Hac bilinen aylar (da)dır. O aylarda (ihrama girmekle) haccı kendisine farz kılan kimse için (hacda iken) kadına yaklaşmak, günah işlemek ve
kavga etmek yoktur. Allah işlediğiniz her hayrı bilir. Kendinize azık hazırlayın, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahihleri benden

korkun. 
[117]

 
Aşağıdaki Şartların Kendinde Bulunduğu Kimseye Hac ve Umre Farzdır
 



1. Müslüman Olmak:
 
Bu nedenle müslüman olmayan kimseye hac farz değildir. Zira hac ve umre yalnızca müslümanlardan istenilen bir ibadettir. Şayet kişi küfür halinde
haccetse bile haccı sahih olmaz. Zira ibadetin sıhhati için müslüman olmak gereklidir. Eğer kafir olan kimse haccetse ve daha sonra müslüman
olsa, haccı sayılmayıp tekrar haccetmesi gerekir.
Hanefîlere göre; kafir olan kimse ahiretle ilgili hükümlerden sorumlu değildir. Zira kafir olan kimse ibadetle ilgili hükümlere muhatab
olmamaktadır.
Cumhura göre; bütün ibadetlerden sorumludur. Malikîlere göre ise; müslüman olmak haccın sıhhatinin şartı içindir. Haccın farzı için değildir. Bu
nedenle hac kafire de farzdır. Müslüman olmadıkça bu ibadeti yerine getirmesi, sahih değildir. Bir anlam semeresi yoktur. Şafıîlere göre ise hacc
mürted için de farzdır. Fakat İslama dönmedikçe bu ibadeti yerine getirmeyeceği görüşündedirler.
 
2. Akıllı Olmak:
 
Hac ve umre deliye farz değildir. Zira delide, iyi ve kötüyü ayı racak akıl yoktur. Zira sorumluluk ancak ve ancak akıl iledir.
 
3. Baliğ Olmak:
 
Baliğ olmayan kişiye hac farz değildir. Zira baliğ olmayan mükellef değildir. Sorumluluk ancak ve ancak buluğ ile meydana gelmektedir. Zira bu
konuyla ilgili olarak Rasulullah şöyle buyurmuştur:
"Bir de elbette Allah (cc) deliye hibe etmiş olan aklı almışy onun üzerindeki vacibi sakıt etmiştir. Her, halükarda ancak şer'i tak-lif akıl ile olur. Zira
deli, helal ve haram farkı bilmez."

Kalem üç kişiden kaldırılmıştır; baliğ oluncaya kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, akıllanıncaya kadar deliden. 
[118]

Yine başka bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki; " Her hangi bir çocuk ailesi tarafından hacca götürülür, sonrada ölürse bu farziy-yetinden kurtulmuş
olur. Şayet ergenlik yaşma gelse hac borçlusu olur. Köle için de durum aynıdır. Delilik, bayılma, ölüm, sarhoşluk ve uyku ihramı iptal etmez. Çocuk
haccetmiş olsa haccı yerini bulur. Fakat ergenlik çağına eriştitikten sonra yapması lazım olan hacdan, kendisini kurtaramaz. Deli ve aklı ermeyen
yani mümeyyiz olmayan bir çocuk haccetse, bunların ibadetleri eda etmeleri sahih değildir. Zira bunun edası, akim varlığı esasına bağlıdır.
Cumhura göre; yani Maliki ve Şafiî ve Hanbelîlere göre; baba, dede gibi olan bir veli, ihramlı olsun, isterse ihramsız olsun, isterse kendi adına
hacetmiş olsun veya olmasın mümeyyiz olan veya olmayan çocuk ve deli adına ihrama girdim diyerek, her kişinin adına ihrama girebilir. Bu
şekilde olan veli kalbi ile niyet ederek, yada onun için ihrama girdim diyerek, her ikisinin de ihrama girmiş olmasını sağlar. O sırada bunların orda
bulunmaları veya ihramla birlikte olmaları şart değildir. Veli de bu şekilde ihramlı sayılmaz. Ancak bayılan ve hasta olan adına ihrama
girilmeyeceğini belirtmeliyiz. Çocuk ve deli adına ihrama girmenin caiz olduğuna, bu konuyla ilgili hadis-i şerif vardır:
Rasulullah (sav) Revhada binekli bir yolcu grubu ile karşılaştı ve sordu:
Bu topluluk, kimlerdir? Orada bulunanlar; "Müslümanlar, cevabını verdiler. Kalabalıktan biri; "sen kimsin?" diye sordu. "Allah'ın elçisiyim" diye
cevab verdi. Bunun üzerine; çocuğunu kaldırarak gösteren bir kadın, "Buna hac var mı?" diye sordu. Allah'ın Rasulü cevab verdi; "Evet, senin için

de sevab vardır." 
[119]

Mümeyyiz olan bir çocuk velisinin izni olmadan hac için ihrama giremez. Çocuğun velisi ise babası, babası yok ise dedesidir. Şa-fiîlire göre en
sağlam görüş; vasi veya babanın vekili kayyim kimse babasının yerine geçer. Eğer vasiyet veya hakim tarafından velayet yetkisi olmazsa. Bu
konuda çocuğun annesi, amcası, kardeşi kesinlikle vekalette bulunamazlar, bu caiz değildir. Şayet çocuk yerine ihrama bir başkası girerse, o kişiye
velisinin izin verme yetkisi vardır.
Deli veya çocuk ihramh olursa, yine onların yapamadığını veli, yerine getirebilir. Fakat onları da kendi yanma alması ve onlarla beraber ta'vaf ve
sa'y etmesi lazım gelir. Şu halde iki rek'at ihram ve tavaf namazını onlar yerine kılar. Eğer velisi onları tavaf ve sa'y esnasında bir bineğe bindirse,
hayvanı veya arabayı sevk ve idare etmesi lazım gelir. Öyle olmazsa tavafı fasid olur. Tavaf sırasında çocuğun her türlü pislikten tahir olması ve
avret yerlerinin de kapalı olması gereklidir. Fakat abdestli olması gerekmez. Veli, çocuğu veya deliyi ister vacib hacda ister sünnet hacda olsun,
ibadet yerlerinde bulundurması lazımdır. Deli ve çocuğun taş atmaya kuvveti olmazsa, velinin taş atması vacibtir. Eğer taşları toplamaya iktidarı
olmazsa, bu işi onun yerine velisinin yapması gerekir. Şayet atamayacak bir durumda olsa, velisinin taşı eline alması, önce kendi taşlarını attıktan
sonra onun adına da taşları atması müstehap olur. Şayet kendi adına atmamışsa, yaptığı atış çocuğunun adına niyetlenerek atmış olsa bile, kendi
adına atmış sayılır.
Netice itibarıyla, çocuk yapabildiği her şeyi bizzat yapmalıdır. Kesinlikle bu hususta hiç bir kimse onun yerine geçmez. Mesela; Müzdellife ve
Vakfede geceleme gibi. Onun adına velisi yapar. Mümeyyiz olan çocuk, hac ile ilgili amellerden birinde hata yaparsa, bu durumda kurban borçlusu
olur ve velisinin bu kurbanı kesmesi gerekir. Veya velinin bu ihram yasaklarından engellemesi gerekir.
Şayet çocuk mümeyyiz olmazsa o zaman ne gibi bir yasak işlerse hiç kimseye bir fidye gerekmez. Sefer nedeniyle fazla harçlık yine velinin mal
varlığına yüklenir. Çocuk hac sırasında cinsi münasebette bulunsa, haccı fesada girer. Çocukluk döneminde de ölse kaza etmesi gerekir. Bu
ergenlik dönemine girmiş birinin, nafile hac sırasında böyle bir hataya düşmesine benzemeketedir. Zira o da bilerek ve isteyerek ve aynı zamanda
ihramdan henüz çıkmadan bu hatayı işlemektedir.
Çocuğa işlediği bütün ibadetlerin sevabı yazılır. Buna karşılık günahlarının kaydedilmediğine dair fakihlerin ittifakı vardır. Hanelilere göre: Ebu
Hanifenin bu meseledeki meşhur görüşü, çocuğun haccı yerini bulmaz. Zira hadis-i şerifte: "Üç kişiden kalem (sorumluluk) kaldırılmıştır. Ergenlik
çağma girinceyedek çocuktan..." buyurmaktadır.
Çocuğun haccı adak konusuna kıyas edilir. Çocuğun adağı sahih değildir. Hac nasıl çocuk için farz olur? Aynı şekilde yaptığı sahih değildir. Sahih
olsaydı bozulması durumunda tekrar etmesi gerekirdi. Bununla beraber hac, bedenle yapılan bir ibadet olduğundan, velisinin onun yerine yapması



sahih değildir. Namazda olamayacağı gibi.
4. Hac ve umre, köleye farz değildir. Zira kölenin malı yoktur. Bununla beraber hac, uzun yollar aşması ve uzun yollar kat etmesi gereken uzun bir
zamanı göze almayı gerektiren bir ibadettir.
Hacca giden kimsenin maddi olanaklara sahib olması, binek, yiyecek ve içecek gibi şartların da olması lazımdır. Kölenin böyle bir ibadeti yerine
getirmeye girişmesi, efendisinin haklarının ihlaline yol açacağından, aynen cihadda olduğu gibi, köleye farz değildir.
Ergenlik çağına girmiş kimse haccetse ve vakfettikten sonra baliğ olsa bunun gibide bir köle haccetse aynı zamanda vakfettikten sonra azad edilse
her ikisine de daha evvel belirttiğimiz gibi haccetmek borç olur.
Eğer Anafatta vakfeden evvel çocuk ergenlik çağına girse ve köle azad edilse bu şekilde ihrama girip Arafat'ta vakveye dursalar, hacla alakadar
bütün ibadetleri yerine getirselerse, ihtilafsız olarak haccın farziyyeti yerine getir. Şayet ihramlı olarak Arafatta vakfeden evvel veya vakfe
zamanında, çocuk baliğ olursa ve kölede azad olursa, Şafiî ve Hanbelilere göre: Her ikisi de haccın farziyyeti yerine geçer. Zira onlardan her biri
vakfe sırasında hür ve baliğ bir durumdadırlar.
Malikîlere ve Hanefîlere göre; bu şekilde olan hac yerine geçmez. Zira haccın farziyyeti yerine geçmesi için ihramlının ihram vaktinde hür, baliğ
ve akîl olması şarttır. Zira onların ihramı bir nafilenin edası için yerine gelmiştir. Böyle bir ihram farz yerine geçmez.
Hanefîlere göre; bir çocuk vakfetmeden evvel, telbiye getirerek ve aynı zamanda farz hacca niyet ederek ihramı yenilese vakfe, ziyaret tavafı, sa'y
ve bunlar gibi hac işlemini tamamlasa, bu hac sahih olur. Fakat bunu yapan bir köle ise bu hac sahih olmaz. Çocuğun haccı sahihdir. Çünkü çocuk
bu emre, ehliyetsizlik nedeniyle muhatab değildir. Bu şekilde ihramı bozulmaya elverişli olmakta ve bu vaziyette çocuk ihramı bozulmaya elverişli
hale gelmektedir. Bu vaziyetteki çocuk ihramı, farz olan hac ile yenilendiğinde ihramın evvelki şekli bozulmaktadır.
Fakat kölenin durumu bu şekilde değildir. Zira köle muhatab-lık özelliğini koruduğundan onun ihram hali nafile olarak gerçekleşir. Bu nedenle
ikinci ihramın sahih olması için, birinci ihramın feshi lazımdır.
Bu tafsilata göre, çocuk ve kölenin ihramı kafir ve delinin ihramından ayrı olarak kabul etmektedir. Zira kafir ve delinin ihramı ehliyetsizlik
nedeniyle kesin olarak sahih değildir.
Çocuğa, eşe, köleye izin: Mümeyyiz çocuk ancak velisinin izni alınarak ihrama girebilir. Eğer izin almadan ihrama girerse haccı sahih olmaz. Zira
bu lazım olmayan bir lazımı meydana getirir. Hanefi'lerden başkalarına göre; satış gibi kendi nesiyle Mün'akid olmaz. Köle ihtilafsız olarak
efendisinin izni olmadan, ihrama giremez. Zira bu vaziyette köle, yükümlü olmadığı yüzünden efendisine karşı yerine getirmesi lazım olan
yükümlülüklerini ihmal etmektedir. Eğer köle izin almadan ihrama girerse ihramı sahih olur. Zira bu ibadet bedenle yapılan bir ibadettir. Böyle bir
ibadete köle tarafından efendisinin izni olmadan da girebilir. Örneğin: Namaz ve oruç gibi.
Fakat Şafii ve Hanbelilere göre: Efendisi köleyi ihramdan çıkarabilir. Zira onun ihramda kalması nedeniyle efendisinin hakkı vardır. Yani
haklarına helal gelen efendidir. Bunun için bedeni güçsüz kılan nafile oruç gibi. Bu durumda efendisini bağlamaz. Kölede muh-sar, yani bir mani
nedeniyle ihramdan çıkan kimse durumuna düşer.
Kadın da ancak kocasının izni alınarak nafile ihrama girebilir. Zira kocasının haklarını kaybetmesi vardır. Eğer kadın kocasından izin almadan
ihrama girerse, kocasının onu ihramdan çıkarma hakkı vardır. İtikafta olduğu gibi, bu halde de ihramlüığına son verebilir. Bu şekilde olan kadın
muhsar kabul edilir. Zira bu kadın o manadadır.
Ana-baba farz ve nezir, yani adak haclardan çocuklarını men edemesler. Onların izni olmadan çocuklar ihrama girse, ana baba onları ihramran
çıkaramazlar. Çocuğun da farz ve vacib haccı terk etme hususunda ana babasına itaati farz değildir. İhramdan çıkmada ve hatta tüm vaciblerde
böyle olur. Cemaat namazı, cumalar ve farz olan ilme talib olarak sefere çıkmaları namaz kılmaları gibi. Bu konularda ana babanın izni muteber
değildir.
5. Yol emin olmalıdır. Can ve mal güvenliği yoksa veya yolda savaş tehlikesi varsa, hac ve umre vacib olmaz. Zira insanların zarar görmesi söz
konusudur. Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"Sakın kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın..
[120]

 
6. İstidaat (Güç Yetirme):
 

"Oraya (gitmeye) yol bulabilen kimseye Allah İçin Kâ'be'yİ ziyaret etmek farzdır. 
[121]

Ibn. Ömer'den şöyle rivayet edilmektedir. "Bir kişi Rasulullah'a "Ey Allah'ın Rasulü! Haccı vacib kılan nedir?" dedi.Rasulullah (sav) "azık ve

binektir" dedi.
[122]

Kur'an-ı Kerim de 'istitaat' şeklinde varid olan kelime, azık ve binek ile tefsir edilmiştir. İstitaat, güç yetirmek, hac ve umreyi yerine getirmek için,
binek ücretine ve kendisine lazım olan, gidiş geliş harçlığına, binaenaleyh, bugün pasaport ve toprak bastı parası ve benzeri masraflar gibi kendisine
lazım olan mala sahib olmaktır. Aynı zamanda hacca giden kimsenin malının borcundan fazla olması gerekir. Kendisinin gidiş, geliş masrafını

karşıladığı gibi ailesinin nafakasını da karşılayacak yeterlilikte olmalıdır.
[123]

Güç yeterliliğinin üç çeşidi vardır; Beden, mal ve güvenlik.
 
1. Bedeni Yeterlilik:
 
Vücudun sağlığıdır. Bu nedenle hastayai yatalağa, kötürüme, îelçlı ve kendine rehber bulsa bile âmâya, hac farz değildir. Binek ü-zennde kendi
kendine duramayan yaşlı, mahpus ve yönetimce haksız bir men etme ile hacca gitmesine müsaade edilmeyen kimse de aynı hükme tabi olup,
bunlara da hac farz değildir. Zira Allahu Teâlâ haccın farz olması için güç ve imkan yeterliliğini şart koşmuştur. Bundan maksad şöyle tasavvur
olunmuştur. Bir şeyin yükümlülük için belli bir yeterliliğin var olması gerekir. O da bunun için gerekli sebep ve ulaşım vasıtalarının istenen şekilde
varlığıdır. Vücudun hacca gidip gelecek şekilde her türlü hastalık ve özürlerden uzak olması bu sebebler cümlesindendir.



İbn. Abbas; "...ona yol imkanı bulabilene..." ayet-i kerimesinde geçen yolu; vücut sağlığı, binek yol azığı ve maniyetler, bunlar için olmamasında
tefsir etmiştir.
 
2. Mâli İstitaa:
 
Gidiş ve dönüşlerinde kâfi olacak yiyecek ve içeceğe, sağlam bîr bineğe sahib olmasıdır. Bununla beraber olarak, lazım bir mesken ve o mesken
için lazım olan eşya, elbise, hizmetçi, bunlarla beraber dönüşüne kadar geride bıraktığı aile fertlerine kafi miktarda yiyecek ve içeceğe sahib olması
lazımdır. Mali istitaatm manası budur. Binek imkanı ile alakadar olan şartları ise şunlardır:
a.) Bineğin kendi namına kaydedilmesi lazımdır. Bunun için başkaları ile nöbetleşe binilecek bir bineğe sahib olması kafi değildir. Bu gün ise bu
husustaki güç otomobillere, vapur ve uçaklara binebilmekle meydana gelmektedir.
b.) Bineğin her şahsa göre, uygun durumunun olması lazımdır. Örneğin: devenin üzerindeki bir kaç şahsın, ayrı ayrı binmesine mahsus yerlerden
birine binemeyen her hangi bîr şahıs, hörgüç gibi daha geniş ve elverişli bir yer olmazsa o zaman hac bonçlusu olmaz.
c.) Malum olan bir mesafenin uzaklığının olması. Binaenaleyh bir kimse Mekke'ye üç günlük veya daha fazla mesafede bulunmalıdır. Fakat
Mekkeli veya Mekke'ye üç günden az bir mesafede bulunan kimse yürüyebildiği sürece hac yapmak mecburiyetindedir.
 
Emniyet Bakımından Yeterlilik:
 
Bu, yolun güvenli olmasından meydana gelir. Güvenlik rüşvetle sağlanmış olsa bile. Zira emniyetsizlikte hac mümkün olmaz. Ebu Hanifeye göre;
haccın farziyyeti yol emniyyetinin olmasına bağlıdır. Bazılarına göre emniyet, edasının şartıdır.
 
Kadının Güvenliği:
 
Kadının beraberinde, kocasının veya akıllı, ergenlik çağma girmiş, güvenilir, fasık olmayan bir mahremi, bir akrabası olmalı. Mah-remsiz veya
yanında kocası olmaksızın haccetmesi harama yakm bir kerahetle mekruh olur. Bu, kadınla Mekke arasında üç gün üç gecelik veya daha fazla
mesafede bir yol bulunması durumunda şarttır. Eğer bir kadın mahremsiz haccederse kerahetle beraber caizdir. Burada malumdur ki, mahreminin
olmaması halinde kadının, mutlaka evlenmesi kesinlikle lazım gelmez. Mahremin bulunması haccın far-ziyyetinin şartıdır.
Bazılarına göre, edasının şartıdır. Kadının süt kardeşiyle yolculuğa çıkması caiz değildir. Zira bu zamanda fitne ortamı çok tehlikelidir. Zira genç

yakınların, biriyle yalnız kalmasının keraheti vardır. 
[124]

Kemal b.Humam'ın Fethul-Kadir adlı eserinde tercih ettiği görüş, sağlık ve yol emniyetinin yanı sıra, mahreminin de bulunması haccın vacib
olmasının şartı olur. Binaenaleyh, hastalık, yol tehlike si veya kocasının veya mahreminin yanında olmadığı zamanlarda vasiyet şart olur. Sonra
yiyecek, içecek ve binek gibi, haccın vacibi-yeti için lazım olan şartların varlığına belde halkının çıkacağı zaman itibar edilir. Eğer çıkış vakti
gelirse ve aynı zamanda, mal da elinde o-lursa bu malı hac yolundan başka bir yerde sarfetmesi caiz değildir.
Malikîlere göre güç yeterliliği, günün şartlarına göre, yaya ve binekli olarak Mekke'ye yetişebilmesidir. Bu da yalnız gidişiyle alakalıdır. Dönüş
şartı ise ancak Mekke'de veya oraya en yakın bir yerde konaklama ve yaşama imkanının olmaması şarttır. Şu halde yalnızca kendi ülkesine
dönmesi lazım gelmez.
 
Güç Üç Şekilde Olur:
 
a) Beden gücü
b) Kişilerin durumları ve seviyeleri ölçüsünde yetecek yiyecek, içeceğin bulunması.
c) Yol imkanı: Kara veya deniz yolu olabilir. Birinin tercih edilmesi güvenliğin daha çok olmasına aittir.
Şafıîlere göre: Mekke'den kasr mesafesi (89 km) uzaklıkta bulunan bir kimsenin bulunması lazımdır. Öyle kimsesinin hac ve umre yapma
gücünde olabilmesi daha önceki üç şıkkı da içine alan yedi şarta bağlıdır.
 
İstitaat İki Çeşittir:
 
1. Bir fiilî istitaat: Kişinin hac ve umreyi bizzat yapabilmesidir.
2. Dolaylı istitaat. Yaşlılık, hastalık ve benzeri şeylerden dolayı kişinin kendi yerine vekil göndermesidir. îbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir.
"Cüheyne kabilesinden bir kadın Rasul-ü Ekrem (sav)'e gelerek şöyle sordu. Ey Allah'ın Rasulü! Annem hacca gitmeyi nezir etmişti, fakat
haccetmeden öldü. Onun yerine ben hac yapabilir miyim? Evet sen onun yerine haccet. Acaba annenin bir borcu olsa sen onu ödermiydin? Evet

öderdim.  Öyleyse Allah'ın borcu ödenmeye daha layıktır." 
[125]

3. Neseİ'nin rivayetinde ise şöyledir: "Bir kişi Hz. Peygamber (sav)'e şöyle sordu. "Ey! Allah'ın Rasulü! Babam hacetmeden öldü, ben onun yerine
haccedebilir miyim?" "Eğer babanın bir borcu olsaydı, sen onu öder miydin? Evet!. Allah'a olan borç ödenmeye daha layıktır."
Buharı ve Müslim'in rivayet ettikleri başka bir hadis-i şerifte ise; "Husam kabilesinden bir kadın Rasulullah (sav)'a şöyle sordu: 'Ey Allah'ın Rasulü!
Allah'ın kullarına farz kıldığı hac çok yaşlı olan babama dafarz oldu. Babam binek üzerinde duramıyor. Ben onun yerine haccedebilir miyim?'
Rasulullah, evet yapabilirsin." buyurdu.
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Vacib Olan Hedy İki Çeşittir:
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
KURBAN

Kurban
Kurbanın Tarifi:
Kurban Kesmekle Mükellef Olanlar İçin Üç Şart Vardır:
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Mülahaza:
 
1) Ticari bir mala sahib olan kimseye hac ve umre farz olduğunda, onu satıp hac ve umreye gitmesi lazımdır. Yine nafakasını temin ettiği bir
arazisi olan ve hac ve umrenin de kendisine vacib, olduğu kimseye onu satıp hac ve umreye gimesi farz olur. Zira bir başkasına borçlu olduğu
ticaret malını veya tarlasını satıp o borcu ödemesi lazımdır. Hac ve umre de zenginin üzerine borç olduğu için, malını satıp hac ve umreyi eda
etmesi lazımdır. Bu görüş (Şafiî mezhebinin) en sağlam görüşüdür.
Şafiî alimlerinden bazıları, 'ticaret malı ile nafakasını temin ettiği tarlanın satılması lazım gelmez. Zira bunlar onun geçimini sağlamaktadır,
demişlerdir.
2) İçinde oturulan ev ve ev eşyalarının, hac ve umre için satılması vacib değildir. Zira bunlar zaruri ihtiyaçlardır. Bu sebeple bunların hac için
satılması teklif edilemez.
3) Hac masraflarını karşılayacak mala sahib olan kişi, evlen mek istediğinde iki durumda olabilir:
a) Evlenmediği taktirde, zina yapmamaktan emin olan kimsenin haccı öne alması gerekir,
b) Evlenmediği taktirde zinaya düşmekten korkan kişinin ise evliliği öne alması efdal olandır.
4) Mekke'ye iki konak veya daha az bir mesafede oturan ve yürüyebilen bir kişinin, yürüyerek hacca gitmesi vacibtir. İki konak, e-ğer binek
kiralayacak parası yoksa yirmi dört saatlik bir mesafedir.
5) Hac ve umrenin kadına farz olması için geçmiş olan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlarıda sayabiliriz:
a) Kocasının da kadınla beraber olması veya yanında bir mahreminin olması. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kadın iki günlük yolculuğa

ancak kocası veya bir mahremiyle çıkabilir. 
[1]

 Başka bir hadis de şöyledir: "Kadın ancak mahremiyle beraber sefere çıkabilir. 
[2]

b) Yanında iffet sahibi güvenilir iki kadın olması. Böyle üç kadın olursa, kocası veya mahremi olmadan yolculuğa çıkabilirler. Zira onların bir araya
gelmesi güvenlik ve emniyet için yeterlidir. Kendisiyle beraber hac ve umreye giden bîr mahremi olmayan kadının, eğer parası varsa onun parasını
da ödeyerek mahremiyle gitmesi gerekir. Bu hacca gitmenin vacib olmasının şartıdır. Caiz olmasının şartı ise yanında iki kadının olmasıdır. Yol
emniyeti sağlandığı taktirde tek başına hacca gidebilir. Ancak bu sadece farz olan hac içindir. Farz olmayan hacda ve başka yolculuklarda kocası
veya mahreminin yanında bulunması şarttır.
Kadının tek başına hacca gitmesinin caiz olmasının delili; Hz. Peygamber (sav) 'in Adiy b. Hatem'e söylediği şu sözdür: "Eğer benden sonra

yaşarsan, bir kadının Allah'dan başka kimseden korkmadan tek başına Hire'den kalkıp Kâ'be'yi tavaf ettiğini göreceksin." 
[3]

Kadında bulunması lazım olan şartlar; Kocasının vefatı dolayısıyla iddet içinde bulunmamalıdır. "Rabbınız olan Allah'dan korkun (da boşanan
kadınların iddetlerini uzatmayın) onları evlerinden çıkarmayın, (iddetleri bitinceye kadar) kendileri de çıkmasınlar. Meğer ki, açık bir edebsizlik

etmiş olsunlar. 
[4]

Kadın ancak kocasının izniyle hacca gidebilir. Eğer kocası gitmesine izin vermezse, kadının hacca gitmesi caiz olmaz. Kocasının izni olmadan

hacca gidemeyen tadın günahkar olmaz. Onun yerine hac yapılır.
[5]

Alimlerin çoğuna göre; erkek karısının farz olan haccı yerine getirmesine engel olamaz. Bu görüş İmam Şafıînin görüşüdür. Zira hac farzdır. Ona
mani olamaz. Tıpkı ramazan orucundan ve beş vakit namazdan kişi karısını alı koyamadığı gibi, bu şekilde olan farzı da yerine getirmesine engel
olamaz. Binaenaleyh, kadının hac için kocasından izin istemesi uygun olur. Kocasının izni olursa iyi olur. Fakat kocası karısını nafile hacdan
menedebilir. Şafîîlere göre koca, sünnet ve farz olan bir hacdan karısını men edebilir. Zira onun haklarını yerine getirmek her şeyden önce
gelmektedir. Aynı zamanda hac acele olarak yapması lazım gelmez. Bu haccın farziyyeti daha sonra da yerine getirilebilir. Zira oruç ve namazdan
alı koyamaz. Bunların hac ile arasında zaman farkı vardır. Oruç, namaz, hemen vaktinde eda etmeleri farzdır. Fakat hac ise uzun bir zamanda
yapılmak durumundadır.
Alimlere göre mahrem; neseb, süt emme ve evlilik, meşru bir sebeble evlenilmesi ve ebediyyen haram olan kişilerdir. Ebediyyen kaydı ile, kız
kardeşin, halanın kocası, meşru bir sebeble kaydı ile şüpheyle birleşilen kadının annesi ve kızı, haramlığı kaydı ile dena-leşen kadınlar mahrem

kelimesinin tarifi dışında kalmaktadır.
[6]

Burada tarif ettiğimiz gibi Şafıîlerle, Malikîler ve diğer fakihler arasındaki görüş ayrılığı yalnızca hac yolculuğu dahil bir farzın yerine getirilmesi
ile alakadar yolculuk meselesindedir. îcma ile mutlak yolculuk buna kıyas edilmez. Zira bir hadislerinde Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bir
erkek bir kadınla o kadının mahremi yok ise kesinlikle bir arada başbaşa kalmasın. Bir kadın da ancak mahremi ile yolculuğa çıksın. Bir adam
kalktı ve; "Ey Allah'ın Rasulü! Benim karım hacca niyetle yola çıktı. Bende şöyle şöyle bir gazveye yazıldım' dedi. Peygamber (sav); "Git karınla

birlikte haccet" buyurdu. 
[7]



Şu halde kadınlara ait şartlar daha önceki mezheplerin açıklamalarından daanlaşıldığı gibi iki şıkka ayrılır:
1. Yanında eşinin veya mahreminin bulunması gerekir.
2. Boşanma ve kocasının ölümü sebebiyle iddetini beklemekte olmamalıdır. Böylece her iki durumu bir araya getirmek en iyi yol olarak ortaya
çıkar. Hesaba konmalıdır ki, bu ki şart bedenin hastalık ve körlük gibi yolculuğa mani afetlerden, hapis gibi men edici durumlardan halı olması ve
yol güvenliğine ilişkin şartlarla bir arada hesaba katılmalıdır.
Hanefîlere göre bu şartlar beş taneden ibarettir. Haccın yapılması için gerekli olan haccın şartların dan dır. Farz oluşuna dair şartlar ise yine
Hanefîlere göre sekiz tanedir: müslüman olmak, akıllı olmak, ergenlik çağma girmiş olmak, hürriyet, vakit, Mekke'de dahi olsa yiyecek ve içecek

imkanı, zahmetsiz bir şekilde binek temini olmak.
[8]

 
Hacda Vekillik ve Başkalarının Yerine Haccetmik:
 
Bu meselelerde şu bilgiler gündeme gelmektedir; İbadetlerden vekilliğe elverişli olanlar ve olmayanlar. Bunlar üçtür:
1. Zekat; keffaretlerin ve kurbanların bölüştürülmesi gibi sadece mali ibadetler. Bu ibadetlerde zaruret olsun olmasın farketmez. Hacda vekillik
ittifakla caizdir. Zira bunlardan maksad, yapanların bu yolda fayda elde etmesidir. Bu iş asıl veya vekil her iki şahıs aracılığı ile de temin edilmiş
olmaktadır.
2. Namaz ve oruç gibi yalnız bedenî ibadetlerde vekillik caiz değildir. Zira bu tür ibadetlerden maksat, bizzat nefsi kulluk için meydana
getirmektir. Şu halde bu vekillik ile öyle kulluk meydana gelmez.
3. Bedenî ve mali olan bir ibadet, hac gibi. Malikîlerden başka cumhura göre; bu şekildeki ibadetlerde acizlik ve zaruret karşısında vekil tayin
edilmesi caizdir. Zira böyle olan bir hacda meydana gelecek zorluk bizzat yapmakla başa geleceği gibi, mebdelun minhunun yani kendisinin
malıyla olduğundan başkasının yapmasıyla da meydana gelmektedir.
îşte bu ibadet aynı zamanda yolculuklardaki harcamalarla mali bir ibadet olması nedeniyle namazdan ayrılır. Malikîlere göre: ücretli olsun
olmasın, hayatta olan bir kişinin yerine farz ve nafile hacda vekil tayin edilmesi caiz değildir. Bu nedenle yapılan icare batıldır. Zira hac bedenle
yapılan bir ibadettir. Vekil tayin etmek caiz değildir. Mesela: namaz ve oruç gibi.
Bu ibadetten maksad vatanı ve alışılmış rahat ortamları terke-derek kendi nefsine terbiye vermektir. Kabri, ahireti ve Allah'a dönüşü hatıra getirmek
için, dikişli elbise vb. şeyleri terketmedir. O topraklarda Allah'ın mukaddesatını yüceltme vardır. İnsan bu ibadette taş atmak, Safa-Merve arasında
koşmak gibi hakikatini bilmediği pek çok şeye kayıtsız olarak bağlar. İşte bütün bu güzel hedefler ancak yapanın kendisi için tahakkuk etmesi
gerekir.
Ancak ölmüş biri eğer vasiyyet etmişse onun yerine haccetmek kerahetle sahih olur. Şu halde ölü yerine nafile hac ise mekruhtur.
Amellerin sevabını ölüye hediye etmek: Fakihler dua, sadaka ve kurban sevablarınm ölüye ulaşacağı cihetinde ittifak halindedirler. Bunun delili
Peygamberimizin (sav) daha evvel de kaydettiğimiz şu hadisidir: "İnsan öldüğü zaman üç şey dışında amali kesilir. A-kan yani devam eden sadaka,
faydalanılan ilim ve kendisi için dua eden salih evlat."
Ehli sünnetin cumhuruna göre; bir kimse namaz, oruç, sadaka, Kur'an tilaveti vs. gibi amellerin sevabını başkasına bağışlayabilir. Şöyle der:
"Allah'ım yaptığımın sevabını filan şahsa ver." Zira Peygamber (sav) "Biri kendine, diğeri de ümmetinden yüce Allah'ın birliğini ikrar ve kendisinin
tebliğine şehadet edenlere olmak üzere iki âlâ koç kurban etmiştir."
Böylece o koçlardan birini de ümmeti için kurban etmiş bulunmaktadır. Ayrıca, "Biri, Peygamber (sav)'e sordu: Anam, babam vardı ve ben onlara,
hayatlarında iyilik ederdim. Şimdi ölümlerinden sonra nasıl iyilik edebilirim?" Peygamber (sav) buyurdu: 'Kendi namazınla birlikte onlar için
namaz kılman ve yine kendi orucunla birlikte onlar için oruç tutman, ölümden sonra onlar için yapabileceğin itaatların d andır."

İnsan için ancak çalıştığı vardır..." 
[9]

Ayette kastedilen anlam, kişinin ancak kendisi için bağışladığı vardır, şeklindedir. Nitekim Kemal b. Numan da aynı sonuca varmışa tır. Şu halde
ona verilende adalet değil, aynı zamanda lütuf ölçüsü gözetilir, şeklinde yorumlanmıştır.

Nitekim iman edipte zürriyetleri, nesillerinde iman ile kendilerine tabi olanlar yok mu? Biz onların nesillerini de kendilerine teslim ederiz. 
[10]

İnsan öldüğünde üç şey dışında ameli kesilir..." bu hadisi şerifte başkasının amelinin kesileceğine bir işaret yoktur. Kimse başkası adına oruç
tutamaz ve namaz kılamaz" bu hadisi şerifin sevabla alakası yoktur. Yalnızca mesuliyetinden kurtulmanın mümkün olmayacağını haber
vermektedir.
 
Hacda Vekilliğin Meşruluğu:
 
Haccetmeden ölen veya mal varlığı olup da bir özür sebebiyle haccetmekten aciz olan kimse kendi yerine hac yapabilir. Bu meselede fakihlerin
görüşleri şöyledir. Hanelilere göre; yeterli mal varlığına sahib olup da hastalık ve buna benzer sebeblerle bizzat haccetmesine imkan olmayan bir
kimsenin kendi yerine başkasına haccettirmesi lazım gelir. Bu şekilde olan haccın yapılması, farz olan hac yerine gelir. Şu halde hacda vekillik
ancak acz halindedir. Aczin de ölünceye kadar devam etmesi şarttır. Kuvveti yerinde olduğu halde sağlığında haccetmeyen kimse adına da haccın
yapılması caizdir. Hatta bu şekildeki olan kimsenin kendi adına haccedilmesini vasiyet etmesi farzdır. Vekil olan kişinin kendi bölgesinden olması
şarttır. Eğer başka bir yer tayini yoksa. Aksi halde yanlış olur. Netice itibarıyla hacda vekilliğin iki şekilde olduğu anlaşılmaktadır: Acizlik ve

ölümden sonra vasiyyet.
[11]

 
Hacda Vekaletin Şartları Şunlardır:
 
1. İhrama girerken vekilin asil yenine niyetini getirmesi.



Aslinin, zengin olduğu halde haccı bizzat ifa etmekten aciz olması.
3. Acz halinin hapis ve hastalık nedeniyle ölünceye kadar devam etmesi. Acz hali ölmezden önce sona ererse naibin yani vekilin haccı kafi gelmez.
Zira başkasının yerine hac, kıyasın aksine, iyileşmesi umulmayan acz sebebiyle sabit olmuştur. Bu nedenle cevaz bununla bağlı olmuştur. Bu
Hanefî ve Safirlerin görüşüdür. Hanbeli-lere göre ise, başkasına yaptırılan hac, kişi sonra iyileşse bile hac yeterli olur.
Başkasını vekil olarak gönderecek kimsenin hac ile yükümlü olması lazımdır.
Özrün,vekil göndermezden önce mevcud olması.
6. Hac masraflarının tamamının veya çoğunun asilin malından verilmesi lazımdır. Bununla beraber varisin sevabta bulunarak mirasçısı olduğu
kimse için hac yaptırması caizdir.
7. Mikat'ta asilin talimatına uygun olarak ifrat, temettü veya kıran hac çeşitlerinden birisine niyet edilmesi lazımdır. Haccın sahih olması için naibin
ehliyet şartlarını taşıması lazımdır.
9. Hanefîlere göre: hac İçin adam kiralama yani icare akdi caiz değildir. Hanefîlere göre daha önce farz haccı eda etmemiş olan kişinin başkasının
yerine hacca gitmesi mekruhu tahrimiyyedir. Zira "Haş'ameli bir kadın üzerine hac farz olduğu halde, aşırı yaşlılıktan dolayı haccedemeyen babası
için hac yapıp yapamayacağını sormuş; Hz.Peygamber de onun yerine hac yap emrini vermiştir." Bu hadisin mutlak anlamına göre Hz. Peygamber
(sav) kadının daha önce kendi farz haccını eda edip etmediğini sormamıştır. Malikîlere göre bu şekilde olan hac mekruhtur. Şafiî ve Malikîlere
göre kendi farz haccını eda etmemiş bir kimsenin başkasının yerine haccetmesi sahih değildir. Zira "Şübrüme'nin yerine telbiye getiren bir adama
Rasulullah (sav) "Önce kendi adına hac yap, sonra Şübrüme için hac yaparsın' buyurmuştur." Onlar el-Haşamiyye hadisinin, Hz. Peygamberin, o
kadının daha evvelce kendi haccını yerine getirdiğini bildiğine hamlederler.O Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
İslamda saruret yoktur." hadisi de bunu destekler. Saruret kendisi haccetmediği halde başkasının adına hacc yapılmasıdır.
Yerine hac için bir kimsenin tayinini vekil olarak belirlemişse, onun haccı bizat yapması gereklidir. Genel izin olursa, o zaman vekilin vekili sahih
olur. Vekilin haccı fasit olursa, hac masraflarını a-sile ade etmek zorundadır. Aynı zamanda kendisi kaza ile yükümlüdür. Vekilin asilin talimatına
göre hareket etmesi gerekir. Ve aynı zamanda tam hac için ihrama girmesi şarttır. Yukarıda zikredilen şartlar Hanefîlere göre farz ve vacib hac
içindir. Başkasının yerine nafile hacda müslüman, akıllı, mümeyyiz olma dışında bir şart yoktur. Şa-fîîlere göre: iki durum olduktan sonra başkası
onun yerine hacca gitme hakkına sahiptir.
1. Güçsüzlük, kötürümlük ve yahut yaşlılık. Şu veya bu şekilde kuvvetsizlik nedeniyle binek üzerinde duramayacak halde bulunan her hangi
kimsenin, kendi adına haccedecek birini bulabildiği taktirde ücret karşılığı bunu yaptırması caizdir.
2. Hac vazifesini yerine getirmemiş ve aynı zamanda ölmek ü-zere bulunan kimsenin hali: Bu kişinin varisleri geride bıraktığı mirasından onun
adına hac yaptırmaları kesinlikle caizdir. Örneğin: Borçlarının ödenmesinden sorumlu bulundukları gibi. Şu halde hacca muktedir olmak iki şekilde
olur. Doğrudan doğruya kendisi yapması veya onun yerine başkasının yapması. Birinci halde geçmiş olan şartlar geçerlidir. Mekke ile arasında iki
konak veya daha çok mesafe bulunan kişi için binek, yiyecek, içecekten sonra hacca yetişmeye elverişli bir zamanın bulunması şarttır. İkincisi ise,
bir kimsenin ölüm, hastalık veya yaşlılık gibi nedenle haccedememesidir. İyileşme umudu olmayan bir hasta veya binek üzerinde duramayacak bir
halde olan kimse veya zorluk ile durabilecek bir yaşlı adına başkasının haccetmesi caizdir. Bir kimsenin üzerine haccetmesi vacib olur da, bu
vacibiyyetini yerine getirmeden ölürse, eğer geride mal bırakmşsa onun yerine hac yaptırılması lazımdır. Şayet mal ve miras bırakmamışsa varise
böyle bir yükümlülük yoktur. Ölen kimsenin ister vasiyeti olsun ister olmasın, yabancı veya varis ölenin yerine haccedebilir. Güçsüz kimsenin İzni
olmadıkça, onun yerine haccetmek caiz değildir. Eğer kendi yerine haccedebilecek birini bulabilirse ve bu şahsa anlaşma günü itibariyle, temel
ihtiyaçlarından fazla olarak kâfi bir ücret verebilirse onu vekil tayin edebilir. Bu ücret ister binekli ister yaya ücreti olsun. Önemli olan anlaştığı
kişinin razı olmasıdır. Ölü ve güçsüz yerine, en güçlü görüşe göre, nafile hacda vekil tayin edilmesi caizdir. Eğer güçsüz olan kimse, yerine

haccetmesi hususunda birine vekalet verse (en sağlam görüşe göre) iyileştikten sonra yapılan haccı kendisinin tekrar etmesi gerekir.
[12]

Bir kimsenin üzerine hac vacib olursa, haccetmeden önce ölümü halinde bakılır; şayet edasına imkan bulamadan ölmüşse farz onun üzerinden sakıt
olur. Eğer edasına fırsat bulduktan sonra ölmüşse hac vazifesi üzerinden sakıt olmaz ve mirastan haccm kazası gerekir. Ayrıca bu haccın kazasına
mikattan başlanılması lazımdır. Zira hac mikattan itibaren farz olmaktadır.
Eğer hac borcu ile, bir insana ait borç biraraya gelmişse miras ise her ikisine kifayet etmiyorsa, bu durumda hac borcu öne alınır. Hanbelîler de

Şafîîler gibi iki durumdan başkası adına yapılan hac caiz olur. 
[13]

Alimlerin ittifakı ile kadının kadının vekili erkek olabileceği gibi, erkeğin vekili de kadın olabilir. Hanefîlere göre kadının bu şekilde ki haccı bazen
noksanlıklarla beraber, sahih olduğu için kerahetle beraber kabul edilmektedir. Hanefîlere göre tavaf, say' sırasında koşmaması ve traş olmaması

noksanlık sayılır.
[14]

Maliki ve Hanefîlere göre vasiyet etmesi halinde ölü yerine hac yapılabilir ve vasiyyette malın üçte birinden karşılanır. Malikîlerden başka cumhura
göre; hastalık ve ona benzer sebelerden dolayı hac-cedemeyen, hayatta olan kişi yerine de hacca gitmek caizdir.
Hanefî ve Malikîlere göre; vekilin haccı kendisine vekil olunanın bölgesinden olmalıdır. Şafıîlere göre ise mikattan olmalıdır. Şafiî ve Hanbelîlere
göre; vasiyet yalnız olarak mirasın üçte birinden değil, aynı zamanda ana maldan da karşılanır. Vekilin ölü adına yapacağı hac cumhura göre hemen
ve derhal yapılmalıdır. Zira ayet-i kerime'de:

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın.
[15]

 ve "..oraya yol imkanı bulabilen insanlara Kâ'be'yi haccetmek birborçtur  buyurulmaktadır.
Burdaki emir acele ve hemen anlamındadır. Safirlere göre bu e-mir teTıir ve geciktirilmeye müsaittir. Bu nedenle vekilin de te'hir etme ve erteleme
hakkı vardır. Zira Peygamber (sav) Hz. Ebu Bekir'i hacca memur etti ve kendisi Medine'de kaldı. O esnada ne harb halinde idi nede herhangi bir
engel söz konusu idi. Hacca muktedir olduğu halde başka gitmeyenler de vardı. Bu da gösteriyor ki hac hemen yerine getirilmesi gereken bir farz

değildir. Geciktirilmeye müsaid bir farzdır.
[16]

İlk Hanefî fakihleri hac, ezan, Kur'an ve fıkıh öğretimi ve daha ibadet muhtevalı benzeri işlerden müslümanm bizzat yapması lazım olan fiiller
arasına girdiği gerekçesiyle, ücret alınamayacağı görüşündedirler. Mesela; biri diğerine 'seni kendi adıma şöyle haccetmen için icare aldım' dese,



onun gibi yapılan hac yerini bulmaz, yani caiz olmaz.
Fakat hangi mezhebe göre bu hac kesin olarak caizdir. Böyle bir anlaşmada ücret zikredilmeden, yani senden adıma haccetmeni istiyorum' der.
Tabii ki, anlaştığı kişiye bu ibadetin yapılması için gerekli ve yeterli mâlî yardımı sağlamak mecburiyetindedir. Zira naib olan şahıs, kendisi bütün
bu işle uğraşacaktır. Onun için bu hac kesinlikle caizdir. Zira ücret betal olduktan sonra geriye yalnızca hac isteği kalmaktadır.
Bir kimse başkası adına haccetse, kendisine verilen ücrette bir artış sağlansa, bu fazlalık hac yaptırana geri verilmelidir. Fakat varisler bağışlar veya
ölü daha önceden artanın haccedene verilmesini vasiyet ederse o zaman geri alınmaz. İster hac ister başka ibadetler olsun, hiç biri için ücret
alınması caiz değildir diyenlerin delili: "Ubeyy b. Kâ'b, bir şahsa Kur'an öğretiyordu. O şahıs kendisine bir yay hediye olarak verdi. Ubeyy bu
meselede Rasulullah'm fikrini sordu.
Rasulullah'in cevabı; Eğer ateşten bir yay kuşanmak hoşuna giderse al." oldu.
RasuluUah (sav) Osman b. Ebul-As'a, "Ezanına ücret almayacak bir müezzin görevlendirin." buyurmuştur. Bunların hepsi ibadettir. Her
müslümanm zaten yapması gereken birer ibadettir. Namaz ve oruç için ücret alınmadığı gibi, diğerleri için de alınmaz. Bütün fakihler ve son
Hanefî fakihleri hac için ücret alınabileceği fikrindedirler. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Alacağınız en haklı ücret, Allah'ın kitabı için
aldığınız ücrettir."
Başka bir hadis ise şöyledir. "Peygamberimiz (sav)'in ashabı Allah'ın kitabını şifa niyetine okumaya ücret almıştır. Aynı zamanda RasuluUah'a
haber vermişler ve o da hoş karşılamıştır." Hem aynı zamanda bizzat ilk Hanefî fakihlerinin de belirttiği gibi hac masraflarını almak caizdir.
Bunun gibi cami ve köprü yapımında olduğu gibi, hac için de ücret almak caizdir. Netice itibariyle; diyelim ki, hac için ücret almak caiz olmazsa o
zaman vekilin yaptığı hac yalnız kendisi için o-lur. Vekile verilen mal kendisine yol masrafı olur. Vekil Ölse veya mahsur kalsa hastalansa veya
yolu sasırsa kendisine verilmiş olan mali imkan geri iade edilmez. Zira bu mal sahibinin izni ile verilmiştir. Fakat hac yasaklarından birini işlerse
gerekli cezayı kendi malından vermesi gerekir. Zira öyle bir yasak işlenmesinde kendisine izin verilmemiştir. Bu sebeble sanki vekil değilmiş gibi
cezayı vermek mecburiyetindedir- Haccı bozması halinde, aldığını İade edeceği gibi, haccı kaza etmek de kendisine aittir. Zira onun yapmış olduğu
hata ve suçlar yüzünden vekil tayin edenden hac sakıt olmuştur, îhmali durumunda ise, hac vakti fevt olursa yine kendisine aittir.
Fakat haccın kaçırılması, elinde olmayan sebeblerden olursa o zaman masraf iadesinden kurtulur. Zira öyle olaylarda gayr-ı ihtiyarı olarak bir şey
meydana gelse, mesuliyet kendisine ait değildir. Mesela öldüğünde yine aynıdır. Vekil yolun her hangi bir kısmında ölse, kaldığı yerde
tamamlamak gerekir. Vekilin üzerinde hac masraflarından fazlası bulunsa, meydana gelse o şeyleri sahibinin izni olmadıkça geri vermek
zorundadır.
Şayet vekil daha yakın bir yol varken başka bir yol seçerse aradaki farkı kendine aid olur. Şayet dönüş imkanı varsa Mekke'de kendisini seferi
kılacak bir zaman telıir olursa bu masraf yine kendisine aittir. Diri veya ölü yerine, ücret karşılığı hac caiz ise bu taktirde ücretin belirlenmesi, ücret
anlaşması gibi şartlar bunda da sahihtir. Buna göre vekilin aldığı ücret tamamen onun emrinde olduğu için istediği gibi tasarruf yapabilir. Almış
olduğu ücretle bütün giderlerini yaptıktan sonra, bir miktar fazla kalsa hepsi kendisine ait olur.
Yolu sasırsa, mahsur kalsa veya parasını yitirse bütün sorumluluğu kendisine aittir. Yani her hangi bir şekilde olursa olsun haccı yerine
getirmelidir. Zira onun borcudur. Fakat vekil öldükten sonra anlaşma geçersiz olur. Zira anlaşmanın sahibi yoktur. Onun için sözleşme de fesh
edilmiştir. Bundan sonra yapılacak hac, o vekilin kaldığı yerden devam edilir. Bu durumda hac yasaklarından yapılan o-lursa vekile aid olur. Zira
sorumlusu odur.
Malikîlere göre ücret hac için iki çeşittir.
1. Belli bir ücretle anlaşmak. Bu ücret ilgili kişinin kendine aittir. Aldığı ücret, giderleri karşılamazsa kendinden ekler. Şayet artarsa kendisine geri
verilir.
2. Müvekkil, yetecek miktar kendi yerine haccetmesi için göndereceği kişiye mali imkan sağlar. Şayet önce verdiği yetmezse, sonradan ihtiyaca
göre ek destekde bulunur. Artarsa geri verilir. Ölü e-ğer vasiyet etse ve mali durumu da yerinde olsa, kendiside haccet-memiş olsa o zaman malının
üçte birinden yerine getirilir. Eğer vasiyet etmezse haccedilmez. Ölü adına haccedilebilmesi tüm fakihlerce caizdir.
Fakat Hanefîlere ve Malikîlere göre; ölünün vasiyeti gerekir. Şafiî ve Hanbelîlere göre ise; muktedir olduğu halde ihmali sebebiyle, haccedemeden
ölmüşse o kişi yerine vasiyeti olmasa da haccetmek farzdır.
 
Hacca Mani Olan Durumlar
 
Hapis:
 
Haksız olarak veya maddî sıkıntı içinde olduğu halde, bir borçtan dolayı hapiste bulunmak hacca mani olur.
 
Kölelik:
 
Efendisinin kölesini farz veya nafile hacdan alıkoyma hakkı vardır. Fakat köle onun izniyle ihrama girmişse, o zaman hac ve umreyi
tamamlamasına engel olmaz
 
Evlilik:
 
İslam hukukçularına göre koca karısının farz haccına mani olmaz. Zira ilk yükümlülük yılında acele ve fevri olarak farz olmuştur. Şafıîlere göre ise
koca karısını farz ve sünnet hacdan men edebilir. Zira kocanın hakkı önce gelmektedir. Hac ibadeti ise ömür boyu eda edilebilir.
 
Ebeveyn:
 



Ana ve baba Mekkeli olmayan çocuğunu nafile hac ve umre i-Çİn ihrama girmekten ah koyabilir. Şu halde farz hacda mani olamazlar. Zira ana
babaya hizmet bir cihaddır. Fakat farz hacda ana babadan izin almak sünnettir.
 
Borçluluk:
 
Vadesi gelen borcu ödemek için başka bir malı olmayan borçlunun hac yapmasına alacaklı olan kimse mani olabilir. Vadesi gelmeyen borç hacca
mani olmaz.
 
Hacr Altında Bulunmak:
 
Sefih olan kimse için veli veya vasinin izni olmadıkça hacca gitmek caiz değildir.
 
İhsar:
 
Hac veya umre için ihrama girmiş olan kimsenin düşmanının mani olması veya hastalık gibi bir nedenle hac ve umreyi tamamla-yamadan ihramdan
çıkmak zorunda kalmasıdır. Böyle bir engelle karşılaşan kimseye de "Muhsar" denir. Ölüm veya malını vermekten başka engeli aşmaya gücü
yetmeyen hacı engelin kalkması umulan bir müddet durduktan sonra ihramdan çıkabilir. Ancak bu durumda kurban kesmesi lazımdır.
Bir kişi ihrama girdikten sonra hastalansa, Ebu Hanife'ye göre muhsar sayılır ve ihramdan çıkabilir. Şafiî, Maliki ve Ahmed b. Han-bel'e göre ise
ihramda iken hastalanan kimse uzun sürse bile olsa iyileşinceye kadar ihramlı olarak durması lazımdır.
Başkası yerine haccetmenin şartları:
1. Vekilin ihrama girerken adına haccettiği kimse için niyetini getirmesi. Zira vekil kendi adına değil vekili olduğu kişi adına hac etmektedir.
Bunun için diliyle: " Filanca adına ihrama girdim ve filanca adına telbiye getirdim." diye söylemesi en iyisidir. Örneğin şöyle söyleyebilir. "Allah
için filanca adına hacca niyet ettim ve yine onun yerine ihrama girdim. Filanca adına Lebbeyk..." Nasıl kendi adına haccederken bunları söylemesi
gerekiyorsa, bu halde de aynı şeyleri söyleyecektir.
Asil, mal varlığı olduğu halde, bizzat haccetmekten aciz durumda bulunmamalıdır.
3. Hapis ve hastalık gibi acizliğe sebeb olan durumların, ölüme kadar devam etmesi. Bu şart Hanefî ve Şafıîlerin ittifakıyla böyledir. Bir adamın
yerine haccettiği hasta, sonradan rahat olursa, o adam yeniden bizzat hacetmekle yükümlü olur. Hanbelilere göre yapılan hac yeterlidir.
4. Fakir veya kendine hac farz olmayan kimse, kendi yerine birisine haccettirirse o kişinin haccı sahih olmaz. Bu adama sonra hac farz olursa
durum değişmez.
5. Bir adama hac farz olduktan sonra, vekili tutmadan önce özrün meydana gelmesi lazımdır. Sağlam olan kimse başkasını kendi adına haccettirirse
ve sonra hastalansa bu hac onu borçtan kurtarmaz. Dördüncü ve beşinci şartlar kolay anlaşılır şartlardır.
6. Vekilin hacca ehil olması. Yani vekil akıllı, ergenlik çağına girmiş olmalıdır. Sarure; daha evvel kendi adına haccetmemiş kişiye denir. Hanefîler
daha evvel kendi adına haccetmemiş kişinin vekilliğini harama yakın görmüşlerdir. Malikîlere göre ise mekruhtur. Şa-fülere ve Hanbelilere göre,
vekil daha önce kendi adına haccetmemiş ise başkasının adına kesinlikle haccedemez. Zira Rasulullah "Kendi adına haccet sonra Şubrume yerine!"
buyurmuştur.
7. Hanefî'lere göre; hac için bir adamı kiralamak caiz değildir. Mesela bir adam başka bir adama, 'seni adıma haccetmen için kiraladım' dese, o
kişinin yerine haccetmesi caiz değildir.
8. Asilin istediği şekilde mikattan ihrama girmek. Asil kendisine hac emrettiği halde vekil hac yerine umre yapsa, sonradan Mekke'de hacca niyet
etse bu kesinlikle caiz değildir. Böyle yapan vekil zamin olur. Hatta asil ona Hacc-ı İfradı emrettiği halde, hacc-ı temettü yapsa yapılan hac caiz
olmaz. Şafıîlere göre vekilin asilin mi-katından başlaması gerekir. Zira hac ibadetleri mikattan itibaren gerçekleşir. Hanbelilere göre; vekilin hacca
asilin ülkesinden başlaması lazımdır. Zira hacca, gerek acizin gerekse ölünün kendi ülkesinden başlanması farz olur.
Eğer asilin iki vatanı varsa, bunların en yakınından vekil tayin edilir. Hacca çıkan biri yolda ölürse, öldüğü yerden itibaren hacca devam edilir.
9. Hac giderlerinin hepsini veya Hanefîlere göre büyük bir kısmını vekil gönderenin malından karşılanması gerekir. Ancak varisin bu meseledeki
durumu farklı olur. Zira varisin, kendi isteğiyle, ölünün vasiyeti olmamasına rağmen onun yerine haccederse ölü hac borcundan kurtulur. Vekil
bizzat kendi malından ölü adına haccetse ölü adına hac sahih olmaz. Bunun gibi kendi malından haccetmesi için varise vasiyette bulunmuş olsa
ölümün hemen akabinde kim kendi malı ile ölü adına haccetse, bu hac da sahih olmaz. Zira farz olan hac ölünün mal varlığı ile alakalıdır. Onun
malı ile yapılmayan hac kabule şayan değildir. Ölü ister vasiyet etsin ister etmesin fark yoktur.
Şafiî ve Hanbelîlere göre; isterse varis olsun, ister olmasın bir kişinin başkası adına mutlak anlamda yapacağı nafile haccın sahih olduğudur. Hatta
ölü vasiyet etsin etmesin durum değişmez. Onun yerine bunu yapan yabancı olsa ve varis tarafından da izin bulunmazsa durum yine aynıdır. Zira
bu durum, başka birinin borcunu yalnız iyilik olsun diye ödeyen kimsenin durumu gibirdir.
10. Kendisi adına haccetme talebinde bulunmak lazımdır. Ha-nefîlere göre; asilin, adına haccedilmesini istemesi veya bu yolda e-mir vermesi
şarttır. Şu halde, başkası adına, izni alınmadan hacce-dilmesi mümkün değildir. Fakat varis bu kararda değildir. Zira varisin miras bırakan adına,
izin almadan haccetmesi şahindir.
11. Tek hac için ihrama girmek. Asil yerine girerken birde kendi adına, yani iki hacca birden niyet etmek sahih olmaz. Elbette i-kinciyi terk etmek
zorundadır.
12. Emre aykırı fiillerde bulunmamak. Vekil kendisine ifrat haccı emredildiği halde, kıran veya temettü haccı yapsa bu hac, asil yerine geçmez. Asil
isterse ölü olsun farkı yoktur. Vekil aldığı masraf bedellerini karşılar. Umre için vekile vazife verilirse, bu emri yerine getirdikten sonra bir de kendi
adına haccetse veya hac emrini yerine getirdikten sonra birde kendi adına umre yapsa caiz olur.
13.  14. Vekil de asil de müslüman olmalıdır. Aynı zamanda a-kıl cihetinden de noksansız olmamalı bu sebeble bir müslüman, bir kafir, deli ve
akılsız için haccedemeyeceği gibi, bunun aksi de caiz değildir. Fakat delilik halinden evvel bir kimse hac yükümlüsü olmuşsa, o zaman kesinlikle



onun yerine haccedebilir.
Arafat'ta vakfeyi kaçırmamak.
16. Vekil, yaptığı haccı bozmamalıdır. Eğer her hangi bir sebeple bozarsa, asilin haccı sahih olmaz. Hanefîlere göre kaza etse de aynıdın. Zira asil
işin başında sıhhatli bir hac istemiştir. Fakat vekil asilin, verilen talimatına aykırı olarak davrandığı için almış olduğu masraf bedellerini
karşılayacaktır. Bu şekilde yapılan hac, asil yerine geçmez. Vekil yerine geçmektedir.
17.  Belli birinin vekaleten haccetmesini hususi olarak belli etmişse,  o kişinin bizzat haccetmesi gerekir.  Mesela "benim adıma Zeyd
haccedecektir, başkası değil" diyebilir. O zaman Zeyd'den başkasının haccetmesi kesinlikle caiz değildir. Bunu kim yaparsa yapsın ölü adına
haccedilmiş olmaz. Fakat asil daha işin başında, vekile yetki verse ve "dilediğince hareket et" dese, bu durumda vekilin, bir başkasına yol giderlerini
karşılayacak meblağı verme hakkı vardır. Böyle yapılan hac caiz olur.
18. Vekil ayrı ayrı iki kişiden hac teklifi almış olsa, bunlardan birini tercih etmek zorundadır. Her ikisi için birden hacca niyet etmesi halinde
tazmin yükümlülüğü altına girer.
19. Vekilin binek üzerinde hac seferine çıkması gerekir. Zira o bu yükümlülüğü binekli olarak yerine getirmek durumundadır. Yürüyerek haccettiği
taktirde aykırı hareket etmiş olduğu için, yol masraflarını karşılaması lazım gelir. Binaenaleyh bir başkasından kendi adına haccetmesini istese ve o
kişi yürüyerek hacca gitse, onun giderlerini karşılamak mecburiyetindedir. Hanelilere göre; yolun ekserisi binekli olarak geçirilmelidir. Harcama
sıkıntısı söz konusu olduğunda, yürüyebilir. Hac seferine binekli olarak çıkılması gereği, Malİkîlerden başka cumhurun görüşüdür.
Bütün bu şartlar Hanefîlere göre farz hac hakkındadır. Başkası yerine nafile hacda müslüman olmak, akıl ve temyiz gücüne sahib olmak kafidir. Bu
meseledeki ücretle vekalet şartları da öyledir. Nafile konusundaki genişlik, farzda bulunmadığından, bu hususta hoşgörü daha ağır

basmaktadır.
[17]

 
Haccın Vakti
 
Haccm belirli bir vakti vardır. Kur'an-ı Kerim buna şöyle işaret etmektedir. "Sana hilallerden soruyorlar, de ki; onlar, insanların ve hac vakitlerinin

ölçüsüdür.
[18]

"Hac bilinen aylardadır. 
[19]

 Malikîlere göre hac ayları; Şevval, Zilkade ve Zilhicce olmak üzere üç aylardan ibarettir. Bu ayların hepsi hac
aylarıdır. Zira "Hac malum olan aylardadır" ayetinin umumu, bunu göstermektedir. Ve yine buna göre, Zilhiccenin bütün günlerini hac vakti olarak
almak gerekmektedir. Zira a-yette cem' ifadesi kullanılmaktadır. Ve ceminin de en az üç olması gerekir. Şu halde, ay olarak üç aydır.
İhram vakti, Şevval'in ilk gününden, yani ramazan bayramının ilk gecesinden başlar ve kurban bayramı günü fecrine kadar devam eder. Buna göre
Arafat'ta bulunur ve kurban baynamı gününün fecrinden az evvel de ihrama girse, o kişi hacca yetişmiş demektir. Bu kişinin daha sonra, farz tavaf
ve sa'y yükümlülüğünü yerine getirmek lazımdır.
Zira onlara göre; asıl rükün gece Arafat'ta vakfe olduğuna göre, bu da aynı zamanda yerine gelmiş olmaktadır. Şevval ayı girmeden evvel ihrama
girmek onlara göre; kerahetle beraber sahihtir. Belirli yerden, yani mikattan önce ihrama girmek, gibi mekruhtur.
Zaman ve mekan itibarıyla, vaktinden evvel ihrama girmenin sahih olmasının sebebi: Esas olarak bu anlamda, malum olan vakit, farz anlamda
uyulması lazım gelen bir vakit değildir. Zira kemal ifadesi de vardır.
Farz tavafını zilhicce aymm sonuna tehir etmek te caizdir. Şevval başlangıcında kurban bayramı günü fecrinin az öncesine kadar olan müdde hac
ihramının başladığını gösteren süredir. Yani bu müdde içinde hac için ihrama girilir. Kurban bayramı fecrinin doğuşundan zilhicce ayı sonuna kadar
ki müddet de hacda çıkma müddetidir. Fakat Mekkeliler için en sahih olan görüş zilhiccenin başında ihrama girmektedir.
Hanefıler ve Hanbelilere göre; hac aylan şevval, zilkade ve zilhiccenin ilk on günüdür. Bu görüşün dayandığı ashabın meşhurlardan İbn Mesud,
ibn Abbas, ibn.Ömer ve ibn. Zübeyr'den rivayet e-dilen hadisi eriftir. Bir de Rasulullah'ın şu hadisidir: "Hacc-ı Ekber yani en büyük hac günü,
kurban günüdür." Hac aylarından olamayan her hangi bir gün, nasıl Hacc-ı Ekber günü olabilir? Hem, kurban günü, ziyaret tavafı gibi önemli bir
hac rüknünün yerine getirildiği gündür.
Ayrıca Akabe cemresi, kurban, traş, tavaf, sa'y ve Mina'ya dönüş gibi hacca ilişkin pek çok fiil, bugünde gerçekleştirilir. Belirtilmesi gereken bir
husus da Zilhicce aymm ilk on gününün geçmesiyle hac müddeti de dolmuş olur. Tabii, eğer bu müddet tam dolmamışsa, hac süresi kaçmamıştır.
Bu da gösteriyor ki, "hac belli olan aylardadır." ayetinde kastedilen ilk iki ay ve onu takib eden ayın bir kısmıdır.
Zilhicce'nin onundan sonraki kısım, hac ihramı ve rükünleri için vakit özelliği taşımadığından hac müddetine dahil değildir. Örneğin; Muharrem ayı
gibi. Cem'i lafzıyla iki şeyi ve üçüncüsünün de bir kısmını ifade etmesi imkansız değildir. Örneğin üç hayız halinde oluğu gibi. Fakat erkeğin eşini
boşadığı temizlik hali, buna rağmen söz konusu üç durum içinde sayılır.
Ayrıca, "Onlara da hac farz kılındı." ifadesi de onların çoğuna anlamındadır. Bu aylardan önce ihrama girilmesi durumunda, ihram caizdir. Bu

şekildeki ihram caiz olur. Umreye dönüşmez. Zira, "Hac ve umreyi Allah için tamamlayın" 
[20]

 ayetinin manası, genel bir manadır. Fakat böyle
durumlarda, hac ile ilgili işe yalnızca hac aylarında girişilebilir.
İhrama girmesiyle birlikte, gerçek anlamda ihramlı sayılabilir. Artık bundan sonrası ihramına girdiği haccı tamamlamaya kalır. Hanefi'lere göre,
haccın bir şartı da ihramdır. Bu nedenle vaktinden evvel girilen ihram caizdir. Zira abdest gibidir. İhrama girdikten sonra, bazı şeyleri yasak, bazı
şeyleri de lazım kılmaktan ibarettir. Bu her zaman mümkün olan bir şeydir. Böylece ihramı, mikatından evvel almak gibi durum meydana gelir. Zira
onlara göre, zaman mikatı, mekan mıkatına benzer.
Zira Buharının İbn. Abbas'tan rivayet ettiği; "Hac ihramına ancak hac aylarında girmek sünnettir." hadisine istinaden hac aylarından evvel ihrama
girmek mekruhtur. Hac ayları konusunda Şafıîle-rin görüşü de Hanefi ve Hanbelîlerin görüşü gibidir. Şu halde onlara göre de hac ayları sırasıyla
şevval, zilkade ve zilhicce ayının on gecesidir. Bu da kurban günü fecrinin doğuşuna kadardır.
Onların görüşlerindeki bir farkın izahını yapalım: Hac aylarından evvel hac ihramına giren kimsenin, söz konusu ihramı umre ihramı yerine geçer.
Zira hac ibadeti vakitli bir ibadettir. Şayet bu ibadete vaktinden evvel girişilirse o ibadet kendi cinsinden başka bir i-badete dönüşür. Farz namazları



gibi. Mesela öğle vakti gelmeden önce öğle namazını kılan bir kişinin bu ibadeti nafile namazın yerine geçer. Netice itibarıyla haccın vakti
gelmeden hac yapmak caiz değildir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. "Hac bilinen aylardadır." Buna kıyas olarak haccın vakti ne zaman ise
o zamandan önce ihrama girmek caiz değildir. Zira o da namaz vakitleri gibidir.
Bir yıl içinde birden fazla hac yapmak caiz değildir. Çünkü belirli olan müddet ancak bir hacca yetecek kadardır. Onun için birden fazala hac
yapılması kesinlikle caiz değildir.
 
Umre'nin Vakti
 

Fakihlerin ittifakıyla umre, hac aylarıyla beraber yılın bütün günlerinde yapılması caizdir.
[21]

 Şu halde belli olan vakit olmadığı için, bütün yıl
umre ihramına girmek sahihtir. Rasulullah (sav) Zilkade ve Şevval aylarında iki kez umre yapmıştır.
Ebu Davud'un Sünen'inde Aişe 'den sahih bir senhedle rivayet ettiği şu hadis-i şerifte de bildirildiği gibi: Rabuluüah (sav) Zilkade ve Şevval
aylarında iki defa umre yapmıştır."
Diğer bir Hadis-i Şerifte ise; "Ramazandaki umre, sevap bakımından bir hacca eşittir." Ve Müslim'in rivayetine göre de; "Umre hacca dahil oldu -
iki defa- hayır aksine ebediyete kadar." Bu hadisle ilgili en doğru yoruma göre; Kıyamete kadar hac aylarında umre yapmak caizdir. Bundan
maksad da hac aylarında umre yapılama-yacı yolundaki cahiliyye görüşünü reddetmektir.
Cumhura göre ise, yılda birden fazla umre yapmak mekruh değildir. Bunun için, yılda defalarca umre yapmak caizdir. Hatta kerahetine dair delil
yoktur. Zira Rasulullah (sav) "ŞevvaTin sonları ile Zilkadenin başlarında, buna delil teşkil eden şu hadislere de burada yer vermek lazımdır.
Buhari ve Müslim de yer alan Enes'in (ra) hadisinde; "Rasulullah (sav) dört sefer umre yaptı. Bunların tamamı hacca rastlayan Zilkade ayında
gerçekleşmiştir. Yine Buharı ve Müslim'deki Ebu Hu-reyre hadisi;

Umre, diğer bir umreye kadar aralarında geçen günahlara keffarettir. 
[22]

 İşte bu noktadan hareketle aynı günde olsa bile, çokça umre yapmak
Şafıîlere göre sünnet sayılmaktadır. Zira umre en kuvvetli görüşe göre, tavaftan sevab bakımından daha fazladır. Bu konuda en kuvvetli delil Hz.
Aişe'nin hadisidir. Diğer hadislerin bir yıla delaleti açık değildir.
Malikîlere göre, yılda birden fazla umre yapmak mekruhtur. Zira umre tavaf ve sa'yı içine alan bir ibadet olması hasebiyle, tıpkı hac gibi yılda bir
kez yapılabilir. Fakat haccm yıl içinde tekrarı mümkün olmayan belirli vakitte yapılan bir ibadet olduğu, lakin buna mukabil umrenin böyle belirli

bir vakti olmadığı için, namazda olduğu gibi tekrar tekrar yapılabileceği ileri sürülerek konu tartışılmıştır.
[23]

Hanefîlere göre; Arafatta vakfe günü, kurban bayramı günü ve bayramı izleyen üç teşrik günü umre yapmak tahrimen mekruhtur. Bunun sebebi o
günlerin hac günleri oluşudur. Malikîlere göre; Hac ihramınas giren bir kimse bütün bir yılın umre vakti olduğu şeklindeki keyfıyyetin dışındadır.
Bu nedenle tavaf, sa'y ve bütün cemrelerin atılması gibi, bütün hac görevlerini yerine getirmedikçe, umre ihramına girmesi imkansızdır. Tabii
dördüncü günü Mina'da kalkıp acele etmemesi halinde öyledir. Yani bu durumda, dördüncü gün zevalden sonra cemreleri atacak kadar bir zaman
geçince, umre ihramına girebilir. Tavaf ve sa'y olmak suretiyle acele ettiği taktirde mesela, atış süresi geçtikten sonra umre ihramına girebilir.
Özet olarak; Hanefî ve Maliki Mezheplerine göre, Umre sünnet-i müekkededir. Ömür boyunca bir defa yapılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş
olur. Bir defa tekrarı ise sünnet olur. Şafiî ve Hanbelilere göre, ömürde bir sefer yapılması farz-i aynıdır. Umrenin vakti, beş günden başka senenin
hepsidir. İstiyen istediği vakit umre yapabilir. Haccı kıran yapandan başkasına şu beş günde umre yapmak mekruhtur.
 
Arefe Günü.
 
2.  Bayramın birinci günü.
3. Teşrik günleri, yani üç gün bayram günleri binaenalehy haccı kıran yapandan başkası da bu beş günden birinde umre yapacak olursa kerahetle
sahih ve caizdir. Merginani El-Hidaye isimli kitapta şöyle der: Umrenin rüknü umrenin sadece bir rüknü vardır. O da Allah'ın evi tavaf etmektir.
Umrenin vacibleri üçtür: Safa ile Merve a-rasında sayetmek traş olmak veya saçlarını uçlarından kırpmak. Bu bakımdan vacibin üç değil iki
olduğunu söylemek daha doğrudur. Vakit müstesna haccm şartları umrenin de şartlarıdır. Kasani, Şafıîlere göre umrenin rükünleri beştir, demiştir.
Niyetle ihrama girmek.
Kabeyi muazamayı yedi defa tavaf etmek.
3. Safa ve Merve arasında sa'yetmek.
4. Saçı kısaltmak veya kazımak.
5. Tertİb, umrede vakit diye bir şey yoktur. Şu halde yılın her saatinde umrenin yapılması kesinlikle caizdir. Fakat Hanefîlere göre; Arefe günü ve
bayramın dört günü içinde umre yapmak mekruhu tahrimiyle beraber caizdir. Zira bu günlerde daha yapılması lazım o-lan ve yapılması daha önemli
olan hac ameliyesi îfa edilmektedir. Şafiî ve Hanbelilere göre; hac ihramından çıktıktan sonra, bayram günleri içinde de yapılması kesinlikle caizdir.
Yani Arafat, kurban ve teşrik günlerinde umre ihramına girmek mekruh değildir. Tıpkı, yalnızca tavaf etmek gibidir. Zira esas olan kerahet
durumunun söylenmemesi gerekir. Zira kerahetin herhangi bir delili yoktur.
Hanefîlere göre; Umrenin tek bir rüknü vardır.O da tavafın ekserisi dört şavttır. Diğer üç şavt ise vacibdir. İhram umrenin şartıdır. Sa'y ve taksir ise
umrenin vacibleridir. Maliki ve Hanbelilere göre; umrenin üç rüknü vardır:
a.) İhram
b.) Tavaf
c.) Say
Umrede veda ve kudüm tavafı yoktur. Umrede afakiler için mi-kat yerleri Hacc gibi ise de, Mekke'de ikamet edenler için (ister yerli olsun, ister
yerli olmasın) onlar için mikat yerleri Hill yeridir. Şu halde, Mekke'de ikamet edenlerin Hacc için ihrama girecekleri yer Harem yeridir. Umre'de
tavafın başlamasıyla telbiyenin sonu gelir. Hacda ise, bayramın birinci günü büyük şeytana taş atmakla, telbiyenin sonu gelir. Ayrıca, Hanefi ve
Hanbelilere göre, Tan'im'de Şafiî ve Ma-likîye göre ise Cürane'de umre için ihrama girmek daha iyidir.



Haremde ikamet edenler için, Hill yerlerinin her hangi bir yerinde umrenin ihramına girmek caizdir. Hatta Arafat'ta, umrenin ihramına girmek
caizdir. Zira Arafat, Hill yeridir. Malikîlerden başka cumhura göre, çok umre yapmak mendupdur. Zira Rasulullah (sav) efendimiz, şöyle
buyurmuştur;
Kulum nafile ibadetlerle (onu sevinceye kadar) bana yaklaşır. Yani bir kulum nzama göre iyi şeyler yapar. Rızam iyi olanları görür. Eliyle onlarla
uğraşır ve ayağıyla nzama layık olan yerlere gider ve öyle şeyleri yapmasıyla bana yaklaşır."
Şu halde nafile ibadetler, farz ibadetlerden noksanlıkları tamamlar. Hatta farz namazların da noksanlıkları bu namazların sünnetleri ve nafile
ibadetlerle tamamlanacağını ve aynı zamanda bunların farzların yerine ikame edeceğini ifade eden hadisi şerifler vardır. Binaenaleyh, ramazan
ayında yapılan umrelerin sünneti müekkede olduğu ve sevab bakımından bir hacca tekabül ettiği, İbn. Abbas tarafından rivayet edilmektedir.
Umre için uzak yerlerden masrafları gidererek ve çok zahmet görerek müstakil umre yapanların mükafatı ve sevabı daha fazla o-lur. Bunun için, hac
zamanı haricinde yapılan umreler, hacc zamanı esnasında yapılan umrelerden daha efdaldir. Umre veya Hac ibadetine gidenlere mani
olmayanların. Zira öyle şeylerin günahı çok büyüktür. Hele günümüzde zevk ve keyif için Avrupa ülkelerine çok paralarla gidenlere, kimse engel
olmaz. Aynı zamanda onları teşvik etmektedirler. Velhasıl birden fazla hac veya umre yapmanın dinimizde kesinlikle bir sakıncası yoktur. Zira
Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Her kim bir sefer Hacc yaparsa borcunu ödemiş olur. Haccın farziyyeti üzerinden kalkar. Her kim iki hacc yaparsa Allah'ı borçlandır, yani özel
olarak bir mükafat hazırlar. Her kim üç hacc yaparsa Allah o kimsenin cildini külanna vanncaya kadar cehennem ateşine

haram kılar." 
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Mikat; terim olarak hudud, sınır manasına gelir. Istılahta ise, belirli bir ibadet için belirli zaman ve yer anlamına gelmektedir. Binaenaleyh, bir
kimse mikatı ancak hac ve umre ihramı ile geçebilir. Eğer ihramsız geçse tekrar dönmesi yada kurban kesmesi lazım gelir. Fakat mikata varmadan
evvel ihrama girmesi, cumhura göre caizdir. Bu konuda ihtilaf yoktur. Hanefîlere göre mikattan önce ihrama girmek sevap bakımından daha

fazladır. Bunun faziletli oluşunun delili, "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayınız." 
[25]

 ayetidir.
Haccın ve umrenin tamamlanması; Hz.Ali ve îbni Mes'ud'un da dediği gibi, ihramına kendi evinden girmektir. Hem haccın tamamlanması ifadesi
bu şekilde tefsir ve yorumlanmıştır. Hac'da Mekke'de ikamet edenlerin mikatı, Mekkelilerle dışarıdan Mekke'ye gelmiş, fakat orada duran
kimselerin mikatı hacda Haremdir. Yani Mekke'nin
kendisidir.
Rasulullah (sav) ashabına hac ihramına girmek için Mekke'nin içinde girmelerini emretmiştir. Hatta Mekkeliler Mekke'den telbiye getirirler. Zira
Rasulullah (sav) efendimiz, Haremi geçtiğimizde bize Abtah'tan ihrama girmemizi emretti. Evi Mekke dışında, Harem sınırları içinde olan da
böyledir. Mescid-i Haramda ihrama girmek
menduptur.
Umre için mikatlar: Bir adımdan az da olsa Harem'in haricinden yani, Hill ve Harem'e en yakın yerden başlaması gerekir. Bu, Harem'in hangi
tarafından olursa olsun farkı yoktur. Haccın yerine getirilmesi işi, Arafat'ta yapılmaktadır. Halbuki Arafat Harem haricinde Hill'de bulunmaktadır,
ihrama girme işi Harem'den başlamak tadır.
Umrenin edası Harem'de gerçekleştirilmektedir. Fakat buna karşılık ihram Harem haricinden başlamaktadır. Bunun için, ihrama girme işinde
Harem ile Harem dışını bir araya getirme gereğidir. Zira bi bütün ihramlarda şarttır. Umre ihramına Haremde girildiği taktirde caizdir. Fakat kurban
lazım gelir. Fakat ihrama girdikten sonra Harem dışına çıksa bu cezadan kurtulur.
Umre ihramı için Hilldeki en iyi yer Şafıîlere göre Ci'rane'dir. Hanefîlere göre ise, Ten'imdir. Zira Resulullah, Hz. Aişe'ye buradan umre yapmayı
emretmiştir. Ve bunlardan sonra Hudeybiye'dir. Hanefî ve Hanbelilere göre, Ten'imdir. Zira Rasulullah (sav) Abdurrah-man b. Ebu Bekr'e
kızkardeşi Aişeye Ten'imden umre yaptırmasını emretmiştir.
Bundan sonra sırasıyla; Ci'râne ve Hudeybiye'dir. Malikîlere göre, isterse Anden'de, Ten'imde de umre yapmak aynıdır. Farkı yoktur.
Haremin haricinde oturanlar: Bunlar, Beni Amir bahçelerinde de oturanlar gibi evleri, beş mikat mahalli çevresinde bulunanlardır. Bunlar mikat
içinde, fakat Harem dışındadırlar. Malikîlere göre evi, Mekke'ye mikat yerinden daha yakın olanların mikatı Hac ve Umrede evinden başlar. Şafiî
ve Hanbelilere göre; Mikata çıkmayan fakat yola devam eden bir kimse için karada da denizde de mikat karşısından ihrama girmesi gerekir. Eğer
iki mikatın hizası kendine göre bir olursa, o zaman kendisine en yakın olanı tercih eder. Eğer ya-kmlakta da bir eşitlik olursa, o zaman Mekke^e en
yakın olanı tercih etmek gerekir.
Hanefîlere göre: Hill'de yani harem dışında oturanların hac ve umre mikatları oturdukları evleri ve yahut evleriyle harem arasında diledikleri her
hangi bir yerdir. Zira ayeti kerimede haccı ve umreyi Allah için tamamlayın buyuruluyor. Hz. Ali ve îbn. Mesud bunu "kişinin hac ve umre
İhramına oturduğu evden girmesi lazım olan" şeklinde yorumlamışlardır. Bunun için hac ve umre mikatı ancak ve ancak ihramlı olarak geçilebilir.
İhramın mikatları insanın ancak ih-ramlı olarak geçtiği yerlerdir. Mikatlar şunlardır.
1. Zül-Huleyfe: Bu yer Mekke ile Medine arasında olup Medi-ne^e 4 mil (7. 580 km) Mekke'ye ise 200 mile (379 km) yakın mesafededir.
Mekke'ye en uzak mesafe mikattır. Rasulullah (sav) Efendimiz, burada ihrama girmişlerdir. Vaktiyle burada bir ağaç olduğu, Rasulullah'm orada
iki mescid inşa ettirdiği rivayet edilir. Bi'ri Ali diye bilinen kuyu oradadır. Medine-i Münevvere'den Mekke'ye gelen hacı adaylarının ihrama
girdikleri yerdir. Buraya bir rivayete göre de Ebya-ri Ali denilir. En uzak mikat yeri burasıdır.
2. Cuhfe: Mekke ile Mendine arasında, Kızıldenize yakın bir kasabadır. Türkiye, Mısır, Kuzeybatı Afrika ve Suriye tarafından gelenlerin ihrama
girecekleri yerdir.
Bu yer halen Rabiğ ismi ile tanınır. Yukarıda anılan hacı adayları şayet Medine yolu ile gelirlerse, mikatları Cuhfe değil, Zülhuleyfe olur. Fakat
Medine'ye uğramadan gelirlerse mikatları Cuhfe'dir. Burası Mekke'ye 187 km. mesafededir. Medine-i Münevvere'ye 8 konak  (363.84 km.)
denizde ise 6 mil (11.370 km.) uzaklıktadır. Cuhfe'nin eski adı Mehya'dır.
3. Zat-ı Irk: Mekke'nin kuzeydoğusunda, İrak, İran, Necid ve diğer ülkelerden gelenlerin mikatı Zat-ı Irk'tır.
4. Yelemlem: Yemen'den gelenlerin mikatıdır. Mekke'nin güneyinde bulunan Yelemlem bir dağın ismidir. Bu dağ Tihame dağlarına dahildir. Bu
yer Mekke'ye takriben 94 km.dir Hund'dan Yemen'den gelenlerin mikatıdır.



5.  Kuveyt ve Necib tarafından gelenlerin mikatı, bu gün Es-Seyl denilen, Karnül- Menazildir. Mekke'ye iki konak (90.960m) mesafededir. Diğer
bir ismide Karnül- Sealib'dir.
Ci'rane: Taif yolu üzerinde, Mekke'ye altı fersah uzaklıkta bir köydür. Ten'im'de Aişe mescidleri olarak bilinen bir yerdir.
Hudeybiye ise Cidde ile Medine yolu arasında ve Mekke'ye altı fersah uzaklakta bir kuyunun bulunduğu yerin adıdır.
 
İhram:
 
Hac dışında yapılması mubah olan bazı şeyleri, kendisine haram kılmak demektir.
Hanefîlere göre ihram haccm rüknü değil şartıdır. Bu da niyet ve telbiye ile sahih olur. Hac veya umreye veya her ikisine niyet etmek ve Allah için
telbiye getirerek ihrama girmekle hac ibadeti başlamış olur. İhrama girme yerlerini Rasulullah belirlediği için, hac, umre, ticaret ve başka bir
amaçla gelen her müslümanm buralarda veya daha evvel ihrama girmesi gerekir. Şayet yol bu inikatlardan geçmiyorsa, bu mikatîarın hizasında
ihrama girilmesi gerekir. Hac için Mekke'ye doğru yola çıkınca bu mikatlardan ihramsız geçmemek gerekir.
Mikatlardan içeride olan kimseler, ihramsız Mekke'ye girebilirler. Mikat içinde fakat Mekke haricinde bulunan kimseler, durdukları yerlerde
ihrama girebilirler. Mekke'nin içinde oturanlar ise, kaldıkları meskenlerde ihrama girebilirler. Mekke'ye girme niyeti olmazsa mikatı ihramsız
olarak geçme nedeniyle kurban kesme gerekmez. Fakat dışarıdan hac ve umre niyetiyle gelenlerin mikatı ihramsız geçmeleri kurban kesmelerini
gerektirir. Veya geri dönüp mikatta ihrama girer.
Şayet Mekke'ye yol kesiciler, isyancılar gibi kendileriyle çarpışılması vacib veya mubah olan kimselerle çarpışmak için veya zalimden,
imkansızlığı nedeniyle bir alacaklıdan korktuğu için giriyorsa ve hac ve umre vazifesini yaparken görünme tehlikesi varsa, hiç tartışmasız ihramlı
bulunmak gerekmez. Zira Rasulullah (sav) Fetih günü Mekke'ye ihramsız olarak girmiştir. Sebebi de harb ortamının e-min bulunmamasıdır.
Bir daha Mekke'ye gidilmesi mecbur olmayan bir iş için veya ihtiyaç için Hareme giren bir kimsenin, Mekke'ye girişinde ihramlı o-larak girmesi
müstehabtır. îhramsız olarak girmesi mekruhtur. Ticaret, ziyaret ve hasta ziyareti gibi tekrar yapılması gerekmeyen ihtiyaçlar sebebiyle Mekke'ye
giren bir kimsenin, Şafnlerce en sağlam görüşe göre, ihramlı olması vacib değil, müstehabtır. İmam Malik ve İmam Ahmed, bunun gerekli olduğu
görüşünü ileri sürerken, Ebu Hanife de, evi mikatta ise veya Mekke'den daha yakın olursa, o zaman ihramsız girmenin caiz olduğunu aksi halde
olamayacağını söylemiştir.
Oduncu, yulafçı, avcı, sucu ve postacı gibi Mekke'ye sık sık girmesi muhtemel olan kimselerin Mekke'ye ihramsız olarak girmesi caizdir. İbn.
Abbas'tan rivayet edilen hadiste, "Hiç kimse Mekke'ye ihramsız giremez. Fakat odunculara izin verilmiştir." Buyurulmuş-tur. Harem'de oturanlara
Mekke girişinde ihram lazım değildir. Örneğin, caminin bir köşesinden diğer bir köşesine giden birine Tahıy-yat-ül Mescid namazının
gerekmeyeceği gibi. Bir kimse Hareme girmek istese, fakat Mekke'ye girmek istemese, o kimsenin hükmü Mekke'ye girenin hükmüyle aynıdır.
Harem'e girdiği zaman ihramsız girememelidir. Şayet ihramsız girerse günahkar olur.
Safirlerden bazıları, vacib olan her ibadetin yerine getirilmemesi halinde, kazası veya keffareti lazım iken, Mekke'ye ihramsız giren bir kimse için
böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığı görüşündedirler. Örneğin, şek yani şüphe günü oruç tutmayan bir kimsenin-ki tutması gerekir- aynı
şekilde o orucun kazası ve keffareti ile yükümlü olmaması gibi.
Ebu Hanîfe'ye göre bütün vaciblerin kazası lazımdır, noktasından hareketle bunun da kazasının gerektiği görüşündedirler.
 
İhrama Mikatta Veya Kendi Beldesinde Girmek Mi, Daha İyidir?
 
Hanefîlere göre, eğer ihrama girmesi hac aylarında olursa ve aynı zamanda da kendinden emin ise o zaman kendi beldesinden girmesi daha iyidir.
Bunun delili ise; "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın" ayetidir. Cumhura göre; mikattan ihrama girmenin sevabı daha fazladır.
Daimel evkat en faziletli olanı yapan bu insanlar, ihrama mikattan başlamışlardır. Zira Rasulullah (sav) veda haccında ve Hu-deybiye umresinde
ihrama mikattan girmiştir. Bunun için bu konuda ittifak meydana gelmiştir. Mikattan önce, ne kadar caiz olsa da önceye almak kesinlikle zorluklara
yol açar.
Rasulullah (sav)'in " Sizden biriniz, ihramsızken gücünün yettiğince istifade edebiliyor. Ama ihramlı iken, nelerle karşılaşacağını kesinlikle
bilemez." Hadisi de bunu gösteriyor.
Hz. Hasan diyor ki; İmran b. Husayn kendi beldesinden ihrama girmişti, bunu duyan Hz. Ömer kızdı ve 'artık insanlar Rasulul-lah'ın ashabından
birinin kendi beldesinden ihrama girdiğini duyacak" dedi." Yine Hz. Hasan; "Abdullah b. Âmir Horasan'dan ihrama dahil olmuştur. Hz. Osman
yanma gelen bu zatı kınadı ve beğenmedi." Bunların her ikisinide, Said ve el- Esrem rivayet etmişlerdir.
Buharı ise; "Osman Horasan veya Kirman'dan ihrama dahil olmasını hoş bulmadı demiştir. Zira böylece kişi zorluklara rast gelmekte ve ihramın
yasaklarından kurtulmaktadır. Binaenaleyh Hane-fîlerde kendine güveniyorsa kayrını söylemişlerdir.
Kudüs'ten ihrama girme hadisinde ise, zayıflık vardır. Ömer'den Dabiye; "Peygamberinin sünnetine tâbi oldun" sözünün asıl anlamı ise, mikattan
önce ihrama girme ile ilgili olmayıp, aksine hac ile umrenin birbirlerine eklemesine, kıran yapılmasına yöneliktir. Çünkü Peygamber (sav)'in

sünneti ihrama mikattan girmeyi gerektirir.
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Hacla Alakadar Olan İşler
 
Bunlar, On Tanedir:
 
1.  İhrama Girmek:
 
İhramla beraber hac veya umreye veya her ikisine beraber nİ-yet etmek. Bunun için de; "Hac veya umreye ve bu sebeble yüce Allah için ihrama
girdim." diyecektir. Başkası yerine haccedecekse, niyetinde, * Filanca yerine hac ve umreye niyet ve bu sebeble Allah için ihrama girdim"



diyecektir. Bunlardan sonra iki rekat ihram namazı kılarak, ardından telbiye söylenecektir.
 
2.  Keda:
 
Mekke'nin en yüksek noktası Kedadır ve oradan Mekke'ye girilecektir. Bundan sonra Mescid-i Haram'a giriş, Benişe kapısından o-lur. Ondan sonra
da Haceru-1 Esved'den başlanarak Kudüm tavafına başlanır.
 
Tavaf:
 
Bunun üçkısmı vardır: Kudüm, İfade ve Veda'dır.
 
Sefa ve Merve Arasında Sa’y Etmek:
 
Yani koşmak.
 
5. Arafatta ve Mina'da Vakfe:
 
Tevriye günü yani, Zilhiccenin sekizinci günü Mina'ya çıkılır. O-rada öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılınır. Namazlar kılındıktan
sonra o gece orada kalınır. Güneş doğduktan sonra Arafat'a çıkılır. Nemire camiinde ve başka bir camide imamla beraber, öğle ve ikindi namazları
birleştirilir. Bundan sonra herkesle beraber Arafat'ta vakfe yapılır.
 
6.  Müzdelifede Gecelemek:
 
Burası Mina ile Arafat arasıdır. Hacılar bayram gecesi kızıllık kaybolduktan sonra ulaştıklannda Müzdelife'ye akşam ve yatsı namazlarını
birleştirilerek kılarlar. Sabah namazı da Müzdelife'de Meş'-ar-i Haram da kılınır. Namazdan sonra dua ve niyazda bulunmak a-macıyla biraz daha
durulur. Güneş doğmadan evvel Mina'ya gidilir.
 
7.  Cemrelerin Atılması veya Şeytan Taşlamak:
 
Hacılar, bayramın birinci günü, Mina'da birinci akabe cemra-sini yani büyük şeytanı taşlarlar. Yedi tane çakıl taşından ibaret o-lan bu cemre, güneş
bir mızrak boyu yükseldikten sonra atılır. Bu günler de, bayramın ikinci,. üçüncü ve dördüncü günleridir. Her cemre yedi çakıl taşından ibarettir.
Zeval ile güneşin batışı arasında, önce birinci yani küçük cemrelerden başlanır ki, bu da Arafat tarafında, Mescidül Hayf yakınındadır. Ondan sonra
orta cemre ve daha sonra da Akabe cemresinin taşlan atılır.
 
8. Saçı Tamamen Kesme veya Kısaltma:
 
Traş, erkekler için en faziletli olanıdır. Kadınlar traş olmaz. Ancak biraz kısaltabilirler. Ve bütün saçlarından ayak uçlanna kadar bir bölüm
keserler. Traş vaktinde dua edilir. Bu kesmek te Akabe cemresi atıldıktan sonra veya kurban kesildikten sonra, kurban bayramı günü
gerçekleştirilir. Sonra Mekke'ye gelinir ve böylece farz o-lan ifade tavafı yapılır.
 
9. Kurban Kesmek:
 
Cemre atışından sonra kurban kesilir. Traş, kurbandan evvel olabileceği gibi, kurban cemreden evvel de kesilebilir. Aynı şekilde güneş doğmadan
da kurban kesilmesi caizdir.
 
10.Veda Tavafı:
 
Bu tavaf Malikîlere göre müstehap, cumhura göre ise, vacibtir. Mekke'de ikamet edenler, bu tavaftan sorumlu değildirler. İfadan sonra aybaşı olan
bir kadın, Malikîlere göre veda tavafından Önce çıkar.
 
Umre De Yapılan Ameller:
 
Bu ameller dört tanedir. îhram, tavaf, Sefa ile Merve arasında sa'y, saçını traş veya kısaltma. Rasulullah'ın umresi: Buharî, Müslim ve Ahmed'in
rivayetine göre; Enes (ra) şöyle naklediyor: "Peygamber (sav) dört defa umre yaptı. Hac ile birlikte olan dışında, diğerleri Zilkade ayma rastlar.
Bunlar Hudeybiye'den yaptığı umre. Bir sonraki yılda yaptığı kaza umresi, Huneyn ganimetlerini taksim ettiği Ci'rane'den yaptığı umre ve veda
haccı ile birlikte yaptığı umredir."
Bu dört umre, hicretin altıncı yılında, Beytül-Haram-ı ziyaret maksadıyla yaptığı Hudeybiye umresi, yedinci yılda yaptığı gaza umresi. Mekke ile
Taif arasında bulunan ve Mekke'ye üç gece uzaklıktaki Huneyn vadisindeki, Ci'rane mevkiinden sekizinci yılda yaptığı umre ve dokuzuncu yılda

hac ile birlikte yaptığı umrelerdir.
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Rasulullah'ın Haccı:
 
Cabir b. Abdullah'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Peygamber (sav) hac yapmaksızın (Medine'de) tam dokuz sene bekledi. Onuncu yıl Rasulullah hac
yapılacak diye halk arasında ilan ettirdi. Bu ilandan sonra Medine'ye çok insan geldi. Tümü de Hz. Peygambere iman etmeyi ve onun ameli gibi
amel etmeyi arzu ediyordu. En son bununla beraber yola çıktık. Zul-Huleyfe'ye geldik. Burada Esma binti Umeys, Muhammed b. Ebi Bekr'i
doğurdu. Rasulullah'a haber göndererek nasıl hareket etmesi gerektiğini sordu. Hz.Peygamber Yıkan, bir bez tutun ve ihrama gir" diye emir verdi.
Peygamber (sav) Zul Huleyfe mescidinde namaz kıldırdı. Sonra Kusva'ya bindi. Devesi onu Beyda üzerinde yükselttiğinde ben de onun Önünde
gidiyordum. Gözümün yetiştiği kadar uzaklara baktım (sanki) o geniş saha, atlı ve yaya bir insan ormanı olmuştu. Mev-kibin sağına, soluna,
arkasına geçip ayrı ayrı baktım. Her tarafta dalga dalga bir insan selinin akıp gittiğini gördüm. Hz. Peygamber aramızda gidiyordu.- Zaman zaman
ona Kur'an nazil oluyordu ve O da onun tevilini bildiriyordu. O ne yaparsa biz de onu yapıyorduk.
Hz. Peygamber: Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke Lâ Şerike Leke Lebbeyk. Innel Hamde ve Niğmete Leke vel- Mülke Lâ Şeî-ke Leke"
(Ya Rab! Davetine sözümle, özümle tekrar, tekrar icabet ettim. Böylece emrine boyun eğdim. Allah'ım davetine icabet borcumdur. Senin
saltanatında eşin ve ortağın yoktur. Allah'ım bütün varlığımla sana yöneldim. Şüphesiz hamd sana mahsustur.) sözlerini yüksek sesle tekrarladılar.
Rasulullah, onlara hiç bir şeyi reddetmedi. Hz. Peygamber tel-biyesine devam etti. Biz hacdan başka bir şeye niyet etmiyorduk. Zira hac aylarında
hacla birlikte umreyi tanımıyorduk. Nihayet onunla birlikte Beyt'e geldik. O Hacer'ül Esved'i istilam etti. Üç sefer koşar adımlarla, dört sefer de orta
yürüyüşle tavaf yaptı. Sonra kalabalık arasından geçerek Makam-ı İbrahim'e ulaştı ve hemen "Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah

edinin.
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 ayetini okudu.
Makamı kendisi ile Beyt arasına alarak iki rek'at namaz kıldı. Birinci rek'atta Fatiha dan sonra İhlas, ikinci rek'atta ise Fatiha'dan sonra Kâfirûn
surelerini okudu. Sonra tekrar Hacer'ül Esved'e döndü ve onu istilam etti. Sonra (safa kapısından) Safa'ya doğru çıktı. Safa'ya yaklaşınca, "şüphesiz
safa ile Merveye Allanın başladığı gibi başlıyorum" dedi ve Safa'dan başyadı. Beyt'i görünceye kadar Safa üzerinde yükseldi. Kıbleye döndü.
Hemen sonra şu sözlerle Allah'ı birleyerek tekbir getirdi.
Allah'tan başka ilah yoktur. O, tekdir, O'nun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd O'nundur. O diriltr ve öldürür. Hayır onun elindedir. O her şeye
kadirdir. Allah'tan başka ilah yoktur.O tekdir. Va'dini yerine getirmi, kuluna yardım etmiştir. Tek başına ahzab ordularını mağlub etmiştir."
Sonra bu arada dua etti. Bu sözleri üç defa tekrar etti. Daha sonra Merve'ye doğru indi. Ayakları derenin içinden yukarıya çıkınca yürüdü. Merve'ye
geldi. Merve üzerinde safa üzerinde yaptığı gibi yaptı. Nihayet tavafının yani sa'ymm sonu Merve üzerinde tamam olduğu zaman eğer ben
sonradan yapacağımı önceden bilseydim kurbanlık sevk ettim. Haccımı da umre kılardım (yani hac aylarında umrenin caiz olduğunu bilseydim,
kurbanlık sevk etmez, haccımı da umre kılardım) Kimin yanında kurbanı yoksa ihramdan çıksın. Hac-cını da umre kılsın, dedi. Bunun üzerine
Süraka b. Malik b.Cu'şum, "Ey Allah'ın Rasulü! Yalnız bu yılımıza mı mahsus? yoksa ebedi olarak mı? diye sordu. Hz. Peygamber parmaklarını
birbirine geçirerek iki kere hayır ebedi olarak umre hacca dahil olmuştur, buyurdu.
Hz. Ali Yemen'den peygamberin develeri ile gelmişti. Fatıma'yı ihramdan çıkanlar arasında, boyalı elbise giyinmiş ve gözlerine sürme çekmiş
olarak buldu. Hz. Ali, Fatıma'nın ihramdan çıkmasını a-yıpladı. Fatıma, "bunu bana babam emretti" dedi.
Hz. Ali, Irak'ta şöyle anlatırdı: Yaptığı şeyden dolayı Fatıma'yı huzurunda ayıplamak ve Peygamberden naklettiği ihramdan çıkma emri hususunda
sormak için Rasulullah'a gittim. Bunu Fatıma'ya karşı inkar ettiğıimi kendisine haber verdim. Bunun üzerine Rasu-lullah "Fatıma doğru söyledi, sen
haccı niytle kendine farzettiğin za man ne diyerek niyet ettin?" buyurdu. Ben de Ya Rab! Ben, Rasulü-nün ihrama girdiği gibi ihramlanmaya niyet
ediyorum.' dedim.
Hz. Peygamber "Benim yanımda kurban var (onun için ihramdan çıkıyorum) Bu bakımdan sen ihramdan çıkma", buyurdu. Hz. Ali'nin Yemenden
getirdiği kurbanlarla Peygamberin Medine'den sevk ettiği kurbanların sayısı 100 oldu. Rasulullah ve yanında kurbanı bulunanlar dışında her kes
ihramdan çıktılar ve saçlarını kısalttılar.
Nihayet terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) olunca hacca niyetle ihrama girip telbiye okuyarak Mina'ya yöneldiler. Rasulullah da devesine binip
hareket etti. Öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını Mina'da kıldırdı. Sabah namazından sonra, burada biraz daha bekledi. Nihayet orada
iken güneş doğdu.
Sonra Nemire de kendisi için kıldan bir çadır kurulmasını emretti. Müteakiben Rasulullah da hareket etti. Kureyş kendilerinin ca-hiliyye devrinde
yapageldikleri gibi, Peygamberin de Meş'ar'ül Harem yanında vakfe yapacağını (ileriye geçemeyeceğini) düşünüyorlardı. Fakat Rasulullah
Müzdelife'yi geçip Arafat'a geldi, çadırını Nemire'de
kurulmuş olarak buldu. Oraya indi, güneş batıya meyledince Kus-va'nm getirilmesini emretti. Kendisi için Kusva'nın üzerine semeri konuldu. Sonra
Arafat vadisinin ortasına geldi. Orada insanlara hi-tab ederek şunları söyledi:
Muhakkak ki, kanlarınız ve mallarınız bu beldenizde ve bu a-yınızda gününüzün hürmeti gibi sizlere haramdır. Dikkat ediniz! Cahiliyye işlerinden
olan herşey ayaklarımın altındadır, lağvedilmiştir. Cahiliyye devrinde güdülen kan davaları da kaldırılmıştır. Kan davalarından kaldırdığım ilk kan
davası Beni Rabia b. Haris'in kan davasıdır. O, Beni Sa'd'dan çocuğu için süt anası aramakta iken Huzeyl onu katletmiştir. Cahiliyye ribası da
kaldırılmıştır. Ribalarmızdan kaldırdığım ilk riba da Abbas b. Abdülmuttalib'in libasıdır. O tamamıyla lağvedilmiştir.
Kadınlar hakkında Allah'tan sakının! Zira sizler onları Allah'ın emanı ile aldınız ve ferclerini Allah'ın kelimesiyle helal kıldınız. Zira onlar üzerinde
hakkınız, hoşlanmayacağınız kimselere döşeklerinizi çiğnetmemeleridir. Eğer bunu yaparlarsa onları şiddetli olmayacak şekilde hafıiçe dövünüz.
Onların sizin üzerinizdeki hakları da, maruf veçhile rızıklandırılmaları ve giydirilmeleridir. Ben size öyle bir şey bıraktım ki, eğer ona sıkı
tutunursanız, ondan sonra kesin olarak delalete düşmezsiniz. O, Allah'ın kitabıdır. Sizler benden sorulacaksınız, o zaman ne diyeceksiniz?. "Senin
tebliğ ettiğine vazifeni ifa ettiğine ve nasihat verdiğine katiyyetle şehadet ederiz", dediler.
Bunun üzerine Rasululah şehadet parmağını semaya kaldırıp, insanlara işaret ederek, üç defa *Ya Rab,şahid ol!' dedi. Sonra ezan okuttu. Sonra
ikamet ettirdi. İkindi namazını kıldırdı. Bu iki farz namaz arsında başka namaz kılmadı. Sonra Rasulullah devesine bindi, vakfe yerine geldi.
Devesi Kusvanm karnına kaya parçaları değene kadar tepenin eteğine yanaştı. Yayalar topluluğunu önüne aldı ve kıbleye döndü. Sonra güneş
batıncaya kadar vakfe yapmaya devam etti.
Sarılık biraz gidip güneş kaybolunca Rasulullah Usameyi terkisine bindirdi. Yavaş yavaş hareket etti. Kusva'nın dizginini, hayvanın başı semerin



mevrikine isabet edecek şekilde ve elinde kamış olduğu halde, sağ eliyle işaret ederek, "Ey insanlar! Sekinetle" diyordu. Kum tepeciklerinden her
birine uğradıkça oraya çıkması için Kusva'nın dizginini biraz gevşetti.
Nihayet Müzdelife'ye geldi. Orada ikindi ve yatsı namazını tek bir ezan ve iki kametle kıldırdı. Aralarında hiç bir nafile kılmadı. Sonra Rasulullah
fecr vaktine kadar yattı. Sabah belli olunca bir ezanla ve bir kametle sabah namazını kıldırdı. Sonra Kusva'ya bindi.
Sonra Meş'ar'ul Haram'a geldi. Kıbleye döndü, Allah'a dua etti, tekbir, tehlil ve tevhid okudu.
Ortalık tamamen ağarıncaya kadar vakfe yaptı. Sonra güneş doğmadan evvel Müzdelifeden hareket etti. Fadl b. Abbas'ı terkisine bindirdi. Fadl
güzel saçlı, beyaz şimali ve güzel bir gençti. Rasulullah deve üzerinde giderken, binekli kadın hacılara rastladılar. Fadl kadınlara bakmaya başladı.
Bunun üzerine Rasulullah elini Fadl'ın yüzüne koydu. Fadl yüzünü diğer tarafa çevirip bakmaya devam etti. Rasulullah elini Fadl'm yüzüne
koyarak baktığı taraftan çeviriyordu.
Nihayet Muassır vadisinin ortasına geldi. Burada bineğini biraz hareket ettirip süratlendirdi. Sonra büyük cemreye çıkan yola girdi. Sonunda ağacın
yanındaki cemreye, yani Cemreul-Akabe'ye geldi. Ona yedi küçük taş attı. Attığı her taşla birlikte tekbir getiriyordu. Rasululah bu çakılları vadinin
içinden iki parmağıyla atıyordu.
Sonra kurban kesme yerine gitti. Kurban kesilmek üzere hazırlanan yüz deveden altmış üçtanesini kendi eliyle kesti. Sonra bıçağı Ali'ye verdi. O
da geri kalan otuz yedi deveyi kesti. Ali'yi kendi kurbanına ortak etmişti. Sonra her deveden bir parça alıp pişirilmesini emretti. Onlar bir arada
pişirildi. Rasulullah ve Ali onların etlerinden yediler, suyundan içtiler. Sonra Hz. Peygamber devesine binerek Mekke'ye geldi.
îfaze tavafı yaptı. Mekke'de öğle namazını kıldırdı. Zmzem suyu dağıtan, Muttaliboğulları'na geldi, ve "Sulaymız Ey Muttaliboğulları! İnsanların
(hac mensiklerinden sanarak) sizlere sulamanızdan galebe etmelerinden korkmasaydım sizinle beraber ben de su çekerdim", buyurdu. O'na bir

kova uzattılar, o da kovadan içti.
[29]

 
Hanefîlere Göre Hacın Rüknü:
 
Haccın rüknü ikidir: Arafat'ta vakfe ki, bu haccın asli rüknüdür. İfade,yani ziyaret tavafı. Eğer haccın rüknü yerine getirilmezse, haccın fesadına ve
iptaline sebeb olur. Rükün veya farz, kesin delil ile sabit olmuştur. Vacib ise zannî delil ile sabit olur. Şayet mazeretsiz olarak vacibi terk ederse,
kurban kesmek lazım olur. Mazeret halinde ise kurban gerekmez.
 
Haccın Vacibleri:
 
Beş tanedir. Safa ve Merve arasında sa'y, Müzdelife'de vakfe, cemreleri atmak, saçı traş veya kısaltmak, veda tavafı. Bilindiği gibi, traş ve Kabe'yi
tavaf kurbandan sonradır. Kurban kesmek ise kurban günlerine mahsustur. Bu günlerden önce kesilmesi caiz değildir.
 
Haccın Sünnetleri:
 
İhram için yıkanmak ve kokulanmak. Ayrıca yalnız haccediyorsa, şöyle niyet etmesi gerekir. "Allah'ım! Hac yapmak istiyorum. O nu bana kolay
kıl ve benden onu kabul et." Umre için ise şöyle ni yetlenilir. "Allah'ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden onu kabul et." Hac
ve umreyi beraber yapan kimse, şöyle ni yet eder: " Allah'ım! Hac ve umre yapmak istiyorum. Onları benim için kolay kıl ve onları benden kabul
et." Haccın sünnetlerinden biri de her farz ve nafile namazından sonra telbiye getirmek ve şöyle demek.
Bu Rasulullah'ın telbiyesidir. Mekke'ye gece veya gündüz girmek sonra, Mescid-i Haram'a Beni Şeybe kapısından girmek, Kabe'yi gördüğünde
gizlice şöyle der:
Mekkenin dışından gelip yalnız haceden, hac ve umreyi birleştiren veya kıran hacı yapan kimse Hacer'ül-Esvedi karşısına alır ve kudüm tavafına
buradan başlar. Burada tekbir getirir ve namazda olduğu gibi ellerini omuz hizasına kaldırır.
Mümkünse ve hiç kimseye eziyet etmiyorsa Hacer'ül-Esved'i öpmelidir. Böylece Peygamber (sav)'e uymuş olur. Bu şekilde bir imkanın olmaması
halinde Hacer'ül-Esvedi karşısına alır tekbir ve te-hlil getirir, Allah'a hamdeder, O'na senada bulunur. Namazda da olduğu gibi Rasulullah'a salat ve
selam getirir. Sonra yedi şavt, yani tavafta bulunur.
Tavafta Hacer'ül-Esved'den başlayıp dolanarak, yine aynı yere gelmektedir. Buna devir de denir. Bu tavafın ilk üçünde koşar yani remel yapar.
Diğerlerinde ise yani dördünde, normal yürüyüş gibidir. Tavaf sırasında kimseye zarar vermemelidir. Eğer Hacer'ül-Esved'i takbili imkan olmazsa
o zaman selamlar. Fakat rüknü Yemâni'-nin selamlanması, kesinlikle sünnet değildir. Fakat onun selamlanması yine müstehaptır. Aynı zamanda da
iyi bir harekettir.
Tavaftan sonra Makamı İbrahim'de olsun veya mescid içinde olsun iki rekat tavaf namazı yalnız Hanefîlere göre vacibtir. Zilhiccenin yedinci
gününde olmak üzere imamın üç yerde hutbe okuması sünnettir.
Bu ise Arefe hutbesi hariç, öğle namazından sonra okunan tek hutbedir. Arefe hutbesi zevalden sonra ve namazdan önce okunan iki hutbe
şeklindedir.
 
Arafattaki Hutbenin Tarifi Şöyledir :
 
Evvela Allah'a hamd eder ve Allah'a senada, tekbir ve tehlilde bulunur ve aynı zamanda vaaz eder. Yani hatip, oradaki olan insanlara emir ve
yasakları söyler. Şu halde Arafat'ta vakfe Arafat'tan dönüş, Müzdelife'de vakfe gibi hacda olan ibadetleri öğretir. Ondan sonra imam halka tek ezan
ve iki kametle öğle ve ikindiyi yani namazlarını kısaltılmış ve cem'i takdimle birleştirilmiş olarak kıldırır. Bu namazların sünnetleri Rasulullah'ın
da yaptığı gibi kılınmaz.
îmam, bu iki namazda Cuma ve bayram namazlarının aksine kıraati gizli okur. Bu gibi şeylerde ister Mekkeli olsun isterse olmasın fark yoktur.
Cuma ve bayram namazlarında imamın açık okuması gerekir. Ondan sonra imam ve cemaat, Arafata hareket ederler. Arafatta güneş batmcaya



kadar vakfe yaparlar. Burada tekbir ve tehlilde bulunurlar. Aynı zamanda Allah'a hamd ve sena ederler. Ra-sulullah (sav)'a salat ve selam okurlar.
Halisane bir şekilde Allah'a dua ve niyazda bulunarak, ihtiyaçlarını ona arzederek, yavarıp yakarırlar. Ondan sonra gün ışıymcaya kadar
Müzdelife'de kalmak sünnettir. Arefe gecesi yani Zilhiccenin sekizinci gecesi Mina'da gecelemek de yine sünnettir. Rasulullah'ın veda haccmda
yaptığı gibi, orada beş vakit namaz kılmak da yine sünnettir.
Teşrik günlerinden ilk günün gecesi ile cemre atma günlerinin ikinci gününün gecesi Mina'da gecelemek de sünnettir. Mina günlerinde Mina
dışında akşamlamak mekruhtur. Şayet Mina dışında gece olarak kalsa bir şey lazım gelmez. Fakat bu iyi bir hareket değildir. Mina'da gecelemek

vacib değildir, sünnettir. Zira Rasulullah Ab-bas'a su dağıtmak için Mekke'de geceleme izni vermiştir. 
[30]

Akabe cemresini yedi çakıl taşı şeklinde, kurban günü güneş doğduktan sonra ve zeval vaktinden evvel atmakta sünnettir. Taşların atış şeklini ise,
baş parmak ile şehadet parmağı arasında ayarlamak daha iyidir. Diğer üç cemrede, ikinci ve üçüncü günlerde, zeval vaktinden sonra başlanır. Her
taşın başında tekbir getirilir. Bu defada Mescid 'ül-H ay fi izleyen birinci cemreden başlanır. Daha sonra o-rta ve büyük cemre yani akabe cemresi
gelir.
Bu arada Akabe'den başka her cemreden sonra durup tekbir ve tehlil getirilir. Yüce Allah'a hamd ve Rasulullah'a salat ve selam e-der Allah'tan
isteklerde bulunur. Cemreler yani taşlar ya Müzdelife'den yada yoldan alınır. Zira Rasulullah da öyle yapmıştır. Cem-re'den aldığı taşları atmış olsa
da yine de yerini bulur. Fakat kerahetle beraber caizdir. Netice itibariyle yerini bulur. Zira Rasulullah Buharı ve Müslimde yer alan bir rivayette;
"Attınız bir günahı yok.." buyuruyor.
Akabe cemresinde attığı ilk taşta telbiyeyi keser. Zira Rasulullah Akabe cemresinde attığı ilk taşta telbiye kesmiştir.
Sünnetlerden birisi de; Muhassab veya Abtah vadisine inmektir. Burası: Mekke ile Mina arasında, iki dağ ortasında Hucun kabristanı yakınında
Mekke girişinde bir yerdir. İşte burada bir müdde durmak sünnettir. Zira Rasulullah, Ebu Bekr, Ömer, Osman (ra) ve Abtaha inmişlerdir.
 
Umrede Yapılan İşler:
 
Hanefîlere göre, umrenin rüknü tavaftır. Allah (c.c) Kun'an-ı Ke-rim'de şöyle buyurmaktadır:

Kâ'beyi çok çok tavaf etsinler. 
[31]

Umrenin vacibleri ise ikidir: Safa ve Merve arasında sa'y ve saçı traş veya kısaltma. Umrenin sünneti ise, tavafın birinci şavtmda Ha-cer'ül-Esved'i
selamlarken telbiyeyi kesmektir. Malikîlere göre, Hac-cın rükünleri, vacibleri, sünnetleri ve mendubları vardır. Rükün ya da farz haccm ve umrenin
şartlarıdır. Vacib ise zaruretsiz ve isteye rek yapmak haramdır. Bu nedenle vacibin terkedilmesi sebebiyle ibadetin bozulmadığı için kurban kesmeyi
gerektirir.
Haccın Rükünleri: Dört tanedir. İhram Sa'y Vakfe Kâ'beyi yedi defa ifade tavafı.
Umrenin Rükünleri: Üç tanedir.
Mikat yerinden veya Hill'den ihrama girmek. Kâ'beyi yedi defa tavaf etmek. Safa ile Merve arasında gidip gelmek.
Başın traş edilmesi ise vacibtir. Bir yılda birden fazla umre yapmak mekruhtur.
İhramın vacibleri: Erkekler içir dikişsiz elbise giymek ve başı açık bulunmak. Bu arada telbiyede bulunmak ve bunu ihramla birleştirmek. Bunun

bilerek terk edilmesi, veya uzunca bir zaman ihramla arasının açılması kurban kesmeyi gerektirir.
[32]

Şafiî mezhebine göre; Haccın amelleri üç çeşittir: Rükünler, cibler, sünnetler.
 
1. Rükünler:
 
Yapılan haccın tam olabilmesi için bütün bunların tam olarak noksansız yerine getirilmesi gerekir. Tamamını yerine getirmesine rağmen, yedi
tavaftan birini veya sa'ydan birini terk eden birinin haccı sahih olmaz. Bununla beraber yine de ihramdan çıkmaz. Saçlarmdan yalnız iki kıl
kesmesi halinde, yine haccı noksan olur. Üçüncü kılı da traş edecek veya kısaltacak olsa, o zaman ihramdan çıkabilir.
Rükünlerin yeri kesin olarak ne kurbanla ne de başka bir şeyle telafi edilemez. Elbette o zaman rüknün tamamının yerine getirilmesi gerekir. Tavaf,
sa'y ve traş zamanı malum veya sınırlı değildir. Hayatta olduğu müddetçe bunların müddeti vardır. Traş veya taksir için Mina veya Harem de şart
değildir. Zira bunlar her yerde yapabilirler. Rükünler arasında tertibin olması vacibtir. Sa'ym sıhhatli bir şekilde yapılan tavaftan sonra yapılması
şarttır. İhrama girmek, vakfe, ifade tavafı ve traş olmak gisbi rükünlerden önce yapılmalıdır. Şu halde sa'ym kudüm tavafından sonra yapılması da
gerçek bir usuldür. Tavaf ve traş sırasında kesinlikle tertib lazım değildir.
Vaciblerden herhangi birini terk eden birinin, haccı fasid olmaz. Yalnız kendisine kurban kesmek lazım gelir. îsterse kasıtlı olarak terk etsin isterse
dalgınlık sebebiyle terk etsin fark yoktur. Fakat kasıtlı olarak yaparsa günahkar olur.
Sünnetleri terk eden kimseye ceza lazım gelmez. Aynı zamanda günaha da girmez. Hatta kendisine kurban kesmek ve benzeri cezalar da gerekmez.
Yalnız böyle kimse sevab ve faziletinden mahrum olur. Bu nedenle daha çok sevab ve fazilet kazanma fırsatını kaçırmış olur. Bunları açıklayacak
olursak:
 
1.  Rükünler:
 
Haccın rükünleri beştir: İhram, Araf atta vakfe, tavaf, sa^ ve saçı traş veya kısaltma. Traş Şafıilerin en sağlam görüşüne göre, haccın rüknü kabul
edilir. Örneğin, tavaf gibi terk edilmesi durumunda kurbanla telafisi olmaz.
Umrenin rükünleri ise dörttür. İhram, tavaf, sa'y ve saçı traş veya kısaltma.
 
2. Vacibler:
 



Haccın vacibleri de beştir.
1. Zamana veya mekana dayalı mikatta ihrama girmek. Haccın zamana dayalı mikatı Şevval, Zilkade ve Zilhicenin ilk on günüdür. Umrenin bu
anlamdaki mikatı ise senenin hepsidir. Zira senenin hepsinin bütün vakitleri umre ihramının vakti demektir. Haccın mekana dayalı mikatı ise, şöyle
izah dilebilir: İsterse Mekkeli olsun, ister olmasın Mekke'de duranlar için mekan mikatı Mekke'dir. Mekke'de ikamet etmeyenler için daha evvel
bahsi geçen beş mikat mahalinden ihrama girilir. (Medineliler, Zül Huleyfe'de, Şamlılar, Mısırlılar ve Mağribliler Cuhfe'de, Yemenliler
Yelemlem'de, Necidliler Kar-nül Menazilde, doğulular Zat-ı Irkta ihrama girerler.
2. Her üç cemrenin taşlanması, akabe cemresi dışındaki cemreleri teşrik günlerinde yani mescid-i hayfı izleyen cemreden başlar. Sonra orta
cemreye ve daha sonra da Akabe cemresine geçer. Akabe cemresini ise yalnızca kurban bayramının birinci günü atar.
3.  Mina'da gecelemek. Kuvvetli görüşe göre vacibtir. Müzdelife de gecelemek. En sahih ve kuvvetli görüşe göre,
vacibtir.
5. Veda tavafı. Mekke'den dışarı yolculuğa çıkmayı irade eden herkese bu tavafın yapılması vacibtir. Öyle kimselerin ister hac nedeniyle orada
dursun ister başka bir nedenle orada dursun kesinlikle fark yoktur. İsterse yolculuğu uzun veya kısa olsun, fark yoktur. Bu vacibiyet ezher kavle
göredir.
 
3. Sünnetler:
 
Haccın sünnetleri sekiz ve başka bir görüşe göre daha fazla olabilir. Sünnetler rükünlerin ve vaciblerin dışında olan bütün amellerdir. Buna göre
sünnetlerin terkibinin izahı şöyledir.
1.  Hacc-ı ifrad. Haccın umreden önce yapılması gerekir. Bu nedenle önce ilgili mikat mahalinde hac ihramına girer. Haccı bitirince, Hareme yakın
olan verden umre ihramına girer. Daha önce de belirttiğimiz gibi en iyi ve faziletli ihram yeri Cirâne'dir. Ondan sonra Tenim ve ondan sonra da
Hudeybiyedir.
2. Telbiye getirmek. Telbiyenin okunması şöyledir.
Bunu Arapça olarak söylemesi caiz olduğu gibi her dille söylemesi caizdir. Yani bunun Arapça olarak söylenmesi sünnet olduğu gibi başka bir
dile tercümesi de caizdir. Hatta ve hatta Arapça biliyor ise de yine kendi diliyle söylemesi de caizdir. İhrama girdikten sonra çokça telbiye getirmek
sünnettir. Erkekler seslice telbiye getirirler. Telbıyeyi bitirince peygamber (s.a.v.)'e salat ve selam getirir, Allah'tan rızasıyla cenneti, cehennemden
korumasını ister.
3. Kudüm tavafı: Bu, Arafatta vakfe yapmadan Mekke'ye giren hacılar içindir. Umre yapan kimse için durum değişir. Öyle kimseler için umre
tavafı yaptığında, bi daha kudüm tavafı yapması gerekmez.
4. Tavaftan sonra iki rek'at namaz kılmak: Bu namazı Makam-ı İbrahim'in arkasında kılacaktır. Bu namazda kıraati gündüz ise gizli, gece ise açık
olarak yapar. Bu namazı Makam-ı İbrahim'in arkasında kılmazsa, Hicr'de burada da imkan bulamazsa, mescidde veya Harem'de veya dışında
kılacaktır.
5.  ihrama girmek istediğinde, dikişli ve benzeri elbiseleri çıkarmak. En sağlam ve tercih edilen görüşe göre, bunun ihramlı halde iken vacip olduğu
anlaşılıyor. Aynı zamanda bunun sünnetler içinde zikredilmesi gerekiyor. Ayak parmaklarını örten ayakkabı veya terlik giymemek. Beyaz, yeni
veya temiz olan izar ve rida giymek. Zira hadisi şerifte; "Beyaz elbiseler giyiniz." buyurulmaktadır.  Ebu Avva-ne'nin sahihinde;
Her biriniz, izar, rida ve takunya (veya terlik) ile ihrama girsin." buyuruluyor.
Netice itibarıyla erkeğin dikişli elbiselerini çıkarması vacibtir. Onların yerine bir izar ve rida bağlamalıdır. Erkeğin peştemalinin beyaz olması
sünnettir. Kadının ise elbiselerini değiştirmesi gerekmez. Fakat onun yüz ve ellerini açıkta bırakması vacibtir. Bazı sahabelerin hacda ihramlı iken,
yüzün örtülmesinin gerekli olup olmadığını sormaları üzerine, Rasulullah şöyle buyurmuştur:

Kadın ihramlı iken, yüz ve ellerini kapatmaz. 
[33]

Kadının ihrama girmeden evvel ellerini kınalamaması sünnettir. Zira ellerini açık bırakmak mecburiyetindedir.
6. İmamın dört sefer hutbe okuması: Birincisi: Zilhiccenin yedinci günü öğleden sonra Kâsenin yanında, ikincisi: Arefe gürü Ürene vadisinde ve
adet gereği Nemire mescidinde, üçüncüsü: Kurban baynamı günü, dördüncüsü teşrik günlerinin ikincisinde ve öğle namazından sonra.
Bu hutbelerde hac, Mekke'ye dönüş, veda tavafı gibi konuları ele alır. Hatib hacıları hakka çağırır. Onları ibadete davet eder. Ve aynı zamanda
hacıları en iyi şekilde irşatta bulunur. Fakat Arefe günü hutbesi namazdan öncede okunduğu gibi aynı zamanda iki hutbe şeklinde de okunur.
7. Zemzem suyu istemek: Hac ve umreye gitmeyenler için bu sudan içmek yine sünnettir. Zemzem suyunu kanasıya içmek, içerken kıbleye
dönmek ve aynı zamanda içmeden evvel " Allah'ım, bana Peygamber'den ulaştığına göre; "Zemzem suyu ne niyetle ve ne maksatla içilirse onun
için olur. Ben de onu dünya ve ahiret saadeti kazanmak için içiyorum.
İbn Abbas'ın zemzem suyu içtiği zaman şu şekilde dua ettiği rivayet edilir:
Alah'ım! Senden menfeatli ilim, geniş bir nzık ve her hastalıktan şifa istiyorum." Başlangıçta besmele çekmek sonra nefes alarak üç kere de içmek
sünnettir. Aynı şekilde zemzem suyunu başına, yüzüne ve göğsüne serpmek sünnettir.
8. Hacda sünnet olan gusüller: Bunlar yedi sefere mahsus olmak üzere aşağıdaki sebeblerden biri için yapılması sünnettir.
a.) İhrama girmek için: Hac ihramına girmek veya umre veya her ikisi için ihrama girmek hem erkekler hem de kadınlar için sünnettir. Hatta
kadınlar hayız ve nifas halinde olsalar bile, gusül almaları sünnettir. Şayet su bulamayan veya bulunan suyu özründen dolayı kullanma gücünden
mahrum olan kimse teyemmüm ederek ihrama girer.
b.c.) Hareme ve Mekke'ye girmek isterse ne kadar ihramsız da olsa.
d) Arafatta vakfe yani durmak için,en sevablı yer Nemire'de yapılmasıdır.
e)  Bayramın birinci günü, imsaktan sonra Müzdelifede Meş'ar'i Haram da durmak için.
f)  Üç teşrik gününün hepsinde zevalden sonra cemreleri atmak için.
g) Medine'ye girmek için.
 



İhramın Sünnetleri
 
İhrama girmek için gusletmek sünnettir. Gusul sünnet olduğu gibi vücuda güzel kokular sürmek, hatta ve hatta elbiseleri de kokulamak yine
sünnettir. Bunlar gibi kadının ellerine kına yaması da böyledir. En iyisi ve en sevabı binek üstünde ise bineği hareket eder etmez, yaya ise yürümeye
başlayınca derhal ihrama girmesidir.
Sesini yükselterek çok çok telbiye getirmek. İnmek ve binmek halinde çıkmak ve kafirlerine rast geldiği zaman durumlarda yine devamlı olarak
telbiye getirmek de sünnetlerde sayılır. Şafîîlere göre başlarken kıbleye dönmek ve şu duayı okumak sünnettir.
Allah'ım! Senin için saçımı, cildimi, etimi ve kanımı ihrama sokuyorum." demek sünnettir.
 
Tavafın Sünnetleri
 
Erkeğin de kadının da Allah'in muazzam evini tavaf etmesi sünnettir. Zira Müslim'in yürüyerek de yapıldığına dair rivayeti vardır. Yine Buharı ve
Müslim'in rivayetlerine göre, ilk tavafında olduğu gibi, tüm tavaflarda Hacer'ül Esved'i sağ eliyle selamlar. Eğer imkan o-lursa onu öper ve alnını
onun üzerine bırakır. Eğer bunun imkanı olmazsa eliyle ona işaret eder.
Fakat Rüknü Şamilleri, yani Hacer'ül Esved'in yanında olan iki rükün köşe, selam vermez ve onları öpmez. Zira Rasulullah (sav) bunlara istilam
yapmazdı.
Buhari ve Müslim'de yer alan bir rivayette Hz.Ömer (ra): "Peygamber (sav) yalnız olarak Hacer'i ve Rüknü Yemani'yi selamlardı." diyor. Bu arada
Rüknü Yemani'yi eliyle selamlarken onu öpmez. Zira bu meselede bir rivayet yoktur.
Hacer'ül Esved'in tam mukabelinde tavafa başladığı zaman şu duayı okumak: "Allah'ın adıyla. Allah en büyüktür, Allah'ım sana inanarak, kitabını

tastık ederek, ahdine sadık kalarak ve Peygamberin Muhara-med'in sünnetine uyarak. 
[34]

Kâ'be'nin kapısı hizasında şu duayı ede: "Allah'ım! Elbette bu beyt senin beytindir. Elbette bu haram senin haramındır. Elbette bu emn senin
emnindir. Yine bu cehennemden sana sığındığım makamdır. Her iki rüknü yemaniler arasında şeylerdir. Allah'ım bize hem dünyada hem de
ahirette iyilik ve güzellikler ver. Bizi cehennem azabından muhafaza et."
Bütün tavaflarında dilediği gibi dua edebilir. Fakat hadislerde rivayet edilen dualar daha faziletlidir. Kur'an ise en faziletli zikirdir. Ardından sa'y
gelen her tavafın ilk üç şavtmda koşar gibi tavaf eder. Kalan dört şavtta normal olarak yürür. Buharı ve Müslim'de yer alan İbn Ömer'den rivayet

edildiğine göre; "Rasulullah (sav) beyti ilk tavaflarında üç sefer koşar, dört kez de yürürdü." Aynı zamanda bu koşmalar sırasında; 
[35]

Allah'ım! Onu makbul hac, affedilmiş günah ve şükürlerden o-lan bir çalışma yap." der.
Erkekler hatta erkek çocuklar, Ebu Davud'un rivayet ettiği gibi tavaf ve sa'yda ridalarını, ortası sağ omuzlarının altına, iki baş ucu da sol
omuzlarının üstüne gelecek biçimde örterler. Bu bir sünnet gereği olmakla birlikte sahih olan bir görüştür. Fakat kadının bunu yapmaması gerekir.
Yedi tavafın ara vermeden üst üste yapılması gerekir. Zira bu şekilde olan tavaf bazı mezheplere göre vacibdir. Şu halde tavafların arasını
mazeretsiz ayırmak mekruh olur. Cemeate katılmak veya zor olan bir ihtiyacın çıkması gibi durumlar özürden sayılır. Farz olan bir tavafta cenaze
veya cemeatle kılman sünnet namazlar nedeniyle ara vermek yine mekruhtur.
Şerefi lmak için Kâseye yakın olmak. Yakınlık selamlama ve öpmek için de bir kolaylıktır. Koşmadan başka ve sıkışıklık durumda Kâseye yakın
olmak yakın olmaktan daha iyi olur. Fakat uzağa koşmak için gitmek Kâsenin yakınından daha faziletli olur. Sıksık Hicr'e gitmek ve orada çokça
namaz kılmak ve duada bulunmak. Nafile tavaflarda niyet sünnet iken haccın rüknü olmayan tavafta ve veda tavafında vacibtir.
 
Şa’y’ın Sünnetleri
 
Tavaftan ve her iki rek'at tavaf namazından sonra sa'y edecek kişinin, Hacer'ül Esved'i eliyle selamlaması sünnettir. Ondan sonra Safa ve Merve

arasında sa'y etmek üzere safa kapısından çıkar. 
[36]

Safa kapısı, rüknü yemanîlerin karşısında olan kapıdır. Erkeklerin mutedil olan bir insan kameti kadar Safa ve Merveye çıkıp, oradan Kâbe-i
Muazzamaı seyretmesi sünnet veya müstehaptır. Zira Peygamber (sav) Safa ve Merve'yi her birine Kâbeyi görecek şekilde çıkmıştır. Çıktığı zaman
şu zikri söyleyecektir:
Daha sonra din ve dünya ile ilgili istediğince duada bulunur. Sa'y'm ihtidasında ve ahirinde orta olarak yürümek sünnettir. Yalnız erkeklerin iki yeşil
direk arasında süratli olarak yürümesi sünnettir. Bu sırada;
Rabbim! Mağfiret et. Merhamet et ve bildiklerinden vazgeç. Aziz ve Kerim olan yalnız sensin" diye dua ederler.
Her hangi bir tavaftan sonra sa'y edildiği zaman: Başka bir tavaftan sonra sav etmemek gerekir. Örneğin; sünnet olan kudüm tavafından sonra sa'y
yapılmışsa, hacda rükün olan tacafı ifazdan sonra sa'y yapmak mekruhtur.
Hacı hervele yaparak Safa ve Merve tepelerine çıktığında her seferinde kendisine, arkadaşlarına ve mü'minlere dilediği şekilde du-a edebilir. Sa'y
yaparken okunması müstehap olan dualardan biri de şöyle dir; "Ey kalpleri evirip çeviren Allah! Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Allah'ım! Senden
rahmetini gerektiren şeyleri, mağfiretini, azametini, cennetini istiyorum. Her günahtan selameti istiyorum Ey Allah'ım! Senden takvayı, zenginliği

ve namuslu olmayı istiyorum.
[37]

İmamın dokuzuncu gün zevalinden yani öğleden sonra iki hutbe okuması sonra da halka öğle ve ikindi namazlarını kısaltarak ve cem-i takdim
yoluyla kıldırması sünnettir. Bu şekilde olan uygulama Müslim'in rivayetiyle aynıdır. Bu şekilde yapmak sünnete uymanın gereğidir. Gün batıncaya
kadar vakfeye devam etmek sünnettir. En faziletlisi de gün battıktan sonra ve ufuktaki kızıllık biraz kaybolduktan sonra durmaktır.

Hacıların Allah'a zikir ve duada bulunmaları ve çok çok tehlil getirmeleri sünnettir. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
[38]

Duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki olan Peygamberlerin söylediklerinin en faziletli dua şudur. "Allah'tan



başka ilah yoktur. O tektir. O nun ortağı yoktur. Mülk yalnız O nun, hamd yalnız O nadir. O nun her şeye kudreti vardır. Beyhaki'nin rivayetinde şu
ilave vardır. "Allah'ım! kalbimde nur, kulağımda nur ve gözümde nur meydana getir. Allah'ım! Göğsümü benim için genişlet ve işimi benim için
kolaylaştır."
Peygamber efendimize çokça salavat-ı şerife getirmek sünnettir, Kur'an okunması da sünnettir. Arefe günü sıksık Haşr ve îhlas surelerinin
okunması da sünnettir. Dua ederken elleri yukarıya kaldırmak sünnettir.
Yedi yerde eller kaldırılır: Namaza başlarken kıbleye yöneldiğinde, Safa ve Merve'de , iki vakfe yerinde ve iki cemrede. Dua ve zikirlerde aşırı
derecede yüksek sesle dua ve zikir yapmak doğru değildir. En faziletlisi, erkeğin binek üzerinde vakfe durmasıdır. Rahmet dağına çıkmakta
kesinlikle her hangi bir fazilet yoktur. Arefe dualarından şu dua da önemlidir:
Allah'ım.! Bize bu Dünyada ve Ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım ben nefsime çok zulmettim. Günahları ise ancak
ve ancak sen mağfiret edersin. O halde tarafından beni tam anlamıyla mağfiret et ve bana merhamet eyle. Elbette sen çok mağfiret ve merhamet
edensin. Allah'ım! Beni günah zilletinden taat izzetine götür. Helalin ile beni haramdan halas et. İyilikten beni, kendinden başkasına muhtaç
eyleme. Kalbimi ve kabrimi nurlandır. Bana hidayet et. Beni tüm serlerden muhafaza et. Benim için hayrı cem et, bir yerde topla. Allah'ım senden
hidayet, takva, iffet ve zenginlik istiyorum." Ondan sonra da Mü'minler için de dua etmesi gerekir. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur:
Allah'ım hacıyı mağfiret et ve hacının mağfiretini istediği kimseyi de mağfiret et" diye dua etmiştir.
 
Arafat'a Çıkmanın Sünnetleri
 
Araf atta vakfeye durmanın, haccın en önemli rükünlerinden biri olduğunu söylemiştik. Mekke'den önce Arafata gitmlek te caizdir. Fakat sünnet
olan şekli şöyledir.
1. Mekke'ye gidip kudüm tavafını yaptıktan sonra, Arafata gidilmelidir. Her hangi bir tavaftan sonra sa'y edildiği vakti, başka bir tavaftan sonra
sa'y etmemek gerekir. Örneğin, sünnet olan kudüm tavafından sonra sa'y yapılmışsa, hacda rükün olan tavafı ifaza'dan sonra sa'y yapmak
mekruhtur.
2. Müslümanların yöneticisi veya ileri gelen birisi, Zilhiccenin yedinci günü öğle namazından sonra bir hutbe okuyarak halkı yarın sabah Mina'ya
çıkmaya teşvik etmeli ve Mina'dan sonra neler yapacaklarını, Arafat'a nasıl gideceklerini onlara beyan etmelidir.
3. Zilhiccenin sekizinci gününün sabahına kadar durulmalıdır. Beş vakit namaz, Mescid-i Hayfda eda edilmelidir. Rasulullah (sav) namazlarını
orada kılmıştır.
4. Dokuzuncu günün sabahı, güneş doğduktan sonra Arafat'a doğru yola çıkmalı. Arafat yakınında Nemire denilen yerde durup, güneşin batıya
doğru kaymasını beklemelidir. Öğle ve ikindi namazı burada yani Arafat camiinde cem'i takdim ile kılınmalıdır. Sonra Arafata gidilip, güneş
batıncaya kadar orada durulmalıdır. Orada dua edip, zikredilmelidir
 
Müzdelifede Gecelemenin Sünnetleri
 
Arafat'ta gecelemek vacibtir. Arefe gününün güneşi battıktan sonra Müzdelife'ye gidip orada gecelemenin sünnetleri şunlardır.
1. Arafat dönüşünde, Müzdelife'de gecelemek gerekir. Eğer fecre kadar Müzdelife'de gecenin ikinci bölümünde durmazsa kesinlikle kurban
kesmesi gerekir. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem'i tehir ile birleştirerek kılmak sünnettir.
2. Müzdelife'de cemreler için taş toplamak. Bu taşların nohuttan biraz büyük, bakladan küçük olması gerekir. Fadl b. Abbas'tan şöyle rivayet

edilmiştir. "Rasulullah (sav) bayram sabahı bana "Benim için taş topla'" dedi. Ben de nohut büyüklüğünde taşlar cem ettim." 
[39]

3. Meş'ar'ül Haram'ın yanında vakfe etmek. (Meş'ar'ül Haram, Müzdelifenin ahirinde bulunan küçük bir dağın ismidir.) Burada seher vaktine kadar
durulup, Rabbena âtinâ duası çokça okunmalıdır. Meş'ar'ül Haram (Kuzah dağın) da Allah'ı anın! Onu size nasıl hidayet ettiyse öyle zikredin. Zira

O'nun hidayetinden önce delalette olanlardınız. 
[40]

Sonra Mina'ya doğru yola devam edilmelidir. Şiarları "La İlahe İllallah" olmalıdır. Yolculuklarını güneş doğduktan sonra Mina'ya varacak şekilde
ayarlamalıdırlar.
 
Şeytan Taşlamanın Sünnetleri
 
Cemretül Akabede şeytan taşlarken dikkat edilmesi lazım gelen hususlar şunlardır.
1. Mina'da Cemretül Akabe'ye taş atmadan hiç bir şey yap-ma-malıdır. Zira Mina'nın armağanı, hediyesi bayram gününde Cem-retüT Akabe'ye yedi
taş atmaktır,
2.  Birinci taşı attıktan sonra her kes Akabe Cemresini (büyük cemre) yedi taş olarak atar. Birinci taşı attıktan sonra telbiyeyi kes-melidir.  Bu taşın
atılması Mina'yı selamlamak manasına gelmektedir. Zira Hz. Peygamber birinci taşı attıktan sonra telbiye etmeyi terk ederdi. Aynı zamanda onun
yerine "Allah'tı Ekber" derdi.
3.  Her taş atılırken Rasulullah'm yaptığı gibi, önce onu karşısına, Mekke'yi soluna, Mina'yı sağma almak gerekir. Her taşın başında tekbir getirilir.
Usul şöyle olmalıdır:
Allah en büyüktür, (üç defa) Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür ve hamd yalnız Allah'adır." Taşları sağ eliyle baş parmakla, işaret

parmağı arasına alıp ve koltuk altında ki beyazlık görünecek şekilde kaldırarak atması daha uygundur. En sahih olan budur.
[41]

Cemrelere en az beş zira (yaklaşık dört metre) uzakta durup atmak ta caiz olur. Şu halde tam cemrelerin önünde durup taşlan belirli bir yerin
üzerine bırakmak yeterli değildir. Biraz geri durmak sünnettir. Taşların üst üste atılması sünnete daha uygun olur. Bir bineğin üzerinde gidip, binek
halinde atmakta caizdir. Cemrelere taş atmanın mekruh, mesnun ve mubah olmak üzere üç çeşidi vardır.
a) İmsaktan sonra, güneş doğuncaya kadar geçen zaman içinde cemrelere taş atmak mekruh olur.



b) Güneş doğduktan sonra zevale kadar taş atmak sünnettir.
c) Zevalden güneş doğuncaya kadar olan müddet içinde atmak ise mubahtır. Geceleyin ise, mekruhtur.
Bu üç vakit, bayramın birinci gününe bağlıdır. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ise zevalden sonra atmak sünnettir. Zevalden önce caizdir.
Mekruh diyenler de olmuştur. Güneş battıktan sonra bu günlerde taş atmak mekruhtur. İmsak olmadan taş atmak sahih değildir. Bu konuda görüş
birliği vardır. Dördüncü gün taş atmanın vakti ise, Ebu Yusufa göre, imsak doğduktan sonra, güneş batıncaya kadar geçen zamandır. Fakat
zevalden evvel mekruhtur. Zevalden sonra sünnettir.
Yer yüzü cinsinden olan taş, kireç, arsenik, tuğla, alçı ve bunlar gibi maddeleri atmak caiz değildir. Şu halde kıymetli taşları atmak ta olmaz. Zira
o şeytanı recm etmek olmaz. Onu taktir etmek manasına gelir. Hatta kıymetli taşlardan başka kaya tuzu, kurumuş çamur, antimon gibi maddeleri de
şeytan taşlamada kullanmak caizdir. Taşların veya taş cinsi her hangi bir maddenin büyüklüğü, fasulye kadar veya ondan biraz büyük., yani fındık

veya fıstık tanesi kadar olması uygun olur. Bunlardan daha büyük veya daha küçük taşların atılması da caizdir.
[42]

Taşların belli bir yerden toplanması şart değildir. Herhangi bir yerin taşlan da caizdir. Fakat yıkanıp temizlenmesi uygun olur. Ne-cis olan taşların
atılması mekruhtur. Cemrelerde daha önceden atılmış taşların alınıp tekrar atılması caiz ise de, istihbaba muvafık değildir, cemrelere taş atmak için
büyük olan bir taşı parçalamak mekruhtur. Rasulullah'm böyle büyükçe bir taşı parçaladığı tesbit edilmemiştir.
Cemreler üç tanedir. Birincisi, Mescid-i Hayfe yakın olandır. İkincisi ki, buna Cemre-i Vüsta yani orta cemre denir. Birincisinden sonra gelir.

Üçüncüsü, bundan hemen sonra gelen Cemre-i Akabe'dir. 
[43]

Cemrelere Batn-ı Vadi'de durduktan sonra taş atmak daha mü-nasibtir. Bu şekilde olursa, cemreyi sağma aldıktan sonra sağ eliyle daha rahat
atılması olur. Cemrelere vadide atması mümkün olmazsa, tepeye doğru çıkıp yukarıdan taş atması da caizdir. Fakat vadide ise, sünnete uygun olur.
Çok izdiham olursa belirtilen yerde durup atmak mümkün görülmediğinde mümkün olan ne ise o yapılır. Kalabalık olduğu zaman Mina'yı sağına,
Kâ'beyi soluna alarak cemreye yüzünü dönerek taş atmak ve attığı taşın nereye düştüğünü görebilecek bir yerde durmak en iyisidir.
Atılan taşların cemrelere üç arşın mesafeye düşmesi lazımdır. Daha uzağa düşen taşlar atılmış sayılmaz. Yeniden atılması gerekir. Atılan taşlar
öndeki hacıların önünde kalırda cemreye düşmezse o taşlar atılmış sayılmaz, bir daha atılması gerekir. Şu halde hacıların attıkları taşların nereye
düştüğüne dikkat etmesi gerekir.
Bir cemreye bir defada yedi taş atmak, yalnız bir defa sayılır. O halde taşları toplu halde atmak caiz değildir. Bir cemreye bir günde yedi taş atılır.
Fazla atmakta her ne kadar bir sakınca yok ise de lüzumsuz görülmüştür. Taşlar atılırken şöyle söylenir:
Bismillâhi Vallahu Ekber Rağmen (veya recmen) Li'ş-Şeytani ve Hizbihi" Taşların atılması bitince şu duanın yapılması tavsiye edilir. "Allah'ım!
Haccımı mebrur eyle, Harcadığım gayretimi kabule layık eyle. Günahlarımı bağışla." Birinci cemreye taş atmayıp ikinci ve ü-çüncü cemreye taş
atacak olursa, bayramın ikinci ve üçüncü cemrelere atacak olsa, dönüp birinci cemreye de atması ve mümkün olursa ikinci ve üçüncü cemrelere
tekrarlaması yani tekrar atması gerekir. Eğer iade etmezse vacib yine de yerine gelmiş sayılır.
Şiddetli izdiham, kalabalık olduğu zaman, taşlamanın teTıir edilmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü izdiham bir özürdür. Birinci, ikinci ve üçüncü
cemreye taş atarken yüzün kıbleye dönük olması ve Allah'u Ekber denilerek atılması gerekir.
Fakat Cemretül Akabe'de şeytan taşlarken de birinci ve ikinci cemrelerde olduğu gibi, taşladıktan sonra orada durulmamalı ve dua edilmemelidir.
Bütün bunların delilleri, Rasulullah'm böyle yaptığı anlatılan rivayetlerdir.
Haccı tamamlayıp ihramdan çıkmanın kaidesi: Hacca başlayan kimsenin yapması gereken şeyler üç tanedir.
Cemretül-Akabe'ye taş atmak. Traş olmak. Kâ'be'yi tavaf etmek.
Bu üç kısımdan ikisini yerine getiren kimse hacdan birinci çıkışa hak kazanmıştır. Buna küçük Tahallül denir. Bu durumda olan hacıya, hacda
haram olan her şey helal olur. Anc tk nikahlanmak ve cinsi münasebet yasaktır. Diğer üçüncü kısmı da yerine getirirse, o kimse hacdan tamamen
çıkmış olur. Buna da, Tahallül'ü Ekber, yani büyük tahallül denir. Bundan sonra hacda haram olan her şey kendisine helal olur. Rasulullah şöyle
buyurmuştur:
Ebu Davud Hz. Aişeden rivayet etmektedir:
Kadınlar da saydığımız, bütün husularda mümkün derecede erkekler gibi hareket etmeleri gerekir. Yalnız bir fark vardır. Kadınlar başlarını
açmazlar yalnız yüzlerini açarlar. Telbiyelerini de gizli olarak getirirler. Tavafı remel yani acele yapmazlar. Sa'y ederken iki yeşil mil arasında
acele yani hızlı yapmazlar. Saçlarını traş etmezler. Yalnız uçlarından parmak uçları uzunluğunda keserler. Dikişli elbise giyinirler. Renkli elbiseye
itibar etmemek gerekir. Ayaklarına da ayakkabı ve çorap giyerler. Hah olmadığı taktirde Hacer'ül Esved'i öpmezler. Hah olduğu taktirde ise

öpmek caizdir. Hünsa (hem erkeklik hem-de kadınlık organı bulunan) her hangi bir kimse de kadınlar gibidir.
[44]

Karısıyla beraber sa'y eden erkek de iki mil arasında koşmaz. Karısıyla beraber normal yürür. Telbiye sırasında seslerini kendileri duyacak bir tonta
tutmaya dikkat ederler. Mikata yetiştikten sonra, kendisinin baygınlığı devam ederse, adına telbiye getirilip hacca başlanmasını tavsiye eden kişinin
bu tür tavsiyesi caiz olduğu gibi, arkadaşlarının da onun bu tavsiyesini yerine getirmeleri caizdir. "Uyuyup kaldığım taktirde benim yerime telbiye
getirip başlatın" şeklinde tavsiye ederse, yine caizdir. (Bu fetva İmam Ebu Hanife ye göredir.)
Sırtında taşıdığı bir kimse ile tavaf yapanın tavafı sahihtir. îs-terse biri umre diğeri de hac için niyetlensin. Bu meselede taşıyanın niyeti lazım
gelmez. Şu halde taşıyan kişi hacca niyetlenmese bile sahihtir. Zira hastaları, yaşlıları tahtırevanlar üzerinde taşıyanların ekserisi ihramsızdırlar.
Cemrelere taş atamayayacak kadar hasta ve halsiz olan kimseler yerlerine vekil tayin edebilirler.
Bir çocuğun velisi yanında taşıdığı çocuğun, hac menasikini yaptırırken cemrelere taş atmayı ve Müzdelife'de vakfeyi terk ederse kendisine bir şey
lazım gelmez. Fakat bu vacibleri yerine getirmek gerekir. Çocuğu elbiselerinden sıyırıp dikişsiz bir elbise giydirerek hac meselesinde onun
hafızasında güzel bir hatıra bırakmak daha uygun olur.
İhramlı iken yapılması haram olan şeylerden çocuğun da uzak tutulması daha uygun olur. Fakat çocuk yasak olan şeylerden birini işleyecek olursa,
bir ceza gerekmez. Çocuk haccı ifsad ederse kendisine haccın kazası lazım gelmez.
 
İhrama Girdikten Sonra Yapılacak Hususlar



 
1. İlahî yasak sınırlarına tecavüz etmemek, günah işlememek, herhangi bir kimseyi günaha teşvik ve tahrik etmemek. Şayet kim böyle yaparsa
haccmın sevabını ve faziletini kaçırmış olur.
2. Cinsel yaklaşmada bulunulmaz. İhram'dan çıkılmcaya kadar bu haramdır.
3. Dikişli elbise giymemek başa herhangi bir şey koymamak fes, sarık, külah, takke ve bunlar gibi hiç bir başörtüsü kullanmamak. Bu erkekler
içindir. Kadınlar başlarını'örterler.

4. Başkasıyla sürtüşüp tartışmamak kalb kıracak kötü söz ve davranışlardan kesinlikle sakınmak. 
[45]

5. Harem topraklarında av avlamamak , avcılık yapanlara yardımcı olmamak, hatta ve hatta işarette bile bulunmamak.
6. Yüz kısmını örtmemek, ağız ve burun kısımlarını da kapatacak şekilde bir şey kullanmamak.
7. Ayakların üst bölümünü kapatacak surette ayakkabı giymemek. Topuklardan aşağı ve parmak diplerinden yukarı kısım açık kalmak şartıyla
ayakkabı giyilebilir. Mest lastikleri, terlik ve benzeri şeyleri giymekte bir beis yoktur.
8.  Çorap ve benzeri bir giysi giymemek. Ancak soğuk yağmur ve benzeri durumlarda kolları geçirmemek şartıyla ceket veya pardesü gibi bir

giysiyi omuz üzerine almakta bir beis ve sakınca yoktur. Zira haram olanı adet bir şekilde giyinmektir. 
[46]

Para ve benzeri lüzumlu şeyleri korumak ve belden aşağı olmak şartıyla kullanılan peştemalm açılıp düşmesini önlemek için kemer, kuşak ve
benzeri bir şey kullanmaya cevaz verilmiştir. Zira buna hacıların ihtiyaçları vardır. îhram olarak örtülen izar ve ridada dikiş veya yama
bulunmasında, sökülmemesi için kenarlarının dikilmesinde kesin olarak bir beis yoktur. Ridanın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile
tutturmak belden aşağı olmak üzere caizdir. Belden yukarı olursa bir görüşe göre caiz olmasına rağmen mekruhtur.
9.  Koku neşredecek veya rengi bedene geçecek şekilde boyalı peştamal kullanmamak. Bu elbiselerden başka diğer elbiseler dikişsiz olmak şartıyla
giyilebilir. Fakat beyaz olanı daha efdaldir.
10.  Sakal ve saçları traş etmemek, tırnakları kesmemek. Jilet, ustura ve bunlar gibi aletleri kullanarak, vücuddaki kılları kesmemek, kılları dökücü
nitelikte olan arsenik ve benzeri maddeleri kullanmamak.
11.  Eliyle her hangi güzel bir koku sürünmemek, yağlı ve kokulu merhem ve benzeri maddeleri kullanmamak, kına ve buna benzeyen maddeleri
hiç bir organına sürmemek.
12. İçine güzel bir koku katılmamış sürme kullanmakta bir beis yoktur. Zira bu sürme, sıcak ve güneşli bir havada gözleri korur.
13. Kadına şehvetle dokunmamak, öpüp okşamamak.
14. İhramlı kaldığı müddetçe sakal ve saçlarını yıkamamak, kılları dökülecek bir surette kesinlikle kaşınmamak.
15. Çadır ve çadıra benzeyen şeyler altında, gölgelenmekte bir mani beis yoktur. Başına dokundurmamak şartıyla şemsiye ve benzeri bir şeyin
kullanılması da caizdir. Zira böyle, yapmak güneşin çarpmaması içindir. Kan aldırmak kırılan bir kemiğin, vücudunu alçı ile sarmakta da bir

sakınca yoktur. 
[47]

16. Mekke haremine ihramsız girilmemesi lazımdır. Zira Şafiîlere göre, sünnettir. Diğer mezheplere göre ise vacibtir.
17. Haremde avlanmak, ihramlı olsun, olmasın fakihlerin ittifakıyla haramdır. Kendiliğinden zarar ve eza veren muzır hayvanlar bu hükümden
müstesnadır. "Haremin avı kovalanmaz" bu hadise göre ise av öldürüldüğünde tazmin olunur.
18. Mekke Haremine ihramsız girilmemesi lazımdır. Şafiî mezhebine göre müstehaptır.diğer mezheplere göre vaciptir.
19. İsterse ihramlı olsun ister olmasın Haremde avlanmak ic-mai ulama ile haramdır.
20. Haremin kendiliğinden biten insanlar tarafından dikilmemiş olan ağaçları kesilmez, diken, yavşan, böğürtlen gibi otları kopa-rılmaz. Fakat
zaruret için güzel kokulu ızhır adındaki bitki bundan hariçtir. Malikîlerin izahatları gibi şu altı nevide ızhırm hükmüne bağlıdır. Sinamek (kabızlık
için kullanılır.) mihcen ismindeki olan ile kat yani kesilmiş ağaç yaprağı, denek misvak, bulunduğu yere bina ve mesken yapmak veya duvar ve
bostan yapmak için kesilecek a-ğaç. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Seksiz olarak Allah Teala yerleri ve gökleri yarattığı gün haram kılmıştır.
İşte Allah'ın haram kılmasıyla kıyamet gününe kadar haram olarak kalacaktır. Dikeni kendi yerine koparılmız. Avı kovalanmaz. Yolda bulunan
yitiği -sahibini bulmak için ilan edecekten başka kimse alamaz. taze otlarıda koparılmaz.
Hz. Abbas (ra) "Ya Rasulullah (sav)! ızhır hariç olsun. Demircilere ve evlere lazım oluyor." deyince: Rasulullah, ızhırda hariç" buyurdu.
Malikîlerden başka cumhur da kesilmesi yasak olan bitkilerin kesilmesinde tazmin vardır der.
İnsanların yetiştirmiş olduğu ceviz, badem, hurma, bunlara benzeyen erak ağacı (misvak yapılır) nar, kavun buğday gibi bitki ve ağaçların kesilmesi
haram değildir. Kuru ot ve ağaçların kesilmesinde bir sakınca yoktur. Zira bunlar mesabesindedir. Ağaç yapraklan da alınmaz. Haremden ak
mantarın alınması caizdir. Zira bitki cinsinden değildir. Diğer adi mantarlar da böyledir. Kesinlikle kökleri yoktur. Şekilleri aynı meyveler
hükmündedir.
Karga, dölengeç, fare, yılan, kudurmuş köpek, sivri sinek, karınca, pire, kene, kaplumbağa ve av olmayan hayvanlar ve zararlıların
öldürülmesinden dolayı, yukarıdaki, tafsilat ve ihtilaf konularına göre kesinlikle bir şey gerekmez.
Taifteki Vecc deresinin avını öldürmek ve ağaçlarını kesmek haramdır, haram kılınmıştır. Hanbelîlere göre Vecc deresinin av ve ağaçları mubahtır
ve helaldir. Zira asıl olan helal olmaktır. İmam Ahmed bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Şafiîlere göre de, avdan ve ağaçtan dolayı tazmin
lazım gelmez.
Harem toprağının ve taşlarının çıkarılmışını men etmesi gerekir. Şafiîlerin çoğunluğuna göre en sağlam görüş, çıkarmak mekruhtur. İmam
Nevevî'ye göre en esas kavil haram olduğudur. Hanefilere göre ise, haremin toprak ve taşını çıkarmakta bir beis yoktur. Cumhura göre, isterse
ikamet olsun, isterse geçmek için kafirin Hareme girmesine mani olunur. İmam Ebu Hanife yerleşmek için değilse girebileceğine cevaz vermiştir.
Mekke ve Haremindeki, lukata, yani kayıp eşyayı mülkiyetine geçirmek kastıyla almak kesinlikle helal değildir. Fakat sahibini bulmak için ilan
edecekse, o zaman alabilir.
Zira hadiste; "Haremde bulunan kayıp eşyalar alınmaz. İlan e-dip sahibine vermek kastıyla olursa müstesna" buyrulmuştur.
Mekke Hareminde öldürülen adamın diyeti daha ağır olur. Zira ayet-i kerimede;

[48]



Mescid-i Haram'ın yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın.  buyurulmuştur.
Katilin veya maktulün Mekke'nin içinde olması hüküm olarak aynıdır. İmam Şafıîye göre diyetin ağırlaşması sayı ile olmaz. Belki develerin yaşı
bakımından olur. Yine bunlara göre, Medine Hareminde vuku bulan öldürmeden dolayı diyet ağırlaştırılmaz. Cumhura göre; Mekke Haremi
sınırları içinde, savaştan başka bir yolla isyanlarından çevrilmeleri mümkün olmayan, asilere karşı savaşmak caizdir. Zira asilerle savaşmak
Allah'ın hukukuna tealluk eder. Boşa git mesi kesinlikle caiz değildir. Haremde muhafaza olunması ise daha elzemdir.

Mescid-i Haram'ın yanında onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. 
[49]

 ayetine binaen Maliki ve Şa-fıîlere göre; Haremde şer'i
hadler ve kısasların uygulanması lazımdır. Zira Rasulü Ekrem (sav)
Kâ'be örtüsüne sarılmış olduğu halde bulunan düşmanlığını zahir eden îbn. Hatal'ın öldürülmesini emretmiştir." Nitekim tabiatıyla beraber en zarar
verici olan zararlının (akrep, yılan, fare, kudurmuş köpek, karga) da harem dahilinde ve haricinde öldürülmesini de emretmiştir.
İmam Ahmed ve İmam Ebi Hanife ile zahirilerden rivayet olunduğuna göre; bir kimseye had veya kısas olursa Harem'de bulunduğu zaman
emniyettedir. Onlann delilleri ise; "Kim oraya girerse emniyette olur." ayetidir, bir de hadisi şeriftir. "Allah'a ve Ahiret gününe iman eden kimsenin
Harem'de kan dökmesi helal değildir." hadisidir. Haremde müşrikin defnedilmesi ve çıkarılması haramdır.
Hacdaki ceza, kurban ve hedyler Haremde kesilir. Harem yerine yani, mutavattın olanlara temettü ve kıran haccında kurban yoktur. Şafıîlere göre,
sebebsiz olan nafile namazların haremde her hangi bir vakitte kılınması mekruh değildir.
îster Mekke'de olsun, ister Haremin başka yerlerinde olsun farkı yoktur. Mescid-i Haram'ı ziyaret etmeyi adayan kimsenin, Şafıîlere göre hac veya
umre yaparak nezrini yerine getirmesi kesinlikle gerekir. "Ancak üç ziyaret için sefere çıkılır." hadisi gereğince, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa
da aynı hükümdedir. Adayan kimseler için gitmek gerekir. Başka mescidler ise böyle değildir. Nezir olunduğu zaman onlara gitmek lazım gelmez.
Mekke'de yalnız kurban kesmeyi nezir ederse Şafıîlere göre bu adağı yerine getirmek ve bu adağın etini Harem'deki fakirlere vermek gerekir. Başka
bir ülkede böyle bir nezirde bulunsa, en sağlam görü şe göre, bu nezir, adak muteber değildir.
Mescid-i Haramda namaz diğer ibadetlerin mükafatından kat kat fazla olur. İmam Ahmed'e göre, diyetin ağırlaştırılması, sayı cihetinde olur. Yani
tam diyete ilave olarak üçte bir diyet daha icab eder.
Kadı İyaz ve diğer alimler diyor ki: "Peygamber efendimizin mübarek cesedini kucaklayan yeryüzünün en üstün ve faziletli parça landır. Bunun
arkasından da Mekke ve Medine'nin yer ypüzünün en faziletli beldeleri olduğu üzerinde ulemanın ittifakları vardır. Mekke ve Medine'den
hangisinin daha üstün olduğunda ise ihtilaf vardır.
İmam Malik, Hz. Ömer (ra) ve diğer Medineli sahabeye tabi olarak  Medine'nin  daha  eftal  olduğunu   söylemektedir.   Zira  Medine hicret yurdu,
Ashab-ı Kiram'm yerleştiği Rasulullah (sav)'in ikamet edip medfun bulunduğu bir yerdir. Fazileti hakkında bir çok sahih hadis vardır. Bu
hadislerden biri de şudur:

"Medine Taybedir. Ateş, gümüşün cüruf ve pisliğini attığı gibi Medine de habis insanları atar ve uzaklaştırır.
[50]

Diğer üç mezheb imamı da Mekke'nin daha faziletli olduğunu söylemiştir. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur; Vallahi, sen Allah'ın yarattığı yerin

en hayırlısı ve sevimli olan parçasısm. Senden çıkanlmasaydım, çıkmazdım." 
[51]

Başka bir hadiste şöyledir:

Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerin en hayırlısı ve Allah'a sevimli olan bir yersin. Senden çıkarılmasaydım, çıkmazdım.
[52]

 Rasulullah
(sav)'den diğer bir rivayete göre; "Bana ne hoş ve-de ne sevimlisin (Ey Mekke!) Eğer kavmim beni senden çıkarma-saydı, senden başka bir beldede

durmazdım. 
[53]

Mekke'nin Medine'den faziletli olduğu hususunda zikr edilen noktalar şunlardır:
Hac ve umre için, oraya gitmek icab eder. Allahu Teala Meke'yi cahiliyye vaktinde de İslam vaktinde de emin bir harem olarak hazırlamıştır.
Allahu Teala yeri gökleri yarattığı zaman Mekke'yi Harem yeri olarak kılmıştır.
4. Mekke'ye ancak ve ancak ve mendub olarak hac veya umre niyetiyle dahil olur. Mekke'ye dahil olduğunda, Zî Tuvâ ismindeki Mekke'nin aşağı
kısmında umre (Hz. Âişe [r.anha]} mescidi yoluna doğrudur. Bu yerde Meke'ye dahil, gusül niyetiyle yıkanır. Eğer başka bir yoldan Mekke'ye
dahil olursa, yine o tarafta yıkanır. Bu gusül herkes, yani nifaslı, hayızlı, deli, çocuk dahil herkes için müstehaptır.
Mekke'ye gidilen Kedâ yolu, Mekke'nin üst tarafında kabristana doğru inen bir yerdir. Döndüğü zaman da Kudâ yolundan çıkmak sünnettir.
Mekke'nin aşağı tarafında, Zit Tuvâ ya doğru Kuaykıan dağı yanındadır. Mekke'ye ilk girdiğinde mümkünse ev kiralama, elbise değiştirme gibi
şeylerden önce, Kudüm tavafını yapmak müste-haptır. Kudüm tavafı Malikîlere göre vacib, cumhura göre sünnettir.
Şafiîlere göre Mekke'ye binekli değil yürüyerek girmelidir. Gecede gündüzde dahil olabilir. RasuluUah (sav) hacda gündüz, umrede ise gece dahil
olmuştur. Dahil olduğu zaman insanlara zahmet vermemek, kendine zahmet verenlere çok yumuşak olmak. Gözleri Beytullah'a erişince hemen
ellerini kaldırıp dua etmelidir.
Allah'ım! Bu Beytin şeref, kerem ve heybetini fazla yap, onu hacceden veya umre yapanların onu tazim ve tekrim edenlerin de şeref, hürmet ve
takvasını fazla yap."
Ahiret ve dünya ile ilgili istediği duaları eder. Bu duaların en lazım olanı mağfireti talebetmektir. KâToe'nin karşısında şöyle dua eder.
''Allah'ım Beyt senin Beytin, Harem senin haremin, eman senin emanındır. Bu da cehennemden sana sığınılan makamdır." Beyt-i Harama Ben-i
Şeybe kapısından girmek müstehabtır. Girerken sağ a-yağmı atar ve şöyle der: çıktığı zaman da aynı duayı eder ve şunu ekler;
Mescid-i Haram'a dahil olduğu zaman başka bir şeyle meşgul olmayarak doğruca Hacer'ül Esved'e gider. Kudüm tavafına başlar. Zira Mescid-i
Haram'm tazimesi yalnız tavaftır. İhramlı veya ihram-sız oraya girildiği zaman tavaf edilmesi müstehaptır.
Fakat farz namazın edası veya kazası, cemeat yada vitir, sabahın sünneti ve başka farz namazların sünnetinin geçmek durumları ihtimali varsa, o
zaman bunların kılınmaları lazımdır. Bundan sonra tavaf eder her hangi bir maniyetinden dolayı tavaf edilmezse, o zaman Tahiyyat'ül-Mescid

namazı kılar.
[54]

Hac eden kimsenin RasuluUah nasıl yaptıysa Kâseye girip iki rek'at namaz kılması müstehaptır. Kâseye silah ve ayakkabı ile girilmez. Kâ"benin
değiştirilen örtüsü tasadduk edilir. Beytullah'ın güzel kokusundan bir şey alması caiz olmaz. Harem toprağını dışarı götürrnez. Mekke'nin taş ve



toprağım Hill'e çıkarmaz. Hac veya umre için Mekke'ye girenin orada Kur'an-ı hatmetmesi müstehaptır.
[55]

 
Harem Sınırı:
 
Haremin sınır çizgilerini şu yerler teşkil eder. Medine yolu tarafında Nifar oğullarının evleri yakınında, bugün Hz. Aişe mescidi o-larak bilinen ve
Mekke'ye üç mil mesafede olan yer, Yemen yolu tarafından, Mekke'ye yedi mil mesafede olan Lebin dağı yakınında bulunan Adetül Lebin
denilen yer, Irak yolu tarafından yine Mekke'ye yedi mil mesafede Munkata ve Makta bölgesindeki dağ yolu, Taif ve Arafat yolu üzerindeki Batn-ı
Nemire tarafından Mekke'ye yedi mil uzaklıktaki Arafat yanında kalan yer, Cirâne yolu tarafından Al-i Abdullah b. Halid geçidinde Mekke'ye
dokuz mil uzaklıktaki yer, Cidde tarafından Mekke'ya on mil mesafedeki otların sona erdiği kısım, Urane vadisi tarafından İse Mekke'ye on millik

mesafede kalan yer, Taif tarafındaki Vecc vadisi ise hill sınırları içinde kalır. 
[56]

Haremin her yanında sınırlarını gösteren malum işaretler ve taşlar vardır. Ezraki ve başka tarihçilerin açıkladığına göre, bu hu-dudlarm yerlerini
Cebrail {a.s) İbrahim (a.s)'e göstermiş, o da o yerle re işaret koymuştur. Rasulullah (sav) da bu işaret ve alametlerin bir daha yenilenmesini
emretmiştir. Sonradan Hz. Ömer, Osman, Mua-viye zamanlarında gözden geçirilmiştir.
Bu günde bu yerlerde açıkça görünen, Harem sınır işaret ve levhaları meydanda bulunmaktadır. Medine-i Münevvere'nin hara-miyyeti Rasulullah
(sav)'in emriyle meydana gelmiştir, önce öyle bir durum kesinlikle yoktu.
Fakat Mekke Hareminin olması çoktan beri asırlara bağlıdır. Zira Rasulullah (sav) Mekke'nin fethedildiği zaman şöyle demiştir. "Bu belde Allah'ın
gökleri ve yeri yarattığı günden beri (içinde bazı şeyleri yapmayı) haram kıldığı bir beldedir. Allah Tealanın bu haram etmesi kıyamete kadar devam

etmektedir. 
[57]

Kâ'be-i Muazzama'nm beş kere binası yapılmıştır. Birincisi Süheyli'nin rivayet ettiğine göre melekler veya Hz. Adem (s.a) veya onun oğlu Şit (a. s)
tarafından bina edilmiştir. İkinci defa Hz. İbrahim, birinci binanın temelleri üzerine bina etmiştir. Üçüncüsü Kureyş kabilesi tarafından bina
edilmiştir. İnşası zamanında, peygamber olmadan evvel Rasul-ü Ekrem (sav)'in de hazır bulunduğu binadır. Yandıktan sonra dördüncü defa
Abdullah b. Zübeyr (ra) tarafından yapılmış ve sonuncusu ise bu güne kadar devam eden şekliyle Haccac b. Yusuf tarafından bina edilmiştir.
Mescid-i Harem'in genişletme işleri Hz.Ömer (ra) zamanında başlamıştır.
Ondan sonra Hz. Osman, Velid b. Abdülmelik Mehdi, Memluklar, Osmanlılar ve Suudiler zamanlarında genişletme ve tamir çalışmaları devam
etmiştir.
İmam Şafiî şöyle demiştir. "Kâ'be, olduğu halde kendi yerine terk etmesi, yıkılmamalıdır. Çünkü tamir niyetiyle bile olsa, yıkılmasıyla beraber
tazim ve hürmeti gider." Rasulullah (sav) Kâ'be'yi Ye-men'de dokunmuş örtülerle örtmüş, daha sonrada Ebu Bekr, Ömer, Osman, Muaviye, İbn.
Zübeyr ve daha sonradan gelenler çeşitli örtülerle örtmüştür.
İslamda ilk defa Beytullah'ı altınla tezyin eden Velid b.Abdülme-lik olmuştur. İmam Gazali, israfa gitmemek şartıyla Kâbeyi altınla süslemek caiz
olur, demiştir. Kabe'yi koklamak ta caizdir. Teberrü-ken veya başka bir niyetle Kâ'be'den bir şey koparmak ve almak kesinlikle haramdır. Şayet
alan olursa geri vermek zorundadır.
Oranın bereketinden faydalanmak isteyen veya Teberrük etmek isteyen, İmam Nevevî'nin söylediği gibi, kendi kokusunu getirip Kâte'ye sürer.
Sonra o kokusunu kendi yanında muhafaza eder. Medine Haremi iki lâbe arasında kalan kısımdır. Lâbe, siyah taşlıktan ibaret ve bu gün Harra diye
bilinen yerlerdir.
Cumhura göre, gerek ihramlı gerek ihramsız tarafından avlanmanın ağaç kesmenin haram olması, cihetinden Medine de Mekke gibidir. Delilleri

şu hadistir:
[58]

İbrahim (a.s) Mekke'yi haram belledi, bende Medine'yi haram yaptım, iki labesi arasındaki ağaç ve otlar kesilmez. Cumhur ile esas olan kavle göre
Şafıîler kıymetin edilmeyeceği hususunda aşağıda gelen Ebu Umeyr hadisini delil olarak söylemişlerdir. Ayrıca Medine de her hangi bir nüsük (hac
ile ilgili bir fiil) eda edilmeyecektir. Ebu Hanife ise, "Ey Ebu Umeyr! Kuşcctğız ne yaptı!" hadisiyle istidlal etmiş olabilir.
Medine hareminin Mekke hareminin gibi olmadığı görüşüne İmam-ı Sevri, Abdullah b. Mübarek, Ebu Yusuf ve Muhammed de iştirak ederler.
Tabarani de el-Kebir de hasen bir senedle Seleme b. Ekva (ra)'dan şöyle naklediyor: "Ben bazı avlar avlıyordum ve etini Rasulullah'a hediye

ediyordum, bir keresinde bana dedi ki, 'Akik te avlasaydm, seni giderken uğurlar gelirken de karşılardım. Zira ben akiki severim" 
[59]

Akik sınırları içinde kalan bir vadinin ismidir. İmam Malik niçin Medine de sidr ağacını kesmek yasak? diye sorulduğunda, Medine ağaçsız, ıssız

kalmasın, oraya göç edenler gölgelenecekleri bir şeyler bulsunlar diye, yasak kılınmıştır. Cevabını vermiştir. 
[60]

İmam Nevevî'ye göre, Medine hareminin toprak ve taşını dışına çıkarmak haramdır. Hanefîlere göre, kendine güvenen kimse için Mekke ve Medine
de ikamet etmek caizdir ve mekruh değildir. Şafiî ve Hanbelilere göre Medine de ikamet etmek müstehaptır. Zira Ra-sul-ü Ekrem şöyle
buyurmuştur:
"Medine'nin sıkıntı ve şiddetine kim sabrederse kıyamet gününde onun hakkında şahid ve şefeatçi olurum." Hadisin ifadesine göre, bu suretle bir
çok derece ve sevablar elde etme imkanı olur. Hanefiler-de racih olan enh sahih görüşe göre, kendine güvenen kimse için Mekke ve Medine de
ikamet etmek mekruh değildir.
Şafıîlere göre, Medine de oruç tutmak ve orada duran fakirlere iyilik etmek sadaka vermek müstehaptır. Zira onlar Rasul-ü Ekrem'in (sav) komşusu
ve Medine halkı olmuşlardır. Medine evlerini gördüğü zaman Nebiyyi Muhtereme (sav)'e salavat getirmeli ve şöyle dua etmelidir.
Allah'ım işte burası Nebinin haremi. Orayı hakkımda cehennemden kurtuluş, azabtan ve kötü sonuçtan eman vesilesi eyle"
Mekke ve Medine haremleri arasında iki fark vardır.
1. Medine hareminin yastık, semer, sedir, gibi şeyler yapmak için ağaçlarından hayvanlara yedirmek için otlardan almak caizdir. Cabir (ra) şöyle
anlatıyor:
"Rasul-ü Ekrem (sav) Medine haremini tesbit ettikten sonra sahabeden bazılarının, "Ya Rasulullah! Bizim işlerimiz, develerimiz var. Bundan başka



arazimiz yok. Bize biraz ruhsat ver, demesi üzerine. Şöyle buyurdu; Deve palanının ön ve arka tahtaları, sedir, kuyu çıkrığı, kapı gibi ihtiyaçlarda
kullanmak müstesna."
Medine Hareminin ağacı kesilmez, değnekle yaprak çırpılmaz. Mekke'de ki ızhır otu gibi, bunları da müstesna yapmıştır. Hz.Ali'nin rivayeti ise;
Medine de aır ile sevr arası haramdır. Otlan koparılmaz.
Avı kovalanmaz. Kişinin devesini otlatması durumu hariç, hiç bir a-ğacı kesilmez." şeklindedir.
Cabir {ra)'den gelen başka bir rivayette, Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor; Allah'ın Rasulünün muhafaza altına aldığı meranın otu koparılmaz, ağacı
kesilmez. Fakat ağaçların yaprakları değnekle hafifçe vurularak indirilir. (Bu iki Hadisi de Ebu Davud rivayet etmiştir.)
Medine ağaçlık ve ekilecek yeri olan bir beldedir. İhtiyaç halinde, otlarından faydalanmayı men etmek tersine zarara yol açar.
2. Medine dışında avladığı avı hareme sokan kimsenin onu Salıvermesi gerekmez. Zira Rasulullah (sav) Enes'in küçük kardeşine, "Ey Ebu umeyr!
Kuşcağız ne yaptı?" diyerek latife yapardı.
Bundan Medine de, kuş tutmanın mubah olduğu tefehhüm e-dilmektedir. Zira Ebu Umeyr'i bundan alıkoymamıştır. Mekke'ye ancak ihramlı olarak

girilmesi göz önüne alınırsa Mekke'nin haramlığının Medine'ninkinden daha büyük olduğu söylenebilir.
[61]

Medine hareminin kuzey ve güney ortasındaki hududu ayr veya air sevr arasındaki olan yerdir. Zira Sahihayn'da nakledilen: "Medine, Ayr'dan
Sevr'e kadar haremdir." Hadisidir. Ayr veya Air güneyde bulunan meşhur olan bir dağdır. Sevr dağı ise kuzeyde, yani Uhud dağının arkasına düşer.
Şu halde uhud dağı harem de sayılır. Doğu ile batı arasındaki hududu ise iki labe arasındaki olan yerlerdir. Zira Rasulullah, iki lâbe arasını harem
yapmıştır. Peygamber (sav) Medine'nin çevresini on iki mil olarak tesbitini belli etmiştir.
Medine'nin cahiliye dönemindeki adı olan Yesrib'in kullanılmaması daha uygundur. Medine-i Münevvere'nin başka isimleri de şunlardır. Teybe,
Tâbe, Dâr, Medine, Yesribdir. Rasulullah (sav) ve Ashâb-ı Kiram ile beraber bu mescidi 70x60 arşın genişliğinde inşâ etmiştir. Sonra Hz. Ömer,
Osman, Abdülmelik b. Mervan ve oğlu Velid zamanlarında fazlalık yapılmıştır. Memluklar ve Osmanlılar zamanında tamir ve genişletme gibi
çalışmalar yapılmıştır. En son genişletme Suudiler zamanında tamir ve genişletme çalışmaları şeklinde olmuştur.
Doğu, batı ve kuzey tarafından büyük bir alan ve meydan mescide ilave edilmiştir. Bu mescidde kılman namaz diğer mescidlerde kılman
namazlardan daha faziletlidir. Ebu Hureyre'den Sahihayn da nakledilen şu hadisi şerifte beyan edilmektedir. "Benim şu mesci dimde kılman bir
vakit namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescidlerde kılman bin namazdan daha faziletlidir."
İmam Nevevî (ra) "Bu fazilet, Mekke de olduğu gibi, farza da nafileye de şamildir." demektedir. Alimler bu faziletin izahını şöyle yapmışlardır. "
Bu fazilet sevab bakımındandır. Yeterli gelme manasında değildir. Bir kimsenin iki vakit namaz borcu olsa, bu kimse Medine mescidinde bir vakit

namaz kılsa, iki namazı da eda etmedikçe borcundan kurtulamaz. 
[62]

Faziletin bu hadiste geçen Esmaul İşare ile, ifadesine göre Peygamberimiz zamanında olan mescide hastır. Sonradan ilave olunan kısımlarına şamil
gelmemektedir, görüşünü söylemiştir. Diğer alimlere göre ise, Mescid-i Haram da olduğu gibi, Medine mescidinin fazla olan kısımları hakkında
da bu fazilet söz konusudur.
îbn. Ömer diyorki, "Ömer b. Hattab, Mescid-i Nebevi'yi genişlettikten sonra, şöyle dedi; Mescid-i Nebevi'ye ilave yaptıktan sonra, şöyle dedi;
"Mescidi genişletsek de Cebbane'ye kadar uzansa bile yine Mescidi-i Nebevi'dir."
Bu mescitte kılman namazın faziletini izah eden bir hadis te şöyledir: 'Bir kimse arada hiç bir vakit kaçırmadan, şu mescidimde kırk vakit namaz

kılsa, cehennemden kurtulacağına, kıyamette de halas bulacağına hükm olunur.
[63]

Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek müstehaptır. Zira öncede geçtiği gibi, sahih hadiste de malum olduğu üzere, özel olarak ziyarete gidilecek üç
mescitten biridir. Aynı bunun gibi Rasulullahın, Hz.Ebu Bekr, Ömer'in kabirlerini ziyaret etmek müstehaptır. Zira Rasulul-lah'm kabrinin
bulunduğu yer dünyanın en şerefli ve faziletli yeridir.
 
Ziyaret Adabı Ve Hükümleri
 
1. Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimizin, kabrini ziyaret etmek sünnettir. Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur, "Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacib
olur." "Kim, başka bir ihtiyaç için değilde kabrimi ziyaret için gelse, kıyamet günü ona şefeatçi olmam Allah Tealanın vereceği bir hak olur."
Buharînin rivayetine göre ise; "Kabrimin yanında bana salavat getiren kimse için Allah Teala onun salavatmı bana ulaştıracak bir melek tayin eder
ve dünya ve ahiret işleri hususunda kendisine yeterli olur. Bende o kimseye kıyamet gününde şefeatçi veya şahid olurum.
Hz. Peygamberin kabrini ziyaret sevabların en faziletlisi ve amellerin en hayırlısıdır. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur.
"Onlar kendilerine zulm ettikleri vakit sana gelipte mağfiret dilerlerdi. Sende onlara mağfiret ediverseydin muhakkak Allah'ı tevbeleri hakkıyla

kabul edici, çok esirgeyici bulacaklardı. 
[64]

Hac ve umre yapan hakkında bu ziyaret iki şıktan ötürü ayrıca bir önem kazanmaktadır. Hacıların ekserisi, uzak ülkelerden gelmektedirler.
Medine-i Münevvere'ye çok yaklaşmışken ziyarette bulunmamak kesinlikle kötü bir hareket olur. İbn. Ömer (ra)'den rivayet edilen başka bir hadis
ise; "Haccedip de beni ziyaret etmeyen bana cefa etmiş olur." hadisi ile "vefatımdan sonra beni ziyaret eden, hayatımda iken beni ziyaret etmiş gibi

olur." bu hadisler de ziyaretin Önemini haber vermektedir. İbn. Hibban ve Bezzar rivayet etmiştir.
[65]

2. Hz. Peygamber (sav) Efendimizi ziyaret eden kimsenin onun mescidine varıp orada, namaz kılarak Allah Teala'ya taat ve ibadete de niyet etmesi
sünnettir.
3. Bu ziyareti başa getirmek için giderken yolda, Medine hareminde ve oradaki ağaçlan gördüğünde Peygamber (sav)'e çokça salat ve selam
getirmesi müstehaptır.
4. Medine-i Münevvere'ye girmeden evvel gusletmek ve aynı zamanda temiz elbise giymek müstehaptır.
5. O vakitte Medine'nin şerefini Mekke'den sonradünyanm en faziletli ve şerefli yeri olarak tefekkür etmelidir. Mescid-i Nebevi'ye girerken de
Mescid-i Haram ve diğer mescidlere girerken yapılması lazım olan erkan ve abad dualar ile dahil olmalıdır giriş sağ ayakla çıkış ise sol ayakla



yapılmalıdır. Bundan sonra kabr-i şerifile minber arasında bulunan ravza-i mutahhara'ya yüzünü vermediler. Minberin yanında tahiyyetül- mescit
namazını kılmalıdır. Zira bu yer peygamber (sav)'in durduğu yerdendir. Şu halde mescidin kıble tarafındaki daireyi önüne almalıdır.
6. Ravzada veya diğer mescidlerde tahivyetül-mescidi kıldıktan sonra bu nimete vasıl olduğu için, Allah Teala'ya şükretmeli. Ziyaretini
tamamlamayı ve kabul etmesini ondan ricada bulunmalıdır. Bundan sonra vakar, edep ve tevazu ile mübarek kabrin karşısında, sırtı kıbleye, yüzü
kabri şerife dönük bir surette, dört arşın kadar uzakta durmalıdır. Gözleri yere bakarak kalbini dünya ile alkadar şeylerden uzak tutarak, o yüce
peygamberin huzurunda olduğunu düşünmelidir. Bundan sonra sesini yükseltmeyerek şu usule göre selam ve tazimlerini söylemelidir.
Selavat'm kısacası ise şöyledir: "Sana selam olsun ey Allah'ın resulü!" sonra doğuya doğru bir arşın kadar ilerleyerek Hz. Ebu Bekir'e şu tarzda
selam eder:
"Sana selam olsun ey Allah'ın Resulünün dostu, mağara arkadaşı Ebu Bekir-ı Sıddîk! Hak Teala sana Resulünün ümmeti için yaptıklarından
dolayı en hayırlı mükafatları versin. Sonra sağa bir arşın daha yürüyerek Hz. Ömer (ra) 'in mukabiline geldikten sonra ona da:
"Sana selam olsun ey Ömer! Allah seninle İslama izzet verdi. Bizlere olan iyiliğinden dolayı Allah sana hayırlı mükafatlar versin."der.
İkinize de selam olsun, ey Allah'ın Rasulünün yanında yatan, O'-nun yoldaşı, veziri, müsteşarı, dinde yardımcıları, Rasulullah (sav)'-dan sonra
ümmetinin maslahatlarım temin eden, temiz ve muhrerem zatlar! Cenab-ı Hak ikinize de en güzel mükafatları versin!..." ondan sonra Peygamber
(sav) efendimizin mübarek başı mukabilinde durup, Allah Teala'ya hamd ve senada bulunur. Kendisi, annesi, babası/ akrabaları, hocaları, dostları
ve başka mü'minler için duada bulunur. Duaya şu şekilde başlar;
Sonra Ravza-ı Mutahhara'ya döner, çok çok dua eder, namaz kılmaya niyet eder. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur;
Kabrim ile minberim arasında, cennet bahçelerinden bir bahçe vardır. Minberim havzımın üstündedir."
Minberin yanında durup dua etmelidir.
Bundan sonrada Ashabı Kiram'dan Ebu Lübabe (ra) Tebük savaşma katılmamış, bundan dolayı pişman olup tevbesinin kabul ediliş zamanına
kadar devam etmek şartıyla, kendisini direğe bağlamıştı. Tevbesinin kabul edildiği müjdesini alınca, bundan kurtulmuştur.
Ziyaretçi bundan sonra, Mescid-i Saadette de "Üstüvane-i Han-nane" denilen direğin yanına gitmeli, yani Peygamberimizin kendisine yaslandığı,
kendisini bırakıp ta minbere çıktığında inleyen kütüğün geriye kalan kısmının bulunduğu direğin yanına gider. Orada namaz kılıp selat ve selam
getirmelidir. Bunu biraz daha açıklayacak olursak:
Rasulullah, Mescid-i Saadette daha minber yapılmadan, mih-rab civarında bulunan bir hurma ağacından bir direğe dayanarak hutbelerini okuyordu.
Hicretin sekizinci yılında minber yapılınca, hutbelerini bu minberden söylemeye başladı. RasuluUah'm o direkten ayrılmasından dolayı, bu direk
bir mucize olarak, inlemiş ve Rasulullah (sav) minberden inerek, onu kucaklamış ve sükûnete kavuşturmuştu.
Bununla beraber RasuluUah'm emri ile minberin altına gömülmüştür. Uz. Peygamberin kabrini tavaf etmek kesinlikle caiz değildir. Kabre el
sürmek, öpmek caiz değildir. Edebe uygun olan, Rasulullah hayattaymış gibi sevgi ve saygı ile durmaktır.
Medine'den ayrılırken, iki rek'at namaz kılmalı ve şu şekilde dua etmelidir. "Allah'ım! Bunu Rasulünün haremine son gelişim etme. Her iki hareme
de tekrar dönüşümü kolaylaştır. Dünyada ve A-hirette bana afiyet ver. Oraya selametli ve kazançlı olarak dönmeyi nasib et."
Medine'deki önemli tarihi yerleri ziyaret etmek de sünnettir. En önemlileri şunlardır:
Küba Mescidi: Medine'nin kuzeybatısına düşer. Medine'de ilk olarak bina edilen mesciddir. Sevap kazanmak niyetiyle Cumartesi günü oraya
gitmelidir.

Küba mescidinde kılınan bir namaz bir umre gibidir. 
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İbn. Ömer (ra)'in şöyle dediği nakl edilmiştir: Rasulullah (sav) efendimiz bazen yürüyerek, bazende binekle, Küba mescidine gelir ve orada iki
rek'at namaz kılardı." Sahih bir rivayette ise; "Her Cumartesi oraya gelirdi." demiştir.
Ziyaretçi de oraya gelir, Hz. Peygamberin, sıkıntı ve üzüntülerinin orada giderilmesi gibi kendisinin de üzüntü va kederlerinin giderilmesi için,
Allah Teala'ya dua eder.
Musalla veya Gamame Mescidi: Peygamber (sav)'in bayram namazı kıldığı yerdir.
Fetih Mescidi: Sel dağının bir parçası olup, şehrin kuzey batısında yer alır. Şu halde Hendek Savaşının olduğu yerdedir.
Kıbleteyn Mescidi: Medine'nin kuzey batısında akik vadisinin kenarmdadır. Daha önce Kudüs'e doğru namaz kılarken, Kabe'ye doğru dönme emri
bu camide geldiği için Mescid-i Kıbleteyn yani, iki kıbleli cami demiştir.
Rasulü Ekrem (sav) efendimiz, yakın bir arkadaşı tarafından, Beni Selemeoğlulları yurduna yemeğe davet edilmiştir. Bu davete 'evet' cevabını veren
Peygamberimiz (sav) bazı sahabeleri de yanına alarak gitti. Bir öğle namazını, bazı rivayetlere göre de ikindi namazını cemaatle kılmaya başladı. O
zamana kadar yani Medine devrinde Mescid-i Aksa kıble olarak 16, 18 ay devam etmiştir.
Kıbleteynde cemeatle kılman namazın üçüncü rek'atmda başlarken kıblenin tahviliyle yani değişmesiyle ilgili ayetler nazil oldu.
Namazın içinde ayetleri tebellüğ eden Rasulullah (sav) namazını bozmadan cemeatle beraber hiç durmadan Kabe'ye döndü. Kendisi biraz ilerledi.
Biraz da cemeat geriledi. Bu şekilde Peygamber (sav) e-fendimiz namaza devam ederek böylece namazını tamamladı. Peygamber (sav) efendimiz
bu mescidde öğle namazını diğer bir rivayete göre de ikindi namazında göğsünü iki kıbleye verdiği için, o mescide kıbleteyn mescidi denildi.
Bir zaman bu mescidin mihrabı iki tane idi. Daha sonra bu mescid Suudi ehli tarafından yıkılarak yerine muazzam bir cami yapıldı. Rasulullah
(sav) Mirac'tan sonra, Mekke'de iken tüm namazlarına Makam-ı İbrahim'in arkasında durur. Bu durma ile, hem Kabe'ye hemde Mescid-i Aksa'ya
yönelmiş oluyordu. 622 de hicret e-derken, Allah'ın bir emriyle Mescid-i Aksala göğsünü vererek çok sevdiği Kâ'be'ye sırtını çevirmek zorunda
kaldı. Bu şekilde Mescid-i Aksa cihetinde namaz kıldı ve kıldırdı. Kabe'nin değişmesiyle mübarek yüzü güldü. Zira kıblenin değişmesi için daimel
evkat dua ederdi ve Allah'ın vahyini beklerdi. İşte iki kıbleli mescidde namazın ikinci veya üçüncü rek'atında bu ayetler nazil oldu.
"Habibim! Biz senin yüzünü semaya doğru çevirmekte olduğunu, aynı zamanda vahy beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun kalacağın bir

kıbleye döndürüyoruz. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin..
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Kıble değiştiği zaman Rasulullah hemen yönüne dönmüş fakat buna rağmen cemeatten bazıları Rasulullah'ın ön tarafında kaldıkları halde namaza
devam etmişlerdir. Bunu gören Rasulullah cemaate itirazda bulunmadığından namazları sahihtir. Hatta İmam Malik bunu delil olarak kabul etmiştir.
Fakat Hanefi, Şafiî ve Han-belilere göre, imama takaddüm etmek kesinlikle caiz değildir.



îmam Malik'e göre me'mumi imama takaddüm olursa caizdir. Zira Peygamber efendimiz, kıbleli camiideki insanlara itirazda bulunmadığına ve her
hangi bir şey demediğine göre, bu takaddümün imama sükuti sünnet ile sabit olmuştur.
Mescid-i Seb'a, yani yedi mescidler:  Hicretin beşinci yılında müslümanlarla Mekke müşrikleri ve müttefikleri arasında zahir olan Hendek savaşının
yapıldığı bölgede birbirine yakın, küçük yedi mescid vardır ki, bunların hepsine birden Fetih Mescidleri denilmektedir. Bu mescidlerden başka
Medine'de, Mescid-i Nebevinin batısında, Mescid-i Musalla veya Gamame Mescidi, Ebu Bekir, Mescid-i Ömer, Mescid-i Ali ve Mescid-i Bilâl
gibi küçük mescidler vardır.
Hicret esnasında Rasuîullah on dört gün Küba'da durduktan sonra, bir Cuma günü Medine'ye gitti. Yolda Avfoğlu Salimoğullarına ait Ranüna
vadisinde öğle vakti olmuştu. İlk olarak Cum'a namazını cemaatle kıldırdı. Mekke'de müslümanlar daha evvel serbest olmadıkları için Cum'a
namazı kılmamı şiar di. İlk olarak Cum'a namazının kılındığı bu vadiye daha sonradan yapılan mescide 'Mescid-i Cum'a' denilmiştir. Medine-Kuba
yolu üzerinde (gidiş istikametine göre sol tarafta) görmektedir.
Cennetü-1 Baki, yani Baki kabristanı Mescid-i Nebevinin doğu tarafmdadır. Rasulullah zamanından beri Medine kabristanıdır. İlk önce, Hz.
Peygamberimizin damadı 3. halife Hz. Osman, amcası Hz. Abbas, halası Safıyye, en küçük oğlu Hz. İbrahim, kızları Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve
Fatıma, torunu Hasan ve Hüseyin'in başsız cesedi burada medfundur.
İmam Malik Kur'an Kurralarından imam Nafı, Hz Hasan'in süt kardeşi. Osman b.Maz'ün Hz. Zeynül Abidin ve Muhammed Bakır ile Cafer-i Sadık,
Rasulullah'ın süt annesi ve validemiz ezvac-ı tahırat başta olmak üzere on bin civarında sahabe ile tâbiûndan bir çok büyük zevat medfun. Eğer
kapıları kapalı tutulmuşsa gene dışarıdan ziyaret mümkün olabilir.
Medine'nin dört km. Uzağındaki Uhud dağı da ziyaret edilmelidir. Uhud'un uzunluğu 6km. Yüksekliği ise 1200m.dir.
Burada hicretin üçüncü yılında (11 Şevval/27 Mart 625 tari hinde) Rasulullah ile Mekke müşrikleri arasında yapılan savaşta, Ashab-ı Kiramdan 70
kişi ölmüş ve bu dağın eteğine dem edilmiştir. Rasulullah (sav) Uhud dağını sever ve bazı vakitlerde oradaki şehitleri ziyaret ederdi. Ziyaretin
mümkünse Perşembe gününe rastlaması müstahsendir. Rasulullah (sav) Tebuk seferinden dönerken şöyle buyurmuştur:

"İşte Uhud, o bizi sever bizde onu.
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Bir gün Rasulullah (sav) yanında dört halife ile beraber, Uhud dağına çıktılar. Cebeli Uhud'a vecd ve aşk geldiği için, bir nevi sallandı kendisine
geldi.
Çünkü senin üzerinde bir Peygamber, bir Sıddık ve üç tane şehid vardır." aynı zamanda dağ durdu ve sakinleşti.
Bu mübarek hitabında bir ders vardır. Çünkü daha sonra, Hz. Osman, Ömer, Ali şehid edilmiştir. Ziyaretlerde önemli olan Allah Teala'dan rahmet
ve mağfiret talebinde bulunulmasıdır. O zatlara da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin tilavet edilmesi sünnettir.
Hz. Hamza, Mus'ab b. Umeyr, Abdullah b. Cahş (ra) kabirlerini de ziyaret etmelidir. Medine-i Münevvere'nin çevresinde ziyaret edilecek başka
yerlerde vardır. Ondan sonra Küba mescidine gidip iki rekat namaz kılmalıdır. Kapısının yanında bulunan Eriş kuyusunun suyundan içmelidir.
Rasulullah her Cumartesi Küba mescidine giderdi. Bu mübarek mescidin ilk taşlarını önce Allah'ın Rasulü Mu-hammed (sav) sonra da Ebu Bekr,
sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman koymuştur.
Peygamber (sav) Efendimizin yüzükleri Hz. Osman'ın hilafeti sırasında elinden Eriş kuyusuna düşmüş ve bir daha bulunamamıştır. Medine-i
Münevvere'de en az kırk vakit namazı Mescid-i Nebe-vi'de kılmak üzere asgari 8 gün kalınmalıdır. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur; "Kim benim
mescidimde fasılasız kırk vakit namaz kılarsa, onun için ateşten ve azabtan bir berat yazılır ve münafıklıktan beri olur. Şu halde ziyaretçi
namazların hepsini anılan meccidde kılmalıdır. Ve bilhassa cemaatle kılmaya özen göstermelidir. Bunları yapmak müstehab iyi ve güzel
görülmüştür. Feyiz ve yardıma nihayet bulunmayan Allah Teala Hazretlerinden niyaz ederiz. Bu ziyaret şerefine bizleri de kavuştursun. (Amin)

İbni Cuzeyy 
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 şöyle diyor; Teberrüken ziyaret edilmesi gereken yerlerin açıklanması şunlardır. Hicr içinde bulunan, Hz. İsmail (a.s) ile annesi
Hz. Hacer'İn kabirleri, Ebu Kubeys dağında bulunan Hz. Adem (a.s)'in kabri, Kur'an-ı Kerim de zikredilen Sevr mağarası, Rasulullah (sav)
Efendimize vahyin ilk olarak inmeye başladığı yer, Hi-ra mağarası, Mekke ve Medine de yatan sahabe ve tabiin ve imamların kabirleri.
Hira dağı ve Nur dağı: Mekke'nin kuzeyinde beş km. uzaklıktadır. Arafata hareket ederken solda kalır. Yüksekliği 200 m dir. Peygamber (sav)
efendimize Alak suresinin ilk ayetleri ile vahy burada inmeye başlamıştır.
Sevr dağı: Mekke'yi kuşatan dağlardan biri de Sevr dağıdır. Yüksekliği 500 metredir. Mekke'nin güneyinde yer alır. Mekke'ye altı mil uzaklıktadır.
Hicret zamanında üç gün boyunca Rasulullah (sav) ve Ebu Bekr (ra) orada gizlenmişlerdir.
Dar-ı Erkam: Safa tepesine yakındır. Sahabeden yedinci olarak müslüman olan manzum Erkam'm evidir. İslami davetin gizli yapıldığı dönemde,
müslümanların merkezi olmuştur. Aynı zaman da Hz. Ömer de orada İslam dinini kabul etmiştir.
Mualla kabristanı yani Hacün: Mekke'nin kuzeydoğusunda yer alır. Cahiliyyet zamanından şimdiye kadar, Mekkelilerin kabristanı olmuştur. Rasulü
Ekrem Efendimizin (sav) ecdadından Haşimoğulla-rmın, amcalarının, bir kişi, ashab ve tabiinin kabirleri de buradadır. Rasulullah (sav)'in iki dedesi
Abdü-1 Menaf ile Abdulmuttalib, amcası Ebu Talib, annesi Amine (bir rivayete göre ebvadadır.) hanımı Mü'minlerin annesi Hz. Hatice orada
yatarlar. Abdullah b. Zubeyr ile Ebu Bekr'in kızı Esma da oradadır.
Mina: Mekke'ye yedi km.uzaklıktadır. Büyük, orta ve küçük cemreler oradadır. Hz. İsmail (a.s)'in yerine kurban edilen koçun ismiyle zikr edilen
Mescid-i Kebş. Medineli Ensar-ı Kıranın Rasulul-lah'a biat ettikleri yer olan Mescid'ül Bey'at ve büyük Mescid-i Hayf bunlar hepsi Mina'da
bulunmaktadır.
Arafat: Deniz seviyesinden yüksekliği 225 m.dir. Mekke'nin güney doğusunda 25 km. uzaklıkta bulunan bir yerdir. Rahmet dağı Mekke'nin Kuzey
tarafına düşer. Rasulullah (sav) hicretin dokuzuncu yılında yaptığı veda haccmda durmayı Rahmet dağının eteğinde yapmıştır. "Bu gün size

dininizi kemale erdirdim. Üzerinizde ki rahmetimi tamamladım ve size din olarak müslümanlığı verip ondan hoşnud oldum. 
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 Bu ayet-i kerime
de burada nazil oldu.
 
Hacının Yolculuktar Dönerken Gözeteceği Âdab:
 
1. Yolculuktan dönerken önce İbni Ömer'in hadisinde varid o-lan şu duayı okumak sünnettir. İbni Ömer diyor ki, Rasulullah (sav) bir gazadan,



hacdan veya umreden dönerken her yokuşta üç kere tekbir getirir ve şöyle derdi:"
Vatanına yaklaşınca aniden varmış olmamak için gelişini ha ber vermek, sünnettir.
Beldesini gördüğünde şu duayı okuması uygun olur.
Allah'ım! Senden buranın hayrını, ehlinin hayrım, burada bulunan şeylerin hayrını diler, şerrinden ve burada bulunanların şerrinden sana istiaze
ederim."
Bazı alimler şu duanın okunmasını müstehab görmüşlerdir. "Allah'ım! Burada bize istikrar veya güzel bir rızık ver! Buranın meyvelerinden, bizi

rızıklandır. Hastalıklardan bizi muhafaza et. Bizi buranın ehline sevdir. Burasının salihlerini de bize sevdir. 
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Vatanına vardığında, ailesine gece vakti değil, sabah veya akşama doğru gelmelidir. Müslim'in Enes'ten rivayet ettiğine göre; "Rasulullah (sav)
geceleyin ehlinin kapısını çalmaz. Sabah veya akşam gelirdi."
Yurduna geldiği zaman önce mescide gidip, iki rekat namaz kılmak sünnettir. Daha sonra evine gider. Orada da iki rekat namaz kılmak yine
sünnettir. Bu namaz şükür namazıdır. Hacı olan kimseye şöyle demek sünnettir; "Allah haccını kabul etsin. Günahını bağışlasın. Sarfettiğinin
yerine yenisini versin." Zira Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor: "Allah'ım hacıyı ve hacının kendisi için istiğfar ettiğini bağışla." (Hakim ibn Ömer
ve Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir.)
Bazı kimselerin yaptığı gibi hacıya tazim maksadıyla kurban kesmek kesinlikle caiz değildir. Aşırı karşılama merasimleri de kesinlikle gösteriştir.
Aynı zaman da ihlasa zıddır. Evine dahil olduğu zaman Rasulullah Efendimizin (sav)'in söylediğini söylemekte müste-habdır. İbn Abbas'm
söylediğini söylemek müstehabdır. ibn. Abbas rivayet ediyor; "Rasulullah seferden dönüp evine vardığı zaman şöyle derdi;
Rabbimiz! Kamil manada olan ve hiç günah bırakmayan bir tevbe dileriz."
Hacının döndükten sonra hali nasıl olur?
Hacca gitmeden evvelkinden daha iyi olmalıdır. Her vakit hayır hasanatmı arttırmaya çalışmalı. Zira bu haccın kabul olduğunun alametidir.
 
Hac Yolculuğu Âdabı:
 
1. Müşavere: Hacca gidecek kimse,  dinine, tecrübesine, hac bilgisine güvendiği kimselerle istişarede bulunmalıdır.
2. Tevbe etmelidir.Yani borçlarını vermeli, başkaların haklarını ödemeli. Kendileriyle muamelede bulunduğu kimselerle helalleşmeli. Vasiyetini
yazıp,  ödemediği taktirde borçları için vekil tutmalıdır. Kendi ailesine de nafakalarını, harçlığını bırakmalıdır.
3. İstihare: hacca gidecek kişinin iki rekat namaz kılarak, birinci rekatta Fatiha sonra Kafırun, ikinci rekatında Fatiha sonra îh-las suresini okumak
müstehaptır.
4. Babasının, annesinin rızasını almak. Kadın ise kocasının iznini almak kadın kocasıyla beraber hacca gitse müstehaptır. Baba oğlunun farz
haccına mani olamaz. Nafile hacdan men edebilir. Kocada karısını sünnet hacdan men edebilir. Şafıîlerce ezher olan görüşe göre; farz olan hacdan
da men edebilir. Zira koca hakkı daha evvel gelir.
5. Azık olsun, binek olsun, nafakasının çekişme ve ihtilaftan kurtulmak için başkalarından ayrı olmasında yarar vardır.
6. Alış verişte çekişmeyi bırakmak. İster hac için ister başka ibadetlere hazırlık için, yapılan muameleler sırasında çekişmemek, müstehaptır.
7.  Haccın nasıl yapılacağını iyi bilen kimselerden öğrenmek, kesinlikle farzdır. Zira bilgisiz olarak ibadet etmek, kesinlikle caiz değildir. Bu
sebeble hac menasiki ile ilgili bir kitab okumalıdır.
8. Salih, tâki, nâki ve hayrı seven dengi olan unuttuğunda hatırlatan ve ona yardım eden bir arkadaşla beraber gitmekte ve onu seçmek lazımdır.
Çünkü Rasulullah şöyle buyurmuştur;
Tek başına yolculuğu iyi görmemiştir ve şöyle buyunmuştur; "Tek kişi tek şeytan, iki kişi iki şeytandır. Üç kişi ise kafiledir ve kervandır." Ayrıca
"üç kişi olduklarında, birini başkan seçsinler." Hadise göre üç ve daha fazla kafilelerde tecrübeli, arif ve görüşü yerinde birini başkan seçmelidirler.
9. îbadet ve ihlas içinde vaktini değerlendirmelidir. Mümkün olduğu kadar, ticaret ve kalbi meşgul edecek hareketlerden kaçınmalıdır. "Bununla

beraber hac zamanında ticaretle rabbinizden rizık istemenizde bir suç yoktur. 
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 bu ayete göre, ticarette yapsa caizdir. Yani hac mevsiminde alış
veriş yaparak, Rab-binizin lutfundan dilekte bulunmakta bir suç bir günah yoktur.
Başka bir ayet ise şöyledir;
Halbuki onlar, bütün batıl dinlerden uzaklaşarak ihlas ile Allah'a kulluk etmekten, namazı dosdoğru kılmaktan, zekatı dosdoğru vermekten başka bir

şeyle emrolunmamışlardı. Bu ise dosdoğru dinin ta kendisidir. 
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 Bu ayeti ve bu hadis ile Ameller niyetlere göredir."
Hadisi gereğince yaptığı amellerde hak rızasını gözetip hedef tutmaktır.
Başkasının yerine yani bedel olarak yapılacak haccı ücretsiz olarak yapmak daha eftaldir. Fakat ücretle yaparsa bu efdaliyet kökten gider.
10. Yolculuğa Perşembe günü erkence başlamak müstehaptır. Zira Rasululah (sav) Efendimizin seferi Perşembe günü başlamıştır. Eğer Perşembe
olmazsa Pazartesi olmalıdır. Zira Rasulullah hicrete Pazartesi günü çıkmışlardır. Seferde de erken çıkmak müstehaptır. Rasulullah şöyle
buyurmuştur. Sahr el-Gamidi (ra)'nin rivayet ettiği gibi,

Allah'ım ümmetimin erken vakitlerini bereketli kıl. 
[74]

11. Evinden çıkmadan önce iki rekat namaz kılmak müstehaptır. Fatiha'dan sonra birinci rekatta Kafirün, ikinci rekatta ise İhlas suresi okunur.
Rasulullah şöyle buyurmuştur.
Sefere irade eden kimseye iki rekattan başka bırakmasıyla ef-dal bir şey yoktur." Selam verdikten sonra, Ayet'el-Kürsi Kureyş suresi İhlas ve
Muavezeteyn yani Felak ve Nas surelerini okumak. Ayağa kalktığında Hz. Enes'in rivayet ettiği duayı okumak müstehaptır.
Allah'ım sana yöneldim. Sana dayandım! beni ilgilendiren ve benim önem vermediğim şeylerde sen bana kafi ol. Beni takva ile n-zıklandır.
Günahımı bağışla." Bu hususta seleften gelen bir rivayet te şudur. "Kim evinden çıkarken Ayet'el-Kürsiyi okursa, hacdan dö-nünceye kadar
kendisine hoş olmayan bir şey isabet etmez."
12. Vedalaşma: Ailesi, komşuları ve dostlarıyla helalleşmek vedalaşmak müstehaptır. Vedalaşırken şöyle denmelidir:



"Dinini, emanetini, işlerin neticesini Allah'a havale edip ısmarlıyorum. Allah seni takva ile azıklandırsın, günahını bağışlasın, nerede olursan ol
hayırları sana kolaylaştırsın."
13. Evden çıkarken dua etmek. Evden çıkmak istediği vakitte sünnet olan Rasulullah'ın yaptığı bu duayı okumak müstehaptır.  
Allah'ım sapmaktan, saptırılmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, şaşırmaktan ve şaşkınlığa düşürülmekten, cahilce davranıp, cahilliğe
maruz kalmaktan sana sığınırım." Hz. Enes'in rivayet ettiğine göre, "bir kimse evden çıkarken" Allah'ım! adıyla Allah'a tev-vekkül ettim. Güç ve
kudret sadece ondandır. Derse melekler tarafından kendisine şöyle denilir.
"Hidayet üzerine olup kifayet üzere olacaksın. Şeytandan korunacaksın."
14. Bineğe binerken dua etmek. "Bismillah" demek, yerine oturduğu zaman Elhamdülillah tan sonra şu ayeti okumak müstehaptır.
Bunu bizim emrimize ve hizmetimize ve işimizi kolaylaştırmak için veren Allah'ın şanı ne kadar büyük ve yücedir. Yoksa biz bütün dünya

işlerimize kuvvet yetiremezdik. Biz her ân-ı zamanda dönüp gidicileriz. 
[75]

15. Ehli kanaat ve ehli züdkarlık olmak. Hac yolunda çok çeşit çeşit yemekten çok yemekten zinet ve lüksten sakınmak gerekir. Zira Tirmizî ve îbn.
Mâce ibn. Ömer'den şöyle rivayet etmiştir:
"İbn. Ömer'den rivayet edildiğine göre; Bir adam Nebiyyi Ekrem Efendimize (sav) 'Hacı kimdir, nasıl olur?' diye sorunca, Rasululah'ın cevabı şöyle
olmuştur. İbadet ve yolculuk nedeniyle saçları dağınık, toz içinde bulunur." Dilini yalan, gıybet küfür, dedikodu gibi bütün menhiyattan ve kötü
telaffuzdan korumalıdır. Rasulullah şöyle buyurmuştur:
"Kim hacceder ve kötü söz söylemezse, fisıktan kaçınırsa anasından doğduğu gibi günahlarından temizlenmiş olarak yurduna döner. "
16. Yanında köpek, çan (zil), zengü bulundurmamak. Zira bun lar mekruhtur. Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur;

Zil ve çıngırak bulunan kafileye, melekler girmez. Beraberinde köpek ve çıngırak bulunan kafileye melekler katılmaz. 
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"Zil, çıngırak, zengü şeytanın çalgısıdır. 
[77]

Yokuşlarda sesini alçak yaparak tekbir getirmek. İnişlerde tes-bihat okumak sünnettir.
18. Bir memleketi gördüğünde dua etmek. Bir belde gözükünce veya bir konaklama yerine giderken bu duayı okumak müstehaptır:
Allah'ım burada ki olan hayrını, ehlinin hayrını ve burada olanların hayrını senden isterim. Bu ülkenin şerrinden, ehlinin şerrinden ve buradaki
serlerden sana sığınırım."
19. Bir yerde konakladığında,
Yarattıklarının şerrinden Allah Vedianın nakıs olmayan kelimelerine sığınırım." diye dua etmek.
20. Gece başlarken dua etmek. Ibn. Ömer diyor ki; "Rasulullah seferde iken gecelediğinde şöyle derdi;
'Ey Arz! Benim ve senin Rabbin Allah'tır. Senin ve sende bulunan ve senin için yaratılan, üzerinde gezen şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım.
Aslandan, insandan, yılandan, akrepten ve cinden, anasından ve yavrusundan Allah Tealaya sığınırım."
Esved: şahıstır, sakinü-l beled ise; cin demektir. Korku duası; Bir şeyden veya bir kavimden korktuğunda şu duayı okumalıdır:
Allah'ım onların helalini sana havale ediyor. Şerlerinden sana sığınıyoruz/ Ebu Davud, Nesei ve başkalarından rivayet olmuştur. Öyle yerlerde
sıkıntı duasını okumak müstehaptır.
Rasulullah efendimiz (sav) bir şeye canı sıkıldığında şu duayı okurdu:

Hayyu Kayyum olan Attanım!'senin rahmetinle yardım bekliyorum" derdi. 
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İhramlıya Yasak Olmayan Fiil Ve Hareketler
 
Her hangi bir şeyin altında veya gölgesinde oturmak. Şemsiye kullanmak.
Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak.
Kıl koparmadan kaşınmak.
Çiçek veya meyve koklamak.
Diş çektirmek, kan aldırmak veya iğne vurunmak.
Kollarını giymeden, palto veya ceket gibi bir şeyi omuzlarına almak.
Beline kemer bağlamak, omuza çanta asmak. Bunların dikişli veya dikişsiz olması fark etmez.
Güzel koku satanın dükkanında oturmak veya güzel koku satın almak.
Yorgan, battaniye veya herhangi bir örtü ile başı hariç tüm bedenini örtmek. Ayaklara ayakkabı giyilmez fakat bunun yerine bir örtü ile
örtülmesinde bir sakınca yoktur.
Deniz avı avlamak.
11. Karga, kelebek, arı, pire, kene, karınca, fare, akrep, yılan, çaylak, kaplumbağa gibi av hayvanı olmayan hayvan ve haşerelerle, saldırıp ısıran
köpek, kurt ve kaplan gibi yırtıcı hayvanları öldürmekte kesinlikle bir beis yoktur. îhramı bir sicimle bir gür sabahtan akşama kadar bağlamak
mekruhtur. Cezaya tabi olmaz. Zira bağlamak dikiş gibi sayılmaz. Hem ihramı sırtında ve göbekten aşağıda tutabilmek için buna ihtiyaç
hissedebilir. O taktirde kerahet kalkar.
Testi, leğen, sepet ve bunlara benzeyen şeylerin baş üstünde taşınmasında bir sakınca yoktur. Zira bunlarla başı örtmek adet değildir.
Kadınlar yüzleri dışında başlarını ve vücutlarını dikişli bir elbise ile örterler. Kadınların yüzü erkeklerin başı hükmündedir. Dolayısıyla kadınların
ihramı yüzlerindedir. O sebeble ihramlı iken yüzlerini örtmeleri haramdır. Alimlerin ittifakı ile erkeklerin başlarını örtmelerinin haram olması
gibi. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Kadın yüzünü örtmez ve eldiven giymez." Bir de "kadının ihramı yü-zündedir." hadisi vardır. Ayrıca bu
hadisler hac dışında kadınların yüzlerinin ve ellerinin örtülmesi gerektiğini göstermektedir, özet olarak, erkek için bedeninin hepsini veya avucunu
veya bir uzvunu örtecek kadar bir şeyle örtünmesi haramdır.
Yüzük saat ve para kesesi olanlar benzeri şeyler hükmünde o-lanlar gibi değildir. Kadın üç hususta erkek gibi değildir: Mest giymek, dikişli elbise



giymek, başını örtmek.
Şafİîlere göre ridayı düğümlemek, iliklemek, iğnelemek te caiz değildir. Bir ucuna ip bağlayıp diğer ucuna eklemekte caiz değildir. İzan iğnelese
veya dikse, bir yasağı işlediğinden fidye vermesi gerekir. Fakat izar avret yerini örtmek kastıyla düğümlenebilir. Fakat bu ridada yapılamaz. Aynı
şekilde ridasmın ucunu izarına geçirebilir.
Hanefîlere göre izan iğne ile tutturmak ve düğümlemek mekruhtur. Şafıîlere, Hanbelilere ve Hanefîlere göre, ihtiyaç duyduğunda kılıç kuşanabilir.
Beline hımyan yani bele bağlanan para kesesi, mmtaka yani içine para konulan ve kemer işi gören bir tür kemer bağalanabilir. Bunlar dikişli de olsa
caizdir. Güzel koku, ihramlmm elbisesi veya vücudunda güzel koku ve zaferarr-sürülü elbiseler olmamalıdır. Zira Rasulullah (sav) "Vers yani
güzel koku ve zeferan sürülü elbiseler giyemez" buyurmuştur. Şafiîlere göre kadınlar da bu hükme dahildir.
Saçı veya sakalı yağlamak da haramdır. Vers yemende ekilen sarı bir bitkidir. Buyada ve yemeği kokulandırmada kullanılır. Vers, zeferan ve usfur
güzel bir kokusu vardır. Bunlarla boyanmış elbise de giyilmez. Güzel kokunun karışım halinde kullanılması, yani kokusu tadı ve rengi kaybolmuş
bir şekilde ve söz gelimi bir ilaçta kullanılmış olsa bu caizdir. Fidye lazım gelmez. Aslında hoş kokusu o-lan portakal, elma gibi meyvelerin

yenmesi caizdir. Şu halde kullanılan boyanın kokusu, tadı değil de yalnızca rengi vardır. Onun kullanılması caizdir.
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Hacda İslam Ölçülerine Göre Tavaf Çeşidi Üçtür
 
Kudüm tavafı, ifade tavafı {ziyaret veya rükün tavafı) ve Veda tavafı (Seder tavafı)
Veda tavafı: Bu Kabe'de yapılan en son tavaftır. Be nedenle de Beyte veda edilmese sebebiyle bu ismi alır. Bu tavafla birlikte ihramdan çıkılır.
Bunlardan başka olan tavaflar hepsi nafile tavaflardır.
Sa'ym şekli birdir. Şayet yapılması gerekiyorsa tavaftan sonra yapılır. Eğer kudüm tavafı ile birlikte yapılırsa, artık tavaftan sonra sa'y edilmez. Eğer
onunla beraber sa'y etmezse o zaman ziyaret tavafı sırasında sa'y eder.
Fakihler Mekkelilerin ancak ifada tavafı yapabilecekleri hususunda ittifak halindedirler. Başka bir ittifakları ise şöyledir; umreye niyet edenin
ancak umre tavafı ile yükümlü olduğudur. Ona kudüm tavafı gerekmez. Başka bir ittifakta şöyledir; Temettü haccı yapan kimseye iki tavaf lazım
gelir. İhramından çıkabilmesi için umre tavafı, kurban bayramı günü hac tavafı. İfrad haccı yapan için yalnız kurban bayramı günü tek tavaftan
yükümlüdür. Şayet vakti olursa Malikîlere göre, kudüm tavafı da lazımdır. Fakat bu cumhura göre sünnettir.
Kıran haccı yapan kimse, İbn Ömer ve Cabir'in görüşüne göre; tek tavaf ve tek sa'y dan yükümlüdür. Bu cumhura göre o kişiyi yükümlülükten
kurtarır. Bu meselede Hanefîlere göre, kıran haccı yapan kimse, Hz. Ali ve İbni Mes'udün görüşüne göre amel ederek; iki tavaf ve iki sa'y yapar.
Her üç tavaftan ifada tavafı farzdır. Her hangi
 bir kimse bu tavafı yapmazsa kesinlikle haccı sahih değildir.  Bu konuda fakihlerin ittifakı vardır. Zira Allah (c.c) şöyle buyurmuştur.

Kabe'yi çok çok tavaf etsinler. 
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Bu tavafın yapılmaması yerine kurban olmaz. Malikîlerden bir grubtan başka, fakihlerin ettifakıyla ifada tavafının unutulması halinde, kudüm
tavafının bu tavaf yerine geçmez demişlerdir. Nedeni ise, tavafın kurban bayramından evvel yapılmasıdır. Fakihlerin ittifakıyla, herhangi bir kimse
ifada tavafını yapmazsa veda tavafının o kimseye ifade tavafının sorumluluğundan kurtaracağını söylemişlerdir. Zira veda tavafı, ifade tavafının
vücub vaktinde, Kabe'ye yapılmış bir tavaftır. Fakat ifade tavafının vaktinden önce olan kudüm tavafı bu şekilde değildir.
Netice olarak umrede kudüm tavafı yoktur. Umrede ancak farz veya rükün tavafı ismi verilen tek taraf vardır. Buna kıyasen, umre için tavafta
bulunduğu zaman bu kudüm ve farz yerine yani farz tavaf yerine geçer.
Haccı kıranda ve Haccı ifradda üç tavaf vardır. Kudüm tavafı, ifade tavafı, veda tavafı. Burada anılanlardan başka nafile çeşidinden, dördüncü bir
tavaf daha vardır. Hanefîlere göre, kıran haccı yapana bir tavaf yetmez. Belki kişi, umre ve hac için iki tavaf sorumlusudur. Bununla beraber ifrad
ve kıran haccı yapanlar Mekke dışında ihrama girmişler ve arafatta vakfeden evvel Mekke'ye girmişlerse, kudüm tavafı yapması gerekir.
Kudüm tavafı: Bu tavaf, arafatta vakfeden evvel Mekke'ye dahil olan hacılar için fakihlerin cumhuruna göre sünnettir. İfrad veya kıran haccı
yapması sonucu değiştirmez. Mekkeliler için kudüm tavafı yoktur. Ama Mekkeli olamayanlar için kudüm tavafı yapmak sünnettir. Fakat Arafat'ta
vakfe eden sonra hac ve umre yapan için kudüm tavafı sünnet değildir. Zira onların farz tavaflarının vakti girmiştir.
Bu kıyasa göre kudüm tavafı üç kimseden sakıt olur: Mekkeli ve Mekkeli hükmünde olan (mikat bölgesinde ikamet edenler) afakide olsa, umre
veya temettü haccı yapan ve doğrudan arafette vakfe isteyen kimse. Şafıîlere göre, Mekke'ye giren ihramsız bir kimse içinde kudüm kavafı
sünnettir. Bu tavaf bir geliş ve hürmet tavafıdır.
Kudüm Tavafının Hikmeti: Tavaf, Kabe'nin selamlanmasıdır. Mescidi selamlamak değildir. Bunun için Tahıyyatü-1 Mescid ile başlanmaz. Bu
tavaf ile başlanması gerekir. Zira mescide gelmenin asıl gayesi ve sebebi Kabe'dir. Kabe'nin tahiyyesi ise bu tavaftır.
Şayet farz namazın veya müekked sünnetin kaçmasından kor-kulursa o zaman bu tavafla başlanmaz. Bir farz namazın hatırlanması veya cemeatle
namaz kılmıyor olması halinde ise gene tavafla başlanmaz. Tavaf sırasında cemeatle namaza başlanmış olsa yine tavaf bırakılır ve cemeate katılır.
Tavaf nafile olursa, cenaze namazı için de durum böyledir.
Mescid-i Haram'a girdiğinde tavafa bir mani yoksa, o zaman yalnız olarak Tahiyyatü-1 Mescid kılınmalıdır. Kudüm tavafı mescid-de oturmakla
batıl olmaz. Fakat o tavaf nedeniyle kaçırılabilir. Kudüm tavafı ancak Arafat'ta vakfe ile kaçar. Şu halde Mekke'den çıkmasıyla kaçmaz.
Hanefîîere göre, kıran haccı yapan kimse, umre fiillerini bitirdikten sonra yani umre tavafı ve Safa ile Merve arasında sa'ydan sonra kudüm tavafını
yapabilir.
Malikîlere göre; Mescid-i Haram'a giren kimse, kudüm tavafını yapmak zorundadır. Bu mezhebe göre vacib olduğundan, vacibiyye-tine niyet eder.
Malikîlere göre kudüm tavafı üç şartla vacib olur:
i. Mekke'de ikamet ediyorsa bile.
ii. İhrama Hil'den giren bir ifrad veya kıran haccmı niyetlense bile
iii. Kudüm tavafı ile uğraşırken, haccm kaçmayacağından endişe etmezse.

Bu tavaf o zaman vacibdir. Eğer bu şartlardan biri eksik olursa o zaman, kudüm tavafı vacib olmadığı gibi kurban da gerekmez. 
[81]



ifade veya Ziyaret Tavafı:  İfade yani dönüş tavafı adının verilmesi, Mina'dan Mekke'ye dönüşte yapılmasıdır. Ziyaret tavafı denilmesine de
haccm Mina'dan Mekke'ye gelip Kabe'yi ziyaretten sonra yine Mina'da geceleme esnasına dayanır. Fakihlerin ittifakıyla bu bir rükündür. Ancak ve
ancak hac bununla tamam olur. Zira "Kabe'yi çok çok tavaf etsinler" hükmü açıktır.
İbn Abdilberr "Bu haccm farzlarından dır, Bu meselede alimler ittifak halindedirler. Hz. Âişe şöyle demiştir: " RasuluUah ile birlikte haccettik,
kurban bayramı günü dönmüştük. Safiye hayz oldu. Rasulullah onunla beraber olmak isteyince, 'Ey Allah'ın Rasulü! O hayzlı' dedim. 'Peki şimdi o

bizi durduracak mı?' Diye sordu. Dediler ki, "Ya Rasulullah! Kurban bayramı günü ifade tavafını eda etti.' Cevabını alınca, 'çıkınız' buyurdu. 
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Bu ifadeye göre bu ziyaret tavafı kayıtsız olarak farz olan bir tavaftır. Bu ifade tavafını yapmadan bir yere gitmemek gerekir. Hem hac her iki
ibadetten biridir. Örneğin; tavafta umre gibi bir rükündür. Ziyaret tavafını kim terkederse en kısa zamanda İhramlı olarak geri dönmelidir. Bundan
başka yolu da yoktur. Geçen Safiyye hadisinde Rasulullah Safiyye için 'şimdi Safiyye bizi durdurabilirmi?' demişti. 'Safiyye kurban bayramı günü
ziyaret tavafını yaptı'cevabını a-lınca y°la çıkılsm' emrini vermişti. Buda gösteriyorki, bu tavaf mutlak yapılması gereken bir tavaftır. Bunu
yapmayan bir yere gidemez.
Bu tavafı yapmazsa, bununla beraber ihramı terk etme niyeti varsa bunu yapamaz. Zira ihramdan yalnız çıkmak niyetiyle kesinlikle çıkamaz. Bu
kıyasa göre; bir kişi kurban bayramı günleri ifada tava/ı yapmasa, bu ifada tavafı üzerinden sakıt olmaz. Aynı zamanda bu tavafın yerine getirilmesi
gerekir. Zira bütün vakitler onun vaktidir.
Veda tavafı: Kabe'yi haftr etmek olduğundan bu tavafa veda tavafı ismi verilmiştir. Başka bir ismi de Sadr'dır, yani dönmek. Hacılar Mekke'den
çıkıp yurtlarına döndüğü için bu isim verilmiştir. Mekke'den çıkmak isteyen herkes bu tavafı yerine getirilmelidir. Ma-likilere göre; Ehli Mekke'de
olan her kim Mekke'den çıkmak isterse bu tavaf menduptur. Fakat hayzlı ve nifaslı olan kadınlar müstesna. Eğer vacib olsaydı, ifada tavafı gibi de
kadınlara da vacib olurdu.
Maliki Mezhebinden başka diğer mezheplere göre; Veda tavafı vacibdir. Bu tavafı yerine getirmeyen kimsenin kurban kesme zorunluluğu vardır.

İbn. Abbas diyor ki; "İnsanlara son ahidlerinin Beyt ile olması emredildi. Fakat özürlü kadınlar bundan muaftır. 
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Müslim'in lafzı şöyledir: "İnsanlar her tarafından dönmekteydi. Rasulullah (sav) efendimiz; "Kimse sakın gitmesin. Taki, Mekke'de son ahidleri
beyt ile oluncaya kadar." buyurdu.
Tirmizî'nin Hz. Ömer (ra) den naklen rivayeti ise şöyledir. "Beyti hacceden herkesin son ahdi Beyt ile olsun. Hayz olan kadınlar bu hükmün içinde
değildir. Zira Rasulullah (sav) öyle kadınlara ruhsat vermiştir. Burada şu noktayı izah etmek lazımdır. Bu tarafın özür sahibinden sakıt, başkasından
sakıt olmamasıdır. Demek adetli kadından sakıt olurken başkasından sakıt olmamaktadır. Bu kıyasa göre söyleyebiliriz ki, veda tavafının yalnız
olarak özürlü kadından sakıt olması bu taraf başkalarına vacib olduğunun kaynağıdır. Örneğin: hayızlı kadınlara namaz sakıt olduğu gibi. Fakat
diğer kadınlar için namaz farzdır. Demek bu tavaf kesinlikle rükün değildir. Bunu terk eden kimseye kurban kesmek lazımdır. Zira bu tavaf vacib
olan amellerdendir.
Herhangi bir hacı vacibiyeti bilmeden veya kasıtlı olarak ya da unutarak Mekke'de veya Mina'dan veda tavafı yapmadan çıksa, fakat kasr mesafesi
kat etmeden Mekke'ye geri dönse ve aynı vakitte ve-da tavafını yapsa Şafiî ve Hanbelilere bu tavafın vücubu sakıt o-lur. Zira kısaltma mesafesinin
birisinde bulunan bir kişi seferi sayıl-madığı için namazını tam kılar ve orucunu tutar. Zira manen o kişi, Mescid-i Haram'da bulunan kimse gibidir.
Hz. Ömer "son ahdi Beyt ile olsun diye bir adamı Mekke'ye geri çevirdi." Böyle bir kişi eğer Mekke'ye yakın olsa geri dönmelidir. Yakınlık kadarı
da Mekke ile kendi arasında, namazı kısaltarak kılacak kadar bir mesafenin olmamasıdır. Şayet uzak ise o zaman bir kurbanın gönderilmesi
gerekir. Uzaklık ölçüsü ise namazın kısaltılarak kılanmasmı gerektiren mesafedir.
 
Dönüş Usulü
 
Şafîîler ve diğer mezheplere göre;
Hatır istedikten sonra kişi sırtını Kabe'ye döner. Ve böylece çıkar gider. Şu halde yüzünü Kabe'ye dönmez, geri geri çıkmaz. Hatta fakihler böyle
yapılmasının mekruh olduğunu söylemişlerdir. Zira bu hususta rivayet edilen ne bir sünnet vardır ne de anlatılan bir e-ser, bir haber vardır. Böylece,
bu usulün aslı olmadığı için kesinlikle yapılmaması elzemdir.
Rasulullah hacdan, umreden veya gazadan döndüğü zaman şöyle dua ederdi.
Dönerek, Tevbe ederek, ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek (yani böyle yürüyoruz) Allah vadinde doğru çıktı, kuluna yardım etti ve tek
başına Kafir topluluklarım yenilgiye uğrattı."
 
Tavafın Şartları Veya Vacibleri
 
Tavaf niyeti
2. Tavafın yeri. Mescid-i Haram'da Kabe'nin çevresinde olmalıdır. Ayet-i Kerime de "Kabe'yi tavaf etsinler" buyurulmaktadır. Kabe'yi tavaf
etmek çevresini tavaf etmek demektir. Tavaf Hatim'in haricinde gerçekleştirilir. Zira Hatim Rasulullah'm lisanıyla Kabe'den kabul edilmektedir.
3. Gücü yerinde olanın yaya olarak tavaf etmesi. Şayet özürlü olursa o zaman binek üzerinde yapabilir. Özürsüz olarak binek üzerinde tavaf etmesi
caiz değildir.
4. Tavafın zamanı: ifada tavafının vakti, kurban günü fecri sâdıktan sonra başlar, fecri sâdıktan evvel caiz değildir. Şu halde başlangıcı bellidir,
fakat sonu için belli bir vakit yoktur. Bütün geceler ve gündüzler onun için farz vakittir. Tavaf kurban bayramı fecrinden evvel caiz değildir.  Çünkü
kurban bayramı gecesi başka rüknün, Arafat'ta vakfenin vaktidir. O sebeble bu gece tavaf vakti değildir. Şu halde bir vakit iki rükün vakti olamaz.
5. Tavafın farz olan miktarı; bu miktar şavtların çoğundan ibarettir. Yani dört şavttır. Şavtları yediye tamamlamak ise farz değil vacibtir. Bir de
abdestsizlikten veya cünüblükten, hayz ve nifastan temizlenmek, Hanefîlere göre şart veya farz değildir. Belki vacibtir. Zira "Kabe'ye tavaf
etsinler" emri temizlik şartı getirilmeden mutlak o-larak bir emrin ifadesidir. Bunun için bunu mutlak emir, Haber-i Vahid ile belirli şartlara
kaydetmesi caiz değildir. Bu da olmaz. "Tavaf bir namazdır. Ancak yüce Allah onda konuşmayı helal kılmıştır." Aynı hadisi Tirmizî şöyle rivayet



eder. "Kabe'nin çevresini tavaf namaz gibidir." 
[84]

"Peygamberin hanımları onların anneleridir" 
[85]

 ayetinde olan mefhum yalnızca benzetme işaretidir. Zira burada ki 'ta-sir' anneleri gibidir, diye
tefsir edilmiştir. Şu halde hadiste ki Tsir namazdır' ifadesi ya sevab itibariyle, ya da farziyyeti açısından namaz gibidir, şeklinde anlaşılmalıdır.
Şayet temizliğe riayet etmeden yapılan tavafta, Mekke'de kaldığı taktirde bir daha tavaf etmelidir. Zira böyle bir tavafta noksanlık sözkonusudur. O
noksanlığı aynı cinsten olan bir tavafla telafi etmesi daha uygun olur. Eğer bu tavafı kurban bayramı günlerinde bir daha yapsa, kesinlikle
kendisine bir ceza gelmez.
Ebu Hanife ye göre; eğer bu tavafı kurban bayramından sonraya bırakırsa, kurban kesmesi gerekir. Abdestsizlik halinde bir koyun, cünüplük hali
için ise bir deve kesmelidir. Zira ikincisinde noksanlık fahiştir. Tavafta müvâlat, yani peş peşe yapmak, Hanefîlere göre şart değildir. Tavafa
Hacerü-1 Esvedden başlanması da şart değildir. Belki her ikisi de sünnettir. Zira "Kabe'yi tavaf etsinler" ayetinde tavafın orada olacağına dair bir
de Hacerül-Evedden başlanması gerektiğine dair bir kayıt yoktur.
Temiz olmak şartıyla takunya, mest veya terlikle tavaf etmek caizdir. Zira Rasulullah takunya ile tavaf etmiştir. Kasani.
Şafıîlere göre namazın şartları gibi avret yerlerinin kapatılması. Zira Buharı ve Müslim de:
Kabe'yi hiç kimse çıplak tavaf edemez" hadisi yer alır.
Buna kuvveti olmayan bir kimse yine namaz gibi çıplak olarak tavaf edebilir. Böyle yaparsa farziyyetinden kurtulur.
2,3, Abdestli olmak. Bedeninin, elbisesinin ve mekanının temiz olması. Zira yukarıda geçen hadiste şöyle idi; "Kabe'yi tavaf bir tür namazdır.
Abdesti bozulsa, elbisesi veya vücudu, tavaf ederken veya tavafta bulunduğu yer muaf olan miktarı aşacak şekilde pislense ya da tavaf ederken
örtünmeye gücü yetmesine rağmen avret yeri açılsa, bütün bunlar için gerekli telafi edici tedbirleri almak zorundadır.
Şu halde temizlenir.
Avret mahalini kapatır. Aynı zamanda tavafa kaldığı yerden devam eder. Hatta isteğine rağmen verdiği ara uzasa bile. Zira abdestte olduğu gibi,
tavafta peş peşelik şart değildir. Fakat baştan başlamak sünnettir.
Şu halde hac mevsiminde tavaf yerinde olan necaset önü alınmaz bir mesele kaçınılması muafatta sayılır. Eğer o necasetin üzerinde mahsus olarak
yürümezse, birde o necasette yaşlık bulunmamak şartıyla olsa.
4. Tavaf edenin Kabe'yi soluna alması ve kapı yönüne doğru gitmesi. Bu Müslim'in rivayet ettiği sünnete kıyasen bir usûldür. Bir de Rasulullah'm
 "hac menseklerinizi benden alınız" hadisi de bunu gösteriyor. Buna kim aykırı gelse tavafı sahih değildir. Zira islamm bıraktığı temel ölçülere
terstir.
Kabe'yi sol tarafına alarak sırt üstü veya yüz üstü tavaf etmek sahihtir.
5. Hacerül-Esved'den başlamak. Müslim'in rivayet ettiği gibi, böyle kim yaparsa sünnete tabi olur. Şu halde bütün vücudu ile Kabe'yi hizasına
almak, şayet tam hizasına almasa veya bütün yanıyla bir tarafını hizaya almasa, örneğin; bir tarafı ile onu kapı yönüne geçmiş olsa tavafı caiz
değildir. Hacerü'l-Esved'e gittiğinde yine ondan başlar. Tavafın Kabe'nin, Hicr-i îsmail ve şazervanın haricinde olması. Bu tarife göre şazervanın
üstüne gitse veya mukabilindeki duvara yapışsa veya vücudunun bir kısmını şazervan boşluğuna bıraksa veya hicrin iki boşluğundan birine bıraksa,
ötekinden çıksa c tavaf sahih değildir. Şu halde tavafın hicrin dışında olması şarttır. Zira "Kabe'yi tavaf etsinler" ayetinin işaretidir.
Kabe'yi tavafın ancak ve ancak Hicrin dışında olması gerekir. Dışında olursa caiz olmaz.
Müslim'in Aişe'den rivayet ettiğine göre: "Rasulullah'a Hicr de Kabe'den sayılırını? Diye sordum. Evet cevabını aldım. Yine dedim ki, Hicr'i neden
Kabe'ye dahil etmemişler. 'Senin kavminin imkanları olmadı' buyurdu. Yine kapısı neden yerden yüksektir ?' dedim. 'Kapının yükselmesi işini
senin kavmin yaptı. İstediklerini içeri almak İstemediğini almamak içirdir. Eğer senin kavmin cahiliyye devrinden yeni kurtulmuş olmasaydılar,
Hicr-i İsmail'in duvarını beyte dahil etmemi, kapısını da zemin kısmına indirmemi birde İbrahim'in makamını biraz duvara yakın bırakmamı,
kalblerinin inkar etmesinden korkmasam bunu şartsız olarak yapardım." Bu ifadeden anlaşılan Hz. İsmail'in hicrinin tamamı Kabe'dir.
Rasulullah şöyle buyurmuştur:
Hac ve umre ibadetlerinizi benden alınız."
Bu da gösteriyorki Hicr Kabe'dendir. Fakat Kabe'ye bitişik*olan 6 arşınlık kısmı Kabe'dendir.
Bununla beraber dışının tavafı lazım gelir. Zira hac kitab ve sünnetle gelene göre yapılan bir ibadettir. Şu halde Hacerü-1 Esvedi öpen kimse öpme
durumunda olursa kafası Kabe'nin bir cüzünün içinde bulunur. Öpme durumundan çıkıncaya kadar ve doğrulunca-ya kadarayaklarını yerinde iyice
sabit tutması gerekir.
Şazervanın duvar genişliği dışında temel genişliğinden bırakılan kısımdır. Şu halde bir arşının üzerinde biri kadar yüksekçe bir yer. Başka bir
ifadeyle Garbi ve Yemani rükünlerin arasında kısa ve tümsekçe bir duvar. Kabe'nin bir parçası olan bu bölüm maddi yetersizlik nedeniyle
bırakılmıştır. Hicri İsmail, bu Hicr kuzeyden rüknü Şâmiler arasında kalan ve kısa duvarla çevrelenen kendisiyle her iki rüknünün arasında bir
açıklık bulunan kısımdır. Şimdi gibi açıklık kapatılmıştır. Bunun altı arşın kadar olduğu belirtilmektedir.
6. Kabe'yi yedi dönmekle tavaf etmek: Hatta namaz kılınması men olunmuş vakitlerde bile olsa ittiba için gerekli olur. Eğer şavt sayısı yediden az
olursa, ne kadar az bir miktar da bırakılmış olsa caiz değildir. Şavtın sayısında şüpheye düşerse namazda olduğu gibi en az saymasıyla beraber
devam eder.
7.Tavafın Mescid-i Haram'm içinde yapılması: Buda ittiba içindir. Mescid-i Haram'm etrafında tavafın olamayacağına dair icma vardır. Her ne
kadar genişletilmişte olsa, Mescd-i Haram'm içinde olmak şartıyla tavaf olur. Hatta Kabe ile tavaf eden arasında direk cinsinden bazı maniatlar bile
olsa mescid'in tavanının kabe'nin olmasıda tavafın sıhhatine mani değildir. Nasıl ki kabeden yüksekte bulunan Ebu Kubeys dağında namaz
kılınabiliyorsa, aynı şekilde ve şartlarda tavaf mümkündür. Mutemet olan görüş budur.
Müstakil olmak şartıyla tavaf niyeti yani nezir etmiş ve nafile çeşidinden tavafta olduğu gibi diğer ibadet türlerini içine alan içine almayan tavafta
niyet lazımdır. Hac ve umrede rükün ve kudüm tavafları gibi ibadetleri içine alan tavafta söz konusu ibadet zaten onun içinde var olduğundan
ayrıca tavaf niyetine gerek yoktur.
Ancak veda tavafında niyet zaruridir. Zira bu ihramdan çıktıktan sonra almaktadır. Hem bu tavaf Nevevî ve Rafı'ye göre hac ibadetlerinden
sayılmamaktadır. Diğer yandan niyette tayin şarttır. İfada tavafı ve bunun benzeri gibi Akabe cemresi, kurban ve traşın vakitleri kurban bayramı



gecesinin yarısında başlangıcı olur.

Zira Rasulullah (sav) "Ommü Seleme'yi kurban bayramı gecesi gönderdi ve o da fecirden evvel cemreyi atarak ifade tavafını yaptı.
[86]

 Tavaf
Şafiîlere göre şart değildir, sünnettir.
Ayrıca özür olmamak şartıyla çıplak ayakla tavaf sünnettir. Şa-fiilere göre iki rekat tavaf namazı kılması sünnettir. Ondan sonra tavaf için dine
bağlı vacibleri vardır. Tavaf zamanın da kendini her çeşit aykırı hareketlerden muhafaza etmeli, etrafındaki kişilere kötü ve hakir bir gözle
bakmamalıdır. İslam edeblerine göre onlara muamelede bulunmalıdır. Elini ve gözünü günahlardan özenle muhafaza etmelidir.
Bütün bunları özetleyecek olursak:
1. Malikîlere göre, iki rekat tavaf namazı vacib. Şafiî ve Hanbe-lîlere göre sünnet.  Hanefîlere göre ise kerahet vaktinde olmamak şartıyla vacibtir.
2. Hanefîlere göre abdestli olmak ve aynı zamanda tam temizlik vacibtir. Diğer mezheplere göre şarttır.
3. İfade tavafının vakti: Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre kurban bayramı gece yarısından sonrada caizdir. Hanefi ve Malikî mezhebine göre ise
kurban bayramı gününün fecrinden sonradır.
4. Tavafın yedi şavtı olması: Hanefılerden başka cumhura göre vacibtir. Farz olan şavtların ekserisidir.
5. Hanelilere göre: Kabe'yi soluna almak veya tertib yapmak vacibtir. Terki ise kurban gerekir. Cumhura göre şarttır. Zira tavaf e-den kimseye uyan
kimse gibidir.
6. Hanbelî ve Malikîlere göre ardarda tavaf yapmak şarttır. Ha-nefîlere ve Şafıîlere göre şart değildir.
Tavafın Mescid-i Haram içinde yapılması ittifakla şarttır.
8. Hanefi ve Malikîlere göre Hacerü-1 Esved'den başlamak şart değil vaciptir. Fakat Şafiî ve Hanbelilere göre şarttır.
9. Kuvveti yerinde olanlar için tavafta yaya olmak, Malikîlere göre vacip Hanefi ve Hanbelilere göre şart iken Şafîüere göre şart değildir. Yalnızca
sünnettir.
10. Tavafın niyeti Hanefîlere göre niyetin aslî şarttır.Tayini şart değildir. Malikîlere göre ise niyet şart değildir. Şafıîlere göre tavaf e-ğer diğer

ibadetlerde bağımsız ise o zaman tayinli niyet şarttır. Hanbelilere göre de niyetin tayini şarttır.
[87]

 
Hayızh Kadının Haccı:
 
Bir kadın ihramdan evvel hayızlanırsa veya lohusa olursa, ihram için gusül abdesti alır. İhrama girdikten sonra her hacının yaptığını yapar. Temiz
olduktan sonra, Kabe'yi tavaf eder. Şayet kadın ihrama girdikten sonra hayızlanırsa veya nifaslanırsa gusül abdesti almasına gerek lazım gelmez.
Fakat kan yerini çok sıkı kontrol etmesi ve dışarı çıkmaması için lazım gelen tedbirleri alması gerekir. Ondan sonra tavaftan başka diğer hac
işlerini yerine getirir. Zira Resulü Ekrem efendimiz (sav) Hz. Aişe (ra)'a Kabe'yi tavaf dışında hacmin ibadetlerini yerine getirmesini emretmiştir.

Bir sahih hadiste de "Umeys kızı Esma'ya: 'Kabe'yi tavaf etmeden haccının yaptığını yap.' Emrini vermiştir.
[88]

Müslimin Aişe'den rivayetine göre. "Peygamber (s.a v.) ona umre ibadetlerinden uzak durmasını haccm ihramına dahil olmasını bu şekilde kıran

haccı yapmasını ve Arafat'da vakfede durmasını tavaftan başka bütün hacının yaptığını yapmasını emretmiştir." 
[89]

Bu kıyasa göre; böyle olan kadın kudüm tavafından ve onun kazasından sorumlu olmaz. Zira bu tavaf Malikîlerden başka cumhura göre sünnettir.
Temettü haccı yapan bir kadın, umre tavafından evvel hayz olursa, Kabe'yi tavaf etmez. Zira Kabe'nin tavafı bir namazın çeşididir. Bunun için
Mescid'de dahil olmaz. Şayet haccm kaçmasından endişe ederse umresi ile beraber hac ihramına girmesi gerekir.
Bu şekildeki olan hac cumhura göre, kıran hacadır. Ebu Hani-feye göre, bu vaziyette olan kadın umreden vazgeçer ve aynı zamanda hac için
telbiye getirir. Bunun nedeni de Hz. Aişe hadisi ile amel etme delilidir. Müslim'in rivayetine göre; "Hz. Peygamber (sav) Hz. Âişe'ye 'saçını boz ve
tara; hac için telbiye getir ve umreyi terk et' buyurmuştur"
"Ten'im'den yeni baştan umre yaptıktan sonra kendisine işte bu öteki umrenin mekanına yaptığım umredir." buyurmuştur. Bu da haber veriyor ki, o
halde iken umreyi terk etmiş ve hac için ihrama girmiştir.
Cumhur'un delili de Cabir'in rivayet ettiği hadistir. Buna göre, Rasulullah (sav) Hz. Âişe'ye hac için telbiye getirmesini emretmiş ve o da böylece
kıran haccı yapmıştır. En son temizlenince Kabe'yi tavaf etmiş, Safa ile Merve arasında Sa'y etmiştir. Rasulü Ekrem (sav) Efendimiz sonra ona
"Hac ve umreyi bitirdin." buyurmuştur. Tenim'den ona umreyi ona emretmiş değildir. O bunu ziyaret olarak yapmıştır. Öte yandan haccı umreye,
dahil etmek eğer kaçırma korkusu yoksa fakihlerin ittifakı ile caizdir. Eğer böyle bir korku varsa önce olarak caizdir.
Çıkmak niyetiyle ihrama girdikten sonra, hac ve umreden çıkmak sıhhatli bir uygulama değildir. Bu şekilde olan çıkmak, ancak ve ancak onu
bitirdikten sonra mümkün olur. 'Umreyi terket' sözünün anlamı umre ile meşgul olmayı ve onu tamamlamak demek olan tavaf, sa'y ve saçları
kısaltma işlerini bırak demektir. Zira bunların hepsi hacla ilgili olan fiillerdir.
Kadın Arafatta vakfeden ve ziyaret tavafından sonra adet görürse Mekkeden ülkesine döner. Aynı zamanda veda tavafı için hiçbir yükümlülük
altına dahil olmaz. Bütün hazık fakihlerin ittifakına göre, şayet kadın vadedan önce hayızlanırsa, veda ve fidye meselelerinde her hangi bir
yükümlülüğün altına girmez. Yukarıda geçen Safıyye hadisi buna delildir. "Ey Allah'ın Rasulü hayızlandı" dediklerinde, "o bizi durduracaktandır?"
buyurmuştur. Fakat buna karşılık "Ey Allah'ın Rasulü! O kurban günü ifade tavafı yapmıştı" karşılığını almış ve yola çıkma emrini vermişti. Aynı
zamanda ne fidye nede başka bir ceza emretmemiştir.
Hüküm cihetiyle loğusa olan bir kadın hayızlı kadın gibidir. Hayz ve nifas süresi dolmadan Mekke'den ayrılması gereken ve ifade tavafını
yapamamış bir kadın, gusül abdesti alır ve vücudunu kontrol ederek lazım olan tedbirlerde gevşeklik yapmaz. Bundan sonra ifade tavafını yapar,
Safa ile Merve arasında yedi defa sa'y eder. Bu işlerden sonra bir büyük baş hayvan yani 'bedene' kesmek mecburiyetindedir. Bedene: iki yaşını
doldurmuş sığır veya beş yaşını doldurmuş bir devedir.
Fakihlerin üzerinde ittifak ettikleri en efdal yol şudur: Hac veya umreyi eda etmenin veya bunlar için ihrama dahil olmanın üç çeşidi vardır. İfrad ,
temettü ve kıran yani yalnız haccetmek. Yalnız umre yapmak veya hac ile birlikte umre de yapmak. Buna dahil olan kimseler de üç kısma ayrılır.
Yalnız haccedenler, yalnız umre işini yapanlar veya her ikisini de bir arada yapanlar. Bu tarife göre birinciye: Müfrid, ikinciye; mutemetti,



üçüncüye de karin denir.
Müfrid yalnız hac ihramına giren kimsedir. Bir kimse önce hac menseklerini yerine getirir. Ondan sonra umre ihramına dahil olur.
Mutemetti: Hac aylarından evvel umre ihramına dahil olur ve bunu tamam ettikten sonrada yılında veya aylarında hac ihramına dahil olan kimsedir.
Karin: Afaki yani; Mekkeli olmayan ve umrenin rüknü kabul e-dilen tavaftan evvel umre ve hac ihramına dahil olarak, bunları birleştiren kimsedir.
Bu kişi evvela umre işini yerine getirir. Daha sonra hac menseklerini yerine getirir. Tabi bu arada traş olarak veya saçlarını kısaltarak ihramdan
çıkmaz.
Söz konusu iki ihramın arasını isterse Kelam-ı Mafsul olsun isterse Mavsul yani her iki ihramın arasında konuşması aralıklı veya aralıksız olsun
farkı yoktur. Buna göre, eğer umre ihramına ve umre tavafından (veya Hanefılerce tavafın büyük kısmından) evvel hac ihramına dahil olsa karin
kısmında olur. Zira her iki ihramın birleştirilmesi tam manasıyla meydana gelir. Buna mukabil, şayet ihramına umre tavafından veya tavafın
ekserisinden sonra dahil olsa kesinlikle karin sayılmaz. Bunun aksi olarak mutemetti olur. Zira bu taktirde temettü olmakla yani tavafı umre
rüknünün tamamı kabul eden Hanefîlere göre umre rüknünü yerine getirdikten sonra, cumhura göre tavafın arkasından sa'y yaptıktan sonra,
Şafıîlere göre mutemet olan görüş uyarınca traş ve saçların kısaltılması sonrası hac ihramı sahih olmaktadır. Bu üç türden hangisinin daha faziletli
olduğu hususunda fakihler farklı görüşler ileri sürmektedirler.
Hanefîlere göre, Kıran yani tek bir yolda umre ve hac ihramını birleştirmek, temettü ve ifraddan daha faziletlidir. Zira bu usule göre sona varıncaya
kadar her ikisi için mikata girdiği ihramı devam ettirmektedir. Bu usul temettuda yoktur. Bunun için kıran temet-tudan daha faziletlidir.
Hem peygamber (sav) efendimiz "Ey Muhâmmed ailesi! Hacda umre için telbiye getirin." buyurmuştur. Enes de şöyle diyor: "Resu-lullah (sav)
efendimizin umre ve hacca "lebbeyk" diyerek hac ve umre telbiyesi getirdiğini duydum. Maliki ve Şafıîlere göre: ifrad haccı ve aynı yıl için
umrede yaparsa kıran ve temttudan daha sevabı fazladır. Zira bu usule göre kurban lazım gelmez.
Hz. Aişe anlatıyor; "Rasulullah ile veda haccı senesinde birlikte çıktık. Bazı kimseler umre için telbiye getirdi. Bazıları hac ve umre için telbiye
getirdi. Rasulullah (sav) ise hac için telbiye getirdi."
Gayetü-1 Münteha'da Mütavatir ve sahih yollar ile Cabir b. Abdullah'tan Rasulullah'ın ifrad haccı yaptığı rivayet edilmiştir. Ayrıca bu Ebu Bekr,
Osman, Ömer, Aişe ve Cabİr'in görüşüdür.
Malikîlere göre; fazilet cihetinden ifraddan sonra kıran haccı gelir. Bununla beraber kıran haccının iki suret, iki şıkkı vardır.
a) Tek bir niyetle kırana yada umre veya hacca niyet etmek. E-ğer aralarında tertibe göre hareket olursa, niyet ve düşüncede umreyi öne alması
gerekir. Kısaca telaffuz ediyorsa lafızda umreyi öne alaması mendub olur.
b)  Önce umreye sonra derhal hacca niyet etmek. Şu halde umreyi hacdan sonra zikretmesi doğru değildir. Haccm daha kuvvetli olduğunu
düşünerek bunu yapamaz.
Şafıîlere göre ifraddan sonra temettü ve daha sonra kıran haccı gelir. Zira temettü haccı için yola çıkan kişi, her ikisi için de iki ayrı mikattan yola
çıkmıyorsa da iki işi aynı zamanda yapmaktadır. Karin ise, tek mikattan tek bir işi yerine getirmektir. Burada dikkat e-dilmesi gereken nokta,
Şafiîlerin yapılan işlerin çokluğuna itibar ettikleridir.
Hanbelilere göre, fazilet cihetinde evvela temettü, daha sonra ifrad, daha sonra da kıran gelir. Temettü, hac aylarında umre ihramına girmek ve bu
umreyi bitirdikten sonra aynı yılda hac ihramına dahil olmaktır. Delilleri de Rasullulah'm temettü yapmasıdır.

İbni Ömer şöyle anlatıyor; "Rasulullah veda haccı yılında, umreden hacca geçerek temettü haccı yaptı. Yanında Zûlhuleyfe'den kurban getirdi. 
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Rasulullah buyurdu ki; "Eğer şimdi ortaya çıkan durumu önceden büebilseydim, kurban getirmez ve umre yapardım." Fakihlerin bu meselede
farklı görüşler ileri sürmelerinin sebebi şudur: Rasulullah'ın bu meselede yaptıkları hakkında farklı görüşlere sahib olmalarıdır. Her birinin kendi
görüşünü takviye eden sağlam rivayetleri vardır.
Nevevî, El-Mecmu'da şöyle diyor, "Doğrusu şudur ki Rasulullah hac ihramına girmiş sonra da buna umreyi katmış ve bu şekilde karin olmuştur.
Buna karşılık umreyi hacca katmak bize göre iki görüşten biri itibarıyla caiz. Fakat sağlam görüş itibarıyla da yine bize göre caiz olmamaktadır. O
yıl Rasulullah'a caiz olmuş, ama bu durum ihtiyaç sebebiyle ortaya çıkmıştır. Sonuçta "hacda umreye Lebbeyk" hadisi ile bunu emretmiştir.
Hanefîlere göre; Mekkeli ve Mekkeliye benzeyen kişiler için ihrama eklemek caiz değildir aynı şekilde uzaktakiler, yani Afakiler i-cinde hac
ihramına umre ihramı eklemek kurban kesmeyi gerektiren bir kusurdur. Haccı umreye eklemek caizdir. Bunun tafsilatı şöyledir:   
1. Haccı umreye eklemek: Afaki olmayan bir kişi umre ihramına dahil olduğu halde bununla beraber bir de hac ihramını katmış-sa bu işte üç
ihtimal meydana gelir:
a) Eğer bunu tavaftan önce yapmışsa umresi batıldır. Bu işi Mekkeli olmayan, Afaki yaparsa o zaman karin hükmüne dahil olur.
b)  Bu işi tavafta şavtlarm çoğunu yaptıktan sonra yaparsa o-nun haccı ittifak ile fasittir. Şayet bu işi afaki olan bir kimse yaparsa, aynı zamanda
tavafı da hac aylarında meydana gelmişse o zaman mutemetti olur.
c) Üç şavttan az tavafta bulunursa, Ebu Hanifeye göre, bu durumda haccı terk eder. Zira umrenin terk edilmesi işlerin iptalini mecbur kılar. Şu
halde ilgili işlerden yani amellerden bir kısmını yapmakla, umre ihramını kuvvetli olduğunda yani kuvvet kazanmış olmakta. Hac ihramı ise, daha
kuvvete gelmemiştir. Şu halde kuvvet kazanmayanın terk edilmesi daha rahat olur.
2. Haccı Başka Bir Hacca Eklemek: Mesela, bir kimse hac ihramına dahil olsa ondan sonra kurban günü başka bir hac ihramına dahil olsa, bu şöyle
olur.
a) Şayet birinci hac için traş vazifesini yapmışsa, diğer hac da ayrıca kendisi için sahih olur. Herhangi bir cezaya da rast gelmez. Zira öyle kimse,
birincisi ile ilgili ihramdan çıkmış ve ondan sonra ikincisi için ihrama dahil olmuştur.
b) Şayet birincisi için traş olmamışsa yine ikinci hac kendisi için sahih olur.
c) Umreyi umreye eklemek: bir kişi saçları kısaltmadan başka umreyi bitirmiş olsa ve o şekilde başka bir umreye dahil olsa Hanefî-lerin ittifakıyla
kurban kesmek zorundadır.
d) Umreyi hacca eklemek: Hac için telbiye getiren bir kişi ondan sonra, umre ihramına dahil olsa, her ikisini de yerine getirmek mecburiyetindedir.
Zira bunları bir araya getirmek Mekkeli olmayan için rneşru bir kaide ve uygulamadır. O kimse böylece karin tarifine dahil olur. Zira sünnet olan

usul ve kaide haccı umreye katmaktır. Aksi değil. Zira Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Her kim, hacca kadar umreden faydalanırsa, 
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haccı iki gayeden en sonuncu haline getirirse demektir.
Ancak haccı eda etmediği zaman sahih olur. Bir kişi evvela hac sonra da umre ihramına dahil olsa ve daha sonra Mekke'ye dahil olmadan Arafatta
vakfe yapsa, bu meselede vakfe ile umreyi terk etmiş olur. Eğer Arafatta vakfe yapmazsa o zaman hac İle umreyi birleştirmiş olacağından karin
sayılır.
Cinsi ilişki ve başlangıçları meselesine gelince. Fakihlerin ittifakıyla haramdır. Ayrıca kadının kocasına cinsi ilişki kurmasına yardımcı olması da
haramdır. Zira bu hamasiyet yani günaha yardımcı olmaktır. Bunun gibi ihramsız kocasının ihramlı karısıyla cinsi ilişkide bulunması haramdır.
Cinsi ilişkinin başlangıcı sayılan şehvetle dokunma, öpme ve cinsi organdaki başka r ir yere cinsi ilişkide bulunmak haramdır. Zira Allah (c.c)

"Hac bilinen aylardadır." "O aylarda hacca girişen kimse bilmelidir ki, hacda kadına yaklaşmak, öpüşmek, dövüşmek, sövüşmek yoktur. 
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ayeti kerime de açıkça belirtilen yasaklardır. Cinsi ilişkiden, dövüşmekten ve sövmekten her türlü mücadeleden kaçınmak gerekir.
Rasulullah şöyle buyuruyor: "Kim hac yapar ve çirkinliklerden, kötülüklerden kaçınırsa anasından doğduğu günkü gibi günahlarından arınır."
Arafat'ta vakfeden evvel cinsel ilişkide bulunan kimsenin haccı fasit olur. Fakat bu fasit haccını tamamlar. Gelecek yılda bunun derhal kazası
gerekir. Nafile hac bile olsa kazası gerekir. Bununla birlikte büyük baş hayvan kurban etmelidir. Zira sahabe böyle hüküm vermiştir.
İki tahallul yani ihramdan çıkma arasında, veya iki tahallülden evvel birinci cinsi ilişkiden sonra ilişkide bulunsa bir koyun kurban etmelidir. Şayet
cinsi organ dışında her hangi bir yerle ilişkide bulunsa, menisi gelsin gelmesin, ya da şehvetle öpse ve dokunsa veya çıplak halde vücud temasında
bulunsa kurban kesmek zorundadır. Ancak bu, onun haccını, Malikîlerden başka cumhura göre bozmaz. İbn Ömer " ihramlı kimse karısına çıplak
vücud temasında bulunsa, kurban kesmesi lazımdır." demiştir. Cinsi ilişki ve başlangıcı sayılan hususlarla ilgili olarak yaptıklarında kasıt,
unutganlık ve zorlama a-rasında bir fark yoktur.
Şafıîlere göre unutarak cinsi organdan başka bir yere çıplak temas sonucu doyuma ulaşsa bir şey lazım gelmez. Eli ile meninin getirilmesi
durumunda fidye gerekir. Hanefîlere göre, bakma düşünme sonucu meydana gelse, bir şey lazım gelmez. Zira Resulullah, ihramlı iken hanımlarına
bakmıştır. Fakat sürekli bakarak neticede meni veya mezi gelse kurban lazım gelir.
Malikîlere göre, meni getirmek mutlak olarak haccı ve umreyi bozar. İhramlı halde ticaret yapabilir. Değişik sanatlarla uğraşabilir. Boşanılmış eşe

iddeti bitmeden geri dönülebilir. Bunda ittifak vardır. Allah Teala(c.c) şöyle buyuruyor. "Rabb iniz den lütuf istemenizde size bir günah yoktur. 
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Cinsi ilişkinin cinsel organ yoluyla meydana gelmesi gerekir. Bu ittifaklıdır. Cinsi organdan başka bir yerden ilişkide bulunsa veya şehvetle
dokunsa, kucaklasa öpse yada çıplak halde vücut temasında bulunsa haccı fesada götürmez. Fakat Hanefîlere göre, meni gelsin gelmesin keffaret
gerekir.
Malikîlere göre, birleşme neticesi veya birleşme olmazsa kendi fiiliyle meni gelse de böyledir. İhtilam olsa kurban lazım gelir. Şafıîlere göre, eli ile
ve cinsi organdan başka, vücut teması ile meni gelmesi haram olmakla birlikte haccı bozmaz. Fakat kurban lazım gelir. İlişkide bulunanın kasten
haram işlemesi gerekir. Unutarak haram-lığını bilmeden yapsa veya kadın zorlanmış olsa hac bozulmayacağı gibi esas görüşe göre, fidyede lazım
gelmez.
Erkek olsun kadın olsun, yalnızca cima nedeniyle haccı bozulur. Şu halde uykudaki erkeğin cinsel organıyla ilişkide bulunan kadının haccı ve
umresi fesada girer.
İhramlı olan kimse, av sayımladıkları için pire, sivri sinek, kara sinek, karınca, eşek arısı, kene gibi hayvanların öldürülmesinde bir sakınca yoktur.
Zira bunlar zarar verme bakımından insanların yanında akrep, yılan gibi zarar veren hayvanlardan sayılır. Bu Hanefîlere göre böyledir. Devamı
şöyledir. Evlerde bulunan kaz, tavuk gibi hayvanların kesilmesi kesinlikle haram olmaz. Ehli kedi ve köpekler de av kısmından sayılmaz.
Geçen, ayette faydalandığımız gibi, deniz avı ihramlı olsun olmasın helaldir. Zira yerleri deniz olduğu için, üreyip çoğaldıkları yerler de
denizlerdir ve avlanılması caizdir. Kara av sayılmakta olduğu için çekirgenin öldürülmesi caiz değildir. Fakat hamamböceği, pislik böceği, yılan ve
akrep gibi yer haşeratınm öldürülmesinde av hayvanı olmadığı için, onlardan birini öldüren kimseye kesinlikle bir ceza gerekmez.
Maymun, kertenkele, yaban faresi, tilki, domuz ve fil gibi hayvanları eğer saldırma için öldürürse caizdir. İhramlı olmayan bir kimsenin avladığı
veya şer'i olarak kestiği bir hayvanın etinden ihramlı olan kimsenin yemesi helaldir. Şafiîlere göre: İhramlı olan kimse isterse sahipli olsun isterse
sahipsiz olsun vahşi veyahut yenebilir kara hayvanlarını avlaması caiz değildir. Eti haram ve helalden doğmuş veya vahşi ve ehli hayvandan
doğmuş ehli hayvanlar böyledir. Vahşi ve ehli eşek yada koyun ve geyikten doğmuş hayvanlar bunlar gibidir .Çekirge haramdır. Yani çekirge avı
haram olurken balık ve deniz avı haram değildir.Fakat hem denizde, hem karada yaşayanlar haramdır. Suya dalıp çıkan su kuşlarıda haramdır.
Şu halde eti yenmeyen hayvanlar haram değildir. Hanbelilere göre de öyledir. Cumhura göre kendisi için avlanan kara av hayvanının etinden
ihramlı olan kimse yiyemez. Zira Sab b. Cessame "Peygamber (sav)'e Ebva veya Vaddan da bulunduğu bir vakitte vahşi bir eşek hediye etmiş ama
O bunu geri vermişti. Onun yüzünde üzüntüyü görünce de biz onu sana yalnızca İhramlı olduğumuz İçin iade ettik." Buyurmuştur. Bunu nedeni
yalnız ve yalnız ihramlılıktan başka bir sebeb yoktur.
Daha evvel tarif ettiğimiz gibi hac ve umrenin yerine vazifeli o-larak yapılmasında üç şekil vardır. İfrad, temettü ve kıran yukarıda hac ve umre
rükünlerini tetkik ederken bunların mezheblere göre hangisinin daha faziletli olanını da beyan etmiştik.
îfradın kaidesi: Yalnız olarak haccın ihramına girmek. Hatta bu haccını bitirmeden de umre için ihrama girmemek. Bunu tam olarak yapması şöyle
olur. İhramdan evvel abdest alır veya gusleder. Fakat gusül daha efdaldir. Yeni veya yıkanmış iki parçadan ibaret olan izar ve rida giyer koku sürer.
İki rekat namaz kılar. Şayet kerahat vakti ise kılmaz. Ve şöyle der: "Allah'ım! Ben haccetmek kastediyorum. Bu işi bana rahat kıl ve bunu benden
kabul eyle." Bu şekilde, namazların sonundan çokça telbiye söyler. Bununla hacca niyeti olsun, bütün iniş çıkışlarda, bineklerin üzerinde
kervanlara rastladığında ve seher zamanlarında aynı surette çok çok telbiye getirir.
Niyetten sonre telbiye getirerek artık ihrama girmiş olur ve aynı zamanda ihram yasakları da başlamış olur. Bundan sonra Allah'ın yasak ettiği kötü
sözlerden, cinsi ilişkiden, layık olmayan hareketlerinden, faydasız tartışma ve münakaşalardan kendini muhafaza e-decektir. Avlanmak bir tarafta
dursun, her hangi bir avı göstermediği gibi dikişli elbise ve mest giymesi, başını kapatması, koku sürünmesi tırnak kesmesi, vücudundan herhangi
bir surette kıl koparması ve kesmesi kesinlikle haramdır.
Sabunsuz olarak yıkanmasında bir sakınca yoktur. Mekke'ye vardığı zaman evvela eşyasını münasib bir yere bırakır. Sonra Hane-fîlerin söylemiş
olduğu gibi, Babu's-Selam'dan girerek işe Mescid-i Haram'dan başlar. Dahil olduğu sırada çok huşu ve saygılı olarak girecektir.



Beytullah'ın şeref ve azametini tefekkür eder ve dikkatinden u-zak tutmaz. Beyt-i gördüğü zaman üç defa tekbir ve tehlilde bulunur. Hangi duayı
isterse okuyabilir. Zira o zaman kabule en uygun zamandır. Bundan sonra afakiler kudüm tavafı yaparlar. Zira bu Tahıyyatü-1 Beyt yani, Beytullah'ı
selamlama demektir.
Tavafa Hacer*ül~Esved'den yani, yüzünü Hacer'ül-Esvede dönerek başlar. Tekbir ve tehlil getirir. Namazdaki gibi ellerini kaldırır. Ellerinin içi ile
Hacer'ül Esved'i istilam gerekir. Müslümana zahmet vermemek şartıyla bütünüyle ona döner. Sonra Kabe'yi soluna alarak tavaf yapmak gerekir.
Kabe'yi tam yedi defa tavaf eder. Tavaf demek, §avt dönmek demektir. Kabe'yi tavaf ederken Hatim Hicr'in arkasından tavaf eder. Yani dolaşır.
Tavafı daimel evkat başladığı zaman her şavtta Rüknü Yema-ni^i ve Hacer'i yanlarından geçerek istilam eder. Tavafı daima başlarken yaptığı gibi
istilam ile bitirir. Sonra Makam-ı ibrahim'de veya mescid'in müsaid bir yerinde mekruh olmayan vakitte namaz kılar. Mekke liler kudüm tavafı
yapmazlar.
İhramlı bir kişi Mekke'ye dahil olmadan doğrudan Arafat'a gitse ve orada vakfe yapsa kudüm tavafı kendisinden sakıt olur. Terki için hiç bir şey
lazım gelmez. Bundan sonra Safa ile Merve arasında yedi sa'y yapar. Her iki tarafta da en yüksek yere çıkar. Muazzam o-lan Beyt-i karşısına alır.
Rasulullah (sav)'e salat ve selam getirir. îs-tediğince dualar yapar. Sa'ya, Safa'da başlar ve Merve'de bitirir. Sa'y da iki yeşil mil arasında süratle
gidilir. Bu arada misafir olarak kalır. Fırsat bulduğu her vakit tavaf eder.
Zilhiccenin 8. Günü Minaya çıkar. Orada beş vakit yani öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah namazlarını kılar. Zilhiccenin 9. günü A-rafat'a gitmek
gerekir. Orada imamla veya tek olarak Nemire mescidinde cem'i takdim yoluyla birleştirerek ve kısaltarak öğle ve ikindi namazlarını tek ezan ve
iki kametle kılar. Ondan sonra hutbeyi dinler. Vakfeden evvel yıkanması müstehab olup, ona an durmak yerine gider ve Cebeli Rahmet Kurbunda
durmakta durur.
Arafatm tamamı Urane vadisinden başka durmak yeridir. İmamın Arafatta bineği üzerinde durması uygundur. îmam bu şekilde dua eder, oradaki
insanlara hac ibadetlerini anlatır. Bu vakitte duada dikkatli davranması ve titizlikle gayret sarfetmesi gerekir.
Burada önemli bir konuya temas edelim,
Arafatta güneşin zevali ile, kurban bayramı günü fecrin doğuşu arasında durmaya yetişen bir kişi, hacca da yetişmiş sayılır. Şöyle bir örnek verecek
olursak, bir kişi Arafatta baygınlık veya uykulu bir vaziyete gelse veya oranın Arafat olduğunu bilmeden gelse, bu Hane-filere göre, vakfe yani
durmak olarak kabul edilir,
Güneş kaybolduğu zaman imam hacılarla beraber ve vakar i-çinde Mezemeyn yoluyla rucu eder. Müzdelifeye gelerek buraya inerler. En iyi yer,
Kuzah dağının yani Meş'aril Haram yakınma gelmeleri gerekir. İmam burada Hanefi'lere göre tek ezan ve tek kamet ile hacılara akşam ve yatsı
namazlarım cem-i tehir yolu ile ve yatsı namazını da kısaltarak kıldırır. Ebu Hanife ve Muhammed'e göre akşam namazını Müzdelife yolu üzerinde
kılmak caiz değildir. Şayet kılsa e-ğer Fecir doğmamış olsa bir daha akşam namazını kılması lazımdır. Kurban bayramı günü fecir doğduktan sonra
imam hacılarla beraber Arafat'ta durma sebebiyle sabah namazını alaca karanlıkta kıldırır.
Sonra bir anda olsa Müzdelife'de durmak gerekir. Bu Hanefi'lere göre vaciptir. Bu durmanın vakti de Fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna
kadardır. Tabii imamla birlikte diğer hacılarda durmalıdır. Ondan sonra dualar edilir. Tekbir tehlil ve telbiye getirilir. Resulul-lah (sav) efendimize
salavat getirilir.
Müzdelifeden yetmiş adet çakıl taşı toplanır. Müzdelifenin tamamı Muhassir vadisinden başka Mina ve Müzdelife arasında bir vadidir. Bu vadi
durmak vakfe yeridir. Sonra imam hacılarla birlikte güneş doğmadan evvel harekete geçer ve onlarla beraber Mina^a gelir. Bu şekil üzere dere
içinde yedi çakıl taşı ile Akabe Cemresi atılır. Her taşın atılmasıyla birlikte tekbir getirilir. Sonra da sonunda da durulmaz. Zira ondan başka Cemre
yoktur.
Şayet tıraştan evvel atnıışsa ilk taşla birlikte telbiyeyi keser. Bu Cumhur'un görüşüdür. Malikîler arefe günü güneşin zevali ile telbi-yenin
kesilmesini söylemektedirler. Eğer taş atmadan evvel traş o-lursa telbiyeyi o zaman kesmek gerekir. Zira telbiyenin ihramdan çıktıktan sonra
getirilmesi meşru değildir. Bundan sonra eğer isterse nafile kurban kesilebilir. Zira bu ifrad hacadır. Daha sonra saç traşı olur veya parmak ucu
kadar kısaltmak yeterli olur. Fakat saçların tamamının kısaltılması daha eftaldir. Bunu da yaptıktan sonra hanımından başka (Malikîlere göre av ve
kokudan başka) her şey helal olur.
Bayram veya bayramdan bir veya iki gün sonra Mekke'ye ve yedi şavt olarak ziyaret tavafı yani farz tavafı yapar. Bundan sonra şayet kudüm
tavafından sonra say yapılmamışsa bu sefer Safa ile Merve arasında say yapar. Tavafın ilk üç şavtını dönerken erkekler remel yapar. Yani hızlı
adımlarla tavaf ederler. Ayrıca say ardından say yapacaksa bu üç şavtta ridasını sağ omzunu açık bırakacak şekilde kapatır. Zira adımları hızlı
atmak ve sağ omuzu örtmemek sonrasında say olan tavaflar için sağlam bir uygulama olur.
Tavafı üç günden fazla tehir etmek yani bayram günü ile beraber ondan sonraki iki günden sonraya tehir etmek mekruhtur. Şayet tehir etse Ebu
Hanife'ye göre kurban kesmesi gerekir. Sonra Mina'ya gider ve orada taş atmak gayesiyle yatarlar.
Cemrenin başlangıç vakti ise kurban bayramının ikinci günü-nün zevalinden sonra başlar. Evvela hayf mescidini izleyen Cemreden işe başlar. Yedi
çakıl taşı atmak gerekir. Her bir taşı atmasıyla beraber tekbir getirir ve sonunda durur. Dua eder. Zira bunun sonunda da yine Cemre vardır. Sonra
orta Cemre'ye atar ve durur, dua eder. Bundan sonra Akabe Cemresini atar. Fakat bundan sonra durmaz. Zira Cemre'yi atmak için yoktur. Bayramın
üçüncü gününde ise güneşin zevalinden sonra üç Cemre'yi atar. Bu işi yaptıktan sonra Mekke'ye derhal gideceği gibi orada durup güneşin
zevalinden sonra dördüncü günde üç Cemre'yi de atabilir.
Ebu Hanifeye göre dördüncü günü imsakin doğuşundan ve güneşin zevalinden evvel Cemreye taş atmak caizdir. Mekke'ye döndüğü zaman
dönmesi muhassaba iner. Buna abtah denildiği gibi Hayf-ı beni kinanede denir. Hacı Mekkeden ayrılmak istediğinde Beyti veda veya Sadr tavafı
olarak ve remelsiz (adımlarını hızlandırmaksızın) bir surette yedi şavt şeklinde tavaf eder bu tavaf Malikîlerden başka Cumhura göre ve afaki olan
kimseler için vaciptir. Ondan sonra hac ibadetlerini bitirdikleri için herkes memleketlerine döner. Kadınlarla Hünsa-i Müşkil olanlar bu işlerde
haccın fiillerini yaparlar. Fakat onlar başlarını açmazlar. Yüzlerini açarlar. Telbiye getirdiği zaman seslerini yükseltmezler.
Tavafta remi ile yani hızlı adımlarla tavaf yapmazlar. Bunlar gibi say arasında iki yeşil milin arasında da acele adımlarla yürümezler. Saçlarını traş
etmeyip yalnız kısaltırlar kadın bu ibadetleri yaparken dikişli elbise ve mest gibi ayakkabı giyebilir.
Hayız ve nifas halinde Beyt-in tavafından başka diğer ibadetlerin hepsini yapar. Fakat tavaf için temizlik halini beklemelidir. Kadın ihram sırasında
hayızlansa yıkanır ve ihrama girer. Arafat'ta vakf eder eğer ziyaret tavafını yaptıktan sonra hayızlansa Mekkeden bu şekilde döner. Veda tavafını



terkettiği için bir şey lazım gelmez.
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Temettü Haccının Kaidesi
 
Temettü terim olarak faydalanmak demektir.
Hanefîlere göre şer-i manası umre ihramı ve umre fiillerini veya ek serisini hac ihramı veya fiilleri ile hac aylarında birleştirmektir. Bunların hepsini
bir araya birleştirmektir. Ancak bunların arasında hakiki olarak ailesinin yanına dönmüş olmamak şartıyla haccı temettü Hanefîlere göre ikiye
ayrılır.
Kurban götürmeyenler ikincinin hükmü haccı kıran yapanlar gibidir. Bunun için Mekke'ye girdiğinde tavaf ve say eder. Umre yaptıktan sonra
ihramdan çıkmaz. İhramlı olarak devam eder. Hatta ter-viye günü hac İhramına girinceye kadar ve kurban bayramı günü kurban kesînceye kadar
devam eder. Zira geçen Cabir hadisinde "E-ğer sonradan onları tekrar yapacak olsaydım muhakkak kurban götürmezdim ve bunu umre haline
getirirdim" buyurmuştur. Bunun manası: İhramdan çıkmak, yalnız umre yapmak ve kurban götürme-mekle mümkün olur. Şayet kurbanla beraber
ihramdan çıkmak caiz olsaydı Rasulullah "bunu muhakkak umre haline getirirdim" sözüyle yetinir ve bu şekilde ihramdan çıkılacağının izahını
yapardı.
Eğer haccı mernettu yapan kimse, kurban götürmek isterse, bu şekilde ihrama dahil olur. Kurbanımda beraberinde götürür.
 
Temettü Haccı Nasıl Olur?
 
Temettü haccına mikattan başlanır. Umre ihramına girerek, Mekke'ye gider. Umre için tavafını yaptıktan sonra saçlarını tamamen halk eder veya
kısaltır. Bu şekilde yaptıktan sonra umre ihramından çıkar ve tavafa başlar. Başladığı zaman telviyeyi keser. Mekke'de ihramsız olarak durur.
Terviye vakti geldiğinde yani zilhiccenin sekizinci günü mendup cihetiyle Mescid-i Haram'dan hac ihramına dahil olur. Fakat ihrama Harem
bölümünden dahil olması şarttır. Zira temettü yapan Mekke vatandaşı gibi olur.
Mekke'linin hacda mikat yeri Harem'dir. Bundan sonra münferid bir hacının yapması gerekenleri yapar. En faziletli olan ihrama terviye gününden
evvel dahil olmaktır. Zira bunda ibadet için acele etmek ve daha çok zorluk görmek vardır. Hacc-ı temettü yapan kimse kurban kesmekle
mükelleftir. Şayet kurban veya bedeli yoksa, o zaman hac günlerinde üç gün, hac zamanı dışındaki günlerde yedi gün oruç tutması gerekir. Bu
orucun tutulması için ailesine kavuşmuş olması da gerekmez.
Kurban bayramı günü traş olsa, her iki ihramdan da çıkmış o-lacaktır. Hacda traş olmak namazda selam vermek gibidir. Cumhura göre Mekkelilere
haccı temettü ve kıran yoktur. Onlara ifrad haccı vardır. Hanefiler kıran haccını Mekkeliler için mekruh saymışlardır.
Haccı Temettunun İptal edilmesi: Umre sonrası memleketine dönse, şayet kurban götürmemişse temettü haccının söz konusu hacc batıl olur. Zira o
bu surette, iki ibadet yani hac ve umre arasında hakiki manada ilmamda bulunmuştur. (İlmam; Aile fertlerinin bulunduğu yere kavuşmak, sefer
durumunun sona ermiş olması "nanasmda kullanılan tabirdir.)
Fakat kurban götürmüşse, o zaman ailesine hakiki manada lönmüş sayılmaz. Netice olarak Ebu Hanife, ve Ebu Yusufa göre laccı fesada gitmez.
Zira traş için Hareme geri dönmek, birincisine göre vacib ikincisine göre mendubtur. Zira traş Haremde durmak gibidir. Hareme geri dönmek
mecburiyetinde olsa, hakiki anlamda ilmanın isbatına manidir.
Hacc-ı kıran yapanın, kıranı yurduna dönmekle Hanefılerin ittifakına göre fesada gitmez. Hanefîlere göre kıran ile temettü arasındaki fark temettü
da hacının yanma hakiki manada rucu olmamasıdır. Bu kesin olarak şarttır.
Fakat aynı şart kıran haccı yapan için söz konusu olmaz. Hac aylarından evvel umre ihramına dahil olan bir kimse için söz ne zaman temettü
meydana gelir? Hanefiler şöyle der: Bir kişi hac aylarından evvel umre ihramına dahil olsa ve dört şavttan az olmak şartıyla umre tavafı yapsa hac
ayları dahil oluncaya kadar noksan tarafları tamamlanmasıda ve bunları hac ayların da tamamlasa tamam olduktan sonra hac ihramına dahil olsa. O
zaman mütemetli olur.
Hanefîlere göre, ihram rükün değil şarttır. Bu nedenle ihramı daha evvel de tarif ettiğimiz gibi, hac aylarından evvel takdim etmek sahihtir. Netice
olarak hac fiillerinin hac aylarında yapılması daha iyi olur. Bu hac fiillerinin ekserisi hac aylarında yerine getirildiğine göre ekserisinin hükmü de
hepsinin hükmü gibidir.
Fakat hac aylarından evvel dört şavt veya daha fazla umre tavafı yapar. Ondan sonra aynı o yılda hac işlerini yaparsa mütemmeti sayılmaz. Zira bu
kişi hac aylarından evvel ekserisini yerine getirmiş olduğu için hac aylarından evvel ihramdan çıkan kimse durumuna gelmiş kimse gibidir.
Sonuç olarak Hanefîlere göre çoğunluğunun hükmü hepsinin hükmü gibidir. Hac aylarından evvel ekseri meydana gelmişse, hepsi meydana

getirilmiş sayılır. Mütemmeti; haccı ve umreyi hac aylarında meydana getirendir.
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Kıranın Usulü Ve Şekli
 
Kıran terim olarak mutlak iki şeyin arasını birleştirmektir. Şer'i ıstılahta ise, tek yolculukta umre ihramı ile hac ihramını bir araya getirmek ve
birleştirmektir.
Kıranın Kaidesi: Kıranın şeklinin nasıl olacağına gelince, umre ve haccm telbiyesini, her ikisini yeterli mikatta beraber getirir. Bu şekilde her ikisine
birlikte niyet ederek gerçek manada veya tek olarak (Hanefîlere göre) hükmî olarak yapar.
Şu halde evvela umre ihramına girer, sonra da umrenin ekserisi tavafını getirmeden önce hac ihramına dahil olur. Zira böyle yapmakla, birleştirme
meydana gelmektedir. Zira geriye tavafın ekserisi kalmaktadır. Cumhura göre bunun akside sahih olur. Cumhura göre Hanefilerden başka haccı
umreye dahil edilmesi ihramlmm tavafa başlamasından evvel mümkün olur. Şayet tavafa başlamışsa hatta bir adım atmışsa bu şekilde haccı umreye
dahil etmez. Kurban götürmesi halinde Hanefîlere göre temettü da kıran gibi caiz olur. Zira bu mesele daha evvel de ele alınmıştı. Bu kıyasa göre
temettü yapan kimsenin umreden sonra ihramdan çıkmaması gerekir. Bunun aksine kurban bayramı günü kurban kesinceye kadar ihramlı olarak



devam etmek gerekir.
Kıran yapan kimse iki rekat ihram namazından sonra şöyle duada bulunur: "Allah'ım! ben hac ve umre yapmak istiyorum, her ikisini de bana rahat
ve kolay kıl ve onları benden kabul et. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk..."
Kıran haccı yapan kişi Mekke'ye dahil olduğunda, Beytullah'ı yedi şavt olarak tavaf yapar. İlk üç savunda adımlarını acele olarak atar. Yani remi
eder. Bundan sonra Safa ile Merve arasında sa'y eder. Şu halde bu işler umre ile alakadar olan ibadetlerdir. Ondan sonra Hanefîlere göre, müfrid
yani, ifrad haccı yapan gibi hac işleri ne başlar. Söz konusu şeyden sonra, kudüm tavafı yapar. Arafattan sonra, hac için ifade tavafını yapacak.
Şu halde müfrid yani ifrad haccı, yapan gibi Safa ile Merve arasında sa'y yapar. Zira ayeti kerimede "haccı ve umreyi Allah için tamamlayın"
buyurulmaktadır. Bunu tamamlaması her ikisini de tam anlamıyla yerine getirmesi gerekir. Hem de bu ayette kıran haccı yapanlar ve başkaları
arasında bir fark ta yoktur.
Bunun bir delili de şudur: "Sabiyye b. Ma'bed, iki sefer tavaf ve iki sefer sa'y edince Ömer kendisine Peygamberin sünnetine uydun dedi." Hz. Ali
de kıran haccı yapan kimse hakkında "hac ve umre için telbiye getirdiğin zaman onlar için iki tavaf et ve yine onlar için Safa ile Merve arasında iki
sefer sa'y yap" dedi.
Cumhura göre, kıran yapan kimse için tek tavaf ve tek sa'y kafidir. Zira Tirmizî'nin rivayet ettiği ve sıhhatine hükmettiği bu hadisi şerifte
Peygamber (sav) "Hac ve umre için telbiye getiren bir kimseye tek tavaf ve tek sa'y kafidir." Böylece her ikisinin ihramından çıkmış olur, ancak
kıran haccı yapan (karin) müfrid (ifrad yapan) gibi ifade tavafından evvlel kudüm tavafını yapar.
Şayet kudüm tavafının sonunda sa'y etmemişse bundan sonra sa'y yapar. Hz. Aişe diyor ki, "Hac İle umreyi bir arada yapanlar tek tavaf etmişlerdir."
Aynı biçimde hac ve umreyi bir arada yapan Aişe'ye Rasulullah (sav) "Yaptığın hac ve umre için, Safa ile Merve'yi tavaf etmen yani ikisi arasında
sa'y etmen, senin için kafi gelir." buyurmuştur.
Temettü ve kıran kurbanı: Bütün alimlerin görüşlerine göre, temettü ve kıran eden kişiler hac ihramına dahil olduğundan kendilerine kurban lazım

gelir. Zira ayet-i kerimede "Hacca kadar umreden yararlanan kimseye, kolayına gelen kurban kesmek gerekir.
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 da buyuruluyor.
Kıran ve Temettü Kurbanı: Bu bir şükür kurbanıdır. Bunun için Hanefîlere göre, bundan sadece yiyebilir. Şafıîlere göre, vakfe bu kurbandan sahibi
de yiyebilir. Şafıîlere göre yiyemez. Kıran eden bir kişi Mekke'ye gitmeyip Arafata gitse su vaziyette Hanefîlere göre, vakfe yapmakla umreyi
reddetmiş olduğundan kendisinden kurban sakıt olur.
Fakat umreyi reddetmekle kurban cezası altına girmiş olur. Bu kurban telafi yani cebr kurbanı olduğu için etinden yemesi caiz değildir. Ayrıca kaza
etmesi lazım gelir. Zira başlamasıyla bu ibadeti üzerine vacib bir hale getirmiştir. Şayet eda etmezse kazası gerekir.
Şafıîlere göre ise hac ihramı için mikata dönerken temettü kurbanı, üzerine sakıt olur. Cumhura göre, kurban bayramı günlerinde Mina'da bayram
günü, Akabe cemresini traştan evvel koyun, sığır, deve veya sığır ve devenin yedide birisini kurban etmek vacibtir. Zira Rasulullah (sav) efendimiz
kurbanı bu karara göre kesmiştir.
Şafıîlere göre en iyisi sünnete uymak ve üç imamın muhalefetine aykırı kalmamak için, kurban bayramı günü kesmektir. Fakat kurbanın vacib
olma zamanı, hac ihramına dahil olan zamandır. Zira kişi bu şekilde hacca kadar umreden faydalanmış olmakta yani diğer ifade ile mutemetti
yapmaktadır.
Sağlam olan görüşe göre Umreyi sona getirdikten sonra kurbanı kesmek kesinlikle caiz olur. Kurban kesmek Hareme has olduğu gibi buna
muktedir olmak ta gene Harem'e has bir usuldür. Bu kudrete ister kendi memleketinde sahib olsun isterse başka bir yerde veya sahib olmasın farkı
yoktur. Eğer kurbana kuvveti olmazsa o zaman arefe gününe kadar olmak şartıyla hac günlerinde üç gün e-vine döndükten sonra da yedi gün oruç
tutar. Haccı bitirdikten sonra Mekke'de bu orucun tutulması yine caiz olur.
Hanefîlere göre, bu günleri ard arda tutması şart değildir. îbti-dasındaki olan üç günlük orucun vakti, ihrama dahil olduktan sonra hac aylarında
başlar. Zira Ayet-i Kerime de "Hac'da üç gün oruç tutmaktır." buyuruluyor. En iyisi Zilhiccenin 8. Gününden önce bu orucu tutmaktır. Arefe
gününden evvel bu üç günün tutulması da caizdir.
Şayet hac gününde üç günlük orucu tutmadı, bundan sonra kurban bayramı günü geldi ise o zaman kurban kesmesi lazımdır. Zira oruç nac yerine
geçmektedir. Ayet-i kerime orucun vaktini hac vakti olarak tayin etmiştir. Bu kıyasa göre, kurban bayramı gününe kadar orucu tutmayan kimse
ihramdan çıktığı için, iki kurban kesmekle mükelleftir. Biri temettü, diğeri ise hac kurbanı kesilmeden ihramdan çıkmanın karşılığıdır. Geri kalan
yedi günlük orucu teşrik günlerinden başka dilediği yerde yapabilir. Zira ayet-i kerimede "döndüğünüzde yedi gün..." Duyurulmuştur, üç günlük
orucun daha hac işlerine başlamadan tutulması caizdir. Şafîîlere göre üç günlük ve yedi günlük olarak ard arda tutulması mendubtur. Üç günlük
orucu hac günlerinde tutamasa kazası lazım gelir. Şafiî mezhebine göre, ifrad haccı diğerlerinden daha efdaldir. Hanelilere göre, kıran daha efdaldir.
Haccı ifrad Şafîîlere göre bayramın üçüncü günü, taşlan attıktan sonra acele olarak Mekke'ye gitmek isterse, güneş batmazdan evvel Mina
sınırından çıkar. Şayet acele etmezse bayramın dördüncü gününe kalır. Zevalden sonra taşları atar ve o zaman Minayı terk eder.
Mekke ile Mina arasındaki Muassab ismindeki yere gelir. Ra-sulullah (sav) Efendimizin orada kaldığı gibi kalır. Sonra Mekke'ye gelir. Bayram
günleri geçtikten sonra Ten'im ismindeki yere gelir. Orada guslünü aldıktan sonra umre için niyetini şöyle getirir.
Allah'ım umre yapmak istiyorum. Onu bana rahat eyle ve kabul eyle" ondan sonra Mekke'ye gelir. Umre niyetiyle tavaf ile sa'y eder ve traş olur. Bu
şekilde umre mensekleri eda edilmiş olur. Umrenin bayramın dördüncü günü yapılması caiz ise de mekruhtur.
Hanefî'ye göre, dördüncü günü güneş batmadıkça umre yapmak haramdır. Kim yaparsa kendisine kurban lazım gelir. Hacc-ı temettü haccı ifrad
gibidir. Ancak mutemetti mikatta ihrama girmek isterken şöyle niyet eder. Allah'ım umre yapmak istiyorum. Onu bana rahat et ve kabul eyle."
Mekke-i Mükerremeye gidince, yedi sefer umre için tavaf eder. Safa ve Merve arasında sa'y yapar. Akabinde traş olur. Mutad elbiselerini giyer.
Böylece bütün yasak olan şeyler kaldırılmış olur. Zilhiccenin sekizinci günü yeniden Mekke'yi mükerreme de hac niyetiyle ihrama girerek. Arafata
gitmek üzere Mina'ya gider. Arafat ve Müz-delefede ki vazifelerini yapar. Mina'ya gelir orada bulunan Cemret'ül Akabe'yi taşladıktan sonra kurban
keser. Traş olur. Kurban traştan sonrada kesilir.  Ondan sonra Mekke'ye gider hac için tavaf,  sa'y eder.
Bu şekildeki, hacc işide tamam olur. Haccı kıran da haccı ifrad gibidir. Haccı kıranın niyeti şöyledir:
Allah'ım hac ve umre yapmak istiyorum. Onları bana kolaylaş-tır. Ve kabul et" Ondan sonra haccı ifradda yapılanların aynısını yerine getirir. Umre
işleride onunla beraber yerine getirilir. Mina'da bayramın birinci günü, Cemre'ül Akabeye taş attıktan sonra, haccı temettuda olduğu gibi kurban
kesmek lazım gelir. Aynı günde, Mekke'yi Mükerreme'ye giderek ifade tavafını ifa eder.



Haccı ifrad için kurban kesilmediği halde hem temettü hem de kırandan efdaldir. Bu zamanda elli binlerce kurban kesilir ve onların hepsinden
istifade edilmemesi nedeniyle israfa sebeb olduğundan haccı ifrada ehemmiyet vermek daha uygundur.
Terim olarak, ihsar "engel olmak, men etmek" demektir. Şer'i ıstılahta, Hanefîlere göre, ihrama giren kimsenin iki rüknü vardır, (Vakfe ve Kabe'yi
tavaf etmektir) Bunları eda etmekten engel edilmesi. Cumhurun ittifakına göre, ihrama giren olan kimsenin bütün yollardan haccı ve umreyi
tamamlamasından men olunması demektir. Bu men Hanefîlere göre; hapis, nafakasının tükenmesi, düşman, hastalık, bir uzvunun kırılması, topal
gibi ihrama dahil olan kimseyi girdiği ihramı tamamlamaktan hakiki olarak veya şer'i olarak alıkoyan nedenlerden biri olabilir.
Mekke'de bulunup da İki rüknü yani tavaf veya vakfeyi ifa etmesine engel olunan kişi de muhsar kısmından sayılır. Zira bu rükünleri eda
etmemesinde ve Hill'de (Harem sınırları dışında) muhsar kalmış gibidir. Eğer bunlardan birini yaparsa muhsar kısmından sayılmaz. Zira tavaf
iktidarı olursa, tavaf yaptıktan sonra ihramdan çıkabilir.
Şayet vakfe yapma imkanı olursa o zaman hac tamamdır. Muhsar kısmından çıkar. Cumhurun ittifakı ile ihram eden kimsenin muhsar kısmında
sayılabilmesi için men eden bir düşmanın olması gerekir. İhrama dahil olduktan sonra bir düşman tarafından yapılan men etme icma ile tahallülü
yani ihramdan çıkmayı caiz eder.
Hastalık, ödeyebileceği bir borç için haps olma, nafakasının kaybolması gibi olan özürler nedeniyle ihramdan çıkmak caiz olmaz. Şayet bir kimse
hastalanırsa, o kimse rahat oluncaya kadar sabreder, iyi olduktan sonra ihrama girer. Hac ve umreyi tamamlar.
Borçlu olan kimse borcunu verdikten sonra, hac işlerine devam eder. Şayet hapis yüzünden haca kaçırırsa, Mekke'ye gider umre yaptıktan sorda
ihramdan çıkar. Haccı da kaza etmesi gerekir. Nafakasını kaybetmişse, şayet yanında hedy (kurbanlık hayvan) varsa, o hayvanın kesilmesi ve o
hayvanın Mekke'ye gönderilmesi gerekir. Kendisi de Mekke'ye ulaşıncaya kadar ihramdan çıkmamak şartıyla kalır. Velhasıl düşmandan başka
hastalık, topallık, nafakasını yitirme, yolunu kaybetme gibi sebeblerle Mekke'ye varmayan kimsenin ihramdan çıkması caiz değildir. Sabrederek
özrün ortadan kalkması lazım gelir.
Mekke'de Muhsar Olma Hali: Mekke'de olup düşkün, hastalık, haklı olarak haps olunma gibi bir sebebîe Kabe'yi tavaf etmekle emr olunan kimse
hacca ulaşmıştır. Senelerce devam etse bile ifade yani farz tavafını da eda etmeden ihramdan çıkmaz. İhramlı kişi ancak hastalık ihramdan çıkmak
şart koşmuşsa o zaman İhramdan çıkabilir. Zira Sahihayn da bulunan rivayete göre Hz. Aişe şöyle demiştir.
"Rasulullah (sav) Efendimiz Zubeyr kızı Dubaa'nm yanma geldi ve 'hacca gitmek istiyormusun? diye "Vallahi çok sancım var' deyince, Rasulullah
şöyle buyurdu;  'haccet ve şart koş ve deki, Allah'ım! İhramdan çıkacağım yer hacca devamdan alıkoyduğun yer olsun." Başka hallerde buna kıyas
edilir.
Muhsar olduğu yerde ihramdan çıkmayı şart koşmuşsa Hane-filere ve Şafiîlere göre kurban kesme mecburiyeti sakıt olmaz. Han-belilere göre ne
kurban nede kaza hiç bir şey lazım gelmez. Zira çok şart koşmanın ibadetlerde tesiri çoktur. Hanefîlere göre ihsar sebeb-leri umumidir. Zira Allah
Teala şöyle buyuruyor:

Bu Ayet-i kerimenin umumiliğinden "Eğer alıkonursanız yani mahsur olursanız. Kolayınıza gelen kurbanı gönderin." 
[97]

Fakihler bunu umumi olarak çıkarmışlardır. Zira hükme lafzın umumiliğine göre itibar etmişlerdir. Sebebe değil, lafza göre vermişlerdir, îbn.
Abbas ve İbni Ömer'e göre "ihsar yalnız düşman sebebiyle olur."
Cumhura göre, ihsar lafzının geçtiği ayet, düşman tarafından men olunan Sahabe-i Kiram hakkındadır. Ayetin sonuda bunu gösteriyor.
Emin olduğunuz vakit" bu düşmandan emin olmak bağlamasıyla olur.
Hedy: Lugatta gönderilen, nakledilen şeyin adıdır. Şeriatta ise, Mekke-i Mükerreme Haremine gönderilen (deve. Sığır koyun gibi) kurbanlık
hayvandır. Hedy, Dem veya Nüsk de denilebilir.nüsük veya dem denildiği zaman bir koyun kasdedilir. Saç kesme veya tırnak kesme cezası olarak
bir koyun kifayet eder. Hedyin en efdali deve, sığır ve sonrakoyun sonra da keçidir.
Kurbanlık olabilecek şartların hedyde de olması gerektiğinde fakihlerin ittifakı vardır. Hedyde erkek dişi farkı yoktur. Zira Hac suresi, 36. ayette
erkek veya dişi ayrımı yoktur. Hedy Şer'an iki türlüdür.
 
Nafile Hedy:
 
a) Daha önceden vacip kılıcı bir neden olmadan, Allah için verdiği kurbandır. Cumhura göre en faziletli hedy kendi memleketinden götürülendir. 
Bunu yapmazsa yolda, mikatta veya Mekke'de veya Mina'dan alır ve keser.
b)Hedyin hem Hill hem Harem içinde bulunmuş olması veya A-rafatta hacının yanında bulunması şartı yoktur. Fakat bunlar müs-tehaptır.
 
Vacib Olan Hedy İki Çeşittir:
 
a) Birisi mutlak olarak yapılan nezir, adak sebebiyle veya fakirlere vermek için zimmetinde bulunan hedydir.
b) Nezir, adaktan başka bir nedenle vacib olan hedy ise, temettü ve kıran haccı kurbanı ile bir vacibin terki, bir yasağın işlenmesi dolayısıyla vacib
olan kurbandır. Bunlar beşe ayrılır:
1.2. Temettü, kıran haccı kurbanı.
3. Cima keffaret kurbanı.
4.5. Şeytan taşlama, Mina ve Müzdelife'de geceleme gibi vacib-lerin terki için gereken telafi kurbanları.
Şafiî ve Hanbelîlere göre; nezirden başka vacib olan hedy ikiye ayrılır: Hakkında nass bulunan hedy dört türlüdür: Temettü kurbanı, av fidyesi için
gereken kurban, bir eza sıkıntıyı gidermekten dolayı gereken, (örneğin; saçını traş etmek zorunda kalmaktan dolayı) kunban, ihsar durumda
gereken kurban.
Kur'an-ı Kerim'de nas olarak geçen hedye kıyas edilenler ikiye ayrılır:
a) Bir nüsükün terki nedeniyle terki telafi yani cebr için gereken hedy. Bunlar da şunlardır: îhrama mikattan girmeyi, Müzdelife ve Mina'da
gecelemeyi ve şeytan taşlamayı terk etme durumlarında temettü kurbanına kıyas olur. Haccı kaçırma da aynı şekildedir. Bu hallerde olanların bir
koyun vermesi gerekir. Kurbana gücü yetmezse o zaman on gün oruç tutması gerekir.



b)  Zevk, keyf ve huzur nedenlerinden biri neticesi lazım olan hedy. Hanımıyla cima, şehvetle dokunma ve öpme, güzel koku sürünme, dikişli
elbise giyme gibi beş durum da eziyet verici bir şeyden kurtulma fidyesine kıyas olunur. Onun ceszasıda oruç, yiyecek ta-sadduku veya kurbandır.
Hanefîlere göre; Mekke'deki kesim yerine yetişen nafile, temettü ve kıran hedylerinin etinden yemek caizdir. Zira bu nüsük yani hac ve umre
ibadetleri kurbanıdır. Bayramlarda kesilen kurban gibi olduğundan etinden yemek caizdir. O kurbanın etinden sahibinin caiz olan kurbandan zengin
olan bir kimsenin yemesi de caizdir.
Hedy Hareme ulaşmazsa, fakirden başkasının ondan faydalanması helal olmadığı gibi, Hareme ulaşma şartı da zikredilmemiştir.
Keffaret, adak kurbanları: İhsar hedyi ve kesilme yerine yetişe-meyen nafile kurbanın etinden sahibinin yemesi caiz olmaz. Kesilme yeri yani
mahalli ise Mina veya Mekke'dir. Şafıîlere göre hedyin iki çeşidi vardır. Vacib ve naille.
a) Vacib hedy: Yasak olan bir şeyi yapmak veya hac vaciblerin-den birini terk etmek veya bir nezir sebebiyle vacib olan kurbandır. Sahibinin
bundan yemesi caiz olmaz. Fakat bugün Seyyid Ahmed Bedevi ve bunun gibi büyük zatlar için yapılan nezirler sahih değildir. Kurban sahibinin
bunların etinden yemesi caizdir. Fakat bu nezri adağı o civara yakın olanlara veya oradaki hizmet edenlere vermek için de nezretse böyle zatlarda
orada var ise, o zaman adak ve nezir caiz olur. Kurban sahibinin yemesi caiz olmaz. Hanefîlere göre, vacib olan kurban etinden sahibi yiyemez.
Örneğin; nezir sebebiyle veya 'şu hedydir' diyerek veya işaret ederek, nişan koyarak tesbit e-dilen kurbanlar vacib olduğu için sahibi sahibi böyle
kurban etinden yiyemez.
Fakat temettü ve kıran kurbanlarının sahibi bu kurbanların etinden yiyebilir. Zira Rasulullah hanımları adına sığır kurban etmiş ve o kurbanın
etinden Rasulullah'in hanımları da yemişlerdir. Zaten temettü ve kıran haccı kurbanları bir nüsük kurbanı olduğu için nafileye benzemektedir.
Tatavvu kurbanından azık olarak yemek caizdir. Müstehap olan Hz. Peygamber (sav)'in yaptığı gibi yapmaktır. Yani etinden az bir şey yemektir.
Hz. Cabir'in hadisinde belirtildiğine göre, çokça yemek ve bir bölömünü de kaldırmak caizdir. Kurban bayramında kesilen kurban gibi az bir
kısmını sadaka olarak dağıtmak yeterlidir. Şayet hepsini yiyecek olursa o zaman sadaka payına düşecek kadarı kurban sahibi borçlu olur. Eğer
vacib olan kurban etinden yerse veya kurbanın etinden kasabın hakkını verirse veya bir bölümünü satarsa veya telef ederse buna göre zamin olur.
Tatavvu kurbanından kurban sahibi bir zengine hediye ve ikram şeklinde de yedirmesi caiz olur. Zira öyle kurbandan yeme hakkı olduğu için
hediye vermek hakkı da vardır. Netice olarak fakihle-rin ittifakıyla temettü ve kıran kurbanlarından kurban sahibinin yemesi caizdir. Şafiîlere göre
caiz değildir.
Adak ve ceza kurbanından yemek ise ittifakla caiz olmaz. Tatavvu kurbanından yemek ise ittifakla caiz olur. En iyisi tatavvu kurbanlarından üçte
birini kendine, üçte birini zenginlere, üçte birini de fakirlere vermektir. Zira ayette "ondan hem kendiniz yiyin hemde kani olanlara ve fakirlere

(Mu'terr) yedirin" 
[98]

 ayetteki kani; elendekine ve dilenmeksizin kendine verilene razı olanı mu'terr de.de denilen kimseye denilmektedir.
Cumhura göre: Deve kesildiği zaman nahr, sığır ve koyun kesildiği zaman zebhen efdal boğazlama, en efdal boğazlama şeklidir. Nahr; hayvanın
göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damalarını kesmektir. Zebh ise, her hangi bir hayvanın boğazına bıçak vurup boğaz damarlarını kesmektir.
Fakihlerin ittifakı ile eğer insan güzelce hayvanı kesebilecekse kurbanını kendisi kesmelidir. Zira kurban kesilmesi de bir ibadettir.
Hanelilere göre hedyin diyeti, Harem yoksullarına veya başka fakirlere ve yoksullara verilebilir. Fakat Harem yoksullarına vermesi daha efdal
olandır. Hedyin çulunu ve yularını da vermek yani fakirlere vermek gerekir. Kasabın ücreti bu kurbanlardan verilmez. Ra-sulullah (sav) Hz. Ali'ye
"Develerin çullarını ve yularını da tasadduk et. Kasap hakkını o kurbanlardan verme." diye ikaz etmişlerdir.
Malikîlerin görüşü de Hanefilerinki gibidir. Şafiîlere göre; av cezası, eza sebebiyle traş olma ve tırnak kesme fidyesi.

Temettü ve kıran haccı kurbanları sonra kurban edilecekleri yer: "Beyt-i Atik'a varır 
[99]

 ayetine binaen Harem'de kesilir ve oradaki fakirlere
verilir. Fakihlerin ittifakıyla Harem'den başka yerlere dağıtılması caiz olan kurban etlerinin zımmi fakirlere verilmesi caiz olmaz. Zira zımmi de bir
kafirdir. Harbi gibi ona da verilmesi caiz olmaz. Hanelilere göre; bayramdaki kurban gibi bu hedy etinden zımmilere de verilmesi caizdir. Zaruret
veya ihtiyaç durumunda hedyden menfeat görmek caizdir. Hanefîlere göre; kurbana zarar vermeyecek bir şekilde binmek caizdir. Şafiîlere göre,
yalnız ihtiyacı o-lursa, kurban sahibi adak kurbanlığa binebilir. Kurban sahibi hedyin sütünü içebilir. Fakat kurbanın yavrusunun geriye bıraktığını

iç-melidir. 
[100]

Taklid: Kurbanlık olduğunu göstermek için bedene, deve, sığır cinsinden olan hayvanların boynuna takılan urgan, örülmüş İp, na-lin gibi
alametlerdir.
İş'ar: Devenin Şafiîlere ve Hanbelilere göre sağ, Malikîlere göre sol hörgücünden kan akıtmak ve ortada "Bismillahi Vallahu Ekber" demektir.
Taklid ittifakla müstehaptır. İş'ar hakkında ihtilaf vardır. Hanefîlere göre iş'ar mekruhtur. Bu bir müsle gibidir. (Müsle; el, göz, burun, ayak v.b
organları kesmek, yaralamak gibi zararlardır.) Müsle ise caiz olmaz.
Zira Rasulullah (sav) hayvanlara eza, cefa, zorluk etmeyi yasaklamıştır. İş'arda hayvana eza verip uzvunu kesmek gibidir. Hedy-leri Arafat
durmasında hazır etmek demek olan tarif gerekmez. Bununla beraber temettü, kıran ve tatavvu kurbanlarını tarif ederse i-yidir. Zira hedyin kesilme
zamanı kurban bayramı günüdür.
Keffaret kurbanları böyle değildir. Onları gizli tutması müste-hap olur. Kurbanlık hayvan koyun cinsinden olursa işaretin takılması gerekmez.
Şafiîlere göre, eğer kurbanlık deve ve sığır cinsinden olursa, hayvanı işaretlemesi ve boynuna sadaka edilebilecek kıymette iki nalin takması
müstehaptır.
Eğer hedy koyun cinsinden olursa o zaman sahibi kulağını delerek işaret koyar. Zira Hz. Aişe'nin rivayet ettiğine göre; "Rasulullah Efendimiz bir
defasında hedy olarak işaretlenmiş bir koyun göndermiştir." Zira nalinin taşınması koyuna ağır gelmektedir. Kuyunun iş'arı da caiz değildir. Koyun
zayıf olduğu için tahammülü yoktur. Bir de yünü sık olduğu için İş'ar farkı olmaz.
Taklid ve iş'ar yapıldığı zaman kurbanlar kıble tarafına yönelir. Taklid ve iş'ar yapıldığı zaman en meşhur ve sahih görüşe göre bunlar nedeniyle
vacib hedy haline gelmez. Yalnız ve yalnız evinin kapısına "vakıftır" yazmasına benzer.
Özet olarak bedene ve sığır cinsinde iş'ar yapmak caizdir. Ha-nefîlere göre iş'ar yapmak mekruhtur. Maliki ve Hanbelîlere göre yalnız deve ve sığır
cinsinde taklid edilir. Şafiîlere ve Hanbelîlere göre hepsinin taklidleri caizdir. Hedy yolda ölecek hale gelse onu kesmek gerekir.
Umrenin bayramın dördüncü günü yapılması caiz ise de Mekruhtur. Hanefıye göre, dördüncü günün güneşi batmadıkça umre yapmak haramdır.

[101]



Hanefi olan kişiye kurban kesmesi lazım gelir. 
Basiretli akl-ı selim bir müslüman ve ilahiyyun zümresindeki olanlar gibi propagandalara kanmaz. Evet böyle bir müslüman tabi-un devrinden beri,
bu dinin usûl ve fürûunu Rasulullah'tan tevarüs ettikleri gibi koruyan müctehid imamların etrafından ayrılmaya çağıran bir nare işittiğinde, yahut
kulağına mezheblerden birine yönelik bir böğürtü çalındığında mutlaka bu meş'um sesin çıkış yerini araştırmalı. Bu fitne yuvasını elbette
keşfedebilir.
İslami ilimleri hakkıyla okuyan samimi müslümandan bu şekilde olan ses duyulmaz. Bu ses olsa olsa islami ilimleri üstün körü başlıklar halinde ve
kendi amellerine hizmet edecek kadar öğrenip islam alimleri arasına gizlenmiş sahte bir müslümandan duyulabilir.
Akl-ı selim sahibi bir müslüman kendisinde mevcud basiret nuruyla araştırdığında bu narın çıkış yerinde müslümanların dertleriyle sadece gösteriş
olsun diye dertlenen binine rastlayacaktır. Öte yandan bu adam müslümanların dertlerine ve sıkıntılarına aldırış etmeyen bir takım insanlarla sarmaş
dolaş olduğunu ancak şeref güneşinin batış yerinin (batıdan) gelen eskiler hariç, önüne gelen her eskiye düşman kesilen bir kimse olduğunu
görecektir. İmam Ebu İs-hak el İsfer Rayi'nin buyurduğu gibi: Bu işin onu safsata, zındıklıktır...
Bu Meş'um davet yalnızca dinsizliğe uzanan bir köprüdür. Böyle bir davetin istila ettiği diğer ülkeler, küfür bataklığına saplanarak
mahvolmuşlardır. Mü'min parmağını bir delikten iki kere ısırtmaz. Akıllı o kimsedir ki başkasının uğradığı musibetlerden ders alır.
Doğruyu Allah söyler. Doğru yolu gösteren O'dur. Müslümanlarla birlikte olduğu zaman islamcı kesilen onlardan ayrılır. İslam dışı hayat süren
kimselerle bir araya gelince müslümanların arkasından konuşan, onların taklidini yaparak eğlenen ve onlar, karalayan kimselerde münafık
karakterlidirler.
Münafıklığın karakteristîik özelliği iki yüzlülüktür. Günümüz tabiriyle çifte standartlıktır. Müslüman müşterileri çekebilmek için islamî kıyafetlere
bürünüp, ölçü ve tartıda adaleti gözetmeyen, insanları sömürmek için her yolu meşru gören, yalan söyleyen, aldatan bazı tüccar ve esnaf münafık
karakteridir. Asırların cahiliyet kültürleriyle yozlaşmış kafalarımızı secdeye koyarak, tüm süperlerden, batılardan, tabulardan, kölelikten,
uşaklıktan, Amerikacılık ve Rusyacılıktan, kapitalizmden, komünizmden, sosyalizm, faşizmden, ezilmişlikten, hor görülmüşlükten, piramitlere, haç
ve put heykellerine araç olmaktan bizi dünya için uyandıran çalar saatten, esiri olduğumuz fabrika bacalarından, batının fuhuş kokan
kavramlarından, toplumun kirli havasından ...dan...dan bunlardan temiz olalım. Şahsiyetimizi Allah için secdede bulalım.
Ehli Sünnet mensupları hepsi müsamahakardırlar. îtikadlarını zorla kimseye kabul ettirmeye çalışmazlar. Kendilerinden olmayanları tekfir
etmemeye çalışır. Öldürülmelerini ve esir edilmelerini kesinlikle caiz görmez. Ehl-i Bid'at mezhepleri ise, umumiyetle muta-assıbdırlar. Kendi
dışındakileri tekfir ederler.
Yabancı din ve felsefelerin tesiri Ehl-i Sünnet mezhebinin görüşlerini temelden değiştirememişlerdir. Onlar bu yabancı düşüncelerden "Hikmet
mü'minin yitiğidir, nerede olursa alır." düsturunca, istifade etme yolunu seçmişlerdir. Ehl-i Bid'at mezheplerinden Haricîler eski Arap telakkilerinin
tesirinde kalmış ve bu tesirler altında pek çok Sünni inanca ters düşmüşlerdir.
Ehl-i Sünnet mezhepleri ashaba sövmez, saygısızlık göstermez, kafir edemez, onlara büyük bir saygı besler. Ehl-i Bid'at mezheplerinden Haricîler,
Mu'tezîle ve diğerleri hepsi de Ashab-ı Kiramdan bazılarını tekfir eder, onlara söver, sayar ve lanet eder. Ehl-i Sünnet Rasulullah Efendimizin ve
ashabının yoluna bağlıdır. Onların izinde olmayı kendilerine düstur edinmişlerdir.
Bunun için Ehl-i Sünnet veya Sünniler adını almışlardır. Ehl-i Bid'at ise sünnetten çok kendi uydurmaları olan düşünce ve inançlarına bağlanır.
Bid'at; kelime olarak sonradan uydurulan demektir.
Ehl-i Sünnet ayet ve hadisleri kendi şahsi görüşlerine göre te'-vil ve tefsir etmez. Allah ve Rasulünün kastettikleri manaya uymaya çalışırlar.
Kısacası Ehl-i Sünnette ibtida değil ittiba esastır. Yani dinde aslı olmayan yeni şeyler icad etmek yerine, Allah'ın Rasulüne uyma ve tâbi olma ve
onun ashabının gittiği yolu takib etme tarafını seçmişlerdir.
Ehl-i Bid'at ise, ayet ve hadisleri kendilerine göre tefsir ve teVil ederler. Batmiler ve Mu'tezile ayetin zahirini terk ederek, başka manalar ararlar.
Bunun için Ehl-i Heva diye isimlendirilirler.
Ehl-i Sünnet zahir-batm dengesini muhafaza etmeye çalışır.

 
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
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Kurban, Allah Teala'ya manevi yakınlık için vasıfları uygun olmak şartıyla, muayyen vakitte kesilen hayvandır. Kendisine sadaka-ı fıtır vacip olan
kimseye kurban da vaciptir. Yani nisaba malik olan hür, mukim ve her müslümana vacibdîr.
Kurban kesenin kendisine bedel olarak kesilir. Allah rızası için halisane bir niyetle kesilen kurbanın ilk akan kanı ile birlikte, kurban kesen
mü'minin günahlarının bağışlanacağı beyan olunmuştur. Kurban kesmenin sebebi vakittir. Vakit tekerrür ettikçe kurban kesmenin vacib oluşu da
tekerrür eder. Kurban kesmenin vakti nahr günleridir. Yani Zilhicce ayının 10, 11,12. günleridir. En faziletli olan birinci gün kesmektir.
 
Kurbanın Tarifi:
 
Meşruiyeti ve Tarifi;

Udhiyye terim olarak, kurban bayramı günlerinde kesilen veya kurban olarak kesilen hayvanların adıdır.
[102]

Şer'an manası ise; özel olarak bir hayvanı özel bir vakitte Allah'a yakın olmak kastıyla boğazlamaktır. Veya; kurban bayramı günlerinde yüce
Allah'a yakın olmak kastıyla kesilen hayvanların ismidir. Kurban kesmek, zekat ve bayram namazları gibi hicretin ikinci senesinde meşru
kılınmıştır. Meşruiyeti kitab, sünnet ve icma ile sabit olmuştur. Kitabdan meşruiyetinin delili:
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:



Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
[103]

Başka bir ayette şöyledir.

Kurbanlık,   develeri   de   size   Allah'ın   şearinden   kıldık. 
[104]

Şeâir'den maksad ise; Allah'ın dininin nişanı olan hususiyettir. Sünnetten meşruiyyetinin delili ise, birkaç tane hadistir ki bunlardan biri; Hz.
Âişe'nin rivayet ettiği şu hadistir. "Adem oğlu kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş ile Cenab-ı Allah'a yaklaşabilmiş
değildir. Kanını akıttığı hayvan, kıyamet günü boynuzlan, ayakları ve kılları ile gelecektir. Akan kan yere düşmeden evvel Allah Teala yanında

yüksek bir makama erişir. Onun için gönül hoşluğu içinde kurbanlarınızı kesin.
[105]

 Tirmizi bu hadis için hasen garib bir hadistir, demiştir.

Bir rivayette de "Allah için kan akıtmaktan daha sevgili bir amel yoktur. Ve kıyamet günü gelecektir.
[106]

Başka bir hadis ise şöyledir; Hz. Enes'in rivayet ettiği şu hadistir: Rasulullah Efendimiz, beyazı siyahından çok, boynuzlu iki koç kurban etti. Onun
ayağını hayvanın yanlarına koydu yani ayağını kurbanın boynunun sağ tarafına dayadı. Besmele çekip tekbir getirdiğini ve eliyle onu kestiğini

gördüm." Bu hadisi İmam Ahmed ile Kütüb-i Sitte müellifleri rivayet etmiştir. 
[107]

Hadis-i Şerifte (emlah) kelimesi, hepsi beyaz veya beyazı siyahından daha fazla olan demektir. Kurban kesmenin meşruiyyeti üzerinde bütün
müslümanîar ittifak etmişlerdir. Hadis-i Şerifler'de kurban günü Allah'ın en sevdiği işin olduğuna delalet ve işaret etmektedirler. Yine kıyamet
günü kurban edilen hayvanın kurban edildiği surette geleceği, onun kanının yere düşmeden önce Allah tarafından kabul edileceğine işaret ve delalet
etmektedir.

Allah Teala (c.c)'nm şu buyruğu nedeniyle, kurban Hz. İbrahim'in sünnetidir. "Bizde ona büyük bir kurbanlığı fidye vererek kurtardık" 
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Kurbanın meşru kılınmasının hikmeti ise sınırsız nimetlere karşı Allah'a şükretmek. İnsan geçen seneden bu seneye kadar hayatta  kaldığına 
şükrederek günahlarının  affedilmesinin  ricasında bulunmaktadır.
Kurbanın hükmü: kurban üç mezhebe göre sünnet-i ayn-ı mü-ekkededir. Faili sevap alır, terkedenler için cezaya müstehak olmaz. Müekked bir
sünnet olduğu için gücü yeten kimsenin bu kurbanı terketmesi mekruhtur. Şafiilere göre kurban kesmek tek başına olan kimse için Ömründe bir
sefer olmak üzere sünnet-i ayn'dır. Şayet ev sahibi, ailesi fazla ise o zaman sünnet-i kifaye hükmüne geçer. Şu halde evdeki olan herhangi birisi bu
kurbanı keserse bütün ev halkı için kafi olur. Kurban kesmenin vacip olduğuna dair Hanefi'lerin delili Peygamber (sav) Efendimizin şu hadis-i
şerifidir.
Kim. genişlik ve imkan bulur da kurban kesmesse elbette bizim namazgahımıza yaklaşmasın."Ahmed ve İbni Mâce, Ebu Hureyre'den rivayet

etmişlerdir. 
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Hanefi'ler demişlerki, öyle bir tehdit ancak ve ancak vacibin terk edilmesinden dolayı meydana gelmektedir. Bir de kurban kesmek "kurban günü"
denilmek suretiyle udhiye vaktinin ona izafe olduğundan Allah'a yakınlaştıran bir ibadettir. Öyle şeyler kurban vermenin vacip olduğuna işaret
eder. Zira buradaki izafe ihtisas içindir, ihtisas ise o günde kurbanın olmasına mensuptur ve ona aittir. Vu-cubiyet ise onun olduğuna götürür. Ebu
Hanife ve talebeleri, şehirlerde duran kimseler için her sene bir sefer kurbanın kesilmesi vaciptir, demişlerdir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre
sünneti müek-kede demişlerdir.
Cumhur'a göre kuvvetli olan kimseler için kurban kesmeyi sünnet olarak kabul etmişlerdir. Zira Resulullah şöyle buyurmuştur.
Zilhicce'nin hilalini görüp sizden herhangi birisi kurban kesmek isterse saçlarını ve tırnaklarını kesmesin. Buhariden başka cemeat rivayet etmiştir,
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 Bir başka hadis ise şöyledir
Birinci Hadis-i Şerifte kurban kesmek isteğe bağlı olarak bırakılmıştır. Şu halde isteğe bağlı olarak zikir etmek ise kesinlikle kurbanın vacip
olmasına aykırı olur. İkinci hadisi şerifin manası ise şöyledir: "Üç şey vardır ki bana farzdır. Sizin için sünnettir: Vitir, kurban kesmek ve kuşluk
namazı. Ahmet Müsned'inde Hakim Müs-tedrek de ve Dar'a Kutni rivayet etmiştir. Tirmizi de şunu rivayet etmektedir: "Ben kurban kesmekle
emrolundum." Bu sizin için sünnettir. Buna kuvvet veren başka bir husus şöyledir. Kurban kesmek, etinin dağıtılması vacip olmayan bir boğazlama
işlemi gibidir. Onun için o da akika gibi vacip olmaz. Hanefi'lerin delili olan hadis sahihleri onu zaif kabul etmiştir. Veya Cuma günü gusletmenin
müstehap olduğunu tekit eden şu hadiste olduğu gibi tekidle yorumlanır.
Cuma günü gusletmek, ergenlik çağına gelmiş her kişi için ua-cibtir." Kütüb-i Sitte sahihleri ve Ahmed ebu Said El-Hudri'den rivayet etmişlerdir.
Eserler bunu gösteriyor.
Ebu Bekr ve Ömer'in kurban kesmediklerine dair haberlerde bunu göstermektedir. Onların kurban kesmemelerinin nedeni, insanların bu kurban
kesimini görmelerinden korkmalarıdır. Hanefıler'e göre, kurban kesmenin her ev için sünnet-i kifayedir. Rasulul lah (sav) şöyle buyurmuştur.
Mihnef b. Süleym (r.a) şöyle demiştir. "Peygamber (sav) Efendimizle birlikte Arafat'ta duruyorduk, kendisini şöyle derken işittim: 'Ey insanlar!
Her sene kurban bayramynda her aileye bir kurban ve bir atire vacibtir.' Atire nedir bilir misiniz? Atire, Recebiyye dediğiniz, Receb ayında kesilen

kurbandır.
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 Ahmed, îbni Mâce ve Tirmizi rivayet etmiş olup, Tirmizi bu hadis hasen, garib bir hadistir demiştir.
Başka bir delil ise şöyledir: "Ashab-ı Kiram, Rasulullah'm yanında kurbanlarını kesiyorlardı, bunların durumlarını bildiği halde Peygamber
reddetmiyordu." Diğer bir delil ise şöyledir:
"Peygamber Efendimiz (sav) semiz, boynuzlu ve siyah renkli iki adet koçu, birini ümmeti adına diğerini de kendisi ve ailesi adına Alah için

kesmiştir. 
[112]

Tek başına olan birinin ömründe bir sefer kurban kesmesi sünnet-i ayndır. Zira Şafîilerin delili, emrin tekrarı yoktur demişlerdir. Onlara göre
emirde ne tekrar vardır, ne de bir kereyi ifade e-der. Yalnız bu emrin ifade ettiği tekrar veya kaç defa olmasını belli etmeden mahiyetin
yapılmasıdır. Bu mahiyetin meydana getirdiği bir seferden daha az mümkün olmaktadır. Bunun için bir sefer yapmak emri yerine getirmek için
zaruri olarak lazımdır.



Hanefılere göre, kurban vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır.
a) Vacib kurbanın birinci çeşidi, nezir kurbanıdır. Örneğin; "bir kimsenin, şu koyunu veya şu deveyi kurban olmak üzere Allah'a karşı üzerime borç
olsun. Veya ben bu koyunu Allah için kurbanlık yapacağım' diyerek ister zengin ister fakir olsun kendisine bu kurbanın vacib kılması.
b)  Satın alan bir fakir. Kurban olmak kastıyla satın alman bir hayvan, bu aldığı hayvan onun için vacib olur. Zira kurban kesmek fakirin üzerine
vacib değildir. Böyle bir kimse kurban etmek kastıyla bir hayvanı alırsa kendisine kurbanı vacib kılar. Bu da gelenek ve örfe göre nezr etmektir.
Kurban kesmeyi adamış bir kimseye bu kurbanı kesmek vacibdir. Adak kurbanından adayan kişinin karısı, usul ve fûruû yani babası, annesi,
çocukları, torunları, dedesi yiyemez. Bu tür kurbanların fakirlere sadaka olarak verilmesi elzemdir.
Her kurban bayramında zenginlerin hayat nimetine şükr etmesi ve Hz. İbrahim'in Allah (c.c.)'a bayram günlerinde oğlunun yerine fidye olmak için
kesmesi şeklindeki sünnetini diri tutmak ve günahlarının affolması, hatalarının da bağışlanması maksadıyla kesilen kurbandır.
Kurban edilmek niyetiyle alman bir hayvan doğuracak olursa annesiyle beraber yavrusu da kesilir. Şayet yavrusu satılırsa bedeli tasadduk edilir.
Kurbanın vacib olması için, müslüman olmak, hür olmak, mukim olmak ve şer'an zengin sayılacak derecede servet sahibi olmak lazımdır.
Kendisine fitre düşen kimseye kurban kesmek te vacibdir. Zengin olmayan küçük çocuklar için kurban kesmek veli üzerine vacib değildir.
Kurbanın nisabı fitrenin nisabıyla aynıdır. Bunda nisabın yıllanmış büyüyen, artıcı olması diye bir şart yoktur. Bayram sabahı 200 dirhem gümüş,
20 mıskal altın veya bunların karşılığı paraya sahib olan kimseye kurban kesmek vacib oldu.
Oturduğu evden başka evi bulunan kimseye de kurban kesmek vacib olur. Misafire kurban kesmek gerekmez. Kestikleri kurban nafile
hükmündedir. Bunun gibi Mekke'nin yerlisi olmayan hacıların kestiği kurbanda nafile olur. Şafiiler ve Hanbeliler şöyle der: Eğer kurban kesmek
niyetiyle satın almaya niyet ederse, fakat bunu sözlü olarak söylemezse yalnız bu niyet ile o hayvan kurbanlık olmaz. Zira mülkün Allah'a
yaklaşmak için izale edilmesi bu niyetle meydana gelmez. Ancak şu şekilde cümle kurmak gerekiyor. "Bu koyunu kurban yapmak üzerime borç
olsun" gibi veya " Kurban kesmek Allah için üzerime borç olsun." Yada "şu kurbanlıktır" "bunu kurbanlık yapıyorum" gibi belli etmekle vacib
olur. Zira bu gibi cümlelerin zikredilme siyle, onun üzerindeki mülk zail olur. "Kılmak" ise nezr manasmdadır. Dolayısıyla vacib olur. Bunun için
o kurbandan yemek haramdır.
Dilsiz olan kişinin işareti, konuşanın konuşması gibi olur. Zikr olunan kurbanın gelecek seneye tehir edilmesi kesinlikle caiz olmaz. Kurbanın
kesilmesi vaktinde boğazlanması taayyün olur.
Tayin olunmuş ve nezr olan doğuracak olursa onun yavrusuda ona tabidir. Onunla beraber yavrusunu da kesmek gerekir. İsterse bu tayini yaptığı
zaman anası gebe kalmış olsun, isterse bu tayini yaptıktan sonra gebe kalmış olsun. Hüküm değişmez.
Kurban sahibi, yavrusunun içtiğinden sonra artanından başka, kurbanın sütünden içmez. Şayet sütü artlayacak olsa yavrusuna süt emmekten mani
olmak gerekir.
Kurban kesmek, ancak boğazlamakla vacib olur. Adamakla vacib olmaz. Şu halde kurban edilmek üzere alınmış hayvan. Kesilmeden evvel
doğmuş ise yavrusunun da kesilmesi vacib olmaz. Zira kurban kesilmekle vacib olur. Malikilerden ibn. Cüzeyy derki: "Kurban boğazlanmak sureti
ile ittifakla taayyün etmiş ve vacip olmuş olur."
Boğazlanmasından evvel yalnız niyet ile, kurbanın vacib olduğunda mezhepler arasında fikir ayrılığı vardır. Nezirde bulunmak niyetiyle kurban
kesmek için tayin ederse, ittifakla taayyün edebilir.
Şayet "ben onu kurbanlık kıldım" diyecek olsa, iki görüşten birine göre kurban olarak taayün eder. Eğer o kurban ölecek olursa her iki görüşe göre

üzerine bir şey düşmez. Eğer satarsa bütün bedeli ile başka bir hayvanın alınması lazım gelir.
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Hanefılere göre: Kurbanın vacip olması veya diğer imamlara göre sünnet olması için kurban boğazlaması için kuvveti olması şarttır. Bunun için
kurban günlerinde kurban kesecek kuvveti olmayan kişiden kurban kesmesi istenmez.
Hanefılere göre güç olmaktan maksat Fıtır sadakası verebilecek bolluk içinde olmaktır. Bu bolluk ise kişinin mesken ve elbisesinden fazla veya
kendisinin ve nafakalarını sağlamak üzerine vacip olan kimselerin ihtiyaç duydukları ve onlar için yeterli miktardan fazla zekat nisabı olan iki yüz
dirheme veya bu miktara eşit mala sahip olmaktır. Malikilere göre kurban kesme kuvvetine sahip olmak demek: Sene boyunca muhtaç olan
herhangi bir şey için onun bedeline yani fiyatına ihtiyaç duymamak demektir.
Bu şekilde olan kimse şayet borç alabilecek ise borç alabilir. Şafıüere göre kurban kesme kuvvetine sahip olmak demek: Kendisinin ve ihtiyaçlarını
karşılamak durumunda olduğu kimselerin ihtiyacından fazla olarak kurbanın kıymetine bayramın birinci günü veya »teşrik günlerinde sahip olan
kişi demektir. Zira bu vakitler kurban kesme zamanı örneğin fıtır sadakasında olduğu gibi.
Onlar bu sadaka miktarının kişinin kendinin ve ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğu kişilerin sadece kurban bayramı günü ve gecesi muhtaç
oldukları miktardan fazlasına sahip olmasını şart koşmuşlardır. Hanbelilere göre kurban kesmeye kuvveti yeten kimse şayet ödeyebilecekse borç
almak suretiyle bile olsa kurban kıymetini elde edebilen kimsedir.
Kurban kesmenin özel bir vakitte olması, Hanefılere göre; Kurban bayramının birinci günün gecesinde, kurban kesmek caiz değildir. Şu halde
Zilhiccenin onuncu gecesinde kurban kesmek sahih değildir. Bunun gibi, dördüncü günün gecesinde de kurban kesmek sahih değildir. Zira Ashab-ı
Kiram'dan bir kaç kişi şöyle demiştir.
"Kurban kesme günleri üç gündür."
Sözlükte "günler" sözü aynı zamanda geceleri de içine alır. Yalnız gece kurban kesmek mekruhtur.
Malikiye göre; geceleyin kurban kesmek sahih değildir. Gündüz ise, birinci günden başka imsak yerinin ağarmasından itibaren başlar. Malikilere
göre: iki şavt daha vardır.
Birincisi: Kurban kesenin müslüman olması. Bu sebeble kurban kesen kimsenin vekil olarak Ehl-i kitabdan bile olsa bir kafirin kurban kesmesi
caiz değildir. Malikiden başka, kurbanı müslüman-dan başkasının kesmemesi menduptur kitap ehli zimminin kesmesi mekruhtur.
İkincisi: Kurban bedeline ortak olmamak. Malikilerden başka
bir kurbanlık eğer deve veya sığır olursa o zaman ortaklık kesinlikle sahih olur. Bir sığırda veya bir devede her birisi yedi paydan bir pay alsa
kesinlikle sahihtir. Yedi kişiden fazla veya eksik olursa o zaman sahih olmaz.
Hanefılere göre; bir deve veya bir sığırda, her yedi kişi Allah'a yakınlığı isteyerek ortak olsa o kurban sahih olur. Şayet aralarından bir tanesi et
yemek masdadıyla ortak olsa o kurban sahih olmaz. Fakat Şafıilere göre o kurban sahihdir.



Malikilere göre; Hacılardan başka kurban kesmek sünnettir. Zira hacının yerine getirmesi gereken sünnet hedydir. Hacılardan başka ister mukim
olsun, isterse seferi olsun şartsız olarak kurban kesmek sünnettir.
Şafıilerle Hanbelilere göre; ister misafir, ister hacı veya başkaları olsun, tüm müslümanlara kurban kesmek sünnettir. Zira, "Rasulullah, hanımları
adına inek boğazlayarak kurban kesmiştir,"
Buhari ve Müslim'in rivayet ettiğine göre; "Mina'da bulunan hacıya kurban kesmek sünnet değildir ve onun Mina'da kestiği kurban değil, hedydir."
diyenlerin görüşleri reddedilmiştir.
Özet olarak Hanefılerden başka, kurban kesmek misafir için de, başkaları için de sünnettir. Hanefıler kurban kesme mükellefiyeti yoktur
demişlerdir.
Küçük çocuk için velisinin malından kurban kesmek. Hane-filerle Malikilere göre mendubtur. Şafıilerle Hanbelilere göre mendup değildir. Ebu
Hanife ile Ebu Yusufun görüşünde, sahih olana göre küçüğün malından kurban kesmek vacibtir. Şu halde, yerine babası veya vasisi kurban keser.
Veli fıtır sadakası gibi, küçük çocukların her birisi için bir koyun veya yedi kişi için bir deve veya bir sığır kesebilir. Muhammed ve Züfer'e göre;
veli çocuğun malından kesmez. Kendi malından kesebilir.
Muftabihi küçük çocuk için kurban kesmek mendubdur. Kurban kesmek için niyeti getirmek şarttır. Niyetsiz kurban kesmek, kurban yerine
geçmez. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur;
Ameller ancak niyetlerdir ve her kişi için niyet ettiği vardır." Başka bir hadis ise şöyledir.
"Niyeti olmayanın amelide yoktur." Zira et maksadı ile de hayvan kesilir.
Kurban kesmekten maksat, Allah'a yakın edici bir amel söylemektir. Örneğin kurban ancak niyetle taayyün olur. Şafıilerle Hanbelilere göre
niyetin kurbanın kesilmesi ortasında getirilmesi şarttır. Yalnız kalbi ile niyetini getirmesi yeterlidir. Diliyle niyetini söylemesi şart değildir. Zira
niyet kalbe bağlıdır ve onun işleridir. Dil ile söylemekte bu niyetin açıklanmasıdır.
Berâ (ra)'dan Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. "Şu kurban bayramı günümüzde ilk yaptığımız iş namaz kılmak, sonra dönüp kurbanımızı
kesmektir. Kim bunu bu tertip üzerine yaparsa sünnetimizi tam olarak yerine getirmiş olur. Namazdan evvel kurbanını kesen kimse ise ailesi için et
temin etmekten başka bir şey bir kurbanlık eğer deve veya sığır olursa o zaman ortaklık kesinlikle sahih olur. Bir sığırda veya bir devede her birisi
yedi paydan bir pay alsa kesinlikle sahihtir. Yedi kişiden fazla veya eksik olursa o zaman sahih olmaz.
Hanefilere göre; bir deve veya bir sığırda, her yedi kişi Allah'a yakınlığı isteyerek ortak olsa o kurban sahih olur. Şayet aralarından bir tanesi et
yemek masdadıyla ortak olsa o kurban sahih olmaz. Fakat Şafiilere göre o kurban sahihdir.
Malikilere göre; Hacılardan başka kurban kesmek sünnettir. Zira hacının yerine getirmesi gereken sünnet hedydir. Hacılardan başka ister mukim
olsun, isterse seferi olsun şartsız olarak kurban kesmek sünnettir.
Şafıilerle Hanbelilere göre; ister misafir, ister hacı veya başkaları olsun, tüm müslümanlara kurban kesmek sünnettir. Zira, Rasulullah, hanımları
adına inek boğazlayarak kurban kesmiştir.
Buhari ve Müslim'in rivayet ettiğine göre; "Mina'da bulunan hacıya kurban kesmek sünnet değildir ve onun Mina'da kestiği kurban değil, hedydir."
diyenlerin görüşleri reddedilmiştir.
Özet olarak Hanefilerden başka, kurban kesmek misafir için de, başkaları için de sünnettir. Hanefiler kurban kesme mükellefiyeti yoktur
demişlerdir.
Küçük çocuk için velisinin malından kurban kesmek. Hane-fılerle Malikilere göre mendubtur. Şafıilerle Hanbelilere göre mendup değildir. Ebu
Hanife ile Ebu Yusufun görüşünde, sahih olana göre küçüğün malından kurban kesmek vacibtir. Şu halde, yerine babası veya vasisi kurban keser.
Veli fıtır sadakası gibi, küçük çocukların her birisi için bir koyun veya yedi kişi için bir deve veya bir sığır kesebilir. Muhammed ve Züfer'e göre;
veli çocuğun malından kesmez. Kendi malından kesebilir.
Muftabihi küçük çocuk için kurban kesmek mendubdur. Kurban kesmek için niyeti getirmek şarttır. Niyetsiz kurban kesmek, kurban yerine
geçmez. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur;
"Ameller ancak niyetlerdir ve her kişi için niyet ettiği vardır." Başka bir hadis ise şöyledir.
"Niyeti olmayanın amelide yoktur." Zira et maksadı ile de hayvan kesilir.
Kurban kesmekten maksat, Allah'a yakın edici bir amel söylemektir. Örneğin kurban ancak niyetle taayyün olur. Şafiilerle Hanbelilere göre
niyetin kurbanın kesilmesi ortasında getirilmesi şarttır. Yalnız kalbi ile niyetini getirmesi yeterlidir. Diliyle niyetini söylemesi şart değildir. Zira
niyet kalbe bağlıdır ve onun işleridir. Dil ile söylemekte bu niyetin açıklanmasıdır.
Berâ (ra)'dan Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. "Şu kurban bayramı günümüzde ilk yaptığımız iş namaz kılmak, sonra dönüp kurbanımızı
kesmektir. Kim bunu bu tertip üzerine yaparsa sünnetimizi tam olarak yerine getirmiş olur. Namazdan evvel kurbanını kesen kimse ise ailesi için et
temin etmekten başka bir şey yapmamıştır. Namazdan evvel kesilen kurbanda ibadet anlamı yoktur." Berâ devam ederek diyorki: Ebu Bürde (ra)
"Namazdan evvel kurbanını kesmiş ve Ve kurban olarak kestiğim musinneden daha değerli bir cezea vardır.' demiştir." Bunun üzerine Peygamber
(sav) Efendimiz onu kes ve ancak senin için olur. Başkası için cezea kurban olarak kafi değildir, buyurdular.
Cezea altı aylık koyun manasına gelir. Kurban edilmesi caizdir. Bazılarına göre iki yaşına girmiş koyuna, üç yaşına girmiş sığıra ve ata, ve beş
yaşma girmiş deveye denir. Müsinne üç yaşma girmiş buzağıya denir. Kurban kesme vakti kurbanın birinci günü imsak yerinin ağarması ile girer.
Üçüncü günü güneşin batmasından az öncesine kadar devam eder. Şu halde bayram namazı kılmakla mükellef olan şehirlerde duran kimseler,
bayramın birinci gününde hutbe okumadan önce bile olsa, yalnız şu var ki, bayram namazının edasından sonra kurban kesebilir. Bir özür nedeniyle
namazın ter-kedilmesi durumunda ise bayram namazı kılacak kadar bir zaman geçtikten sonra kesebilir.
Üzerine bayram namazı vacib olmayan köy halkı ise, birinci gün şafak yerinin beyaz olmasından sonra kesebilir. Kurbanlık olan hayvan kaybolursa
veya çalınırsa, onun yerine başkasını satın alır ve sonra kaybolanı bulsa efdal olan ikisini de kesmesidir. Eğer ilk koyunu keserse de caiz olur.
İkincisinin kıymeti birinciden fazla olsa veya birincinin gibi olsa o zaman ikisinin de kesilmesi caiz olur.
İnsanlar bayram gününün belli olmasında yanılsalar, aynı zamanda namaz kılıp kurban kestikten sonra, o günün arefe yani vakfe günü olduğu
anlaşılsa, kıldıkları namaz ve kestikleri kurban sahih olur. Kurban kesme günleri birinci gün (yani Nahr günü) ile ondan sonraki iki gündür. Vakti
geçtikten sonra kurban kesmeyecek olsa, eğer o kurban vacib kıldığı adak kurbanı ise veya kurban kesmek niyetiyle fakir ya da zengin biri



tarafından satın alınmış ise, o-nu tasadduk eder. Zira öyle bir kurban nezr olmuş kurban hükmündedir.
Eğer zengin olan bir kimse, kurbanlığını satın almamış ise, sahih olan görüşe göre bir kıymetini tasadduk etmek gerekir. Zira zengin üzerine

vacibtir. Fakir üzerine ancak satın almakla vacib olur. Ebu Hanife ile iki talebesinin görüşüdür, 
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Hanefılerin delili; el-Bera b. Azib'in rivayet ettiği yukarıda geçen hadistir. "Kim namazdan önce kurban keserse bunu kendisi için kesmiş olur. Kim
de namazdan sonra keserse onun bu kurbanı ibadet olur. Müslümanların sünnetine tabi olur." Başka bir hadis te şöyledir;
Enes (ra)'in Buhari tarafından rivayet edilen hadisinde şöyle denilmektedir. "Her kim namazdan evvel kurban keserse bunu iade etsin. Her kim
namazdan sonra keserse bu ibadet tamam olur ve müslümanîann sünnetine isabet etmiş olur." buna göre, Rasulullah kurban kesmeyi namaza göre
ölçü yapmıştır.
Hutbeye bağlı yapmamıştır. Demek şöyle oluyor; kurbanın kesilmesi hutbeye değil namaza bağlı kılmıştır. Kurban kesmenin üç gün ile
mahdutlanmış olmasının delili; Hz. Ömer ve Hz. AH ve İbni Abbas'dan gelen rivayettir. "Kurban kesme günleri üç gündür bu günlerin ilkleri en
sevabhlarıdır." İbni Ömer'de şöyle demiştir. "Kurban günleri, birinci kurban gününden sonra iki gündür." İmam Malik Muvatta'da rivayet etmiştir.
Malikiler'e göre bayram namazı kıldıran imamın kurban kesme vakti bayram namazından ve hutbeden sonra gelir. Bundan evvel kurban kesmesi
caiz olmaz. İmamdan başkaları için, birinci gün ve imamın kesmesinden sonra veya imam kesmiyor ise. İmamın kurbanını kesebileceği bir müddet
geçtikten sonra kesmeleri gerekir. Kim olursa olsun, kurbanını imamdan evvel kesecek olsa kurbanı sahih olmaz. Bir daha kesmesi gerekir.
Kurban kesme vakti; Malikiler de Hanefıler gibi sınırlamışlardır. Aynı şekilde bu görüş Hanbelilerin görüşüdür. Zira Allah (c.c.) şöyle buyuruyor;
Taki onlar, kendileri için menfeatlere şahit olsunlar. Belirli günlerde Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını

zikretsinler.
[115]

"Belirli günler" en meşhur açıklama şöyledir; Kurban bayramının ilk günü ile o günden sonraki iki gün demektir. Her üç mezhebe göre:Birinci
günü ikinci güne bağlayan gece olan Zilhicce'nin on birinci gecesi ile ikinci günü üçüncü güne bağlayan Zilhicce'nin on ikinci gecesidir. Kurban
bayramı birinci günün gecesinde kurban kesmek sahih olmaz. Yani Zilhicce'nin onuncu gecesidir.
Dördüncü günün gecesinde de kurban kesmek sahih değildir. Zira "kurban kesme günü üç gündür" Şafıilere göre kurban kesme zamanı kurban
bayramının birinci günü güneş doğup iki rekat namaz ve hafif tutulan iki hutbe okunabilecek zamanın geçmesiyle meydana gelir ve aynı zamanda
bayramın dördüncü günü güneşin kayp olmasıyla sona erer. Bir kimse bayram günlerinde kurban kesmezse bayramdan sonra uhdiyye niyetiyle
kesmesi caiz olmaz. Şu halde namaz gibi kazası söz konusu olmaz. Fakat bayram günlerinde nezir adamış ise kaza olarak kesmekle mükellef olur.
Şayet yuka rıda zikr olunan vaktinden önce kesecek olursa kesinlikle kurban yerine geçmez. Zira Buharı ve Müslim, Bera b. Azib'den şöyle rivayet
etmiştir.
"Bu günümüzde, ilk yapacağımız iş, önce namaz kılmamız sonra da dönüp kurban kesmemizdir." Kurban kesme zamanı gece ve gündüz olmak

üzere teşrik günlerinin sonuna kadar devam etmektedir. Zira Rasulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
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Kurban kesme vakti gece olsun gündüz olsun sonuna kadar devam eder ki, bu vakit Zilhiccenin 10. Günü ile 11,12,13. günleridir. Kurban kesmek
için en makbul vakit, kuşluk vaktinin başlangıcı olan, ufukta bir mızrak boyu yükselişinden sonra kılınacak iki kısa rekat ile okunacak iki kısa
hutbelik zamanın geçmesiyle girer. Eğer bu zamandan evvel kurban kesilirse bu kurban olmaz.
Netice olarak, Şafiiye göre; kurban kesme vakti gece ve gündüz olmak üzre, teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder. Zira Peygamber (sav)
Efendimiz yukarıda geçen hadisi şerifte şöyle bulunmuştur. "Arefe küllüsüyle vakfe yeridir. Ve bütün teşrik günleri de kurban kesme vaktidir."
İbni Hibban'm bir rivayetinden ise; "Bütün teşrik günlerinde kurban kesilir" denilmektedir. Fakat gece vakti kurban kesmek veya bir hayvan
boğazlamak bu mesele de nehy olduğu için mekruhtur. Zira bu nehy fakirlerin hazır olmaması içindir veya kesmedeki hatadan endişe
edildiğindendir.
Şafıilere göre kurban kesmek Müekked bir sünnettir. Fakat iki sebeb olduktan sonra vacib olur.
1. Kurban için elverişli olan bir hayvana işaret edilerek, 'bu benim kurbanımdır' veya 'bu ineği gelecekte kurban edeceğim' demesi ile vacib olur.
2. Allah'a yaklaşmak maksadıyla 'Allah için kurban kesmek, zimmetime borç olsun' diyerek nezir adayan kimseye kurban kesmek, adanan herhangi
bir ibadet gibi vacib olur.
 
Kurban Kesmekle Mükellef Olanlar İçin Üç Şart Vardır:
 
Müslüman olmak. Akıl ve baliğ olmak.
3. Kurban kesmeye kuvveti olmak kişinin bayram günü ve bayramdan sonra teşrik günlerinde yemek, elbise mesken için lazım o-lan kimselerin

harçlığından başka kurban fiyatına kimetine sahip olması demektir.
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Alimler yalnız hayvanların kurban olarak sahih olacağı üzerinde ittifak etmişlerdir. Hayvanlardan maksud olunan; deve, inek, ca-mıs ve bunların
çeşitleridir. Bunlarla beraber, keçi ve koyundur. Bu hayvanların erkeği ve dişisi idiş edilen ve edilmeyen olanları arasında fark yoktur. Fakat yaban
öküzü, gazal, geyik ve buna benzer başka çeşit hayvanlar kurban edilmezler. Zira Allah Teala (c.c) şöyle buyurmaktadır; "Tüm ümmet için, kurban

kesecek yer belli ettik. Hatta ki,kendilerine rızık verilen davarlar üzerine Allah'ın emrini zikretsinler. 
[118]

Diğer taraftan Rasulullah (sav)'dan olsun, ashabı kiramdan olsun, bunların dışında hayvanların kurban edildiğine dair mukabil bir kaynak gelmiş
değildir. İkinci sebebi ise, kurbanın kesilmesi aynı zamanda bir ibadettir. Bunun için zekat gibi, kurban da belli hayvanlara hastır. Hanefi ve
Malikilere göre; davarlardan ve davar olmayandan doğan yavru, örneğin; birisi vahşi diğeri evcil olan anne babadan doğan yavru, babaya değil
anaya tabî olur.
Yabani ile ehlî iki hayvan arasından doğan hayvan bu meselede anasına tâbidir. Anası ehlî ve belirtilen üç cinsten birisi ise caiz o-lur. Babası ehlî
olursa anası yabani ise kurban olmaz. Erkek dağ keçisi ile ehlî dişi keçiden doğan hayvan keçi doğarsa caizdir. Dağ keçisi doğarsa kurbanlık
olmaz. Bunun gibi vahşi bir sığır yakalanıp eh-lileştirilse bile kurbanlık olmaz. Dağ keçisi de öyledir. Zira aslı vahşidir.



Şafiilere göre; iki davar çeşidinin çiftleşmesinden dünyaya gelen yavru kurbanlık için caizdir. Fakat anne babasından daha büyük olana kıyas
olunur. Örneğin: koyun ile keçi çeşidinden meydana gelen yavrunun şartsız olarak iki yaşına girmiş olması lazımdır.
Hanbelilere göre; Hangisinin eti fazla ise kurban için onun sevabı daha çok olur. Şayet et ve kıymet itibarıyla denk olurlarsa, hangisinin eti daha
lezzetli ise o daha efdaldir. Buna mukabil şayet et ve kıymette denk ise, o zaman bir koyun bir ineğin yedide birinden ef-taldir. Eğer ineğin yedide
birinin eti fazla ise o zaman efdal olur. Şayet etleri ve kıymetleri denk ise, o zaman koç koyundan daha iyi o-lur. Bunun aksi ise tam tersi olur.
Keçinin dişisi, etleri eşit olursa ve aynı zamanda burulmamış ise, o zaman erkeğinden daha İyidir. Devenin ve sığırın dişisi et ve değer bakımından
denk olurlarsa o zaman erkeğinden efdal olur. Zira dişilerinin eti lezzetli olur. Buna mukabil burulmuş erkek daha iyidir. Zikr olunan şekli de
olmazsa dişisi daha iyi olur. Beyaz ve boynuzlu olanı diğerlerinden iyidir.
Malikilere göre; en faziletli olan kurbanlık, koyundur. Ondan sonra sığır, ondan sonra da deve türüdür. Koyunun da evvela erkeği, sonra burulumuş
olanı, ondan sonra da dişisidir. Koyundan sonra keçi, zira etlerin lezzet sıralaması öyledir. Bunlara göre; erkekler, dişilerden, beyazlar da
siyahlardan, daha iyidir. Beyazının siyahından daha iyi olduğu görüşünde Şafîilerle, Hanbeliler Malikiler gibi söylemişlerdir.
Şafii ve Hanbelilere göre de; kurbanların en iyisi erkek devedir. Zira devenin eti daha fazla olur. Ondan sonra sığır, ondan sonra koyun, ondan
sonra keçi cinsi gelir. Zira koyunun eti keçinin etinden lezzetli olur. Keçiden sonra ise bir ineğe veya bir bedeneye ortak olmaktır. Buna kıyas; yedi
tane koyun bir erkek deveden veya bir inekten daha iyidir. Zikrettiğimiz gibi koyunun eti daha lezzetlidir.
Şayet miktarları eşit ise bir koyun kesmek bir deveye ortak olmaktan daha iyidir. Zira bu surette hem tek başına kan akıtmış o-lur. Hem eti daha
lezzetli bir hayvan kesmiş olur. Eğer devenin yedide birini eti fazla olursa o zaman deve efdaldir. Koç koyundan efdaldir. Rasulullah'in kurbanlığı
da koçtur. Bununla beraber koçun eti daha lezzetlidir.
Ubade b. es-Samit, Rasulullah'm şöyle dediğini rivayet etmektedir. "Kurbanın hayırlısı boynuzlu koçtur." Başka bir hadiste ise; "Koyunun ceza'ı ne
güzel kurbandır."
Ceza seniyden öncedir. Ceza; Eğer koyun cinsinden olsa iki yaşında, sığır ve diğer tırnaklardan olsa üç yaşında, deve cinsirden olsa beş yaşında
olması gerekir. Şafii ve Hambeli mezhebine göre, burulmamış koç Durulmuştan daha iyidir. Şafıiye göre de; erkek kurban dişiden daha iyidir.
Zira erkeğin eti daha lezzetlidir. Burulmuş koçta Hanbelilere göre daha iyidir.Yağlı olan zayıf olandan sevab bakımından daha faziletlidir. Zira
Allah (c.c) şöyle buyurmuştur;

Kim Allah'ın şeairini yani hac menasikini veya kurbanı tazim yaparsa, önem verirse o kalplerin takvasındandır.
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İbni Abbas şöyle demiştir: Kurbanların tazim edilmesi, onların yağlı ve semiz olanlarının ve güzel olanlarının seçilerek kurban edilmesi demektir.
Bu meselede fakihlerin ittifakı vardır. Rengi beyaz ise mutlak olarak siyah olandan daha faziletlidir. Tüm fakihlerin ittifa-kiyle evvela beyaz olan
sonra sarı ondan sonra kirli beyaz sonra kırmızı sonra ala ondan sonra da siyah gelir.
Kurban edilecek hayvann yaşı: Fakihler seniy'in yani deve'nin beş, sığırın üç, ve koyunların iki yaşında ve daha yukarısını kurban etmesi caizdir
demişlerdir. Hanefüer ve Hanbelilere göre: Koyun cinsinden cüssesi büyük ve semiz bir cez'a altı ayını bitirip yedinci ayına basmış olsa kurbanlık
için kafidir. Bunu bir kısım Maliki de kabul etmiştir.
Hanefılere göre: keçinin bir yaşını bitirip ikinci yaşına girmesini şart koşmuştur. İnek ve camışı ise iki yaşını bitirip üçüncü yaşma girmiş olmasını
şart koşmuştur. Deve ise beş yaşını bitirip altı yaşına girmiş. Malikilere göre: Keçi bir kameri yaş bitirip ikinci yılma takriben bir ay olarak geçmiş
olması gerekir. Koyun ise iki yaşma girmiş ise yeterlidir. Sığır ve camız üç yaşını bitirip yalnız dört yaşına girmiş olması kafidir. Deve beş yaşını
bitirip altıya girmiş olmalıdır.
Şafıileri göre: Devenin altı yaşma girmiş olması gerekir. İnek ve keçinin üç yaşma girmiş olması şarttır. Koyunun da iki yaşma girmiş olması
şarttır. Hanbelilere göre ise şöyledir; Keçinin bir yaşını bitirmiş olması yeterlidir. İnek iki yaşını tamamlamış olması yeterlidir. Devenin ise tam beş
yaşını tamamlamış olması şarttır. Şu halde keçi cinsinde görüşler farklıdır. Zira Şafıilere göre tam iki seneyi doldurmuş olması şarttır. Diğer
mezheplere göre; bir yaşını bitirmiş olması şarttır.
Fakihler ittifakıyla; koyun ve keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Deve veya sığırın yedi kişi için yeterli olacağını söylemişlerdir. Zira Hz.
Cabir'in rivayeti şöyledir;
Hudeybiye de Rasulullah (sav) ile birlikte kurban kestik deveyi de sığırı da yedi kişi için kestik." (Müslim'in lafzında şöyledir.) "Rasulullah (sav)
ile berabar hacca niyet ettik ve çıktık. Rasulullah (sav) bizlerden deve ve sığırdan her yedi kişi için bir bedeneye ortak olmasını emretti." Şafıiler bu
hadisin zahirine göre ortak olan kimse evin halkı değildir. O ortaklardan herhangi biri kurban kesmek isterse, bir diğer ortak hediye irade ederse,
başka bir ortağı da et niyetiyle ortak istese eti paylaştırmak hakları vardır.
Hanbelilere göre; bir kişinin ev halkı adına bir tek koyun veya bir inek yada bir deve kurban etmesi için caizdir, demişlerdir. Zira "Rasulullah (sav)
bir koçu kendisi ile ailesi adına kesmiştir. Boynuzlu beyaz iki koçun, birisini kendi adına diğerini de ümmeti adına kesmiştir."
Ebu Davud'un başka bir hadisi de şöyledir.
"İnsanlar Peygamber (sav) zamanında bir koyunu hem kendi adına hem aile halkı adına kurban eder. O etten hem kendileri yer hemde başkalarına
yedirirlerdi." Malikilere göre de öyledir. Şafiilere göre şöyledir; bir aileden kişinin kurban kesmesi ile sünneti kifaye meydana gelir. İsterse
ötekilerin izni bu kurbanlıkta olmasın.
 
Kurban Olmasını Yasaklayan Sıfatlar:
 
Bunlar tüm fakihlerin ittifakı ile dört tanedir: Zira bu konuda delilleri; El- Ber'a b. Azib'in rivayet ettiği şu hadisi şeriftir.
Dört özellik kurbanlıklarda caiz değildir. Açıkça belli olan körlük, açıkça belli olan hastalık, açıkça belli olan topallık, iliği kurumuş derecede
zayıflık. Fakihler bu dört kusura kıyas ederek başka kusurları da ilave olarak eklemişlerdir ki, bunlar bu ayarda veya daha kötü olan körlük ayağın
kesilmiş olması gibi kusurlardır. Zira bu gibi ayıplar da etin azlığı sonunda belli olur. Kurbanlık olacak hayvanlardaki bu-ayıplar mezheplere göre
aşağıda izah olmuştur.
Hanefılere göre; deli ve sersem olan hayvan karnını doyurmuyorsa kurban için kesilmesi caiz olmaz. Kulağı küçük delik ve damgalı olursa kurban
için caizdir. Kulağının yarısı veya ekserisi gitmiş ise kurbanlık olmaz. Boynuzlu veya boynuzsuz, boynuzunun birazı kırık, husyesinin buruk olması



kurban için caizdir. Burnu kesilmiş olan bir hayvan kurbanlık için caiz değildir. Kör, tek gözlü, kulaksız kesim yerine gidemeyecek kadar hasta ,
cılız, topal, kemikleri içinde iliği kalmamış seviyede zayıf, kulağının veya kuyruğunun ekserisi veya meme başları kopmuş bir hayvanın kurbanlığı
caiz değildir. Sa tın aldığı zaman ayıpları yok iken sonradan bu ayıplar meydana gelse eğer fakir ise onu kesecek zengin ise onun yerine başka bir
hayvan keser.
Fakirlere kurban vacip olmadığı için ayıplı hayvanı da kesse kurban olur. Burnu kesilmiş hayvan kurban için caiz olmaz. Dişlerinin ekserisi
düşmemiş ise kerahetle caiz olur. Hayaları ile birlikte erkeklik organı kesilmiş olan hayvan kurban için caiz değildir. Zaruret halı olmazsa
kurbanlık için hazırlanmış deveye binilmez, kurbanlık hayvanın sütü sağılmaz. Şayet kurbanın götürüleceği yer uzak ise, ve sağılması gerekiyorsa
sütü sağılıp tasadduk edilir. Götürüleceği yer yakın ise sütü sağılmaz. Hayvanı rahatsız etmemesi için, memelerine su verilir.
Ölü için kurban kesmek isteyen kimsenin, bunu bayram gün-lerind.e kurban etmesi vacib olur. Zira kurban, özel vakitte kesilen hayvanın ismidir.
Şu halde kurban niyetiyle olmazsa fakirlere dağıtmak niyetiyle kesecekse istediği zaman kesebilir ve dağıtır.
Şafiilere göre ise meyyitin vasiyyeti olursa kurbanın onun için kesilmesi caiz olur. Vasiyyeti olmazsa kurban kesmek yerine geçmez. Belki sadaka
olarak kendisine olur. Şafiilere göre; eti azaltan kusurlardan ber'i olmasıdır. Kör, topal, uyuzlu, çok az otlayan, çok zayıf ve hasta, dilinin hepsi
veya bir kısmı kesik olan, kulağı, memesi, kuyruğu (hepsi veya bir kısmı) kesik olan, dişleri (hepsi veya ekseri) dökülmüş olan hayvan kurbanlık
için caiz değildir.
Kulağı yarılmış veya delinmiş, boynuzu olmayan veya kırık o-lan hastalığı az, gece görmeyen, yaradılışça memesi olmayan hayvanın kurban
olmasında kesinlikle cevaz vardır. Kulağın felç olması da kurban için caiz değildir. Deli yani otlakta dolaşırken çok az otlayan ve bunun neticesinde
zayıflayan hayvan kurban için caiz değildir.
"Boynuzlu olan hayvan, boynuzsuzdan sevab bakımından daha hayırlıdır." Zira kurbanın faziletli olanı boynuzlu koçtur. Bu hadisin senedi de
sahihtir. Aynı zamanda da görünüş itibarı ile de öyledir. Kulağının yarılmasının ve delinmesinin açık olan görüşe göre zararı yoktur. Fakat bunun
sonucunda kulağının bir parçasının düşmüş olmaması gerekir. Kısacası şöyledir. Etin noksanlığına se-beb olan her ayıp caiz değildir. Etin
noksanlığına sebeb olmayan ayıplarm ise kurban için zararı yoktur.
Malikilerle Hanefiler, kulağının üçte birden fazlası kesilmiş bir hayvanın kurbanlığı caizdir, demişlerdir. Hanbeliler, organlarının yandan fazlası
kesik olan hayvanlar caiz değildir demişlerdir. Şafiiler ise, az bile olsa yine caiz değil, demişlerdir. Örneğin; boynuzu kırılmış bir hayvan
Hanefılere göre, kırılma kökten olmazsa, kurbanlık için caiz olur.
Malikilere göre ise; kırığı ne kadar az da olsa eğer rahat olursa o zaman kurban olur. Şafiilere göre ise, eti noksan edilmediği sürece kurban için
caizdir demişlerdir. Hanbelilere göre; yarısından daha az bir miktar gitmişse kurban için caizdir.
Kurbanlık satın alan bir kimsenin yününü kesmesi, ondan binek veya yük hayvanı olarak, fayda görmesi vaktinden önce kesecek olursa veya
yününü kırpacak olursa etini veya kıymetini tasadduk eder. Yün tiftik veya tüyünü de aynı surette sadaka olarak vermek gerekir. Hatta hayvanı
satması bazı mezheplerce caiz değildir. Bazı mezheplerde mekruhtur.
Kurban kesmek isteyen kişinin şunları yapması müstehaptır: Şayet gücü yetiyorsa, o kendi kurbanını kesecektir. Kendisi gücü yetmiyorsa başkasına
kestirir. Zira bu Allah'a yakınlıktır. Bunu kendisinin yapması daha elzemdir. Zira "Rasulullah (sav) Haram-ı Şerife Hedy niyetiyle yüz deve
götürmüş ve atmış tanesini kendi eliyle boğazladıktan sonra, elindeki bıçağı Hz. Ali (ra)'ye vermiştir. Geri kalanını Hz. Ali (ra) kesmiştir."
Başkasına kestirecek ise, kesen kimseyi kendi yerine vekil e-dip, başında durması mendubtur. Kurban ehli kitaba, çocuğa ve kör olan birisini vekil
tayin etmek mekruhtur. Müslüman bir kimsenin zimmi birisini vekil tayin etmesi caiz olur. Mecusinin hayvan kesmesi ise haramdır. Zira bu işe
ehil değildir. Kurbanı keserken hayvana eziyet vermemeli. Kesme yerine incitmeden götürülmelidir. Kesmeden önce hayvana su verilmelidir.
Keserken keskin bir bıçak kulîanılmalıdır. Hayvanı sol tarafına yatırıp hazırladıktan sonra henüz e lirfi hayvanın boğazına dokundurmadan;
Yüzümü gökleri ve yeri yaradan Allah'a O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Benim namazım, ibadetim hayatım ve
Ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana öyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim. Allah'ım dostun
İbrahim'den sevgilin Muhammed' den kabul buyurduğun gibi bendende kabul buyur" diye dua etmeli ve kurbanın yüzünü kıbleye vermeli ve
deyip, ondan sonra konuşmadan derhal kesmelidir. Sığır, koyun, keçi kıbleye doğru sol yanı üzerine yatırılarak kesilmelidir.
Şafîilere göre kurban keserken beş şey söylemek müstehaptır;
1. Besmele çekmek,
2. Peygamber (sav)'e salatu selam getirmek.
3. Kurbanlıkla birlikte kıbleye yönelmek.
4. Besmeleden evvel veya sonra tekbir getirmek.
5. Kabul edilmesi için dua etmek.
Bunun için kurban kesen şöyle der:
"Allah'ım bu sendendir ve sanadır." Yani bu nimet senden gelmiştir. Bu nimet ile sana yakınlaşmak istiyorum. Benden kabul eyle kadın için sünnet
olan yerine başkasını tayin etmektir. Vekil olan kimsenin kimin adına kurban kestiğini söylemesine gerek yoktur. Zira bu vekalette niyet kafidir.
Fakat adına kestiği kimsenin adını söylemesi daha iyi olur. Zira peygamber kurban kesince; "Allah'ım! Sen Muhammed'den aile halkından ve
Muhammed'in ümmetinden kabul buyur, dedikten sonra kurbanı kesmiştir.
Bir kişi kurbanlığı tayin ederse, bir başkası onun yerine izin almadan aynı maksadla kurbanı keserse caizdir. Kurban kesildikten sonra hayvanın
soğumasını ve tüm organlarının sükun bulmasını beklemek sünnettir.
 
Kurbanların Etlerine Göre Hükümleri
 
Hanefî, Maliki ve Hanbelilere göre; tatavvu olarak kesilen kurbanlardan, etinden yemek caizdir. Adak veya kurban niyetiyle satın almakla vacib
kılınan kurbanın etinden yemek Hanefilere göre haram olur. Bunun gibi kurbanın kesilmeden evvel doğurduğu yavrunun etinden veya birinin
zamanı mazide kurbanını kaza etmek kastında olduğu yedi kişi arasında kesilen ortak kurbandan da yemek haram olur.
Maliki ve Hanbelilere göre; tatavvu kurbanlarda, yemek caiz olduğu gibi adak kurbanlarındana yemek caizdir. Kurbandan yemesini hem sadaka



olarak bulunmasını hem hediye vermesini bir arada yapmak caizdir. Kurbanın hepsini de kendi yese veya üçgünden fazla süre ile zahiri olarak
saklasa Hanefi ve Malikilere göre; kerahetle beraber caizdir. Eğer kurbanın tamamını yiyecek olsa, kendisine et söyleyebilecek, -okka gibi- asgari
miktarının tazminatını öder.
Hanefi'lerle Hanbelilere göre, üç kısma ayrılır.
a) Kurbanın üçte biri fakirlere tasadduk yoluyla verilebilir. Üçte biri dostlarına, zenginlere hediye yoluyla verilebilir.Zenginlere temellük yoluyla
verilmez. Onun için zengin o kurbanın etini satarsa caiz değildir. Zira orada temellük yoktur.
b) Kurbanın üçte birini kendisi yiyebilir. Fakat az kısmını yese fazlaca dağıtsa daha faziletlidir. Bu meselede yemenin delili şudur;

"Onlardan yiyin ve eli dar olana ve fakire ondan yedirin. 
[120]

 Etinden yiyin ve ondan dilenen dilenmeyen fakirlere yedirin. 
[121]

Hanbeliler bu iki ayetle amel ederek, başkalarına kurban etinden yedirmeyi vacib saymışlardır. Zire emir vacib olmayı meydana getirir.
Malikilerden başka diğer mezheplere göre, kurban etinin üçte bir oranla dağıtılmasının delili; İbn. Abbas'm Rasulullah'ın kurban etini nasıl
dağıttığını anlatan şu hadisidir; "Aile halkına üçte birini yedirir. Fakir komşularına üçte birisini yedirir. Dilenenlere de üçte birini tasadduk eder.
Etin Dağıtılacağı Cihetler de üçtür; Yemek ve saklamak. Ayeti kerimedeki, yedirmek. Malikilerin delili ise şöyledir;

"Yiyiniz,saklayınız ve tasadduk ediniz." Veya "yediriniz ve saklayınız 
[122]

 başka bir hadis-i şerifte ise şöyledir.
"Ben sezi gezen bedevi Arablar doyısıyla (kurban etinden saklamanızı) söylemiştim. Şimdi artık yiyiniz. Saklayınız ve tasadduk ediniz."
Kurbanın derisinin, yağının, etinin, ayaklarının, başının, tüyünün, tiftiğinin, kesildikten sonra sütünün satılması caiz değil ve haramdır. İster o
kurban tatavvu olsun, isterse vacib olsun fark yoktur. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur.
Şu halde Rasulullah (sav) Efendimiz, hayvanın derilerinin de paylaştırılmasını emretmiş, satılmalarını yasaklayarak, şöyle buyurmuştur. "Kurbanın
derisini satan kimsenin kurbanı olmaz." aynı zamanda hayvanı kesen kasaba derisini veya herhangi bir parçayı kesme ücreti kesinlikle caiz olmaz.
Zira Hz. Ali (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir "Rasulullah (sav)'in {boğazlandıkları zaman) develerin başında durmamı develerini ve sırtlarmdaki

çullarını paylaştırmamı, dan kasaba her hangi bir şey vermemi emretti. Ve bana kasaba ücretini biz kendimiz veririz 'dedi. 
[123]

Şu halde kestiği kimse fakir ise veya hediye olmak üzere kurbandan herhangi bir pay verecek olursa kesinlikle bir mahsuru yoktur. Zira o da
başkası gibi o kurbandan almak hakkı vardır. Hatta onun hakkı herkesten önce gelmektedir. Zira, o bu kurbanın kesmesinden zorluk görmüştür.
Kurban sahibi kurbanın derisinden tulum, kırba, post, kalbur vb gibi şeyler yapmak isterse caizdir.
Hanefilere göre istihsanen kurbanın derisi ile kendi işine lazım olan bir şeyi takas etmek caiz olur. Zira alınan şey verilen derinin yerine geçer. Fakat
deri ile içilecek, yenilecek veya postu, dinar dirhem para veya tüketilen maddeler mukabilinde satması caiz değildir. Derisi ile faydalanmasına
caiz olmasına delili ise şöyledir;
"Hz. Aişe (r.anhu), kurbanlığının derisini tulum yapmış idi."
Malikilere göre kurban etinden Hristiyana, Yahudilere verilmesi mekruhtur. Hanbelilere göre; tatavvu kurbanlarından kafire hediye vermek
caizdir demişlerdir. Vacib kurbanlardan caiz değil demişlerdir.
Sonuç olarak kurbanın derisinden sadaka verilir veya deriyi, kalbur, sofra, kırba, dağarcık, tulum, seccade gibi evde kullanılacak bir şey yapar.
Fakat satamaz.
Kurbanlık ta zekat gibi bir beldeden başka bir beldeye nakledi-lemez. Mekruhtur. Fakat kurbanın kendi akrabalarına veya kendi beldesi dışındaki
daha fakir, muhtaç insanlara götürülmesi caizdir. Bu sebebden başka ise kerahetle kurbanı yerine gelmiş olur.
Namazın kısaltılabileceği kadar veya daha uzak bir mesafeye nakledilmesi caiz olmaz. Fakat buradaki insanlar kurbanın vacib olduğu yerdeki
insanlardan daha muhtaç ise o zaman kurbanın ekserisinin onlara gönderilmesinin, azının da kendi beldesindeki insanlara verilmesi vacib olur.
Malikilere ve Hanbelilere göre; malın bulunduğu beldeden, namazın kısaltılacağı beldeden daha kısa bir yere gönderilmesi caizdir. Namazı
kısaltacağı mesafeye kadar gönderilmesi ise kesinlikle haramdır. Eğer nakledecek olsa bununla beraber kurban makbul olur.
Şafİilere göre; eğer kişi 'şu koyunu kurban edeceğim' veya bunu kurbanlık kıldım şeklinde adayarak kendisine vacib kılsa, kesilen kurbandan hem
kendisi, hem nafakası üzerine vacib olan aile efradı yiyemez, caiz değildir. Şayet onlardan biri o kurbandan yerse, onun bedelini vermek zorundadır.
Tayin edilmiş kurbanın yavrusu da anası gibi kesilir. Ancak kurban sahibi hayvanının sütüne kıyasen yavrunun tamamını yerse caiz olur. Fakat
kurbanın tamamının tasadduk edilmesi vacib olur. Tatavvu kurbanı kesilmişse, sahibi istediği gibi yiyebilir ve çocuklarına da yedirebilir. Ne kadar
isterse sadaka olarak verilebilir. Şu halde azının yenerek çoğunun sadaka olarak verilmesi daha uygundur.
Üçte birini fakirlere yedirir, üçte birini zengin komşularına hediye olarak verir. Fakat zengine verilen kurban eti yenmek üzere hediye olarak
verilir. Zengin o eti satamaz. Zira o etten temellük yoktur. Fakat fakire verilen onu mülk edinmesi içindir. Fakir istediği gibi davranabilir. Fakir
ister satar isterse yer. İsterse başkasına hediye eder. Bu konuda ki deliller şu ayettir; "Biz o kurbanlık develeri de size Allah'ın (dininin) işareti
yaptık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde onlar ayakları üzerinde durup kurban edilirken, onların üzerine Allah'ın adını zikrediniz, artık
kesilip yanlara düştükleri zaman, onlardan yiyin. Kanaatkar olana da isteyene de yedirin. İşte böyle onları size müsahhar kıldık. Ola ki

şükredersiniz. 
[124]

 Ayetteki, 'el-Bais' kelimesi şiddetli ihtiyaç sahibi fakir kişi demektir.
Kurban sahibi kurbanının derisini sadaka olarak vermelidir. Veya o deriyi kendisi için de kullanabilir. Fakat derinin satılması veya ücret karşılığı
kasaba verilmesi kesinlikle caiz değildir. Zira böyle yapmak kurban için büyük noksanlıktır. Bu gibi şeyler kurbanı fesada götürür. Rasulullah (sav)
şöyle buyurmuştur;
"Kim kurbanın derisini satarsa onun kurbanı yoktur."
 
Kurban İçin Âdab Ve Sünnetler:
 
1. Zilhicce ayının ilk on gününde kurban kesmeye niyet eden kişinin, bu ay başladığında kurbanı kesinceye kadar kıllarını, tırnaklarını kesmemesi,
saçını sakalını düzeltmemesi müstehaptır. Zira Resulullah (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur.
Zilhicce hilalini gördüğünüz zaman sizden biriniz kurban kesmek niyetinde bulunursa kurban kesinceye kadar vücudundaki saç kıl ve tırnaklarını



kesmekten durunuz."
2. Kişinin kurbanını dikkatli kesmesi sünnettir. Eğer kişi kurbanını bizzat kesemiyorsa, kesildiği zaman yanında hazır bulunmalıdır. Hz.
Peygamber Hz. Fatıma'ya şöyle dedi; "Kalk senin için kurbanın yanma git. Onu kendi gözünle gör. Onun akan kanından ötürü, Allah Teala senin
bütün günahlarını affeder. Ey Allah'ın Rasulü bu durum sadece bizim Ehl-i Beyte mi hastır, yoksa bütün müslü-manlar için geçerli mi? "hem bizim

hemde bütün müslümanlar için geçerlidir. 
[125]

3. Müslümanların devlet başkanının veya idarecisinin Bey'ül Mal'dan bütün müslümanlar için kurban kesmesi sünnettir. Hz. Âi-şe (r.anhu)'nin
rivayet ettiğine göre; "Hz. Peygamber (sav) bir koç kurban etmek istediğinde koçu yatırıp bıçağı eline alınca, 'Bismillahi Ya Allah!'

Muhammed'den  Muhammed  ailesinden ve Muhammed ümmetinden kabul et! deyip kesmiştir." 
[126]

4. Kurbanın nanazgahda kesilmesi sünnettir. îbn Ömer'in rivayet ettiğine göre; "Hz. Peygamber kurbanlarını namazgahda keserdi. 
[127]

Kurbanın bütün etini yemek, bulunduğu köy veya şehirden başka yere götürüp dağıtmak caizdeğildir. Kasab fakir olduğu İçin, ona temlik yoluyla
vermek, zengine yedirmek ve kurban etinin hepsini bir fakire vermek caizdir. Teberruk için bir kaç lokma müstesna adak olmayan hayvanın bütün
etini dağıtmak daha hayırlıdır.
Vasiyet etmemiş bir meyyit için kurban kesilmez. Fakat sadaka olarak kesilebilir. Eğer meyyit vasiyet etse kesinlikle o zaman sahih olur. Ve yalnız
fakirlere verilir, zenginlere verilmez. Aynı nezir olan kurbanlar gibidir.
Ayetteki 'sevvaf kelimesi, bir ayağı bağlı, üç ayak üzerinde duran deve demektir. Şu hadisi şerif onu teyid ediyor. Demek Rasulü Ekrem Efendimiz

(sav) ve Ashabı kiram develeri kesildiği zaman sol ayağını bağlayarak üç ayağı üzerinde durarak kesiyorlardı." 
[128]

Rasulullah (sav) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koç ile a-kika kesmiş ve şöyle demiştir. "Erkek çocuk ile birlikte bir akika vardır. Onun için
bir kan akıtınız ve çocuğun saçlarını traş ediniz."
 
Akîka Yeni Doğan Çocuğa Dair Hükümler:
 
Akikanın hükmü ve manası: Hanefilere göre akika kurbanı kesmek caizdir. Müstehap değildir. Zira kurban kesme emri ondan evvel bulunan
Akika, Recebiy ve Atıra gibi diğer kurban çeşitleri hepsi nesh edilmiştir. Bununla beraber kim isterse yapar kim isterse yapmaz. Neshi Hz. Aişe
(r.anhu)'nin "Kendisinden önceki kesmeleri, yani Allah'a yakınlaşmak maksadıyla yapılan kurbanları nesh etmiştir." sözüyle neshi meydana
gelmiştir.
Akika terim olarak: yeni doğan çocuğun başındaki tüydür. Şe-riatte ise, doğan çocuk için yedinci gün kesilen kurbanın adıdır. Recebiyye ve Atire
ikisi de birdir. Zira Kabe'ye gönderilen hediyeler, kurbanlar, akika, atıra ve ondan sonra fera olanlar.
Atira: Arabların İslam'dan evvel Recebin ilk on gününde kestiklerinin adıdır. Aynı zamanda buna Recebiyye adını verirlerdi.
Fera: hayvanın ilk doğurduğu yavrudur. Bu yavruyu hemen keser ve annesine bereketli olması ümidi ile onu mülk olarak tutmazlardı. Ancak bu
son olarak, Buhari'nin iki çeşit haberi olduğu i-çin mekruhtur. "Ferda da yoktur atire de yoktur." Bunlar nesh edildiği için, ister adak olsun, ister
olmasın kesilmesi caiz değildir.
Şafii, Hanbeli ve Malikilere göre; Atire veya fera sünnet değildir. Fakat yeni doğan çocuk için akikanın babanın malından kesilmesi, sünnettir
vacib değildir. Zira Rasulullah (sav) İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadise göre şöyle demiştir;

"Rasulullah (sav) kız çocuk için bir koyun, erkek çocuk için de iki koyun kesmemizi emretti." 
[129]

Başka bir hadis İse şöyledir;
"Her doğan çocuk akikası karşılığında rehinedir yani tutukludur. Yedinci günde çocuk için kurban kesilir o gün de ismi konur. Saçları traş edilir,
Akika sığır, deve ve koyun cinsinden kesilebilir.
Malikilere göre kız olsun erkek olsun, bir koyundur. Zira da yukarıda geçtiğimiz, îbn Abbas'ın rivayetidir. Şafıilere göre erkek çocuk için İki
koyun, kız çocuk için bir koyundur. İmam Hanbel'de bu görüşe katılmıştır. Zira Hz. Âişe şöyle rivayet etmiştir;

Erkek çocuk için birbirinin dengi iki koyun, kız çocuk içindi bir koyun kesilir. 
[130]

Bir devenin veya bir ineğin yedide biri de bir koyun gibidir. Şu halde bir deveyi ve bir ineği yedi çocuk için akika olarak keserse caiz olur. Akika
olarak kesilen kurbana ortak olan kimse Şafıilere göre sadece et maksadıyla kesmiş olsa bile, veya iki kişi kurban maksadıyla, iki kişi de akika
maksadıyla üç kişi de maksadıyla bile olsa her ikisinin kurbanlığı caiz olur.
Bu konu ancak kurban günlerinde meydana gelir. Zira kurban bayramnm vakti gelmezse kesilmesi caiz değildir. Akika çocuğun doğduğunun
yedinci günü kesilir. Doğduğu gün bu yedi günden sa yılır. Eğer gece doğsa sabah hesabı yapılır.
Malikilere göre, fecirden evvel veya fecirle beraber doğmuş ise aynı zamanda doğduğu günde hesablanır. Fecirden sorda doğmuş ise o gün hesab
edilmez. Şafiilere ve Hanbelire göre yedinci günden sonra ve önce de kesecek olsa kafidir.
Hanbeli ve Malikilere göre; Babadan başkası akika kesemez. Şayet çocuk büyük olursa o çocuk kendi akikasını kesemez. Zira baba için meşrudur.
Şafii ve Hanbelilerden bir grubun tercihine göre; her hangi bir kimse kendisi için müstehap olarak akika kesebilir. Zira akika küçüklük zamanına
bağlı değildir. Şu halde baba çocuğunun akikasını ergenlik çağma girdikten sonra da kesebilir. Zira akik-anın sonu yoktur.
Akikayı kesen kimse besmeleden sonra, "Allah'ım senden ve sana filan adına akika olarak" diye niyet eder. Zira Hz Aişe'nin rivayetine göre ;

Hz. Peygamber (sav) Hz. Hasan ve Hüseyin için akika kesmiş ve 'Bismillah Allahümme!', 'senin için ve sana filanın akikası olarak' deyiniz 
[131]

buyurmuştur.
Doğan çocuğun başına akikanın kanından sürmek: Cahiliyye döneminde akikanın kanından çocuğun alnına sürmek şeklindeki uygulamaya
muhalefet olsun diye, mekruh olarak kabul edilmiştir.
Hz. Âişe şöyle demiştir; "Cahiliyye durumunda akikanın kanına bir pamuk parçası batırırlar ve onu doğan çocuğun başının üzerine bırakırlardı.



Rasulullah (sav) kanın yerine zaferan koymalarını emretti." Yine bu şekilde kan sürmenin mekruh olduğunun delili; Hz. Peygamberin şu emridir:
"Erkek çocuk ile beraber bir akika gerekir. Onun için bir kan akıtınız. Ve onun vücudundaki eziyet veren kılları traş ediniz."
Akikanın derisinin hükmü kurbanlık derisinin hüküm gibidir. Eti ise ondan yenilir. Aynı zamanda ondan bir miktar tasadduk edilir. Etinden hiç bir
şey satılmaz. Aynı zaman da pişirilmesi sünnettir. Malikilere göre ziyafet olarak halkı davet etmek ve yedirmek mekruhtur.
Şafii ve Hanbelilere göre; kemikleri kırmak mekruh değildir. Zira bu meselede herhangi bir nehy yoktur. Bu yalnız evla babmdadır. Doğan
çocuğunun organlarının selamet bulmasını tefeül ederek organlarının birbirinden ayrılmaması ve kemiklerinin kmrılmaması müstehaptır.
İmam Ahmed akikanın derisinin veya başının satılmasını veya sadaka olarak verilmesini caiz görmüştür. Ebeye akikadan verilmesi iyidir. Zira
Peygamber (sav) Hz. Fatıma'nm çocukları Hz. Hasan vec Hz. Hüseyin için kestiği akika ile ilgili olarak ebeye kurbanın bir ayağmm gönderilmesini,
yemelerini, yedirmelerini ve onun herhangi bir kemiğini kırmalarını bildirmiştir.
Çocuğun babasının doğumdan hemen sonra, çocuğun sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okuması sünnettir. Zira Rasulü Ekrem şöyle
buyurmuştur:
Her kimin bir çocuğu doğar ve sağ kulağına ezan okur ve sol kulağına da kamet getirirse öcü yani, cinin bir çeşidi ona zarar veremez." Ebu Yâlâ
(Müsned)'inde rivayet etmiştir. Böylece çocuğun duyduğu ilk söz Tevhid olmuş olur. Nasıl ki dünyadan ayrıldığında ona telkin edilen tevhid olur.
Bu tevhid ile şeytan ondan uzaklaştırılmış olur. Zira hadisi şeriflerde belirtildiği gibi şeytan duyduğu zaman kaçar. Çocuğun sağ kulağına şu duayı
okumak sünnettir.
Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış ve kovulmuş şeytandan çocuğu ve zürriyyetini sana sığındırırım." (Doğan çocuk ne kadar erkek olsa bu ayeti
kerime bu şekilde olduğu gibi okunur. Zira ayetin lafzıyla teberruk meydana gelir.) Eğer doğan çocuk erkek olursa, ayeti kerimedeki zamir dişiye
ait ise de doğan çocuk, nısmet yani can teviliyle irade olunur.
Doğan çocuğun sağ kulağına ihlas suresini okumak sünnettir. Zira Resulullah doğan çocuğun sağ kulağına ihlas okumuştur. Bir hurmanın
çiğnenerek ağzının içine sürülmesi karnına o hurmadan birşeyler ininceye kadar çocuğun ağzı açılarak çiğnenemesi sünnettir.
Eğer hurma yoksa tatlı bir şey ile yapmak sünnet olur. Zira Buhari ve Müslim de Ebu Musa'nın şöyle dediği rivayet edilmektedir.
"Benim bir oğlum oldu. Onu alıp Rasulullah (sav) ıa götürdüm, O çocuğa İbrahim adını verdi güci yani 'tahnik' etti" Buhari bu konuda hadisin
tamamına saymıştır. "Onu bereketli olması içir dua edip bana verdi." Bu Ebu Musa'nın en büyük oğludur.
Enes şöyle rivayet etmiştir;
"Ümmü Süleym bir çocuk doğurdu. Ebu Talha bana dedi ki; aO-nu peygamber (sav)'e götürene kadar koruyun. Sonra onu peygamber (sau)'e
götürdü. (Ümmü Süleym) onunla beraber hurma gönderdi. Peygamber (sav) Ebu Talha'nın oğlu Abdullah dünyaya geldiğinde alıp Rasulullah'a
götürdü. Bana 'beraberinde hurma varrnı?' diye sordu. Ben evet dedim o hurmaları ağzında çiğnedi sonra çocuğun ağzım açtı ve çiğnediği bu
hurmayı onun ağzına bıraktı. Çocuk yalanmaya başladı. Rasulullah (sav) 'esasarın taneli yiyeceği hurmadır' dedi ve çocuğun ismini Abdullah

koydu. 
[132]

Çocuğun babasına şöyle söylemek menduptur;
Sana hibe olan bu çocuğu Allah mübarek kılsın. Sende hibe e-dene şükredenlerden olasın. Bu doğan çocuk kuvvetin ve gücüne vasıl olsun ve sana
da onun itaati ve iyiliği nasib olur." Tebrik edenlere çocuğun babası şöyle diyecek: "Allah sana da mübarek etsin, üzerine bereketini ihsan etsin"
veya "Allah da senin sevabını fazla fazla arttırsm." Buna benzer dualarda bulunur.
Doğumun yedinci gününde akikasmın verilmesinden sonra saçlarının kesilmesi ve bu günde çocuğa isim verilmesi müstehaptır. Kesilen saçların
ağırlığına göre veya altın gümüşe kıyasen tasadduk etmek müstehaptır. Zira Rasulullah Fatıma'ya bunu emrederek şöyle demiştir:
Hz. Hasan!ı doğurduğu zaman ona şöyle demiştir;
Saçlarını traş et ve saçlarının ağırlığınca gümüş tasadduk et."
Hz. Fatıma Hz. Hüseyin'i doğurduğu zaman da ona şöyle demiştir. "Hüseyin'in saçlarını tart ve ağırlığınca gümüş tasadduk et ve ona ebelik yapana

da akikanm ayaklarını ver. 
[133]

Altının da gümüşe kıyas edilerek verilebileceği söylenmiştir. Doğduğu gün veya yedinci gün çocuğun sünnet edilmesi mekruhtur. Zira bu
Yahudilerin adetidir.
Sünnet olmak: Maliki ve Hanefılere göre sünnet olmak müek-keddir. Dişiler için sünnet yerinin bir miktar kesilmesi onlar için bir ikramdır. Fakat
derinin kesilmesinde fazla gidilmemesi-cima esnasında lezztin tamam olması için müstehaptır-
Şafıilere göre sünnet; erkekler için de dişiler içinde farzdır. Hanbelilere göre, sünnetin çocuğun yedi ilâ on yaşına kadar ertelenmesi menduptur.

Babanın doğan çocuğuna güzel bir isim koyması sünnettir. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor;
[134]

Sizler kıyamet gününde isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Onun için isimlerinizi güzel seçiniz. İsimlerin en iyisi ve en
güzeli Abdullah ile Abdurrahman'dır. Zira Müslim de bu rivayet vardır. Yüce Allah'ın en sevdiği isimler Abdullah ve Abdur-rahmandır. Ebu Davud
şunu da eklemektedir. Bu isimlerin (müsem-maya uygunluğu bakımından) en doğru olanı Haris ile Hemmam'dır. En kötü olanları ise, Harb
Murre'dir.
Haris: Çiftçi, ekip, biçen
Hemmam: Çalışıp, çabalayan, gayretli demektir.
Diğer Esma-i Hünsa ya izafe edilen isimler ise, Abdüsselam, Abdussettar, Abdulgafur, Abdulmetin ve Abdulhalik gibi isimlerdir.
Harbi çeng: Savaş murre ise, acı yanı tatlı olmayan demektir. İblis mel'unun künyesidir Hz. Peygamber (sav), şöyle buyurmuştur; "Benim ismimi ad
olarak kullanınız, fakat künye olarak benim künyemi kullanmayınız." Ebu Nuaym rivayet etmiştir.
İmam Malik şöyle demiştir.
Ben Medine ehlinin, şöyle dediklerini dinledim. 'Aralarında Muhammed adı bulunan hiç bir aile halkına kayıtsız olarak hayırlı bir rızık verilir." Bu
kıyasen Ebul-Kasım künyesini isim olarak kullanmak kesinlikle haramdır. Şeytan-zalim şehhab (kayan yıldız alev) himar (eşek) Kelb (köpek) gibi
çirkin isimlerle, adeten nefyedilmemeleri hoşa gitmeyen, nacih (başarılı) ve bereke (bereket) gibi isimler de mekruhtur. Zira şöyle bir haber
gemiştir. "Çocuğuna Eflah, Necih, Yesar ve Rebah diye isim verme çünkü sen o burada mıdır? diye sorarsan sana hayır diye cevap verir."



Kötü isimlerden nefy edilmeleri hoşa gitmeyen isimlerin değiştirilmesi sünnettir. Zira Müslim'in şöyle bir rivayeti vardır; "Hz. Peygamber Asiye
(isyankar kadın) ismini 'sen Cemile'sin' diye değiştirmiştir." Buhari ve Müslim de onun Berre adım Zeyneb diye değiştirdiği sabittir ki, bu da Cahş
kızı Zeyneb'dir
Birden fazka isim koymak da caizdir. Tek bir isimle yetinmek daha evladır. Zira Rasulullah çocuklarına tek isim koymakla yetinmiştir. Sittü'n-Nas,
Sittul-Ulema, Sittul-Kudat veya Sittul-Arab, şeklinde isim koymak yalan olduğundan dolayı kerahati çoktur,
Melik'ül-Emlak (Krallar kralı), Şahen Şah (Şahlar şahı) gibi i-simler koymak da caiz değildir. Zira bu isimler yalnız Allah'a ait olan isimlerdir.
Ondan başka kimsenin isimlerinde kullanılmaz. Eğer bizzat Peygamberin kulu maksadı ile olmazsa sadece isim vermek maksadıyla olursa,
Abdünnebi ismini vermek caiz olabilir. Fakat cumhura göre bu isim kesinlikle caiz olmaz. Zira Abd'm hakiki manası itikadında şirk koşma korkusu
vardır.
Abdul-Kabe, Abdul-Uzzaya benzeyen isimlerde caiz değildir. Bir kişiyi sevmediği lakablarla kör, topal ve şaşı gibi sözlerle anmak haramdır. Ne
kadar bu sıfatlar onda bulunsa da. Fakat bu lakab ile tanınmış olursa o zaman bu lakablarm söylenmesi caiz olur. Bir gözü kör olana körün takması
veya a'meş yani gözleri kısık olanda a'meş gibi takması. Fakat o kişi ancak o sıfatı ile, tanıyabilen kimseye tanıtmak niyetiyle olsa o zaman caiz
olur. Ashab-ı Kinamın lakabları gibi, Ömer el- Faruk, Seyfullah, Hamza, Esedullah, Ali, Halid... gibi Kuddus el-Ber, Halik ve Errahman ve Errahim
gibi, takmak haramdır.
Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, salihlerle
beraberdirler. Onlar ne güzel birer arkadaştırlar. İşte Allah'ın emrini yerine getirenlere yapılan bu ihsan Allah'tandır. Her şeyi bilici olarak Allah

kafidir." 
[135]

Biliniz ki kesin olarak biz öyle şeylere kendimizden söylemiyoruz. Ancak ve ancak Allah ve Rasulünün izahatlarını size arzediyo-ruz. Emr-i
îlahi'yi yerine getirmeyenlerin nereye gittiklerini, nereye göçeceklerini iyice bilmiş olsunlar. Bu itaat ancak ve ancak ilmin talebiyle meydana

gelmektedir. Zira Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ilim öğrenmek her müslümana farzdır. 
[136]

"Cinde bile olsa ilim öğreniniz." buyuruyor.) 
[137]

 Bu ilmi yalnız zahiri ilme tahsis etmek kesinlikle doğru değildir. Zira Allah'tan korkmasına ve
Allah'ı tanımasına beraber olmayan ve aynı zamanda, dünyadan iffetini arttırmayan ilim kesinlikle Allah katında makbul bir ilim sayılmaz. Zira
başka bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur;

"O ilmini arttıran fakat dünyaya karşı zühdünü arttırmayan kişi ancak Allah ile arasındaki uzaklığı daha fazla olur." 
[138]

 başka bir hadisi şerifti ise
şöyledir;
Ümmetim benden sonra, yetmiş üç fırkaya ayrılacak. Bir fırkadan başka diğer fırkalar hep ateştedir.-onlar kimlerdir ya Rasulullah? benim ve

ashabımın yolunda olanlardır." Buyuruyor.
[139]

Bu gün herkes haklı olduğunu iddia ediyor. Başkalarının dalalette olduğunu söylüyor. Halbuki o bir fırka ehlince malumdur.
 
Bu Fırkada Alamet Nedir?
 
Cevab: Onlar Allah ve Rasulüne davet ederler. Kalblerine Allah ve Rasulünün sevgisini sokmaya gayret ederler. İnsanları her şeyden, temizleyip
Rıza-i İlahide birleştirmeye çalışırlar. Öyle kimseler hakikaten doğrunun kardeşidirler ve Allah'tan başka kimseye hizmetleri yoktur. Diğer fırkalar
ise şeytan için çalışırlar.
Hizmet hizmet diyorlar, onların bu hizmetleri yalnızca para ve dinardır.
Zira Rasul-ü Ekrem (sav) bunlar hakkında şöyle buyurmuştur:
"Onların dinleri para olacak. Bunlar elbette hizmeti mevki ve maddeye açmışlardır. Her biri kendi dalalet yollarına çağıra ederler,
Rasul-ü Ekrem (sav) efendimiz bir gün yere çizgi çizerek 'bu Allah yoludur' buyurdular. Sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizdi,
bunlarda yollardır, bu yolların her birisinde insanları o yola çağıran birir şeytan bulunur." buyurdular.

İşte o benim dosdoğru yohımdur. Siz ona uyunuz. Başka yollara gidip de onlar sizi Allah'ın yolundan saptırmasın." 
[140]

 Bu ayet-i kerimeyi

okudular.
[141]

 Bir hadisi kutside de şöyle buyruluyor:
Sen Allah'ım benden başka ilah yoktur. Sizi yönetenlerin ve padişahların padişahıyım. O idare edenlerin kalbleri benim kudret elimdedir. Eğer
kullar benim emrime itaat ederlerse, bende o idare edenleri o insanlara rahmet olarak kılarım. Merhamet ve şefkatle onların işlerini yaparlar. Şayet
kullar bana isyanda bulunursalar, ben de o idarecileri o insanlara bela ederim. Kalblerini buğz ile onları çeviririm. En kötü azab ile ederler. Şu halde
sizi yöneten kimselere karşı kötü ahlakla beddua etmekle meşgul olmayınız. Şu halde nefislerinizi beni zikretmekle, bana dua ve huşu ile zikrediniz.

Bu şekil de olsa bende onların hakkından gelirim. Sizi onların şerrinden muhafaza ederim.
[142]

Şimdi ki müslümanlarm zahmet altında yaşamaları sefahet ve zevke bağlı oldukları içindir. Eğer doğru olarak Allah (c.c)'a bağlı olsaydık, bu
felaketler başımıza gelmezdi ve Allah Teala onlara bu fırsatı vermezdi. Demek biz zevk ve sefahate bağlı olduğumuz için bu haller bizim başımıza
geliyor. Bu belaya biz üfürmüştük. Elin yapmış ve ağzın üfürmüş.
Bu felaketin doğması kendi elimizle hazırladığımızdır.
Her hangi bir insanın benlik, enaniyet, hudbin, hudfuruş ve bencil olursa kendini beğenmesi veya haset etmesi, Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine
getirmediği için, her iki dairede de zarar görmektedir. Zira Allah Teala (c.c) şöylu buyuruyor:

"İyilik ve takva üzere yardımlasın. Kötülük ve faydası olmayan ve kin düşmanlık üzerine yardımlaşmayanız. 
[143]

Rasul-ü Ekrem efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Bir Mü'min başka Mü'min kardeşi için birbirine kenetlenen taş, beton ve tuğlalar gibidir.
Birbirinden kuvvet alır."



Taşların, betonların ve tuğlaların gevşemesi, duvarların düşmesine neden olacağından müslümanların arasında bölücülük ve fitne dedikodu gibi
ahlakı rezileyi çıkarmak İslam binasını temelden yıkmaya sebeb olur. Bunun için Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

Fitne çıkarmak, adam Öldürmekten daha kötü ve fenadır. 
[144]

Özenle üzerinde durursa bir şahsın ölümüdür. Fitne ise Alemi İslam'ın yıkılması demektir. Bunun için Rasul-ü Ekrem (sav) şöyle buyurmaktadır.

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi yeterlidir." 
[145]

Mü'min din kardeşinin noksanlarını tamamlayan, kusurlarını örtmeye, imanının kemale yetişmesine, amellerin çoğalmasına, rıza-ı ilahiyi
kazanamasına yardımcı olmaya çalışmalıdır. Her kesin ayıp ve kusurlarını meydana çıkarıp rezil etmeye, halk içinde küçük düşürmeye kimsenin
hakkı yoktur. Zira Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
Bir müslümana eziyet eden bana eziyet etmiş gibi olur. Bana edilen eziyet ise Allah'a edilen eza gibidir. Siz ne halde iseniz. Başınıza o halde

yöneticiler getirilir. 
[146]

Hakiki mü'minler din kardeşlen ile ülfet ederler. Müzminlerle sevgi ve dostluk beağlannı kesenlerde hayır yoktur." buyuruyorlar. 
[147]

Şu halde Allah ve Rasulünün yolunda kurtuluş vardır. Zira Rasul-ü Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: "Benim ashabımın yolunda olanlar kurtulacak"
Bu noktada buluşmak büyük şereftir. Tefrikada kesinlikle dalalet vardır.
Bugün müslümanlar fırkalara ayrılmış ve her biri başka bir ad altında gidiyorlar. Dünyanın menfeati için birbirlerini sevmezler. Böyle ayrılıklardan
Allah ve Rasulü razı değildir.
Şu halde kalbde iki muhabbet olmaz. Zira Allah (c.c) şöyle buyuruyor.

"Allah hiç kimsenin göğsünde iki kalb yaratmamıştır. Birisini Allah'ın muhabbetine diğerini başka olan muhabbete hasr etsin." 
[148]

Şu halde kalbe iki sevginin girmesi ve yaşamasına imkan yoktur. Zira muhabbeti Hakk'a bağlı ise menfıatlidir. Daimel evkat kendimizi kontrol
edelim halka ve menfeata bağlı olan bir kalbin Allah ile bağlantısı yoktur. Ancak ve ancak müteveccih olan bir kalp kalb-i selim olabilir. Müslüman
kalbini Hakka irtibat edecek. Bütün menfeati ve pırtiler için dini istismar yapmayacak. Zira kalbleri öyle şeylere verip kendini o zaman Hakk'tan
çıktıktan sonra, dünya menfe-atleri ve partiye kendini istismar ederek tabi olur. Parti, demek man-feat demektir.
Eğer kendi dinimizi istismar ederse o zaman her iki hastalığa da girebilir. Zira hastalık ikiye ayrılır: Birincisi hakiki, ikincisi ise vehmidir. Birinci
kısım için Allah (c.c) ismi Şafii ile Küre-i Arz olan hakiki Eczahane-i kübrasmda ve zehire ve hastalığa karşı panzehir ve şifa hazırlamıştır. O
devalar panzehirler ise dertleri ve zehiri isterler. Şu halde her derde karşı kesinlikle bir derman yaratmıştır, flaç almak tedavi olmak meşrudur.
Tedavi olmamak ve doktara da gitmemek de gayr-ı meşru ve caiz de değildir. Fakat şifayı ve te'siri Zat-ı Kibriya'dan bilmek lazım ve elzemdir.
Şöyle demeli Hastalığı o verdiği gibi İsm-i Şafii ile şifayı veren yine O'dur. Mahir müdedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir
ilaçtır. Zira hastalıkların çoğu dikkatsizlikten, hatıat-tan, israftan, perhizsizlikten, su-i istimalattan ve sefahatten gelmektedir. Mütedeyyin hekim,
muhakkak meşru bir dairede nazıhatı olabilir. Aynı zamanda da tavsiyelerde bulunur.
Su-i istimalattan, israfattan men eder. Teselli verir... Hasta o vesaya ve o teselliye itimad edip hastalığı hafıfleşir sıkıntı yerine neşe bulur.
İkinci vehmi hastalık ise; onun en müessir ilacı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer ve sahibine de çok zarar verir.
Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır bu vehmi hastalığın devamı olsa hakikata inkilab eder. Vehham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır.
(Habbeyi kubbu gibi yapabilir. Kuvve-i Maneviyesi kırıılr. Zenginse malı gider. Aklı veya sıhhati gider.)
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DOKUZUNCU BÖLÜM
 

AV BOĞAZLAMA VE HARAM OLANLAR
 
Av Boğazlama Ve Haram Olanlar
 
Zebh: Terim olarak kesmek, koparmak, şak etmek ve ruh çıkarmaktır. Aynı zamanda buna tezkiye ve zekatta denir.

[1]

Şeriaata ise; her bir mezhebte hayvanın kesilmesi için vacib olan görüşlere göre muhtelif tarifleri vardır. Hanefilerle Malikilere göre: Hayvanın
damarlarını koparmaktır. Kesim vaktinde hayvanın kesimlesi lazım olan damar ve azalar dörttür.
Holkum: Yani boğaz
Meri: Yani yemek borusu ve cedec olan iki kalın damardır. Hayvanın boynunun sağ ve solundaki iki kalın damarlarıdır. (Kesim makam lebbe olan
boynun alt bölümü ile çene ortasıdır.) Zira Rasulullah efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Kesme lebbe ile lihye ortasındadır."
Şu halde zebh yani kesim yeri lebb ile iki çene arasındaki yerdir. Lebbe boynun alt kısmını lihye ise sakal demek olur. Nahr, evdac boyundaki kalın
damarların kesilmesi demektir. Şu halde nahr boynun en alt kısmıdır. Dolayısıyla hayvanın boğazının en alt noktasından kesmek nahr olur.
Boğazının dibindedir. Zaruri kesim ise akr ile meydana gelmektedir. Hayvanın herhangi bir yerinde ok veya benzeri bir aletle yara açmak demektir.

Bunun delili şu hadistir:
[2]

Vahşi hayvanların firarileri olduğu gibi evcil hayvanların da elbette firar edip kaçanları olur. Bunlardan birisi böyle yaparsa siz de öyle hayvana
şöylece muamele ediniz: Çok veya buna benzeyen bir alet ile akr yapın yani kanını akıtınız. Şu halde özet olarak mezheplerin ittifakıyle zekat yani
kesim, yenilmesi mubah olan herhangi bir hayvanın boynunun kesilmesine denir. Yaralanmasına akr denir. Zebaih, zebh'in cemidir. Zebiha ise,
boğazlanmış hayvan demektir. Tezkiye ise hayvanı boğazından ve boğazının altından kesmektir. Buna göre zebh tezkiyenin bir çeşidi olmaktadır.
Tezkiye hem zebhi hem de diğer şekillere de şamil gelmektedir, yani şer'i şartlara uygun olarak boğazlanan her çeşit boğazlamaya tezkiye denir.
Hayvanın temiz helal olması için tezkiyenin emredilmiş olmasının asıl nedeni ta-abûudidir. Bundan başka da hikmetleri de şöyledir:
1. Bütün dinler murdar hayvanın yani leşin pis necis olduğunu bildirmiştir. Ölüsü haram olan ve olmayan hayvanların orasını ayırmak lazım gelir.
İşte tezkiye şeriata göre öyle şeyleri belirleyen bir İslam ölçüsüdür.
2. İslam şeriatı kanın haram olduğuna ve ondan sakmılmasma hükmetli. Zira kanda çok mikrop ve vücuda zararı veren hastalıklar vardır. Kesmek
ise bu zararlı kanı dışarı aarak hayvaın etinin temizlemektedir. Şu halde şer-i bir şekilde boğazlanmayan eti yenir. Hayvanın hiçbir tarafı helal
olmaz. Zira Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
Size, ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş olan bir şeyle vurulmuş, yüksek bir yerden yuvarlanmış susulmuş, yırtıcı bir

hayvan tarafından yenilmiş hayvanlar kestiklerinizden başka haram kılındı.
[3]

 Buradaki olan hayvanın helal olmasına Ayetin işareti yalnız kesilmiş
olmasına bağlıdır. Diğerleri tümü haramdır.
Başka tarafta İse Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:
Kanı akıtan bir şey ile kesilen ve üzerine Allah'ın adı anılan hayvanın etinden yeyin. İmam Ahmed ve Kütüb-i Sitte sahipleri Rafı b. Hadic'den

rivayet etmişlerdir. 
[4]

 Bunun sebebi açıklayalım. Diş bir kemiktir, tırnak ise Habeşilerin bıçağıdır. Şu halde diş veya tırnakla kesilen hayvanın kanı
hepsi de aksa bile gene eti haramdır. Zira Hz. Peygamber (sav) efendimiz diş ve tırnağı kesim aletlerinden saymamıştır. Diş ve tırnağın hükmüne
insanın ve diğer canlıların kemikleri de dahildir. Bu kemik isterse ayrı olsun isterse bitişik olsun cumhura göre farkı yoktur. Hanefiye göre ayrı olsa



helaldir. Bu istisnanın nedeni Hz. Peygamberin (sav) Efendimizin böyle emretmiş olmasıdır. Zira bu taabbudi bir ibadettir. Bunun için neden ve
niçinini sormadan emirlere uymak mecburiyetindedir. Bunun için bu istisnanın sebebini araştırmamak daha uygun olmaktadır. Allah (c.c) bütün
şeylerin hakikatini daha iyi bilir. Hayvanın kesilme sindeki olan hikmet, tüm insanların sıhhatine fayda vermek içindir. Vücuda bir hastalık
vermemek içindir. Bu da ancak ve ancak kanın etten ayrılmasıyla meydana gelmektedir. Zira akıtılmış olan kanın insana zararlı olduğu için
kullanılması kesinlikle haramdır. Zira bu kan mikrop ve birçok bakterinin yatağıdır. Bunun için insanları bu kandan uzak tutmak için haram

olmuştur. Şu halde necis olan kanın temiz ve helal olan et ve yağdan ayrılması ancak ve ancak şer-i bir kesim ile meydana gelebilir.
[5]

a- Fakihlerm ittifakiyle kesilmesi haram olan.
b- İttifakla kesmesi helal olan
c- Kesmesinde ihtilaf bulunan kısımlardan birisinin dahil olacaktır. Birinci kısımdan olan kimseler, müşrik veya putlara tapanlar hiçbir dine bağlı
olmayan ve kitap ehline ne kadar girmiş ise yani onların dinine ne kadar girmiş olmuş ise murted olan azınlıklar gibi zmdıkın çoğulu zenadik ve
zenadiketun zedüşt dinine inananlardan dünyanın ebedi olduğunu iddia eden kişi bunlar ve bunlar gibi de kitap ehlinden olmayan kafir olan
kişilerdir. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
"Allah'tan başkası adına kesilen hayvan, putlar ve putlar üzerinde kesilen hayvanlar haramdır."
Zira hayvan keserken Allah'tan başkasına yönelmesi hayvanın etini haram eder. Mürted olan kimse hangi dine dahil olursa olsun o din üzerine
bırakılmaz. Buna göre Japonya gibi putperest, Rusya ve Çin gibi Komünist veya Hindistan gibi Allah tarafından bir dini kabul etmeyen
memleketlerden ithal edilen etlerin kesinlikle yenilmesi haramdır. Batınilerin kestikleri haram olduğu gibi zikr olunmuş olan kestikleri de haramdır?
Fakat bunlar, imanını İslama tabi ettikten sonra ve batıl inancını terkederek o zaman kestikleri de helal olur. Kestiği kabul olan kimseler: Fakihlerin
ittifakiyle kestiği helal kabul edilen kişiler: Bunlar namazına devam edenler. Akıllı, ergen, erkek ve Müslüman kişidir. Zira Cenab-ı Allah (c.c)
şöyle buyurmaktadır: "Kestikleriniz müstesna" buradaki olan hitap Müslümanlara işarettir. Fakihler arasında kestiğinin yenmesi ihtilaflı olan
kişiler şunlardır: Kitap ehli, Mecusiler, serhoş, hırsız, gasıp, sabii, kadın, deli ve buluğ çağma girmemiş çocuklardır.
1. Ehli kitapların kestiklerinin Fakihlerin ittifakıyla olarak caizdir. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

Ehli kitabın yiyeceği yani kestikleridir. Size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. 
[6]

 ayetteki taamdan yani yiyecekten maksat kestikleridir.
Zira bütün insanların ekmeği, peyniri, çorbası, helvası yenir. Yahudiler ve Hıristiyanlardan başka kafirlerin kestiklerinin helal olmadığının delili
ise şu hadisi şerifdir:
Hz. Peygamber (sav) Efendimizin Hacer mecusilerine yazdığı mektuptur. Bu mektupta onlara İslam arzedilmiş, Müslüman olanlarının İslammın

kabul edileceği, Müslüman olmayanlarından cizye alınacağı, onlara kız verilmeyeceği ve kestiklerinin yenmeyeceği belirtilmiştir. 
[7]

 Bu hadis
mürseldir. Fakat ümmetin ekserisi bunu delil olarak kabul etmektedir, demiştir. Vaktaki bu hüküm Mecusilerle alakadar olursa müşrik mürted ve
mülhidler için bıttankı evla sabit lazım olur. Zira bunların küfrü daha mesuliyeti derindir. Ehl-i kitab'dan maksat, kendisi veya atalarından birisi
tahrif ve nesh'ten sonra ehl-i kitap olmayandır. Şu halde Hıristiyanlaşan Yahudi sülalesinden olması lazımdır. Zira Hıristiyan ve Yahudilerin bir
kısmı İsrail milletindendir bir kısmı da başka milletlerdedir. İsrail ise Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İshak'm oğlu Yakup'tur. Bir Müslüman erkeğin
Hıristiyan veya Yahudi dinine mensup İsrail milletinden bir kadınla evlenebilmesi için kadının baba veya anne tarafından sülalesinin önceki olan
dedelerinden birisinin adına mensup iken daha sonra gelen hak bir din ile daha neshedilmemiş ise girdiğinin o dine bilinmesi veya zanna yakın bir
ihtimal ile umulması şarttır. Şu halde kadın
Yahudi ise önceki olan dedelerinden birisinin İncil inmeden evvel Hz. Musa (a.s.)'m dinine bağlı olmasının bilinmesi veya şüpheli olması lazım
gelir. Kadın, Hıristiyan ise ilk dedelerinden birisinin Kur'an-ı Kerim nazil olmadan evvel Hz. İsa'nın dinine bağlı olması veya şüpheli olması
lazımdır. Eğer atalarının bu dinin neshinden sonra dahil olmaları veya Hz. Musa ile İsa arasındaki yani fetret zamandaki gibi öncekini neshetmeyen
bir peygamberin gelmesinden sonra girdiklerinin bilinmesi halinde de kestikleri helal olur. Onların kadınları ile evlenip Şia'nın imamiye kolu, kitap

ehli kimsenin kestiğini haramdır demişlerdir.
[8]

Bildiğime göre Şafiilerin bu şartı koşmalarında bir delilleri yoktur. Zira Sahabei gûzın (R. anhum) ehli kitabının kestiğini yemişler, kadınlarıyla
nikahlanmışlardır. Bu şartada araştırmaları olmamıştır. Hanefilere göre ehli kitabının kestiklerinden caiz olan ise kendi şeri-atlerinde kendileri için
helal olmasına inandıkları ve bizim yani İslam ölçülerinde -domuz eti gibi haram olmayan şeylerdir. İsterse onların Allah'ın ismini zikretmeleri
bilinmesin isterse de deve gibi haram olan inandıkları bir hayvan olsun. Bunların arasında hiç fark yoktur.
İbni Abbas şöyle buyurmuştur:
Yahudi ve Hıristiyanların kestiklerinin helal kılınması için yalnız ve yalnız onların Tevrat ve încil'e inanmış olmaları nedeniyledir. Hakim rivayet
etmiş ve hadisin tashihi söylemiştir. Malikilere göre ise ehl-i kitaplar için haram kılınmış olan kesimleri Müslüman için de mekruhtur. Deve eti ve
katkısız iç yağı gibidir. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
Yahudi olan kimselere bütün tırnaklıları haram kıldık. Tırnaklı olan hayvanlar şunlardır: Deve, deve kuşu,Ördek, kaz ve bunlara benzeyen
parmakları birbirinden yarılarak ayrılmamış olan tüm hayvanlardır. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Ancak sırtlarındaki ve

karınlarındaki yağlar ve bağırsaklarına yapışan ve kemiklerine karı şanyağlar müstesna.
[9]

 Cumhura göre bunların yenmesini caiz görmüşlerdir.
Zira bizim şeriatimizde bunlar için hiçbir şeyin izahatı olmamıştır. Bunların yenmesi ibahanm aslı üzerine kalmıştır.
Malikilerle Şafıilere ve İmam Ahmed'e göre tapınakları veya Hut Bayramları için kesmiş olan hayvanları mekruhtur. Zira öyle şeylerle şirklerini
ileriye götürmektedirler. Bu niyetle hayvanı kesen kimse, kalbinden Allah'tan başkası olduğu için mekruhtur saymışlardır. En doğru görüş de budur.
Cumhura göre: Hıristiyanm mesih, Yahudi-nin de Üzeyr ismine kesmesi halinde meydana gelse o zaman kesmeleri kesinlikle haram olur. Zira
Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

"Allah'tan başkası adına boğazlanan..
[10]

 "Üzerine Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin." 
[11]

Bu görüş sıhhat tarafı çok yakındır. Zira onların kestiklerinin helal olması için Müslümanın kestiği gibi şartına bağlı olarak kestikleridir. Malikiler
bunu haram değil mekruhtur demiştir. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:



Kitap verilmiş kimselerin yiyecekleri sizin için helaldir.
[12]

ayeti umumidir. Allah (c.c) ve her yüceliği meşhur olan öyle bir Zat ki, onların kestikleri hayvanlar üzerinde olan sözlerini söyleyeceklerini
bilmiştir. Bununla beraber bir de ilah adını vermeleri ibadet niyeti ile değildir.
2- Mecusinin kestiği hayvanı ve avı haramdır. Zira Mecusiler ehl-i kitapdan olmayan müşriklerdir. Çünkü onlar iki ilahın varlığına kabul
etmektedir. Onlar biri hayrın diğeri şerrin olmak üzere iki halikın olmasına inanır. Bir de Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:
Onlara ehl-i kitaba yaptığınız uygulamayı yapınız.  Şu kadar var ki kadınları ile evlenmeyiniz. Kestiklerini de yemeyiniz."
Resulullah (sav) Efendimiz buyurdu ki: "Sizler Nabatlılardan olan Fars topraklarına ineceksiniz oradan et satın aldığınız takdirde eğer Yahudi veya
Hıristiyandan alırsanız yeyiniz. Şayet Mecusinin kestiğinden olursa yemeyiniz". Sabiilerin kestikleri: Eğer onlar ehli kitaplara inançları uygun
olursa kestikleri helal olur. Şayet aksi olursa aksi olur. Yani dinleri Mecusilik ve Hıristiyanlık arasında olursa veya yıldızların tesirine inanıyorlarsa
kestikleri kesinlikle haram olur. Bu İrnam-ı Şafii'ye göredir. Ebu Hanife'ye göre sabiilerin kestikleri helaldir. Maliki'ye göre kaydsız şartsız olarak
haramdır.
3-  Kadın ve çocuğun kestikleri: Aybaşı dahi olsa kadının kestiği ve mümeyyiz olan çocuğun kestiği yenilir. Fakat erkeğin kesmesi müstehaptır.
Zira işlerde onun gücü kadmınkinden fazladır. Şafıilere göre mümeyyiz olmayan çocuğun kestiği de kerahetle beraber sahih olur. Zira kendi maksat
ve iradesi de söz konusudur. Fakat Cumhura göre kestiği haram olur. Zira mümeyyiz olmayan çocuğun maksadının olması kesinlikle sözkonusu
değildir. Zira heyvanın tutmayı bilmez. Besmeleyi anlamaz, damarların kopartılmasını bilmez.
4- Deli ve sarhoşun cumhura göre kestiği haramdır. Zira bunların maksadının olması söz konusu değildir.  Şafiilere göre ezher kevline göre deli ile
sarhoşun kestikleri kerahetle beraber caizdir. Zira Şafiilere göre deli ile serhoşun genelde maksat ve iradesi vardır.
5- Hırsız ve gâsıpların kestikleri: Fakihlerin İttifakiyle zorlanmış olan kimsenin kesmesi ve hırsız ile gasbedici kimsenin kestiğinin yenmesini
caizdir demişlerdir. Zira bunların maksad ve iradesi vardır ve aynı zamanda kesilen hayvanın kesenin mülkü olması şart değildir. Zira Resul-i
Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Sahibinin izni olmadan kızartılan ya da pişirilen koyundan söz eden Hadis-i Şeriftir. O yerde Resulullah (sav) cevabı şöyle olmuştur: "Bunu esirlere

yediriniz.
[13]

 Cumhura göre: Hıristiyan veya Yahudi'nin fasık veya namazı terkedenin kestiğinin helal olmasıdır. Fakat Cumhura göre: Bunların
kestiklerini mekruhtur. Kesen mümeyyiz, Müslüman, akıllı veya ehl-i kitap olmasıdır. Bu ehl-i kitabının zimmi veya harbi veya Tağlib oğullarından
olmaları arasında fark yoktur. Ne kadar kesen kişi mükreh yani kesmek için zorlanmış ise gene kesmesi caizdir. Kesen kimse isterse erkek olsun
isterse kadın olsun farkı yoktur. Yalnız kesen kişi kesmek maksadıyla bu kesmeyi yapsın. Adetli, temiz veya cünüp, lal, gözü kör veya fasık da olsa
gene kesimleri caiz olur. Buna mukabil Şafiilere göre: Delinin mümeyyiz olmayan çocuğun ve sarhoşun kesimi helaldir. Cumhura göre bunların
kesimi haramdır. Müşrik, Mecusi, Mürted ve Putperestin kestiği haramdır. Şafiilere göre: mümeyyiz olmayan âmânın delinin ve serhoşun kestiği
kerahetle beraber helaldir. Kadının kestiğinin helal olduğunun delili şöyledir:
"Ka'b b. Malik'in cariyesi sel dağında koyun otlatırdı. Bir tane o koyunlardan yaralanınca koşup o koyuna yetişti bir taş parçasıyla o koyunu kesti.
Ka'b Peygamber (sav) Efendimize durumu sorunca, O da, "Ondan yiyiniz" cevabını almıştır.

Fakihlerin ittifakiyle yemek 
[14]

 borusunun hayvanın sağ ve soldaki her iki boğanın yanındaki vedec denen kalın damarları (yemek borusu)nu ve
hulkum yani nefes borusunun keserek yapılan kesim ile hayvanın etinin yenmesi helal olur. Bu cümlenin Özetlenmesi şöyle olur: Yemek borusu il
enefes borusunun ve bunların yanlarında bulunan iki damarı kesmekle yapılan kesim hayvanın etinin yenmesinin helal olacağı üzerinde fakihlarm
tümü ittifak etmişlerdir. Fakat kesilmesi lazım gelen en az miktarın ne kadar olacağı meselelerinde farklı görüşler vardır: Hanefi'lere göre: Bu dört
organdan çoğunun yani üçünün kesilmesi lazımdır ki bunlar nefes ve yemek borusu ve iki damardır. Şayet zâbih yani kesen kimse bunlardan birisini
bırakacak olursa yine hayvanın eti helaldir. Zira "Evdacı (damarları) istediğin herhangi bir şey ile kopar" hadisi buna delildir. Evdac cemdir. Yani
çoğuldur. Çoğulun en azı üçtür. Ebu Yusuf a göre: Nefes borusu ile yemek borusunun ve sağ ve solundaki iki damardan birisinin kesilmesi gerekir.
İmam Muhammed'e göre herdört organdan herbirisinin çoğunluğu kesilmezse o etin yenmesi helal olmaz. Mali-kilere göre her iki damarın hepsinin
ve Hulkum yani nefes borusunun kesilmesi gerekir. Onlara göre yemek borusunun kesilmesi lazım gelmez hemen hemen onların görüşleri Hanefi
Mezhebine yakındır. Zira Resul-i Muhterem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:
Kanı akıtılan üzerine Allah'ın adının anıldığı hayvandan ye."
Başka bir hadiste ise şöyledir:
Birinci hadis Rafı b. Hadic. İkincisi ise Ebu Ümame rivayet etmiştir. İkincinin manası ise şöyledir: "Evdacı kesen bir diş sıkıştırması ve tırnağın
kesmesi ile olmadıkça o eti yeyiniz. Birinci hadis, yalnız evdacın bazısını kesmeyi istemektedir ki o da kanın akıtması-dır. İkincisi ise tüm evdacı
kesmeyi istemektedir. Zira her iki kalın damarın kesilmesi hulkum yani boğaz ile kesilmeden meydana gelmektedir. Zira vedecler yani her iki
kalmdamarlar onun etrafmdadır-lar en sahih ve en iyi bu görüştür. Şafıiler ve Hanbelilere göre boğazın yani nefes borusunun ve yemek borusunun
tümünün kesilmesi gerekir. Zira bunların kesilmesiyle hayvanın hayatı sona erer. Bunlara göre boynun her iki taraftaki kaim damarların kesilmesi
şart değil müstehaptır. Zira hilaftan kurtarmak içindir. Bir de hayvan kesmesi güzel etmektir. Hayvanda hayatı müstakırre denilen canlılık halinin
bulunması lazımdır. Hayvan bu halde olursa görebilir. Kendi istediğine göre hareket edebilir. Başka bir ifade ile hayvan o anda boğazlanmazsa da
ölmez. Şu halde Şafii ve Hanbelilere göre bu gibi hallerde üç çeşit hayatın hayvanda olması şarttır.
a- Hayatı müstemire: Tabii hayat.
b- Hayatı müstakirre: Zann-ı galiple ve alametlere dayanarak varlığına hükmedilen hayattır.
d- Kesilmiş hayvanın hayatı: Hareketi ihtiyarı duymanın, görmenin söz konusu olmadığı kesimden biraz sonraki hayattır.
Hayat-ı müstakirrenin iki alameti vardır:
a- Kesildiği zaman hayvan kuvvetlice çırpımr.
b- Kanı fışkırır. Şu halde her iki harekette biri olmazsa hayvanda o zaman hayat-ı müstakırre olmadığı için şayet kesilse de gene hayvanın eti
haram ve murdardır. Zira iki hareketten birisinin olması şarttır. Fakat hastalık veya açlık nedeniyle ölmek üzerine olunan hayvan canlı halinde
iken boğazlanırsa aynı zamanda hayat-ı müstakırre alametleri bile görülmese o hayvanın eti helaldir. Bir hayvan eğer zararlı bitki yese bir cismin



vurulması, eğitilmemiş bir hayvanın yaralaması enkaz altında kalması gibi ölüme sebebiyet verebilen birnedenle ölmek üzere olan bir hayvanda da
hayat-ı müstakirrenin bulunması kesinlikle şarttır. Şu halde o anda boğazlanmadığı takdirde derhal ölecek bir durumda ise o zaman hayvanın eti
haramdır. Öyle hayvanın boğazlamasıyla eti helal olmaz. Cumhura göre gırtlakta bulunan ve adem elması denilen veya bazılara göre boğazın üst
kısmında bulunan cevzet yani döğüm denilen boğaz çıkıntısının ortadan kesilip o çıkıntısının bir kısmı gövde tarafında bir kısmı da baş tarafında
veya az bir parçasının kelle yani baş tarafında olması şarttır. Bu itibarla en iyisi anılan çıkıntının tamamının baştarafmda olması daha uygundur.
Bununla beraber çıkıntının bir kısmının vücud tarafında kaldığı takdirde bir sakıncası yoktur. Netice itibariyle o çıkıntının en az bir parçasının yani
yüzüke kadar da olursa baş tarafında kalmasında bir sakınca yoktur. Boğaz çıkıntısının uç tarafı kesilecek olursa o takdirde nefes borusu
kesilmemiş meydana gelmektedir. Bunun için boğaz çıkıntısından bir tanesi alt diğeri de üst tarafta gelmek üzere noksansız iki dairevi suretin
geride kalması lazımdır. Şayet bu şekilde olmazsa hayvanın eti helal değildir. Zira o zaman bunu ismi zebh olmaz yani mezen değil belki ismi
parçalamaktır. Hanefılerle bazı Malikilere göre bu şekilde kesilen hayvanın eti helaldir demişlerdir. Zira bu çıkıntının aynısının kesilmesi şart
değildir. Eğer çıkıntının üstünü kesecek olursa gene hayvanın eti helaldir. Zira kesilecek bu organdan yani dört organdan çoğunluğunun kesilmesi
ile gerçekleşmiş olur. Hanefılere göre: Hayatta olduğu kesinlikle bilinirse bir de o hayvanın eti yenen cinsten olursa, o zaman boğazlanan hayvanın
eti helaldir. Boğazlandıktan sonra bu gibi alametler dikkate alınmaz. El-Muhit'de bu görüş en sahih görüştür. Fetva da buna göredir. Zira Allah (c.c)
şöyle buyurmaktadır:

"Kestikleriniz müstesna." 
[15]

Bu meseleden başka bu konuda detaylı bir açıklama yapılmamıştır. Hasta olan bir hayvan kesilmesiyle bir hareket göstermez, yalnız ağzını
yumarsa eti helaldir. Ağzını açarsa eti haramdır. Yalnız gözlerini açarsa eti haramdır. Gözlerini kaparsa eti helal olur.Yalnız ayaklarını uzatsa
yenilmez, toplarsa eti helal olur. Kesildikten sonra tüyleri olduğu gibi kalır, başka hiçir hareketi olmazsa eti haramdır. Tüyleri kalkarsa sağ
olduğuna hükmedilerek eti helaldir. Bunlar bütün kesilirken ölü veya diri olduğu kesinlikle bilinmeyen hayvanlar içindir. Boğazlanan hayvanın
etinin helal olabilmesi için bir de o hayvanın eti yenen cinsten olması şarttır. Eğer eti helal olmayan hayvanlardan birisi boğazlanırsa Hanefilere
göre yalnız derisi helaldir. Şafıilere göre kesinlikle birşeyi helal olmaz. Herhangi bir kimse iki üç hayvanı üstüste yerde sererek elindeki olan keskin

bir bıçakla bir kere besmele çekip üçünü birden boğazlarsa, onların etleri helaldir.
[16]

 Şu halde buna kıyasen fenni kesimlerde bir sıra halinde
olduğu zaman kesici bir aletin otomatik şekilde tümünü birkaç saniyede kesilmesi bir besmele ile söylemesi kesinlikle helal olur. Şayet otomatik
pala her birini ayrı ayrı kesilip arada bir duraklama oluyorsa o zaman bu boğazlama işine bakan kimsenin her hayvan için bir besmeleyi söylemesi

lazımdır. Şafii mezhebine göre, kesen müslüman olduktan sonra besmele söylemese de yeterlidir. Kesimin çabuk yapılması:
[17]

Fakihlerin cumhuruna göre kesmenin devam etmesinde hemen kesmek veya acele etmek şarttır. Eğer kesme işi tamam olmadan evvel elini
durduracak olursa bundan sonra derhal kesim işine devam ederse o hayvanın etini helaldir. Eğer orada uzun zaman geçerse o hayvanın eti haramdır.
(Zira kesme işi tamam olmadan evvel o hayvanda öldürücü tesiri olan yerlerde meydana gelmiş artık o hayvan kesimden evvel kuşkusuz olarak
öldüğü kanaatine düşünen, o hayvanın hayatından umutsuz olur.) Hanefılere göre hayvanın kesim damarlarının kesilmesinde mühlet vermeden
hemen elin acele yapılması müstehaptır. Çabuk yapmaması mekruhtur. Zira Resul-i Muhterem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah her
şeyde ihsani (yani her şeyi iyi ve güzel yapmayı) farz kılmıştır. Cihad esnasında birini öldürdüğünüz zaman bile iyi bir surette öldürün. Bir hayvanı

keserken de iyi bir surette kesin. Kesen adam, kesme aletini iyice bilesin. Keseceği hayvanı da önce dinlendirsin.
[18]

 Cumhura göre: Boynun arka
veya yan tarafından kesilmiş olan hayvanın eti kerahetle beraber helaldir. (Şu halde bu kesme işi bu şekilde ne kadar çabucak olursa da ve bıçak
hayvanm kesim yerine yetişirsede fakat o esnada hayvanın vücudunda bütün damarlar kesüinceye kadar.) Şafıilerle Hanbelilere göre de: Boğaz ile
yemek borusu kesüinceye kadar müstakir bir hayat bulunursa o zaman eti helal olur. Malikile-re göre bu şekildeki olan kesim, eğer normal kesim
işlerinde o hayvanın kesilmesi lazım olan organlara kadar ulaşacak olursa o hayvanın eti yenilmez. Zira bu durumda kesilen hayvan "meyte"
ölmüş olur. Bundan sonra kesmenin o hayvana faydası yoktur. Şu halde daha evvel öldürücü yeri yara almış bir hayvan kesilmiş olur. Şer-i kesme
işlerinden birisi de niyet veya azm (kasıt) etmektir. Şu halde kesme işlerinin yalnız olarak hayvanın öldürülmesi niyeti veya maksadı değil belki o
hayvanın etinin yenmesi niyeti ve maksadı ile yapılması lazımdır. Zira Fakihlerin ittifakiyle kesme işlerinde fiilen kesilen hayvanın bizzat
kendisinin niyet veya kasdedilmesi şarttır. (Eğer zanında hata edecek ve cinsi niyet veya kastedecek olurda isabete yanlışlık olursa bakılır:) Şayet
kesme kasdı olmadan damarların kesilmesi gerçekleşmiş olsa hiçbir kimse hayvanın kesme niyetini getirmediği için o hayvanın eti haram olur.
Örneği: Etini helal olan bir hayvana bir alet ile vurduğundan sonra o alet onun kesildiği yere değse ya da vurduğu bu alet bir eti yenen olan bir
hayvana rastgelse veya o hayvanı şer-i kanuna göre kesmek niyeti olmazsa belki Öldürmek niyetiyle olursa o hayvanın eti haramdır. Bir kişinin
elinde bir bıçak olursa onun elinden bir bıçak bir an hayvanın üzerine düşse o hayvan yaralansa veya bu bıçağa bir inek gelip sürtünse o hayvanın
boğazı ve yemek borusu kesilse buna kıyasen bir köpek kendi kendine ava doğru koşarken köpek sahibi köpeğini kışkırtsa ve o köpeğin koşmasını
sağlasa her üç yerde de esah olan görüşe göre o hayvanın eti haramdır. Zira kesmede veya avın yakalamasından fiilen kesilen ve kışkırtma
hayvanın bizzat kendisinin niyet ve kasdedilmesi şarttır. Cumhura göre: Hayvan kesen kişi iliği kesinceye kadar kesme işine devam etse veya
hayvanın başı vücudundan ayınncaya kadar bu kesmeyi sürdürse bu şekildeki olan kesim mekruhtur. Zira Hz. Ömer {ra)in bunu neyh etmiştir.
Çünkü hayvana daha fazla zahmet edilir. Bununla beraber hayvanın etiharam olmaz.zira iliğin kesilmesi hayvanın kesilmesinden sonra meydana
gelir. Hanbelilere göre bir hayvan kesildiği zaman veya pala ile eti yenen hayvanın başını gövdesinden ayrıldığında kaytsız ve şartsız olarak
helaldir. Zira bu meselede Hz. Ali (ra) ile îmran b. Husayn (r.anhuna)m helal olacağına dair fetvaları vardır. İlik (£_î*âi) beyinden başlayan ve
boyun o-murlarının dahilinden kuyruk sokumuna kadar giden beyaz bir damardır. Hayvan boğazlandığı zaman ancak ve ancak Yüce Allah'ın
ismiyle kesilir. Şu halde başkası ismine kesilen hayvanın eti haramdır, yenilmez. Aynı zamanda kesen adam da günahkar olur. Bunun için kıymetli
bir misafir veya bir devlet adamı için bir hayvanın kesilmesi kesinlikle caiz değildir. Kesilen hayvanın eti haramdır. Kesen de günahkar olur. Fakat
misafiri karşılarken değil, yalnız onu ağırlamak için kendi evinde bir hayvan keserse kesinlikle hayvanın eti helaldir. Kesen de günahkar olmaz.
Yatırlara, ziyan ellere götürülüp onların yanında kesilen kurbanlar da haram olur. O et de yenilmez. Zira ancak hayvan Yüce Allah'ın adıyla kesilir.
Kesinlikle kişinin a-dına kesilen kurbanlar Allah'a ortak koşulmuş olur. Bunun için dolaylı olarak kesen kimse küfre girer. Bunun için İslamî
ölçülere ve prensiplerine göre başta Peygamber (sav) Efendimiz için veya diğer fani olan kimselere kurban kesmek kesinlikle caiz değil ve aynı



zamanda büyük günahlardandır. İslam dininin prensiplerini bilmeyen bazı müslümanların ziyaretlerde kabristanlara kurban nezir etmesi yani
adaması veya ziyaretlerinin yerine hayvanı götürüp kurban için kesmesi veyahut küçükbaş hayvan gibi, hindi, tavuk gibi bir hayvanın kanını
akıttığı görülmektedir, öyle şeylerin yapılması kesinlikle haramdır ve aynı zamanda Kur'an ve sünnete zıd ve aykırıdır. Eğer ziyarette kesen kimse
meded beklerse kafir olur. O et de haramdır. Zira Yüce Allah (c.c) kesinlikle yaptığımız işlerimizde ortak kabul etmez. Hatta ve hatta ki bir
hayvanı boğazlarken Allah ve Muhammed adına söylenmesi bile caiz olmaz. Nasıl oluyor ki ziyaretlere ve yatırlara caiz olsun. Bir de Resul-i
Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:
îslamiyette, yatırlara hayvanın kesilmesi caiz değildir. Şer-i ölçülere göre kesilmiş olan hayvanların eti bir yıl soğuk hava depolarında dayanabilir.
Fakat İslam Ölçüleri olmayan devletlerin boğazladığı hayvanların eti ancak dört ay dayanabilir. Zira îslamî ölçülere göre şer'i boğazlamada
hayvanın vücudundaki olan kan dışarı akmaktadır ve et kandan mümkününce arınmaktadır. Bunun için ette fazla bir kan kalmadığı İçin çabuk
bozulma ortadan kalkmaktadır, îmam-ı Azam'a göre: Gebeli olan bir hayvanın doğum günleri yakın olsa o hayvanın boğazlamamak daha iyi olur.
Zira ona göre yavrusu ölü çıkarsa eti haramdır. Eğer diri çıkarsa o yavrunun kesilmesiyle eti helal olur. Cumhura göre ve Ebu Yusuf ve
Muhammed'e göre: Ö-lü çıkarsa anasıyla beraber boğazlanmış kabul olmaktadır. Şayet diri çıkarsa boğazlama ile eti helal olur. Fetva, İmameynin
içtihadına göredir. Zira aksi ise et kaybına neden olur. Cumhura göre boğazlarken veya akr iken avcı hayvanın salınması zamanında besmelenin
söylenmesi şarttır. İsterse bu hayvan kurban için olsun isterse başka birşey için olsun eğer kasten besmele terkedilecek olursa hayvanın eti
haramdır. Aynı zamanda leş hükmündedir. Unutarak terke-derse veyahut hayvan kesen kimse mükreh yani zorlanmış veya Müslüman lal (dilsiz)
biri olursa o hayvanın eti helaldir. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

"Üzerinde Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Zira o bir fısktır. 
[19]

Hanbelilere göre: Avın üzerine kasdı olsun veya unutarak olsun besmeleyi söylemeyi terk eden kimsenin avının eti haramdır. Fakat onlara göre
boğazlanan hayvan üzerine besmeleyi unutarak söylemezse o hayvanın eti helaldir. Zahirilere göre kaydsız, şartsız o-larak besmele çekmek şarttır.
Şafiilere göre: Besmelenin çekilmesi sünnettir. Terkedilmesi mekruhtur. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

Üzerinde Allah'ın adı anılanlardan yiyin.
[20]

 Şayet unutarak ve kasden besmeleyi çekmeyi terkedecek olursa o hayvanın eti helaldir.
Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

Kestikleriniz müstesna" 
[21]

Yüce Allah, boğazlanmış olan hayvanın etini helal etmiş ve besmeleyi çekmesi de şart koşmamıştır. Bir de Yüce Allah, kitap ehlinin
boğazladıklarını helal kılmıştır. Onların ekserisi Besmele çekmezler. Bunun için besmelenin çekilmesi hayvanı keserken sünnettir, vacip değildir.

Üzerinde Allah'tan başkasının adı anılmış olan hayvandır. Öyle hayvanın eti haramdır. Bu ise vaktiyle putlara kesilen hayvandır. 
[22]

 "Üzerinde
Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyiniz" işte ayetin anlamı budur. Vaktiyle putlar için kesilen hayvanların eti haramdır. Şafii mezhebinin delili
hadis-i şerifler de şöyledir:
Hz. Aişe (r.anha)den rivayet edilmiştir. Ashabdan bir kısmı: Ya Resülallah yeni Müslüman olmuş olanlardan bazı kimseler bize et getiriyorlar.
Fakat biz onların (yeni Müslüman olmaları sebebi ile belki haberleri yoktur diye) besmele çekip çekmediklerini haberimiz yoktur. Getirdikleri eti

yiyebilir miyiz?" diye Peygamber (sav)'e sordular. O da, "Besmele çekin ve yiyin!" buyurdu.
[23]

 îmam Malik'in rivayetinde ise "O kavim henüz

küfürden yeni kurtulmuşlardı, ilavesi vardır. Şu halde besmele vacip olsaydı şüpheyle beraber o etten yemeği haram ederdi.
[24]

 Adiyy b. Hatim'in
hadisi: Adiyy diyor ki: Ben Peygamber (sav) efendimize av için sordum. Şöyle şekilde cevabı oldu: "Okunu attığın zaman üzerine Allah'ın ismini
söyle" Kütübi sitte sahipleri rivayetleri olmuştur. Es-Salt es-sedüsi'nin hadisi: "Müslümanın kestiği, Allah'ın ismini zikretsin veya zikretmesin
helaldir." Ebu Davud, "Müs lüman besmele söylesin veya söylemesin o zaten Allah'ın admadır." Adamın birisi Peygamber (sav) Efendimize şu
şekilde sordu: Bizden bir adam hayvan keser ve Allah'ın adını anmayı unutursa? Peygamberin (sav) cevabı şöyle oldu: "Yüce Allah'ın ismi her
müslümanın ağzmdadır" Başka bir hadiste ise şöyledir: Yüce Allah'ın ismi her Müslümanın kalbindedir" suretinde gelmiştir. Ebu Sa'lebe'nin: "O-
kun ile avladığının üzerine Allah'ın ismini söyle, sonra ye..." gibi besmelenin çekmesi isteyen başka hadisi şerifler besmelenin mendup olduğuna
işaret edilir. Bu görüş, diğer görüşlerden daha evla olmakla beraber, fakat Cumhurun hadisleri daha sıhhatli olduğu için daha umumidirler.
Şafiilere göre besmele söylemek ve tekbir getirmek yani "Bismillahi vallahü ekber söylemek sünnettir" Hayvan kestiği zaman Peygamber (sav)
Efendimize salatu selam getirmek sünnettir. Zira bu bir itaat yeridir. Şafiilere göre kasden besmeleyi terk etmek mekruhtur. Hanefîlere göre
geceleyin hayvanı boğazlamak makruhtur, tenzihi olur. Zira bu mesele kurbana kıyas olmuştur. Bir de gece boğazlamada yanlışlık korkusu olabilir.
Bir de; Beyhakide Hasan'den:
Peygamber (sav) Efendimiz geceleyin hayvan kesmekten, ekin biçmekden ve kurban kesmekten yasaklamıştır. Bu hadisi Mürsel olarak Neylü'l-
Evtar'da zikr olmuştur. Kesenin ve kesilen hayvanın her ikisinin yüzlerini kıble tarafına yönelmesi sünnettir. Zira kıble tarafı daima evkat tazim
edilen bir makamdır. Zaten hayvan kesmekte de bir ibadettir. Zira Peygamber (sav) de kurbanını kestiği zaman kurbanı kıbleye yönelmiştir: Aynı
zamanda veccehtü vechi" okumuştur.

Peygamber (sav) Efendimiz kurbanını kestiği zaman kurbanını kıbleye yüzünü yöneltip "veccehtü vechiye" söylemesiyle başlayan 
[25]

 kadar
ayetlerini okudu. Kesen kimse de yüzünü kıbleye vermek keza sünnettir. Bunun için sahabe-i kiram hayvan keserlerken kendi yüzlerini ve
hayvanların yüzlerini kıbleye yönelirlerdi. Eğer özür ve unutmak nedeniyle kıbleye yönelmeyecek olursa gene hayvanın eti helaldir. Zira sünnetin
terketmesiyle hayvanın eti haram olmaz. Hayvanı kesen kimse rıfk ile başı üstte tutularak sol tarafı üzerine yatırarak alt çenesinde başlıyarak boğazı
üzerindeki deriyi alıp cildi görünceye kadar açtıktan sonra boğazın çıkıntısının altında boynundaki kemikte duruncaya kadar kesilen aletini götürüp
getirir. Kesen kimse solak ise hayvanı sağ tarafa yatırması caizdir. Bununla beraber solağın kesmesi mekruhtur. Onun yerinde başkasına vekalet
tayin etmesi daha uygun olur. Deve sol dizi bağlı olarak ayakta kesilir. Koyun ve sığır sol tarafı üzerinde yatırılmış olarak boğazlanır. Deveden
başka olan hayvanlar sağ ayağı serbest bırakılır. Diğer ayakları ise birşey ile bağlanır. Zira Cenab-ı Allah (c.c) develer hakkında şöyle
buyurmaktadır:



Onlar ayakları üzere iken Allah'ın ismini üzerlerine zikrederek kesin. 
[26]

 İbni Abbas bunun tefsirinde şöyle buyurmaktadır: "Onlar ayakları üzere
iken Allah'ın adını üzerlerine zikrederek-boğazlayın. Koyun hakkında ise Buhari ve Müslimde: "Resu-lullah (sav) Efendimizin koyunu yatırarak
boğazladığını" rivayet edilmiştir. Zira bıçağın sağ ele tutulması sol elde başının alınması kesene çok kolay gelmektedir. Devenin nahr suretiyle
ayakta kesilmesi diğer hayvanların da tarif edilen şekilde boğazlamasının müstehap olduğuna Fakihlerin ittifakları vardır. Bu konuda ihtilafları
yoktur. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: vana göstermemesi sünnettir. Zira hayvanı yere bıraktıktan sonra bileyecek olursa hayvanın
acısı daha fazla olacaktır. Zira Resul-i muhterem şöyle buyurmaktadır. Kestiğiniz zaman güzel kesiniz ve sizden herhangi biriniz (hayvan keseceği

zaman) bıçağını bilesin ve boğazlayıcı dahayvanı rahatlatsın. 
[27]

 Bir de Hz. Ömer (ra)'in birisini hayvanı yatırıp ayağını hayvanın yüzüne koymuş
ve bıçağını bilemekte iken elindeki kamçıyla o adama vurduğu olarak rivayet edilmektedir.
"Namaz kıl ve kurban kes" yani nahret. Nahr'ın manası, ölümü meydana getiren bir alet veya ona benzer herhangi bir şeyi boynunun bir tarafı ile
göğsü arasında bulunan çukur yerine vurulmak demektir. Bir de şu Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah, şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak Allah size

bir inek kesmenizi emretmektedir."
[28]

 Resul-i zişan (sav) Efendimiz bir deveyi "nahr" ettiği ve kendi eliyle boynuzlu iki koçu keserek kurban
ettiği rivayetle sabittir.
Hayvanı yatırmadan evvel kesici bıçağı bilemek ve keskin bir vaziyete getirmek sünnettir. Bıçağı da hayvandan saklamalıdır. Zira hayvan tehlikeli
şeyleri iyice bildiği için kesici aletleri de kesilen hay- İbn'i Abbas'tan da şöylece bir rivayet gelmiştir: "Resulullah (sav) ayağını koyunun boynuna
koyup bıçağını bileyen bir adamın yanından geçerken hayvan da gözünü adama dikmiş bakıyormuş. Bunu gören Resul-i muhterem (sav) şöyle
buyurdu. "Bu adam öldü-rülseydi ya bu hayvanı iki sefer mi öldürmek istiyor?" Teberani, el-Kebip ve el-Evsattan rivayet etmiştir. Senedi de
şahindir. Bir hayvanı başka bir hayvanın yanında kesmemesi de müstehaptır. Zira îbn'i Ömer'den şöylece bir rivayet gelmiştir:
Resulullah (sav) bıçakların bilenmesini ve hayvanların göz ö-nünden uzak tutulmasını emretmiştir. Bir de hayvana zahmet vermemelidir. Zira
hayvanı hızlıca vurmak veya kesileceği yere ayaklarından çekilerek götürmek mekruhtur. Zira bunu yaparak hayvana fazladan zahmet yapmalıdır.
Besmeleyi boğazlarken söylemesi: Besmeleden kasd olunan bunlardır. Allah'ın herhangi bir isim veya sıfatını anmaktır.
Şu halde Allah'ın herhangi bir İsim veya sıfatını anmak caizdir. İster Allah'ın ismiyle sıfat beraber olsun olmasın farkı yoktur. Örneği: Bismillah-
AIlahu Ekber-Allahu Ecellu-Allahu A'zam-Allahu-r-Rah-man -Allah -u'r- Rahim demek bu cümledendir. Ayrıca, Tehlil^lailahe illellah-Tahmid el-
hamdulillah-Tesbih^Sübhanellah da demek caizdir ve kafidir. Bununla beraber Allah'ın adını tüm millet kendi dilinde Allah'ın isimlerinden birini

söylemek boğazlayabilir. İsterse Arap-çayı bilsin isterse bilmesin fark olmaz. 
[29]

[30]
Namazın tekbîri yabancı lisanla söylemek caiz değildir. Zira Re-sul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kişinin namazı ancak ve

ancak şu şekilde kabul olur. Tekbir-i taharrumda Allahu Ek-ber lafzı söylemek, kıbleye yönelmek ve temiz su abdesin yerine koymak. Şu halde
tekbiri taharrum Arapça getirmeyen kimsenin nama zı sahih değildir. Zira onun mübarek ağzından tekbiri taharrum'u Arapça olarak çıktığı için
yabancı lisanla söylemek caiz değildir. Şayet Arapçayı beceremezse öğreninceye kadar yabancı lisanla söylemek caiz olur. Zebihatin şartlarından
birisi zabihadan yani kesen kimsenin bismillah çekmeksidir. Eğer başkaları besmeleyi çekse besmeleyi çekmeyen kimse hayvanı boğazlarsa o
zaman hayvanın eti haram olur. Kesen kimse dursa onun hatırına besmele geldiği halde söylemezse, o hayvanın eti haram olur. Zira Yüce Allah
şöyle buyumaktadır: "Bir hayvanı boğazlarken besmele söylenmezse o hayvanın etini yemeyin." Bir de hayvanı kesen onun için besmeleyi çekmesi
gerekir. Zira kendi işleri için besmeleyi çekerse, kesmek için çekmezse o hayvanın eti haramdır. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Boğazlamış olan hayvanın üzerine besmeleyi çekiniz. Bunun için bir kişi el-harndulillah dese, fakat bu hamd ile şükrün kastı olmazsa o hayvanın eti
haramdır. Bunun gibi teşbih, tehlil veya tekbir gelirse fakat hayvanın üzerine kasti olmaza o et yenilmez, haramdır. Zebi-helerinin bir şartı da
başkalarının isminden Allah'ın ismini tecrid etmek gerekir. Başka olan isim isterse nebinin (sav)'m ismi olsun, hatta bir kimse besmeleye beraber
Resulin ismini söylese o et helal olmaz. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Bir hayvanın boğazlanması Allah'ın ismiyle başka bir isim ile
olursa o et haramdır. Bir de Resul-i zişan (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: îki yerde ben zikr olunmam. Biri hayvanı boğazlarken, ikincisi ise
aksırırken. Bir de Abdullah İbni Masud (ra)'un sözüdür: Boğazladığınız zaman besmele ile beraber bir şey söylemeyin. Zira müşrikler Allah'ım
ismiyle beraber, diğer isimleri söylüyorlar. Onlara muhalefet etmek gerekir. Eğer Allah'ın ismi ile beraber Muhammed'in ismini söylerse cer ile
yani esre ile söylerse o et helal olmaz. Zira Allah ismi ile beraber bir isim ortak yapmıştır. Şayet Muhammedun yani ötür ile dese o zaman et helal
olur. Zira ismin üzerin bağlı değil belki istinafı olur. Zira Allah'ın ismiyle beraber ortak olmaz. Fakat mekruhtur. Zira zahiren vasıl olduğu için yani
vavi atife olduğu için haram suretine girmiştir. Eğer Muhammeden yani üstün ile söylese o zaman Fakihler ihtilaf etmiştir. Bazıları helal demiştir.
Zira o zaman istinafı olur. Fakat Muhammeden i Rabinda yanlışlık meydana gelmiştir. Bazıları da haram demiştir. Zira onun üstünü yani nasbi
harfi cerrin kaldırma-sıyle meydana gelmiştir. Yani Muhammeden Muhammedin söylemesi gibi oluyor ve Allah'ın ismiyle ortak olduğu için eti
haram olur. Bu örneklerde vav harfi olursa öyle şeyler meydana gelir. Eğer vavı atif olmazsa o zaman hangi iraf ile Muhammed okursa okusun o
zaman kaydsız olarak et helaldir. Zira ortaklık yoktur. O şartlardan birisi halisan ve tazim için Allah'ın ismini zikretmesidir. O isimde duanın
manasının kokusu gelmemesi geekir. Eğer Allarrummeğfir li dese bu besmele sayılmaz. Zira o zaman o duadır. Dua ile tazim olmaz. Bu tekbir
olmadığı gibi tesmiyye de olmaz. Zabihin sözündeki olan Allahümme meşahığler tekbirde olduğu gibi ihtilaf etmiştir. Tesmiy-yenin vakti:
İh'tiyarriyyedeki olan tesmiyenin vakti kesmenin vakti dir. Az bir zamanda başka besmelenin kesmeye başlamadan önce söylemek caiz değildir.
Örneği hayvanı boğazlama başlarken veya çukura düşerken hayvanı yaralamak isterken besmele çeker. Eğer bu arada birisiyle konuşur su içen ya
da ekmek ve ona benzer bir şey yerse bu kısa bir zamanda oluyorsa ilk besmeleyle iktifa edip hayvanı boğazlarsa helal olur. Fakat bu süre uzun olsa
besmeleyi bir daha çekmeden keserse Hanefıye göre eti haram olur. Fakat bu gibi konularda Şafii mezhebine göre fetva vermek caiz olur. Zira bu
mezhebe göre kasden olarak besmeleyi terk etse caizdir. Idtırarıyye-tinin boğazlamanın vakti ise hayvanın gönderme ve okun atma vaktidir.
Hayvana vurmak, vakti değil, zira Nebiyyi Zişan (sav) Efendimize vaktaki adıy bunu Hatem köpeğin avcılığından sual etti, kendisine cevabı şöyle
oldu: Okla attığınız zaman ve onun üzerine Allah'ın adını söylersen onu ye. Muallem olan köpeğini avcılığa gönderdiğin zaman onun üzerine
Allah'ın adını söylersen onu ye. Eğer bir koyunu bir kişi kesmek için yere koyarsa ondan sonra besmeleyi çekerse ondan sonra o bıçağı bırakarak
başka bir bıçağı alırsa o hayvanı son alan bıçak ile o hayvanı keserse o hayvanın eti helal olur. Zira ihti-yarrıyyetinin kesmesinde besmelenin vaki



olmasını ancak ve ancak kesilenin üzerine olması lazımdır. Aletin üzerine besmelenin çekmesi gerekmez. Burdaki olan kesilen birdir. Aletin
değişmesine itibar olmaz. Fakat bir okun üzerine besmele çekse bu ok atmasa başka bir ok atsa o hayvanın eti haramdır. Zira ıztırabı kesmede
besmelenin çekmesi okun üzerine olması gerekir. Atılana besmelenin çekmesi la-zım değildir. Eğer bir kişi oku bir şeyde atsa ve tesmiyye etse
sonra yanlışlık etse başka bir şeyde oku isabet etse o. Şeydi öldürse o. Şeydin eti helaldir. Eğer bir kimse bir koyunu kesmek için yere serse ondan
sonra o koyunu bıraksa başka bir koyunu keserse eti haram olur. Zira son koyunun üzerine besmele çekmemiştir. Hanefi'lere göre boğazlayan
kimsenin kestiği zaman: "Allah'ım! filandan kabul buyur" sÖ3'lemesi mekruhtur. Eğer kesmeden önce besmele söylerse mekruh değildir.
Yatırmadan evvel ya da kestikten sonra söylerse gene mekruh değildir. Hayvanı kıbleden başka bir mekana çevirmek sünnete aykırı olur. Hanefilere
göre koyunların nahr edilmesi yani a-yakta ve göğse yakın olan bir yerden kesilmesi buna göre de develerin kesilmesi yani çekmeye yakın yerden
yatırılarak kesilmesi gene sünnete aykırı olur. Fakat Şafii ve Hanbelilere göre sünnete aykırı değildir. Zira bunların nehiy hakkında bir hadis varid
olmamıştır. Malikilere göre deve ve zurafaların nehredilmesi diğer hayvanların zebh edilmesi vaciptir. Bunun için zaruret olmadığı takdirde sehven
de olsa yani nahr zabh ve zabh nahr olursa kesilen bu hayvanın eti yenilmez. Bu mezhebe göre de çekirgeler kesilmeden eti yenilmez. Bunlara göre
çekirgelerin zebhi şöyle olur: Başlarının kesilmesi veya başka herhangi bir şekilde olursa olsun öldürülmemeleridir. Fakat zaruret nedeniyle olursa
mesela hayvanın bir çukura düşmesi ya da kesici veya nahredici aletin olmaması gibi olursa o zaman deve ve zurafaların zabh ve diğer hayvanların
nehr edilmesi caizdir. Özetle evcil hayvanlar eğer yabani olursa Malikilere göre avlanmakla eti haram olur. Eğer yabani bir hayvan evcilleşirden
sonra kaçacak olursa ve güvercin gibi hayvanlar yabanileşecek olursa avlanamak ile eti helal olur. Cumhura göre: Hayvanın kesmesi iki çeşiddir:
Birincisi ihtiyari, ikincisi ise av hükmündeki olan zarurete bağlı zabihdir. İhtiyari kesme: Bu hayvana kudreti olduğu halde boynun alt tarafı ile
çene arasında olan boğaz kısmında yara açmak suretiyle meydana gelir. Evcil hayvanın kesilmesi lazımdır. Zira ihtiyri kesmeden aciz olduktan
sonra ıztırari kesmeye gidir. Iztırarı kesme hayvanı kesmekten aciz olunması takdirde o hayvanın bedenini herhangi bir u-duundan yara açmaktır.
O hayvanı bîr av gibi bir yerinden yara açmaktır. Malikilerden başka evcil olmayan hayvanda veya kaçtığı halinde şayet ele geçirilmesi zor ise o
zaman evcil hayvanda yabani hayvan olduğu gibi bu yola gidilir bu yol ise el Akr ismi vermektedir ki bu yara hayvanın herhangi bedenin
neresinden olursa olsun canın çıkmasını meydana getirmektedir. Akr veya zaruret hali kesimi yara açan bir alet ile lazımdır. Şu halde taş veya ağır
bir şey ile olmaması gerekir. Şu halde hayvanın bedeni herhangi bir yerinde kanını akıtacak suretinde yara açmakla o hayvana bir şey saplamakla
veya da kanını akıtmakla meydana getirmek gerekir. Hatta ve hattaki Şafiilere göre bu yaranın açılması ölüm ile sonuçlanacak bir sıfatta olması da
şarttır. Malikiîere göre hayvan evcil davarlardan olsa zaruret halindeki olan kesim ile eti haramdır. Bunların delilleri yoktur. Cumhurların delili ise
şöyledir: Resulullah (sav) şöyle buyurdu "Bu gibi hayvanların yabani hayvanlar gibi vahşilikleri ürküp kaçmaları davardır. Hayvanlardan böyle
yapanı olursa ona şu şekildeki olan yarayı yapınız. En sağlam olan görüş budur:
Hanefılere göre: Yenilen hayvanın yedi kısmı yenilmez. Bunlar akmış olan kan, erkeklere has olan zeker taşaklar, kadınlara has olan dişilik organı,
gudde, herhangi bir hastalık sebebiyle deri ve et arasında sertleşmiş olan et parçasıdır. Mesane yani sidik torbası ve öd. Zira Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır:

"Onlara hoş ve temiz olan şeyleri helal kılar. Murdar şeyleri de onlara haram kılar. 
[31]

Bu yedi şey ise tabiatın iğrendiği şeylerden sayılmaktadır. Bir de mücahidden şöyle rivayet edilmektedir: Koyun cinsinden şunları Resul-i Ekrem
(sav) kerih olarak görmüştür: "Erkeklik organı taşak gudde, dişilik organı, öd, mesane ve kan. Bu kerahet ise tahrimidir. Zira burada altı şeyle
beraber kanın da kerahet hükmünde zikredilmiştir. Herhalde akıtılmış olan kan delili kati ile kılınmıştır. İmam-ı Azam'a göre de "Kan haramdır.
Diğer kalan altısı ise kerihdir. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

De ki: Bana vahyedilenler arasında ancak şunlann haram olduğunu görüyorum"... veya akıtılmış kan. 
[32]

 Bu altı şeyler Ebu Hanife^e göre
mekruhtur. Zira bunların haram olduğuna dair delili zanni vardır. Besmele vacip ve şart olmayan mezhepler i-çin Şafii ve Malikilerin bir kısmı için
terkedilmesi yahud da Allah'ın adı ile beraber Muhammed veya başka ismini mukaffa gibi söylemek mekruhtur. Hz. Muhammed (sav) Efendimizin
İncil'deki sıfat şöyledir: "O İsmail'in soyundandır. îsmi Ahmed'dir." Hz. Amine hamile kaldığında kendisini doğuracağı çocuğa Ahmed ismini
vermesi emredilmiştir. Efendimiz kendisi için: "Ben Ahmed'im. Ahmed diye isimlendirildim" derdi. Ebû Musa el-Eş'ari'den rivayet edilir:
Efendimiz bize isimlerinisaydı biz de ezberledik. Bize şu isimleri saymıştı: "Ben Mu-hammed'im, Ahmed'im, Mukaffayım, Haşir'im, Rahmet ve
Tevbe Peygamberiyim. Ben Melhameyim." Yine Efendimiz'in kendisi isimleri hakkında şöyle buyurmuştur. "Ben Muhammed'im, Ben Ahmed'im,
Ben Mani'yim: Allah küfrü benimle mahvedecektir." Ben Haşir'im. İnsanlar kıyamet günü benim izim üzere haşrolunacaktır."
Ben Akib'im, Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur. Bu istidrarı olarak zikr olmuştur. Şu halde Allah'ın ismi ile birlikte
peygamberin herhangi bir ismi zikr olursa olsun mekruhtur, (O da hayvanın kesme zemanı söylemek bu iki mezhebe göre mekruhtur.) Diğer
mezheplere göre hayvanın eti haram olur. Bir eve haram girdi mi artık orada feyiz ve bereket eseri kalmaz. Bir mideye haram girdi mi artık onda
rahmet ve fazilet kalmaz. Haram ile beslenen bir neslin feyiz damarları kurur. Rahmet kapıları kapanır. Bunun için Resülûllah (sav) Efendimizin
yüksek terbiyesinde yetişen Ashab-ı Kiram sofraya oturduklarında yemeğin cinsine, çeşidine bakmadan hangi yoldan elde edildiğine dikkat eder.
Haram ve şüpheli ise elini dokundurmadan kalkardı. Haramın en kötüsü ve azab bakımından en şiddetlisi başkasına aid bir malı dolaylı ve
dolaysız yollardan aşırıp yemektir. Buna dinimizde "Kul hakkı" denir. Ödenmedikçe ve helalleşme meydana gelmedikçe hiçbir dua, i-badet, hac ve
tevbe ile affolunmaz. Denizde Allah için şehid olmak müstesna. Her şerefli insan, vicdanını yitirmektense şerefini yitirmeyi yeğ görür. Bismillah
her hayrın başıdır, önümüzde kabir var bu kabri kimse inkar etmez. Ömrünüz çok kıymetlidir. Bakide bu ömür ile çok iyi ve güzel şeyleri göreceğiz.
Kabir, Mü'min için zindandan bir kedersiz mekana açılan bir kapıdır. Zira bu dünya geçidir. En büyük şeref, kıymet, ancak ve ancak Ahireti ve
ukbayı kazanmaktır. Şu halde muddeinin davası doğru ve sağlam olmazsa kesinlikle dava bertaraf olur. Ey dünya ve ahiretin yaratıcısı ve hakimi!
Senin rahmin ve lûtfuna düştüm, Sana kendimi bırakıyorum ve sana iltica ediyorum. Eğer sen beni affetmezsen daha başka bir umudum yoktur.
Zira bütün kainat da sizin emrinizin altındadır. Amin amin, amin. Bi Cahi, Taha ve Yasin ve selamun al'el murselin vel-hamdü lillahı rabbil âlemin.)
[33]

Bir Kurt İbn-i Abbas'a sormuştur: O koyunun bağırsakları çıkarmıştır ve karnmıyarmıştır ona hücum etmiştir. Fakat o halde o koyun kesilmiştir.
Hz. Abbas'ın cevabı şöyle olmuştur. O koyunun eti ve dışarıya çıkmış olan bağırsakları yeme. Kesici olan kimse kesilme işini tamam etmeden
ondan başka bir adam o hayvanın karnını deşer veya gövdesinin bir bölümünü keserse o hayvanın eti haram olur. Bunun için boğazlama işi



bitmeden başkasını kesme, yüzme gibi bile olsa karışmaması lazım gelir. Boğazlamada kullanılan bıçak, kılıç, hançer gibi keskin bir alet, keskin
kamış kabuğu, çelik, demir, kurşun, bakır, tunç, altun, gümüş, taş, alimyon, ahşaptan mamul keskin bıçak olabilir. Fakat tırnak, diş ve kemikten
mamul olan bir alet ne kadar keskin olursa olsun onunla bir hayvanı kesmek kesinlikle caiz değil ve eti haramdır. Hanefîlere göre mekruhtur. Sopa,
taş gibi bir cisimle öldürülen bir hayvanın eti haramdır. Şafi-ilere göre: Herhangi bir hayvan (ehli olsun vahşi olsun) ateşli bir silah ile öldürülürse,
eti haramdır. Bununla beraber maalesef Türkiye'nin her yerde avcılar ateşli silahlarıyla öldürdükleri hayvanların etlerini yedirmek ve

yemektedirler.
[34]

Eti helal olan hayvanı boğmak, vurmak veya kurt gibi vahşi bir hayvanın yaralaması çeşidinden bir hücum olursa, sahibi bu hayvana yetiştikten
sonra keserse veya yetişmeden ölürse böyle bir hayvanın dört tarafı vardır:
1- Boğazlamadan o hayvan ölecek olursa Fakihların ittifakiyle o et haramdır. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ölü, kan, domuz eti,
Allah'tan başkası adına kesilen boğulmuş, vurulmuş» yüksek bir yerden yuvarlanmış, susulmuş, yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar

-kestikleriniz hariç olmak üzere- üzerinize haram kılındı. 
[35]

 O, beş çeşit hayvanı canlı olarak yetiştirdiğiniz ve İslam ölçülere göre kestiğiniz
takdirde o zaman eti helal olur. Bu hayvanlar vurulmuş, yüksekten yuvarlanmış, boğulmuş, canlı hayvanların bir bölümünü yemiş ve Allah'tan
başkası adına kesilmiş olanlardır. Eğer bu yara almış olan hayvanlar gözünü kırpması, ön veya arka ayağını kıpırdatması gibi hayat alameti bulunsa
ve aynı zamanda kesilse o hayvanın eti helal olur.
2- Öldürücü bir yerden yara almakla beraber zannı kuvvetiyle yaşadığı ümidini gördükten  sonra keserse  Fakihlerin ittifakiyle o hayvanın eti helal
olur. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: "Kestikleriniz ayrıdır."
3- Hayvan öldürücü ve ağır bir yara almışsa üzerinde icma e-dilmiş beş yerden olan birisi ile yara almış olarak öldürülmüş hayvandır. Beynin
dağılması, bağırsakların parçalanması ve boyun ile kafayı birbirine bitiştiren omurun kesilmesi yerleridir. Böyle hayvan öldürücü yerlerine yara
almış ve ölümü kuşkusuz olan hayvandır. Öyle hayvan, Malikilere göre eti haramdır. Şafıilere ve Hanbelilere göre hayatı bilinsin isterse bilinmesin
hareket eden veya ondan kan çıkarsa o zaman boğazlamak ile eti helal olur. Böyle durumlar ancak kurdun hücumuna uğrayıp kanı deşilmiş,
boğulmuş, yüksek yerden yuvarlanmış ve susulmuş olan hayvanlara aittir. Zira Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır. "Kestikleriniz ayrıdır." ayeti
geneldir.
4-  Öldürücü yerleri isabet almamış ise aynı zamanda hayatından umudunu tehlikeye düşmüş veya hakkında şüphe edilen hayvan Hanefîlere göre
etinin helal olmasına bağlamanın tesiri vardır. Malikilere göre de öyledir. Eğer hayvanın hayatını katı olarak bilindiği takdirde, bazı Malikilere
göre "Böyle bir hayvanın boğazlamanın tesiri olmaz ve eti de haramdır." Şafıilere ve Hanbelilere göre canı çıkmamış müstakir hayatı olan bir
hayvanın fakat hayatta kalacağından umudu yok iken o hayvanın boğazlaması caizdir. Eti de helaldir. Durumunda şüphe olursa eti haramdır. Buna
kıyasen saldırıya uğramış olan hayvanın öldürücü yere veya öldürücü olmayan yere yara almak nedeniyle o yara alan hayvanın öleceği tahmin
edilirse Hanefîlere ve Şafıilere göre öyle hayvanda boğazlamanın tesiri vardır. Bir grup da boğazlamanın tesiri yoktur demişlerdir. İmam Malik her
iki görüşte söylemiştir. İbnül Asım'e göre boğazlanır ve eti de helal o-lur. Hayatta kalacağından umudu yokmuş ve öldürücü yerleri yara almış olan
hayvan hakkında görüş ayrılığının kaynağı bu ayet-i kerime de:
"Kestikleriniz müstesna" bu istisna amdır ya da hasdır. Yani bütün hayvanlara şamil gelse o zaman istisnai muttasiledir. Bu durumda ise
boğazlamanın etkisi kesinlikle olur demişlerdir.
Şayet bu istisnai munkatie olsa yani bunların dışındaki hayvanlardan kestikleriniz anlamında olursa o zaman boğazlamanın etkisi yoktur,
demişlerdir. Hanefılere ve Malikilere göre böyle bu şekildeki olan hayattan maksad, ayağın kıpırdaması, nefes alıp vermesi gibi hayata delalet
belirtileridir. Bu gibi bir halde hayatta kalmasının mümkün olup olmaması arasında kesinlikle fark yoktur. Bu vaziyette uzun bir müddet veya kısa
bir müddet kalması da durumu değiştirmez. Sonuç olarak, hayvanın boğazladıktan sonraki hayatı kadar bir can kendisine olması gerekir ki bu
hayatta oluşun en az hudududur. Şafii ve Hanbelilere göre kesilen hayvandan bir müstakir hayatın kalması şarttır. Öyle bir hayat ki kesildiği zaman
hayvanın hareketinden daha fazla olması gerekir. Bu vaziyetteki olan hayvanın hayatta kalması veya kalmaması mevzubahis değildir. Ölmek ü-
zere olmayan bir hayvanın boğazlamasın d e etkili olduğu ve hayvanın eti helal olduğunda Fakihlerin ittifakı vardır. Fakat bir hayvanın ölmek
üzere iken boğazalamamn etkisi meselesinde de Fakihların ihtilafları vardır her dört mezhebe göre böyle bir hayvanda kesinlikle boğazlamanın
etkisi mutaberdir ve eti de helal olur. Bir başka bir kısmi ise öyle hayvana kesmenin etkisi yoktur söylemişlerdir. Bu meseledeki olan ihtilaf, ancak
ve ancak kıyas ile rivayetin rekabet ve karşılaştırmasıdır. Zira Cumhura göre biraz önce geçen (ka'bbunu) Malikin hadisini sened olarak kabul
etmişlerdir.
"Onun bir cariyesi sel-tepesinde koyun otlatırmış bir koyunun ölmek üzere olduğunu görmüş o koyuna yetişip bir taş ile kesmişti. Re-sulullah (sav)

Efendimize o koyunun durumunu sorunca o da "Onu ye-yiniz" diye cevap vermiştir. 
[36]

 Fakihlerin bir kısmı bu meselede kıyası delil olarak kabul
etmişlerdir. Bunlara göre boğazlamak ancak hayatta olan hayvanda geçerlidir. Ölü hükmündeki olan hayvana geçersizdir ve eti de yenilmez.
Cumhur Fakihlerden destek alan Hanefi alimlerin fetvaya esas olan kanaatine göre hasta olan bir hayvan boğulmuş, yüksek yerden düşmüş ve
susulmuş hayvanın en son çarenin boğazlamasmdaki olan etkisi şu şekilde söylemişlerdir:
1- Eğer boğazlama vaktinde hayvanın hayatta olduğu belli o-lursa, o zaman hayvanın hayatı ne kadar hafif de olsa şartsız olarak eti helal olur.
Kesildikten sonra isterse hareket etmesin ve aynı zamanda kan da akmasın az veya hafif hayat kesilen hayvanda kesimden sonra belli olduğu
kadarınca o hayvanın hayatından bir eser bulunmasıdır.
2- Eğer hayatta olduğunu bilinmezse fakat hareketi vardır veya kanı çıkarsa o hayvanın eti helaldir. Hareketi olmazsa veya kan çıkmazsa o zaman
eti haramdır. Hayatın ve ölümün alametleri ise aşağıdaki şekillerde belli olur. Ayağını uzatması, gözünü veya ağzını açması, bir çeşid gevşeme
olduğu için tüylerinin yatışması ölümün alametidir. Zira hayvan öldükten sonra gevşer hayatın alametleri ağzın ve gözün kapalı olması, tüylerin dik
durması, ayağın çekilmesi hayatın alametleridir. Malikilere göre hayatın alametleri şunlardır: "Az olmamak şartıyla kanın akması, ayağın
oynatılması, gözün kırpılması, kuyruğun sallanması, soluk alması, eğer hareket etse ve kan akmazsa eti helal olur. Eğer kanı aksa ve hareket
olmazsa eti haram olur. Zira hareket kanın akmasından daha o hayvanın hayatında olduğunu belirtir. Hafif bir seyirme ve çırpıntı ise hayatın
belirtisi değildir. Zira hayvanın vücudu derinin yüzülmesinden sonra az olan bir çırpıntı gösterebilir. Şafıilerle Hanbelilere göre hayatın üç çeşidi



vardır:
1- Sürekli hayat yani hayatı müstemire: Kesilerek veya bunun gibi bir yolla çıkana kadar duran doğal hayattır ki, kesim bu durumdaki hayvanın eti
helal kılmak suretiyle etkileyicisi olur.
2- Hayatı müstakire: Canlılığın ihtimalini daha çok kuvvetli olan birkaç tane alamet ve karineler ile beraber bir de ihtiyari hareketin de birlikte var
olduğu hayattır. Nefes ve yemek borusunun kesilmesinden sonra kanın fışkırmasını bu alamet ve karinelerden saymaktadır en sahih olan görüşe
göre şiddetli hareket yeterlidir. Boğazlama vaktinda hayatı müstekirenin olmasının bilinmesi şart değildir. Kanın fışkırması ve şiddetli hareket gibi
bir alamet ile o hayvanın canlı olduğunu bildirmek kafidir. Bu durum hayvanın eti helal olmasına dalalet eder. O hayvanın hayatından bir şüpheye
düşerse artık o et haram olur.
3- Boğazlanmış hayvanın hayatı görenin işitmenin ve ihtiyari hareketin birlikte bulunmadığı canlılıktır.
Böyle bir canlılığın herhangi bir nedeni var ise helaka gitmek. O sebebe bağlı olarak kabul olur. Örneğin hayvan zararlı bir ot yiyerek hasar olursa
ve can çekişecek bir noktaya kadar gelse en sahih olan görüşe göre o hayvanın eti haramdır. Fakat helak olma noktasına gelişinin bir nedeni
olmazsa örneğin; hayvan ölüm halinden önce hasta olursa veya aç kalır bundan sonra kesecek olursa eti helal olur. Eti haram olan hayvanların
boğazlanmasının bir etkisi var mıdır? Bu meselede Fakihlerin iki görüşü vardır: Hanefîlerle ve meşhur görüşlerinde Malikilere göre: Yabani olan
benzeri eti yenilmeyen hayvanlar boğazlaması olsa, eti yağı ve derisi temiz olur. Fakat insanın domuz bu karara dahil değildir. Domuzun necis
olduğu içindir. At, katır, eşek, köpek ve domuz gibi eti haram olan şeyleri boğazlamak onları eti temiz ve helal yapmaz. Evcil olmayan hayvanların
yırtıcıları ile kuşların yırtıcıları meşhur olan sahih görüşe göre boğazlanmak suretiyle tahir ve temiz olur. Hanefılerde fetvaya en kuvvetli görüş
şudur: Et ve yağ boğazlamak ile tahir olmaz. Deri ise temiz olur. Hanefîlerin delilleri şudur: Boğazlamak, necis olan sıvılar ile akan kanların
götürmesinde etkili olur. Bu pislikler gittiği zaman hayvan temiz olur. Et ve deri ise kan veya sıvı kısmında değildir. Fakat öyle hayvanın eti haram
olduğuna göre o hayvanın diğer kısmı ise kendi asıl üzere kalır ki o da tahir olur. Zira boğazlamanın etkinliği geri kalan kısma vardır. Mesela
derinin tahirlenmesinde tabaklamanın etkisinin gösterdiğidir. O deri az bir miktar suya düşerse o suyu haram etmez. Yemekten başka o deriden
faydalanmak caizdir. Fakat Hanefılerde bir başka görüşe göre bu deriyi yemeye kıyas ederek kullanılması haram olarak kabul etmiştir. Şafii,
Hanbeli ve Maliki'nin bir kısmına göre: Eti haram olan hayvanın hiçbir kısmında boğazlamanın etkisi yoktur. O hayvanın eti ise helal olduğu gibi
derisi de ete tabi olduğu için helaldir. Eğer boğazlama eti helal kılmıyorsa etden başkası da helal olmaz. Örneğin meşru olmayan boğazlamada veya
kitabsızın boğazlamasında olduğu gibi. Zira boğazlama tabaklamaya kıyas edilmez. Şu halde tabaklama rutubet ve pisliği götürmektedir. Kesmek
ise kesinlikle bunu meydana getiremez. Zira bir hayvan kesildiği zaman gene deri ihtiyacı tabaklamada vardır. Sonuç olarak eti haram olan hayvanı
boğazlamanın onu rahatlatmak için de bile olsa haramdır. Kötürüm halinde kalmış olan bir eşeği kesmek de haramdır. Zira kesmek kendisine daha
çok eziyet vermektedir.
Peygamber (sav) Efendimiz köpeklerin öldürülmesini yasak etmiştir. Fakat simsiyah köpek bundan istisna etmiştir. Onun öldürülmesini

emretmiştir." 
[37]

Kör bir bıçakla boğazlanan hayvanın Şafıilere göre iki şartla eti helal olur. Birincisi kesen kimsenin gücüyle değil de aletin kesmesiyle kesmek
gerekir, ikincisi ise yemek borusunun ve boğazın hayvanın kesilmiş bir hayvan hareketi gibi harekete varmadan evvel kesilmiş olması lazımdır.)
Hanbelilerin görüşü de bu görüşe yakındır. Şayet kesme aleti kör olursa hayvanın boğazlanması gecikirse ve hayvana azab ve zahmet verilirse eti
helal olmaz. Zira böyle hayvanın boğazlamasında helal kılacak şeyin olmasında kuşkulu ve şüphe vardır. Özet olarak Cumhura göre kemik ile
kesmek caizdir. Fakat Şafıiler kemik ile bir hayvanı kesmek haramdır demişler. (Tırnak ve dişlerin ise Hanefılere göre kendi yerinden kopartılmış
ve ayrılmış olan tırnak ve dişlerin kesimi caiz olarak kabul etmişlerdir.) Şafıiler ve Han-beliler bunlarla bir hayvanı kesmek haram kabul
etmişlerdir. îsterse bunlar vücuda bitişik olsunlar veya olmasınlar her halükarda bunlarla bir hayvanı kesmeyi haram görmüşler. Malikiler de

Hanefıler gibi kabul etmişlerdir.
[38]

Faydasız olan çok acı bir eziyet hayvana vermek başı kesmek, boynu kırmak, boyundaki iliğe yani beyaz iliğe kadar yetişmek, boynun arka
tarafından boğazlamak eğer damarları kesilinceye kadar hayatta kalırsa mekruhtur. Değilse kesme gerçekleşmeden ölüm söz konusu olacağından
helal olmaz. Hayvanı ayaklarından kesim yerine sürülemek yere bıraktıktan sonra gözünün karşısında bıçağı bilemek bir başka hayvanın gözü
karşısında kesmek de böyledir. Zira böyle hareketler hadiste sabit olanlara aykırı hareketlerdir. Hayvan soğumadan evvel derisini yüzmeye çalışmak

veya boyundaki beyaz iliği kesmek aynı böyledir. Zira rivayete 
[39]

 göre: Hz. Ömer (ra) şöyle söylemiş: "Siz bir şey yiyorsunuz ki biz onu
yemiyoruz." Hz. Ömer ona "Ey Hassan'ın babası! Bu nedir?" deyince şöyle demiş: "Sizler can çıkmadan evvel onların acele ölümlerine sebep
oluyorsunuz. Bunun üzerine Ömer (ra) bir çağırıcıya şöyle çağırmayı emretti: "Kesim gücü yeten kimse için boğaz ile lebbe yani boynun göğüse
yakın yeri tara-findadır. Canlar yani ruhlar kendileri çıkmadan evvel onların tez çıkması için acele etmeyiniz. Avrupa'da hayvanlar, başlarına
vurulan bir iğne ile uyuşturulduktan sonra kesilir. Şu halde bu hayvanlar iğneyi yaptıktan sonra uyuşur. Fakat ayılmadan evvel kesilirlerse etleri
helal olur. Zira hayvanda nefes alması, kalbinin atması canlı olduğuna işaret eder. Öyle hayvanların etleri helaldir, yenilir. Sebepsiz olarak ölmüş
olan hayvana meyte yani leş denir. O et haramdır. Başı koparılmak, kulak tozuna şiş saplamak, başına tokmakla vurulmak suretiyle öldürülen
hayvan da "meyt" gibidir. Başka bir hayvanın vurmasıyla taş veya kereste parçasının çarpmasıyla yırtıcı hayvanın parçalamasıyla ölmüş olan
hayvanın da eti haramdır. Bu şekildeki olan canlı hayvan yani eti yenilen bir hayvan, canlı iken kesilirse eti helal olur. Gebe hayvanın karnında bir
cisim ve tekme gibi bir şey vurulup bunun üzerine yavru hareketsiz kalır, sonra hayvan boğazlanır da yavusu ölü olarak çıkarılırsa o yavru meyt,
yani leş sayılır. Diri bir hayvandan kesilen parça onun ölüsü gibidir, insan, çekirge ve balığın ölüsü temiz olduğu gibi dirisinden kesilen parça da
tahir ve temizdir. Koyun ve merkebin ölüsü necis ve haram olduğu gibi dirisinden kesilen parça da necis ve haramdır. Eti helal olan hayvan diri
iken ondan kesilen, kırkılan yün, kıl, tüy temiz ve tahirdir. Fakat bu çeşit hayvanlar diri iken ondan kesilen parça haram ve necis olduğu gibi o
parçanın üstünde olan kıl, tüy ve yün de haram ve ne-cisdir. Pislik gibi temiz olmayan şeyleri yemiş olan tavuk, koyun, sığır ve deve gibi
hayvanların etleri, bu hayvanlar bir müddet hapsedilmeden kesildikleri takdirde mekruhtur. Zira bu halde etleri fena bir kokudan kurtulmuş olmaz.
Bunların hapsedilme müddeti üç gün, koyunlar için dört gün, sığırlar ve develer için de on gündür. Böyle pislik yiyen hayvana celale denir. Bu
hayvanlar etleri kokmayacak şekilde pis şeylerden yiyecek olsalar, hapsedilmeleri lazım gelmez. Etleri kerahetsiz olarak helaldir. Domuz veya



köpek sütü ile beslenmiş kuzuların eti helaldir. Zira süt tüketilerek eseri kalmaz. Şafii mezhebine göre haramdır. Eti yenilir bir hayvan şarap içip de
arkasından kesilecek olsa bunun eti kerahatle helal olur. Yalnız süt emip de başka bir şey yiyemeyen küçük kuzuların öldükten sonra karınlarından
çıkarılan peynir mayaları temizdir. Aynı şekilde koyun ve deve gibi ölmüş hayvanların memelerinden çıkacak sütler de Ha-nefı'e Regâne tahir ve
temizdir. Şafi'ye göre böyle sütler haramdır. Her iki imama göre de yani Eba Yusuf ve Muhammed'e göre de mekruhtur. Domuzun her şeyi
haramdır. Yalnızca kılından faydalanıp faydalanamayacağı hususunda ihtilaf vardır. İmam Ebü Yûsuf imam Muhammed ve İmam Şafii'ye göre
domuzun kıllarından badana fırçası yapılması ve ayakkabı dikilmesi caizdir. Domuzların darası harbe götürülüp satılması da caizdir. Kurban
yalnız ve yalnız Allah için kesilir. Herhangi bir şahsa tazim için kesilen hayvanların eti haramdır, yenilmez. Ölüye hürmet için kabri başında
kesilen hayvanların eti de helal olmaz. Fakat hayvanı Allah rızası için kesip sevabını istenilen bir Müslümana bağışlamak caizdir. Eşyada yenip
içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya aslında insanların faydalanmaları için yaratılmıştır. Onun için aslında temiz olan akla ve
sağlığa zarar vermeyen bir kısım hayvan etleri ve buğday, arpa, pirinç gibi ürünler, sebzeler meyveler ve sıvılar helaldir. Fakat bazı şeylerin
yemeleri veya içmeleri zararlı olduğu için İslam dininde haramdır. Haramı işleyen kimse dünyada şer'i cezalara Ahirat'te azaba çarptırılır. Zira

Allah tarafından kesin emriyle yasaklanan şeydir zannı ile sabit ise mekruhtur.
[40]

Tayyib olan şeylerden maksad akl-ı selimin güzel ve temiz kabul ettiği şeylerdir.
Yiyeceklerin helal ve haram olmasındaki asıl baş sahifedeki olan ayetlerdir. De ki; Bana inen vahiyde yani Kur'an'da yiyeni bir kimse için yiyeceği
şeyden -leş, kan, domuz eti veya Allah'tan başkasının ismine bir fısk olarak boğazlanan müstesna (sizin haram kıldıklarınızdan) haram edilmiş bir
şey bulamıyorum. Bununla beraber kim mecbur ve çaresiz kalırsa (başkasının hakkına) tecavüz etmemek ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla (bu

istisna edilen haramlardan da yiyebilir). Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
[41]

 onlara tayyibatı yani temiz şeyleri helal,

habis şeyleri de haram kılar. 
[42]

 (Ey Muhammedi) sana kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar, onlara de ki; Bütün tayyibler yani temiz şeyler

size helal kılındı. 
[43]

 İslami ölçülere göre kesim üç çeşittir. Vatanı suda yaşayan, vatanı karada yaşayan ve hem su hem de karada yaşayan hayvan.
Zira bu hayvanlardan kimisi kesimsiz yenir. Kimisi kesilerek yenilir. Kimisi de kesilecek bile olsa yenilmez. Vatanı suda olan yani suda 3'aşayan
başka yerde yaşamayan hayvanlar bunların yemekiçin helal konusunda bütün Fakıhlerin iki görüşü vardır. Hanefîlere göre sadece balık çeşidinden
başka suda yaşayan bütün hayvanların yenilmesi haramdır. Balığın kesilmeden eti helaldir. Ölüp de suyun üzerine çıkanlar yani tafz bundan
müstesnadır. Zira o sebebsiz olarak ölmüş.
Tafi kendiliğinden ölmüş suyun yüzüne çıkmış olsun isterse çıkmış olmasın farkı yoktur. Sebebsiz olarak öldükten sonra eti yenilmez. Bir görüşe
göre de: Tafı su yüzüne çıkmış kendiliğinden ölmüş ve karnı ters dönüp de çıkmış hayvandır. Şayet sırtı üste ise bu Tafi olmaz. Eti o zaman
helaldir. Bunun için oun karnında bulunup ölen bir balığın eti de helaldir. Eğer hangi bir sebeple ölmüşse eti helaldir. Fakat sebebsiz ölmüşse eti

haramdır. Tafi gibi.
[44]

Suyun bulanığın soğuk veya sıcaklığı nedeniyle ölmüş ise bu konuda iki rivayet vardır. Birincisi; bunlar ölümün sebebi zahir olmadığı için eti
haramdır. Diğeri ise şöyledir ve rivayeti de sahihdir. Suyun bulanığı, soğuk veya sıcaklığı nedeniyle suyun açılıp kurumasından ölen kuşların
tarafından öldürülen, buz arasında sıkışarak yahut su içinde bağlı tutularak ölen balıklar ya da orada bağlandığı yahut oraya bir şey bırakıldığı için
ölmüş bulunan. Göle veya denize atılan balık otunu yiyerek göl veya denizde ölen, avlanıp da sudan çıkarılmadan evvel onların başlarına herhangi
bir alet ile vurulup öldürülen ve ağ içinden kurtulamayıp ölen balıklar, hepsi helaldir. Hatta ve hatta ki balıklar temiz olmayan suda bulunsalar bile
gene etleri helaldir. Yalnız Tafi olan balıklar eti haramdır. Hanefılerin delilleri pek çoktur. Zira Yüce Allah, şöyle buyurmuştur: "Size mey-te yani

Ölü haram kılındı. 
[45]

 ve Onların üzerine leş ve murdar olan şeyleri haram kılar." Bir de Hz. Cabir'in rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir:
Deniz attığı veya geriye çekildiği için karada kalan hayvanları yiyiniz. Onda ölüp de suyun üzerine çıkanları ise yemeyiniz." Bu hadis zayıftır. Bir
de Hz. Ali (ra)'den rivayet edilmiştir:
Tafi olan balıkları pazarımızda satmayınız. Balıklardan başka bütün deniz hayvanları naramdır. Zira Hanefılere göre bütün balıkların çeşitleri
helaldir. Fakat deniz hayvanlarından yengeçler, midyeler, istiridyeler,İstakozlar, su aygırları, deniz domuzu gibi balık suretinde olmayan deniz
hayvanları haramdır.
Abdurrahman b. Osman (ra)'dan rivayet edilmiştir: "Doktorun biri, bir ilaçta kullanmak üzere kurbağanın öldürülmesi hakkında sordu. Resulullah

(sav) kurbağanın öldürülmesini yasak etti." 
[46]

Bu hadisin nehyetmesi aynı zamanda onların yenilmesi de neh-yetmek demektir. Zira bir hayvanın öldürülmesini nehyetmesi ya insan gibi saygı
değer olduğu içindir, yahut da yenilmesinin haram olduğu içindir. Göçegen kuşu ve Hüdhüd gibi. Diğer taraftan hürmete layık olmadığı için
kurbağanın öldürülmesi, etinin haram olması nedeniyle nehy olmuştur. Cumhura göre: Suda yaşayan ve vatanı orası olan balık ve balığa benzeyen
şu halde suda yaşayıp başka yerde yaşayamayan yengeç, su yılanı, köpek balığı vb. hayvanlar boğazlamadan eti helaldir. Hangi sebeple olursa
ölsün, ister bir avcının darbesi, bir taşın çarpması, suyun çekilmesi nedeniyle ölsün, isterse suda yüzerken ölsün, isterse de ölüp suyun üstüne
çıksın, öyle hayvanın yakalanması kesmek yerine geçer. Eğer ölüp de suyun üstüne çıkmış ve şişmiş ise o zaman hastalık getireceği için eti
haramdır. İmam Malik'e göre, su domuzu (Su aygırı) mekruhtur. Zira "Sizler kendisine domuz ismini kullanıyorsunuz" demiştir. Cumhurun delil
leri şu ayet-i kerime'dir:
Sizin için deniz avı yani seyd mesid manaya geldiği için balığın dışında kalan denizde olan bütün hayvanlara şamil geldiği için tümünü helal
olması lazımdır. Ayetin manası şöyle olmaktadır: "Sizin için deniz avı yapmak ve o avı yemek size de yolcuya da faydalı olmak üzere helal kılındı.
[47]

 bir de Ebu Hüreyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Bir adam, Rasulüllah'a rEy Allah'ın Resulü! Biz deniz yolculuğu yaparız ve beraberimizde az
su taşırız, onunla ab-dest alsak susuz kalırız. Bu durumda deniz suyundan abdest alabilir miyiz?' dedi. Hz. Peygamber (sav) Efendimizin cevabı şu
şekilde oldu:

[48]



Denizin suyu temiz. Ölüsü helaldir buyurdu.  Denizde yaşayan tüm hayvanların çeşitlerini, isimleri ne olursa olsun hepsi helaldir. Zira
İslam'ın geldiği zamanda Araplar hepsi balık çeşitlerini temiz olarak kabul ediyorlardı. Şeriat da bunu tekid ederek balıkların yenilmesini helal
kabul etmiştir. Etteki deniz avından maksat, deniz de avlanan balıklar ve diğer deniz mahluklarıdır. Bir de bu Hadis-i Şerif ile delil olaak kabul
etmişlerdir.
Denize iki ölü ile, iki kan helal kılındı. İki ölü; balık ile çekirge, iki kan da; ciğerle dalaktır. Hakim bu hadisi sahihlemiştir. İbni Hace Hakim başka
bir hadiste şöyledir: "Denizde bulunanları Allah insan için kesmiştir." Bu hadisi Buhari mavkut olara zikretmiştir. Diğer başka cumhurun delilleri
amber balığıdır." Ebu Übeyde ve arkadaşları bu balığı deniz kıyısında ölü olarak bulmuş ve bir ay süreyle şişmanlayacak kadar yemişlerdir ve

onun içi yağından vücudlarına yağını sürmüşlerdir. Peygamber (sav)e de bu balıktan bir parça götürmüşler, o da o parçadan yemiştir. 
[49]

 Başka
bir delilleri ise suda yaşayan hayvanın kanının olmamasıdır. Karadan başka yerde yaşamayan hayvana kara hayvanı denilir.
Karadan başka yerde yaşamayan olan hayvanların üç çeşidi vardır:
a- Kanı olmayan sinek, arı, kurt, karınca, eşekarısı, örümcek, surgan böceği, hamam böceği, kurtçuklar, sivrisinek, sunsun. Çekirgenin bütün
çeşitleri, iğneli ve zehirli hayvanlar, bal arısı, eşek a-rısı, akrep ve benzeri hayvanlardır. Çekirge ne kadar kansız ise de onun eti helaldir. Diğerin
yenilmeleri haramdır. Zira Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır:
Ve onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar." Aklı selimin bu hayvanların tümünü güzel ve temiz kabul etmiyen ve insan bunlardan midesi
bulandıran pis şeylerden kabul olmuştur. Fakat çekirge ve ona benzeyen tüm çeşitlerinin eti helaldir. Zira Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle
buyurmuştur:
Bize iki meyte yani ölü helal kılındı."
Hadiste geçen iki ölüden maksat ise balık ve çekirgedir. Mali-kilere göre çekirgelerin boğazlarını veya sebebsiz olarak ölmemelerini kabul
etmişlerlerdir. Örneğin: Sıcak suya konulması veya yakılması, bir organın kesilmesi gibi. Hanbeliler'e göre: Canlı olarak çekirgeyi yutmak
mekruhtur. Zira hayvana zahmet vermek oluyor. Balığı canlı olarak yutmak ise haramdır.
b- Akan kanı olmayan tüm yılanların çeşitleri. Kertenkeleler ve bunların büyükleri olan kelerler. Vaziğ denilen sam-ı ebreski derisi kurbağaya
benzemektedir. Fakat kuyruğu uzunca bir sürüngen çeşididir. Ve zehirlidir. Bunların büyüklerine de Arap lisanıyla (Sam-ı ebres) denir. Bu hayvan
zehirlidir. Yerde yaşayan tüm haşereler, yer fareleri, canlılar, gelincik, kurt, keneler, kelepcerboğa, kirpiler ve bunlara benzeyen tüm çeşidleri
haramdır. Bunların vücuda zarar vermesi sözkonusu olduğu gibi,insan nefsi de bunlardan tiksinir, aynı zamanda bunlardan bazıları zehirlidirler.
Hatta ve hatta ki Peygamber (sav) Efendimiz bunların öldürülmelerini emretmiştir.
Peygamber (sav) şöyle buyurdu "Beş zararlı hayvan vardır ki ih-ramlı iken de ihramsız iken de öldürülürler: Yılan ve ceset yiyen ala karga yani

saksağan. Fare, kuduz köpek ve çaylak." Bir başka riva yette karga yerine akrep de sayılmıştır.
[50]

Resulûllah  (sav)  şöyle buyurmuştur:  İsrail oğullarından bir kavim, insan suretinden çıkarılıp başka bir mahluk suretine çevrilmiş olmak suretiyle
ortadan kaybolmuşlardır. Bunların ne gibi şeyleri yaptıkları bilinmemektedir. Bu kavim sıçandan başka bir mahlûka çevrilmiş olmasını sanmam.
Zira sıçan (içsin diye) bir yere deve sütü konulduğu vakit içmez de, koyun sütü konulursa içer. (Bilindiği gibi Beni israil'e deve eti ve sütü haram

kılınmıştı.) 
[51] Peygamber (sav) Efendimiz nelerin öldürülmesini emrettiği ve ona fasıkçık dediği rivayet edilmiştir. 

[52]

îbn-i Ömer (ra): Ben Peygamber (sav)'i minberde hutbe okurken ve söylerken işittiği rivayet edilmiştir. Yılanları öldürün, bahu-susen belinde iki
siyah hat olan yılanla kısa kuyruklu yılan öldürün. Zira onlar gözü kör eder. Hamile kadının karnındaki çocuğu düşürmeye sebeb olurlar. Ben bir
yılanı öldürmek için arkasından koşup kovalarken, Ebülübabe: Onu öldürme! diyebağırdı, dedim ki: (Resulûllah (sav) kesin olarak yılanları

öldürmeyi emretmiştir.) Lûbabe "öyle fakat bundan sonra ev yılanları öldürmeyi yasakladı ve "Zira onlar ev sakinlerindendir" dedi.
[53]

Bir rivayette: Köpekler Allah'ın mahlukatmdan bir nev-i yani çeşidi olmasaydı, öldürülmelerini emredecektim. Fakat onlardan simsiyah olan
cinsini Öldürün. Kim bir keleri ilk vuruşta öldürürse ona şöyle şöyle ödül vardır... Hanefiler ve Malikilere göre: Keler haramdır. Zira Resül-i
Ekrem (sav) bu meselede kendisine soru sorduğu zaman Hz. Aişe'ye onu yemeyi yasaklamıştı. (ed-dab) kuyruğunda çok boğumlar vardır. Ve kubur
faresine benzemektedir. Sürüngenler cinsindedir. Şu halde Hanefiler ile Ma-likilerden gelen bir görüşe göre, keler haramdır. Cumhure göre kelerin
etini helal kabul etmişlerdir. Zira Peygamber (sav) önünde kelerin yenilmesine itiraz etmemiştir.
Halid b. Velid r.a.'den rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) ile beraber Meymüne'nin evine girmişler, önlerine bir pişmiş kertenkele getirmişler,
Peygamber (sav) yemek üzere elini uzatınca, orada bulunan kadınlardan biri (yemek istediği şeyin ne olduğunu Hz. Peygambere anlatın) demiş.
Onlar da: (Bu kertenkeledir, Ya Resülallah) deyince, Resülüllah (sav) elini çekmiş. Halid diyor ki; bunun üzerine: (Kertenkele haram mıdır Ya
Resülallah?' dedim. Peygamber (sav): (Haram değildir. Fakat aralarında yetiştiğim halkın memleketinde yani Mekke ve çevresinde yoktu da bunun
için yiyemiyorum) buyurdular. Halid diyor ki: Bunun üzerine kertenkeleyi önüme çekip yedim. Peygamber (sav) de bakıyordu, bana yasak da

demiyordu.
[54]

Resülullah'dan kellerden sorurdu: Resül-i Ekrem (sav) cevabı şöyle oldu. Ben yemiyorum haramdır de söylemiyorum. Başka bir rivayete ise: O

halaldir. Fakat benim yemeğim değildir. 
[55]

Malikiler haşlandığı ve kızartıldığı takdirde sümüklü böceğin yenilmesini helal olarak kabul etmişlerdir. Fakat kendi başına ölen salyangozu haram
kabul etmişlerdir. Malikilere göre diğer mezheplere göre muhalif olarak tiksinti veren çeşitli haşaratın yenilmesinin helal olduğunu söylemişlerdir.
Zira diğer mezheplere göre tiksinti verdikleri için haram kabul etmişlerdir.
Şafıiler, kirpi, gelincik, cerboğa, tilki, kursak, samur hayvanlarını helal olarak söylemişlerdir. Samur: Kediye benzeyen bir hayvandır. Tilkinin bir
çeşididir. Vatanı da Maveraunnehir'dir. Fenek ise: yumuşaklığı için derisi kürk olarak kulanılmaktadır. Zira çöl Arapları bu hayvanların
tiksinmeksizin yerler. Arapların yani Hicaz ehlinin asr-ı saadette ve zenginlik halinde hoş ve güzel kabul ettikleri her şey helaldir. "Pis" dediği şey
ise haram kılınmıştır. Zira Peygamber (sav)'e Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Onlara hoş ve temiz olan şeyleri helal, pis ve leş olan

şeyleri de haram kılar. 
[56]



d- Akan kanı olan hayvanlar ki, bunlar ya evcildir, ya da yabanidirler. Evcil olan hayvanlar "el En'am" diye bilmen deve, sığır ve koyun olup,
bunlar icma ile helaldir. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

"En'am'ı da sizin için yarattı ki bunlarda sizin için ısıtıcı ve koruyucu maddeler vardır. Onlardan yersiniz de.
[57]

 "Allah onların bazısını binesiniz,

bazısını da yiyesiniz diye en'amı (davar ve diğer hayvanı) sizin için yaratandır. 
[58]

 "Size okunacak olanlar hariç olmak üzere anam helal kılındı.
[59]

 En'amda maksad manda, keçi, deve, koyun, sığır, beygir, ceylan, yabani sığır, geyik, yabani eşek, vahşi sığır, sıtram, tilki, tavşan, Arap tavşanı
kirpi, ada tavşanı, samur, sincab, zürafa ve Arapların temiz ve hoş kabul ettikleri ve şeriatında helal olduğunu söylediği tüm hayvanlardır. Fakat
katır veya evil merkep gibi şeriatın haram kabul ettiği hayvanlar en'am'dan istisna edilmiştir. Zira Cabir'den şöyle rivayet edilmiştir:
Hz. Peygamber (sav) Hayber günü evcil merkeblerin etini haram kıldı. Atların etinin yenmesine ruhsat verdi. Yine Cabir'den şöyle rivayet
edilmiştir. Hz. Peygamber (sav) Hayber günü evcil merkeplerin etini haram kıldı. Atların etinin yenmesine ruhsat verdi. Yine Cabir'den şöyle
rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber (sav) bize at eti yedirdi, evcil ve evcil merkep etini yasakladı. Esma'dan şöyle rivayet e-dilmiştir: Resulullah

zamanında Medine-i Münevvere'de iken bir at kestik ve yedik. 
[60]

 Katırlarda evcil merkeplere dahildir. Zira katır eti haram olan bir hayvanla, eti
helal olan bir hayvandan meydana gelmiştir. Bunun için merkebin haram olması atın helal olmasına ağır basar. Şu halde katırlar ise eşeklerden
doğar. Bir hayvandan doğan hayvanın haramlığı konusundaki hükmü anasının hükmüne göredir. Bunun için Şafıiler, Hanefilerle, Hanbelilere
aykırı olarak biri evcil biri yabani hayvanlardan doğan tüm hayvanları haram olarak kabul etmişlerdir. Hanefi, ve Hanbelilere göre bir kavide,
Malikilere göre de katır eti mekruhtur, yenilmez. Şu şartla ki babasının at olması gerekir. Babası merkep, anası at olursa bazı ilim adamlarına o
zaman mekruh değildir. Ez-zahire at eti İmam Ebû Hanife'ye göre mekruhtur. İmameyne göre mekruh değildir. Kerahatten maksud tahrimİdir. Atın
üstü ise, eti gibi mekruhtur. Türkçemizde buna kımız denilir. Yabani bir merkeb evcilleştirilse evcil olan bir merkeb yabineleşse yine aslı gibi helal
helaldir. Haramda haramdır. Her üç imama göre biri evcil bir yabani hayvanlardan doğan bütün hayvanlar helal olmak geçerlidir. Zira tüm şeylerde
mübahlık asıldır. Zira aslolan odur ve onların delilleri umumi ifadesi bunu göstermektedir" diyorlar. Ebu Hanife'ye göre at etinin mekruh
olmasındaki sebep hayvanın binek olarak bir de cihatta kullanılmasıdır.
Ehli eşek, katır ve atın yenilmesinden Resulullah (sav) nehyet-miştir. "Size at ve ehli eşekin eti haram olmuştur." Resulullah'dan şöyle rivayet
edilmiştir: "At üç kişi içindir. Birisi için vızrdır. Birisi i-çin ecr içindir. Birisi için de örtü içindir." Eğer atın eti helal olsaydı Resul-i Ekrem (sav)
şöyle buyuruyordu: "At dört kişi içindir, dördüncüsü ise yemek içindir."
Evcil olup pençesi bulunmayan tavuk, güvercin, kaz, turna ve ördek gibi hayvanda boğazlanmak şartiyle helal oldukları Fakihlann ittifakıyle kabul

edilmiştir. 
[61]

Kuşlardan bütün halkalı sahiplerinin eti yenilir. Güvercinin ismi bütün kuşlara şamildir. Resulullah'dan (sav) şöyle rivayet olmuştur. Bir seviyede
uçuş yapan kuşlarının eti terket yani eti yeme defe çalmak gibi uçuşundan her iki kanatlan hareket etmek. Eti ye, serçenin şeklindeki olan bütün
kuşların eti helaldir. Zira Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Hiçbir insan yoktur ki bir serçe veya ondan daha büyüğünü hakkını vermeden haksız
yere öldürsün de Allah onu sorguya çekmesin. (Haklı olarak öldürmek nasıldır Ya Resülallah?) diye sorduk. Peygamber (sav) "Hakkı, boğazlayıp
yemektir. Fakat başı kesilip atılmaz" buyurdular. Suyu insan gibi içen ve öten kuşların hepsi helaldir: Turna, tokul, kaz, tavuk, kuta, çeklic gibi.
Andeli b. Zerzuh bülbül ve benzeri kuşlar helaldir. Bir tarife göre, kuşların etinin yiyilmesİnin nişanı, tane toplayıp yemlerinin yiyilme-mesinin
nişani de dişlerinin kenarları veya tümüyle et ve kokmuş bozulmuş yeyler yemeleridir.
Yabani hayvanlar İmam Malik'den başka cumhura göre azı dişleri bulunan yırtıcı ve dişlerini silah yerine kullanan tüm yırtıcı hayvanların
yenilmesi haramdır. Aynı şekilde pençesi olan yırtıcı kuşlar da böyledir. Zira bu gibi hayvanlar leş yer. Azı dişi kuvvetli, yırtıcı bulunan yabani
yırtıcılar, aslan, kurt, sırtlan, kaplan, pars, tilki, kara kedisi, sincap, kursak, samur ayı, maymun, sansar ve tilkiden büyük köpekten küçük pençe
tırnakları uzun çakal gibi yırtıcı ve evcil olmayan hayvanlar da aynı şekilde haramdır. Kuşlar arasında pençesi olan doğan, kartal, kırlangıç, yarasa,
çaylak, şahin, çakır, baykuş, karga yavrusu değişik çeşitleriyle karga, kerkenez kuşu, akbaba, papağan ve diğer yırtıcı kuşlardır. Şafîilere göre
etlerinin kötü olduğu için tavus ve papağan kuşunu haram kabul ederler. Onlara göre (serçeden büyük serçeleri avlayan) göçeğen kuşuna da
haram diyorlar. Keza onların yanında hüdhüd eti de haramdır. Hanbe-lilere göre bunların hakkında iki rivayet vardır. Birincisine göre her iki kuşun
eti helaldir. Zira her ikisinin kuvvetli pençeleri yoktur. Bir de bunların yenilmelerinde tiksinti yoktur. İkincisi ise Peygamber (sav)'in karınca arıyı
ve göçeğen kuşuyu öldürmeyi nehy eden hadisi nedeniyle haram olarak kabul etmişlerdir. Azı dişileri ve pençeleri o-lan hayvanlardan haramlığm
delili ise Peygamberin (sav) Hayber günü yırtıcı hayvanlardan azı dişi olan tüm hayvanı kuşlardan da pençesi olan tüm kuşu yemeyi nehy ettiğine
dair Kütüb-i Sitte sahipleri ibni Abbas'tan rivayet etmişlerdir. (İmam Malik'e göre dört ayaklı yırtıcı hayvanların tercih edilen görüşe göre bunların
tümü haram olarak kabul etmiştir.) Malikilere göre pençeli olan olmayan tüm kuşların eti helaldir. Zira Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır:

De ki: Buna vahy olunanlar arasında yiyen bir kimsenin yiyeceği içinde ölü eti, kan... Başka haram kılınmış bir şey bilmiyorum. 
[62]

Bu Ayet-i Kerime'de zikredilenlerinden başka helaldir. Hadis-i Şerifteki olan nehiy ise kerahete hami olmuştur. 
[63]

Ön dişleri zaif olan, bunlarla herhangi birşeyi parçalama imkanı olmayan hayvanın eti haram değildir. Bunun için sırtlan, tilki, kursak, samur ve
cerboğa gibi azı dişleri zaif olan hayvanların yenmesini helal saymışlardır. Şafîilere göre ekin kargası helaldir. Bunun ismi kargadır. Hanbelilerin
görüşleri de aynıdır. Onun yanında da sırtlanın yenilmesine ruhsat vermişlerdir. Zira Hz. Cabir'in şöyle dediği rivayet edilmektedir: "Sırtlan av

hayvanı mıdır?" - Evet. "Onun etini yiyebilir miyim?" - Evet. "Buna Hz. Peygamber mi müsaade etti?" - Evet.
[64]

 Bir başka lafzında ise şöyle
denilmektedir: "Resulul-lah (sav) sırtlan hakkında sordum. Bana "O bir av hayvanıdır" dedi. İhramlı bir kişi onu avlayacak olursa, onun karşılığında
bir kaç fıyde verir. Tavşanın eti de helaldir. Zira Muhammed b. Safvan'dan şöyle rivayet edilmiştir:
O iki tavşan avlamış ve bunları iki keskin taş ile kesmiş. Re sulullah (sav)'a gelmiş o da onları yemesini emretmiştir." Bunu Ahmet Nesai ve İbni
Mace rivayet etmiştir.
Enes'ten rivayetlerine göre bir tavşan yakalamış. Ebu Talha o tavşanı kesmiş ve Enes ile o tavşanın uyluğunu Resulullah (sav)'a göndermiş.



Resulullah da bunu kabul etmiştir.
[65]

 Evcil olmayan hayvanlardan azı dişi ve pençesi bulunan hayvanların dışındakilerin tümünün etleri helaldir.
Zira ser-i şerif bazı hayvanların etini insanlara nimet olarak helal kılmıştır. Bunların bir kısmı şunlardır: Deve, koyun, sığır, keçi, manda, beygir,
geyik, ceylan, yabani sığır, değişik cinsleriyle yaban eşeği, sırtlan, tilki, tavşan, arap tavşanı, kirpi, oda tavşanı, samur, sincap, zürafa, deve kuşu,
tavuk, kaz, tokui, ördek, hindi, turna, bülbül, kumru, güvercin, üveyit kuşu, bağırtlan, keklik, sığırcak kuşu, bıldırcın, çil kuşu, arı kuşu, tüm
serçelerin çeşitleri, ekin kargası, su kuşlarının tüm çeşitleri, yalnız leylek bu hükmünden değildir. Eti haramdır. Hanefılere göre: Tilki, kirpi,
yenilmesi kabul etmişlerdir. Hanefılere göre saksağan kuşunun eti helaldir. Bu kuş beyaz ve siyah renkli, kuyruğu uzun, kanadı kısa, gözleri civaya
benzeyen bir hayvandır. (Araplar o saksağanın sesini yumsuz olarak sayarlardı.) Bu aynı zamanda hem tane hem de leş yer. Şafiilere göre bunun eti
haramdır. Bunun gibi dağlarda yaşayan büyük kuzgunu da haram olarak kabul etmişlerdir. Zira bu hayvanlar tiksinti veren hayvanlardandır.
Safirlere göre küçük kuzgun haram olduğunu kabul etmişlerdir. Bu kuzgun kuşu siyaha yakın kül renklidir. Hanbelilere göre saksağan kuşu
yemeyi haram olarak kabul etmişlerdir. Zira bu kuş leş yer. Sonuç olarak Hanifelere göre karganın üç çeşidi vardır. Birisi yalnız tane yer, leş
yemez. Bunun ismi ezzardır. Bunun eti helaldir. Mekruh değildir. İkincisi yalnız leş yer bunun etini yemek mekruh değildir. Bunun ismi de leş
kargasıdır. Üçüncüsü ise bazı zamanda tane, bazı zamanda leş yer. Bunların eti yemek ise Ebu Hanife'ye göre mekruh değildir. Ebu Yusufa göre
mekruhtur.

Ibn-i Abbas r.a.'den: Peygamber (sav) dört hayvanın yani karınca, arı, hüdhüd kuşu ve göçeğen kuşunun öldürülmesini yasak etmiştir. 
[66]

Cabir r.a şöyle demiştir: Peygamber (sav) kediyi yemeyi ve satıp parasından faydalanmayı yasak etti.
[67]

 Pençesi bulunmayan evcil olmayan toy
kuşu tavuktan büyük ve boynu uzundur. Serçe çeşitleri, turna kuşu aynı şekilde, ekin ve tane yiyen karga, bülbül, keklik, sığırcık kuşu, kaya kuşu
gibi kuşlar da helaldir. Yani etleri yenilir.
Hem suda hem de karada yaşayan kurbağa, kaplumbağa, yengeç, yılan, timsah, su aygırı ve benzeri hem karada hem de suda yaşayan hayvanlardır.
Bu meselede üç görüş vardır. Hanefılere ve Şafı-ilere göre; Bu hayvanların etleri haramdır. Zira bu hayvanlar tiksinti veren olan hayvanlardandır.
Başka bir tarafından da ise yılan da zehirlidir. Bir de Peygamberin (sav) kurbağanın öldürülmesinin hakkında nehyi vardır. Eğer eti helal olsaydı
onun öldürülmesini yasak etmezdi. Malikilere göre: Kaplumbağa, yengenç, haşaratlar ve kurbağanın etlerini yemek helaldir. Zira onlara göre ne
kadar bunlar tiksinti veren hayvanlarda ise de fakat bunların hakkında tiksinti veren bir delil olmadığı için bunların yenilmesi helal kabul ederler.
Hanbelilere göre: Deniz hayvanları arasında karada da yaşayan bütün çeşidiyle hayvan örneği: su kuşları, su aygırı, kaplumbağa gibi hayvanların
boğazlamak şartıyla yenilmesini helal olur. Yalnız yengeç kesilmeksizin eti helaldir. En sahih olan görüş ise yengeci de kesilmeden yemek
haramdır. Kurbağanın yenilmesi haramdır. Zira Re-sul-i Ekrem (sav) öldürülmesini yasak etmiştir.
Abdurrahman b. Osman r.a.'dan rivayet edilmiştir: Doktorun biri, bir ilaçta kullanmak üzere kurbağanın öldürülmesi hakkında sordu. Resulullah

(sav) kurbağanın öldürülmesini yasak etti.
[68]

 Aynı şekilde timsahın yenilmesi de haramdır. Malikilerden başka diğer mezheplere göre boynu arka
tarafından kesmek bir sakınca yoktur. Yalnız bir kerahet vardır. Bir alet ile hayvana zahmet vermeden direncini azalttıktan sonra da kesilmesi
caizdir. Eğer bir alet ile kan a-kıtılıp bundan sonra da kalıcı hayatı olduğu da bilinmeden evvel kesilirse, o zaman yenilmesi haram olur. Şu halde
tabii hayatı bulunduğu zaman kesildiği takdirde yenilmesi helal olur. Buna göre îslam-da boğazlamadan evvel öldürücü olmamak şartıyla
uyuşturma ilaçlarının kullanılması helaldir. Hayvan kesildiği zaman karbondioksit kullanmak gibi. Eğer bu gibi ilaçlar kullanıldığı zaman,
boğazlamak vaktinde hayatın olmasını galip bir zann-ı ile olursa o et yenilir. Zira bu durumda hayvana zahmet vermek söz konusu olmaz. Fakat
keser, sopa, balta, odun gibi bir ağırlıkla yahut silah ile bayıltıp yere düşürmek veya elektrik akımı ve bunun gibi her çeşid uyuşturucu bir şey
kullanmak kesinlikle haramdır. Zira bu gibi şeyleri hayvana zahmet verdiği için haramdır. Şayet öyle şeylerin kullanılmasını o-lursa da tabii hayatı
kesim esnasında yaşamaya devam etmekte ise boğazlamadan sonra eti helaldir. Vurmak ile hayvanın beyindeki sinirleri hepsi kaybetmek
durumunda Malikilere göre o hayvanın etinin yenmesini haramdır. Zira o hayvan öldürücü yerlerinden birisine darbe almıştır. Şu halde darbe alan
hayvanın hayatta olduğu kesin olarak bilinirse ve ondan sonra kesim işlerine başlanırsa Malikilere göre helaldir. Şafii ve Hanbelilere göre bu
durumdaki olan hayvanlar boğazlandığı zaman onlarda müstakar bir hayat yani kanın fışkırması veya şiddetli derecedeki kıvırmalık gibi bir hareket
bulunduğu takdirde o hayvanın eti helaldir. Hanefi'lere göre ise eğer hayvan kesen kimse acele olaak damarlarını keserse eti helal olur. Bu zamana
göre mezbahalarda süratli ve keskin aletlerle kesim yapılmaktadır. Bu boğazlama işleminin uyuşturma veya bayıtma işleminden hemen birkaç
saniye sonra yapılması gerekir. Şu halde öyle kesimler şer-i uygulamaya uygun olduğu için caizdir. Hıristiyan ülkelerden ithal edilen kesilmiş
hayvanların etlerinin, üzerine besmele çekilmemiş bile olsa yenilmesinde bir sakınca yoktur, öyle hayvanların kesilmiş olmasının şartları ise
boynunun dağıtılmamış olması bir de boğulmuş olmaması lazımdır. Hindistan, Japonya, putperest veya dinsiz ülkelerden ithal edilen etlerin
yenilmesi kesinlikle haramdır. Hıristi-yanın kestiği hayvanın üzerine, Allah'tan başkasının ismini anmışlar
ise Malikilere göre o kesilmiş olan hayvanın üzerine tekbir getirerek ehli kitabına kestiklerinden yemek kerahetle beraber helaldir. Şafii ve
Hanbelilere göre bu gibi etlerin yenilmesini haram olarak kabul etmişlerdir. Şiiler de bu görüşü kabul etmektedirler. Hangi ülkede o-lursa olsun
kesinlikle domuz eti haramdır. Hatta ve hatta ki zaruretin olduğu iddia edilse dahi gene haramdır. Zira domuzun eti her zaman haramdır. Komünist
ülkelerde eğitim gören öğrencinin et ihtiva eden yemekleri yemekten sakınması lazımdır. Aynı zamanda Avrupa'dan ithal edilmiş konserveler ve
sebzeler, gıdalarla, bitkisel yiyeceklerle yetinilmesi kesinlikle vaciptir. Yenilmesi haram olan bu gibi etlerin hiçbir zaman yenilmesi helal olmaz.
Zira bu mesele de zaruretin manası yoktur. Hatta ve hatta ki şer'an helal olan yiyecekler ile kişi telef olmaktan kendisini muhafaza edebilir. Fakat
domuz eti ve bunun gibi olan etler şer'an yasak olan etler ve yiyeceklerdir. Kişi telef olmaktan kendisini koruyamaz. Bizlere çok sık söylenilen bir
söz vardır: "Zaman sana uymazsa sen zamana uy." Kimler söylüyor bu sözü? Nefsini, şehvetini putlaştıranlar, zaman zamanda Müslüman
görünmeyi ihmal etmeyenler. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir söz ve hüküm kesinlikle yoktur, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz söylememiş. Böyle bir
söz ne imam-ı Azam, ne İmam Şafii, ne İmam Malik, ne İmam Hanbeli, ne İmam Gazali, ne Muhyiddin-i Arabi, ne Abdül-kadir Geylani... Hazerat
hiç biri kesinlikle hiçbiri böyle bir söz söylememiş. Bu sözü emperyalist kafirler, söylemişler. Sonra da altına şöyle yorum koymuşlar: Sen artiste
uyacaksın, şantöze uyacaksın, arsıza, hırsıza, içkiciye, kumarcıya, çıplaklığa, zinacıya uyacaksın... Peki zamana uyulacaksa sabah vaktinde sabah
namazını, öğle zamanı öğle namazını... kılacaksın. Ramazan zamanı oruç tutacaksın.. Müslümanm görevi zamanı ve hayatı Hakk'a uydurmaktır.
 



Avın Mahiyeti Ve Caiz Oluşu
 
1- Avın tarifi: Arapçada (sayd) av veya avlanmak (sa'de) madı-nın masdarıdır. Anlamı ise "almak" demektir. Said ise îsmu-1 Faildir. Avcıya denir
(Mesid) ise ismul mefuldur. Avlanılana denilir. Bir de şeydin nefsina da denilir. Cem-i ise (suyüd) gelir. Avlanılan hayvan yaratılıştan vahşi olup
insandan kaçman eti yensin yenmesin herhangi bir hayvandır ki, ele geçirilmesi ancak bir hile ile mümkün o-labilir. Avlamak (istıyad) ise evcil
olmayan kimsenin mülkü olmayan böyle bir vahşi hayvanını kaçamaz bir hale getirip elde etmeye demektir. Avlamak caizdir. Fakat ifrata
götürmeme şarüyle caiz olur. Hele faydalanmak ve yemek niyeti olmazsa sırf keyf ve zevk için hayvanı öldürmek kesinlikle caiz değildir. Aynı
zamanda mesuliyeti vardır. Zira bir kuşu boşuna öldürenler için kıyamet gününde o kuş bağıracak ya Rabbi, falan yemek niyeti olmadan beni
boşuna öldürdü diye şikayet edecektir. Buhari, Müslim, Sayd. Avın Hükmü: Mekke ve Medine Haremininden başka bir de hac ve umre maksadı
ile ihrama girmemiş olan avlamak niyetiyle bunu yapan kimse için fa-kihlerin ittifakıyla mubahtır. Şayet şer'an yenilen bir hayvan olursa kesinlikle
eti helaldir, Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

İhramdan çıktığınız zaman avlanınız.
[69]

 başka bir ayet-i kerimelerde ise Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

İhram bulunduğunuz müddetçe kara avı sîze haram kılındı." 
[70]

Ey iman edenler. İhramlı olduğunuz takdirde avları öldürmeyiniz. 
[71]

De ki; Bütün temiz şeyler size helal kılındı. Onları alıştırarak ve Allah'ın size öğretilerinden öğreterekyetiştirdiğiniz avcı hayvanlarında size tu tu

verdikle rinde n yiyin. 
[72]

Sünnet-i seniyyede de Peygamber (sav)'in Adiyy b.Hatime şöyle dediği sabittir:
Adiyy b. Hatim (ra) şöyle demiştir: Dedim ki (Ya Resulallah, ben talim ve terbiye görmüş köpek salıveririm. Onlar benim için avlarlar, besmele de
çekerim. Peygamber (sav) o talim ve terbiye gören köpeğini saldığın ve besmele çektiğin takdirde o da yakaladığı senin i-çin tutsa ye. Dedim ki
yakaladığı tutup öldürürse. Dedi ki o köpekle beraber başka bir köpek yakalandığında taktik yapmamak şartıyla yalnız olarak o. Yakaladığını tutup
öldürürse, ondan ye. Dedim ki: (Ben ucu sivri veya demirden bir sopa atar ve avı vururum) Resulullah (sav): "Ucu sivri bir şeyle attığın zaman avı
yaralarsan, yiyebilirsin, uzunluğunda vurursan yiyemezsin.)
Köpeğini saldığın ve besmele çektiğin takdirde, o da yakaladığı senin için tutsa, sen de yakaladığına diri olarak yani sende henüz hayatta iken ona
yetişirsen onu kes, ona Öldürürmüş bir vaziyette yetişirsen aynı zamanda ondan kendisi için bir şey yememiş ise, ondan ye. Zira köpeğin
yakaladığım şer-i kesimdir."
Ebu sa'lebe el'Huşeni'den gelen rivayete göre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Yayın ile avlayıp üzerine Allah'ın adını zikrettiğinden ye.
Eğitilmiş köpeğinle yakalayıp üzerine Allah'ın adını zikrettiğinden ye. Eğitilmemiş köpeğin ile avlayıp da ölmeden önce yetişip kestiğin avdan da

ye. 
[73]

Adiyy b-Hatim (ra) şöyle demiştir: Peygamber (sav)'e doğanın av ladığı av hakkında sordum. "Senin için avladığını yiyebilirsin" 
[74]

 bu yurdular.

Eğer avı avlar ve bir veya iki gün sonra bulduğun zaman eserinden başka birşey görmezsen o avı yiyebilirsin. Av suya düşmüşse yeme! 
[75]

Bir adam okla avını vurup ve iki ve üç gün izini takip ettikten sonra attığı ok avın üzerinde olduğu halde ölü olarak avı bulursa inşaallah-tabii

kokmamışsa- yiyebilir. 
[76]

Avını üç gün sonra bulan adam hakkında" kokmuş olmadığı müddetçe onu yiyebilirsin" şeklinde gelmiştir.
[77]

Abdullah b. Muğaffer (ra) bir adamı çakıl taşı ile avlanırken gördü ve kendisine: "Çakıl taşı ile avlanma. Zira Resûlüllah (sav) bunu yasaklamıştır.
Yahud çakıltaşı ile avlanmayı hoşgörmezdi" ve ilave ederek: "Çakıl taşı ile avlanılmaz" dedi. "Düşmana da onunla eziyet edilmez. Çakıl taşı dişi
kırar, gözü kör eder, dedi. Bunu söyledikten bir zaman sonra aynı adamı yine çakıl taşı atarak avlanırken gördü. Bu sefer şöyle dedi: "Sana
Peygamber (sav)'in çakıl taşı ile avlanmayı yasakladığını anlattığım halde, sen yine aynı şeyi yapıyorsun. Bu yüzden seninle şu kadar zaman

konuşmayacağım." 
[78]

Ebu Katade'den de şöyle dediği rivayet edilmektedir:
Kendisi Resulullah (sav) İle birlikte iken bir yaban eşeği gördü. Atının üzerine bindi, mızrağını aldı. Sonra da eşeğe bir hamle yaparak onu
öldürdü. Resulullah (sav)'a yetiştiklerinde bunun hükmünü sordular. O da: "O Allah Teala'nm size vermiş olduğu bir yiyecektir" Buyurdu. Ahmed,
Buhari ve Müslim, tüm Fakihlerin ittifakıyla avlanmanın ve avdan yemenin helal olduğu bir yiyecektir demişlerdir. Fakat vakit geçirmek ve
eğlenmek maksadıyla avlamak kesinlikle caiz değildir. Zira Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Can taşıyan kesinlikle bir şeyi hedef yani nişangah edinmeyiniz. 
[79]

 Diğer hadislerde de şöyledir:
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Sahrada yaşayan kaba olur. Av peşinde koşan gafil olur. Sultana yaklaşan da dininde fitneye uğrar." (Sünen
sahibi eğer mallara, ekinlere, avcılıı nedeniylebir zarar olursa o zaman avlanmak kesinlikle haramdır.) Zira kul hakkı hiçbir zaman helal olmaz.
Avın helalliğinde hiçbir şüphe olmadığı i-çin yenilenlerin en faziletli sidir. Ziraat de en iyi ve şerefli bir kazançtır. Zira iraate el emeği olduğu gibi
tevekkülde de başka işlerden daha zahirdir. Herşeyden helal olduğu bilinmektedir. İnsanlar için olsun hayvanlar için olsun, umumi menfaatlar
önemlidir. Avın helal olmasının sebeplerden birisi de onun bir çeşit kazanç ve insan için yaratılmış nimetlerden birisi olduğudur. Bir de şer'i
hükümleri meydana çıkarmak için insanların bu nimetlerden yararlanmasıdır. Ma-liki'lere göre: Avlamanın hükümleri beş kısımdır:
a- Geçim için helaldir.
b- Çoluk çocuğun yiyeceğini temin etmek için övülen bir iştir.
c- Oyalanmak için mekruhtur.
d- Zaruret mukabilinden hayatı kurtarmak için vaciptir.



e- Eğlenmek zamanı geçirmek ve niyetsiz olarak ise haramdır.
2- Hanefîlere göre avlanmanın helal olması için beş şart, Mali-kilere göre on altı şart olması lazımdır. Şafii ve Hanbeli'ye göre ise yedi şart
demişlerdir. Bu şartlar avlanan hayvanda, av aletinde, avcıda bulunmalıdır. Bu şartların hepsini canlı olarak yetişilemeyen av hakkındadır. Şayet
avına diri iken ulaşacak olursa o zaman o hayvanı kesmesi derhal vacip olur. Aynı zamanda bu şartlar kara avı hakkındadır. Deniz avı ise kayıtsız
ve şartsız olarak caizdir. Zira Müslüman olsun veya kafir olsun veya her ne şekilde avlarsa avlasın kesinlikle caizdir. Avcıda aranan şartlar
Hanefîlere göre beş, Malikilere göre bu şartlardan iki fazladır.
1. Avcının kesimi şeriata göre kabul edilebilecek kişilerden olması lazımdır. Bu şartın üzerinde tüm fakihlerinin ittifakı vardır. Batini, Mürted.
Putperest ve Mecusi'nin avı Fakihlarm ittifakıyle caiz değildir. Fakat Müslümanm avı ise ittifaken caizdir. Zira avlanma kesme gibidir. Yara yapan
alet de bıçak gibidir. Avcının hayvanı yaralaması ise damarların kesilmesi yerine geçmek gibidir. Cumhura göre delinin avı kesmesi gibi caiz
değildir. Fakat Şafii'ye göre her ikisi de caizdir. Kitap ehline mensup olan (Yahudi ve Hıristiyan) kimsenin avı dört mezhebe göre kestikleri
caizdir. Faat Şafıilere göre kimsenin avlanmasının da hayvan kesmenin helal olması için, o kimsenin) atalarının Yahudiliği ibtal eden Islamın
gelişinden sonra Yahudiliğe girdiğinin bilinmemesi ve Hıristiyan kimsenin atalarmmda İslamdan evvel Hıristİ3^anlığa dahil olduklarının bilinmesi
durumuna bağlı görmüşlerdir. Eğer kitap ehline mensup kişinin babası Mecusi, annesi kitap ehli yahut da bunun aksi ise İmam Malik'e göre,
babaya, Şafii'ye göre anneye tabi olur. Ebu Hanife'ye göre hanginin kesimi caiz ise ona tabi olur. Çünkü öyle yapmak ağır değildir. İmam
Ahmed'e göre kitap ehli ve müşrik birisinden doğan anneyi babası kitap ehli, annesi de Mecusi olan bir çocuğu müşrik gibi değerlendirir. Ona göre
böyle olanın avı helal değildir.
2- Fakihlerin ittifakiyle avcıya kendisiyle beraber avı helal olmayan kimsenin ortak olmaması lazımdır. Örneği: Bir Mecusi, kesimde veyahut
avlanmada Müslümanla birlikte ortaklık etse veya her ikisi de köpek gönderseler veya her ikisi de beraber ok atsalar, Müslümanın köpeği veya da
onun okundan evvel Mecusininkiler avı yaralasa veyahut da hangisinin yaraladığı bilinmese, kesilen veya avlanan hayvanın eti haramdır. Zira bu
meselede helal kılan ve haram kılan bir yer de bulunduğu için ihtiyat olarak haram tarafının ağır olduğu için haram olur. Bu konuda Fakihlerin
ittifakiyle yiyecekler konusunda böyle bir meselede kabuledilen kural İse haram tarafının ağır gelmesidir.
3- Avlanmaya niyet etmesi veyahut da bilfiil olarak av yapan kimsenin hayvanı avın üzerine iğra yani salması lazımdır. Bu meselede ittifakla kabul
olmuş bir şarttır. Zira avlayıcı bir hayvan kendi başına gitse ve aynı zamanda onu öldürse eti helal olmaz. Zira avlayıcı bir hayvanın göndermesi
kesim yerine lazım gelmektedir. Bunun için göndermekle beraber besmelenin çekilmesi gerekir. Eğer avlayıcı köpek vb. kendi başına gitse, sahibi
besmele çekse ve onu kovalasa da bunun üzerine o köpek koşmasını daha fazla yapsa o zaman Ha-nefılere ve Hanbelilere göre o yakalamış olan
hayvanın eti helal olur. Zira kovalamak aynı zamanda göndermek gibidir. Maliki ve Şafıüere göre o hayvanın eti helal olmaz. Zira kendi başına
gitmek ile kışkırtmak bir yerde bulunduğu için yasak tarafının ağır geldiği için eti helal olmaz. Tercih edilen birinci görüştür.
4. Şaflilere göre besmeleyi kasden terk etmenin bir sakıncası yoktur. Fakat çekmesi sünnettir. Cumhura göre besmeleyi çekmesi şarttır. Avcının
avlayıcıyı gönderdiğinde yahut da avcının silahını attığında besmelenin çekmesi şarttır. Örneğin, kesen kişinin kesim esnasında "Bismillah"
diyerek yahut da buna "Vallahu ekber" sözünü de ilave ederek besmele çekmesi gibi. Eğer avcı mahsus olarak besmeleyi terkedecek olursa o
zaman Cumhura göre avlanılan hayvanın eti haram olur. Zira Yüce Allah, şöyle buyurmuştur:

"Üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyiniz. 
[80]

 Ve "Sizin için yakaladıklarınızdan yiyiniz ve üzerlerine de Allah'ın adını anınız. 
[81]

buyurmuştur. Eğer sahven besmele çekmeyi unutursa Maliki ve Hanefılere göre avlanılan et helaldir. Hanbelilere göre eti yenilmez. Fakat kesimde
Hanbelilere göre: Sehven besmeleyi unutursa avlanılan eti helaldir. Zira İbni Abbas "Besmele çekilmeden unutarak olursa mahzuru yoktur"
buyurmuştur. Bir de Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Müslümanın kestiği kasten olmadığı sürece- besmele çekmese bile helaldir." Üzerine Allah anılmayan şeylerden yemeyiniz." Ayeti ise besmelenin
unutmayarak yani kasten terk edilmesi haline ham-ledilmiştir. Bunun delili ise Cenab-ı Allah'ın ayetin başında haramlarla ilgili olarak zikrettiği
"Zira o bir fısktir, kavidir. Şu halde üzerine besmelenin anılmadığı şeyden yemek ise fısk değildir. Hanbelilere göre avlanılan hayvan kesinlikle
kesilen hayvan gibi değildir. Zira a-vm kesilmesi kesilme yerinden olmadığı için avlanırken Besmele çekmek ona bir kuvvet yardımlaşmak olarak
kabul edilmiştir. Bir de kayıtsız olarak besmele çekmenin lazım olduğunu Adiy b. Hatim'in şu hadisidir:
"Ey Allah'ın Resulü! dedim ben köpeğimi gönderiyorum ve besmele de çekiyorum. Şöyle buyurdu: "Şayet köpeğini gönderir, besmele çeker ve o
av yakalar ve öldürürse ondan ye. Şayet avdan yemiş ise sen ondan yeme. Zira o kendisi için tutmuş demektir." Yine sordum: Köpeğimi
gönderiyorum, onunla beraber bir başka köpek bulu veriyorum, hangisinin onu yakaladığını da bilemiyorum? Şöyle buyurdu: O zaman yeme. Zira

sen kendi köpeğini gönderirken besmele çektin, başka köpek için çekmedin. 
[82]

 Şaflilere göre avlanmada da kesim esnasında da kasten veya
sehven besmele çekilmeden kesilen hayvanın eti helaldir. Zira Ebu Davud es-salt essedüsi'den şöyle bir rivayeti vardır: "Müslmanm kestiği
helaldir. Allah'ın adını zikretmiş olsun veya olmasın bu hadis mürsel olarak rivayet olmuştur.
Müslüman besmele çeksin veya çekmesin o (her yaptığı işte) Allah adına keser. "Ebu Hureyre (ra)'den de şöyle demiştir: "Hz. Peygamber (sav)'e
şöyle soruldu: Bizden herhangi birisi hayvan keserken Allah adını anmayı unutursa durum ne olur? Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Allah'ın adı
her Müslümamn kalbindedir."
5- Avlayanın gönderme ile avın yakalanması arasında her işinin bırakması lazımdır. Zira avcının avım gerektiğince takip etmesi lazım gelir ki:
Hayatta olursa ona yetişsin ki onu kesin. Şu halde onun kusuru olsa ve hayvana yetişmeden ölse eti haramdır. Zira o, ihtiyari olarak kesme imkanını
elde etmiştir. Buradaki zaruret olmadığı için ıztırari kesim kafi değildir. (Hanefilere göre avına yetiştikten sonra kesilen hayvandan daha fazlabir
hayatı olursa.) Örneği: Bir gün veya yarım gün bir müddet kesilmiş hayvandan daha fazla bir derece yaşayabilecek olursa bununla beraber olduğu
halde ölünceye kadar taksiratı yaparak kesmeyi terk ederse kesinlikle o avın eti haramdır. Zira kesüebilme imkanı olduğu halde onu kesmediği için
o avı meyte gibidir. Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır.
Kestikleriniz müstesnadır." Peygamber (sav) de Adiyy b. Hatim'e: "Köpeğini gönderdiğinde üzerine Allah'ın adını zikret eğer onu senin için
yakalarsa ve sende henüz hayatta iken ona yetişirsen onu kes" buyurmuştur. {Şu halde kesilmiş hayvanın hayatına olduğu gibi bir hayatı kendisi
iken ona yetişecek olursa o zaman kesilmesi kesinlikle lazım gelmez.) Zira o şar-i olarak ölmüştür. Bunun için bu haletde suya düşse ve ölse,
yenmesi helaldir. Fakat avına yetiştiğinde kesilmiş hayvandan daha fazla derecede bir hayatı bulunursa ve herhangi bir kesici aleti olmazsa veya



vakit dar olduğu için onu kesmek imkanını bulunmazsa o zaman zahir rivayete göre o hayvanın eti haramdır. Hanefi mezhebinin her üç imamından
gelen rivayete göre ise istihsanen avlanılan hayvanın eti helaldir. Eğer o avlanılan hayvanı ele geçirmediği için kesme imkanını bulamaz ve ölse, o
zaman o hayvanın eti helaldir. Malikilere göre: Avcı köpeğini bırakırken veya atışını yaptıktan sonra avlanılan hayvana öldürücü yerlerinden
darbe almadığını gördüğünde hemen kesmek gerekir. Eğer öldürücü yerlerinden darbe almış ise o zaman avcı da ona yetiştiği takdirde o hayvanın
eti haramdır. Fakat avın öldürücü yerlerinin kullandığı herhangi alet tarafından dağıtıldığından emin olması hali bu kuraldan ayrılmıştır. Şafii ve
Hanbelilere göre eğer avlanılan hayvanın canlılığı kesilen hayvanın canlılığı gibi olur ve aynı zamanda o hayvan da müstakir bir hayatı kalmazsa
örneğin: Köpek onu öldürücü bir yerden yaralamış veya karnı yarılmış ve içindekiler dışarı çıkmışsa o zaman İttifak olarak kesmeden öyle
avlanılan hayvanın eti helaldir. Zira öyle durumda. Kesimin kesinlikle faydası yoktur. Fakat Şafıilere göre en iyi hayvanı rahatlatmak için kesim
aletiyle kesilmesidir. Şayet bunu yapmazsa da gene eti helaldir. Zira o av üzerine göndermiş olduğu köpeğin doğan kuşunun veya kılıç, ok, vb. bir
alet gibi vurularak yaralaması, bu hayvanı kesme yerine geçer. Eğer avcı avlanılan hayvana yetişirse hayvanda mütakip bir hayat bulunuyor ise o
zaman duruma bakılır: Şayet kesmek için bıçağı hazırlar, fakat vakit dar olduğu için hayvan ölünceye kadar kesecek zaman bulamazsa veya
koşmadan normal bir yürüyüşle giderse ya da kıbleye hayvanın yüzünü vermek için uğraşırsa veya kesmek için bir yer arar ya da bıçağı alamaz
veya yırtıcı bir hayvan kendisine yaklaşmasına yer vermez, bu nedenle kesme fırsatını bulamadığı için ö-lürse ve hayvanın tabiatı yüzünden
kesemez de sonra kesme imkanı bulamadan ölürse bütün bu hallerde avlanan hayvanın eti helaldir. Kendisinde bıçak olmaması veya bıçağın keskin
olmaması yahut da yanlış yaparak bıçağın sırtı ile kesmeye kalkışması ya da zorla bir kimsenin o bıçağı kendisinden alması veyahut da kınından
çıkartmakta zahmet çekmesi gibi, kendi taksiratı nedeniyle bir kusur sebebiyle yetişemeyip avlanılan hayvan ölürse o zaman kusurlu olduğu için
avlanılan hayvanın eti haram olur. Zira, Resul-i Ekrem (sav), şöyle buyurmaktadır:
Alıştırılmış köpeğinin sana getirdiği senin de üzerine Allah'ın adını anarak kesme imkanını bulabildiğini kes ve ondan ye. Eğer onu kesmeyecek
olursan ondan yeme"...
Bir de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Sana kendilerine neyin helal kıldığını sorarlar. Onlara de ki: "Bütün temiz şeyler size helal kılındı. Allah'ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz

avcı hayvanların yakalayıp öldürdüklerinden de üzerlerine Allah'ın adını anarak yeyin. 
[83]

Ayette geçen mükellibine kelimesi teklib kökünden gelmektedir. Ve bir hayvanı avcılığa alıştırmak demektir. İmam Şafii bu kelimenin anlamını
şöyle izah etmektedir: "Emir verildiğinde emri yerine getiren ve yasaklanan şeye riayet eden köpek veya av için yetiştirilmiş başka bir hayvan,
tamanlamıyla eğitilmiş demektedir. Ayette geçen avcı hayvanların sizin için yakaladıklarından ibaresinden maksat da avladığı hayvana
dokunmamasıdır. Ayetin mefhumu muhalifinden anlaşıldığı üzere sahibi için avlanmamış ise.. Yani avladığından yemiş ise o avın helal
olmadığını ve böyle hayvanın avcılığına şer'an itibar edilmeyeceğini gösterir.
6- Kara avında avcının hac veya umre için ihrama girmemiş olması lazımdır. Deniz avı ihramlı için de helaldir. Zira Cenab-ı Allah şöyle
buyurmaktadır:
Sizin için denilseydi ve onu yemek size de yolcuya da menfaat vermek için mubahtır. İhramda bulunduğunuz müddetçe kara avını yemek üzerinize

haram kılındı. 
[84]

Sağlam bir hadis-i şerifde ise şöyle denilmiştir:

Sizler ihramlı olduğunuz takdirde, kendiniz avlamadığınız veya sizin için avlamadığı takdirde kara avı helaldir.
[85]

 Ayeti kerimede iki av türü
arasında fark görmenin hikmeti yolcuların ve denizden u-zak kimselerin azıklarının fazla olmasıdır. Başka bir tarafta da kara avı bir çeşid lüks yani
tereffühtür. Bir de ihramda olan kimseyi içinde bulunduğu ibadetten uzaklaştırabilecek birtakım zorluk ve kovalama gibi işleri meydana
getirmektedir.
7- Avcının avını görmesi, lahmin etmesi veya yerini tespit etmesi ve avın üzerine eğitilmiş köpeğini göndermesi lazımdır. Bu şart Maliki, Şafii,
Hanbelilere göredir. Eğer avcı, avın varlığını bilirse şayet kor değilse ve muallem köpeğini veya doğanını gönderirse o avı öldürürse o avın eti
helaldir. Maliki ve Hanbelilere göre kör olan kimsenin avı helaldir. Eğer bir şey görmezse veya tahmin edemezse köpeği ve sairen bir av üzerine
gönderirse o da birisini yakalamak ile meydana çıksa Fakihlerin çoğuna göre o et yenilmez. Zira avcı olan hayvan kendi başına gitmiştir. Eğer bir
hedefe vurmak için veya kuvvetini denemek için bir ok atsa ve bu ok bir ava isabet etse veya okunu doğru havaya atıp bir ava değip onu öldürse bu
helal olmaz. Zira bu kimse belli olan bir avı vurmak niyetinde değildir. Örneği: Bir bıçağı dikip onunla bir ineğin kendi başına gelip ona çarpmakla
kesilmesi gibi. Avcı muallam olan hayvanını bir ağaçlık ve bir mağaraya gönderse ve orada av olduğunu bilmezse. (Fakat orda bulacağını saran
kesmeye niyet etse, yahut da orada av olduğunu bilmekle birlikte gözleriyle göre bilmese bir av bulup onu öldürse, Malikilerin açıkladığına göre o
hayvanın eti helaldir. Zanni galip ile bilinen bir şeyi malum gibi kabul edilir.) Şafîilere göre avcının gözlerinin görmesi şarttır. Şu halde kör olan
kimsenin avı helal değildir. Eğer av olarak görmediği bir şeyin üzerine bir muallam bir köpek ve sairen bir carıh gönderse ve o da bir ava isabet etse
mubah değildir. Avcı av hayvanına atış yapar ve gözün den kaybolursa, hayvanı bir yerde ölü olarak ve kendi okundan başka da onda bir izi ve
darblı bir şekilde bulursa Hanefi'lere ve Hanbelilere göre: O avın eti helaldir. Eğer bu onu aramaya devam etmiş ve aynı zamanda onu araştırma
yoluna koyulmuş veya da avından başka bir şey ile uğraşmamışsa öyle olur. Şayet uğraşır ve ondan sonra bulursa veya o hayvanda bir başka okun
da izi var ise veya okun kendisinin olup olmadığından şüpheye düşerse kesinlikle yenilmesi haramdır. Zira bir başka nedenden dolayı ölmesi

olabilir. Bunun için İbn-i Abbas da şöyle rivayet edilmiştir.
[86]

Gördüğünü ye, görmeyip senden gizleneni yeme!" İmam Şafii şu şekilde tefsiri yapmıştır: Gördüğün halde senin köpeğin veya o-kun onu öldürürse
ye. Düşüp öldüğü yeri bilinmese yeme. Zira olur ki başka bir sebeb ile öldürmüştür" Şafıiler ezher olan görüşlerinde şöyle açıklama yapmışlardır:
Eğer ölümüne sebep olan zahir olarak kabul edilmesi mümkün bir surete avı yaralayacak olup da hayvan ondan sonra kaybolursa, bundan sonra
ölmüş olarak onubulur. Fakat kendi oku ile ölmediğini kesinlikle anlarsa o zaman haramdır. Zira Adiyy b. Hatim şöyle rivayet etmiştir: "Avına
okunu atar, bir veya iki gün sonra onu bulur ve onda yalnız senin onun izi var ise ondan ye. Şayet suya düşmüş ise ondan yeme." Başka bir hadiste
ise şöyledir: "Biz avcı kimseleriz. Bizden herhangi bir kişi ava atış yapar iki veya üç gece onu görmez. Ondan sonra da Ölü olarak bulursa, hükmü
nedir? Şöyle buyurdu: "Şayet o avda okunun izini görüp ve yırtıcı bir hayvanın izi bulunmazsa ve senin okunun onu öldürdüğünü bilirsen ondan



yiyebilirsin." Malikiler en meşhur olan görüşleri şöyledir: Bir veya iki gün sonra öldürücü yerleri dağılmış bir şekilde ölü olarak bulursa o zaman
yenilmez. Zira Peygamber (sav) avcının gözünden kayb olduğu takdirde avlanan hayvanı yemeyi mekruh görmüş ve: "Olur ki yerdeki olan
haşarelerden birisi onu öldürmüştür" buyurmuştur." Gördüğünüz bir avı: Ismadır, görmediğiniz bir avı ise ınmadır. Bu ise avın gözden kaybolması
halinde haram olduğunun delilidir. Sonuç olarak atış yapıldıktan sonra av gözden kaybolursa ve aynı zamanda kendi vurması ile öldüğü kesinlikle
veya zannı da olmazsa tüm mezheplere göre böyle bir avın eti haramdır, Eğer avcı bir atış yaptıktan sonra av suya veya çatı, dağ gibi, yüksek bir
yerden düşerse ya da bir şey onu çiğnedikten sonra ölürse Fa-kihlerin ittifakı ile o avın eti haramdır. Fakat havadan doğru olarak yere düşerse onun
eti helaldir. Ancak bu kural, atılan ok hayvanın düşmesinden evvel öldürücü yerine isabet etmememişse öyledir. Eğer bu ok öldürücü bir yerine
rastlamışsa o zaman suya düşmenin veya yüksekçe bir yerden yuvarlanması onun etiniharam etmez. Av aletinin çeşitleri ikiye ayrılır:
1. Silah: Silahın ok, mızrak, kılıç gibi sivriltilmiş veya barut vb. olması şarttır. Cumhura göre: Ava ok ya da başka bir şey attıktan sonra kafasını
kopar veya iki parça yaparsa o avın tümü yenir. Fakat hayvanda müstakir bir hayat var ise o hayvandan ayrılan parça kesinlikle haramdır. Zira
"Canlı hayvandan kesilen parça onun mey-tesi gibidir" Eğer o hayvanda müstakir bir hayat olmazsa ve aynı zamanda da yara sebebiyle ölürse
ondan kopan parça da helaldir. Ha-nefılere göre: Avcı olan kimse ava atış yaptıktan sonra ondan bir paça kopacak olursa o zaman yaranın varlığı
halinde olduğu gibi avın eti helaldir. Fakat herhangi bir şekilde olursa olsun kesilen parça haramdır. Zira "Canlı bir hayvandan kopartılan parça,
meyı.edir. Ondan ayrılan parça ise hayatın varlığı sebebiyle gerçekten canlıdır. Eğer atıcı acizliği için bunu üç veya daha fazla parçalara hazırlar
veya başının çogusunu veya yarasını kopartır veya onun hepsini ikiye bölerse o zaman hepsi helaldir. Zira böyle gibi hallerde kesinlikle kesilmiş
olan hayvanın hayatından daha ileri derecede bir hayatın varlığına imkan olmaz. Geçmiş olan hadis ise bunlara şamil gelmez. E-ğer ekseri baş
tarafa olursa o zaman ekseri yer. Az kalanı yemez. Zira az olan kısım canlıdan ayrılmış parça gibidir. O büyük parçada da kesilmiş hayvanın
hayatından ileri derecede bir hayatın olması mümkündür. Diş, tırnak, kemik ile avcılığı yapmak caiz değildir. Taş ve çamurdan yuvarlatılarak atılan
topak gibi ağır olan şeylerle avlanmak da caiz değildir. Eğer tüysüz ve uçsuz bir ok veya ucu siv-ritilmiş bir sopa enine ava isabet ederse yine öyle
şeylerle avlanmak caiz değildir. Keskinliğinin bulunması ve bu keskin kısmının ona i-sabet ettiğinin, ezilerek ölmediğinin bilinmesi konusu bundan
ayrılmıştır. Zira keskin ve sivritilmiş yanı ile öldürülen mızrak veya ok ile vurulan hayvan hümündedir. Fakat yan tarafı ile öldürülen hayvan
bunun ağırlığı ile yani darbe ile öldürülmüş buna (mavkuze) demektir. Mevkuze olduktan sonra haramdır. Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle
buyurmaktadır:
Ben mi'rad-ı ava atar ve isabet ettiririm" sen bu şekildeki sopanı yani o mi'radı atıp da avı delersen ondan ye: Eğer yanı ile yani keskin olmayan
tarafı ile ona isabet ederse ondan yeme. Başka bir hadisde ise şöyle buyurmaktadır:

Resulullah (sav) küçük taşlar atmayı mehyetti ve şöyle buyurdu: Bu ne avı öldürür ne de düşmanı yaralar. Olsa olsa gözü çıkartır ve dişi kırar.
[87]

El-Mirad arka tarafı sopa ve ucu sivriltilmiş ağır bir tahta parçasıdır. Ucu bazen sivriltilmeyebilir de. Veya avcının attığı bir tarafında demir
bulunan sırıktır. Netice olarak kılıç, mızrak, ok ve bunlar gibi sivriltilmiş bir alet ile vurularak avlanılan hayvanın eti yenilir. Zira Kur'an'a ve Hadise
göre denktir. Aynı şekilde ağır bir şeyin sivri tarafıyla avın vücudunda delip öldürürse o hayvanın eti helaldir. Faat yalnız ağırlık ile öldürür ve
vücudunda delik bulunmazsa yine haramdır. Zira Peygamber (sav) "Hayvanın vücudu delinmişse ye." Buna göre avcı veya kesim yapan kimse
hayvanı ağır bir şey ile öldürürse yahut da yuvarlatılmış çamur, topak ve kamçı gibi bir ağırlıkla ya da sivri ucu ve keskin bir tarafı olmayan bir
okla yahut da hem topak hem de okla birlikte öldürürse veya ucu olmayan okun sap tarafı onu yara ederse ve okunyan kısmı geçerken ona etki
yapıp bunların vasıtasıyla o av ölürse veya da bir kaç yerde ip ve ağa bırakarak av hayvanı bunlara takılarak boğulursa böyle bir av Fakihlerin
ittifakiyle haramdır. Zira öyle avı keskinliği olmayan bir vasıta ile öldürmüştür. Aynı zamanda ağ olsun ve ip olsun bunlardan ucu olmayan ok gibi
olduğu için yenilmez: Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
"Sen sapanı (elmi'radi) atıp da avı delersen ondanye. Eğer düz tarafı ileyanikeskin tarafı bulunmayan ona isabet ederse ondan yeme. Yara yapan av
hayvanı muallem olması halinde ve yırtıcı hayvan ve kuşlarla av yapmak caizdir. Cumhura göre: Bu ava hayvanların yakaladığı avdanyememesi
lazımdır. Yaralayıcı hayvanlardan köpek, kaplan, pars, aslan, kedi, kuşlardan da doğan, şahin, atmaca akbaba, kartal, karakuş ve bunlar gibi
muallam olan her çeşid hayvan olabilir. Zira Cenab-ı Allah, şöyle buyurmaktadır:
Bütün pak ve temiz şeyler size helal kılındı" Onları alıştırarak ve Allah'ın size öğrettiklerinden Öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanlarında size

tutuverdiklerinden helal kılındı. 
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 Bu hayvanlar eğitilmiş köpekler ile avlamayı öğrenen tüm kuş ile pars, kartal ve diğer hayvanlardır. Malikilere
göre bu avcı hayvanların avdan yemesi bir sakıncası yoktur. Bu hayvan avcılıkta kullanılan ve muallam olan bilmen yaralayıcı bir kuştur. Bunun
için köpek gibi olabilir. Aslan dahil her çeşit yaralayıcı hayvan da onun gibidir. Domuz talime kabiliyeti olmadığı için onunla av yapmak caiz
değildir. Bir de necis olduğu içindir. Ebu Yusuf a göre aslan ile ayıyla avcılık yapmak caiz değildir. Zira her ikisi de başkalar için çalışmazlar.
Aslanın özelliği, büyüklük ve bencilliğidirr. Ayı da pespaya yani alçak soysuz olduğu içindir, bu tabiat çaylağa da varolduğu için. Bazı kimselere
göre de onunla da avcılık yapmak caiz değildir. İmam Ahmed'e göre: simsiyah köpeği ile avcılık yapmak caiz değildir. Zira Resul-i Ekrem (sav)
şöyle buyurmuşlardır:
"Gözlerinin çevresinde iki siyah çizgi bulunan simsiyah köpeğe dikkat ediniz: Zira o şeytandır." Peygamberin emriyle onu öldürmek sünnettir.
Onun avı da helal değildir. Bir de Peygamber (sav) ona "şeytan" ismini vermiştir. Müslim sahih'inde merfu olaak rivayet edilmiştir. "Gözünün
üstünde iki beyaz çizgi anlamında gelen şeklin de rivayet etmiştir ki bu da siyahtaki beyaz nokta yahut da beyazdaki siyah nokta anlamına gelen iki
noktacık demektir. Avcılığı yapmak bir ruhsattır. Fakat haram olan bir şeyi işleyerek ondan fayda görmemek gerekir. Siyah köpeke avcılık yapmak
gibi, geçmiş olan ayet-i kerime, bu hadis ile tahsis olmuştur. Yine Hanbelilere göre:
Domuzun öldürülmesi sünnet, ondan fayda görmek haramdır. Muallem olmayan kuduz köpeğin de öldürülmesi de vaciptir. Eziyet vereceği için
öyle birköpeği edinmek haramdır. Vahşi hayvanları avlamak caizdir. Zira bunlar insanların faydaları için yara ıslardır. Fakat bu avlamak keyfiyet

ve eğlence için olmamalıdır.
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Said ile av yapılacak olan hayvanda altı şartı vardır:
1- Av yapılacak olan hayvan, kendisi için avlamıyacak avcının gösterdiği gibi bir alet şekline gelinceye kadar tabiamdan olan yemeyi bırakacak
suretinde muallam olması. Muallam olmasının şartı icmai ulama ile ittifak edilmiştir. Hanefilere göre köpeğin eğitilmesi gerektiği için üç sefer



avdan yememesi gerekir. Doğan ve bunun gibi diğer kuşların eğitilmesi çağrıldığı vakit sahibine uyması yani geri dönmesi lazımdır. Bunlar için
avdan yememe şartı yoktur. Bu meselede ibn-i Abbas'tan rivayet olmuştur. Zira bunların muallam belirtisi umumi olarak adeti olan yemeyi
terketmesidir. Köpek ve köpek gibi yırtıcı hayvanlar, yakaladıkları şeylerden yemeyi ve aynı zamanda onlardan bir şeyleri almayı terketmek
gerekir. Uçan kuş da çağrıldığı vakit sahibine uyması veya geri dönmeyi kabul eder ve bu kurala alışmak gerekir. Ebu Hanife'nin başka bir
rivayeti ise üç sefer avladıkları şeylerden yemeyi terketmek eğitilmişlik için ölçü olarak kabul edilmemiştir. Bu meselede onu eğitenin görüşüne
göre havale olunur. Ebu Hanife'ye göre köpeğin üçüncü defada avladığı helaldir.
Fakat Ebu Yusuf ile Muhamraed'e göre helal değildir. Zira onun eğitilmiş olması üç seferin tamam olduktan sonra meydana gelmesi gerekir. Avcı
hayvanın gönderilmesi, salıverilmesi gerekir. Fakat köpeğin kovalanması ve kışkırtılması gerekmez. Şafıilerle Hanbelilerde e-ğitimde üç şart veya
üç sıfatın bulunması gerekir: Avcı tarafından gönderildiği vakit gidecek avı yakaladığı zaman da o avdan yememesi gerekir. Örfün hükmüne göre
yaralayıcı hayvanın eğitilmiş olması için kanaati meydana gelinceye kadar bu işlerin tekrarı gerekir. Ma-liküerle Şafiiler, bu tekrar için belirli bir
şeyi yoktur. Tekrar konusunda avda kullanılan hayvanlara dair tecrübe sahibi olanların bilgisine havale edilir, derler. Bununla beraber Hanbelilere
göre bunun en az miktarı üç seferdir. Zira tekrarın en muteberi "Üç" sayısı esas olarak kabul edilmiştir. Örneği; Taşla istinca halinde ve abdest
organının tekrar yıkanmasında üç defanın muteber olarak kabul edilmesi gibi. Av hayvanın eğitilmiş olduğu belli ve malum olsa, ondan sonra
avlanan hayvanın etinden bir sefer yese Cumhurun Esah olan kavline göre o avın eti helal değildir. Bununla beraber avlanan hayvandan yememek
hem eğitimin ihtidasında hem de devamında şarttır. Şayet yiyecek olursa yeniden eğitmek gene şarttır. Hanefilerle Malikilere göre doğan kuşunun
yediğindenyemeyi caizdir demişlerdir. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Sizin için yakaladıklarından yiyiniz" ayetin ifadesi
umumidir. Başka bir hadiste ise şöyledir: "Yayınla avladığın üzerine Allah'ın adını andığından ye. Eğitilmiş köpeğin vasıtasıyla avladığım ölmeden

önce yetişip kesebilir-sen ondan da ye. Eğitilmemiş köpeğin vasıtasıyla avladığını ölmeden önce yetişip kesebilirsen ondan da ye. 
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 Ebu Salebe
el-Hüşeni'den rivayet edilmiştir. Zira hayvanın ondan yemesinin sebebi çok açlığından veya ava aşırı kızgınlığından olabilir. Hanbelilere göre
avdan yemeye başladığından önce avladıkları helal olduğu gibi, kendisinden yediği avdan sonra köpeğin diğer avladıkları da helal olur. Şafiilere ve
Hanbelilerin bir görüşüne göre köpeğin ısırdığı yer haramdır. Zira necis ve haram olduğu kesindir. Bunun için köpeğin dişlediği yerin yıkanması
idrarının yıkanması gibi vaciptir. Biri toprak ile yedidefa yıkaması lazımdır. Malikilerle Hanbelilerdeki diğer kavline göre yıkanması vacip olmaz.
Zira Ceab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Sizin için yakaladıklarından yiyiniz." Allah ve Resulü avının yenilmesini helal etmişlerdir.
Yıkanmak konusunda bir emirleri yoktur. Malikilere göre köpek necis değildir. Onun dişlediği yer de necis değildir. Yıkamadan helaldir.
2- Hanbeliler, Malikiler ve Şafiilere göre avcının avı görüp tayin etikten sonrakendi eliyle av köpeğini veya herhangi bir av hayvaım avın üzerine
gnödermesi kesin olaak şarttır. Şayet av hayvanıkendi başına gidecek olursa bunların ittifakı ile avladığı haramdır. Hanefı-lere göre av hayvanın
göndermesi yeterlidir. Avcının avı görüp tayin ettikten sonra avın üzerine göndermesi şart değildir. Şu halde bir şey görmeden yalnız bir ses işitip
av sesi sandıktan sonra ona köpeğini veya av hayvanını gönderse, yahut ona okunu atsa ve aynı zamanda ava isabet ettikten sonra da o ses de av
olduğu meydana çıksa Hanefîlere göre o av hayvanı yenilir. Zira bunlarda avlanma kasdı vardır. Avcı hayvanını belli olan bir avın üzerine
gönderse av hayvanı ise ondan başkasını avlasa Hanefîlere göre yenilir. Cumhura göre yenilmez. Şafîilerle Hanbelilere göre malum bir avı
kastetmesi şarttır. Eğer kuvvetini tecrübe etmek için veya bir hedefe doğru ok atarsa bununla bir hayvanı öldürürse onun yenmesi haramdır. Zira bu
işte avı görüp tayin etmek kesinlikle yoktur.
3- Eğitilmemiş yaralayıcı gibi avı helal olmayan bir başka hayvan avı yakalamakta eğitilmiş hayvanla ortak olmamalıdır. Bu konu ittifaklıdır.
4- Av hayvanı cerh yaparak öldürmüş olması şarttır. Eğer av hayvanı boğarak veya vurmak ile öldürmüşse Şafiilerden başka yani diğer üç mezhebe
göre avın yenmesi haramdır. Zira yara almadan öldürmesi taş ve çamur, toprak ile öldürülmesi gibidir. Başka bir delil ise Cenab-ı Allah (c.c)
çarpma sonucu öleni haram kılmıştır. Şu halde kanı akıtılmadığı müddetçe helal olmayacağının belirtisidir. Sonuç olarak yaralamak kesinlikle
şarttır. Zira herhangi bir yerinden cerh yapmak avın kesilmiş olmasına delalet eder. Şafîiler ise eğer yaralayıcı hayvan avın üzerine hücum ederse
onu öldürürse ezher olan görüşe göre o avın eti helaldir. Zira Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır.
Onların sizin için yakaladıklarından yiyiniz."
Bu emir umumidir. Başka bir delil ise şöyledir: Hayvanın ancak cerh yaparak öldürmesi için talimi ve eğitilmesi çok zordur.
5- Avdan yemeyi terketmek gerekir. Yiyecek olursa yenilmez. Bu şartı birincisi ile beraber dahil etmek olur. Malikilerin dışında kalan her üç
mezhebe göre şarttır.
Bunun için Resul-İ Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır. "Eğer yerse sen ondan yeme. Zira ben o takdirde kendisi için yakalamış
olduğundan endişe ediyorum."
6- Malikilere göre yaralayıcı hayvanın avdan dönmemesi gerekir. Şayet geri dönerse o avın eti haram olur. Bunun gibi bir şey ile yemekle meşgul
olursa veya başka avla uğraşması olursa o avın eti haramdır. Bu şartlar hepsi avcı hayvanın avı öldürmüş olmasına bağlıdır. Zira onu öldürmezse ve
aynı zamanda avcı ava ölmeden evvel yetişirse onun kesmesiyle helal olur. Avlanan hayvanda aranan şartlar şöyledir:
1- Şafii ve Hanbelilere göre avlanılan hayvanın şer'an yenilmesinin helal olmasıdır.  Zira haram olan hayvanın avlanmasının ve kesiminin şer-i
kurallara göreyapılması lazım gelmez. Hanefîlere göre avlanılan hayvanın pençesi ile veya azı dişi ile güç kananlardan, ha-şerattan ve balık ve balık
dışında suda hayat eden hayvanlardan olmaması gerekir. Zira Hanefi mezhebine göre balık veya balığın şeklindeki olan suda yaşayan
hayvanlardan başkasının eti haramdır. Bir de Hanefîlere göre eti yenen hayvanın avlanılması caiz olduğu gibi, eti yenilmeyen hayvanın avlanılması
da caizdir. Zira eti yenilmeyen hayvan boynuzundan,  tüyünden ve derisinden fayda görmek için ya da tehlikesinden muhafaza etmek niyeti ile
avlanılabilir.
2- Hayvan vahşi olması. Yani o hayvanın hulkiyeti insanlardan uzak durmasıdır. Onun yakalanmasından insan aciz olmasıdır. Örneği: Evcil
olmayan hayvanlar ve kuşlar gibi eğer koyun, inek ve deve gibi evcil olduğu halde sonra vahşileşirse Cumhura göre ıztırari kesim olduğu için
böyle bir durumda iken avlaması caiz olur. Malikilere göre avlamak ile eti haram olur. Kendi aslından yabani ise sonra evcilleştirilse ve sonra da
vahşileşirse, Malikilere göre avlanarak eti helal olur. Bunun gibi güvercin ve güvercine benzer hayvanlar vah-şileştikleri zaman yaralamak sureti ile
avlansa eti helalolur.  Zira hepsi av hayvanı gibidir. Hanefîlere göre öyle hayvanların şartları şöyledir. Kanatlan yahut ayaklan ile kendisini
yakalamaktan men ve muhafaza etmeleridir.
3- Cumhura göre yaralayıcı hayvanın korkusundan veya çarpmasından dolayı olmamak şartıyla ölmesi meydana gelmesidir. Yani yalnız olarak



yara aldığı için ölümü meydana gelmesidir. Şafiilere göre yaralayıcı hayvanın ağırlığı ile öldürdüğü avı meydana gelse yenilmesi helaldir, örneği:
Dizi, alnı veya göğsü ile çarpıp öldürür ve yarası belli olmazsa öyle avın yenilmesi helaldir.
4- Gözünden av kaybolduktan sonra o avından kuşkulu şekil olmaması gerekir. Örneği: Aletinin bu avı öldürüp öldürmediğinde veya bu av mıdır ya
da bu değil midir diye şüpheye girse o zaman o avın eti haramdır. Eğer gece geçtikten sonra avı görmezse fakat ertesi gün ölü olarak avı bulursa
Malikilerin en meşhur kavline göre haramdır. Şayet o avından başka bir şeyle uğraşısı olmazsa aynı zamanda aramasını sürdürürse ve o avında da
odur diye kesin olarak şüpheye girmezse Malikilerden başka diğer mezheplere göre yenilmesi helaldir.
5- Avlanan hayvandan kesmek imkanını gördüğü takdirde onun yenilmesi ancak kesmesiyle meydana gelmektedir. Zira Resul-i Ekrem (sav)
Efendimiz Adiyy b. Hatım'in hadisinde şöyle demiştir:
"Ona canlı olarak yetişirsen onu kes. Eğer yanma gitse o ölü ise veya öldürücü yerleri dağılmış olursa yahut da hayvandaki hayat kesilmiş hayvanın
hayatı gibi olursa veya ölünceye kadar o hayvana karşı uğraşması nedeniyle kesilmezse o şekilde bırakırsa fakihlerin icmasıyla kesmeksizin onun
eti helaldir. Yani o halinde ölürse yenilir. Hanefilere göre, yenilmesi helal olsun veya helal olmasın bütün hayvanların denizde, karada avlanması
caizdir. Şu fark vardır ki, eti helal olanhayvanlar etinden ve diğer organlardan menfaat görmek için avlanır. Eti helal olmayanlar da kemiğinde
derisinden ve kılından menfaat görmek veya onun verebileceği zarar ve zahmetini engellemek için avlanır. Malikilerin görüşü de öyledir. Ancak
(Mekke ve Medine'de) harem bölgesi dahilinde avlanmak caiz değildir. Bu meselede Fakihlerin icmai vardır. Aynı zamanda bu hükümden yalnız
olarak zarar ve zahmet verici hayvanların üstesnasi olmuştur. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

"Biz emniyetli bir harem kılmış olduğumuzu görmüyorlar mı?" 
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 Hz. Peygamber (sav) Efendimizde Mekke Hareminin av hayvanı hakkında
şöyle buyurmuştur: "Ve onun av hay vanı ürkütülmez."
Medine hareminin avı hakkında da şöyle buyurmuştur:
Oranın av hayvanı ürkütülmez. Başka bir hadisde ise şöyledir:
Allah (c.c) şu beldeyi, yani Mekkeyi harem kılmıştır. Onun dikeni ve otlan koparılmaz. Orada bulunan av hayvanı rahatsız edilmez ve avlanmaz.
Taze otlan da koparılmaz." Hz. Abbas (ra): "Ya Re-sulullah! izhır hariç olsun, demircilere ve evlere lazımdır" deyince, Resul-i Ekrem (sav) izhırda
da müstesna olsun" buyurdu. Kuru ot ve ağaçların kesilmesi caizdir. Zira bunlar artık ölmüştür. Fakat insanın yetiştirdiği hurma, badem, misvak
ağacı, nar, ceviz, marul, kavun, karpuz ve buğday gibi bitki ve ağaçların kesilmesi caizdir. Ağaç yaprakları alınmaz. Haremdeki olan ak mantarın
alınması da caizdir. Diğer adi mantarlar gibi. Zira bunların şekli meyvelerin şekli gibidir. Yani kökleri yoktur. Karga, dölengeç, fare, yılan veya
akrep, kudurmuş köpek, karınca, sivrisinek, kene pire, kaplumbağa ve av olmayan hayvan ve zararlıların öldürülmesinden dolayı geçmiş olan
detaylı ve ihtilaflı noktalardan bir ceza lazım gelmez. Fakat taifdeki Vecc vadisinin avını öldürmek ve ağaçlarını kesmek caiz değil, haramdır. Zira
vecc de dikkat etmek gerekir ki Hadis onu haram kılınmıştır. İhramlı olsun, ihramlı olmasın, denizde avlanması caizdir. Fakat ihramlı için karada
avlanması haramdır.
Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:
Sizin için deniz avı ve onu yemek size de yolcuya da menfaat olmak üzere helal kılındı. İhramda bulunduğunuz müddetçe kara avı size haram

kılındı." 
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Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz de şöyle buyurmuştur: îhramlı olduğunuz takdirde kendiniz avlamadığınız veya sizin için avlanılmadığı müddetçe
(başkasının avlamış olduğu) kara avı sizin için helaldir." Resulullah (sav)'a veddan veya Ebva'da (Mekke ile Medine arası bir yerdir) bir yaban
eşeği hediye etti. Resul-i Ekrem (sav) onu kabul etmedi. Fakat onun bu kabul etmemesinde üzüldüğünü görünce şöyle buyurdu: "Biz bu hediyeni

ihramda olduğumuz nedeniyle kabul etmedik. 
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 Şu halde onu kabul etmediği sebebi ise Resul-i Ekrem (sav)'in onun için bu avı yakalamasını
biliyordu. Ess-ceb bunu cessame'den rivayet edilmiştir. Mülkiyyetin üç yolu vardır: Hibede ve satışta başkasına eşyanın mülkiyeti geçtiği gibi bir
malın mülkü bir sahipten bir başka kimsenin olması. Örneği: Mirasta olduğu gibi bir mal sahibinden hilafet tarikiyle sahip olmak ve bu asaleten
sahip olmak. Bu Malik bu mala el koyduğu için buna Hakiki istila denilir. Örneği: Ölü arazilerin kullanması gibi. Bir de hükmi istiladır ki bir
kimsenin malik olmadığı helal bir av için uzak kurmaktır. Fakat av olsun veya helal olan şey başkasının mülkü ise o-nun mülkiyetine geçmez. Zira
bir arazinin mülkiyeti bir şahsa ait olsa onun içindeki olan bir odunu ile istila etse onu mülk etmez. Hükmi istilai avlanma nedeniyle yapılmış konu
olan şeyi kullanmasıyla meydana gelir. Örneğin: Bir kişi tuzağını kursa, o tuzağa bir av gelip düşse bu kişinin niyeti isterse avlanmak için olsun
isterse olmasın aynı zamanda o ava sahip olur. Fakat tuzağını kurmuş olmak için açmış olsa, ona sahip olmaz. Zira bu avlanmaya aykırı olan bir
olaydır. Şu halde çadır kursa bundan maksadı avlanmak için bırakırıl-ması olsa o zaman o ava sahip olur. Maksadı öyle olmazsa ona sahip olmaz.
Bir an hayvanı bir kişinin dükkanına veya evine girse, onu gördüğü takdirde üzerine kapı veya penceresini kapatsa ve bununla beraber de ok veya
ağ vasıtasıyla onu yakalayabilecek bir durumu yok ise o ava sahip olur. Eğer kapıyı kendi yerinde bilmediği halde kapatsa ona sahip olmaz. Bir kişi
avağını kursa, ağa av hayvanı düşse aynı zamanda av bu ağı kaldırıp oradan kaçsa ondan sonra da ondan başkası o avı yaklaşan o av hayvanına
sahip olur. Ağını kuran kimse avı yakalamak üzere gelse ve onu tutabilecek surette ona yakın olsa da o zaman av kaçsa onu kimin elinde düşse ona
sahip olmaz. Belki ağın sahibi o ava sahip olur, bunun gibi sudan çıkarılmadan evvel ağdan kurtulan avı başkası tutulacak olursa ona sahip
olamaz. Ağın sahibi o ava sahip olur. Fakat ağın Maliki o avı suyun dışına tutabileceği bir yere bırakırsa av suya düşse de diğer bir kişi onu
yakalasa, o zaman yakalayan kimse o ava sahib olur. Zira bütün işler niyetlere göredir. Bir kişi ava ucu sivri bir şey atsa fakat iyi ve ağır bir şekilde
o avı yaralayamasa av da o halde kaçmaya devam etse bir başkası da o ava ok atıp öldürse yahut da ölüme yakın bir hale düşürse bu ava ikincisine
ait olur yani onun malı olur. Zira asıl yakalayan ikincisidir. Bir de Resul-i Ekrem (sav) de: "Av onu yakalayana aittir" buyurmuştur. Eğer birinci
atıcı avı ağır bir şekilde yaralamış ise bir başkası da o ava bir sivri bir şey atıp öldürürse o avın eti haramdır. Zira ikincinin atması ile ölmüş diye
ihtimali vardır. Aynı zamanda ikincinin fiili şer-i bir fiil sayılmaz. Zira ihtiyari haldeki kesim gerçekleştirilebilirdi. Şu halde ikinci şahıs o avın
kıymetini birincisine tazminat olarak vermek zorundadır. Telef edilenin kıymeti de telef edildiği günün kıymeti ile hesab edilir. Şafüler ve
Malikilere göre de onlardan Hanefıler gibi söylemişlerdir. Bir kişi av hayvanını kovalarken o av bir şahsa ait olan evine girse eğer avı o e-ve girmek
zorunda kalsa onun sahibi o kişiye it olur. Bu şekildeki o-lan zorlama olmazsa o zaman o av hayvanı ev sahibibine ait olur. Bu üç mezhebe göre av
hayvanı ona el koymak ile veya tutmak ile mülk edinilir. İsterse onun mülkiyeti kasd edilmesin durumu öyledir. Eğer onu eliyle yakaladıktan sonra



o av hayvanın üzerinde başkasına ait olduğunu mülkiyeti gösteren bir nişanı çıksa. Örneğin: Kanatlarının kesilmesi, kınalanması veya küpe
takılması gibi bir işaret olmazsa ve o av hayvanı avlayan kişi de mürted ve ihramlı olmadığı takdirde o zaman onun tutması mülkiyetin sebebi olur.
İsterse kasdı onun mülkiyeti olmasın bir av hayvana bakmak için tutsa ona sahip olur. Zira o helaldir. Diğer helal gibi yani diğer helal olan şeyler
gibi el koymak şartıyla sahip olur. Bir kişi avlamak suretiyle av hayvanına sahip olur. Örneğin: Kısa bir zaman içinde ölecek bir surete av hayvanı
yaralamak o hayvanı koruyamamayacak bir şekilde yara almak eğer bu şekilde kendisini koruyor ise o zaman hem koşmaktan hem uçmaktan
iktidarı olmadan bir surete kanadını kırmak ile olur. Şu halde deve kuşu gibi olmazsa yani deve kuşu hem uçmakta hem de koşmaktan aciz olmadığı
için ancak kanadını kırmak ile acizliği meydana gelebilir. Eğer ne kaçmak ile ne de uçmak ile kendisini koruyan bir hayvan olmazsa o zaman her
ikisinin birisi ile yara almak suretiyle meydana gelmesi kafidir. İşte bunların işlemesiyle av hayvana sahip olur. İsterse o ava elini üzerine koyarak
tutmasın isterse avın yanında isterse yanında olmasın o avın mülkiyetinden fark yoktur. Aynı geçtiğimiz gibi avlanmak niyetiyle bırakmış ve
kurmuş olan tuzağa düşmesiyle de o ava sahip olur. O avın üzerinde elini koymuş olsun isterse olmasın o av hayvanı tuzağa doğru çalışsın isterse
çalışmasın, kurulmuş olan tuzağı da çalmış malı olsun isterse helal olsun. Zira istilasiyle o av hayvana sahip olur. Bunun gibi gasbedilmiş bile
olsa, bi dar yere sıkışmak mecburiyetinde kalan ve kurtulması mümkün olmayan bir av hayvana sahip olur. Bir kişi bir av hayvanı görse, bir kişi bir
şeyi görse, onu taş veya hayvanın dışından bir şey sansa ondan sonra o şeye atış etse ve onu öldürse o helal olduktan sonra da ona sahip olur. Zira
onun hakikatini ne kadar bilememiş ise. Fakat onu avlamak maksadıyla gözeterek onu öldürmüştür. Bir av hayvanı tehlikeli bir yere düşmüş veya
çamura düşmüş mülkiyeti edinmek bir kişi ona atış yapsa en esseh kavline göre ona sahip olmaz. Zira o hayvanın mülkiyeti zaruridir. Öyle
hayvanlarda atış etmek olmamak gerekir. Av hayvana sahip olduktan sonra elinden ka-çırsa o avın üzerindeki olan sahibin mülkiyeti kalkmaz. Kim
onu yakalasa ilk sahibine bir daha verilmesi gerekir. Aynı zamanda ona sahip olanın o avı salıvermesi ile de mülkiyeti kalkmaz. Zira onun
üzerinden elini kaldırması mülkiyetin izalesinden delaleti yoktur. Örneğin: Bir hayvanım serbest bırakan bir kimsenin bırakmasında olduğu gibi.
Şayet ilk sahibi tanıdığı takdirde onu avlama hakkına sahip olmaz. Bir avı üstüste iki kişi yaralasa fakat birincinin ateşiyle değil, belki ikincinin
atışıyla ölse veya kendisini koruyamayacak bir hale düşse o zaman avın sahibi ikincisine aittir. Zira İkincisinin yarasının nedeniyle bu hale
gelmiştir. Bununla beraber birincisinin onu yaralaması nedeniyle ondan alacak bir şeyi gerekmez. Zira o zaman av mubah idi. Eğer avı kendisini
koruyamaz hale getiren birincisinin yarası ise o zaman av hayvanı yara gibi onundur. Bununla beraber ikinci avcı boğazını veya yemek borusunu da
keserse o avın eti gene helal olur. Zira o hayvanın ölümü şer-i bir kesim ile meydana gelmiştir.  Kesim sebebiyle av hayvanının kıymetinden
noksan olmuş kıymetini de birincisine Ödemesi lazımdır. Şayet ikinci avcı yemek ve boğaz borusunu kesmeden hayvanı kuvvetsiz bir hale getirirse
yahut yara nedeniyle ölürse kesinlikle haram olur. Zira hayvanı ele geçtikten sonra kesmemede taksiratı var idi. Şu halde ele geçirmek imkanı
olduktan sonra ancak o avın eti kesilmek ile helal olur. İkinci durumda (yani zayıf ve kuvvetsiz bir halinde) düşüremez de yalnız iki yaranın
nedeniyle ölürse o zaman kesinlikle haram olur. Bu ikinci kısımdan helal yapıcı, diğer kısımdan da haram yapıcı iki sebep bir yerde gelmesinden
her an yapıcı sebep üstün geldiği için ikinci avcı da birincisine avın kıymetini vermek zorunda da kalır. Zira birincinin mülkü olan bir şeyi
haramlığa götürmüştür. Hanbelilerin gele cek konularda görüşleri budur. Eğer iki avı beraber bir avı yaralasa ve aynı zamanda her iki yara ile
beraber kendisini koruyamayacak bir hale gelse, veyahut da çabucak ölecek bir seviyeye düşse o zaman av her ikisine aid olur. Zira her ikisi de
mülkün sebebinde ortak olmuşlardır. Eğer ölmek noktasında her ikisinin mi veya onlardan birisine aid olduğu bilinmezse tercih delilleri meydanda
olmadığı için av ikisinin malı olur. Kesim yerinden bir başka yerde iki kişiden birisi av hayvanını koruyamayacak bir noktaya düşürse diğer avcı ise
av hayvanını derhal ölme halene getirse, bu atış da tertibe göre değil, belki vurmak tertibine göre olsa ancak her ikisinden hangisinin bu yarayı
önce yaptığını bilinemezse mezhep görüşe göre o av haram olur. Zira helallik ve haramlık bir yerde toplandığı için ha-ramlığm galibiyeti vardır.
Şafıiler gibi de Hanbeliler söylerler: Av hayvanına el koymakla yani yakalamak ve almakla yahut da avlanmak niyeti ile avlamakla sahip olunur.
Bunun için bir kişi başkalara ait olan bir ağacın üzerindeki kuşa ok atsa ve kuş ev sahibine olan evine düşse kuş oku atana aittir. Zira o kuşu
kendisini çabucak helak olmak noktasına getiren odur. Aynı zamanda ona malik de od ar. Avlamak niyetiyle tuzak, ağ veya çadır kursa ve onlara
av hayvanı düşse el koymuş olacağından o ava malik olur. Bunun gibi av hayvanını kendisinden kurtulamayacağı bir yere düşse veya av
hayvanının üzerine kapısını kapatsa yani evinin kapısını kapatsa, bunu yapmakla da o ava sahip olur.. İsterse bunların yapmasıyla mülk e-dinmek

niyetinde olmasın. Zira o avı koruyamayacak duruma getirdiği için malik olmuştur.
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Balık avlamak için bir kişi bir havuz yapsa o havuza gelen balıklar, ağ ile yakalamaya malik olduğu gibi, o balıklara da malik olur. Eğer bu havuzu
balık avlamak niyetiyle yapmamışsa, o havuzun içine balığın gelmeleri ile o balıklara malik olmaz. Bir kişi geminin i~ cinde iken bir balık denizden
atlayıp onun kucağına düşse, gemi sahibinin değil belki balık onundur. Zira balık mubah olan avın çeşidindedir. Kim onu evvela yakalasa onun
maliki olur. Avlamak niyeti ile kullanılan kayıtlarda zil veya ışık gibi aletlerle avlanan kimseler bu alet ve vasıtalarla ele geçirdiği ava malik olur.
Eğer avlamak niyeti ile herhangi bir fiil yapmazsa ve avcılığa katılan bir yolcunun kucağına bir balık düşerse bu balık yolcuya aittir. Zira helal olan
bir şeyi ele geçirmiştir. Eğer kayığa düşecek olursa o zaman kayık sahibine ait olur. Herhangi bir av hayvanı bir kişinin ağına düşse ve aynı
zamanda o avı bağlasa ağ sahibinden başka bir kişi o avı alsaf o hayvanı sahibine geri vermek zorundadır. Zira ağın sahibi o avı a-raç vasıtasıyla
bağlamıştır. Eğer o ağ, o hayvanı yakalamazsa o zaman o av hayvanı o ağda kurtulsa veyahut ağı deldikten sonra kaçsa ve bu delmede ne kadar bir
müddet sonra da bile olsa o zaman ağ sahibi o av hayvana sahip olamaz. Zira onu bağlamamıştır. Başka bir kişi o avı yakalayacaksa o kişi o ava
sahip olur. Eğer av hayvanı ağa beraber gitse ve kendisini koruyabilecek bir vaziyette de olsa, o anda başkası da onu yakalasa, o zaman onun sahibi
ikincisi olur. Ağı da sahibine vermek zorundadır. Zira birincisi ona sahip olmamıştır. Eğer bunun aksi ise aksi olur. Zira o zaman av ağın sahibine
ait olur. Zira bu av hayvanının kendisini koruyamaz bir hale gelmiştir. Örneği: Av hayvanının onun elinden kaçıp kurtulma durumunda düştüğü
gibi bir mecusi, putperest veya mürtedin avladığı hayvanın eti haramdır. Pars gibi öğretilmiş bir hayvanın salıverildikten sonra dinlemek için
olmazsa yalnız avını yakalamak için plan olarak bir yere gizlenip durursa bir sakınca olmaz. Avlanacak birçok hayvan için bir besmele kafidir. Bir
kişi belli bir av hayvanına besmele ile attığı kurşun veya ok başka bir avı isabet ederek öldürse onun eti helaldir. Fakat bir kişi bir alet üzerine
besmele çekse, başka bir aleti atsa o avın eti haramdır. Bir av köpeğinin sadece çarpmasından veya boğazlamasından dolayı ölen bir av eti
haramdır. Zira yaralama, hükmi bir boğazlamaktır. Av hayvanının helal olması için yalnız yaralama kafi değildir. Bununla birlikte kanın akması
lazımdır. Fakat bazı Fakihlere göre kanın akması şart değildir. Bazılarda yara büyükse, kanın çıkması lazım değildir. Aksi ise aksi olur. İmam Ebu
Yusuf ile İmam Şafii'ye göre aslında yara gerekli değildir. Zira yara öğretilmiş hayvanların öldürdükleri hayvanların etleri helaldir. Dişli öğretilmiş
hayvanlar yakaladıkları avların kanlarını içseler veya sahiplerinin kendilerine atacağı et parçalarını yeseler veya sahipleri avı elde ettikten sonra



bunun etinden yiyecek olsalar da bu işler avlanmış olan hayvanın etinin helal olmasına bir sakınca olamaz. Öğretilmiş bir av hayvanı avladığı avı
yaraladıktan sonra yere çarpıp bir daha yaralayarak öldürse eti helaldir. Avcı tarafından atılan bir şeyle yaralanan bir av ilk önce yere düşüp de
hemen ölse eti helaldir. Zira bundan kaçınmak mümkünata değildir. Fakat suya dam üzerine veya bir ağaç üzerine oradan da yere düşerek ölse o
zaman eti haramdır. Zira ağaca çarpmakla su ile veya dama düşmekle ölmüş olması olabilir. Bir kişi öğretilmiş bir hayvanı besmeleyle bir ava
gönderdiği halde o av hayvanı arka arkaya birçok av hayvanlarını avlayarak olsa hepsinin eti helaldir. Yine bunun gibi gene helaldir. Bir ava attığı
ok veya kurşun birkaç av hayvanına isabet ederek bunları yara-lasa ve öldürse bunların eti helaldir. Avcı hayvanın yakaladığı avın tüylerini yolması
ve yakalama esnasında öfkesi tamamen geçip oradan bir süre geçtikten sonra avdan bir şey yemesi bir sakıncası yoktur. Şafiilere göre; avlamak,
ok, köpek, kartal, şahin gibi eğitilmiş yırtıcı hayvanlarla eti yenen hayvanı öldürmektir. Diş, kemik veya tırnak ile bir avı öldürülürse helal değildir.
Avlamak ile elde edilen av hayvanın helal olması için dokuz şarta bağlıdır.
1-  Avcılık yapan kimsenin bulunması: Avcı yok iken avcılık yapan hayvan. Kendi başına giderse bir avı öldürürse haramdır. Aynı zamanda
avcının iki şartı vardır: Avcının ehli kitab veya müslüman olması ve ihramda olmaması lazımdır.
2- Avın eti yenilen bir hayvanlar da olması gerekir.
3- Yara yapıcı bir alet atmak, ya da avcı yapan olan kimse av hayvanı göndermek
4- Yaranın olması geekir. Avı tuzaklarda boğulur veya kesici bir aletle değil, ok ve taşın sivri ucu ile değil enlemesiyle yara meydana gelmeden avı
öldürür veya ok ve sairen o ava değdikten sonar bir dağdan düşüp ölürse helal olmaz. Fakat havada olsa ok ona değdikten sonra yere düşüp ölürse
yenilir.
5- Yaranın sebebi ile ölmesi şayet yarası hafif olsa onu yakalarsa kesilmesi lazım gelir.
6- Köpek veya kartal gibi bir hayvan ile avcılık yapılırsa öğretilmiş olması gerekir. Yani avcı o av hayvana (Git) dediği zaman gider. (Gitme)
dediği zaman gitmez. Ve aynı zamanda avdan da yenmez ve avı da bırakmaz bu usulün kaç defa tekerrür etmesi lazımdır. Şu şartlar olduktan sonra
av ölse de yenilir. Köpekin ağzının yeri bir defa toprak ile altı defa da su ile yani yedi defa yıkanması lazımdır. Öğretilmiş köpek bir avı
yakalayarak üstüne çöker öldürürse o avın eti helaldir.
7-  Bir kişi okunu ava attıktan sonra o avı ikiye bölerse o avın eti helaldir. Eğer bir alet ile avcılık yapıldığı takdirde o zaman hançer, ok gibi kesici
bir alet ile olmalıdır. Eğer ateşli bir silah ile değnek veya taş ile öldürülen av hayvanın eti haramdır. Fakat bunlarla yara aldıktan sonra diri olarak
yakalar ve boğazlarsa o zaman eti helal olur.
8- Avın vahşi veya aslında ehli olsa sonra vahşileşmiş olması gerekir. Şayet ehli bir hayvana köpeği saldırıp veya ok atıp onu öldürtmekle eti helal
değildir. Fakat çukura veya kuyuya düştükten sonra onu olduğu yerde keskin bir kama ile boğazlamak veya çıkarmak zor olursa, eti helal olur.
9- Avın kaybolmaması gerekir. Örneğin; bir avı bir ok ile yaralarsa sonra gözönünden o av hayvanı veya köpek ile av hayvanın her ikisi
kaybolduktan sonra avı ölmüş olarak görse o zaman haramdır. Ahmet b. Hanbel'in kavli de böyledir. Ebu Hanife'ye göre atıştan sonra avı takip
edip sonra ölü bulursa helal, avın peşinden gitmeyi ertelerse helal değildir. Maliki'ye göre avı aynı günde görürse helal. Fakat ertesi gün görürse
haramdır. Bir kişi karada yaşayan bir kuş yakalasa o kuşu kendi evinin damına bıraksa kuş başkasının damına uçmakla ilk defa tutanın mülkünden
çıkmaz. Malike göre "İlk tutanın damında uzun birmüddet kalmasıyla beraber oraya alışmamış ise geçtiği damın sahibinin mülkü olur. Tekrar
dönse gene eskisinin mülküne dönmüş olur."
Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.
 

ONUNCU BÖLÜM
 

İÇKİ VE CEZASI
 
İçki Ve Cezası
 
İçki nedir, tatbik edilen cezası nedir?
Bütün mezheplere göre şarabın çoğunu da azını da içene had cezasını tatbik edilir. Şarap içmek helaldir diyen kafir olur. Üzümün sıkılan suyu
keskinlemiş olduktan sonra köpüğünün atmasıyla şarap olur. Eğer üzüm suyu sıkıldıktan sonra üç gün geçmesiyle kes-kinleşmese ve onunla
sarhoşluk meydana gelmezse bunda fakihlerin ihtilafı vardır. Cumhura göre üzüm suyu keskinleştikten sonra köpüğü atılmazsa ve aynı zamanda
sarhoşluğu da olmazsa o zaman şarap değildir. Hanbelilere göre ise üzüm suyu sıkıldıktan sonra üç gün geçerse şarap olur. Aynı zamanda haram
olur, ne kadar keskinleşmese de sarhoş etmese de durum değişmez. Sarhoş eden her içkinin çoğu da azı da haramdır. Zira Resul-i Ekrem (sav)
Efendimiz şöyle buyurmaktadır:
Sarhoş eden her içkinin çoğu da azı da haramdır. Böylesi bir İçkinin adı şarap olup içilmesinde had cezası lazımdır. Üzümden, sütten, hurmadan,
buğdaydan, arpadan, darıdan, pirinçten, kuru ü-zümden, baldan veya bir başka şeyden yapılmasında kesinlikle fark yoktur. Bütün mezheplerin
ittifakıyle kaynatılması veya kaynatıl-mamasmda da fark yoktur. Ebu Hanife'ye göre hurma ve kuru üzüm suyu ıslatılarak keskin hale gelirse
bunlarda da şarap meydana geldiği için azı da çoğu da haramdır. Bunun ismi de nakidır, şarap değildir. Öyle bir içki sarhoş edici olursa kesinlikle
haramdır. İçilmesinde had cezası vardır. Bunların az bir miktar da olsa kaynatılırsa, içene kanaatine göre zevk ve keyf vermezse bir de sarhoş
etmeyecek durumda olmazsa kesinlikle içilmesinde bir sakınca yoktur. Eğer keskinleşirse o zaman sarhoşluk yapan haramdır. Bunlar ne kadar
kaynatılırsa kaynatılsın da hatta ve hatta ki üçte iki oranında kayıp verecek olursa gene haramdır. Ebu Hanife'ye göre arpa, darı, buğday, pirinç ve
bal suya bırakılmış olsun veya kaynatılmış olsun sarhoşluk vermemek şartıyla helaldir. Üzüm şırası kaynatılır ve aynı zamanda üçte birinden azı
gier. Yani halinde giderse haramdır. Eğer üçte ikisi gitse bir de sarhoşluk vermezse helaldir. Sarhoşluk verdikten sonra azı da çoğu da haram

olur.
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Hanefılere göre içeceklerden haram olan şeylerden iki çeşid had itibar etmişlerdir:
a-  Şûrb haddi, b- Şükr haddi.



Şurb haddi: Özel olarak hamr yani şarabın içilmesiyle meydana gelen haddir. İsterse içmesi az olsun isterse çok olsun farkı yoktur. Zira haddin
vacip olması sarhoşluğa bağlı değildir. Zira Resul-i Zişan (sav) şöyle buyurmaktadır: "Hamr yani şarap içeni sopa veya kamçıyla vurunuz." Bu
hadis 12 sahabeden rivayet edilmiştir. Gelecekte açıklanacağı gibi hamr sarhoşluk seviyesine gelip kuvvetlenip bir hale gelen ve ateşin üzerine
koymayan üzüm suyundan meydana gelmektedir. Hamr'a bu adı verilmesi ya aklı karma karışık yapması ya aklı götürmesi yahut da içine onu
teğayyur edecek bir şey düşmemesi için kendini gizlemesinden ötürüdür.
Sükr haddi: Hamrden başka sarhoşluk veren içkileri içme sonunda meydana gelen sarhoşluk nedeniyle vacip olan haddir. Şu halde şarap ile
başkasını içmek arasında kesinlikle had için fark yoktur. Çoğu sarhoşluk veren isterse hamrden başkası olsun azı da haramdır,
Zira Resul-i Kibriya (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Her sarhoşluk verici hamrdır. Her hamr da haramdır. Sarhoşluğun tarifi: Ebu Hanife'ye
göre: Had icap etme ve haramlık hükmünün sarhoş o-lana bağlı olduğu sarhoşluk miktarı göğü yerden, kadını erkekten a-yırmayan ve hiçbir şeyi
anlayamayacak derecede sarhoş olan kişinin aklını başından almayan kişidir. Diğer imamlara göre: Sarhoş normal zamanlarda konuştuğunun
aksine, konuşurken sözü karıştıran kimsedir. Sabuk abuk konuşan kimseye sarhoş denildiği gibi, insanların örf ve adetlerine görede sarhoş deyince
anlaşılan budur. İnsanlar sarhoş kelimesini çoğu sözü saçmalayan ceketini ve ayakkabısını başkasınmkilerden fark edemeyen olan kimseler
hakkında söylemişlerdir. İmamların ekserisi diğer imamlara göre hüküm etmişler. Fetva da bunlara göre verilmiştir. Sarhoşluk veren içkilerde
sekiz şartı vardır.
1- İçen kimse akıllı olmalıdır. Deli için hadd yoktur.
2- Müslüman olmalıdır. Zira kafir olan kimseye serhoşluğun cezası olmadığı gibi içmesine de yasaklık yoktur.
3- Baliğ, ergenlik çağında olmalıdır. Küçük olan kimseye hadd yoktur.
4- Boğazına yemek tıkanıp da su da bulunmazsa o zaman zaruret dolayısıyla içkiyi içmek zorunda kalmış olan kimsenin durumunda olmamalıdır.
5- îçen kimse kendi isteğiyle ve İhtiyariyle içmelidir. Zorla ve baskıyla içmemelidir.
6- Hamnn yani şarabın haram olduğunu bilmelidir. Eğer içen kimse hamrın  haram  olduğunu bilmiyorum  derse  cumhura göre müslümanlar
arasında olan kimseler için sözü kabul olunmaz. Bir rivayete göre Müslümanlardan olan onun gibi yetmiş bir kişinin hamrın haram olduğunu
bilmediği söylemeleriyle beraber onun sözü kabul edilir.
7- İçtiğinin hamr yani şarap olduğunu bilmelidir. Şayet başka bir içecek sanarak içmiş ise kesinlikle cezaya duçar ve dahil olmaz.
8- Kendi mezhebine göre içtiği şeyin haram olması lazımdır. İçilmesi helal diyen kimse için örneği: Nebiz yani kabarmış hale gelen şurup içtiği
zaman kendisine had lazım gelmez. Zira bu konuda Fa-kihlerin görüşleri farklıdır. Hanbelilere göre sarhoşluk verici bir içeceği, çoğunun sarhoşluk
verdiğini bildikten sonra içse sekr haddi ona lazım gelir. Ondan başkasına had lazım gelmez. Çünkü içtiğini haram olduğunu bilmemekte olduğu
gibi, onu içerek günah işleme için bir niyeti de yoktur. Örneği: Karısı zannederek başka bir kadının yanma zifafa sokulan kimsenin yaptığı gibi.
Faihlerin bütün görüşleri öyledir. İçkilerin türleri:
1- Hamr: Kendi kendine yani ateşin üzerine koymadan veyahut da ateşe değmeden kendi kendine kaynayıp kabaran, şiddetli olduktan sonra
köpüğünü atarak durulup saf bir vaziyete gelen üzüm suyuna denir. Bu hamrın tarifi imam Ebu Hanife'ye göredir. Zira ona göre köpüğünü attıktan
sonra hamr meydana gelir. Cumhura ve imameyne göre ise kaynayıp kabardıktan sonra hamr olur. İsterse kaynaması devam etsin yine hamrdır. Zira
iskar yani sarhoş etme manası köpüğünü atmadanda yine hamrla meydana gelir. Hane-filerin en açık görüşleri öyledir. Zira halk arasında bu görüş
ile fesadı kapanır. Kaynattıktan sonra üzerinden geceleriyle beraber üç gün geçse o zaman üzüm suyu necis ve haram olur. Hamrın haram
olduğuna kitap, sünnet, içmai ümmettir vardır. Zira Allah u Teala (c.c) şöyle buyurmaktadır:
Ey iman edenler! (Aklı gideren her) içki, kumar, (ibadet ve saygı duruşu için) dikilen taş (ve benzeri şeylerden yapılan put)lar ve kısmet okları

ancak pis, necistirler ve şeytanın (süslü gösterdiği) işlerdendir. Bunlardan sakının. Olaki muradına eresiniz. 
[96]

Nehiyde, içtinab kelimesi kullanmak, haram kelimesinden daha beliğ ve daha manası fazladır. Çünkü içkiyi haram etmek, onu almayı, hamallık
yapmayı, satmayı yapmayı kapsamaz. Sakının (=ictinab edin) kelimesi ise, almaktan hamallık etmekten, satmaktan, yapmaktan kaçınılmasını da
içine almaktadır. Yani hepsine şamil gelmektedir. Bu ayet-i kerime üzümden yapılan içkinin (=şera-bın) haram olması hususunda nass olmakla
beraber sarhoşluk veren herşeyi de şamil gelmektedir. Zira Resul-i Zişan (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Serhoşîuk veren herşey Hamr'dır.

Her hamr da haramdır. 
[97]

"Serhoşîuk veren her içki haramdır. 
[98]

 Hamrın haram olmasının sebebinin sarhoşluk verici olmasıdır. Bu konuda tüm Fakihlerin ittifakları
olmuştur. Bunun için içkilerin isimleri ne olursa olsun ve hangi maddelerden yapılmış olursa olsun sarhoşluk verici olduktan sonra haramdır. Zira
Resul-i Kibriya şöyle buyurmuştur:
"Ümmetimden birtakım kimseler içkinin ismini değiştererek onu mutlaka içecekler." Ebu Davud, Ibn-i Mace h.k. örneği de zira bir habdır şıraya
bıraktıktan sonra onu katılaştırıp sarhoşluk haline derhal getirir, böyle içkinin bile bir damlası da haramdır. Zira Fakih-ler bu hadisten bu kuralı
meydana getirmişlerdir.
"Sarhoş eden her içecek haramdır. Bir Fereki sarhoş eden içeceğin bir avucu da haramdır. Tirmizi, Ebu Davud, Şafii mezhebinden, sarhoşluk
veren her sıvı necistir ve bunun delili de şu ayettir: Ey iman edenler! (aklı gideren her) içki, kumar (ibadet ve saygı duruşu için) dikilen taş (ve

benzeri şeyden yapılan put)lar ve kısmet okları pistir ve şeytanın (süslü gösterdiği) işlerdendir. Bunlardan sakının. Ola ki felaha ereceksiniz. 
[99]

Zira Cenab-ı Allah (c.c) tüm insanlara çok nimetler vermiştir. Fakat bu nimetlerin başında akıl nimeti gelmektedir. Zira akıl kötüyü iyiliğinden ayırd
edici bir büyük nimettir. İnsan akıl ile saygıdeğer ve aynı zamanda da hayvandan da üstün olmuştur. Bu nimetin izalesi ile insanın bireysel ve
toplumsal hayatı kökden gider ve hayvandan da daha aşağı olur. A-kıl gittikten sonra fonksiyonu çalışmaz bir seviyeye gelir. Nefsin ahmaklığı
meydana gelir. Akıl şehvetin emir altına girer. O zaman onun içinde kibir, gurur için nefret düşünceleri başlar. Kardeşlik duyguları kesilir ve
müslümanlar arasında düşmanlık yayılır. Bir de içki insanı Allah'ın zikrinden ve rahmetinden de uzak eder. îşte öyle şeylere bu ayet-i kerimenin
işareti vardır: "Şeytan ancak içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık

vazgeçecek misiniz?" 
[100]

 Bir de Resul-i Elşem (sav) şöyle buyurmuştur:



İçkiden sakının, zira o her kötülüğün anahtarıdır." (Hakim, Müstedrek) "Hamr'den sakının, şüphesiz o bütün kötülüklerin anasıdır. Yani bütün

kötülük ve fesadın kaynağıdır. 
[101]

 Bu ayeti Kerime içki hakkında gelen hükümlerin tarihi seyrindeki dördüncü merhalede nazil olmuştur. Zira

birinci merhalede: "Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edebilirsiniz. 
[102]

 ayeti ikinci merhalede: "Sana

içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onları da hem büyük günah, hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür. 
[103]

ayeti. Üçüncüsünde ise: "Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın" 
[104]

 ayeti nazil olmuştur,
islam, insanlara: Üzerinde yaşadıkları dünyayı daha iyi yaşanır hale getirmek görevini vermiştir. Bu da meşru yollarla, çok çalışıp üreterek
mümkün olur. Bu sebeple dinimiz emek harcayarak üretimde bulunmaya çok önem verir. Emeği temel kazanç yolu olarak görür. Emek, üretimden,
hayatın kolaylaşmasına gerçekçi katkılarda bulunmayan kazanç yollarını meşru görmediği gibi, elde edilen servetin de değer üretmeyen yerlere s
arfe dilme sini yasaklar. îşte her türlü kumar ve şans oyunları, dinimizde yasaklanan bu uygulamalar arasında yer alır. Ferd, aile ve toplum üzerinde
son derece olumsuz etkileri olan kumar ve şans oyunları içki ve puta tapıcılıkla birlikte "şeytanın kirli işleri olarak nitelenmektedir: "Ey iman
edenler! İçki, kumar, dikili taşlaı (putlar, fal ve şans okları) bir şeytan işi pisliktir.
2- Seker ateşte pişirilmemiş olan hurma suyudur. İmam Ebu Hanife'ye göre kendi başına kaynayıp şiddetlenen, kabaran köpüğünü atarak durulan
yaş hurma (rutab) suyudur. Kadızade'ye göre: Pişirilmemiş kuru hurma nebizi yani suyu ismi sekerdir. Misbahü'l-Münür'e göre "Büsr" zehv denen
san ve kırmızı şekli alıp daha tam olarak olgunlaşmamış hurmanın ismidir." "Temr" ise; bir cins ismi olduğu için hurmanın yaşını ve kurusuna da
şamil gelmektedir. "Tal" belal, büsr, halal, rutab ve temin olan isimle şamil gelmektedir. Yani hurma meyvesi meydana geliş sırasına göre: Taldan
temreye kadar gelişmesi vardır. "Belah" ise rutabın ilk zamanlardaki şekli ned enir.
3- Tila veya müsellesi: Üzüm suyu pişirilerek yapılır. Pişirme zamsanmda üçte biri kalır. İkisi gider, sarhoşluk verici bir vaziyete gelir. Ebu
Muhammed ve diğer imamlara göre bunun içilmesi kayıtsız şartsız haramdır. Fakat Ebu Hanife ile Ebu Yusuf a göre bunu keyif ve zevk
maksadıyla içmek haramdır. Fakat sarhoşluk vermeyecek bir miktarı bedene göc vermek ve tedavi niyetiyle içmek helaldir.
4- Fadih: Büsr ismi verilen kuru hurma suyunun pişirilmemiş, kendi başına kaynayıp kabarana denir. İsterse köpüğünü atmış olsun isterse atmış
olmasın. Hurmanın kırılan, ufalanan kabuğu soyulan adı konulmuştur.
5- Kuru üzüm şırası yani nakiu'z-zebib: Su içine atılarak tatlılığı çıkan. Pişirmeden kabaran kuru üzüm suyudur. İsterse köpüğünü atsın isterse
atmasın farklı görüş yukarıda geçmiştir.
6- Bazik veya munassaf: Azıcık ateşte pişirilip üçte ikisinden eksik miktarı giden ve sarhoş edecek bir hale gelen üzüm suyuna denir. Noksan
miktar yarıdan az olmak veya üçte birden az olsa da değişmesi olmaz. Eğer üçte birden fazla olsa o zaman haram olur.
7- Cumhuri: Üzerine su bırakıp karışan ve gene asıl yani eski miktarına dönen az bir şey pişirilip sarhoş verici bir hale gelen üzüm suyuna denir.
Ebu Hanife ve Ebu Yûsufa' göre keyfetmek ve zevk almak için içilmesi haramdır. İmam Muhammed ve diğer imamlara göre kesinlikle haramdır.
Dört çeşit içecek vardır ki onları tedavi, bedene kuvvet vermesi veya yemeği hazmetmek için içmek caizdir.
1- Üzümden yapılmış olan tıla yahut da müselle: Pişirilmiş ü-züm suyudur. Eğer üçte biri kalsa üçte ikisi gitse tedavi ve sairen gibi için içilmesi
imam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf a göre caizdir.
2- Halitan: Birbirine karışık olarak biraz pişirilmiş kuru hurma ve kuru üzüm suyundan meydana gelir. Tedavi ve sairen gibi içilme si caizdir. Zevk
ve eğlence için içmemek şartıyla olsa caizdir. Ne kadar kabarmış olsa da gene içilmesi caiz olur.
3- Az olarak pişirilmiş kuru üzüm ve kuru hurma şurubu yani nebiz-i zebib, nebiz-i temr. Eğer bunun içilmesi eğlenmek ve zevk maksadıyla
olmazsa ne kadar kabarsa da caizdir. Bir de sarhoşluk vermemek şartıyla olsa caiz olur. Şayet aksi olsa aksi olur.
4- Arpa, buğday, incir, bal ve mısır şurubunun da zevk, eğlence için olmamak şartıyla içilmesi helaldir. İsterse pişirilsin isterse pişirilmesin
helaldir. Eğer sarhoşluk dercesine yetişirse o zaman haramdır, "cia" yani buğday ve arpa şurubu "biti" yani bal şurubu. "Mizr" mısır suyu eğer
bunlardan sarhoşluk meydana gelse kesinlikle haramdır. Eğer gelmezse o zaman Ebu Hanifeye göre helaldir. Fuk-ka ismi verilen arpadan elde
edilen içki helaldir. İçilmesi de helaldir. "El-kafî sahibi yani ibn-i kudame şöyle diyor: "Fukka gibi sarhoş etmeyeceği bilinen içeceğin bir sakıncası
yoktur. İsterse köpüklenip kaynıyor olsun. Fakat üzümün şırasının üzerinden üç gün geçerse bir de köpüklenip kanamasa da bile mezhebimiz
alimleri haram olarak kabul etmişlerdir. Bu zikrolunan dört çeşit içeceği içmenin Ha-nefılere göre en sağlam görüşe göre imam Muhammed'in
görüşü ile amel etmek gerekir. Zira imam Muhammed'in görüşü tercih edilmiştir. Bu görüşe göre her dört çeşidi de haramdır.
îçki içmenin hali ikiye ayrılır.
a- Biri kazai,
b- diğeri dinidir.
Kazai hüküm, içki içen kimseye had cezasının vurulmasıdır. Dini hükmü ise öteki dünyada azap görmeyi gerektiren bir günah yüzündendir.
Ahiretteki hükmünden uzun olarak bir açıklamak getirmeyeceğiz. Zira öyle şeyler Allah (c.c) ve kul ve Rabbi arasında bir hakdır. Bu hüküm
dünyevi cezalar gibi hakimlerle alakadar değildir. Bu yalnız olarak Allah Teala'nın hükmüne kaza ve kaderine aittir. Fakihlerin ittifakiyle kazden
içki içmenin en büyük günahlardan biridir. Bu günahın cezası ahirette en çirkin ve şiddetli bir azabtır. Fakat Allah'ın affetmesi de umulur. Resûl-i
Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: Dünyada iken sarhoş edici içki içene ahirette tinmetul habal'dan içirmesi, Aziz ve Celil olan Allah
üzerinde bir sözdür. Ya Resulellah! Timetul-Habal da nedir? O cehennem ehlinin vücudlarından çıkan ter veya irindir. Şu halde ister şarap, ister
diğer içkiler olsun. Sarhoşluk veren bir içkiyi içmenin cezası 40 sopadır. Faat amir olan kimse isterse 80 sopaya kadar yapabilir.
Enes r.a.dan rivayet edilmiştir. Peygamber (sav) Efendimiz içki içme suçunda, sopa yerine takunya ile vurma cezası yerine icra etti. Sonra Ebubekir
bu cezayı kırk defa vurmak için tatbik eyledi. Ömer, Halife olunca köylü, kasabalı kaynaşması oldu. İçki kullanma işi fazlalaştı. Ömer (ra) istişare
Meclisine: îçki kullanmanın cezası hakkında ne dersiniz? diye istişare etti. Abdurrahman bunu Avf: Nass ile tesbit edilmiş olan cezalarınen hafifini

tatbik etmenin uygun olacağı kanaatindeyim dedi. Hz. Ömer de bundan sonra içki cezasını seksen sopaya çıkardı. 
[105]

Başka bir rivayete göre şöyle gelmiştir: İçki kullanmış olan bir kimseyi Peygamber (sav) yapraklan soyulmuş iki hurma dalı ile kırk defa kadar
kendisine vurulmasını emretti. Tirmizi'de hadisin lafzı şöyledir: Peygamber (sav) iki takunya ile kırk defa vurulmasını emretti. Bu madde şarap,



rakı ve emsali alkollü içkiler gibi akıcı olur. Haşiş, kokain ve emsali gibi akıcı olmayan bir madde de olabilir. Şu halde bütün bu uyuşturucu
maddelerde aynı ceza tatbik edilir.
Peygamber zamanında Abdullah adında bir adam vardı. Bu a-dam eşek lakab-ı ile de zikrolurdu. Bu adam, Peygamber (sav) mi bazı söz ve
davranışları ile güldürürdü. Peygamber bir defa kendisini içki kullanması sebebiyle cezalandırmıştı. Yine ikinci bir defa içki kullanması nedeniyle
bunu peygamber (sav) Efendimizin huzuruna getirdiler. Peygamber Efendimizin emri üzerine cezalandırdılar. Bunun üzerine bazı kimseler,
Yarabbi lanet olsun bu adama. Ne de sık olarak Peygambeinhuzuruna getiriyorlar! diye konuşma yaptılar. Bunun üzerine Peygamber (sav) ona lanet
etmeyin; o Allah'ı ve Resulünü sever, buyurdular. Buharı, şu halde Allah'ı ve Resulünü seven insanlarında günah işleyebilir ve aynı zamanda
onlara lanet okumamalıdır. Belki öyle kimselere günahlardan kurtulmaları için duada bulunmalandır.
îbni Abbas r.a'den:
Şöyle buyurmuştur: Peygamber (sav) ekeklerden kadınlara ben zeyenlere ve erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiş ve onları evle rinizden
kovunuz, buyurmuştur. Hatta ve hatta ki kendisi bizzat fi lanı kovmuş, Ömer (ra)'da filanı kovmuştur.
Peygamber (sav) Efendimize el-ayak parmaklarını kınalamış olan bir erkek getirdiler, Resulüllah (sav) bu ne olmuş böyle diye sordu. Ya
Resulallah, bu adam kadınlara benzemeye heves ediyor, dediler. Bu nedenle Resûlûllah (sav) bu adamın Neki'e sürgün edilmesini emretti. Ashabın
bazıları: Ya Resulallah bunu öldürelim mi? dediler. Peygamber (sav) namaz kılanları öldürmek bana yasak edildi, buyurdular.
İbn-i Ömer (ra)'dan şöyle rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) dayak cezası yapmıştır. Sürgün cezası da tatbik etmiştir. Ebubekir ve Ömer de r.a.,
onları yani her ikisi de tatbik etmişlerdir. Tirmizî, Hakim, İbni Huzeyme ve bu hadisi de tashih etmiştir.

Peygamber (sav) bir töhmet neticesinde bir adamı bir zaman hapsetti daha sonra bıraktı. 
[106]

 Uz. Peygamberin vurduğu 40 sopa, içki içmenin esas
cezasıdır. Hz. Ömer'in 80 değnek vurması ise tazir cezasıyla beraberdir, İftira, yalan söylemek: Zina isnadında bulunmaktır. İçki içmenin cezası,
Şafii mezhebinde 40 sopadır bu ceza da sarhoşken tatbik edilmez. Zira sarhoş halinden hiçbir fayda meydana gelmez. İçkinin cezası ikişart
ilemeydana gelmektedir:
1- Tamdelil/iki adil şahid. Bir erkek iki kadının şehadetiyle had cezasıtatbik edilmez. Hakimin bilmesiyle de had cezası uygulanmaz.
2- İçki içen kimsenin itira ve ikrar etmesidir. Eğer içkinin sarhoşluk edici olduğunu bilmeyerek veya istemeyerek veya unutarak içtiğini meydana
gelse o zaman had cezası uygulanmaz. Zira Resul-i Kibriya (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Allah Teala benim ümmetimden hata, unutkanlık ve zorlanma nın cezasını kaldırmıştır.
[107]

 İçkinin cezası kusmak ile ve ağzından içki kokusu
gelmesiyle tatbik edilmez. Yalnız iki erkeğin şehadetiyle veya içki içenin itirafıyla had cezası uygulanır.
Gücünüz yettiğince müslümanlara had cezası tatbik etmeyiniz. Eğer bir çıkış yolu varsa, onu serbest bırakın. Zira imamın affetmede yanlış yapması,

ceza vermede hata yapmasından daha hayırlıdır.
[108]

 İçki içme cezası ve diğer cezalar Hakim tarafından tesbit olduktan sonra tatbik edilir. Halkın
kendi başına ceza tatbik etmesi kesinlikle caiz olmaz.
Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Fitne uykudadır. Kim fitneyi kaldırılsa Allah'ın laneti onun üzerine gelir. Şu halde fitne kapısını kapatmak için suç işleyen kimse-nincezaları
hakime bırakmasıdır. İçki içen veya onun gibi bir suç işleyen kimse suçun ukimseye söylememek ve aynı zamanda samimi bir şekilde terketmek
daha layıktır. Zira Hz. Ömer bir kişiye: "Allah senin taksiratını affetmiştir. Sen de onu teşhir etme demiştir. Hz. Ömer bu sözü Hz. Peygamberin
huzurunda söylemiştir. Hz. Peygamber hiçbir şey dememiştir. Şu halde Hz.Peygamberin sükut etmesi insanın suçunu teşhir etmeyip tevbe
etmesinin daha iyi ve güzel olduğuna işareti vardır. Aklı fikri gevşekleştiren dalgın lık veren her-şeyi haramdır. Zira Ümmü Seleme'den şöyle
rivayet edilmiştir.

"Resulüüah sarhoşluk ve dalgınlık veren herşeyi (yemek ve içmekten) nehyetti. 
[109]

 Şu halde aklı fikri ağırlaştıran ve tembelleştiren, insanları
muaffal hale getiren benç, haşhaş ve afyon maddelerinin hepsi uyuşturucu kapsamına girdikten sonra kullanılması haramdır. Kullanma şekli isterse
ine iğne enjektör, ağızdan veya başka bir yolla alınması sakıncalıdır. Haramdır. Zira her durumda akla zarar vermesi vardır. Bir de bununla beraber
birçok hastalıklar meydana getirebilir. Ve pis sonuçlar doğurur. Bunların zararları herkese açıktır. Bunun için uyuşturucular yasak olmak
bakımından sarhoşluk veren içkilerin hükmüne dahildir. Bir de İslam'da başkasına zarar vermek olmadığı gibi zarara zararla karşılık vermek de caiz
değildir.
Fakat bu gibi maddelerin kullanılmasından dolayı had cezası yoktur. Zira bunlarda keyf ve lezzet gibi bir tarafı yoktur. Yalnız bunların
kullanmasından dolayı tazir cezası vermek gerekir. Tazir ise kınama, hapis ve dövme gibi cezalardır ki suçun cinsine ve şiddetine ve adil İslam
kadısına hükmüne göre hüküm edilir. Ancak üzerinde (dövme) cezası şer-i hadlerden herhangi bir haddin en alt sınırını geçmemelidir. Eğer bir
doktor sarhoşluk verici bir ilacı başka bir madde ile verir de bu ilaç sarhoşluk verici özelliğini kaybederse ve tedavi için o ilaç da mutlaka gerekli
olursa hastanın öyle ilacı alması caizdir.
Fakat başka bir maddeyle karıştırıldığı halde sarhoşluk verici özelliğini kaybetmemiş olan bir ilacı tedavi maksadıyla bile olsa yine almak caiz
değildir. Zira sarhoşluk verici bir maddenin şifa vermesi mümkün değildir. Öyle ilaçların zararı umulan faydadan daha fazladır. Zira Tarık bunu
suveyd el-Hadremi'den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygambere şöyle sordum: -Ey Allah'ın Resulü! Bizim yörede ü-züm bağlan bulunmaktadır.
Biz onları sıkıyoruz ve içiyoruz (Bu işe ne dersin?). Hayır onu içmek caiz değildir. -Biz onu hastaları tedavi etmede de kullanırız.- O şifa değil
hastalıktır bir de ibn Mes'ud'dan şöyle rivayet edilmiştir:

"Allah hastalıklarınızın şifasını size haram kıldğı şeylerde kılmamıştır.
[110]

 Ameliyat olacak kişi uyuşturulmadan ameliyata tahammül
edemeyecek ise doktorun uyuşturucu bir maddenin kullanması caiz olur. Zira şiddetli elem ve acılar zaruretler gibidir. Bunun için böyle bir
durumda uyuşturucudan fayda görmek caizdir. İsterse o u-yuşturucu şurup olsun veya tablet olsun veyahut da iğne yani enjektör olsun hepsinin
kullanması caizdir. Şu halde insan şu dünyaya insanlığını anlamak ve şuurlu olarak Allah'ı bilmek, O'na kulluk etmek için gelmiştir. Ebediyen
mutlu olabilmesi ve hayat sürebilmesi için geliş sebebi bilmesi lazımdır. Ebedi saadet yurdu insanların arzu ve isteklerine en doyurucu ölçüde
cevap verecek şekilde yaratılmıştır. İnsan tekamül etmedikçe nefsini yendikçe ebedi karargaha daha iyi hazırlanmış olur. Zira Resul-i zişan (sav)



şöyle buyurmuştur:
"İnsanları bırakın en güzel işlerde ve en uygun ibadetlerde bulunsunlar! Zira cennetin yüz derecesi vardır her iki derecesi arası, yerle gök arası
kadardır. Firdevs ise en büyük derecesidir. Onun üstünde Rahman'ın arşı bulunuyor. Cennet nehirleri Firdevs cennetini isteyin!"
Gençlik kesinlikle gidecek. Yaz güce ve kışa gündüz de akşama değişmesi gibi. Gençlikle ihtiyarlığa ve ölüme tahvil olacak. Eğer bu gençliğin
dünyanın zevkine ve garı meşru şeylerle sarfetsen ölümden sonra büyük bir azab ve nikala müstahak olacaksan o azabda da kurtulmak da yoktur. Şu
halde dünyadaki meşru şeylerle uğraşmak bize kafidir. Zira gayrı meşru şeylerle meşgul olmak bir saat keyf, lezzet bazı evkata bir sene veya beş
sene takıf cezasını çektirin ey a-kıllı olan insan o. Gençlik nimeti meşru şeylerle sarfetmesi lazımdır. Zira insan yaratılış itibariyle hayvanla melek
arasında yeralan bir varlıktır. Nefsi onu aşağıya doğru, iman ile cilalanmış ruhu onu yukarıya doğru çekmeye çalışır. Zira nefs aşağılık alemine, ruh
yüce aleme bakar. Melek ruha yardımcı olduğu gibi, şeytan da nefse yardımcı olur. Bu nedenle içimizde sürtüşme halinde olan bu iki karşıt
kuvvetten hangisi üstünlük sağlarsa, insanı bakıp yöneldiği aleme doğru çeker. Nefs de hudbinlik ve bincülik mayası bulunduğu için her zaman
kendini haklı göstermeye gayret eder. Ruhu zayıflatınca da aşağı alemle ilgili olan hisleri gelişip tuğyan eder. Bunun için her insana gözündeki
gözlükle baktığı için sadece kusur görebilir. Allah'ın insanlara kendi katından sunduğu iman cevherine sahip olanlardır ki nefsin bu tuğyanını
durdurabilirler. Sevgili Peygamberimiz nefis gözlüğüyle bakanlara şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz kardeşinin gözündeki arpacık seması
çöpünü götür de kendi gözündeki hurma dalını unutur." Resul-i Zişan nedemiş ise hepsi de meydana çıkmıştır. Örneğin: Resul-i Ekrem (sav)
efendimiz gaybden verdiği haberlerin birkaç misali: Nakli sahih-i kat ile ashabına haber vermiş ki: "Siz umum düşmanlarınıza galeb edeceksiniz;
hem fethi Mekke, hem fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Feth-i Irak, hem Feth~i İran, hem Feth-i Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o
zamanınen büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini aranızdan taksim edeceksiniz!.." Haber vermiş hem "tahminim böyle ve
zannederim" dememiş. Belki görür gibi kat-i ihbar etmiş; haber verdiği gibi çıkmıştır. Hz. Fatıma'ya (R.anha) ferman etmiş ki... "Al-i beytimden
herkesten önce vefat edip bana iltihak edeceksin" diye söylemiş. Altı ay sonra haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. İstanbul'un İslam eliyle
fetholunacağmı ve Hz. Sultan Muhammed Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Sahabe-i
Kiram'da (ra) bu mübarek ve mukaddes sözlerine, inanarak ve cüz-i iradeyi doğru yolda sarfederek ve çalışarak bu yurtlara sahip olmuşlardır. Zira
Cenab-ı Hak iradeyi yaratmış: Bir külli irade diğeri cüz-i irade insan kullandığı bu iradeden dolayı da mesul olacak. Cüz irade insanda vadır.
Allahu Teala'da ise irade-i külliyesi vardır ki beşerin fevkinde ve cüz-i iradede onun altında bir iradedir. Yani insana yetecek derecede bir irade
istediği şeyleri yapabilir. O zaman insanın yapabileceği şeyler iki çeşittir. Birincisi insanın kendi iradesinde hiçbir tesiri yoktur. Doğması, ölmesi,
yaşaması, fakir mi zengin mi? v.b. İşte bunlar külli iradenin elinde olan şeyler bunların hiçbirinde insanın kendi iradesinin hiçbir tesiri yoktur.
Sadece külli iradenin dahilindedir. İkincisi ise kendi iradesinde olan şeyler: Onlar da Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan ibarettir... Mesela bir
tüccar cüz-i iradeyi inkar ediyor. Diyorsun ki sen market mi açacaksın, o da evet diyor. Sen de o zaman Toros dağlarının önünde bir market aç
diyorsun, o da olur mu diyor. Kim gelir oradan alışveriş yapar? Sen de ona yahu senin kadere imanın var mıdır? Evet, vardır. Ne kadar rızık
yazılmışsa o gelir seni bulur dediğin zaman adamın Cenab-ı ama esbaba tevessül de lazım ve elzemdir diye cevap veriyor. Zira orada para var.
Menfaat var. Menfaat olunca cüz-i irade var. İbadete gelince yok. İşte şeytan insanı böyle kandırıyor. Allah ümmeti Muhammedi (sav) muhafaza
etsin. Eğer bir hayvan şarap içse ondan sonra kesilmiş olsa, bakılır, eğer içirildiği saatte kesilmişse yenmesi helaldir. Mekruh de değildir. Zira şarab
hayvanın vücudundadır. Dahadağılmamıştır. Şayet içtikten sonra bir gün veya daha fazla bir müddet geçmişse hanefılere göre kerahetle beraber
helaldir. Eğer buğday şarabın içine düşse, yıkandıktan sonra şarabın kokusu ve tadı kalmazsa yenmesi helaldir. Eğer tadı ve kokusu kalmış ise
haramdır. Şarabın azı için ve çoğu için had cezası vardır. Şarap kendi kendine sirkeye dönse Fakihlerin ittifakıyle o sirke helaldir. Zira Resul-i
Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Sirke ne güzel katıktır."
Şarabın sirkeye dönmesi imam Ebu Hanİfe göre: Acılıktan hiçbir hamrm tadı kalmıyacak bir şekilde tadının ekşi bir hale gelmesidir. Şarap sirke
haline döndüğü zaman kaptaki şarabın değdiği yerler de helal olur. Eğer kabın üst kısmı sirke ile yıkandığı takdirde tahir olur. Sahibi, hamrın içine
tuz, sirke ve bunlar gibi bir madde attıktan sonra o hamr sirkeye dönse ve ekşi hale dönse içilmesi helaldir. Zira serabın sirke haline getirilmesi
cumhura göre caizdir. Bu hüküm de bağ olunan derinin tahir olması hükmüne kıyas edilmiştir. Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Sirkenizin en iyisi şarabınızın sirkesidir." ve: "Sirke ne güzel katıktır. " şarabın kendi kendine sirkeleşmesi ile (yani tahalul) başkası tarafından
sirkeye dönüştürülmesi arasında yani tahlil arasında ayrıntı zikretmemiştir. Zira bir şeyi İslah etmek için uygun hale getirmek ise mubahtır. İmam
Şafii'ye göre sirke, tuz gibi bir madde ile şarabı sirke haline dönüştürmek helal değildir. Şarap gölgeden güneşe çıkarılarak veya tersi yapılarak
sirkeleşirse, Cumhura göre ve esah olan görüşlerinde Şafıilere göre, haram değildir. Şarapdan başka sarhoşluk verici içeceklerin hükümleri üç
kısımdır:
a- Birinci kısım pişirilmerniş kuru üzüm ve kuru hurma suyu. Bunlar, kendi kendine kuvvetlenip kabararak, köpüğünü atsa veya üzüm suyu azıcık
pişirilir. Üçte ikiden daha az bir ölçüde gitse ve kuru üzüm suyu kendikendine kuvvetlenip kabarsa Fakihlerin ittifa-kiyle içmesi haramdır. İsterse
miktarı az olsun, ikinci kısımiçecekler pişirilmiş olan nevlerdir. Üzümsuyu pişirilip üçte ikisi giderse kuru üzüm ve kuru hurma suyu üçte iki
gitmemiş dahi olsa pişirilirse bu kısımdaki içeceklere dahil olurlar. Bunların isimleri şöyledir. Müselles, tıla ve cumhuridir. Bunları az miktar
içmek helaldir. Sarhoş hale getiren son kadehi içmek kesinlikle haramdır. Eğer bunu kim içerse kendisine had lazım gelir. Üçüncü kısım ise, zayıf
bir kavle göre helaldir. Bunlar kuru üzüm, kuruhurma suyu ile veyahut üzüm ve hurmadan başka şeylerden yapılan kısımlardır. Asarın bazıları
şöyledir: Hz. Ömer (ra) şiddetli hale geldiği zaman nebizi içerdi. Hz. Ali kendisine misafir gelen bir cemiyete hurma şurubu ikram etmiş. Fakat o
cemaatten biri sarhoş olmuştu. Hz. Ali o adama had uygulayınca adam: "Hem bana ikramda bulunuyorsun hem de bana had uyguluyorsun?" demiş.
Hz. Ali de: "Ben sana sarhoşluğun nedeniyle had uyguladım." Bu haber zayıftır. Sarhoşluk veren içkilerin tümünün dinimizde yasak olduğunu
bildirmektedir. Zira dünya ve ahiret mutluluğunu engelleyen ferdi, ailevi ve toplumal huzursuzluklara yolaçan alkol uyuşturucular için anne
babalara ve ilgililere büyük görev düşmektedir. Alkollü içkilerin çoğu da ve azı da zararlı ve haramdır. İslam dini, Allah'ın en şerefli yarattığı
insanı bu alçaltıcı, kemirici, öldürücü, beladan korunmak için sadece alkollü maddeleri haram kılmakla kalmamış, buna vasıta ve vesile olan bütün
şeyleri de yasaklamıştır. İçki mübtelasını toplum arasında yalnızlığa itmek için onun içki sofrasına oturulmasını günah saymış ve böylece bütün a-
raçlarm önüne bir sed çekmiştir. Ne yazık ki ülkemizde içinde % 6.7 nisbetinde alkol bulunan bira, meşrubat sınıfına sokularak, yeni kuşakların
alkollü maddelere daha kısa yoldan alışmalarına imkan sağlanmışlardır. Bu bakımdan içki konusudaki bütün uyarılar ve mücadele istenilen



sonucu vermemiş, bilakis her geçen gün çok yaygınlaşmıştır. Bunu ben Mekke-i Mükerreme'de yazdım. 25 No.l 4.1999. İçki cemiyet hayatımızı
çökerten, aile hayatımızı felce uğratan ahlaki değerlerimizi günden güne zayıflatan insanlar arasına düşmanlık ve lan sokan insanların sağlığını
olumsuz şekilde etkileyen büyük bir afet haline gelmiştir. Her şeyin başı sıhhattir. Onu korumalı zararlı olan şeylerden kesinlikle sakınmalıdır.
Müslümanlıkta sıhhatin ve akim kıymeti o kadar büyük olduğu için zararlı olan her şeyi dinimizde haram kılmıştır. İşte içki de bunlardan biridir.
İçildiği zaman azı ve çoğu sarhoş eden her içki mutlak olaak haramdır. Bunu da ben Arafat Dağı'nda yazdım.
Ruhi yapısı itibariyle çocuk kalmış kimselere dikkat edin onlar daha çok alkol mübtelalarının, frengilerin, zihnen geri kalmışların ya da ahleken
sükût etmiş olanların torunlarıdır. Dünya üzerinde hiçbir hareket yoktur ki tesadüf olsun. Her şey Allah'ın ezeli takdir neticesinde cerayan eder.
Kesinlikle hiçbir şey tesadüf değildir. Şu halde tesadüf yok, takdir vardır. Allah'ın takdiri... Yağmur yağmasından, güneşin doğmasına, yıldızların
görünmesinden batmasına, gece ile gündüzün birbirlerini takib etmesine, insanların tartışıp konuşmasına, rastlaşmasına, kuşların uçup konuşmasına
velhasıl herşe-yin olmasından veya olmamasından Allah'ın takdiri kuşkusuz olarak vardır. Herşey o takdire göre cerayan eder. Allah'ın takdiri
olmasaydı horoz öter miydi, sen adım atabilir miydin, senin dünyaya gelişin tesatüf müdür? Bunun hepsini kabul ederek ve düşünerek tesadüf diye
bir şeye inanma. Her şeyi Allah'ın takdiri ile bilmeniz lazım ve elzemdir. İzni olmadan hiçbir şeyin olmayacağını ikrar et. Zira Resûl-i Ekrem (sav)
Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de nefsinin heva ve heveslerine uyan ve
Allah'tan dileklerde bulunup duran kimsedır." Bu hadis-i şerifi açıklayıcı mahiyette Hz. Ömer (ra) Efendimiz de şöyle buyurur: "Hesaba çekilmeden
önce, kendi kendinizi hesaba çekin. Büyük duruşma günü için hazırlık yapın. Ahiret günü hesap ancak dünyada nefsini hesaba çekmiş olanlar
içindir. Ben bunu Mina'da yazdım. 26.3.1999.
Haram; Dinî yönden yapılması yiyilip içilmesi kesin olarak yasaklanmış şeye denir. Allah, iyi temiz insan sağlığı için faydalı şeyleri helal, kötü, pis
ve zararlı olan şeyleri de haram kılmıştır. İşte bu sebeple içki, kumar, adam öldürme, zina etme, v.s. haram olduğu gibi uyuşturucu madde
kullanmak da haram saymıştır. Zira uyuşturucu, insanın ruhu ve bedeni yapısını harap etmekte. Kişiyi yavaş yavaş öldürmektedir. Uyuşturucu
maddelerin kullanılması haram olduğu gibi, alınıp satılmaları da caiz değildir. Denemek için bile olsa bir defa kullanmak alışkanlık
yapabilmektedir. Üzülerek ifade edelim ki, bu çok tehlikeli alışkanlık gün geçtikçe yaygınlaşmakta. Bu yüzden gencecik yavrularımız ölmektedir.
Bu tür kötü alışkanlıklar beraberinde ailevi sosyal pek çok problemin doğmasına sebep olmaktadır. Onun için yavrularımızı iyi takip etmeli. Bu
bataklığa düşmemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Çocuklarımıza içki, kumar gibi kötü alışkanlıklarla birlikte uyuşturucunun zararlarını da
anlatmalıyız. Arkadaş çevrelerini iyi seçmelerini tenbih etmeliyiz. Kadınların kaş almaları, kıl yolmaları ve saçlarını boyatmaları caiz midir?
Cevap: Erkeğinin zevkine göre yine aşırılığa kaçmamak şartıyla bir de dışarıda kapatmak şartıyla öyle şartların dahilinde olmak üzere caiz
görülmüştür. Bu konuda bazı kadınlar çok aşırı davranıyorlar. Güzel olacağım derken kendilerini bir şebek durumuna sokuyorlar. Tabii ki bu
durum hoş karşılanmaz. Kadınların saçlarını her renge boyatmaları hususunda hiçbir sakınca yoktur. Erkeklerin saçlarını siyaha boyatmaları
haramdır veya hoşgörülmemiştir. Onlar da saçlarını kına rengine ve siyahdan başka hangi renk olursa olsun boya-yabilirler. Ve aynı zamanda bir
sakıncası da yoktur. Kadınların saçlarını kestirmeleri caiz midir? Kendilerini erkek şekline koymamak şartıyla zevcenin zevkine göre kadın bir
bayan kuaföre saç yaptırabilir. Ve saçlarını kestirebilir. Burada asıl olan kocasının istek ve arzusudur. Kadın, kocasına göre hareket etmelidir.
Allah katında her iyiliğin mükafatı, her kötülüğün de cezası vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah: Kim yararlı bir iş yaparsa kendi lehine. Kim de kötülük
işlerse kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına karşı zalim değildir. (Fussilet: 4-6) buyurmaktadır. Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: "Ben ancak
güzel ahlak tamamlamak için gönderildim." Bakınız, Allah elçisi iyilik hususunda bizlere neler buyuruyor: "Her iyi şey sadakadır." İyiliğe
kılavuzluk yapan kimseye o iyiliği edenlerin ecri gibidir.
Sevabı vardır. Ben bunu da Ravza-i Mutahhar ile minber-i Resulul-lah arasında yazmışdım 12.4.1999. Bu mukaddes ve mübarek yerlerde bu
konuları Allah tarafından bana yazması nasip olduğu için, Allah'a hadsiz ve nihayetsiz hamd u senalar olsun. Ey bedbaht ve hudbin olan nefis! Sen
dünyanın keyfi zevkini daimu-1 evkat istiyorsan eğer bu gökün nazmı ve intizamı gibi bunu başka bir şekle bıra-kabiliyorsan veyahut güneşin ve
diğer yıldızların parlak oluşlarını tebdil edebiliyorsan veya hidrojeni, oksijeni ve mikrobu kaldırabili-yorsan o zaman Allah'ı unut, iman etme ve
itaatta bulunma. Aynı zamanda da kafir ol. Eğer şunu yapabilmiyorsan, aklını başına al, imana gel, ölünceye kadar iyi şeylerle uğraş, yoksa sen çok
zayıfsın, ölüm sana geldiği zaman onu çeviremezsen ölürsün. Cehenneme gireceksin.
Elhadı hüvel hadi kitabını yazan kişi Resul-i Ekrem'in (sav) istikbalden verdiği haberlerden bir kaçını nakli sahih-i kati ile ferman etmiş ki: "Ne
vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti: O vakit belanız, fitneniz içinize girecek.. Harbiniz dahili olacak; Şerirleriniz başa gelip hayırlılar ve
iyilerinize musallat olacaklar!" haber vermiş, otuz sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem -nakli sahih-i kati ile- Ferman etmiş ki: "Hayber
kalasının fethi Ali'nin eliyle olacak" Me'mü-lün pek fevkinde ikinci gün bir mucize-i Nebeviyye olarak Hayber kalasının kapısını Hz. Ali çekip
kalkan gibi istimal ederek fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış: Sekiz kuvvetli adam, o kapıyı yerden kaldıramamış; bir rivayete göre
de kırk adam kaldıramamış. Hem Ferman etmiş ki: "Hz. Ömer, sağ kaldıkça içinizde fitneler zuhur etmez." haber vermiş öyle de olmuş. Hem
Suraka'ya ferman etmiş ki: "Kisra'nın iki bileziğini giyeceksin!" Hz. Ömer zamanında Kisra mahvedildi: Zinetleri ve şâhâne bilezikleri geldi. Hz.
Ömer Suraka'ya giydirdi. Hem Kisra elçisi süre demiş: "Şimdi Kisra'nın oğlu Şirveye Perviz Kisra'yı öldürdü. O elçi tahkik etmiş aynı vakitte öyle
olmuş: o da îslam olmuş. Bazı hadiste, o elçinin adı Fi-ruz'dır.
Şarabın kokusunun olmasıyla kişinin şarap içtiğinin isbat edilmesi için Fakihler arasında görüş ihtilafları vardır. Malikilere göre, iki Müslüman
şahit o adamın ağzını koklayarak hamrm kokusu var olduğuna veya hamrı kustuğuna hakimin yanında şahidlik ettikleri zaman o adama had cezası
gerekir. Zira Abdullah b. Mesud bir adama şarap kokusu hissederek bu kokuyu, sened ederek ve şahidlik gibi kabul ederek, sopa ile
cezalandırmıştır. Cumhura göre bir adama şarap kokusu gelse ve şarap kusan bir şahsa had yoktur. Zira elmasuyu içmiş olan kimsenin durumu
ağzından şarap kokusu gibi koku olabilir. Veya şarapla ağzını çalkalamış veya su sanarak yanlışlıkla içmiş olma ihtimali de olur. Yahut da
başkasının zorlaması gibi meydana gelmiş veya sarhoşluk vermediğini sanmış gibi durumlarda da bu gibi ihtimaller olduktan sonra had yoktur.
Zira şüphe haddi sakıt eder. Hakim de kendi durumuna göre had cezası uygulamaz. Fakihlerin ittifakiyle sarhoşluk halinde had vurulmaz.
Ayrıldıktan sonra had vurulur. Zira hadden beklenen pişmanlık ancak ve ancak ayıldıktan sonra meydana gelir. Hasta bir kimse had cezası
uygulanacak olsa ceza ertelenir mi? Ebu Hanife'ye göre ceza recm (taşlanarak öldürme) ise cezanın uygulanacağı kimse gebe kadın olmadıkça ceza
ertelenmez, uygulanacak ceza sopa vurmak ise hastalığın iyileşmesi ümit edilir olması halinde ise o zaman ceza tehirle-nir. Maliki ve Şafıiye göre
ölüm gibi ceza ise; gebe kadın doğum yapana kadar cezası tehir edilir. Bunun haricinde tehir edilmez. Ahmet b. Hanbel'e göre durum nasıl olursa



olsun cezanın tehiri caiz değildir. Sopa cezası İse hastalığın rahatlığı ümiti varsa o zaman ertelenir. Aksi ise aksi olur. Sopa cezası 100 sopa olursa
bunun yapmasında öleceğinden endişeli olursa o zaman çubuk bulunan bir demetle ve bir giysinin ucu ile had cezası yapılır, ölme endişesi
olmadığı takdirde hasta suçlunun ölmeyeceği güvence altında olacak şekilde 100 sopa kadarı vücudun çeşitli yerlerine ayrı ayrı cezası verilir.
Zayıflar için de öyledir. Malikilere göre sopa cezası olduktan sonra sopadan başka ceza yoktur. Vurma ayrı olabilir. Fakat demetle vurmak caiz
değildir. Malik'e göre suçlu olan kimseye oturtulmuş vaziyette ceza tatbik edilir. Ebu Hanife ve Şafii'ye göre ayakta iken tatbik edilir. İmam
Ahmed'e göre her iki rivayet vardır. Ebu Hanife'ye göre ve Şafii'ye göre kazif ise çıkarılmaz. Başkası ise çıkartılır. Malik'e göre tüm cezaların
tatbikinde cezalı olan kimselerin giysileri çıkartılır. Ahmet b. Hanbel'e göre çıkartılmaz. Bir ya da iki gömlek gibi vurmanın acısını duymayı
engellemeyecek bir giysi giymiş vaziyette ceza tatbik edilir. Ebu Hanife'ye ve Ahmed b. Hanbel'e göre yüz, baş ve üreme organı dışında vücudun
her kısmına vurmak caizdir. Şafii'ye göre özellikle yüz, üreme organı, böğür ve zarar korkusu olan organlara vurmaktan kaçmak gerekir. Malike
göre sırta ve ön taraftan sırtın karşılığı olan bölgeye vurmak gerekir. Recim cezası erkekler için yerde kazılmış bir çukura bir miktar gömülmeden
cezası tatbik edilir. Kadın cezası ise Cumhura göre işlediği zina suçu delil ile sabit olmuşsa bir çukura (bir miktar beline kadar gömülerek cezası
tatbik edilir. Fakat itirafıyla sabit olura o zaman çukur kazılmaz. Ebu Hanife'ye göre devlet başkanın görüşüne havale edilir. Ebu Hanife'ye göre
sopa vurma cezasının en şiddetlisi tazir. Sonra zina, sonra içki içme cezası, sonra iftira cezasıdır. Malik'e göre sopa vurmanın tümü aynı
derecededir. Hanbel'e göre, şiddet tertibi şöyledir: Zina, kazif. Sonra içki içme cezası. Temiz olan içilecek bir sıvı, bedene zarar verecek bir sıfata
gelmezse bozulması ile haram olmaz. Eğer etler kokarsa o zaman yenmesi haramdır. Süt, tereyağı, zeytinyağı kokmakla haram olmaz yiyecekler
ise bunlar bozulursa ve keskinleşirse temizliklerini yitirir. Onun için yenmeleri haramdır. Hamamların ve benzeri yerlerin pis sularına sebze
bahçelerine akıtmak mekruhtur. Fakat bu gibi necis sularla sulanan bostanların sebzelerini yenilmesi haram değildir. Birçok Fakihlere göre mekruh
da değildir. İnsan recii yani pisliğini satmak mekruhtur. Fakat başka maddelerle karıştırılmış olmak pislikleri ve herhangi bir hayvan gübresini
satmak mekruh değildir. Pis olan, kokmuş olan et gibi şeyleri yiyebilecek olan hayvanlara yedirmek kesinlikle caiz değildir. Bütün eşyalarda yenip
yenip içilme bakımında nasıl olan rnübah olmaktır. Zira bütün eşya aslında insanların faydaları için yaratılmıştır. Onun için kendi aslında tahir
olan akla ve sağlığa zararlı olmayan bir kısım hayvan etleri ve buğday arpa, pirinç gibi ürünler, meyveler, sebzeler ve sıvılar helaldir. Bunlar yenip
içilebilir. Fakat sağlığa veya akla zarar veren toprak, çamur, taş, uyuşturucu maddeler ve tüm zehir çeşitleri ile şarap gibi içkilerin bütün çeşitleri
haramdır. Hayvanlardan yaratılış gereği acaip olanların dişleri veya tırnakları ile kendilerini savunup başkalarına saldıranların etleri haramdır.
Bitkilerden insanı öldüren veya aklını gidiren, sağlığı zehirleyen veya herhangi bir şekilde sağlığa zararlı olan şeyleri yemek haramdır. Örneğin,
afyon, haşhaş, penç gibi sarhoşluk veren ve aklı bozan şeyleri yemek haramdır. Bunlardan sarhoş olanlar için İslam ahkamına göre tazir vardır.

Tazir ise yetkili hakim tarafından tatbik edilecek döğme, hapis azarlama ve uyarı gibi cezalardır.
[111]

Bir kişinin üzerinde birden fazla had cezası cem olursa bu haklar yalnız Allah Teala'ya ait olacak haklardır. Veyahut da kullara ait olan haklardır
veyahut da hem Allah Teala'nm hem de kulların haklarından olan haklardır: Birinci şık had cezaları ikiye ayrılır.
1. Arasında öldürülme haddi vardır, örneğin: Bir kişi muhsan iken zina yapıp hem de hırsızlık etmesi yahutda hem yol keserek a-dam öldürmesi
hem de şarap içmiş durumlarında hangi şekilde had cezası olacağına Fakihlerin ihtilafları değişiktir. Cumhura göre had cezası birbirine girer, sonra
suçlu kişi öldürülür. Diğer hadler ise sakıt olur. Zira ibni Mes'ud: "iki had cezası bir yere gelirse birisi öldürme ise öldürme cezası ötekini ihate
eder." buyurmuştur. İbrahim En-Nehei diyor ki: "Onun öldürülmesi yeterlidir. Zira onlar Allah Teala'ya ait suçtan vazgeçirmek maksadıyla
yapılmış haddi mahdır. Yani bu hadle men etmek gerekir. Fakat katle beraber manİyete hacet yoktur. Şafıiye göre ise bütün hadler tatbik edilir.
Zira gayn katle hangi ceza lazım gelse, o ceza katle beraberde lazım gelir. Bunların sebepleri olduğu için birbirine giremezler.
2. Arasında öldürülme cezası olmamak. Örneğin: Bir kişi hırsızlık yapsa, zina yapsa, şarap içse hadlerin birbirine girmez, de dahul etmez. Tümünü
de tam olarak, ifa edilir. Bu konuda Fakihlerin ittifakı vardır. Şafii ve Hanbelilere göre en hafif olan cezanın tatbik edilmesinden başlanır. Evvela
şarap içme haddi, sonra zina cezası, daha sonra hırsızlık nedeniyle lazım gelen el kesme cezası tatbik edilir. Hırsızlık sebebiyle lazım gelen el kesme
hadi ile yol kesme dolayı lazım gelen el kesme cezası birbirine tedahül eder. Zira kesilecek yer yani el birdir. Malikilere göre evvela el kesilir,
sonra celde yani sopalama haddi verilir. Hanefilere göre Müslümanların imamı veya hakim istediği haddi evvela tatbik etmesinde istediği gibi
serbesttir. İsterse evvela zina cezasını, İsterse hırsızlık cezasını tatbik edebilir ve şarap içme haddim onlardan sonra uygular. Zira zina ve hırsızlık
ile alakadar olan cezalar, Kur'an-ı Kerim kati ile şarap içme cezası ise içtihad ile sabittir. Suçlu olan kimsenin tehlikeye girmemek için evvela
cezanın yarısını iyi olduktan sonra öteki ceza tatbik edebilir. İkinci şık olan hadler. Kullara ait olan haklardır. Kısas ile kazf had-didir. Hanefilere
göre: Kazf haddinde Allahu Teala'nm hakkı da kul hakkı da vardır. Aynı zamanda kul hakkına da şamil geldiği için başka hadlerden evvel tatbik
edilir. Malikilere göre kazfden başka kısas olsun yol kesme dinden çıkma gibi tüm hadler öldürülme cezası haddına girer. Kazf haddinde ise evvela
o tatbik edilir. Ondan sonra lazım gelen öldürme cezası kabul edilir. Zina, şarap içme ve hırsızlık hadleri bir araya gelse, tüm bu cezalar sakit olur.
Ve öldürülme cezasına dahil olmaktadır. Şafii ve Hanbelilere göre tüm hadlar en hafifinden başlanaraktan olarak uygulanır. Evvela kazf cezası
vurulur. Sonra el kesilir. Sonra da ölü cezası tatbik edilir. Zira bunlar aynı zamanda kulların haklarıdır. Tahsil edilme olduğu için diğer kul hakları
gibi tam olarak alınır. Öldürülme cezasından aşağı derecede olanlar kula ait bir haktır. Öldürme nedeniyle cezası sakit olmaz. Hanefilere göre
yukarıda geçen İbni Mesud'un Ravlı delil yaparak ve Allah Teala'ya ait halis haklara kıyas ederek daha aşağı olan had-ların öldürme cezası dahil
olacağını öldürme hadının tümünü yerine geçeceğini demişlerdir. Üçüncü şık hadlar se Allah Teala'nm hakkı olan ile kullara ait hak olan hadlerin
bir araya geldiği cezalardır ki: Üç sınıftır:
1.  Arasında öldürülme haddi olmayan hadlar. Cumhura göre tümünü tamamen tatbik edilir. Malikilere göre şarap içme haddi ile kazf haddi cem
olunur. Zira her iki ceza da birdir. Yani iftiraya mani olmaktır.
2. Arasında öldürülme haddi olan cezalarda Cumhura göre Allah Teala'ya bağlı olan cezalar da Öldürülme haddine girer. Fakat kul hakkı olanların
hepsi tatbik edilir. İmam Şafii'ye göre tüm hadlar eksiksiz olarak tatbik edilir. Zira hepsinin nedenleri vardır. Onun için nedenlere göre cezaları
tatbik edilir. Birbirine girmez.
3- İki hakkın yalnız bir yerde bir araya meydana gelmesi. Birisi Allah Teala'ya gireği kula bağlı olan örneği: Kısas ile zina gibi. Bu iki hak tek bir
yerde bir araya gelse Fakihlara göre kısas ötekinden önce tatbik edilir. Zira kul hakkının kazanması daha kesindir. O yere geldikten sonra onunla
beraber Allah'a ait hak da meydana gelmektedir.



4- Tevbe nedeniyle hadlerin sakıt olması yol kesicilerden başka zina etmiş, şarap içmiş hırsızlık yapmış olan suçlular tevbe etse Hanefi, Maliki
kavli ezhere Şafıilere göre cezaları sakıt olmaz. Bu durumda ister iş hakime intikal etmeden evvel olsun isterse sonra olsun farkı yoktur. Zira
Resul-i Ekrem (sav) yanına gelip zina yaptığını itiraf eden Maiz'den recm cezasını sakit etmemiştir. Maizde kendi suçunda tevbe ederek gelmiş
olduğunda da kesinlikle şek yoktur. Başka hadlarda da durum öyledir. Zira tevbe sebebiyle haddin sakıt olmasına elimizde bir delil yoktur. Yol
kesme haddi ise evvela tevbe eerlerse onlardan haddin sakıt olma hususunda Fakihlerin ihtilafları yoktur. Zira Cenab-ı Allah (c.c) şöyle
buyurmaktadır.

Kendilerini ele geçirmeden önce tevbe edenler bundan hariçtir. Biliniz ki Allah Teala çok yargılayıcı ve çok merhametlidir. 
[112]

 İmam Şafii
dünyada hadler tatbik edilirse ahirette tekrar ceza verilmeyeceği fikrindedir. Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:
Allah Teala kulu üzerine Ahirette iki defa ceza vermekten daha adıldır, Yani iki defa ceza vermez. İmam Ahmed, Tirmizi, İbni Mace ve Hakim, Hz.
Ali'den nakletmişlerdir: "Hadler, sahipleri için kefarettir. Kimde haddi gerektiren bir suç işlerde Allah Teala onun kabahatini örter ve affederse
artık Cenab-ı Hak affettiği bir şeye tekrar dönmekten daha kerim ve yücedir." Kim bir günah işler ve kendisine o günahın cezası verilirse o ceza o
günahın kefareti olur. İmam Ahmed; en zahir olan kavline göre şöyle demiştir: Zaman geçme şartı olmamakla beraber, tevbe suçludan haddi sakıt
eder. Zira Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
Günahtan tevbe eden kimse günahı olmayan gibidir" Tevbe daha öncekileri günahları silip atar. Aynı zamanda haddin sakıt olmasında tevbeye
teşvik vardır. Fakat kul hakkı var olduğu için kazifde had sakıt olmaz. Bu cümlenin neticesinde şöylece bir mefhum meydana gelmektedir.
Bazılarına göre tevbenin dünyada had cezasını sakıt olmamasına meydana gelmiş icma vardır. Cumhura göre kazf nedeniyle kendisine had
vurulmuş kimseye tevbe edecek olursa o zaman şahitliği kabul edilir. Zira kazifin tevbesi kendisini yalanlaması şekliyle meydana gelir. Tevbe
kısas ve diyeti sakıt yapabilir mi? Öldürme meydana geldikten sonra katil hakkında ya kısas yani katilin öldürülmesi ya da diyet cezası vacip olur.
Kısas cezası, öldürülen kimsenin velilerin diyet karşılığı veya hiçbir şey olmadan affetmeleri için sakit olur. Şu halde öldürülenin velilerine ait şahsi
bir hak ile ilgili olduğu için kısas ve diyet tövbe sebebiyle sakit olmaz. Buna göre katilin tevbesi, kısas için kendisini teslim etmedikçe, affedilmesi
yahut hata yoluyla öldürmesi vaziyete de diyeti vermedikçe caiz değildir. Katilin tevbesi yalnız istiğfar etmek ve işlediği suçdan pişman olmak
yeterli değildir. Aynı zamanda Öldürülenin velilerini hoşnut etmesine aittir. Öldürme vakiası kasten meydana gelmişse ise o zaman katilin kısas
yapılmak üzere ancak ve ancak maktulünün velilerine teslim etmesi gerekir. Öldürülenin velilerini isterlerse katili öldürürler. İsterlerse birşey
almadan vazgeçerler. Şayet affedecek olurlarsa o zaman katilin tevbesi yeterlidir. Af nedeniyle artık dünyada artık serbest olur. Büyük zatların
cevapları şöyledir: Daha evvel işlenen bir zulmün tevbe ile skit olmadığının tarafı daha kuvvetli olduğuna tesbit etmekteyiz. Zira bunun gibi olan
zulüm kul hakkı ile alakadarı vardır. Fakat katilin kendini günaha bırakılması nedeniyle kendi aleyhinde istediği zulüm ise tevbe ile sakit olur.
İmam Nevevi ile ve diğer çok alime göre şeriatin zahiri delilleri tevbe ettiği zaman ahirette katile ceza sakit olur. Zira çeşitli hadis-i şerifler bunu
te'yİd etmektedirler. Bunların en meşhuru Bulhari ve Müslimde zikredilen eski devirlerde yüz adamı öldürmüş bir katilin tevbesi Allah (c.c) onun
tevbesini kabul etmesiyle ilgili olan hadis-i şerif mevcudtur. Ne kadar bu hadisler eski insanlara aid ise inşaallah müslümanlar da bu hadislere
dahildir. Tazirin tevbe sebebi ile sakit olması.
Tevbe nedeniyle hadların sakıt olması hususunda Fakihlerin zikrettikleri haklardan Allah Teala'ya (bağlı haklar ile kişilere bağlı haklar arasında
ta'zir cezalan mukabelinden fark olduğuna zaruri olarak mecuddur.) Zira tazir, İslamî ölçülere göre görülen bir şeyi meydana getiren veya bir sözle
bir fiil ya da işaret ile diğerine eziyet veren kimseye ceza vermektir. Tazir cezası, bazan Allah'ın hakkı ba-zan kulun hakkı bazande her ikisi
arasında ortak olmakla birlikte bir tarafa daha ağır gelen bir hakkın ihlalinden dolayı meydana geldikten sonra verilir. Eğer tazir, sövme, kötü söz
sarfetme haksız yere vurma dövme, sahtekarlık yapma yalancı şahitlikte bulunma gibi bir şahsa aid olsa o zaman tevbe ile aff olmadığı gibi hakimin
afvı ile de aff olmaz. Ancak ve ancak hangi şahsa hakaret etmiş ise onunla avf olur. Tazir, eğer Ramazan ayında Özürsüz olarak kasden oruç yese,
namazı kılmasa, açıkça faiz yese, içkili yerlerde fısk ve günah işlenen cemaatlara gitmek gibi yani Allah Teala'ya ait halis olan haklar da olsa veya
yabancı bir kadınla cinsi ilişkiden başka kucaklama, öpme, yabancı kadınla yalnız durma gibi. Burada Allah hakkının daha fazla bastığı için,
hakimin affı nedeniyle bu ceza sakıt olduğu gibi, tevbe ile de sakıt olur. Bu ayrıntılı olan konular Hanefiler ile Şafi-ilerin görüşüdür. Bazı Faihlere
göre tazirin kayıtsız ve şartsız olarak tevbe ile sakit olmasını ifade etmektedir. Örneğin: Malikilerden el~ Kurâfı: "Tazir tevbe nedeniyle sakit olur."
Bunun açıklamasında bîr görüş ihtilafı bilmiyorum." söylemektedir. Herhalde bu fetva ancak ve ancak Allah teala'ya ait olan farz hükmündeki olan
tazirdir. Kul haklarını sahiplerine vermedikçe tevbe ile sakit olmaz. Şu halde Allah Teala'mn affı da ancak hak sahibinin vazgeçmesi veya hakkı
düşürmesi ile olur. Hakkında had bulunan kavgaların adedi beştir:
1- Vücud. Can ve organlara ait işlenen cinayetler. Bunlar öldürme veya yaralamadır.
2- Ferce yani cinsi uzva karşı işlenen cinayetler yani suç onun ismi de zina ve fuhuştur.
3- Namusa karşı işlenen cinayet de kazftir.
4- Mallara karşı işlenen cinayetler. Bu cinayetler herhangi bir tevile yani yoruma dayanmaksızın  savaş açmak şeklinde olanına hırabe yani yol
kesme, bir yoruma dayanarak yapılanma beyğ yani isyan etme ismi verilir.
5- Haddinden geçtikten sonra şeriatın haram kıldığı içecek ve yiyeceklerin mubah kabul edilmesine yönelik işlenen cinayetler. Bunlardan sadece
hamr yani şerab içmek ile ilgili olarak şeriatimizde had bulunmaktadır ki bu had üzerinde şeriatin sahibi olan Hz. Peygamber (sav) Efendimizden
sonra ittifak alimler tarafından olmuştur. Hanefilere göre had ve tazir cezaları zecri, suç işlenmesini men etmek için varid olmuştur. Gaye,
günahkar ve suçluları tazviclik ilişkilerini bozmaktan, neseblerin karma karışıp kaybetmesinden, ırz, akıl, can ve malı itlaf etmekten menetmekir.
Ahirette suçtan kurtarmak ancak ve ancak günahkar olan kimsenin tevbe etmesiyle olur. Bu konudaki Hanefılerin delilleri ayeti kerimelerdeki
umumu manadır.

Örneği: "Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde e-bedi kalıcı olmak üzere cehennemdir. 
[113]

Bu onların dünyada gördükleri rüsvaylık ve rezilliktir. Ahirette ise onlara (başkaca) pek büyük bir azap vardır.
[114]

 Şu halde Allah Teala (c.c)
onlara hem dünyada hem de ahirette ceza verileceğini haber vermektedir. Tevbe ile de kişiden öteki dünyadaki cezanın sakıt olmasını haber
vermektedir. Alimlerin çoğuna göre ise şer'i cezalar asıl olarak dünyada suçun karşılığına durmak için ne kadar vazi olmuşsa da, dünyada da



cezasını çeken bir Müslüman
hakkında da aynı zamanda bir cabirdir. Yani ahirette görmesi lazım iken cezayı telafi edip onun yerine geçmektedir. Kafirler hakkındaki olan
cezalar ise zevacir içindir. Zevacir yani suçu önlemek İçin konulmuştur. Vücuda alkol girince: Sindirim kanalından emilen alkol kana geçer. Kana
geçmiş olan alkolün % 10'u bronşlardan % 10'u böbreklerden çıkar. % 80'de vücuda yok olur. Alkol kanın santimetre küpünde 1-2 miligram
çevreye uyma bozukları yapar. Sözlerde, hareketlerde kontrolsüzlük olur. 2-4 miligram olunca zehirleme belirtileri başlar. Bu durumda ki bîr
kimse söz ve hareketlerinde kontrolü tamamıyla kaybederse de gene az-çok kendini bilir. 5 miligrama yükselince insan komaya girer. Hareket, söz
kalmadığı gibi artık kendinden iyice geçmiştir. Bu durumda kan iyice zehirlenmiş beyin üzerinde kötü tesirler meydana gelmiştir. Alkol, kalb içinde
bir zehirdir. Solunumu yavaşlatır. Böbreklerde idrarlaştırır. Bu nedenle Peygamber (sav) Efendimiz "içki kötülüklerin anasıdır" buyurmuştur.
Sarhoş olan kimsenin vicdanları kökten yanılabilir. "Vicdanen rahatım, vicdanen huzurluyum" gibi tabirler her zaman geçerli birer akçe midir?
Cevabı ise kesinlikle "Hayır". Vicdanlar yanılabilir. Vicdanların her zaman doğru karar vermeleri imkansızdır. Neden? Bir insan aldığı terbiye,
edindiği dini tecrübe, yaşadığı toplumun lanse ettiği ahlak kuralları v.b. her zaman dört dörtlük olmayabilir. İnsan devamlı aynı hataları yaparsa,
vicdanı da aynı şekilde temayül gösterir. Artık böyle bir vicdanın "Farklı bir ses" çıkarması imkansızdır. Hz. Peygamber (sav): "Hiç şüphe yok ki
kul bir hata yani günah işlediği zaman kalbinde kara bir leke oluşur. Eğer sahibi onlardan vazgeçer, af diler ve pişman olup tevbe ederse kalbi
parlar. (Tekrar parlatılır). Tevbe etmez de onu ederse kalbindeki (o kara lekeler) artar. Öyle ki giderek bu leke kalbini tamamen kaplar. İşte Allah:
"... Hayır! Hayır! (hiç onların iddia ettikleri gibi değil) tam aksine onların eskiden beri kötülükleri kalblerini tamamen kuşatmıştır." buyurmuştur.
 

ONBIRİNCİ BÖLÜM
 

SURET YAPMAI
 
Suret Yapmak
 
İnsan olsun, hayvan olsun, ruh sahibi canlıların suretini yapmak haramdır. Bu büyük günahlardandır. Zira hadislerde böyle yapan kişilere şiddetli
bir azap olduğu söylenmiştir. Ruh sahibi olan canlının kıymeti veya kıymetsiz olması hükmü aynıdır. Yani hepsi haramdır. Ayrıca bu suretleri:
Yaygı, elbise, dirhem, dinar, kap, kağıt ve bunlar gibi başka şeylerin üzerine yapmak haramdır. Heykel yapmak veya yaptırmak da haramdır. Fakat
heykel yapanın günahı daha fazladır. Ağaç, bitki gibi ruhsuz şeylerin resmini yapmak caizdir. Bir şeyin üzerinde insan veya hayvan resmi olan
birşeyi eğer bu insanların gözünde değersiz değilse almak haramdır. Eğer bu resim ayak altında olan bir kilim veya yaslanmakiçin bir yastık olsa,
onu almak veya kullanmak caizdir. Küçük kızların oyuncak bebekleri haram değildir. Zira Hz. Aişe'den şöyle rivayet edilmiştir:
Bir takım kız arkadaşlarım benim yanıma gelirlerdi de Resu-lullah'tan utandıklarından ötürü her biri bir tarafa saklanırdı. Resu-lullah da onları
tekrar benim yanıma yollardı. Ravi Hz. Aişe'nin Re-sulullah'm yanında birçok kızlarla oynadığını söylemiştir. Şu halde yeni eğitim anlayışlarının
öncüsü sayılan Jan Jack Rousseau, çocuğun hareket etmesine, 030ın oynamasına izin verilmesini ister. Ona göre oyun oynamasına izin verilmesini
sağlayan bir ön çalışmadır. Çocuk uzuvlarını hareket ettirmek mutlu olmak için sıçramak, oynamak ihtiyacındadır. Bu yazardan çok önce imam
Gazali, çocukta oyun ihtiyacının psikolojik gerekçeleri üzerinde durmuş, oyun ve ders vakitlerinin düzenlenmesi gerektiğini şöyle ifade etmiştir:
"Çocuk okuldan döndükten sonra dinlenmesi için çok yorulmamak şartıyla, onun güzel oyunlar oynamasına izin verilmelidir. Oyunun
yasaklanması, çocuğun devamlı öğretime zorlanması, onun kalbini öldürür. Zekasını köreltir, hayatını zehir eder. Neticede çocuk bundan

kurtulmak için hileye başvurur. 
[115]

 zamanımıza göre bir aletle tesbit edilen fotoğraf ise Hz. Peygamber devrinde yoktu. Olayların canlı bir şekilde
tesbitinde, kimliklerin bilinmesinde ve daha birçok hususlarda faydalı olan fotoğrafın haram olduğu denilmez. Zira bunu elle yapılan resme kıyas
edilmez. Bir de tapılmak niyetiyle yapılmamışsa aynı zamanda ihtiyaç ve zaruret için yapılmışsa haram değildir. Canlıların suretini yapmanın
haramdır. İsterse gülgeli isterse gülgesiz olsun farkı yoktur ve haramdır. Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur;

Kuşkusuz ki kıyamet gününde insanların en çok azaba uğrayan suret yapanlardır.
[116]

Bir de Cabir'den şöyle rivayet edilmiştir: Resulüllah, evde suret bulundurmaktan ve suret yapmaktan men etti.
[117]

Şu suretleri yapanlar kıyamet gününde azap olunurlar. Onlara haydi yaptığınız suretlere ruh verin denilir.
[118] dünyada canlı birşeyin resmini

yaparsa, kendisine kıyamet gününde o surete can vermesi teklif olunur. Halbuki o hayat vermek kudretine haiz değildir.
[119]

İyi dinle. Ben Resulullah'tan işittiğim bir hadisi haber vereceğim. "Her musavvir cehennemdedir. Musavvirin tasvir ettiği her suret kıyamet güünde
(Allah) hayat verir. O canlı suret de kendini yapan sahibine azap eder buyuruyordu" dedi. Bunun ardından İbn-i Abbas, ressama karşı devamla:

"Eğer sen sanatına devam etmek mecburiyetindeysen ağaç resmi ve hayat sahibi olmayan vücu kısımlarının resmini yap 
[120]

 dedi.

içinde köpek ve canlı hayvan sureti bulunan eve melekler girmez. 
[121]

 Köpek beslemek: nakledilen hadislerde, ihtiyaç yok iken evde köpek
beslemek kesinlikle caiz değildir. Fakat bahçeyi, tarlayı, evi beklemek, avcılık yapmak gayesiyle köpek beslemek caizdir. Köpeği ihtiyaç olmadan
beslememek lazım gelir. Zira onun insanlara kuduz v.s. gibi bazı hastalıkları aşılmasından ve daha bilmediğimiz bazı manevi nedenlerden dolayıdır.
Köpekin mikrobi o kadar galizdir ki Şafıilere göre ancak ve ancak bir sefer toprak ile altı sefer de su ile tahir olabilir. Suret yapmanın yasaklığınm
sebebi taabbuudidir. Allah, bu suret ile kullarına, iaat ve ibadeti yüklemiştir. Eğe kullar kendileri için hayır istiyorlarsa dinledik ve itaat ettik. rEy
Rabbimiz! Senin affını diliyoruz. Dönüş sanadır' demelidirler. Mea haza suret yapmanın haram kılınmasından birtakım hikmetler vardır.
1- Suret yapan kişi kendini yaratma açısından Allah'a benzetmiş olur. Bu sebeble ona 'yaptığını dirilt' denir.
2- Yapılan heykel ve putlara tapınıldığı için, İslam her çeşid şirk kapısını kapatmak için bunu haram etmiştir. Zira İslam, her çeşit şirki yasak
kılmak ve onunla mücadele etmek için gelmiştir. Bunun için mü'minlerin kalbinde Allah'tanbaşka büyük ve hürmete layık bir şey olmamasını
istemiştir.



3- Melekler, içinde heykel ve resim bulunan bir meskene girmezler" hadisinde gördüğümüz gibi ve aynı zamanda öyle meskenlerde dua ve istiğfar
de etmezler. Bu da insan için en büyük hüsrandır. Fotoğraf yapmanın ve bulundurmanın yasak kılınması için bu kafi bir nedendir. Bununla beraber
ne yazık ki bugün müslümanlar bu harama dalmış, girmiş, İslam'ın kanunlarına kulak tıkamışlardır. Bu haramı yapanlara va'dedilen şiddeti azaba
esefle beraber düşünmemektedirler. Nevevinin sözü şöyledir:. "Bazı alimler, döşek, yatak ve yemek takımı gibi ta'zime delalet etmeyecek şekildeki
olan ev eşyası üzerinde resim bulunmasında, tam yaratılışlı olsa bile haram değildir. İsterse tam olsun, eksik olsun kaydsız olarak helaldir. Sonuç
olarak: Bu konuda alimlerin iki noktada ittifak ve bir noktada ihtilaf ettiklerini meydana çıkartırabiliriz. İttifak ettikleri noktalardan birisi dağ, taş,
ağaç gibi eşya ve manzara suretleri şartsız olarak mübahdır. Diğeri de vesikalık fotoğraflar gibi yaratılışı eksik olan örneğin: Belden yukarı çekilen
veya bedenin bir bölümüne aid olan canlı resimlerinin yapılmasının ve kullanılmasının caiz olaak kabul etmişlerdir. Tam yaratılışlı canlı resimleri
hakkında ihtilaf edilmiştir. Bazı alimler, saygı ve hürmet edilmedikten sonra bunların kullanılmasının da kerahetle beraber caizdir, demişlerdir. Bu
konuyu ce uzun bi tahkik zemini yapışımız, resim yapmanın ve kullanmanın kayıtsız olarak haram zannedilmesine bağlıdır. Zira bir sefer Cebrail
(as)'den izin istemiştir. Resul-i Ekrem de (sav) ona müsaade etmiştir. Fakat Cebrail: "Şimdi ben sizin evinize nasıl girebilirim? Zira evinizde
birtakım at ve insan resimlerini ihtiva eden bir perde asılıdır. Ya bu resimlerin başlarını koparmalısınız, yahut bu perdeyi indirip yere sermelisiniz.
Biz melekler topluluğu içinde resim olan eve girmeyiz demiştir." Tahavinin sözü şöyledir: Bu hadisin ifadesine göre bir resmin baş -ki o resmin
temsil ettiği canlının, başsız hayat etmesine imkansızdır. Bu -koparılınca resim ve timsal yani heykel helal olur. Hadisin zahirine göre bir canlının
bir insan olsun ve hayvan olsun onsuz yaşaması mümkün olmayan bir kısmı hariç olmak üzere resminin yapılmasının helal olduğunu delalet eder.
Netice olarak şöyledir: Cansız olan eşya ve manzaraların resmi veya benzerinin yaşaması mümkün olmayan bedeninin bir kısmının resmi helaldir.
Her iki çeşid resim hakkında gelen hadislerin delalet ettiği nehiy hükmünden hariç olduğuna delalet eder. Karşısında resim bulunmamasına dikkat
etmesi lazım ve elzemdir. Hz. Aişe'nin astığı bir perde hakkında Resul-i Ekrem (sav) "Namazda beni meşgul ediyor, kaldırınız!" buyurmuştur.
Herhangi bir eve veya dükkana dahil olursan o-rada bir resim görmezsen nadirdir. Bunların genel olarak dostların veya akrabaların resimleridir. Bu
resim evlerin baş köşelerine asılmıştır. Bu aykırı olan usul zengin-fakir, kadın-erkek herkeste görmektedir. Muhafazakâr diyenlerin yanında da
başkaların yanında da bu resimleri görmekteyiz. Bu haram resimlerden ancak ve ancak Rabbimiz'in rahmetine mazhar olan kimseler kurtulmaktadır.
Onlar da pek azdır. Müslümanlar yapmış oldukları bu harama sağda soldan, fetva almak hilesine başvurmaktadır. Bununla beraber Allah indinde
böyle fetvalar yoktur.
 

ONÎKİNCİ BÖLÜM
 

ELBİSELER VE ZİNETLER
 
Elbiseler Ve Zinetler
 
Elbise ve zinetlerde asıl olan ibahe kısımdadır. Çünkü Allah Te-ala (c.c)nın dünyada faydalanılması için yarattığı, zinet ve elbise gibi tüm şeyler

hakkındaki hükümler umumidir.
[122]

Allah yeryüzünde bulunanların tümünü sizin yararlanmanız için yarattı. 
[123]

O size istediğiniz herşeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olasınız bitiremezsiniz. 
[124]

"De ki: 'Allah'ın kulları için yarattığı zinet ve temiz rızıkla-rı haram kılan kimdir: Bunlar, dünya hayatında iman edenlerindir. Kıyamet günü ise

(kafirler için değil) yalnız onlar içindir. Bilen kimseler için ayetlerimizi böylece uzun uzun açıklıyoruz." 
[125]

Ey Adem oğulları! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve zinetlenecek elbise indirdik yani yarattık. Takva elbisesi ise, o daha hayırlıdır. Bu (ihsan)

Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki hatırlamış olsunlar da inanırlar." 
[126]

Ayetin metninde geçen sev'at kelimesindenmaksad, avret yerleridir. Zinet kelimesinden maksat da ibn Abbas'm tefsirine göre elbise ve maların
açıkta olanlarıdır. Allah (cc) yarattığı nimetleri kullara karşı minnet ederek şöylece buyuruyor:
Allah, evlerinizi sizin için huzur ve sükûn (yeri) yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç zamanı, gerekse konaklama zamanında sizin için
taşınması kolay evler yani çadırlar kıldı. Onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (faydalanacağınız) ev eşyaları ve
ticaret metaı var etti. Allah yarattıklarından sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı ve sizi sıcaktan ve soğuktan

kuruyacak elbiseler, savaşta sizi koruyacak zırhlar varetti. İşte böylece (Allah) O'na teslim olmanız için üzerindeki nimetini tamamlamaktadır.
[127]

Eknan kelimesi kinninin çoğuludur. İnsanın sıcak ve soğuğun şiddetinden sığındığı mağara manasına gelmektedir, Serabil kelimesi sırbal'ın
çoğuludur. Ve elbise demektir. "Sizi koruyacak serabil'den maksad da zırhtır. Altın ve gümüşü alışverişden başka yerlerde kullanmak haramdır.
Bunun için altın ve gümüşten kap kaçakları yazı aletleri, sürme aletleri ve benzeri eşyaları istimal etmek haramdır. Evlerin olsun, mescidlerin olsun,
dükkanların ve benzeyen yerlerin altun ve gümüşle süslemesi de caiz değildir. Haramdır. Bunlar da altın veya gümüşün az kullanılması hükmü
değiştirmez. Şu halde altın veya gümüşten yapılmış kalem, bıçak, düğme kap gibi şeyleri, istimal etmeden bir yerde de saklanması yine haramdır.
Zira istimal edilmesinin bir şeyi haram olursa, edinmesi de haram olur. Erkek ve kadın için burnun altundan veya gümüşten edinilmesi caizdir.
Bunun gibi dişleri düşmüş olan kimsenin onun yerine altun veya gümüşten edinmesi helaldir. Parmak uçlarını altundan edinmek de helaldir.
Erkek ve kadın için mushafı gümüş ile süslemek caizdir. Al-tunla süslenmesi ise olursa ancak kadın için helal olur. Süslemek ince bir parçayı
koymak demektir. Altun ve gümüşle kaplamak ise haramdır. Kaplamak altun ve gümüşle bunları erittikten sonra meydana gelmektedir. Mushafı
şerifi altun ve gümüşle yazmak en sahih görüşe göre erkek ve kadın için caizdir. Horb aletim erkek için gümüşle süslemek caizdir. Bakır ve bunun
gibi ateşe bırakıldığı zaman kendisinden bir şey hasıl olursa kalın bir kaplama ile kaplanmış cilan altun ve gümüş kabları kullanması caizdir. Harb
aletinin gümüşle kaplanması da helaldir. Kapları gümüş zincir ve levhası ile ıslah etmek büyük olmamak şartıyla olursa caizdir. Eğer büyük olsa
kullanılması mekruhtur. Buna zaruret olursa mekruhtur. Eğer zaruret yok ise istimali haramdır. Küçüklük, büyüklükte merci örftür. Öyle ise kabları



altun ve gümüşten edinmek haram olur. Erkek için kadın için öyle kaplarda yemek veya içmek haramdır.
Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

Kim altın veya gümüşten yapılmış bir kap tan su içerse karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir. 
[128]

Altun ve gümüş kaplarda bir şey içme yiniz. Onların taslarında da yemeyiniz ki, onlar dünyada onlar içindir. Ahirette ise sizin içindir." 
[129]

İster az isterse çok olsun, altın ile yamalanan kapların kullanılması da haramdır. Gümüş ile yamalanan kaplardaki yama kaplardaki yama, fazla
olursa haramdır. Küçük ise veya ihtiyaca kadar olursa o zaman caizdir. Bunun delili, Asım el-Ehvel'den rivayet edilen şu haberdir:
Ben Enes b. Malik'in yanında Hz. Peygamberin bardağını gördüm. Bard'ağı çatlamış ve gümüşle yamalanmıştı. Bu bardak nuddar denilen ağaçtan
yapılmış, güzel ve enli bir bardaktı. Enes, bana şöyle dedi: "Hz. Peygamberin bu bardak ile şu kadar defa su içtiğini gördüm. Buhari eşribe
konusu, evin tavanını duvarlarını altın veya gümüşle boyamakda ne kadar az olursa olsun haramdır. Altın ve gümüşten başka olması inci, mercan,
yakut, zümrüt ve bunlar gibi o-lan kaplarda yemek içmek helaldir. Zira bunların hakkında kesinlikle bir nass yoktur. Aynı zamanda asıl olan
bunlarda ibah edip, bunları altun ve gümüşle kıyas etmek kesinlikle caiz değildir. Altun ve gümüşün içinden güzel koku sürünmek ve yağ sürmek
ve bunların başkası da haramdır ve bunların kullanılması haram olduğu gibi yığmak da haramdır. Bir kadının zinetleri kendisi için helal olduğu
gibi yığmak da haramdır. Bir kadının zinetleri kendisi için helal olduğu gibi kiraya da vermek caizdir. Altun ve gümüş kaşıkla yemek yemek ve
sürme kabının milini aynayı divit kalemi, tarağı buhurdanlığı ibriki altun ve gümüşten edinmek de haramdır. Ve böylece kahve fincaını altun ve
gümüşten edinmek saatin kabını tenbeki-nin çömleğini ve benzerlerini de onlardan edinmek haramdır. Altın ve gümüşten başka elmas, yakut,
zümrüt, inci ve bunlara benzeyen şeylerden yapılmış kapların istimali kesinlikle haram değildir. Bunların hakkında bir delil yktur. Zira bu
eşyalarda asıl olan ibahadır. Altın ve gümüşten yapılan kapların istimal edilmesinin nedeni ise şöyle sıralamak mümkün olur:
1- Zenginlerin altın ve gümüşten kaplar meydana gösterdikleri ve bunlarla gururlandıklarını gören fakirlerin morali bozulur.
2- Allah (cc) altın ve gümüşü insanlar için alışveriş nedeni yapmış, insanlar arasındaki alış-veişlerin rahat olmasını bunlara bağlamıştır. İşte bunun
için altun ve gümüşün asıl vazifesinde men etmek başka şeylerden kullanmak caiz değildir. Onları kapkaç ve zinet için kullanmak aynı zamanda
onları öyle şeylere çevirmek alış verişin a-zalmasına neden olur.
3- Yasak edilmesinin hikmeti biri de kafirlere muhalefet etmektir. Zira kafirlerin alameti ahiretten yüz çevirip dünyaya ve dünya zevkine teslim

olmaktır. Zira Hz. Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
[130]

[131]
Üç şey bu haramdan ayrılmıştır:

1-  Kadınların altın ve gümüşten zinet edinmeleri mubahtır. îs-ter kadın evli olsun isterse bekar olsun, ister küçük ister büyük, ister zengin, ister
fakir olsun tüm kadınlar israfa kaçmamak şartıyla altın ve gümüşten zinet eşyası edinebilir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Altın ve ipek
ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılınmıştır. Alimler, Bayram ve benzeri günlerde çocuklara altın ve gümüş takıların
takılabileceğini söylemişlerdir. Zira küçüklere haddi teklif olmadıkları da celil olarak göstermişlerdir.
2- Gümüş yüzük takmak caizdir. Zira Resul-i Ekrem (sav)'in gümüş bir yüzük taktığı sahih hadislerle sabittir. Enes b. Malik'ten şöyle rivayet

edilmiştir: "Hz. Peygamber'in yüzüğü gümüştendi. O, yüzüğün taşı ise Habeşistan'dan getirilmişti. 
[132]

 Yine Enes'ten şöyle rivayet edilmiştir: "Hz.

Peygamber'in yüzüğü gümüştendi. Onun taşı da gümüştendi. 
[133]

 Yine Enes b.Malik'ten şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber gümüşten bir
yüzük edindi. Onun kaşına Muhammedun Rasülullah ibaresini nakşettirdi ve "sakın hiçkimse yüzüğünün üzerine böyle yazdırmasın" buyurdu.

Yine şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber'in yüzüğünün kaşında üç satır (kelime) bulunmaktaydı: Muhammed Resûlullah 
[134]

 Altın yüzük,
erkeklere haramdır.
3- Zaruret halinde bunları kullanmak helaldir. Eğer birkimse altın veya gümüşten yapılmış bir kaptan başka bir kapı olmazsa o zaman bunları
kullanması helaldir. Örneğin burnu kesilen kimsenin altından burun yaptırması caizdir. Veyahut dişlerini altınla kaplatmaya mecbur kalan
kimsenin altın kullanması caizdir.
Arfece b. Esad'den şöyle rivayet edilmiştir:
Cahiliyye (döneminde vuku bulan) kûlab vakasında burnumdan isabet almıştım (burnum kesilmişti) sonra gümüşten bir burun yaptırdım Fakat fena

koktu. Bunun üzerine Resûlullah bana altından burun taktırmamı emretti". 
[135]

Allah'ın hükmünde tembellik göstermek: Birçok müslüman altın ve gümüş hususunda tembellik ve gevşeklik meydana getirmektedir. Kendilerine
haram olan öyle şeyleri helal olarak kabul ediyorlar. Öyle kimselerden bir çoğunun parmağından altın yüzük, boynunda altın zincir helal olarak
göstermektedir. Ateşten bir koru parmaklarına ve boyunlarına taktıklarının ve bu yüzden Allah'ın azabını davet ettiklerinin haberlerini de
bilmemektedirler. Bu kör ve becerik siz taklidin kurbanları kendilerini kafirlere benzettiklerini de bile farkında değillerdir. Nişanlık ve evlilik
alameti olarak altmyüzük taktıklarmı konusuna gelince bu dava eden boş ve batıl birşeydir. İslam ve din ölçüsü kesinlikle bunu kabul etmez. Bunu
iddia edenlerin yüzüne çarpılacaktır. Allah'ın hududunda bu iddiayı doğrulayıp helal kıldıkları bir delilleri de yoktur. Bunu körü körüne yapan
kişilerin taklitçi ve akılsız olduklarında da şüphemiz kesinlikle yoktur. Zenginlerden birçok kimsenin manasız olan bu zinetîere köle olmaktan
başka niyetleri yoktur. Bunların yaptıkları israftan ve Allah'ın buğ-zuna uğramaktan başka birşey değildir. Bununla beraber bu kişiler, Allah'ın
onlara haram ettiğini unutarak çağırdıkları ziyafetlerde yaptıkları toplantılarda altın ve gümüş kaplar istimal etmektedirler. Altunla yüzüklenmeyi
diyecek olursak bu kaydsız ve şartsız olarak haramdır. Fakat demir, bakır ve kurşun ve bunlara benzeyen diğer maddeleri ise esah görüşe göre
helaldir. Erkeklerin ipekli elbise giymeleri veya herhangi bir şekilde kullanmaları haramdır. Kadınlar ve küçük çocuklar için ise helaldir. Zira Hz.
Ali'den rivayet edilen şu hadis vardır:

Resulüllah bir ipek alıp onu sağına bir de altın alıp onu da soluna koydu. Sonra şöyle buyurdu: Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, 
[136]

Altın ve ipek ümmetimin erkekleri için haram, kadınları içinhelal kılınmıştır.
[137]

 İpeğin haram kılınmasının hikmet taabbudiden başka bir nedeni



de şöyledir: ipekli giymek, erkeği erkekliğin sıfatlarından tebid etmektedir. Zira erkek, süslenmek ve bunlarla takeb-bür etmek, zevk içinde hayat
etmek kadınlara benzemek için değil, belki zorlukları aşmak, önemli ve şerefli işler yapmak için yaratılmıştır. Bunları yapmasıyla ancak ve ancak
lüks ve refahtan, kadına benzemekten ve gevşeklikten tebid etmekle mümkün olur. îki yerde erkeklerin ipek kullanmasına izin verilmiştir.
1- Zaruret hali; eğer avret yerlerini örtmek sıcak veya soğuktan muhafaza için başka bir şey olmamak şartıyla ipek elbise giymek helal olur. Zira
zaruretler haramları helal eder. Fakat helal etmek ancak zaruretin durumuna göredir.
2- İpekli giymeye muhtaç olunması. Eğer bir hastalık olur ve bu hastalıkta ipekli giymekle iyileşir ve hastalığı hafifletiyorsa ipekli giymek helal
olur. Zira Resulüllah, Abdurrahman b. Avf ile Zübeyr b. Avvama bir seferde kendilerinde meydana gelen uyuz illetinden yahut kendilerindeki bir

hastalıktan dolayı ipekli gömlekler giymelerine ruhsat vermiştir, 
[138]

 ipek ve başka bir maddenin karışımından meydana gelmiş elbisenin ipeği
daha fazla olursa erkeklerin istimal etmesi haramdır. Eğer ipekli kısmı az olursa o zaman kullanması helal olur. Zira hüküm fazla olan kısmına
verilir. Eğer her iki madde eşit olursa o zaman kullanması gene helaldir. Zira eşyada aslolan helal olmaktır. Bunun için helal tarafı tercih edilir.
Elbisenin kenarlarını sökülmemesi için ipek ile çevirip dikmek caiz olur, ancak bunun elbiseyi yamamada caiz olan mutad miktarı geçmemesi
lazımdır. Dört parmak genişliğinden fazla olmamak şartıyla elbiseyi ipek ile çevirmek caizdir. Bunun delili, Esma binti Ebubekir'in azatlısı,
Abdullah'tan rivayet edilen şu haberdir: Esma binti Ebubekir işte Re-sûlullah'm cübbesi şudur, dedi ve İran hükümdarlarının elbise yaptırıp
giydikleri taylasan kumaşından yapılmış bir cübbe çıkardı. Cüb-benin yakasında dibacdan bir parça vardı. Eteğinin ön ve arkada bulunan iki açık
tarafında (ve yenleri üzerinde de) yine dibacdan birer çevre kıvrıntısı yapılmış gördüm. Bu cübbe, vefat edinceye kadar Aişe'nin yanındaydı. Aişe

vefat edince cübbeyi ben aldım. Bunu Peygamber giyerdi. Şimdi biz onu hastalar için yıkıyoruz da onunla şifa talep olunuyor, dedi. 
[139]

Suveyd b. Gafele'den de şöyle rivayet edilmiştir: Ömer b. Hat-tab Şam'daki Cabiye beldesinde halka hitap edip: Allah'ın peygamberi iki yahut üç

yahut dört parmak kadar yer müstesna halis ipek elbise giymekten nehyetti"
[140]

 dedi. Kapı, duvar ve benzeri yerlere ipek perde asmak haramdır.
Bu hükümde isterse kadın olsun isterse erkek olsun fark yoktur. Zira burada gurur ve kibir vardır. Alimler Kabe'yi bu hükümden istisna
etmişlerdir. Zira Kabe'ye ipek örtüler asılabilir. Zira selef ve halef bunu yapmış ve kimsenin itirazı da buna olmamıştır. Fakat hiçbir mescid ve bina
buna kıyas edilmesi caiz değildir. Hanefıler: İpeğin ekeklere, beden üzerine bir aracı koyarak giysiler bile haramdır. Fakat Ebu Hanife'ye göre
bedene teması olursa haramdır. Fakat araya birşey konulursa o zaman helaldir. Bu büyük bir ruhsattır. Erkekler için ipekten cibinlik yapılırsa
helaldir. İpekten bir kalensûve yani başa giyilen şey takye ve külah gibi koymak mekruhtur. Aynı zamanda üzerine dört parmaktan daha fazla
dibacdan yani halis ipeğe dibac adı verilir. Nakışlanmış olan bu giysiler, mekruhtur. Halis ipekin içinde uyumak bir sakınca yoktur. Paraların
keselerini ipekten yapmak helaldir. Muska ve bunun gibi erkek boynundan asılması ise mekruhtur. Donun uçkurluğu da ipekten yapılırsa ve dört
parmak miktarından fazla olmamak şartıyla olsa helal olur. İpekten gömlek çarşaf yapıldığı zaman helaldir. Eğer astar yapılırsa mekruhtur. Erkekler
üzerine ipek böceğinden alınmış olan ipeği giymek haramdır. Eğer zaruret ise helaldir. Şu halde ipeğin yatak yapılması ve ipek üzerinde yatması
onu herhangi bir şekilde yastık edinmesini meşhur olan görüşe göre helaldir. Dört parmak kadar kullanmak, her ne kadar bu parmaklardan daha
uzun olsa bile caiz olur. Elbisenin nakışlarının ipekten olursa ve külah düğmesinin genişliği dört parmak üzerine fazla olmadığı zaman caizdir.
Cüb-benin yani pardesünün yakalarına veya kaftanın eteklerine verilen ipek de caizdir. Erkek için evini altun ve gümüş kaplarla onları istimal
etmemek şartıyla bir de övünmenin olmaması şartıyla süslemesi caiz olur. Yemek ve benzeri altun ve gümüş kaplara konduğu zaman yiyen
kimsenin elini doğrudan veya kaşık ile lokmayı ve benzerini almak için ona koymasında bir sakınca yoktur. Örneğin: Hamamda gümüşten yapılmış
bir tası o tasla su alıp başına dökmesi suretiyle kullandığı zaman tahrimen mekruh olur. Altunla tezyin edilmiş yani yıldızlanmış bir kaptan veya
aynı şeyin gümüşle yapıldığı bir kaptan yemekte ve içmekte kendisinden altun veya gümüş bulunan cüzünü ağzı üzerine koymaması şartıyla bir
sakıncası yoktur. Bunun gibi kaplardan, sandalyalardan ve karyola ve benzerlerinden altunla ve gümüşle kırıkları bağlanmış olanlarını kullanmakta
bir sakınca yoktur. Ayna ve benzerlerinin halkalarının altun ve gümüşten edinilmesinde de bir sakınca yine yoktur. Atın yularında ve bunun gibi
eğerinde gümüş veya altunun konulması kendisinde altun ve gümüşün bulunduğu cüze oturmamak şartıyla yine sakınca yoktur. Altunla ve gümüşle
nakışlanmış elbiseyi giymek caizdir. Eritildikten sonra kendisi için kıymet olan bir şey çıkmadığı zaman caiz olur. Altunu ve gümüşü bıçağın
demirine veya kılıcın kabzesine koymak kullanma esasında altun ve gümüşün mevziine elini koymaması şartıyla mekruh olmaz. Kılıcın ve onun
kendisiyle asıldığı kayışının süslemesinde bir kerahet yoktur. Kemer de aynı bunun gibidir. Fakat kemeri altunla süslemek mekruh-ı tahrimidir.
Bıçağın, kalem kabının ve makasın, okkanın ve aynanın altunla zinetlenmesini diyecek olursak bu da mekruh-ı tahrimidir. Saatin, kapının ve
bunlara benzerlerinin çivilerinin altun ve gümüşten yapılmasında bir sakınca yoktur. Şu halde kapının ahundan veya gümüşten edinilmesi mekruh-i
tahrimidir. Altunun ve gülüşün harb aletine konulmasında hiçbir sakıncası yoktur. Altunla ve gümüşle kaplanmış kaplarla intifa etmekte de bir
sakıncası yoktur. Kapıların akikten, billurdan, camdan, zeber-cedden ve kurşundan yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Bunların kullanılmasında
yine sakıncası yoktur. Erkek için gümüşten yüzük takmak yüzüğün erkeklerin takmasını adet edindikleri sıfat üzere yapmak şartıyla olursa caizdir.
Fakat yüzüğün bir kaç kaşı ve benzeri olması gibi kadınların yüzüklerinin sıfatı üzerine yapılmış olduğu zaman mekruhı tanrımı olur. Demir, bakır
ve kurşun gibi yüzüklerini takması mekruhtur. Erkekler için kadınlar için de mekruhtur. Akikdeki olan yüzük ise en sahih görüşe göre caizdir.
Gümüşten yüzüğün bir mıskal üzerine fazla olması sahih değildir. Miskalı yüz arpa ağırlığı demektir. Gümüşten yüzük takınmak erkek için kadı
ve hakim olması gibi ismi yani mühür gibi yüzüğünde bulunması ihtiyaç meydana geldiği zaman sünnet olur. Yüzüğünü sol elinin küçük
parmağının yanındaki (yüzük) parmağına takar, sağ eline de takması caiz olur. Fakihlerin ittifakıyla dişleri gümüş ile bağlamak caizdir. Altunla
bağlamakda bir beis yoktur. Malikilere göre dişleri düşen kimsenin bunların yerine altun ve gümüşten diş edinmesi caizdir. Bunun gibi burnu
kesilen kimsenin burnu yerine gümüşten ve al-tundan burun edinmesi caizdir. Erkek için gümüşten iki dirhem a-ğırlığında bir yüzük takması da
caizdir. Hanbeliler: Kabların temiz madenlerden edinilmesinin mubah olduğunu, demişlerdir. Zümrüt, cevher, yakut ve billur gibi kıymetli olan
madenlerde de olsa caizdir. Bunun gibi demirden ağaçtan da olsalar yine caiz olur. Az da olsa altunun elbiselerde ve başkasında kullanmak
haramdır. Altundan yüzük kaşı olursa caizdir. Sigara alışkanlığı toplum sağlığını tehdit eden Önemli sorunlardan biridir. Kişinin sigaraya başlaması
ve bunu bir alışkanlık olarak sürdürmesi, çeşitli psikolojik etkenlere bağlıdır. Sigara alışkanlığı her ne kadar kişiden kişiye değişen farklı nedenlere
bağlı olarak gelişiyorsa da yarattığı sorunlar ve riskler sigara için herkes için aynıdır. Akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıkları üzerindeki
sigaranın olumsuz etkileri, artık tartışmasız kabul edilmektedir. Sigara ve ülser hastalığı arasındaki ilişki 50 yılı aşkın bir zamandan beri



bilinmektedir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre yaklaşık iki misli fazla oranda mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri görülebilmektedir. Sigaranın
tek başına kalp hastalıklarının % 30'undan kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin % 33'ünden sorumlu olduğu ve ani ölüm riskinin ortalama 5-6 kat
arttığı ispatlanmıştır. Sigara dumanında bulunan katran, birçok kanser yapıcı ve kanseri kolaylaştırıcı madde içerir. Nitekim özellikle sinir sistemi
üzerinde etkilidir. Kalp atışlarının hızlanmasına kan damarlarının daralmasına, kan basıncının yükselmesine ve kalbin çalışma yükünün, artmasına
neden olur. Sigara dumanında çeşitli zehirli gazlar bulunur. Bunlar içinde karbonmonoksit en önemlisidir. Karbonmonoksit alyuvarlar-daki
hemoglabine bağlanarak karbominohemoglabin oluştururlar. Hemoglabinin bu şekli alyuvarların oksijen taşıma özelliklerini azaltır. (Şu halde
sigara kullanmaktan zarar gören kimse sigara yerine bal da olsa zarar veriyorsa o bile haram olacak idiyse, aynı şekilde sigara kullanması .da
haramdır.) Tam tersine eğer sigara bir hastalığın yok olmasına sebepse onu kullanmak vacip olur. Asrımızda yaşayan alimlerimizin görüşlerine
baktığımız zaman sigara için konulacak hükümde alimlerimizin de görüş farklılıkları içerisinde olduklarını görüyoruz. Diğer bir kısım ulemamız
da sigaranın kesinlikle haram olduğuna hükmetmiş ve bu konuda çeşitli kitapçıklar yazmışlardır. Necd ulemasının çoğu sigara haramdır
demişlerdir. Bahusu-sen din aliminin meslektaşından sigara alıp içmesi olayına çok huzursuz olmuşlardır. Mearifı Suudiyye'nin müdürü Katar
ulemasının büyüğü: Allame Şeyh Muhammed İbni Mani "(Sigaranın mubah olduğuna hüküm vermek boş boş konuşmaktır. Bir defa görülen
zararı hissedilen tehlikesi, çirkin kokusu nedeniyle ve yerde harcanılacak paraya acınarak ondankaçmak lazımdır.) Zinhar, sigara helaldir
diyenlerin sözlerine aldırma. Zira Resulullah'tan başka herkesin sözüyle ameledilebilir de edilmeyebilir de. Sigara hakkında tarif edilen görüşlerin
en sağlamı ve delillerin en doğrusu Mısır'ın eski şeyhi büyük allame Mahmut Şaltut'un fetvaları arasında zikrettiği şu cümlelerin içerisinde olacak:
"Sigaranın tütünü sarhoşluk getirmezse bile aklı bozmasa bile onun zarar veren eserlerini içen de içmeyen de hasta değilken bile hissetmektedir.
Bununla beraber doktorlar sigaranın maddesini tahlil etmişken insan sağlığını tahdit eden ölüm mikrobunu bulmuşlardır. Şu halde sigaranın zarar ve
zahmet verici olduğunu kuşkusuz olarak kabul etmek gerekir. Bir başkasına zarar ve zahmet vermek ise İslam düşüncesinde içinde bulunduğu
şeyin pis ve kötü olmasını meydana getirir. Bir de paraya muhtaçken veya daha önemli yerlerde lazım iken insanın sigaraya verdiği paraları dü‐
şündüğümüz zaman işte bu yüzünü de incelediğimiz zaman mubah olmadığını gösteren deliller vardır. Zira sigara ve bunun gibi içilen maddelerde
zararın olup olmamasını meydana getirmek Fakihlerin işi değildir. Bunun tersine tıp ve laboratuvarcılann işidir. Bu maddede zarar var mı, yok mu
onlara aittir. Zira bu konuda alim ve bilirkişi onlardır. "Onu bilir kişiye sor".

O sana bilir kişi gibi haber veremez. 
[141]

(Hakkıyla) haberdar olan (Allah) gibi, sana haber veren olmaz. 
[142]

Tıp bilginleri ise bu meselede üzerlerine gelen sorularını yaparak sigaranın zararlarını ciğer ve solunum başta olmak üzere genel olaak açıklamak
suretiyle meydana göstermişlerdir. Son zamanlar onun neden olduğu akciğer kanseri de onun haram olduğunu tesbit etmektedir. Şu halde
Kaylubi'nin dediği gibi sigaranın haram olduğun gerçek olarak kabul etmiştir. Zira bugün sigaranın zararlarını bilmeyen kimseyoktur. İsterse
kültürlü olsun isterse kültürlü olmasın onun zararlı olduğunu herkes bilmektedir. Şu halde uzman doktorun veya kimyevi tahlilcinin yani laborant
isbatma neredeyse ihtiyaç yoktur. Yukarıda ulemadan naklettiğimiz bir kuralı burada zikretmek yerindedir. Derhal olan bir zararla, zamanla olan
zarar arasında kesinlikle fark yoktur. Zira her ikisi de haramı meydana getirmektedir. Bunun için kalbe derhal tesir edecek olan zehirle geç tesir
edecek olan zehirin eşit seviyede haram oldukları kuşkusuzdur. Bazılarının "sigaranın hakkında hadis ve ayet olmadan kafanıza göre bu gibi
bitkileri nasıl haram kılarsınız?" sorusuna ise şöyle cevap veririz: Sari'i şöyle demiştir: "Allah (c.c.)'m her haram için ayrı ayrı hüküm belirtmesi
lazım gelmez. Lazım gelen, birçok ferdi meseleyi ve cüzi hükümleri içerisine alacak şekilde genel kaideler belirtmesidir. Kurallar, kaideler sayması
mümkün olur. Fakat bunlar için her cüzü meseleyi belirtmesi mümkün olmaz. Örneği: Zarar veren ve necis olan herşey haramdır. Bu bir kural ve
kaidedir.
Pis ve necis ve zararlı olan içecek ve yiyeceklerin her çeşidinin haram mefhumu altına girmesi için yeterli bir kaide ve kuraldır. İşte bu kaideye ve
bu kurala kıyas ederek haşhaş ve tüm uyuşturucu maddelerin haram olduğuna ayet ve hadis bulunmamasına rağmen, Fakihler ittifak etmişlerdir.
Zahiri mezhebine bağlı imam Muham-med İbn Hazm'ın ayet ve hadislerin zahirleriyle delil getirdiğini görüyoruz. Fakat buna rağmen ayet ve
hadislerin geneline bakarak yenildiği takdirde zarar getirecek olan yiyeceklerin haram olduğunu kabul etmektedir. Nitekim şöyle der: "Zararlı
yiyecekleri yemek haramdır. Zira Peygamber, bu konuda şöyle buyurmuştur: "Allah her şeye iyilik yapmayı farz yapmıştır." O halde kim kendine
ya da başkasına zarar verirse iyilik yapmamış olur. Dolayısıyla Allah'ın herkese farz kıldığı iyiliğe muhalefet etmiş olur ki bu da haramdır. Bu
hükme ye tişmek için Peygamber (sav)'in şu hadisiyle de delil gösterebilir:
Ne kendine ne de başkasına zarar vermek yoktur."
Bunun gibi Allah Teala'nın şu sözüyle de delil gösterebiliyoruz:

Kendi kendinizi öldürmeyiniz şüphesiz ki Allah size çok acıyandır. 
[143]

İmam Nevevi'nin zarar veren yiyeceklerin haram olması meselesinde, Ravza isimli kitabında şöyle açıklamıştır: Taş, cam ve zehir gibi yendiği
zanan zarar verecek her şeyin yenmesi haramdır. Şu halde yendiği zaman zaman olmazsa her şeyin yenmesi haramdır. Buna göre yendiği zaman
temiz olan ve zarar vermeyen her şeyin yenmesi de helaldir. Fakat insanların pis kabul ettikleri şeylerin yenmeleri sahih olan kavle göre haramdır.
"İçinde zehiri az olan fakat çoğu panzehiri ilacın içilmesi tedavi için olursa o zaman içilmesi caizdir." Bazılarına göre şari'in haram olduğunu
haber verdikten sonra diğer eşyalarda asıl olan ibahedir." Bu kurala göre sigaranın helal olduğunu savunmaktadır. Bunların görüşü şu şekilde red
olabilir. Zira usulcu-ların bazısı şöyle de söylüyorlar: Şâri'nin mubah kıldığı şeylerden başka eşyada asıl olan yasak olmasıdır. Netice itibanyla iyi
şeylerde asıl olan ibahedir. Zira Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

O yer yüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. 
[144]

Allah Teala, haram olan şeyleri o nimetlerin içinde saymamıştır. Yararlı olan şeyleri ise insanın vücuduna, cana veyahut vücuduna birden zahmet
veren şeylerdir ki, bunlardan asıl olan haram olmalarıdır. Bir de sigarada malum olan başka zararlar vardır. Örneğin: Ekonomik bakımdan da zararı
vardır. Zira öyle bir para sigaraya veriyorsan ne dünyada ne ahirette o parada bir fayda görmüyorsan aynı zamanda içilirken bir kısmını atıyorsan,
sigaraların fiyatları da yüksektir. Hatta bazılarının bir ev masrafına yeterli olarak para harcamalarını da hesaba katacak olursan o büyük israfta
sayıldığı için haramdır. Bazı kimselerin sigara içiyorum huzurlu oluyorum ve rahat oluyorum. Bu söylenti onun için de vücuda yarayan bir fayda



bulunmasını getirmez. Bu söylenti olsa olsa içenlerin bir alışkanlık hali onlara vardır ki vücutlarını ona alıştırdıklarının belirtisidir. Bu alışkanlık da
sigaraya has değildir. Her şeyde bu alışkanlık olabilir. Zira zarar ve zahmeti ne kadar fazla olursa olsun kişinin alışkanlık haline getirdiği herşeyde
durum aynı vaziyette olabilir. Bir kişi sigaradan hiçbir şekilde zarardan başka fayda görmemişim dese yani itiraf ederse o zaman sigaranın ona
haram olması gerekir. Zira o zaman sigara içmesi onun hakkında malı zayi etmektir. O adam malı denize atarsa zayi oluyor. Malı yakarsa yine zayi
oluyor. Bunların arasında bu malı telef etmek arasında hiçbir fark yoktur. Bununla beraber bir kimsenin hem malı, hem de canı aynı anda zarara
uğrasa o zaman kesinlikle haramdır. Zira israfda azlık ve çokluk yoktur. İsterse israf az olsun isterse çok olsun, hatta ve hatta ki sivri sineğin kanadı
kadar da olsa yine haramdır. Şu halde Allah (c.c)'m haram kıldığı şeylere para harcamamak lazımdır. Bir kişinin parası vardır o da ihtiyacı olmadan
sigaraya parasını saçıp savurması da haramdır. Az da olsa paraya önem vermemek boş boşa malı zayi etmek psikolojik bakımdan kendini sigaraya
teslim etmiş olan insan adeta onun kölesi yani ebna ı sigara olmuş ve aynı zamanda sigaraya esir olmuş durumda elin serbestliği kalmamış. Kişi
kolay kolay bu belada kurtarma ebna-i sigara yani sigaranın kölesi olmuş kimsenin çoğunu bunun için çocuklarının rızıklarma zulmederek zaruri
olan ihtiyaçlarım kısarken herkesin gözünün önünde görmektedir.) Tarihte Hicretin birinci yıllarında bu bitkinin ilk meydana çıkışında alimler
arasında bu sigaranın zararı var diye birşey meydana çıkmamışken o zamana göre helalliğin bir derecesi olabilirdi. Fakat şimdi ise ilmi ve tıbbi
olarak tüm insanlara sigaranın zararlarını vardır. Kültürlü kültürsüz herkesin bu zararları bildiği istatistik rakamların da bu rea-liyeti teyid ettiği
günümüzde, sigaranın helal olması için kesin bir delil elimizde yoktur. Helal için bir delil olmadığı için yalnız sigara i-çin iki şıkkı kalmaktadır.
Sadece haram veya mekruh tarafı kalmıştır. Fakat haram olması, mekruh olmasından daha kuvvetlidir. Şu halde küçük günahlar büyük günahları
meydana getirebilir. Bunun için mekruhta ısrar etmek harama girmek demektir. Sigara kullanmanın haram olduğu görüşüne tarafdarlığımız onun
içki kumar ve zina gibi anlamına gelmemektedir. Zira İslamî ölçülere göre haramın dereceleri vardır. Bazıları büyük bazıları da küçüktür. Haramın
karşısında kendi derecesine göre günah vardır. Günah-ı Kebâir yalnız nasuh ve kati üzere tevbe etmekle zail olur. Fakat küçük olan günahların
keffareti, ancak ve ancak beş vakit namazın hakkıyla eda edilmesi bunun gibi Cuma namazı, Ramazan orucunu tutmak ve geceleri ibadet etmek ve
bunlar gibi geceleri ibadet etmek, hatta günahı kebainden kaçınmakla hasıl olur. Ayrıca zengin malını istediği gibi istediği yerde kaybetme
hakkına sahip değildir. Zira önce mal, Allah'ın sonra da toplumun malıdır. "Din alimlerinden bazıları sigaraya müptela olmuşlardır. Bunların
mübtelaları fetvaya bir delil teşkil etmez. Bir de onların sözleri de delil olmaz. Zira onlar günahlardan masum olmadıkları gibi aynı zamanda da
bunlar hastalığa delikanlılık ve gençlik yıllarında yakalamışlardır, daha sonra da bunların i-radeleri kesinlikle çok zayıfladı ki hatta bu zıkkımdan
nasıl yaptılar bir kurtulamadılar. Bu alimler arasında kendisi kullanmasına rağmen sigaranın haram diyenler de vardır. Doktorlar arasında da
sigaranın zararlı olduğuna İnanan, bu meselede konferans veren, makale yazan ancak kendisini kullanmaktan bir çeşit koparamayan insanlar
vardır. Sigara kullanmak erkekler hakkında o kadar pistir ki kadınlara gelince daha da fazla pis ve kötüdür. Zira sigara kadının güzelliğini
kaldırmakta dişlerinin rengini değiştirmekte ağzının kokusunu arttırmaktadır. Herhalde kadının kendisine çok bakarak bütün vücudunu
güzelleştirmesi lazım ve elzemdir. Sigara içen kimseye hitabetim şöyledir: Bu kötü belaya düşen kimse derhal ve kuvvetli bir istekle söküp atsın.
Zira böyle şeylerde yavaş yavaş hareket etmek kesinlikle yeterli değildir. Bunu da iyice bildirmek zorundayız. Bununla beraber tüketilen sigaralar
diğer memleketlerden ithal e-dilmiş ise ve aynı zamanda bu paraların müslümanlara tecavüz ve işkence eden memleketlere güç takviyesi cihetiyle
gitmesi ise yine şer'i ulul Emrin sigara içilmesini men etmesi durumunda, Zira Allah'a isyan olmadığı ülkede ululemre (İslami devlet idarecileri)
itaat etmek kesinlikle lazım ve elzemdir. Şu halde sigara için Hassa i-mam, din ve ilimde insanlara örnek olan kimselerden olursa o zaman bu
zekumun terketmesi gerekir. İslamiyet, insan sağlığına büyük önem vermektedir. Beden ve ruh sağlığına zarar veren şeylerin hangi yollarla olursa
olsun vücuda alınmasını ve ticaretinin yapılmasını haram kılmıştır. Zira Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Resulullah (sav) içki hakkında on kişiye lanet etmiştir. Onu sıkana, sıktırana (imal ettirene, imal edene), içen kimseye, taşıyana, kendisine taşındığı
kimseye, içirene, satıcısına, onun bahasını yiyene. Onu satın alan kimseye ve kendisine satın alman kimseye." En sahih kavle göre onunla tedavi
olunmakta haramdır. Zira peygamber (sav) içkinin ilaç olduğunu söyleyen kimseye şöyle buyurmuştur. "Bir ilaç değildir o. Ancak bir hastalıktır."
Şüphesiz ki Allah (cc) hastalığı ve onun ilacını indirmiş ve herbir hastalık için bir ilaç kılmıştır. Haram şeylerle tedavi olunmayınız." Şa-fıilere göre
ilaç için onun yerine geçecek temiz şeylerden bir şeyin bulunmaması şartıyla onunla tedaviin mercuh iye tiyle yani tercihe şayan olmamasıyla
birlikte caiz olur. Bu ise adil müslüman doktorun tavsiyesi ile olması şartıyladır. Bu şartlar olduktan sonra içkiden başka bir necis ile onun
makamına geçecek başka temiz bir sey bulunmadığı takdirde caiz olur.
"Şüphesiz ki içilmesi haram kılınan şeyin satılması da haram kılınmıştır. "
Hal böyle iken ülkemizde uyuşturucu kullanımının artması ve bu zehiri kullananların gün geçtikçe çoğalması özellikle bu belanın ilim ve irfan
yuvaları olan okullarımıza kadar sirayet etmesi hepimizi ciddi olarak düşündürmelidir. İnsanın akli dengesini ve sinir sistemini bozan, vücudumuzu
tahrip ederek mutlak ölüme götüren u-yuşturucu maddelerin zararlarına karşı insanlarımız sık sık uyarılmalıdır. Gençlerimiz ve çocuklarımızın
uyuşturucu şebekelerinin ve kötü arkadaşlarının tuzağına düşmemesi için başta anne ve babalar olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin özellikle
eğitimcilerin, ba-sın-yayın kuruluşlarının üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeleri ve gerekli önlemleri almaları zaruridir. Bütün bunlara
rağmen, son zamanlarda gençliğin üzerinde yoğunlaşan uyuşturucu tehlikesinin ciddi boyutlarda bütün insanlığı tehdit ettiği görülmektedir.
Gençlik bir milletin istikbalinin hazinesidir. Gençliğine gereken ilgi ve ihtimamı göstermeyen toplumların geleceğine güvenle bakması mümkün
değildir. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de, içki ve kumarı ferdi ve içtimai zararları yüzünden kesinlikle yasaklıyor. Kumar: Para ve menfaat
karşılığında oynanan her türlü şans oyunu demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur:

"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (Putlar), fal ve şans okları birer şeytan işidir. Bunlardan uzakdurun ki kurtuluşa eresiniz. 
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 lslamın
tanıdığı meşru kazanç yollarında mutlaka karşılıklıfayda vardır. İnsan, alış-veriş yaptığı zaman bir taraf malını alır, diğer taraf ise parasını alır.
Halbuki kumarda bir taraf sadece kazanır. Diğer taraf ise kaybeder. Kumarda bir şey üretilmez. Kalblerde üreyen yalnız düşmanlık ve nefrettir.
Kumar; insanlar arasındaki yardımlaşmayı kökünden sarsar. Toplumu sefalet ve perişanlığa sevkeden, aile ocaklarını söndüren dostu dosta düşman
eden akrabaların arasını açan, insanları tembelliğe, durgunluğa ve işsizliğe alıştıran en büyük musibettir. Dinimiz, bu kumar belasını yasaklamakla
toplumlar üzerine çöken bu kabusu defetmiştir. Rüşvet: Yaptırılmak istenilen meşru olmayan bir iş için görevli olan kimseye para veya mal olarak
menfaat sağlamak demektir.Rüşvet, genellikle kanunlara uymayan işleri yaptırmak, bazen de normal bir işi zamanından önceye aldırmak için
verilir. Rüşvet: Adaleti ortadan kaldırır. Hakların çiğnenmesine sebep olur.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur:



"Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o

malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine} vermeyin. 
[146]

Rüşvet alan insanlar bir kişinin değil, bir toplumun hakkına el uzatmakta olup onların hakkını çalmaktadırlar. Rüşvetin yaygın olduğu cemiyetlerde
Allah'ın emirlerine karşı gelinir. Haksızlıklar çoğalır, toplumun düzeni bozulur. Adalet mekanizması alt-üst olur.
Zira Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Rüşveti alan da veren de cehennemdedir. 
[147]

 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
ŞARKI DİNLEMEK

 
Şarkı Dinlemek
 
Şarkı konusu, müzikli olsun veya müziksiz olsun eski zaman-danberi İslam ulemalasımn tartıştığı konulardan olmuştur. Bu konunun bazı
yerlerinde birlik, bazı yerlerde de ihtilaf olmuştur. Alimler; kötülüğü, fuhuşu ve günah işlemeyi teşvike sevk eden şarkıların haram olduğu
görüşünde ittifak halindedirler. Eğer sözler kötü ise şarkı da kötü olaak kabul edilir. İslam ölçülere göre edebe aykırı o-lan tüm sözler haramdır.
İsterse şarkının bestesinin, namesinin veya icrasının güzel ise de gene haramdır. Bunlardan başka meşru olan keyf, zevk, eğlence günlerinde müzik
dinlemenin haram olmadığında da birlik içindedirler. (Mesela, düğün töreni, bayram günleri, kaybolan birinin gelmesi gibi bunlar hepsi meşrudur.)
Hatta bunların hakkında hadisler vardır. Bazı alimlere göre şarkı dinleme isterse müzikli olsun isterse müziksiz olsun caizdir, söylemektedir. Bazı
alimler de hangi kısımda olursa olsun kesinlikle haramdır, demiştir. Zira bir şeyin aksine kesin ayet ve hadis bulunmadıkça tüm eşyalarda asıl olan
mübahlıktır. Şarkının haramlığı hakkında zikrolunan deliller a-çıktır. Fakat sahih değildir. Ya sahihdir, ama açık değildir. Birinci a-yete gelince.

"İnsanlardan bazıları bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve alay edinmek için boş haberleri satın alıyorlar. 
[148]

bazılarına göre bu ayette geçen lehve'l-hadis" kelimelerinin şarkı" o larak tefsir ettiğini söylüyorlar. Ayrıca onlar
Boş sözler işittiklerinde ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55) ikinci ayete gelince, bazılarına göre delil olarak kabul ediyorlar. Onlara göre "Şarkı" da
bir çeşit boş sözdür. Her iki ayet sahihtir. Açık net değildir. Bir kaç sebebi olduğu için bu ayetle kimse delil getirmez. Zira Resulullah'tan başka hiç
kimse bu ayetle delil getiremez. (Delil getirenlere getirmeyen olan sahibi ve tabiin ihtilaları olmuştur.) Ayetin kesin iadesi onların delillerini iptal
etmiştir. Zira ayetleri Allah'ın yolundan saptırma ve ayetlerini hafife almak amacıyla bilgisizce boş şeyler satılanlar anlatılıyor. "Gerçekte bu işin
içine düşe-nenler şartsız olaak küfürlerine sarahaten ayet haber vermektedir ve bunların küfürlerinde şek ve şüphe kimsenin yanında da yoktur.) Şu
halde bir kişi Allah (c.c)'ın ayetleriyle dalga geçmek ve aynı zamanda Allah (c.c)'ın yolundan saptırması olmazsa, yalnız olarak nefsini oynamak
ve eğlendirmek için olursa, öyle kimselere Allah (c.c)'ın kesinlikle tenkidini olmamıştır. Bir de bunun gibi adam mahsus olarak namazı geçirmek
için ne gibi şeyler yaparsa yapsın o adam Kur'-an okusun, isterse hadis okusun, ister vaaz versin, ister müzik dinlesin. Yaptığı olduğu bu işlerde
fasık olur ve Allah'a karşı da mesuldür. İkinci ayete gelince: Bu ayetin şarkıya delil göstermesi de kabul olmuyor. Zira ayetin zahiri "lağv"un
anlamı küfür, sövmek demektir. Zaten ayetin sonu da buna delalet ediyor. "Onlar boş sözler dinlediği zaman ondan yüz çevirirler ve sizin işleriniz
sizin, bizim cahillerle i-şimiz yok" derken eğer lağvın anlamı şartı olarak kabul etsek o zaman ayetin şarkıdan yüz çevirmeyi müstehab olmaktadır.
"Lağv" kelimesi batıl kelimesi gibi faydasız şeyler demektir. Faydasız şeyleri dinlemek kesinlikle bir hakkı kaybetmediği ve bir farzdan geri
kalmadıkça kesinlikle haram değildir. Rivayete göre ibni Cerih, şarkı dinlemeye izin vermiş ve aynı zamanda da şöyle de demiştir: Şarkının
dinlemesinde "Ne iyilik tarafına konacak, ne de kötülük tarafına. Zira şarkı da boşa yemin gibidir." Allah Teala, buyuruyor: "Allah sizleri boş

yeminlerinizden yargılamayacaktır. 
[149]

 İmam Gazali şöyle demiştir: "Yeminde Allah'ın adını boş yere yani faydasız ve şeriata muhalif olarak
zikreden kişi mesuliyete girmez de şiir ve şarkı dinleyen mi mesuliyete girecektir: Şu halde her müzikte fayda vardır. Müziğin boş olması sahibinin
niyetine bağlıdır. Zira iyi niyet eğlenceyi ibadet, türküyü, yakınlık yapar. Fakat kötü niyet, ibadeti isyan yapar. İbadet de riya getirdiği gibi, içi
gösteriş dışı ibadetten ibarettir. Zira kuşkusuz Allah, suret ve şekillerinize bakmaz, aksine kalblerinize bakar." Şu halde;
Ameller ancak niyete bağlıdır. Herkes için niyet ettiği şey vardır" buyuruyor. Şu halde şarkıyı Allah'a isyan amacı ile dinleyen fasık olur. Fakat
vücudu Allah'a ibadete hazırlamak niyeti ile dinlemek için dinlerse bu kişi itaatkar ve iyilik sahibi olur. Ve onun yaptığı bu işi de haktan sayılır.
Bir kişi ne günah ne de ibadete kas-detmek için dinlemiyorsa bu da lağv kısmında olur ve aynı zamanda Allah (c.c) affetmiştir. Mesela adamın keyf
yapmak için bahçesine gitmek, hava almak için gezmeye gitmek, elbiseleri türlü boyalarla boyaması vs. Diğer hareketler gibi kadı İbni Ebu Bekir
Arabi şöyle diyor: Müziği haram eden hadislere gelince: "Bu hadislerin bir tanesi de sahih değildir." Gazali ve İbnu Nahvi de umdesinde şöyle izah
etmiştir. İbn Hazım bu konuda rivayet edilen hadislerin hepsi uydurmadır, söylüyor. Netice itibariyle haramı meydana getiren delilleri zayıf
olunca geride asıl mübahlılık kalıyor. Zira çalgının helal olmasına delalet eden bir sürü hadisler vardır. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir
hadisi bize yeterli ve kafidir. Hz. Ebu Bekir, bir gün Peygamberimiz Hz. Aişe'nin odasmdayken yanında iki cariye şarkı söylüyorlardı. Bu işe aciz
olan Ebu Bekir, "Peygamberin evinde neden şeytanın mızmızını çalıyorsunuz?" diye aciz oldu. Buna mukabil Resulullah (sav) "Bırak ey Ebu
Bekir, bu günler bayram günleridir" diye karşılık vredi. Bu bayram günlerinin haricinde haramdır, manaya gelinmez. Şu anlam kesinlikle bize
ulaşmamıştır. Fakat bu fetvayı verirken İslamî ölçülere uymak gerekir. Söylenen şarkıların konusunun İslam adabı ve terbiyesiyle beraber olması
şarttır, örneği mahrem tanımayan kadının gözlerini öven şarkılar da haramdır. Zira Cenab-ı Allah, şöyle buyurmaktadır: "Mümin erkeklere söyle,

gözlerini haramdan korusunlar, namuslarını muhafaza etsinler.
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 "Mümine hanımlara da söyle gözlerini haramdan korusunlar.
[151]

 Bir de
Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey Ali, ikinci defa namahreme bakma. Zira ikinci bakmak senin aleyhinde olur. İslam dinine
olursa olsun hatta ki ibadet bile olsa aşırısını ve israfını haram kılmıştır. Eğer şarkının söylenmesi mubah olsa bile bütün vakitlerini eğlence ile
geçirmeye haram olur. Zira şarkı veya bunun gibi diğer şeyler insanı fitneye teşvik ediyor ve insanı aynı zamanda nefsin bataklıklarında



yüzdürüyor. Şu halde bundan kaçınması lazımdır. Bu yüzden dinine bağlı Müslümana yakışan odur ki, daimel evkat şüphelerden kaçınarak azimetle
amel edecek, haram olan herşeyden nefsini uzak tutacaktır. Bu tehlikeler ekekler içindir. Kadına gelince: Onun için bu iş çok daha tehlikeli ve
endişelidir. Bunun için Allahu Teala (cc) kadınlara kuşam-larıyla, giyimleriyle, gezişleriyle, konuşmalarıyla erkeklerden sakınmalarını emrediyor
ki erkeklerin kötü bakışlarından eziyetlerinden sakınmış olsunlar. Hususi olarak kalblerinde hastalık bulunan erkeklerden böylelikle korunmuş
olsunlar.
Allah Teala, şöyle buyurmaktadır: "İşte böylece onlar çok zor tanınacak dolayısıyla da eziyet edilmeyecekler." Başka bir ayette de: "Seslerini

inceltmesinler. Zira kalbinde hastalık bulunan kimse onları tama eder.
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 kadının yabancı erkeklerle beraber durması kesinlikle haramdır.
Kadının şarkıcı olması onun fitneye düşmesine veya düşürülmesine ve erkeklerden ayrılması mümkün olmayan haliyle gayrı meşru fiillere
düşmesine yol açar. Zira mesleği protokol, konser vs. işler için yabancı erkeklerle beraber olması lazım gelmektedir. Bu gibi şeyler Allah'ın emrine
aykırı olduğu için kesinlikle caiz değildir. îmam-ı Rabbani müceddid-i Elfı sani Ahmed el Faruki es Serhendi (k.s.) hazretlerinden: "Raks, (musiki
refakatinde yapılan düzenli haeket) ve sema (dönme) hakikatte oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah Teala, şu ayet-i kerime'yi teganniden men için

inzal buyurmuştur. "İnsanlar arasında (bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve bir eğlence için) boş lafa müşteri çıkan adam vardır. 
[153]

"Ibn-i
Abbas (ra)'ın talebesi ve tabiinin büyüklerinden mücahid (rh) şöyle dedi: Bu ayet-i kerime'de geçen lehvel-hadis, yani boş laf, teganni (şarkı, türkü
söylemek)tir. Medarikte ise 'lehvel-hadis' kıssa, hikaye, yatsıdan sonraki konuşma ve şarkı, türkü söylemektedir. İbn-i Abbas ve İbn-i Mesud

(r.anhûm) bunun manasının teğanni olduğuna yemin etmişlerdir. "O kimseler ki, yalancı şahitlik etmezler. 
[154]

 ayeti kerimesini izah ederken
mücahid (r.h) şöyle demiştir: Yani şarkı ve türkü söylenen yerlerde bulunmazlar. İmami Hûda Ebu Mansür-i Matûridi (r.h.)'den nakledildiğine göre
şöyle demiştir. "Zamanımız kurralarından birine teğanni ile Kur'an okurken, güzel okudun diyen kimse kafir olur... "Ebû Nasriddebbûsi'nin
bildirdiğine göre, kaadı Zahireddin-i Harzemi (r.h.) şöyle buyurmuştur: "Bir şarkıcıdan veya başka bir yerden şarkı veya benzeri bir şey dinleyen
veya başka bir haram iş gören kimse; bunu inanarak veya inanmayarak güzel kabul etse derhal mürted olu. Zira dinin hükmünü batıl saymış olur.
Dinin hükmünü batıl sayan bir kimsenin mü'min olmadığında bütün müctehidler ittifak etmişlerdir. Cenab-ı Hakk, bu gibi şeylerden bizleri
muhafaza eylesin." Teğanninin haram olduğuna dair ayetler, hadisler ve fıkhi rivayetler o kadar çoktur ki, saymak zordur. Vaziyet anı, anlatıldığı
gibi olunca, birşahsın, teğanninin mubah olduğuna göre nakledeceği mensuh yani hükmü kalkmış bir hadis veya şaz yani hükümsüz bir rivayete
itibar edilmez. Zira hiçbir Fakih, hiçbir vakit teğaninin mubah olduğu hakkında fetva vermemiştir. Raks edip yasakları vurmayı caiz görmemiştir.
Nitekim bunlar İmam-ı Hümam Ziyaeddin-i Sami'nin mültakıyt isimli risalesinde anlatılmıştır. "Safiyyenin (tasavvuf erkanının) amelleri helal ve
haram mevzuunda sened değildir. Fakat onları ayıramayız da. Maruz görürüz. İşlerini Allah'a bırakınız." Helal veya haram anlamakta İmam Ebû
Hanife, imam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed Rahmetullahı aleyhim) kavilleri muteberdir. Şibli'nin ve Ebû Hüseyin Nuri (k.s.)'mn amellerine
bakılmaz." Bugün şeyhlerinin amellerinden başka başka bir şeye bakmayan ve kulak asmayan safiyye. Raks ve sema-i dinleri ve şeriatlari haline
getirmişlerdir. Şeyhlerinin amellerine istinad edip, onu taatları ve ibadetleri olarak kabul etmişlerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, dinlerini bir oyun

ve eğlence haline getirmişlerdir..
[155]

yukarıdaki rivayetlerden anlaşılmış oluyor ki: Bir kimse haram bir fiili güzel kabul ederse İslam zümresinden
çıkar. Mürted olur. Bunun üzerine sema ve raks meclisine ta'zim etmenin, hatta onu ibadet ve taat haline getirmenin şenaetini (fenalığını)

düşünmek lazımdır!.
[156]

Sema'mn manası ve dine göre yeri: Terim olarak sema, işitme aleti olan kulak ile gelen sesleri algılama fiilidir. Şafiilere göre semai ilahi ve şiirleri
dinlemekten meydana gelen vecd ile kendini kaybeden öne, arkaya, sağa sola doğru hareketler yapmak, kalkıp nara veya raksetmek, garip sesler
çıkarmak gibi hallerdir. Kalbde vecd denilen bir hareket doğurur. Vecdde ölçüsüz karışık hareketler veya el çırpma, dans gibi ölçülü hareketler olur.
İmam Şafii (rh) şöyle diyor ki: Şarkı, mekruh bir eğlencedir. Batıl şeylere benzer çok söyleyen sefih olur, aynı zamanda şahidliği dekabul olmaz.
Ebu Talibel-Mekki bir cemaatten, Sema'nm mubah olduğunu naklederek söylemiştir ki: Muğire ibn Şu'be, Abdullah ibn ez-Zübeyr, Abdullah b.
Cafer, Muaviye ve diğerleri (şarkı) dinlemiştir. Dinleyenler sahabi de olmuşlardır ve tabiilerden çok selefi salahinde de olmuşlardır. Mekke'de
teşrik günlerinde de Allah'ın kullarına kendisini anmayı emrettiği senenin belli günlerinde sema yaparlar, yani şarkı, ilahi dinlemektedirler.
Şafiiler, her zaman neyi isterlerse erbainde kırk günlük halvette onu isterler. Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyuruyor:
Kim kırk sabah Allah'a kulluk ederse kalbinden diline hikmet gözeleri fışkırır." Kudai ibn Abbas'tan merfu olarak ibn Harun ve E-bu Muaviye de
rivayet etmişlerdir. Musa (as)'ın Allah'ın konuşmasını işitmeden önce halvete çekildiğini bildiren ayette kırk gecelik halvet belirtilmiştir. Bunun için
Şafîiler da başlangıçta böyle bir halveti hakiki olarak görmüşlerdir. Şu halde bütün gönlüyle nefsini ibadete a-lıştıran kimseye Hadiste belli ettiği
gibi ilmi ledünni kendisine gelmektedir. Bu müddeti kırk gece ile tayin etmesinde çok hikmetli şeyler meydana gelmektedir ki bunun hikmeti
ancak ve ancak Peygamber, yahut Allah'ın bildireceği başka kimseler yani veliler bilebilirler. Kul geçim sıkıntısı, dünya uğraşlarını terkettikten
sonra Allah'a yüzünü yönelince her an kalbine bir perde kalkar. Allah (cc)'e daha çok yaklaşır. Kırk gece bittikten sonra perdelerin hepsi gider. O
zaman i-limler ve marifetler kalbinde doğar. Şu halde ilim ve marifetler yüce Tanrılık Nuru iksirinin vuruşuyla nurlara dönüşen o yönden meydana
gelmektedir. Tanrı nurunun yanmasıyla yaratıklar nura dönüşebilir. Tanrısal nûr ile nefsin konuşması ilham ilimlerine dönüşür. Bilinçaltı ululuk
nurlarını almaya elverişli hale gelir. Bilinçaltı olmasaydı, tanrısal ilimler nefiste görünmezdi. Zira bilinçaltı, nurları olacak kab gibi olur.. Kalbin
kendisi, ilmi kabul edecek yani olacak durumda değildir. Kalb, nefis konuşmasıyla (bilinçaltı ile) ilmi alır.
Hikmet gözleri, kalbinden diline çıkar. Sözü, kalbin hareketine göre işareti vardır. Çünkü kalbini kitarafı vardır. Biri şehadet alemine, diğeri ise
gayb alemine bakar. Şehadet alemine bakan tarafı nefse dönüktür; gayb alemine bakan tarafı nura dönüktür. Bunun için kalb, nefiste saklı ilimleri
alır. Tercümanlık görevi yapan dile çıkarır. İlimlerin temeli kalbdedir. Kalbe de ilim mertebesine göre ilham yoluyla Allah'tan gelir. Kul, dünya
işlerinden vazgeçmek, Allah'a ibadete varınca ve Allah'tan başka yüzünü herşeyden boşaltınca beden boyutlarını aşar, ruh madeninden ilim
cevherlerini alır. Zira Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyuruyor: "İnsanlar, altun ve gümüş madenlerine benzer madenlerdir. Cahiliyye çağında iyi

olanları: Dinde bilgili, anlayışlı oldukları zaman İslam çağında da hayırlıdırlar.
[157]

 Bir şeyi helal veya haram kılmak ya Allah'ın kitabı veya
Peygamberin (sav)'in kesin sünnetiyle olur. Semanın haram olduğunu bildiren hiçbir delil yoktur. Fakat mubah olduğunu gösteren deliller çoktur. O



delillerden birisi Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

İnanıp iyi işler yapanlar bir bahçe içinde keyf ve zevk edilirler. 
[158]

 ayetindeki olan ihbar, sema olarak tefsir edilmiştir, îbni Ebi Kesir, ayetin
tefsirinde habrenin cennette şarkı dinlemek olduğunu söylemiştir. Şu halde Habre: Lezzet ve sema demektir. Müfessirlerden bir taife, inandıktan
sonra iyi şeyler yapanların, cennette sema ve gina yani şarkı ile ağırlanacaklarını söylemişledir. Câimul-Beyan sahibi bu ayetin tefsirinde şöyle
söylemiştir:
Biz Ebede-l abidin ölümsüz kızlarız. Biz daime-l evkat kedersiz ve güler yüzlüyüz. Somurtmayız." Bir Arabi: "Ya Resulallah, cennette sema yani
şarkı dinleme var mıdır? diye sordu. Peygamber (sav) "Ey arabi, cennette bir nehir vardır, her iki kenarında beyaz tenli derin bakışlı kızlar
yaratıkların hiç işitmediği güzel seslerle şarkı söylerler ki bu cennet nimetlerin en üstünüdür" demiştir. Şu halde mubah sevinç zamanlarında
(şenliklerde) dinlenen şarkılar mubahtır. Düğünlerde, bayramlarda, gurbetçinin eve döndüğünde, doğumlarda, akikada, sünnetlerde ve Kur'an
ezberlemeyi bitirmede ve benzeri münasebetlerde söylenen şarkıları dinlemek mubahtır. Bunun caiz olması sevinç gösterisi içindir. Zira melodiler
arasında ferah, sevinç neşe veren melodiler vardır. Sevgi gösteren herşeyde sevinç yapmak caizdir. Zira Peygamber (sav) Medine'ye geldiklerinde
kadınların def çalıp, "veda" geçitlerinden üstümüze dolunay doğdu". Bütün dualarda Allah'a yalvardıkça bizim şükretmemiz (Yeryüzünde Allah'a
yalvaranlar sayısınca teşekkür etmemiz) gerekir. Peygamber (sav): Kur'an-ı seslerinizle güzelleştiriniz. Zira güzel ses, Kur'an'ın güzelliğini arttırır.

Ebû Musa-i Eş'ari-yi: "Ona Davud soyu mizmarlarından bir miz-mar verilmiş" diyerek medhetmiştir.
[159]

 Bu ayetler ve hadisler, güzel sesi
övmektedir. Bu seslerin çıkması isterse hayvan boğazından ister insan boğazından, isterse müzik aletleri gibi cemaatten çıksın, Öyle sesler
kesinlikle haram değildir. Zira güzel ses, Allah'ın nimetlerin-dendir. Boğazdan boğaza fark olmadığı gibi, canlı ve cansızdan çıkması arasında da
fark yoktur. İnsanın kendi isteğiyle hançeresinden yahut herhangi bir aletten örneğin teften, davuldan, neyden vs.'den çıkardığı sesler, bülbül sesine
kıyas edilebilir. (Bülbül sesi nasıl sevilen bir ses ise aynı zamanda herhangi bir aletten çıkan her güzel ses de öyledir. Düğünlerimiz, dini milli
geleneklerimizdendir. Herkesin hali vakti bir değildir. İsraf etmemek, masrafa boğulmamak ve lüzumsuz fazla borca girmeden içkisiz, meşru olan
eğlenceli düğün yapmak, yakın akraba, komşu ve dostları, fakirleri davet ettiğinde düğün ziyafeti vermek Peygamber Efendimizin sünnetidir.
Peygamber Efendimiz (sav) gerek kendi evliliklerinde gerekse kızı Fatıma (R.anha)'ın Ali (ra) ile evlenmelerinde Ashab-ı Kiramı davet etmiş ve
ziyafet vermiştir. Ashab-ı Kiram'dan ve Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman ibn Avf (ra) Hazretlerine hitaben Peygamber Efendimiz: "Bir koyun

kesmek suretiyle olsun evlenme ziyafeti ver.
[160]

 buyurmuştur. Bu sebeple düğünde az veya çok yemek vermek, ziyafette bulunmak, menduptur.
Gösterişe kapılarak israf edip aşırı borca girerek düğün ziyafeti vermek, İslamiyette haramdır. Her hususta olduğu gibi bu gibi adetlerde de her
müslüman hali vaktine ve dini ölçülere göre hareket etmelidir. Allah'ın rızasını kastederek mü'minler arasında ünsiyet, dayanışma meydana
geleceği düşüncesiyle ziyafet vermelidir. İslam ölçülere göre birşey, aykırı olursa kesinlikle haramdır ve caiz de değildir. Örneğin Namazda kıraati
Arapça okumak Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini Kur'an hükmünde tutmanın ve namazda okumanın asla caiz olmadığını bütün
İslam alimleri bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. Allahu Teala, (Benim kitabım Arapçadır) buyuruyor. Başka dille, hatta
A-rapçaya çevrilirse yine Kur'an olmaz. Büyük îslam Alimi İbni Hacer-i Mekki Hazretleri buyurdu ki: (Kur'an-ı Kerim'i Arapça'dan başka harf ile
yazmak ve Kurran-ı Kerim yerine tercümesini okumak haramdır. Kur'an-ı Kerimi tercüme etmek başka yapılan tercümeyi Kur'an yerine koymak
başkadır.) (Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun!) ayetinde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz de namaz kılmayı tarif ederken, (Kur'an'dan
hafızandakilerden kolayına geleni oku!) buyurmuştur. Bu itibarla namazda Kur'an-ı Kerim okumak; kitap sünnet ve icma ile sabit olan bir farzdır.
Kur'an sadece mana olarak değil, Resulullahın kalbine elfazı yani sözleri ile indirilmiştir. Bu el-fazdan başka lafızlarla ifade edilen mana Kur'an
değildir. Zira indirildiği elfazm dışında hatta Arapça bile olsa, başka sözlerle ifade edilen mana, Kur'an değildir. Bunun için tercümesine Kur'an
demlemeyeceği konusunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. Haram ve bid'at karıştırmadan mevlid okutmak ve dinlemek çok faydalıdır. Bu
faydalardan bazıları:
1-  Mevlid için toplanmak. Resulullah Efendimizin dünyaya teşrif etmeleri sebebiyle sevincin ifadesidir. Bu sevinç kıymetlidir. Ha-dis-i Şerifte:
"Kişi sevdiğiyle beraberdir" Duyuruldu.
2- Resulullah Efendimiz doğum günlerine kıymet verir. Allahü Teala'nm, kendilerini yaratıp var etmesini metine şükrederlerdi. Ra-sulullah
Efendimizin doğumu sebebiyle sevinmek, Allahu Teala'nm emridir. Mevlid kasidelerinde: Peygamberimizin nuru, dünyaya teşrifleri, mucizeleri,
hayatı ve başka kıymetli halleri anlatılmaktadır. Rasulullah Efendimiz, asr-ı saadetlerinde kendilerini şiirlerle med-heden şairleri
mükafatlandırırlardı. Resulullah Efendimiz, bundan razı olunca, Şemail-i şeriflerini, güzel ahlakını mucizelerini, hayatını yazanlardan,
okuyanlardan elbette razı olurlar.
3- Resulullah Efendimizin şemail-i şeriflerini, mucizelerini, peygamberliği bildirilmeden önce kendisinden meydana gelen harikulade halleri
bilmek, dinlemek ve okumak, Muhammed Aleyhisselama olan imanı ve muhabbeti fazlalaştırır.
4- Resulullah Efendimize ta'zim ve hürmet, dinimizin emridir. Mevlid zamanı ve sevinci göstermek, ziyafetler vermek, toplamak, fakirlere ikram
etmek, sevinip neş'elenmek, Resululah'a ta'zim ve hürmet olup, Allahü Tealaya şükür ifadesidir. Mevlid toplantılarını îslam alimleri müslümanlar
güzel görmüş, her yerde haram karışmayan mevlid okunmuştur. Bir adam, Allahu Teala görünecek ama şu şekilde insan suretinde veyahut şu
şekilde ve özellikte olacak derse o zaman müşebbihe'den olur. (Aklıyla onu izaha çalışıyorsa, o da yanlış aklının ermediği birşey çıkarsa onu hemen
te'vil ediyor yani yorumluyor.) Halbuki bunun te'vil olamaz. (Zira ehli sünneti bunlar müteşabihattandır.) Zahirde, görünürde, geldiği gibi değildir. 
Eğer böyle zahirine göre kabul edilirse sapmalar olur. Eğer zahirde geldiği gibi olsa, Allah (cc) bir şeye benzeteceği zaman Allah (c.c) ise
bunlardan münezzeh inkar etsek küfre giderik. Zira ayettir, hadistir. Hadisin vûrudu haktır. Fakat manasını biz bilmiyoruz. Manasını Allah (c.c)'a
havale ediyoruz. Ru'yetin te'vilini nasıl yapacağız? Veya Allah (c.c) izafe olunan vecihleri olan gelmiştir, gitmiştir, gibi bu manaların te'vilini
terkedeceksin.. Teslim olacaksın. Allah (c.c) bunları buyurmuştur ve bunlar haktır. Te'viline girmiyoruz. Teslim olacağız, o da Allah (c.c} nasıl
murad etmişse öyle inanacağız. Zahirdeki durumuna manasına göre değil, işte İslam dini bunun üzerinedir. Te'vili terk edeceksin, kim bundan
columsuzluk ve benzetmeden) sakınmaz ise o adamın ayağı kayar, tenzihe de Allah (c.c) yaratılanlara benzetmekten sakınmak derecesine ulaşmaz.
 
Televizyon Seyretmek



 
Televizyon gazete, radyo, dergi gibidir. Bunların hepsi iletişim ve yayın araçlarıdır ve aynı zamanda insanların ağızlarından çıkan konuşmaları
gibidir. Yani bunlardan helali de haramı da kötüsü de iyiside vardır. Örneğin: Televizyonu ya da radyosunu açtığı zaman e-ğer İslamî ölçülere göre
uygun program varsa, seyredebilir. Eğer aykırı olsa kapatır, haberleri dinler, kültürel, dini, bilimsel programlan seyredebilir. Zira bu araçlarının için
diğer meşru yolunda sarfiyatı o-lursa çok büyük nimeti uzma ve kübrası vardır. İşte insanın ağzındaki çıkan konuşmalar gibidir. Konuşmalar da iki
kısma ayrılır. Kötüsü de vardır, iyisi de vardır. Helali de vardır. Haramı da vardır. Fakat bizatihi televizyon ve benzerlerinin toplumsal yapılanma,
fikri, ruhi, ahlaki ve içtimai olgunlaşma amacıyla kullanılması lazım ve elzemdir. Zira aynı zamanda radyo, gazete ve dergilerde de kullanılabilir.
Aynı şekilde ahlakı rezile de toplumsal bozulma, fesad vs. açısından televizyon ve onda gösterilen programların olumsuz etkilerinin olduğu da
herkesçe bilinmektedir. Demek oluyor ki, bu araçların iyi tarafı vardır. Kötü tarafı da vardır. Haram tarafı da vardır, helal tarafı da vardır. Fakat
Müslümanm nefsini kontrol altına alması gerekir. Mesela televizyonu ya da radyoyu açtığı zaman eğer İslama uygun program ve iyi şeyler varsa
seyretmek caizdir. Yoksa hemen kapatmak lazım ve elzemdir. Haberleri dinler, kültürel, dini ve bilimsel programlan seyreder.
Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunur" Ashab-ı Kiram'dan bir zat kalkarak "Ya Resulallah! Onun yaptığı işleri yapmasa da mı o-nunla
haşrolunacak?" diye sordu "Evet" buyurdu. Şu halde Allah'ın ve Allanın resulünün rızaları nerede ise onları yapmamız gerekir. Bunun aksini ise
yapmamak gerekir. Bazı kimseler îsra süresindeki "De ki, Hakk geldi batıl gitti."
Ayet-i Kerimesini tekrar ederler. Bir müslümanın bunu söyleyebilmesi için "Nefsi emmare"den "Levvame", levvameden "Muinime", Mülhümeden
"Mütmainne" Mütminneden "Raziye" Rayziyeden "Mar-diyye" makamına geçmesi lazım ve elzemdir. Nefsi emmarede bulunan bir kimse için öyle
şeyleri söylemesi kesinlikle uygun olmaz. Zira bir insan bilmediği bir şeyle sükut etmesi tercih etmelidir.
Zira Resul-i Zişan (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

Sizden Cehennem ateşine en fazla cesaretli olan kimse alim ol-madiği halde dini konularda fetva vermeye cür'et eden kimsedir.
[161]

 bu sözün
hakiki manası şu kudsi Hadis-i Şerifte zahir olmuştur:
Velilerden birisine düşmanlık eden kimseye ben savaş ilan e-derim. Kulumu bana ençok yaklaştıran şey, farz kıldığım ibadetleri yapmasıdır. Nafile
ibadetlerle de bana o kadar yaklaşır ki, nihayet ben o kulumu severim. Sevince de artık onun duyan kulağı olurum. O benimle işitir, gören gözü
olurum. O benimle görür, eli olurum. O benimle dokunur, ayağı olurum. O benimle yürür (kalbi olurum. O benimle anlar, söyleyen dili olurum. O

benimle konuşur) ne dilerse onu yerine getiririm. Herhangi bir şeyden bana sığınırsa ben onu muhafaza ederim. 
[162]

 Bu söz zahiri ilim ehlinin
sözü değil, ancak manevi terakkinin son noktasına çıkanlar, bu tecelliyata mazhar olanlar Hakk konuşur. Hakk'tan yardım gören halktan birşey talep
etmez. Kesinlikle kimseden meded beklemez. Diğerlerinde ise Hakk namına nefis konuşur. Ahirete Allah'ın huzuruna çıktıklarında büyük günah
altında durup şiddetli azab göreceklerinden vicdanımızdan ve insafımızdan ayrılıp gelen azimlerimizi ve iç güdülerimizi beyan ediyoruz. Zaten
malumdur ki bizde hiçbir maksat, gaye ve istismar yoktur. Bu sözler Allah'ın nezdinde büyük mesuliyetten kurtulmak gayesiyle söyleniyor.
Mü'min kardeşlerimize sevgi, saygı, hürmet ve muhabbenden başka kesinlikle bir diyeceğimiz yoktur. Sözümüz ancak ve ancak islam birliğini ve
güzel vatanımızı tehlikeye sokmak isteyenlere fırsat vermemelidir. Zira öyle kimseler doğru şeyleri ve hakikati kökünden ve temelinden söktürüp
dalalet yollarına götürmek isteyenlerdir.  Bu zaman Müslümanların her zamandan çok fazla özenle ve uyanık bulunmaları lazım ve elzemdir. Zira
haram lokma insanın içini bazdırabildiği gibi her kötü şeylere onu götürebilir. Bu nedenle, bu sebeple her kötülük meydana gelebilir. Zira Resul-i
Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır.

"Ümmetimden çok yalancılar, deccaller çıkacaktır.
[163]

 bu iki zümreden kasdolunan budur. Öyle kimselerin zahirde insanları İslah ve îrşad etmek
hitabıyle görünüp, haddizatında onlar îslamiyeti temelden çıkarıp dalalet yollarına saptırmaktadırlar. Onlar insanları Allah'ın emirlerine uymaktan
men etmektedirler. Öyle kimseler yapıcı değildirler, yıkıcı, tahrikçidirler. Bunların bazıları İslam'ın yetiştirmiş olduğu en büyük hakiki alimler
tarafından yüzlerce yıl önce telif edilmiş en sahih yollan cehaletleri nedeniyle tahrib istemekte ve mümkün kısmında olmayan mezhepsizlik
düşüncesini neşir etmeye çalışmaktadırlar. Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır.

Ümmetimin ihtilafi rahmettir. 
[164]

 Yani Fakih ve müctehidlerin alimlerinin arasındaki ihtilaf şeriat dairesini genişlettiği ve ümmet-i Muhammed'in
bütün işlerini rahatlaştırmaya sebep olduğundan rahmete vesile olur. Şu halde kendilerini alim zanneden bilgisizlerin ihtilafı kesinlikle nifaktan
başka birşey meydana gelmez. Şu halde öyle bilgisiz niyetleri ittihad. İttifak değil nifaktır. Bunların bütün iş icraatları hepsi kötülüktür. Zira
bunların gururları bunları aldatmıştır. Bunun için Ceab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

O çok aldatıcı şeytan sizi Allah'a karşı aldatmasın. 
[165]

 Bunlar huzur-u îlahi'ye nasıl çıkacaklar: Zira Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz bu gibi
bölücüleri çok iyi bildiği halde ve geleceklerini gördüğü için bu gibi şeyleri ümmetine bildirmiştir. Zira bir "Lailahe illallah" diyen kimseye her ne
surette olursa olsun sataşmak haramdır. Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette olduğu kimsedir.
[166]

 Başka bir hadis-i Şeriflerinde:
Ben La İlahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Kelime-i Tevhid-i söyleyen malım canını benden korumuş olur."

buyurmuşlardır. 
[167]

 şu halde bu kelime-i tevhidi söyleyip namaz, oruç gibi İslam'ın emirlerini yerine getiren kimseyi bir başka müminle cihada
teşvik etmek katle teşvik etmek demektir. Zira Mik-dat bin Amr (ra) "Ya Resulallah! Ben bir kafirle karşılaşıp vuruşsam, o benim iki elimden
birisini kılıcı ile vurup koparsa, sonra Kelime-i Tevhid-i getirirse ben onu öldürebilir miyim? dedi.
Resul-i Ekrem (sav): "Hayır, Öldüremezsin!" cevabını aldı. Mü'min haram olan kanı akıtmadıkça dinin geniş alanında kalır. Bir Mü'min günahlar
işlese de tevbe eder, kul haklarını öderse, Cenab-ı Zülcelalin affına yetişebilir ve dinin geniş meydanında kalır. Fakat kendisine mümin kardeşinin
kanı bulaşan kimse aff-ı ilahiden ümitsiz olarak yaşadığından o adamın dini de hayatı da onu sıkar. Artık dünyada huzursuz yaşar. Başkasını
öldürülmesi haram olduğu gibi kendini de intihar etmek kesinlikle haramdır. Zira bu canı veren ancak ve ancak Allah'tır. Onun malıdır ve aynı
zamanda emanetidir.



Onu alma hakkı ancak ve ancak kendisine bağlıdır. Velhasıl müslü-man İslam'ın eğilmez kolu ve bükülmez bileğidir. Müslüman, derinliğine gayet
derin, yüksekliğine gayet yüksek, genişliğine, gayet geniş, son derece ergin ve olgun, ilahi bir iman ve irfan şuurunun ölmez ve sönmez bir misali
ve timsalidir. Müslüman: Her işinde ayarlı, kararlı ve vakarlıdır. Müslüman: İslam'ın meftunu, İslam'ın meclubu ve İslam'ın aşıkıdır. Müslüman,
İslam'ın hizmetçisi İslam'ın hasretlisi ve İslam'ın isteklisidir. Müslüman: Taklid etmez. Taklid edilir. Müslüman: Çaresi bulunan şeyde acze; çaresi
bulunmayan şeyde acize iltica etmez. Müslüman: Daima doğrudur ve Müslüman, mesleğinde daima ön saftadır. Müslüman: Muvakkat lezzetten
ziyade muvakkat edene tebessüm eder. îstidradı olarak küfrün tanımını da açıklayalım: Dil yönünden KFR kökünden masdar olan küfr kelimesinin
temel anlamı örtmektir. Geceye insanları bürüyüp örttüğü için "örtüp bürüyen" anlamında "Kafir vasfı verilir. Karanlık geceye, denize ve büyük
nehre de bu kökten türeyen "Küffar" adı verilir ve yine aynı kelime karanlık, büyük vadi, zırh, karanlık bulut, ekin eken kimse, bitki, tam silahlı
kişi, çiçek tomurcuğu yuvası anlamlarında da kullanılır. Bütün bu kullanılanlarda ortak mana "örtmek bürümek ve gizlemektir." Dini yönde küfür
ise bir kaç anlama gelir.
1- Büyüklü taslayarak, kendini yeterli ve ihtiyaçsız görüp Allah korkusundan uzak olmaktır. Bu özellikleri taşıyan kimseye de kafir denir.
2- Allah ve O'nun elçinin getirdiği İlahi habere iftira ederek, yalanlamak.
3- Küfür ele geçen menfaatları bilmezden gelmek ve bu suretle nankör olmaktır.
4- Allah'ın nimetlerine mazhar olduktan sonra davranışında hiçbir minnettarlık ifadesi taşımayan ve hatta bunları lütfedene karşı isyankar davranan
kimsenin halidir. Kitabımızın burada ondör-düncü bölümünü bitiriyoruz on onbeşinci bölümüne de çalışacağız. Yüce Allah dinimiz ve milletimiz
için çalıştığımızı sayenizde bşa saymasın, yani cehdimizi tam olarak cihad saysın. Başarıyı bize arkadaş yapsın o büyük ve en son kıymetli
Peygambere ümmet olduğumuzdan dolayı ne kadar sevinsek, ne kadar medhetsek, zatı anha-mu-r rahimine ne kadar hamd, şükür etsek gene az
olur. Ya İlahi sen bizi o kutsal peygamberin muhafazasından uzak düşürme. Sen o mübarek Peygamberin ve diğer saygıdeğer Peygamberlerine ve
hepsinin muhterem soyuna ve ashabına hesapsız salat ve selam olsun, âmin... Ey Alemlerin Rabbi! Hamd sana mahsustur..
 
Sonuç
 
Müslüman sağlam düzenli iradeli etraflıca araştırıcıdır. Düşmeden, akıl ve iman terazisinde tartmadan ne başkasına uyar, ne de kendisi bir
haksızlık yapar. Sevgili Peygamberimiz bizleri bu hususta uyararak şöyle buyurmuştur: "Sakın iradesini kaybetmiş, başkasına uydu olmuş

kimselerden olmayın. İnsanlar bize iyilik ederlerse biz de iyilik ederiz. Onlar haksızlık ve kötülük ederlerse, siz haksızlık etmeyin.
[168]

 însanın dış
organları daha çok dile bağlıdır. Dilini aklına, aklını da imanına bağlamayan kimse, Allah'ın sunmuş olduğu bu araçları en kötü yolda kullanma
felaketine düşebilir. Bunun için İslam ahlakçıları diyor ki: Hakiki imanın dayanağı Allah'tır. Aklın dayandığı ve güç kaynağı, imandır. Dilin
dayanağı ve yol göstericisi ise akıldır. Bu tertip ve düzen bozulduğu takdirde, beden makinası ölçüsünü kaybeder. Ondaki düzen altüst olur. Buna
işaretle, sevgili Peygamberimiz (sav) ümmetine şu önemli hususu hatırlatmak istemiştir: "Ademoğlu sabahladığında organlarının hemen hepsi dile
baş eğip şu istekte bulunurlar: Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü biz sana bağlıyız. Sen doğrulursan biz de doğruluruz. Sen eğirilirsen biz de

eğiliriz. 
[169]

 Bir müslüman kardeşin hata edip isyana kaçınca ona darılma... Darılacağın şey sadece ameldir. O, isyanı bırakınca yine

kardeşindir.
[170]

 En iyi bilen Allah'tır.
Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunur,"
Ashıb-ı Kiram'dan bir zat kalkar; "Ya Resulullah! Onun yaptığı işleri yapmasa da mı onunla haşrolunacak?" diye sordu. "Evet" buyurdu. Şu halde
Allah'ın ve Allah'ın resulünün rızaları nerelerde ise onları yapmamız gerekir. Bunun aksi ise yapmamak gerekir. Bazı kimseler Isra süresindeki;
De ki Hak geldi batıl gitti." ayet-i kerimesini tekrar ederler.
Bir müslümanm bunu söyleyebilmesi için "nefs-i emmareMen, "Raziye" rayziyeden "mardiyye" makamına geçmesi lazım ve elzemdir. Nefsi
emmarede bulunan bir kimse için öyleşeyleri söylemesi kesinlikle uygun olmaz. Zira bir inan bilmediği bir şeyde sükut etmesi tercih etmelidir. Zira
Resul-i Zişan (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

Sizden cehennem ateşine en fazla cesaretli olan kimse, alim olmadığı halde dini konularda fetva vermeye cüret eden kimsedir.
[171]

 bu sözün hakiki
manası şu kudsi hadis-i şerifte zahir olmuştur.
Velilerimden birisine düşmanlık eden kimseye ben savaş ilan ederim. Kulumu bana en çok yaklaştıran şey farz kıldığım ibadetleri yapmasıdır.
Nafile ibadetlerle de bana o kadar yaklaşır ki nihayet ben o kulumu severim. Sevince de artık onun duyan kulağı olurum. O benimle işitir, gören
gözü olurum. O benimle görür, eli olurum. O benimle dokunur, o benimle işitir. Gören gözü olurum. O benimle görür. Eli olurum. O benimle
dokunur, ayağı olurum. O benimle yürür. Kalbi olurum o benimle anlar. Söyliyen dili olurum. O benimle konuşur.) ne dilerse onu yerine getiririm.

Herhangi bir şeyden bana sığınırsa ben onu muhafaza ederim." 
[172]

Bu söz zahiri ilim ehlinin sözü değil. Ancak manevi terakkinin son noktasına çıkanlar. Bu tecelliyata mazhar olan da Hakk konuşur. Hakk'tan
yardım gören halka bir şey talep etmez. Kesinlikle kimseden medet beklemez. Diğerlerinde ise Hakk namına nefis konuşur. Ahirette Allah'ın
huzuruna çıktıklarında büyük günah altında durup şiddetli azap göreceklerinden, vicdanımızdan ve insafımızdan ayrılıp gelen azimlerimizi ve iç
güdülerimizi beyan ediyoruz. Zaten malumdur ki bizde hiçbir maksat, gaye ve istismar yoktur. Bu sözler Allan'm nezdinde büyük mesuliyetten
kurtarmak ve muhabbenen başka kesinlikle bir diyeceğimiz yoktur. Sözümüz ancak ve ancak ve ancak İslam birliğini ve güzel vatanımızı
tehlikeye sokmak istiyenlere fırsat vermemelidir. Zira öyle kimseler doğru şeyleri ve hakikati kökünden ve temelinden söktürüp dalalet yollarına
götürmek isteyenlerdir. Bu zaman müslümanların her zamandan çok fazla özenle ve uyanık bulunmaları lazım ve elzemdir. Zira haram lokma
insanın içini bozdurabildiği gibi her kötü şeylere onu götürebilir. Bu nedenle, bu sebeple her kötülük meydana gelebilir. Zira Resul-i Ekrem (sav)
Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Ümmetimden çok yalancılar, deccalîar meydana gelir.
[173]

 Bu iki zümreden kast olunan budur. Öyle kimselerin zahirde İnsanları İslah ve İrşad



etmek hîtabıyla görünüp, hattızatmda onlar İslamiyeti temelden çıkarıp dalalet yollarına saptırmaktadırlar. Onlar insanları Allah'ın emirlerine
uymaktan men etmektedirler. Öyle kimseler yapıcı değildirler, yıkıcı, tahripçidirler. Bunların bazıları İslam'ın yetiştirmiş olduğu en büyük hakiki
alimler tarafından yüzlerce yıl önce hazır olmuş talif edilmiş en sahih yolları cehaletleri nedeniyle tahrib istemekte ve mümkün kısmında olmayan
mezhepsizlik düşüncesini neşir etmeye çalışmaktadırlar.
Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Ümetimİn ihtilafı rahmettir.
[174]

 Yani fakih ve müctehidlerin a-limlerinin arasındaki ihtilaf şeriat dairesini genişlettiği ve ümmet-i Muhammed'in
bütü nişlerini rahatlaştırmaya sebeb olduğundan rahmete vesile olur. Şu halde kendilerini alim zanneden bilgisizlerin ihtilafı kesinlikle nifaktan
başka bir şey meydana gelmez. Şu halde öyle bilgisiz niyetleri ittihad, ittifak değil nifaktır. Bunların bütün iş icraatları hepsi kötülüktür. Zira
bunların gururları bunları aldatmıştır. Bunun için Cenab-ı Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:

Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'a karşı aldatmasın. 
[175]

Bunları huzuru ilahie nasıl çıkacaklar? Zira Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz bu gibi bölücüleri çok iyi bildiği halde ve geleceklerini gördüğü için bu
gibi şeyleri ümmetine bildirmiştir. Zira bir müslüman "La ilahe illallah" diyen kimseye her ne suretle olursa olsun sataşması haramdır. Hz.
Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Müslüman dilinden ve elinden müslümanların selamette olduğu kimsedir.
[176]

 Başka birhadis-i şeriflerinde:

"Ben la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Kelime-i tevhid-i söyleyen malını, canisi benden korumuş olur.
[177]

buyurmaktadır. Şu halde bu kelime-i tevhid'i söyleyip namaz, oruç gibi İslam'ın emirlerini yerine getiren kimseyi bir başka mü'minle cihada teşvik
etmek katle teşvik etmek demektir. Zira Mik-dad bin Amr (ra); "Ya Resulallah! Ben bir kafirle karşılaşıp vuruşsam, o benim iki elimden birisini
kılıcı ile vurup koparsa sonra kelime-i tevhid-i getirirse ben onu öldürebilir miyim? dedi.
Resul-i Ekrem (sav):
Hayır. Öldüremezsin!" cevabını aldı. Mü'min haram olan kanı akıtmadıkça dinin geniş alanında kalır. Bir mü'min günahlar işlese de tevbe eder. Kul
haklarını öderse cenab-ı zülcelalin affına yetişebilir ve dinin geniş meydanının da kalır. Fakat kendisine mü'min kardeşinin kanı bulaşan kimse affı
ilahiden ümitsiz olarak yaşadığından o adamın dinini de hayatı da onu sıkar. Artık dünyada huzursuz yaşar. Başkasının öldürmesi haram olduğu
gibi kendini de ihtar etmek kesinlikle haram. Zira bu can veren ancak ve ancak Allah'tır. Onun malıdır ve aynı zamanda emanetidir. Onu almak
hakkı ancak ve ancak kendisine bağlıdır. Ve halis müslümanı İslam'ın eğilmez kolu ve bükülmez bileğidir. Müslüman: Derinliğin gayet derin,
yüksekliğine gayet yüksek, genişliğine gayet geniş son derece ergin ve olgun ilahi bir iman ve irfan şuurunun ölmez ve sönmez bir misali ve
timsalidir. Müslüman Her işinde ayarlı-kararlı ve vakarlıdır. Müslüman: İslam'ın meftuna, İslam'ın medubu ve İslam'ın aşkıdır. Müslüman İslam'ın
hizmetçisi İslam'ın hasretlisi ve İslam'ın isteklisi-dir. Müslüman; taklit edemez, taklid edilir. Müslüman; çaresi bulunan şeyde aczei çaresi
bulunmayan şeyde acize iltica etmez. Müslüman; daima doğrudur ve doğruyu sever. Müslüman; kudreti ilahiden başka hiçbir kuvvete ram olmaz.
Müslüman; mesleğinde daima ön saftadır.Müslüman; muvakkat lezzetten ziyade muvakkat edene tebessüm eder. İstidratı olarak küfrün tanımı da
açıklayalım: Dil yönünden KFR kökünden masdar olan küfr kelimesinin temel anlamı örtmektir, geceye insanları bürüyüp örttüğü için "örtüp
bürüyen" anlamında "kafir" vasfı verilir. Karanlık geceye denize ve büyük nehre de bu kökten türeyen" küff Ar" adı verilir. Ve yine aynı kelime
karanlık, büyük vadi, zırh, karanlık bulut, ekin, eken kimse, bitki, tam silahlı kişi, çiçek tomurcuğu yuvası anlamlarında da kullanılır. Bütün bu
kullanılmalar da ortak mana "örtmek, bürümek ve gizlemektir." Dİnİ yönde küfür ise, birkaç anlama gelir.
1- Büyülük taslayarak, kendini yeterli ve ihtiyaçsız görüp Allah korkusundan uzak olmaktır. Bu özellikleri taşıyan kimseye de kafir denir.
2- Allah ve onun elçisini getirdiği ilahi habere iftira ederek yalanlamak.
3- Küfr ele geçen menfaatleri bilmeden gelmek ve bu suretle nankör olmaktır.
4- Allah'ın nimetlerine mazhar olduktan sonra davranışında hiçbir minnettarlık ifadesi taşımayan ve hatta bunları lütfedene karşı isyankar davranan
kimsenin halidir.
Kitabımız burada (onyedinci bölümde) bitiriyoruz onsekizinci bölümüne de çalışacağız. Yüce Allah dinimiz ve milletimiz için çalıştığımızı
sayenizde boşa saymasın, yani cehdimizi tam olarak cihad saysın, başarıyı bize arkadaş yapsın. O, büyük ve en son kıymetli peygambere ümmet
olduğumuzdan dolayı ne kadar sevinsek, ne kadar medh etsek, zatı an Hamü'r-Rahim'ine ne kadar hamd, şükür etsek gene az olur. Ya ilahi Sen bizi
o kutsal peygamberin muhafazasından uzak düşürme. Sen o mübarek peygamberine ve diğer saygıdeğer peygamberlerine ve hepsinin muhterem
soyuna ve ashabına hesapsız salat ve selam olsun. Amin...
Ey Al emirlerin Rabbi! Hamd sana mahsustur.
 
Bu Eserin Başlıca Kaynakları:
 
Tefsir kitaplarından,
1- Kurtubi.
2- Tefsir-i Kebir.
3- Alusi, yani Ruhul-Maani.
4-  El-Bahrul el-Muhit.
5- Taberi.
6- Ebu Suud.
7- İmam Beğevi. 8,9- İbn-i Kesir.
 
Hadis Kitaplarından,
 



1- El-Muvatta (İbn-i Malik)
2- El-Kütüb-ü Sitte.
3- Tacül Usul.
4- Neylül-Evtar.
5- Kitabu'l-Terğib vel-Terhib.
6- Nasbu'r-Raye.
7- Şemail-i Tirmizi.
8-  Şifa-i Şerif.
 
Fıkıh Kitaplarından,
 
1- el-Fukhu'1-İslami ve Edillet-i, (Vehbe Zuhayli)
2- El-Cezeri, (El-Fıkhu Mezheb-i Ala Arbaa)
3- Tuhfetul Muhtaç (îbn-i Hacer)
4- el-Buğyetul-Müsterşidin.
5- El-Muğml Muhtaç,
6- Mmhacu't-Talibin.
7,8- Ravde.
9- İkna.
9-  Süleyman Cemel.
10- Buceyremi Alel Hatip.
11- Kavanini Fıkhiye.
12- îbni Abidin.
13- Fethul Kadir.
14- El-Mabsut-i.
15- Kasanı.
16- Şerhi Makasıd, Şerh-i Merakif.
17- Kevanini Fıkhiye.
18- El-Bidaye.
19- Ed-Dürer vel-Gurer.
20- Fetevayı Hindiye.
21- Feyziyye.
22- Netice.
23- Tehzib.
24- Maverdi.
25- Mecmu-i İmam Nevevi.
26- Maverdi.
27- Aziziye.
28- Haşiye-i Tahtavi.
29- El-Mizanül-Kübra.
Müslüman, sağlam, düzenli, iradeli, etraflıca araştırıcıdır. Düşünmeden, akıl ve iman terazisinde tartmadan ne başkasına uyar ne de kendisi bir
haksızlık yapar. Sevgili peygamberimiz bizleri bu hususta uyararak şöyle buyurmuştur: "Sakın iradesini kaybetmiş, başkasına uydu olmuş
kimselerden olmayın, İnsanlar bize iyilik ederlerse biz de iyilik ederiz. Onlar bize haksızlık ederlerse biz de haksızlık ederiz' demeyin. Ama siz
kendinize ciddi biçimde sahip olun: İnsanlar size iyilik ederse siz de iyilik edersiniz. Onlar haksızlık ve kötülük ederlerse. Siz haksızlık etmeyin."
[178]

însanların dış organları daha çok dile bağlıdır, dilini aklına, aklını da imanına bağlamayan kimse Allah'ın sunmuş olduğu bu araçları en kötü yolda
kullanma felaketine düşebilir. Bunun için İslâm ahlakçıları diyor ki: Hakiki imanın dayanağı Allah'tır. Aklın dayandığı ve güç kaynağı, imandır.
Dilin dayanağı ve yol göstericisi ise a-kıldır. Bu tertip ve düzen bozulduğu takdirde, beden makinası ölçüsünü kaybeder. Ondaki düzen alt-üst olur
buna işaretle sevgili peygamberimiz (sav) ümmetine şu önemli hususu hatırlatmak istemiştir: Âdemoğlu sabahladığında organlarının hemen hepsi
dile baş eğip şu istekte bulunurlar: Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü biz sana bağlıyız. Sen doğrulursan biz de doğruluruz. Sen eğrilirsen biz

de eğriliriz." 
[179]

"Bir müslüman kardeşin hata edip isyana kaçınca ona darılma... darılacağm şey sadece ameldir. O isyanı bırakınca yine kardeşindir.
[180]

En iyi bilen Allah'tır.
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DÖRT MEZHEBE GÖRE
 

İSLAM FIKHI VE MUCTEHİDLERİN FARKLI GÖRÜŞ
 

ON DÖRDÜNCÜ BOLUM



 
BEY

 
(ALIŞ-VERİŞ)

 
Bey'in tarifi: Lügat olarak bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi, karşılaştırılması manasına gelmektedir.

Doğrusu Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Öyleyse O'nunla yaptığınız bu alış-veriş-ten ötürü sevinin." 
[1]

Şira kelimesi ise, bey kelimesinin anlamdaşıdır, yani bir diğerinin yerine kullanılır.

Onu çok düşük bir fiyata bir kaç paraya sattılar. 
[2]

Bu ayetteki şerav kelimesi, bey anlamında gelmiştir. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur:
Kişi kardeşinin bey'i (yani satışı) üzerine bey' yapmasın!" Buradaki bey' kelimesi şira manasında kullanılmıştır. Hadisteki olan nehy alana aittir.
Satana ait değildir. Satan ile alan için elbeyyian kelimesi kullanılır. Zira bu hadis de kullanılmıştır:

Satıcı ile alıcı birbirinden ayrılmadıkça muhyyerlik hakkına sahiptirler. Ayrıldıkları anda alış-veriş kesinleşir.
[3]

Bu hadiste satıcı ile alıcının birbirinden ayrılmasından maksadın; bedenlerinin bulundukları mekandan ayrılmasına delalet ediyor.

Rivayet edildiğine göre İbn Ömer (r.a.) satın aldığı mal hoşuna gittiğinde hemen satıcıdan ayrılıyordu.
[4]

 Alış-veriş yapan kişiler muhayyerlik

şartı koşarlarsa birbirlerinden ayrılmaları sünnettir. 
[5]

Bey'in meşruiyyeti; kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Allah ahm-satınu helal, ribayı (yani faizi) haram kılmıştır. 
[6]

Peygamberimiz (s.a.v) de şöyle buyurmuştur:
Sizden birinizin İpini alıp da dağa çıkıp sırtında bir demet odun getirerek satması, şerefini koruması ona versinler veya vermesinler bir kimseye

gidip istemesinden elbette daha hayırlıdır.
[7]

Hz. Aişe'den şöyle rivayet edilmşitir:

Hz. Peygamber bir Yahudi'den veresiye bir yiyecek satın aldı da satın aldığı bu yiyeceğe karşı demirden bir zırhı ona rehin olarak bıraktı. 
[8]

Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimizin ashabı onun huzurunda alışveriş yapıyorlardı. Hz. Peygamber bunların alış-verişlerinin meşru olmadığını
söylemiyordu. Bu konudaki misaller çoktur. Bunların hepsi alışverişin caiz olduğunu haber vermektedir. Bu Kur'an ve sünnet'le sabit olduğu gibi
ümmet de bu konuda icma etmiştir.
 
Alış-verişin Meşru Kılınışının Hikmeti:
 
İnsanların bir çok şeye muhtaç olmalarıdır. Şu halde insan tek başına hem kumaş, hem ekmek, hem ayakkabı ve hem çorap da yapamaz. Bunun
için insanlar ellerindeki mallarla ihtiyaç duydukları mallan değiştermeleri Allah'ın kanununa bağlıdır. İşte bunun içindir ki rıza ile yapılan bu değiş-
tokşa alış-veriş akdi denir. Bazı zamanda insanın parası vardır fakat ihtiyaç maddeleri yoktur. Bu vaziyette para sahipleri ürün sahiplerine ürün
sahipleri de öteki sahiplerine muhtaç olur. Tüm bu ihtiyaçlar ancak ve ancak alış-verişle giderilir. Ayrıca insanların zarurî ihtiyaçları ve idareleri
için çalışması lazımdır. Şu halde alış-veriş bunun için en sağlam bir kuraldır.
Bey'in adabı:
Ticaretin verimli olabilmesi için bir takım usul ve kurallar bulundurması lazımdır. Umumi olarak bu kural ve adapların gözönünde bulundurulması
gerekir. Bunları hem alıcı ve de satıcı taraflardan istemek lazımdır. Bunları şöyle izah edebiliriz;
 
a) Alış-Verişte Müsamahakar Olmak
 
Alış-verişte daimel evkat raüsamakar olmak yani birbirini idare etmek gerekir. Satıcı malın fiyatını biraz aşağıya çekmeli ve alıcı da ağır şartlardan
kaçınmak suretiyle esneklik göstermelidir. Bununla beraber de satıcı iktidarı olmayan müşterinin durumuna düşmemeli. Sattığının bedelini
ertelemeli ve alacağını istediği zaman alıcı da hemen borcunu ödemelidir. Zira peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Sattığında, satın aldığında ve borcunu istediğinde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetini ihsan eylesin. 
[9]

 
b) Doğru Olsa da Yemin Etmemek
 

Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sakın ha, alış-verişte çok yemin etmeyin. Yemin malı sattırır ama bereketim de götürür. 
[10]

Hadis-i şerifteki yemin ifadesiyle ne kastedildiğini bir başka hadis-i şerif şöyle açıklıyor:

Gerçeği gizleyip yalan söyleyerek yapılan alış-verişin bereketini Allah Teala yok eder. 
[11]

Günümüzde reklam vazgeçilmez bir ticaret prensibi olarak kabul ediliyor. Bir malın varlığını duyurmak için yapılan reklam elbette mahzurlu
değildir. Fakat müşteriyi aldatmaya, onun saflığından faydalanmaya yönelen reklam hem yalandır hem de müşteriye zulümdür. Malına müşteri
çekmek için yalan yere yenin eden taciri Peygamber Efendimiz kıyamet gününde yüzüne Allahu Teâlâ'nın bakmayıp günahlarını affetmeyeceği üç



sınıftan biri olarak nitelemektedir. Asr-ı Saadette bir adam malını satmak düşüncesiyle; "Ben bunu şu kadara aldım" diye yalan söylemişti. Bunun
üzerine şu ayet nazil oldu:
Ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenlerin ahirette bir payları yoktur. Allah onlara kıyamet günü hitap etmiyecek, onların yüzüne

bakmayacak, onları temize çıkamayacaktır. Elem verici az-ab onlar içindir. 
[12]

Bunun için söylenen söz doğru olsa dahi yemin etmek gene caiz değildir. Zira dünya menfaati için Allahu Teâlâ'nın ismini istismar etmek her ne
kadar küfür olmasa da çok kötü bir iştir, günahtır. Zira günah işleyenlere Allah: "Ey mü'minler tevbe ediniz" buyurmaktadır. Onlara mü'min
hitabını layık görmektedir.
Sevgili peygamberimiz ehl-i kıbleden olan ve namaz kılan kimsenin tekfir edilemeyceği gibi lanetlenemeyeceğini de beyan buyurmuştur. Bütün
bunlara riayet etmemiz; kendi davranışlarımızın başkaları tarafından benimseneceğine vesile teşkil edecektir. Zira Allah başka dinlere mensup
olanlar için bile:

"(İnsanların) Allah'tan başka yalvardıklarma sövmeyin ki onlar da bilmeyerek aşırı gidip Allah'a sövmesinler.
[13]

 diye buyuruyor.
Putlara sövülmesini uygun görmeyen bir dinin mensupları, din kardeşlerine nasıl kötü sözler söyleyebilir. Grup, klik, meşreb vb. farklılıkları
yüzünden müslümanlarm birbirlerini tekfir etmeleri, aynı milletin evlatlarının birbirlerini ihanetle suçlamaları vb. ithamlar cemaat birliğini bozan,
yakıcı ve duygusal davranışlardır.
Tekfir herhangi bir kimsenin kafir olmasına karar vermektir. Bu oldukça tehlikeli ve inanan insanların kolay kolay yapamayacakları bir şeydir.
İslâm inancı ve akaidinin temel kaidelerinden birisi de ehl-i kıble olan kimsenin tekfir edilemeyeceği hususudur. Kelime-i şehadeti diliyle ikrar,
kalbiyle tasdik eden ve zaruret-i diniyyeyi kabul eden bir kimseye kafir denilmez. Böyle bir kimseye kafir demek dinen büyük günah sayılmıştır.
İşlediği günahın helal olduğunu söylemedikçe ve böyle kabul etmedikçe durum gene değişimez. Bununla beraber küfür sözü imam ve nikahı
giderir. Örneğin:
Allah'a, Peygambere, kitaba, kıbleye söven kimsenin (sarhoş da olsa) imanı gider. İmanla birlikte nikahı da gider. Böyle olan bir kimse tevbe
istiğfar edip iman tazelenmesi, ayrıca nikahını da yenilemesi gerekir. Aksi halde eşi ile birlikte yaşaması dinen caiz olmaz. Zira nikah düşmüştür.
Mallarını yalan yeminlerle en kaliteli mal gibi gösteren ve bu şekilde alıcılarını kandıranlar bu hileden kaçınmalıdırlar. Zira Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur:
Uç kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için çirkin bir azab vardır. -Ya Rasûlallah! Bu
şekildeki olanlar kimlerdir? diye sorulunca cevabı şöyle olmuştur.

Yaptığı iyiliği söyleyip başa kakan, elbiseyi uzatıp kibirde bulunan ve yalan yenlinle malını satan kimsedir.
[14]

 
c) Satıcının Doğruyu Söylemesi
 
Satıcı sattığı bir malda doğruyu söylemesi gerekir. Satıcı malın cinsi, imal edildiği yer ve kalitesi gibi hususlar konusunda doğruyu söylemesi
lazımdır. Zira Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Satıcı ile alıcı bulundukları yerden çıkıp ayrılmadıkça kendi keyfin-dedirler. Eğer doğruyu söylemiş, malın kusurunu beyan etmişlerse alışveriş

her iki taraf için bereketli olur. Şayet yalan söyleyip kusurunu gizle-mişlerse alış-verişlerinin bereketi kaldırılmıştır. 
[15]

 
d) Sadaka Vermek
 
Çarşıda ve alış-veriş yaptığı yerde sadaka vermek. Zira böyle bir sadaka; hatırına gelmeden yemine veya unutup söylemediği sattığı malın ayıbına
veya kötü ahlâk gibi hareketlere keffaret-i zunup olabilir. Başka bir hadiste ise şöyledir:
"Ey tüccar cemaatti Alış-verişe yalan ve şeytan karışır. Bu nedenle alış-verişlerinize sadaka karıştırınız."
 
e) Şahid Göstermek ve Yazışmak
 
Şahid göstermek ve yazmak. Eğer satış vadeli ise, Alınacak miktarı, cinsini ve tarihini yazmak müstehabdır. Şahit tutmak ise sünnettir. Zira bu
şekilde yapmak; hak ve hukuk içinde daha kuvvetli bir garanti meydana gelmektedir. Öyle olunca alacakta kesinlikle ihtilaf ve münakaşaya
yolaçmaz. Bunun gibi satış peşin bile olsa yine şahid göstermek müstahabdir. Zira o zaman her hangi bir ihtilaf veya çekişme meydana

gelmemektedir.
[16]

 
Alış-Verîşin Rükünleri
 
Her akdin sahih olabilmesi için birtakım rükünleri vardır, bu rükünler için debir takım şartları olması lazım gelir. Beyin rükünleri üçtür.
 
1) Alış-Veriş Akdi
 
Ahş-veriş akdi iki kişinin istek ve rızasıyla olur .Alış-veriş yapan kişilerin;
a- Reşid olması. Yani akid yapan kişilerin akil-baliğ olmalarıdır ve mallarında güzel tasarrufta bulunabilecek durumda olmaları. Bunun için
çocuğun ve delinin satması da alması da geçerli değildir. Sefîhliğin-den dolayı hacr altına girmiş olan kimsenin alması da satması da geçerli
değildir. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:



Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin! Eğer onlarda olgunluk görürseniz, mallarını kendilerine verin!"
Bu ayet reşidliğin malın teslim edilmesinin şartı olduğuna delalet etmektedir. Öyleyse reşidlik alış-veriş akdinde de şarttır. Deli ve çocuk tasarrufa
ehil değildir. Zira bunlar mükellef değillerdir.
Rasûlü Zişan (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Kalem üç kişiden kaldırılmıştır: Akıllanıncaya kadar deliden, uyanuıcaya kadar uyuyandan, bulûğ çağma erişinceye kadar çocuktan. 
[17]

b- Akid yapan kişiler ancak ve ancak istekleriyle yapmalıdır. Satıcı veya alıcının istek ve rızaları olmazsa kesinlikle caiz değildir. Zira Rasûl-i
Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Alış-veriş ancak ve ancak karşılıklı istek ile olur. 
[18]

 Bunun için zorlanan bir kimsenin rızası ve isteği olmazsa akdi yani aliş-verişi geçerli
olmaz. Fakat haklı olarak zor kullanılması caizdir. Örneğin borçlu olan kişi yanındaki malı satmak istemiyorsa, kadı onu mallarını satıp borcunu
ödemeye zorlar ve bu satış -zorlama olduğu halde- sahihdir. Zira kadının rızası mal sahibinin rızası gibidir ve onun yerine geçer.
c- Akid iki taraflı olmalıdır. Yani biri satıcı öteki de alıcı olmak üzere akidde bulunulması lazımdır. Bu halde bir kişi hem satıcı hem de alıcı
kesinlikle olamaz. Zira alıcının ve satıcının her birinin istek ve maslahatları birbirine zıddır. Çünkü alan ucuz almak, satan da pahalı satmak İster.
Bir de alış-verişin birtakım hükümleri vardır. Bu hükümler sorumluluğu bakımından birbirinden ayrıdır. Bunların hepsi bir kişiyle olması mümkün
değildir. Şu halde bir kişi kendi malını satmak için birine vekalet verirse vekil olan kimse o mallan kendi için alamaz, kişi bir başkasını mal almak
hususunda vekil tayin ederse vekil de de o mallar varsa, vekil kendi mallarını müvekkili için satın alamaz. Bunun gibi bir kişi, iki ayrı şahsın da
vekaleti olursa birinin malını diğeri için alamaz. Aynı zamanda birinin malını diğerine satamaz. Bunlar hepsi yukarda zikrettiğimiz hususlar
yüzünden caiz olmaz. Aynı zamanda vekaleten alış-verişin teslim ve almak gibi hükümleri bazı evkata münakaşalı ve davalı olabilir. Şu halde tek
kişi aynı zamanda hem davacı ve hem de davalı olamaz. Bu kuraldan gelecek mesele ayrıdır. Zira istisna kaideyi bozdurmaz. Örneğin; baba
çocuğunun hem babası hem de velisidir, kendini idare edemeyen oğlunun malını kendi kendinden satın alabilir. Zira baba oğluna zarar vermekle
itham edilmez. Çünkü baba oğluna karşı şefkat ve acımak duygusu ile doludur. Aynca kadıda özürlü ve hacr altında bulunan kişilerin mallarını
onlar adına satabilir. Zira hakimin velayeti umumidir. Bazı durumlarda kadı öyle hareketleri yapmak
zorunda kalabilir.
d- Ahş-veriş akdi yapanların gözlerinin görmesi: Şu halde, kör olan kimsenin alım ve satımı sahih olmaz. Zira ne sattığının aybını ne de aldığının
aybını görebilir. Bunun için kör olan kimse, alış-veriş yaparken bir vekil tayin etmek zorundadır.
 
 
2) Siğa
 
Alan ve satan kişinin akde istek ve razı olduklarını belirten sözdür. Mesela satıcının "şu elbiseyi sana 30 milyon liraya sattım" demesi, alıcının da,
"kabul ettim veya sattım aldım" demesi sığadır. Bu sığa, alıcı ve satıcının akde istek ve razı olduklannı açıklar. Ve aynı zamanda gizli olan rıza ve
istek yerine geçer. Dilsizin anlamlı olan işareti kafidir.
 
Sığanın Sarih ve Kinaye Şekilleri:
 
Almaya ve satmaya açıkça delalet eden her siga sarihtir, örneğin: Satıcının, şu malı sana sattım veya şu malı sana mülk ettim, demesi gibi. Alıcı da,
sattım aldım veya mülk edindim, demesi sarih lafızlardandır. Alış-veriş manasına delalet ettiği gibi başka mamalara da delalet e-den lafızlara
kinaye lafızları denir. Örneğin: Satanın "şu elbiseyi şu kadar para ile sana kıldım" veya "şu malı şu kadarla al" veya "şu malı şu kadarla teslim al"
demesi, alıcının da "onu aldım" veya "onu teslim aldım" demesi kinaye lafızlardandır. Şartlar mevcud olduktan sonra sarih siga ile alışveriş akdi
niyet olsun olmasın sahihtir. Fakat kinaye lafızlarda ise niyet veya karinelerin niyetin varlığna delalet etmesi şarttır.
Hanefiler, Malikiler ve Erceh görüşlerinde Hanbeliler'e göre; Eğer istek ve rızaya delalet eden akit taraflarından her birisinin istek ve iradesini tam
manası ile ortaya koyabilen ve alışılmış, itiyat haline getirilmiş bir alışveriş usulü ise muatat beyi sahihtir. Zira satış, istek ve nza-ya delalet eden
her şeyi ile sahihdir. Bununla beraber insanlar her zamanda karşılıklı olarak alış-veriş yapmaktadırlar. Bunun kabul edilmeyip reddedildiğine dair
elimizde bir senedde yoktur. Şu halde burada rızaya ve isteğe delalet hususunda karinenin var olduğuna kafidir. Şafi-ilere göre: Akdin açık veya
kinayeli lafızlar ile icap ve kabul ile gerçekleşmesi şarttır. Bunun için muatat bey'i sahih değildir. Satılan şeyin kıymetli veya kıymetsiz olması da
durumu değiştirmez. Zira Rasûl-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Satış ancak karşılıklı nza ile olur."
Rıza ise açık olmayan bir durumdur. Bunun için, ona delalet eden lafız muteberdir.
Müteahhir Şafii alimleri, kıymetli kıymetsiz her malın sigasız olarak alınıp satılabileceğini, çünkü bu bey halk örfünde muatat yapılıyorsa halk
için daha kolay ve rahat olduğunu söylerler. Hele bu zamana göre bu daha uygun ve daha merhametli bir fetvadır. Dilsizin işareti de siga (lafzı)
yerine geçer. Mesela lafzını kalpteki gizli rıza yerine geçtiği gibi aynı zamanda dilsizin yazısı da lafız yerine geçer. Hatta onun yazısı daha çok
muteberdir. Aralarında Nevevi, Beğevi ve el-Müteveli'nln de bulunduğu Şafiilerden bir grup ise, insanların alış-veriş diye kabul ettikleri her
hususta muatat ile yapılan satış akdinin sahih olduğu görüşünü tercih etmişlerdir. Zira lafzın söylemesi satışta şartı, sabit değildir. Bunun için bu
meselede de -mutlak diğer lafızlarda olduğu gibi- örfe baş vurulur. Nevevi'ye göre fetva için en uygun ve tercih edilen görüş budur. İbnu Sureye ve
er-Rü'yani gibi bazı şafiiler ise Muatat satışın pahası çok olmayan, bir kaç ekmek, bir miktar bakla gibi muatat yoluyla satışı adet haline gelmiş
olan şeylerde tahsis etmişlerdir.
 
Sığanın Şartları:
 
Beyin ikinci rüknü olan sığanın şartlan da şunlardır:



1- İcab ve kabulün arasında uzun bir fasıla olmaması. Satıcının i-cab yani verme ile müşterinin kabul ettim sözleri arasında uzun bir ara
girmemelidir. Eğer satıcı bu malı sana sattım dedikten sonra uzun bir sükut araya düşerse veya alış-verişle bağlı olmayan yabancı bir kelime araya
girdikten sonra alıcı kabul ederse, öyle alış-veriş kesinlikle caiz değildir. Fakat satdıcı; "ben bu malı sana sattım" dedikten sonra alışverişle ilgili
olarak konuşmalar giren olursa alıcı ondan sonra; "ben de aldım" derse icab ve kabul yani sattım, aldım arasında her ne kadar fasıla girmiş ise de
bu akid sahihdir.
2- İcab ve kabul her yönüyle birbirine mutabık olmalıdır. Örneğin; satıcı; "ben bu daireyi 10 milyar liraya sana sattım" dese alıcı da; "5 milyar
liraya aldım" dese veya satıcı; "ben bu malı sana 1 milyar liraya sana sattım" dese alıcı da; "ben yansını 500 milyon liraya aldım" dese veya satıcı;
"ben şu malı peşin olarak 500   milyon liraya sattım" dese, alıcı da; "ben sonra ödemek üzere 500 milyon liraya aldım" dese öye alış-veriş akdi
sahih değildir. Zira kabul icaba mutabık, muvafık değildir. Fakat satıcı alıcının kabul ettiği fiyatı kabul ederse, birinci icabının anlamı kalmaz;
birinci kabul ona icab olur, ikinci kabul ise icaba muvafık ve mutabık olan kabuldür.
3- Alış-veriş akdi her hangi bir şarta veya sınırlı bir zamana bağlanmaması:
Şu halde; icab ve kabulden ibaret olan sığanın kesinlik ve mülke-dinme olduğuna delalet etmelidir. Örneğin; "filan gelirse sana bu evi sattım." dese
alıcı da, "kabul ettim" dese, akid şarta bağlandığından sahih değildir. Zira akidde şart olmaması gerekir. Akidde şart olursa, kesinlik olmadığına
delalet eder. Kesinlik olmazsa istek ve iradede olmaz. Herhalde alış-verişin şartlarından birisi de rızanın şart olmasıdır. Satıcı, "ben şu arabayı bir
seneye kadar sattım" dese, alıcı da, "ben kabul ettim" dese yine akid sahih değildir. Zira bu alış-veriş bir zamanla sınırlandırılmıştır. Fakat para ile
işlem yapılırsa, örneğin; malı alan alıcı, parasını falan ayda veya üç ayda ödeyeceğini söyler. Satıcı da kabul ederse o zaman bu alış-veriş sahihdir.
Zira bu şekildeki olan malın parası alıcının üzerinde sabit bir borç olur. Borç ise sınırlandırmayı kabul edebilir. Fakat mallar bunu kabul etmez.
Alış-veriş bir eşyayı diğer bir eşya ile değiştirmek bir şekilde olursa, örneğin bir otobüs başka bir otobüs ile değiştirilirse veya bir daire başka bir
daire ile değiştirilirse bu işlem vakitle sınırlandırmayı kabul etmez.
 
3) Üzerine Akid Yapılan Mal ve Bedelin Bulunması
 
Üzerine akid yapılan mal ve bedelin bulunması. Buna akdin yeri denir. Alış-veriş akdinde satılan mal ile onun yerinde verilen bedel yani seman
akdin yeridir. Satılacak bir malda şu şartlar aranır:
1- Satılan malın akid yapıldığı zamanda mevcud olması gerekir. Şu halde ortada olmayan bir şeyin satılması kesinlikle caiz değildir. Örneğin;
ağaçların ileride verecekleri meyveler veya koyunların ileride doğuracakları yavrular, satmak, hayvanın memesindeki sütü satmak caiz değildir. Zira
Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Senin yanında mevcud olmayan şeyi satma. Zira öyle satışlarda aldatma meydana gelebilir.
[19]

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz aldatıcı satışları yasaklamışlardır.
2- Malın şer'an temiz ve kıymetli olması lazımdır. Değiş-tokuş yapılan her iki malın yani semen ve musmenin kıymetli ve tahir olması gerekir.
Bunun için necis ve haram olan mallar bu değiş ve tokuşdan istisna edilmiştir. Yani bunların satılması kesinlikle caiz değildir. Şu halde satılan mal
ve semen içki, leş, kan, köpek ve benzerlerinin satılması veya mal karşılığında verilmesi kesinlikle sahih değil ve haramdır. Zira Rasûlü Ekrem
(s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, domuzun ve putların satışım haram kılmıştır." Bunun üzerine sahabeler; "ya Rasüiallah, ölü hayvanın iç
yağlarının satışı da yasak mıdır? Zira bununla gemiler ve deriler yağlanır. İnsanlar mum yaparak ışıklanırlar" denildiğinde; Rasûlüllah: "Hayır,
murdar yağı alıp satmayın, bunu yapmak haramdır" buyurdu. Sonra Rasûlüllah bunun ardından; "Allah Yahudileri kahretsin. Zira Aziz ve Celil

olan Allah ölmüş hayvanların yağlarını onlara haram kıldığında bu yağları eritip satarak parasını yediler" buyurdu. 
[20]

Hadisteki olan hayvanların yağından maksat, koyun ve sığırların yağıdır. Bunu En'am, 146. ayetinde zikredilmiştir.
Diğer bir hadiste; Resulullah (s.a.v.); köpek satıp karşılığında para alınmasından, kahinlik ücretinden, zina kazancından nehyettiğini rivayet etmiştir.
[21]

Temizlenmesi mümkün olmayan pislenmiş yağ, sirke, süt, sıvı yağlar ve benzeri maddeleri de satmak caiz değildir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'e malı sebepsiz yere sarfet-mekten nehyetmiştir. Şu halde necis bir madde düştüğünde temizlenmesi mümkün
olan maddeleri alıp satmak caizdir. Zira bunlar temiz ve tahir mal gibidir. Dini ve örfi cihetinden satılan maldan menfeat ve yararlı bulunması
gerekir. Bunun için haşaratı ve zahmet verici veya kendilerinden menfaati olmayan veya şer'an menfaatlanm caiz olmayan levh yani oyun
aletlerinin satılması da sahih değildir. Zira öyle şeylerin satılması veya alınması yaran olmayan kısımlardandır. Bunun gibi kendisinden
faydalanılması dinen haram olan çalgı aletlerini satmak caiz değildir. Avlanmak için kaplanın, savaş için filin, bekçilik için maymunun, bal için bal
arılarının ve benzerlerinin alınıp satılması sahihtir. Zira bunlarda dini ve Örfi yönden fayda ve yarar vardır. Ve hem de köpekte hadisin varid
olduğu gibi bunlarda yasak bir hadis varid olmamıştır. Ancak avcılık yapmak ev veya koyun sürüsü gibi şeyleri muhafaza etmek için köpek
beslemek caizdir. Cahiliyet zamanında yaşayan insanlar köpeği aşın derecede sever, besler onunla beraber yiyip içerlerdi. Tıpkı bugünün Avrupalı
ve Avrupalılaşmış insanlar gibi...
İslam dini bir zaruret olmazsa köpek beslemeyi caiz görmemiştir. Zira kist ve kuduz gibi hastalıklann meydana getirmesine neden olabilir. Bir
şeyin satışı caiz olmazsa o şeyi bedel yani para yerine kullanmak da caiz değildir. Eğer satarken satmak zamanında o şeyin menfaati yok ise, fakat
ileride menfaati varsa (küçük tay gibi) satışı veya bedel yerine kullanılması caizdir.
4-  Satılan malın ve karşılığının teslim edilmesi mümkünattan olmalıdır. Eğer mümkinatı olmazsa satış akdi sahih değildir. Bunun için kayıp
arabayı, sudaki balığı, havadaki bir kuşu ve bunlara benzeyen her hangi bir şeyi satmak caiz değildir. Zira bunlan teslim etmek mümkün değildir.
Bunun gibi malı gasb eden kişi bizzat alıcı ise veya alıcı gasbedilen malı gasbeden kişiden alabilecek güçteysze, gasb edilen malı satmak caiz olur.
Ancak bu mal, taksimi kabul etmiyen cinsten olmalıdır. Eğer aksi ise aksi olur. Yani o zaman caiz değildir. Örmeğin; bir piliç, bir ev yani küçük
bir ev veya bir kitap gibi öyle malın satması caiz olmadığı gibi alması da caiz değildir. Zira öyle şeylerde alıcının malı zayi olur ki, bu da hadis ile
yasaklanmıştır. Fakat malın belli olmayan bir paya satmak caizdir. Zira bu şekildeki satmak alıcının malı taksim etmeye hakkı yoktur. Sahipleri bu



şekildeki satılmış olan maldan sıra ile fayda görebilirler.
5-  Mal, akid yapan kişinin sahibi veya sahibinin velisi olmalıdır. Bir kişi kendi malını satabildiği gibi velisi olduğu bir kişinin malını da satabilir.
Şeriat onun malı üzerindeki tasarrufunu geçerli olarak kabul etmiştir. Mal sahipleri kendi malını satmak için bir vekile teslim edebilirken, çocuğun
velisi de vasileri gibi malını satabilir. Ve onunla başka bir şeyde satın alabilir. Bunlardan başka kişinin malda -satmak veya almak gibi- başkasının
mülkiyetinde olan bir malı kesinlikle satamaz. Eğer satmaya cesaret ederse onun tasarrufu geçerli değildir. Buna fa-kihlerin örfünde fuzuli denir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Alış-verişin ancak mülkünde olan bir mal ile olabilir. 
[22]

Bu bey-i fuzuluden şu mesele istisna edilmiştir. Bir kişi, bir adamın mirascısıdir. Müverrisinin yaşadığı zannıyla malını satsa, o malı satıldıktan
sonra o adamın ölü olduğu ortaya çıksa satış sahih kabul edilir. Ve lazım olan hususiyetler o müverrisinin üzerine terettüb eder. Zira zannının yanlış
olduğu meydana gelmiştir. O malda onun tasarruf ettiği malın hakikat olarak maliktir. Bu mesele fuzulu kısımda değildir.
6- Satılan her hangi bir mal, satıcı ve alıcı tarafından bilinmelidir. Mal veya bedel (semen) satıcıya ve alıcıya veya birine belli olmadığı takdirde
kesinlikle satış akdi sahih değildir. Zira böyle satışlar umumi olarak münakaşa ve çekişmeye neden olur, buna da aldatma girdiği için bey'ul-garar
denir. Bey'ul-garar'ın caiz olmadığını söylemiştik. Örneğin; bir şeyi 100.000'e mukabil satıyorum demek caiz değildir. Zira 100.000 ile neyin
miktannm kastedildiği belli olmamıştır. Eğer örfe göre bu he-sab geçerli ise örneğin; yüzbinliğe... vb. (muayyen miktar anlaşılıyorsa) o zaman
100.000 örfle tayin olunur. Satışda sahih olur. Örneğin; Türkiye'de bir şeyi satıyorsa onun parası bir milyon dese o zaman örfe göre bir milyon lira
tayin olunur. Satışı da şahindir. Eğer bir kişi her hangi bir malı veya bir evi falan adamın evini sattığı fiyatla satıyorum dese, satıcı ve müşteri o
adamın evini kaça sattığım biliniyorlarsa, satışı kesinlikle caiz değildir. Fakat satıcı ve alıcı kaça sattığnı biliyorlarsa o zaman satış akdi sahih olur.
i- Satılacak mal hazır gözler karşısında olursa sıfatları veya mikta-n beyan etmeden o malın satılması caizdir. Örneğin; hazırda olup görünen bir
otomobili işaret edip fiyatını soran bir kişiye modelini, özelliği ve zaaflarını belli etmeden belli bir fiyatla satmak caizdir. Bir küme buğdayın
miktarını belli etmeden 20 milyon liraya satmak caizdir. Bunun gibi hazırda olup, gözler önünden bir malı "şu fiyata satıyorum" diyen kişinin satışı
caiz olur. Zira hazır olan bir mal, ilim yerine geçer.
ii- Alıcı ile satıcı akidden önce malı veya malın karşılığı olan şeyi görseler zamanın geçmesiyle bozulmayacak cinsten olmalıdır, örneğin; ev ve
elbise gibi mallardan ise akidden önce görmek kafidir. Eğer o mallar bozulacak mallar ise akidden Önce görmek kafi değildir.
iii- Malın bir kısmını görmek hepsine numune olabilirse o zaman o malın satılması sahihdir. Örneğin kumaşın bir parçasını görmekle veya birbirine
denk olan şeylerin numunesinin görülmesiyle kumaş sahibi ve denk olan şeylerin sahibi o kumaşı ve denk olan şeyin hepsini satabilir.
iiii- Kavun, nar, yumurta gibi yiyeceklerin koruyucu dış kabuğunu görmek kafidir ve onu o şekilde satmakta sahihdir. Şu halde bademin, fındığın,
cevizin, olgunlaştığı zamanda kabuğunu görmek satış akdi yapmak için kâfidir. Zira bu kabukların onların üzerinde durması maslahatları içindir.
Dış kabuğu ile yenilen bütün yiyeceklerin kabuğunun görülmesi satış akdi yapmak için kafidir. Vadeli satılan malın ücretinin ne vakit
ödeneceğinin belli edilmesi gerekir. Ödeme vakti belli edilmezse ve belirsiz olarak bırakılırsa; örneğin ekin biçmesine veya filan adam seferden
gelinceye kadar ödenmek üzere satmak caiz değildir. Bir de satış akdinde kefil veya rehin şart koşulmuşsa, kefilin ve rehinenin tayin edilmesi ve
bilinmesi gerekir. Örneğin falan adamı bana kefil olarak getirmek veya falan malı bana rehin vermek şartiyle sana şu malı vadeli olarak satıyorum,
demek lazımdır.
Rükün ve şartlar tahakkuk eder de satış akdi tamam olursa, satılan malda hala satanın elinde ise, tazminat satana aittir. Yani o mal telef olursa
veya satan kişi onu telef ederse alış-veriş batıl olur. Alıcının her hangi bir şey ödemesi lazım gelmez. Eğer alıcı malın parasını vermiş ise geri alır.
Alıcı, malı aldıktan sonra o mal telef olursa bütün zarar alıcıya aittir. Alıcının malı aldığı malın durumuna göre belirlenir. Alman mal elbise, kitab
vs. gibi nakil olunan mallardan olsa alıcının eline girmesiyle, kamyon, binek hayvanı gibi mallardan olsa nakledilmek şartıyla, ev arazi gibi gayr-ı
menkul mallardan olsa tahliyesiyle yani mal sahibinin alıcı ile mal arasından çekilmesiyle satış akdi sahih olur. Bu şekildeki alıcı malını almış olur.
Bundan faydalanmaya imkan verilmesi veya evin anahtarını müşteriye vermek gibi kararlarla teslimi yapılır. Bundan sonra mala gelen bir zarar
alıcıya aittir. Bir malın kabzedilmesi ancak ve ancak satanın iznine bağlıdır. Zira asıl olan o malın onun mülküdür. Ancak onun izniyle elinden
çıkartılabilir.
Alış-verişin rükünlerinin ve bunların şartlarının meydana gelmesiyle beraber satılan malın mülkiyeti alıcıya, paranın mülkiyeti de satıcıya geçer.
Bundan sonra ne satıcı ne de alıcı alış-verişten dönemez. Ancak sari mükelleflerin maslahatını gözeterek alış-verişten sonra alış-ve-rişi
kesinleştirmek veya fesh etmek hakkı tanımıştır. Bu da insanlara merhamet ve akid hususundaki rızanın meydana gelmesi içindir. Sari şu üç yerde
alış-verişi feshetme hakkı tanımıştır.
İslâm dini, satıcıya ve alıcıya muhayyirliği yani serbestliği üç halde meşru olarak kabul etmiştir.
1- Hıyaru'l-meclis, yani mecliste cayma.
Serbestliği bundan maksad, satış akdi tamam olduktan sonra akid oturumunda alıcı veya satıcının aynı mecliste oturdukça dönme haklarının
bulunmasıdır. Birinin akid meclisinden ayrılmasıyle serbestlik hakkı batal olur. Bu ayrılma örfen ayrılmak denecek kadar olmalıdır. Örneğin, satıcı
ve alıcı büyük bir evde iseler. Biri odadan salona ve salondan odaya giderse muhayyerlik hakkı kalkar. Eğer geniş bir düzlükte veyahut pazarda
ayrılmak ise akti yapan taraflardan birisinin öbür arkadaşına arkasını dönerek bir kaç adımın yürümesiyle ve normal sesini işitemeyecek şekilde
ayrılması ile olur. Küçük bir kayıkta olan birisinin ordan çıkarak yürümesi ile olur. Gemide ise onlardan birinin yukarıya çıkmasıyle yahut aşağıya
inmesiyle olur. Fakat beraber çıkıp veya birlikte yûrüseler ayrılıncaya kadar muhyyerlik meclisi devam eder. Fakat satıcı ve alıcı birbirinden
ayrılmaz; "Biz satışı kesinlikle kabul ettik." deseler satış akdi o zaman kesinleşir ve muhayyerlik meclisi kalkmış olur. Alıcı ve satıcıdan biri;
Benim tarafımdan satış kesinleşmiştir" dese onun hakkından muhayyerlik meclisi kalkar. Diğerinin hakkında muhayyerlik meclisi devam eder.
Meclis muhayyerliğine delil olarak Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Alış'ueriş yapan satıcı ve alıcı (akid meclisinden) ayrılmadıkça ve beraber bulundukça ya da biri diğerine serbestlik hakkı tanıdığı müddetçe,

muhayyerdirler.
[23]

Rivayet edildiğine göre İbn Ömer, satın aldığı mal hesabına geldiği zaman hemen satıcıdan ayrılıyordu.
[24]



İbn Ömer şöyle rivayet ediyor:
Ben Emir'ul-Mü'minin Osman b. Affan ile onun Hayber'de olan bir malına yani arazisine karşılık vadideki arazimi vererek akid yaptım. Akid
tamam olduktan sonra dönüp Osman b. Affan'ın evinden çıktım. Zira o-nun alış-verişi feshedelim demesinden korktum. Alış-veriş yapan kişiler

muhayyerlik şartı koşarlarsa birbirinden ayrılmaları sünnettir. 
[25]

 Meclis muhayyerliği; mecliste rücu serbestliği bu meselede ilim adamlarının

ihtilafları vardır. Hanefıler, Malikiler ve Medineli yedi fakih 
[26]

 Medineli Fakih şunlardır: Sai b. el-Müseyyeb (öl. h.94); Urve ez-Zübeyr 651.
h.94); el-Kasım b. Muhammed (öl. h.106); Ebu Bekir b. Abdurrahman b. el-Haris b. Hişam (öl. h. 94) Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mes'ud
(öl. h.98); Süleyman b. Yesar (öl.h.10) ve Harice b. Zeyd b. Sabit (öl. h. 99) bunlar şöyle söylemişlerdir: "İcap ve kabul ile alış-verişin akdi sahih
olur. Zira bey' akdi karşılıklı bedel yani semen akdidir. Yalnız satmak ve almak lafzının tamamlanması ile akid sahih olur. Ozaman meclisin
muhayyerliğine kimsenin ihtiyacı yoktur. Zira Ömer (r.a.) de "satış ya bir akittir veya bir muhayyerliktir" demiştir. "Satıcı alıcı birbirlerinden
ayrılmadıkça muhayyerdirler." Bu hadiste bunların görüşleri şöyledir: Bunların ayrılmaktan kasıt ise meclisten ayrılmak değil belki söz ile
ayrılmaktır. Bu da icaptan sonra ötekinin: "Satın almıyorum" söylemesi ya da kabul eden evvel icab yapanın icabından kabul etmemesidir. Bu
kurala göre kabulden evvel serbestlik muhayyerlik o zaman meydana gelmektedir. Bunları da şu ayet-i de sened olarak göstermişlerdir.

Tarafınızdan karşılıklı rıza ile yapılan ticaret olması hali müstesna. 
[27]

Akitlerinize bağlı kalınız /yerine getiriniz. 
[28]

 Bu ayetlerle çelişkili olduğu için bu hadisi reddetmişler. Hatta ve hatta bazıları bu hadisi mensuh
olarak kabul etmişlerdir. Bunlara göre akit taraflarından birisi icapta olursa diğeri muhayyerdir. İsterse ayrı mecliste kabul eder isterse de reddeder.
İşte serbestliği kabulü de vazgeçme serbestliği de budur. Şafiiler, Hanbeliler, Süfyan-ı Sevri ile İshak da şöyle demiştir. Satış akdi mecliste karşılıklı
olarak tamam olduktan sonra satıcı ve alıcı mecliste ayırmadıkları sürece akdi feshetmek veya geçerli kabul etmekten serbesttirler. İşte satış
çeşitlerinde sabit olan "hıyar-ı meclis" budur. Zira Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Satış akdi tarafların her birisi, birbirlerinden ayrılmadıkça yahut biri ötekine "istediğini seç"demedikçe muayyerdir. "İstediğini seç'ten maksud ise,
akdin kesin olmasını seç demektir.
İbni Rüşd şöyle demiştir:
Bu hadis-i şerifin isnadı herkese göre en sağlam ve en sahih isnadlardandır."
İbni Hazm el-Muhalla da demiştir: Bunun mutevatir olduğunu tesbit etmiştir. Fakat bu hadis-i şerifte varid olan lafzın onların söyledikleri manaya
göre ihtimali olmadığını izah ederek Malikilerle Hanefilerin görüşlerini kabul etmemiştir. Zira satıcı ve alıcı arasında her hangi bir lafız veya
kanaat farklılığı kesinlikle yoktur. Bunun aksine satıcı ve alıcı taraflar arasında bedel ve mebi üzerinde daha evvel aralannda çelişki var iken
sonradan birlik meydana gelmiştir. Onların yaptıkları tevil ve izah şekli ise, hadisin bu meseledeki faydasını da bertaraf eder. Zira akidden evvel
akdi yapmakta, tamamlamakta ve bırakmakta serbesttirler. Daha evvel belirtilen Hz. Ömer'in; "satış ya bir akittir veya muhayyerliktir" sözü alış-
verişi muhayyerlik şartının koşulduğu satış ve muhayyerliğin şart koşulmadığı diye kısımlara ayrılır. Hz. Ömer'in de buna (safka) pazarlık
demesinin nedeni ise, ondaki muhayyerlik süresinin kısalığıdır. Hanefilere göre alış-veriş akdinde dört şartın bulunması gerekir.
1- İn-i kad şartlan.
2- Sıhhat şartlan.
3- Nefaz şartlan.
4- Lüzum şartlan.
Genel olarak bu şartlardan maksat ise insanlar arasındaki münakaşayı kaldırmak, akdi yapan tarafların menfaatlarını muhafaza etmek ihtimal olan
bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmaktır. Zira in-ikad şartı yerine gelmezse kesinlikle satış batıl olur. Sıhhat şartı yerine gelmezse Hanefilere göre akit
fasit olur. Nefaz şartı meydana gelmezse ne kadar akit geçerli olsa da mevkuf olur. Lüzum şartı olmazsa akit yapan serbest olur. Yani kabul
etmekte kendi keyfindedir. İsterse kabul eder, isterse fesh eder. Hanefilere göre yedi yaşına yetişmiş mümeyyiz küçüğün tasarrufları sahihdir. Buna
göre küçüğün tasarruflannı Hanefiler üçe aynr:
1- Mutlak zararlı tasarruflar; borcu vermek, hibe, talak, sadaka, canına kefil olmak veya başkasının burcuna kefil olmak. Öyle mümeyyiz küçüğün
tasarruftan caiz değildir. Bu küçüğe ne kadar velisi ona izin verse de gene geçerli olmaz zira veli öyle şeylerin zararlı olduğu için bu çeşit
tasarruftan kabul etmek zorunda değildir.
2- Mutlak faydalan olan tasarruflar; avlanmak, hibe, odun ve ot toplamak. Başkalann kefaleti borcu ve vasiyeti için kabul etmek gibi. Bu çeşit
tasarruflar akıllı ve mümeyyiz küçük tarafından, velisinin izni ne kadar olmazsa da veya geçerli kabul etmesine rızası olmazsa da yine çocuğun
tasarrufu sahihdir. Zira bunlar hepsi onun faydalan içindir.
3- Zararlı da menfaati da olabilen tasarruflar icare vermek, İcare almak, evlenmek, mal satmak, satın almak. Şirketler ve benzerleri, mümeyyiz
küçüğün bu çeşit tasarruftan geçerlidir. Zira küçüğün yani mümeyyizin az olmayan bir idrake   sahib olduğu içindir. Akit yapanların birden çok
olması gerekir ve aynı zamanda alış-veriş akdi nikah akdinde farklıdır. Zira akdin kuralı yalnız olarak akit yapanlar içindir. Bunun için bir kişinin
sözü iki kişinin sözü olarak kabul edilmez. Nikahta ise aktin haklan vekile dönmez. Bu haklar ancak ve ancak müvekkile dönebilir. Bunun için

vekil sadece elçi gibi bir araçtır.
[29]

Hanefılerin cumhuru kişinin nikah akdinde kabulün yerine geçen bir icap ile akdin her iki tarafını üstlenmesini sahih olarak kabul etmişlerdir. Bunu
da şu şekilde açıklamışlardır. Fakat bu Şafii ve Züfer'in hilafıdır.
i- Her iki tarafın velisi veya vekili olmasıyle. Bir kişinin, "oğlumu kardeşimin kızı ile evlendirdim" demesi veya "müvekkilim olan filan adam
muvekkilem olan falanet kadın ile tezvic ediyorum" demesi.
ii- Kişinin bir taraftan vekil başka taraftan da asil olmasıyle. Örneğin, bir hanım bir adama kendisini kendisi ile evlendirmek için vekalet verirse.
iii- Yahut bir taraftan veli başka bir taraftan da asil olmasıyle amcasının küçük kızı ile tevic etmesi gibi...
iiii- Veya bir taraftan vekil diğer taraftan da veli olursa. "Kızımı müvekkilim ile evlendirdim" demek gibi. Her taraftan da asil olması sureti ise
bunu akıl kabul etmemektedir. Makudun aleyhte, mebide yani satılan şeyin olması gerekir. Var olmayan bir şeyin satılması kesinlikle sahih değildir.



Örneğin, devenin doğuracağı yavrunun yavrusunun satılması veya memedeki sütün satılması gibi yavru ile sütün olması ile olmaması arasında
tereddüt olduğu için sahih değildir. Öyle satışlardan Rasulü Ekrem (s.a.v.) nehyetmiştir. Bundan selem akdi bir işi ısmarlama ve bazı Hanefilerine
göre de bir kısmı görülmüş ağaç üzerindeki meyvenin satışı müstesnadır. Bir de mebiyani satılan şey kıymetli olması lazımdır. Bunun için kan,
meyte ve hür insan gibi mal olmayan bir şeyin satılması kesinlikle sahih değildir. Bunun gibi domuz ve şarap gibi malların satışı da sahih değildir.
Zira bunlar gibi müslüman için kıymetli mal değildir. Cumhura göre eğlence aletlerinin satışı sahih değilidir.
Ebu Hanife'ye göre eğlence aletlerinin satışı bu tür aletlerde takılı olunan parçalardan fayda görmek imkanına göre şahindir. Bir de mebide onun
zatında mülkiyeti olmasıdır. Eğer satılan bir şeyin satıcının mülkiyeti olmazsa o zaman satış akdi sahih olmaz. Örneğin, bir adamın mülkiyeti
altındaki olan bir toprakta olsa bile otun ve ihraz edilmemiş suyun satılması. Serbest odaklardaki otların, odunun, çöllerdeki av hayvanlarının,
çöllerdeki toprak ve madenlerin, demir girmez olan yerlerindeki olan bütün şeylerini, güneş ışınlarının, havanın, denizdeki olan avların ve serbest
dolaşan kara hayvanlarının, deniz, nehir vb. muhafaza edilmiyen suların satışı ve satılması sahih değildir. Zira bu gibi şeyler bütün insanlar için
mubahtır ve ammelerin malıdır. Fakat kuyu yahut pınar ve bunlar gibi her hangi bir kimsenin mülkiyeti altında bulunan ve muhafaza edilen suyun
satılması caizdir. Bey'in bir şartı da akit esnasında teslim edilebilir olmalıdır. Tesliminde kudreti olmayan bir şeyin satılması sahih değildir.
Örneğin, daha evvel mülkiyetinde bulunan firar etmiş hayvanın havada uçan kuşun, denizdeki balığın satış akdi sahih değildir. Bunlar ne kadar
satıcının mülkü ise de teslimiyeti zor olduğu için satılması sahih değildir. İcabın ve kabulün şartları üçtür:
1- Ehliyet: Hanefılere göre ehliyet icap ve kabulde söyliyenlerin ne gibi söz kullandıklarını bilmelidirler. Sigada bu şart değildir. Gerçek olarak bu
akdi yapanda şarttır. Şu halde her akdi yapan taraftan sadır olmasına göre temyiz yedi seneyi tamamlamak ile takdir edilmiştir. Söz ve buna benzer
yazma ve işaret ise bu iki rızanın delilidir. Örneğin, bir ki şi bir başkasına: "Ben dairemi sana 16 milyar liraya satıyorum." diye mektup yazarlarsa bu
mektup sahibine yetiştikten sonra mektup aldığı yerde: "Kabul ettim", yahut "satın aldım" derse bu satış akdi geçerli olur. Zira gaib olanın yazılı
olarak hitabı hazır olmuş gibi sayılır. Şayet kabul başka bir mecliste ise o zaman satış akdi sahih değildir. Bir başkasına elçi göndermekteki
durumda mektup göndermek gibidir. Elçi ile karşılaştığı meclis akit meclisi olup muteberdir. Mutlak olarak o mecliste kabul etmesi gerekir. Kabul
etmeden evvel meclisten kalkarsa o zaman icabın kabulü bitmiştir. Şu halde muteber olan mektubun veya yazının, elçinin ulaştığı meclistir.
Örneğin, bir kişi "filana bu şeyi şu fiyata sattım. Git ona ilet" der. Elçide gider haber verir. Müşteri de onu o mecliste kabul ederse o zaman akit
gerçekleşmiş olur.
Akit yapanların aynı mecliste olması demek, ikisinin de bir yerde olması demek değlidir. Zira aralarında iletişim vasıtası bulunursa birisi bir yerde
diğeri başka yerde olabilir. Mektupla veya telefonla akit yapanlar gibi. Bunun için telefonla konuşmada, akit meclisi demek akit sözlerinden başka
bir söze geçmemek demektir. Eğer akit konusunda başka bir konuya geçerse o zaman meclis bitmiş olur. Hanefi, Maliki ve Han-belilere göre
velinin mümeyyiz olan çocuğa izin verdiği şeylerde ise mümeyyiz olan küçüğün alma ve satma suretinde yapmış olduğu tüm tasarruf akitleri
sahihdir. Eğer kendisine izini olmazsa o zaman velisinin kabul etmesine bağlıdır. Zira çocuğun tasarruftaki yetkisi velinin iznidir. Onun izni
olmazsa akit caiz olmaz. Eğer velinin izni olursa satış sahih olur. Zira bu durumda küçük bir dellal gibidir. Bu akdi yapan başkadır. Şafiilere göre
küçüğün satış akdi ehliyeti olmadığı için sahih değildir. İster satıcı ister alıcı olsun, akit yapanın şartı reşidlikdir. Mükre-hin satışı ile mecburiyet
satışı, hanefılere göre alım-satım, icar ve benzeri akitler mülci olan veya olmayan ikrah altındaki kişi tarafından yapılırsa bu akit sahih olmaz. Zira
rıza yoktur. Bir de ikrah akdin sıhhatini ortadan kaldırır. Şaiilerle Hanbelilere göre mükrehin akdi sahih değildir. Malikilere göre de; mükrehin
satışı bağlayıcı olmaz. Emanet satışının şekli böyledir. Bir kimse bir zalimin sahip olduğu malın bir kısmına haksızlıkla el uzatacağından korkar o
da bu malı bu haksızlık dolayısı ile üçüncü birkişiye satarsa o vakit bütün rükün ve şartlarını tamamlayarak gerçekleşir. Öyle satış hanbelilere göre
zaruret halinde olan herhangi bir kimsenin satması ve alması fasit olur. Şafiilere göre bu satış sahihdir. Zira bütün rükün ve satışlanyle noksansız
olarak kabul olunmuş bir akittir. Zira ifsad edici bir lafız bulunmamaktadır.
2- Kabulün icaba denk olmasıdır. Alıcının, satıcının icabında söylediği her söz ve her şeye karşılık vermesi suretiyle olur. Örneğin, satıcı satışı
peşin ile söyler müşteri de veresiye olarak kabul ettiğini belirtecek olursa, icap ile kabul arasında uygun olmadığından dolayı bu bey akdi sahih
değildir. Fakat alıcı satıcının söylediğinden fazlası ile kabulederse, satış akdi sahihdir. Ancak ödecek miktar satıcının söylemiş olduğu miktardır.
Satıcının söylemiş olduğu daha az bir miktar ile kabul edecek olursa satış akdi sahih değlidir.
3- Akit meclisten olmalıdır. İcap ile kabul aynı mecliste olmalıdır. Örneğin, satıcı veya alıcının birisi satış için icapta bulunsa ötekide kabul
etmeden Önce meclisten kalksa yahut meclisin farklılaşmasını gerektirecek bir başka işle uğraşsa ve daha sonra kabul ederse o zaman satış akdi
sahih değildir. Bununla beraber kabulün derhal yapılması şart değildir. Zira kabul edenin düşünmeye ihtiyacı vardır. Eğer derhal yapılması şart
koşulacak olursa o zaman düşünme imkanını bulunmaz. İslâm dini, satıcıya ve alıcıya muhayyerliği üç yerde meşru kılmıştır.
1)  Meclis muhayyerliği; satış akdi tamam olduktan sonra akid meclisinden yani oturmadan ayrılmadıkça, satıcı ve alıcı muhayyerlik hakkına
sahiptirler.
2)  Şart muhayyerliği (akid'den dönme şartı) bundan maksudumuz akid yapılırken alış-veriş yapanlardan birisi veya her ikisinin meclisten
ayrılmadan evvel akidden cayma şartı koşmasıdır. Örneğin, kişinin, iki veya üç gün içinde akidden dönme şartıyle alış-verlş yapması gibi. Şu halde
hıyar' uş- şartın sahih olması için şu şartların bulunması gerekir.
i) Akidden dönme, belli bir müddet içinde olmalıdır. Akidden dönmek üzere mutlak şart koşmak veya zamanın meçhul olması geçerli olmaz.
Örneğin, meçhul bir güne kadar veya falan adamın gelişine kadar gibi şartlar geçerli olmaz.
ii) Şart muhayyerliğin müddeti, üç günden fazla olmamalıdır. Şu halde satın alman mal üç gün içinde bozulmayacak mallardan olmalıdır.
Düşünmek için üç günden fazla müddet isterse, bu müddet bir an bile olsa alış-veriş batıl olur. Satılan mal üç gün içinde bozulacak mallardan olsa,
alış-verişten iki veya üç gün içinde cayma şartı koşmak kesinlikle sahih olmaz.
iii) Alış-verişten caymak için koşulan üç günlük şart, akde bitişik olmalıdır. Yani akid itibariyle peş peşe gelmeyen muayyen günlerden olmak
üzere olursa, akid geçerli olmaz. Zira şeriat Öyle şeylere yol vermemiştir. Hibab b. Mukiz, Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimize alış-verişte devamlı
aldatıldığını deyince, Hz. Peygamber onu;
"Üç gün içinde dönme şartı vardır!" buyurmuştur. Bu hadisin hükmü umumidir. Nass'm hususi olması, hükmün umumi olmasına mani olmaz,
bunun için bu hadis umumidir. Her alış-verişe şamil gelir. Fakat hıyar'uş-şart'ın sahih olmadığı hususunda delil bulunan selem akdi, ri-balı alış-
verişler vb. bu hükme dahil değildir. Yabancının da alış-verişten cayma şartı koşması caizdir. Zira hıyar'uş-şart maslahat ve ihtiyaç içindir.



Hıyar'uş-şart koşan kişi, bu alış-verişi feshettim" veya "sattığım malı geri aldım" veya "paramı geri istiyorum" gibi sözler söylerse satış akdi
fesholur. Aynı zamanda hıyar'uş-şart da ortadan kalkar.
i- Şart koşulan müddet sona erdiğinde hıyar'uş-şart ortadan kalkar. Şart koşulan müddet bittiği halde aynı zamanda o kişi akdi feshet-nıemişse, akid
kesinleşir. Artık ne satıcı ne de alıcı hiç biri akdi iptal edemez.
ii- Alış-verişten dönme süresinde akdi kesinleştirmek, hıyar'uş-şartı ortadan kaldırır. Örneğin, hıyar'uş-şart hakkına sahip olan kişinin o müddet
zarfında, "ben akdi caiz kıldım veya akdi sahih olarak kabul ettim veya satıcı 'beğendim' demesi, hıyar'uş-şartı ortadan kaldırır.
iii- Hıyar'uş-şarta sahip olan kabz ettiği malda öyle bir tasarruf yapabilir ki bu tasarruf ancak ve ancak mal sahibi bu tasarrufu yapabilir. O tasarruf
akdi kesinleştirir. Aynı zamanda da bu tasarruf hıyar'uş-şartı da ortardan kaldırır. Satıcı ve alıcının her ikisi de hıyar'uş-şart hakkına sahipse, satılan
malın mülkiyet hakkı, akdin feshedilme veya kesinleşme anma kadar bekletilir. Şu halde akid fesholursa o malın mülkiyeti satıcıya, eğer akid
kesinleşirse malın mülkiyeti alıcıya aittir. Akid kesinleştiğinde, o akid tarihinden itibaren mal alıcının, malın semeni ise satıcının olur. Akid
tarihinden itibaren alıcının mülkü olarak meydana çıksa, o zaman ağacın meyveleri, koyun ve sığırın sütü, evin, arabanın ücreti, öküzün yemi,
arabanın temini gibi akid tarihinden itibaren alıcıya ait olur. Yine aynı şekilde o malların masrafları da alıcıya ait olur. Örneğin, arabanın tamiri
gibi.
Hiyar'uş-şart satıcıya ve alıcıya her ikisine ait olmazsa belki onlardan biri hıyar'uş-şart hakkına sahip ise mal onun olur. Malın menfaat-ları ve
masrafları da kendisine ait olur. Satılan mal satıcının elinde iken telef olursa, o zaman alış-veriş fesholur. Hıyar'uş-şart da onun gibi batıl olur. Zira
satıcının o malı teslim etmesinin imkanı yoktur. Telef olan o malın zararı da ona ait olur. Satılan mal müşterinin yanında olsa alışveriş akdi sahih
olur. Hıyar'uş-şart hakkı da ortadan kalkmaz. Satıcı akdi kesinleştirirse alıcının malın parasını ödemesi lazım gelir. Zira satılmış olan mal,
müşteriye teslim edilmekle o mal onun mülkü olmuştur. Satıcı ahş-verişi fesh ederse, alıcının elinde helak olan malın mislini veya helak olduğu
günkü kıymetini vermesi lazımdır. Satılan mal, sahibinin dindeyken telef olmuş alıcı da ücretini ödemişse, parasını geri alır. Zira satılan mal
müşterinin mülkü değildir.
3- Hıyar'ul-ayb (malın aybmdan dolayı dönme) İslâm ölçülere göre, alış-verişte aldatmamaktır. Zira malını aldatmak kasdıyle satmak, halkın
malını batıl yoldan yemektir. Zira Rasûlü ekrem {s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Bizi aldatan bizden değildir. 
[30]

İslâmiyet ekonomik hayatın temel öğelerinden biri olan ticareti teşvik ederken, aynı zamanda tüccarın dürüstlüğü ilkesini de önemle vurgular.
Tüccar, dürüstlüğü ve doğru sözlülüğü İle müşteriye güven vermelidir. Böyle olanları Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz övmüştür:

"Doğru sözlü ve kendine güvenilir tacir. (Ahirette) Peygamberler, sıd-dıklar ve şehidlerle beraber olacaktır. 
[31]

Müşterinin bilmeyişinden ya da gafletinden yararlanarak, kalitesiz bir ürünü ona satmak İslâm ahlakına aykırıdır. Şayet kusurlu bir mal satılacaksa,

bu durum müşteriye önceden bildirilmelidir. 
[32]

Bir gün çarşıda dolaşırken bir yiyecek yığının önünde duran Peygamberimiz, elini yiyecek maddesinin içine daldırır. Parmağına bir ıslaklık değer
ve satıcıya; "Nedir bu?" diye sorar. Satıcı da; "ey Allah'ın Rasûlü! Yağmur yağmıştı. Ondan ıslanmış olacak" deyince, Rasûlullah (s.a.v.) satıcıya;

"Neden o ıslak tarafı herkesin görebileceği şekilde üste koymadın?" diye azarladıktan sonra şöyle buyurur: "Bizi aldatan bizden değildir.
[33]

Tarafların dürüst ve açık yürekli olduğu bir alış-veriş hayırlı ve bereketli olur. Aksine tutumlar, bereketsizlik sebebidir. 
[34]

İslâm ahlâkına sahip tüccar para kazanırken cenneti de kazanma şansına sahiptir. Bu hadis, sattığı malın ayıbını bildirmemenin, aldatmak olduğuna
delalet eder. Öyleyse satıcının, malının ayıbını söylemesi vacibdir. Gelecek hadisde bunu takviye eder:

Müslüman müslümamn kardeşidir. Hiçbir müslümanın kardeşine malının ayıbını açıklamadan satması helal değildir. 
[35]

İslâm ölçülerine göre müslümanın, hem müslümanlara hem de gayr-i müslimlere karşı ahlâklı davranması lazımdır. Müslüman satıcıya sattığı malın
ayıbını söylemesi vacib olduğu gibi, diğer müslümanlann da satıcı söylemediği takdirde, malın ayıbını söylemeleri vacibdir. Zira Rasûl-i Ekrem
(s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Sattığı bir malın kusurunu söylemeden satmak hiç kimseye helal değildir. Bu kusuru bilen kimseye de o ayıbı açıklamamak helal değildir.
[36]

Alış-veriş kesinleşip müşteri malı teslim aldıktan sonra malın kusuruna vakıf olursa, akid sahih olur. Fakat alıcının dönme hakkı vardır. Şu halde-
ne akid zamanında ne de malı aldığı zamanda malın kusurunu bilmiyorsa, müşteri isterse malı verip parasını alabilir. Aynı zamanda alış-verişde
fesh olur. İsterse kusuru gördükten sonra, mala razı olabilir. Zira Hz. Aişe'den rivayet edilen şu hadis buna delildir.
Bir kişi bir köle satın aldı. Ondan sonra kölede bir kusur gördükten sonra köleyi sahibine verdi, bunun üzerine köleyi satan kişi 'sen kölemi niçin

çalıştırdın, onun ücreti nerede? dedi. Durumu Hz. Peygambere bildirdiğinde, "köle kimin zimmetinde olsa ücret de ona aittir.
[37]

 buyurdu.
Hıyar'ul-ayb'm sabit olması için lazım olan şartlar:
1- Kusurun, satın almadan evvel bulunduğu sabit olmalıdır. Zira alıcı malı teslim almadan evvel satılan mal satıcının tazminatmdadır. Alıcı malı
teslim aldıktan sonra malda bir kusur meydana gelse, alıcı da muhayyerlik hakkı yoktur. Şu halde kişi aldığı malın üzerinde kir, pas görür ve
bunların mal alınmadan evvel olduğu tesbit olursa, o zaman alıcı malı geri verme hakkında serbesttir. Zira bu kusur satıcının yanında meydana
gelen bir kusurdur.
2- Satılan maldaki ayıb malın kıymetini azaltan bir cinsten olması gerekir. Zira alış-verişte esas olan malın kıymetidir. Bu işi belli eden ancak
tüccarlardır. Eğer inaldaki ayıb malın kıymetini düşürmezse o zaman geri verme hakkı yoktur. Fakat bir kişi kurbanlık mal alsa ve o kurbanın
kulağı kesik olsa, kulağı kesik olduğundan ve kurban edilemeyeceği için, o kurbanı geri vermesi caizdir. Bir kişi bir hayvanı eti için almış ise, o
hayvanın kulağı kesik olsa, bu eksiklik ahş-verişi feshetme sebebi olmaz.
3- Satılan mal, ayıbın bulunmaması lazım olan mallardan olmalıdır. Örneğin, bir kişi yeni bir araba satın alsa, araba tekerleleklerinde bir arıza
görürse, arabayı satıcıya geri verme hakkı vardır. Fakat eski bir araba alan bir kişi onda bir kusur görürse o arabayı geri verme hakkı yoktur. Zira



kullanılmış arabada kusurun bulunması doğaldır. Bir kişi bir malı aldıktan sonra kusuru görür görmez derhal iade etmesi lazımdır. Derhal iade
etmek, örfe göre tayin ve tesbit edebilir. Örneğin, bir kişi malın kusurunu gece görürse, iade için sabaha tehir edebilir velhasıl malın iadesi örfün
belli etmiş olduğu zamanda olmazsa, muhayyerlik hakkı batıl olur. Fakat bir kişi almış olduğu bir malda namaz kılarken veya yemek yerken bir
kusur görürse, malın iadesi için namaz bitinceye ve yemek yiyinceye kadar bekler. Almış olduğu bir malın ayıbını görüp sahibine haber vermeden
malı kullanırsa, o zaman iade etme hakkı ortadan kalkar. Malın kusurunu gördükten sonra, iadede taksiratı olursa veya iade etmeden evvel
kullanırsa, satın aldığı malın ayıbına razı olmuş olur. Alıcı, malı kabzettikten sonra, o malın eski bir ayıbını farke-derse ve aynı zamanda malda da
bir artış olmuşsa, bu artış malı iade etme hakkına engel olmaz. Örneğin, atmış olduğu bir hayvanın eti fazla olmuşsa veya alman bir elbiseyi
dikmişse, alıcı isterse almış olduğu malı iade edebilir, isterse ayıbı ile beraber razı olur, iade etmez. Eğer malı iade etse bu artışlar için, alıcı bir hak
iddia edemez. Zira bu artışlar malın aslına bağlıdır. Şayet maldaki fazlalık veya artış maldan ayrı olsa, alıcı artışları alarak yalnız malın aslını iade
etme hakkı vardır. Zira bu alıcının yanında fazla olmuştur ve malın aslında da değildir. Aynı zamanda malın tazminatı sayılır. Zira Rasûlüllah
(s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Tazminata karşılık, artış verilir. "
Bir kişi bir malı aldıktan sonra eski bir ayıbı görse ve onun elin-deyken de yeni bir ayıbı daha meydana gelse satıcı kabul etitği zaman ona
verilebilir. Alıcı eski ayıba razı olursa malı vermez, eğer satan kimse yeni ayıptan dolayı malı geri almayı kabul etmezse, almış olan kimse eski
ayıbından ötürü malı kabul etmeyip iadesihe ister veyahut alıcı yeni ayıbın bedelini vererek malı sahibine teslim eder. Veyahut satıcı eski ayıbın
bedelini alıcıya öder, bu konuşmada satıcı ve alıcı arasında anlaşmazlık meydana gelse, satıcı malı geri alırım, fakat onda meydana gelen kusurdan
dolayı para isterim, derse, alıcı da malı veririm fakat eski ayıbdan dolayı sen bana para vereceksin" derse veya alıcı "yeni kusur olduğu için sana
para vereyim dese, satıcı da mal senin yanında kalsın, eski ayıbdan ötürü ben sana para vereyim" dese, birinci surette alıcının, ikinci surette ise
satıcının istemesi daha uygun olarak kabul olunur. Bu meselede her çeşit ayıb istisna edilmiştir. Eski ayıb, yeni ayıpla anlaşılı-yorsa, yeni olan bir
ayıb ile beraber mal satıcıya iade edilmesi caizdir. Örneğin, bir kişi nar, ceviz, badem ve kavun gibi kabuklu yiyecek maddesi alırken, içinin
sağlam çıkmasını şart koşarsa almış olduğu malı kırdığında veya kestiğinde malda bir ayıb meydana çıksa, yeni meydana gelen ayıbdan dolayı malı
sahibine iade edebilir. Şu halde malda ayıb olduğunun anlaşılması için malın ne kadar kırılması veya kesilmesi lazım olursa o kadar kırmak ve
kesmek lazım gelir. Zira satıcı malın ayıbının anlaşılması için gerektiği kadar kırılmasına veya kesilmesine anlaşmışlardır. Fakat malın bozuk olup
olmadığını bilmek için küçük bir delik açılırsa o zaman mala zarar yoktur. Şu halde malın tamamı kırılır veya kesilirse, o mal eski ayıbı nedeniyle
iade edilmez, satıcı, akid yaparken ben satılan malı, hiç bir ayıbdan geri kabul etmem diye bir şart koşarsa, o zaman akid sahih olur. Zira bu şart

akiddeki manayı takviye ettikten sonra feshini de malın iadesinide iptal eder. Şu halde malın aslının kusur ve ayıptan temiz olması lazımdır.
[38]

Alış-verişin şartı, ayıb sebebiyle alıcının malı iade etme hakkını ortadan kaldırır mı? Şayet satılmış olan bir mal hayvan olmazsa bu şarta itibar
olmaz. Alıcının malı ayıb sebebiyle iade etmeye hakkı vardır. Çünkü öyle mallar ayıptan halı olmaz. Şayet satılan mal bir hayvan olsa, satıcının
öyle malın satmasında gizli olan bir ayıbı bilmesi mümkün olmaz. Şu halde satıcının beraat şartını koşarak öyle mesuliyetten kendini kurtarabilir.
İbn Ömer bir kölesini ayıplardan beri olmak- şartıyla 800 dirheme sattı. Alıcı da kölenizde bir hastalık vardır diye, niye bana haber vermedin? dedi.
Bunun üzerine bu mesele Halife Hz. Osman'a intikal etti. Hz. Osman, İbn Ömer'den kölede satarken hastalık yoktur diye yemin etmesini istedi.
Fakat İbn Ömer yemin etmedi. Köle İbn Ömer'e iade edildi. Ondan sonra İbn Ömer köleyi 1500 dirheme sattı. (Onun alıcısı da Zeyd b. Sabit olduğu
rivayet edilmiştir.)
İbn Ömer; "Ben Allah için yemin etmediğim için, Allah 800 dirhem yerine bana 1500 dirhem ihsanda bulundu" dedi. Hz. Osman'ın bu hükmü,
hayvan satarken beraat şartı koşmanın sahih olduğuna işaret vardır. Bu hüküm tüm sahabe arasında kobul olmuştur. Kesin olarak bir sahabe bu
hükmü yanlış olarak kabul etmemiştir. Şu halde bu hüküm sahabenin ittifakıyle sabit olmuştur. Eğer ayıb zahir olsa ve ayıba da muttali olmak söz
konusuysa veyahut satıcı o ayıbı biliyorsa beraat şartı koşması caiz değildir. Zira o zaman satıcının, malın ayıbını söylemesi vacibdir. Eğer
söylemezse aldatmış olur. Eğer satıcı meydana gelecek herşeyden beri olarak şart koşarsa bu satış sahih değildir. Zira öyle şartın koşulması
muhaldir.
İslâm'a göre ticari hayatın temel prensibi dürüstlüktür. Ölçü ve tartıda sergilediği hassasiyet bunun pratikteki en belirgin örneğidir, doğru ölçüp
tartmayı emreden Kur'an ayetlerinin çok olması ve özellikle, bir şeyi ölçerek aldıklarında tam ölçen, verdiklerinde ise ölçü ve tartıyı kendi

çıkarlarına kullanan kimseler hakkında "vay onların haline!
[39]

 buyurulmuş olması, Kur'an'ın bu konudaki duyarlılığını açıkça ortaya koyar.

Rasûlullah Efendimiz de "Geçmiş milletlerin helakına sebep olan günahlardan birinin eksik ölçüp tartmak" olduğunu ifade ederek 
[40]

 konunun
önemine dikkat çekmiştir. Bazı esnafın ölçüp tartarken biraz daha fazla verdiklerine şahid oluruz. Onlar bunu "hak geçmesf'nden sakınmakla

açıklarlar. Bu doğrudur. Ancak onlar farkında olmasalar da, işin temelinde Hz. Peygamberin "Tart biraz da ilave et 
[41]

 tavsiyesi yatmaktadır.
Aman hak geçmesin!"
Bu nesilden nesile onların ruhuna sindirilmiş bir güzelliktir. Fransızca bir kelime olan "reklam", bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek demek olup,
sürümü sağlamak için söz, yazı ve resimle yapılan çabaları ifade eder. Ekonomik bir terim olarak reklam; "satışları artırmak amacını güden
haberlerin ücretli araçlarla yayınlanmasıdır." İslâm dini, tam rekabet ve doğruluk esnasına dayalı olan bir piyasa ortamı öngörmüştür. Zulmetmek
de zulme uğramak da yasaktır. Satıcının sattığı malın ve ürünün vasıflarını anlatması yasak değildir. Ancak her konuda olduğu gibi, ticari ilişkilerde
de doğruluk ve samimiyet esastır. Malın tanıtımı için simsarın ve tellalın aracılığı da caiz görülmüştür. Fıkıhta ve ahkâm hadislerini kapsayan
eserlerde bu hususlar belirtilmiştir. Hısbe yani ih-tisab ile ilgili kaynaklarda bu konu, kontrol ve denetleme açısından incelenmiştir. Hz. Peygamber
(s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

Kişinin malında bir kusur varsa, onu söylemeden satması helal olmaz.
[42]

Satılan malın kusurlu veya ayıplı olması halinde müşteri için muhayyerlik hakkı vardır. Selçuklu ve Osmanlı uygulamasında ahilik teşkilatı ve
fütüvvet anlayışı sayesinde sağlam bir ticaret ahlakı oluşturulmuştu. Emanete riayet bu konuda ölçü olmalıdır. İtidal ve doğruluk ticaret hayatının
temel ahlaki ölçüleridir. Bir müslüman iman sistemi ve ibadetler ile ilgili konularda nasıl sağlıklı bilgi ve din kültürüne sahip olması gerekli ise



muamelat konularında da bilgili olması lazımdır. Zira Kur'an-ı Kerim'den, Sünnet-i Nebevi'den, alimlerin icma ve içtihadlann-dan çıkarılan şer'i
hükümleri içine alan fıkıh kitaplarını incelenerek olursa ki bu hükümler yedi kısma ayrılır:
1- İbadetler: Abdest, namaz, oruç, zekat. Bunlann hepsine "ibadetler" denir.
2- Muamelat: Alış-veriş, rehin, kira, şahitlik davalar ve davalarda hüküm verme gibi konuların hepsine de "muamelat" denir.
3- Şahsi haller: Boşanma, neseb, evlenme, emzirme, miras ve nafaka gibi ailevi hallerdir. Bunların hepsine "şahsi hâller" denir.
4- Ukubat: Emniyet ve güvenliği korumak ve suçluların cezasıyla alakadar olan cezalardır. Bunların hepsine "Ukubat" (ceza) uygulaması denir.
5- Devlet işleri: Adaleti hakim yaparak zulmü kaldırmak için, hükümleri kabul etmek gibi yargıcın işleriyle alakadar olan hükümlerdir. Bunların
hepsine "seri idare" veya "devlet işleri" denir.
6- Siyer: İslâm devletinin başka ülkelerle alakalarını, barış ve savaş gibi halleri meydana getiren hükümlerdir. Bunların hepsine "siyer" denir.
7- Ahlâk ve adâb: İyilik, güzel vahlak ve terbiye gibi şereflerle alakadar olan hükümlerdir. Bunların hepsine "Adâb ve ahlâk" denir. İslâm dini ve
fıkıhmm hükümleri ve metodu zorluğu kaldırıp müsamaha ve kolaylığı getirmektedir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Allah dinde size bir zorluk ve güçlük yüklemedi. 
[43]

Örneğin; seferde dört rekatlı namazların kısaltılarak ikişer rekat kılınması ve iki farz namazın bir vakitte cem edilmesi gibi.
Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Yeryüzünde sefere çıktğimz zaman namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur.
[44]

Hadiste de Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Ayakta namaz kıl, eğer gücün yetmezse oturarak. Şayet buna da kavvetin yetmezse yaslanarak namaz fal.
[45]

Mü'min, bir işlemin helal olup olmadığında şüpheye düştüğü zaman kesinlikle bir alime sormalıdır ve aynı zamanda şüpheli şeylerden
kaçınmalıdır. Bunun için her müslüman, kendine acımalıdır. Kendini azaba duçar etmemelidir. En büyük nimet olan dinini muhafaza etmelidir.
Aksi takdirde haram lokma yiyip çoluk çocuğuna yedirmesi, haram işler yapması her vakit olabilir, bunun yanında çarşıda, tarlada veya pazarda
çalışmak farzdır. Çalışmak Alah'ı hatırlamaya mani değildir. Mü'min, alış-verişinde ve diğer kazanç yollarında aşın ihtiras besleme-melidir. Zira
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Güvenilir ve (müslüman) dürüst tacir (kıyamet günü) peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraberdir." Kuşkusuz, tacirler kıyamet nünü
yalancılar, günahkarlar olarak diriltilirler, ancak Allah'tan korkup ueminine hamıs olamayan ve sözünde sadık olan tacirler, bunun dışındadır/1
 
1- Özel Alış-Verişler
 
Bunlar umumi alış-veriş şeklinden biraz farklıdır. Fakat bu farklılık bu çeşit alış-verişin caiz olmadığı vehmine yol açtığı için fakihler bu görüşü
çürütmek için onlara özel isimler vermişlerdir.
i) Tevliye, kişinin almış olduğu bir malı kaça aldığını açıklamadan başka bir müşteriye satması veya müşteriye "seni bu malın satmasına veli
yaptım" demesidir.
ii) İşrak (ortak etme): İşrak da tevliye gibidir. Fakat bu beyde malın hepsini satmak yerine, malın bir bölümü başkasına ortak olarak satmaktır.
Örneğin, ben bu malın yarısını sana sattım, demek işraktır. Fakat bu yarısının açıklaması lazımdır. Zira ortak edilen kısmında ne kadar olduğunu
belirtmezse o zaman satış akdi batıldır. Şu halde mutlak olarak, seni bu mala ortak kıldım, denirse, o zaman satış akdi sahihdir, o adamda malın
yansına ortakdır.
iii) El-Murabaha murabaha, almış oldığı bir malı belli bir kar ile başkasına satmaktır. Örneğin, satıcının almış olduğu bir malı % 10 kâr ile sana
sattım söylemesi, murabahadır. Şu halde 100 milyon liraya almış olduğu bir malı, 150 milyon liraya aldığını söyleyerek, % 10 kârla satarsa, o
zaman haram işlediği için günahkar olur. Kâr, verilen paranın cinsinden olmazsa da caizdir. Örneğin, ben bu daireyi aldığım fiyata sana
devrediyorum fakat kâr olarak bana 10 kilo bal vereceksin demesi caizdir.
iiii) El-Muhatata (el-vedia): el-Muhattata, bir kişi aladığı bir malı zararla satmasıdır. Buna da aynı zamanda indirimli satmak da denir. Fakat zarar
ettiği miktan örneğin; % 10 zararla sattım gibi belirtmesi lazımdır. Bunun için muhatata, murabaha'nm tam tersidir. Bu dört çeşit alış-veriş caizdir.
Zira bu akidlerin içinde bey akdinin rükün ve şartları vardır ve aynı zamanda bu dört bey akidleri bu ayet-i kerimenin hükmünün kapsamına
dahildirler.

"Allah alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır. 
[46]

 Bir de şu hadiste bu alış-verişlerin bir bulununun helal olduğuna delalet etmektedir. Hicret
zamanında Hz. Ebubekir, Rasûlü Ekrem (s.a.v)'e; "Anam-babam sana feda olsun! Şu iki devemden birini al" dedikten sonra Hz. Peygamber,

"ancak parasıyla alırım" demiştir.
[47]

 hadisin zahirinden bunun tevliye bey'i olduğuna işareti vardır. Şu halde Hz. Ebubekir deveyi aldığı fiyata
Hz. Peygambere vermiştir. Allah (c.c.) daha iyisini bilir. Bu gibi alış-verişlerin sahih olması için malın fiyatının ne kadar olduğunun müşteri ve
bayi tarafından malum olmasıdır. Eğer satıcı veya alıcı biri veya ikisi malın kaça alındığını bilmezse ikinci satış akdi caiz değildir. Hatta ve hattaki
ikinci akdin yapıldığı mecliste alıcıya bilgi verilse bile gene akid caiz olmaz. Bu hususa da dikkat edilmesi lazımdır. Satıcı, ben bu malı aldığım
fiyata sana satıyorum, dese yalnız mala ödediği para bu akdin içine girer, malın masrafları almış olduğu fiyatı eklenmez. Fakat satıcı, bu malı bana
malolduğu fiyata sana satıyorum, derse, malın nakil ücreti, depo ücreti ve diğer masrafları alıcıdan istenir.
 
2- Batıl ve Haram Satışlar
 
Satış akdi batıl ve haram alışverişler. Fıkıh alimleri bu çeşit alışverişten insanları men etmişlerdir. Onları şu şekilde sıralayabiliyoruz:
1) Meçhul olan malın satışı; Olgunlaşmamış meyvenin satımı, koyunun yününü üzerindeyken satmak, memedeki sütü satmak haram ve bey'i
batıldır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz nehyetmiştir:



Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efnedimiz olgunlaşmamış meyvenin dalındayken, koyunun yününün koyunun üzerindeyken, sütte bulunan yağı sütün

içindeyken satılmasını yasaklamıştır. 
[48]

Öyle şeyler satılanın miktarı meçhul olduğu için, batıl ve haram satışlardan sayılmıştır. Zira sütün içindeki olan yağın miktarı, memelerdeki sütün,
hayvan üzerindeki yünün, miktarı tam olarak bilinmez, bunun için bunlar hepsi de gerer, aldatma ve hile olduğu için, batıl ve haram satışlardır.
Öyle satışlardan hem satıcı, hem de alıcı günahkar olurlar. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle nehyetmiştir:
Resulü Ekrem (s.a.v.) yenebilecek hale gelmeden önce meyvelerin satışını men etmiştir. Bundan maksad hem satıcı ve hem de alçıyı me-netmiştir.
Hatta halk daha da ileri giderek çiçek halindeki ağaçların meyvelerini satıyor ve satın alıyordu. Allah'a, Rasûlü'ne, mal ve evladın fayda vermediği
ceza gününe imanı var olan kişi İslâm'ın hükmüne boyun eğmeli, şeriatın nehy ettiği bu çeşit alış-verişlerden, bundan büyük bir kâr olduğunu
düşünse bile uzak olmalıdır. Zaten öyle alış-verişlerden kesinlikle kazanç değil, daima zarar vardır. Zira meyveler bazen hastalık ve yıldırım gibi bir
belaya maruz kalabilir, bunun için meyveler yetişmez, bir hâle düşebilir. Bu nedenle meyve sahibi karşılıksız olarak para alır, bu şekildeki olan
yemek ise, insanların mallarını haksız olarak yemek demektir. Bu da haramdır, cezası da çoktur, bu hususta Ra-sûlüllah (s.a.v) şöyle

buyurmuştur:
[49]

Allah'ın meyvelere bir bela ve afet verdiğini gördüğünüz halde, sizden biriniz kardeşinin malım ne diye alır veya kardeşinin malını ne ile helal

edersiniz? 
[50]

Şu halde olgunlaşmamış meyveleri dalındayken satmak haramdır. Bu şekildeki aliş-verişin yasaklanması, halkın maslahatına da uygundur. Zira bu
gibi alış-veriş kavgalar meydana getirmektedir. Hatta ve hatta Öyle alış-verişin, kan akıtılmasına sebep olabilir. Bu münakaşa ve münazaa hepsi
Allah'ın hükmüne aykırı gitmenin neticesidir. Bunun için, tüm mü'minler hatta ve hatta tüm insanlar için en iyi emniyet, saadet ve huzur, en uygun
yol Allah'ın hükmüne ve şeriatına sarılmaktır. Ancak her hangi bir kimse öyle hareketi olursa o zaman ebedi saadete erebilir, Allah'ın rızası
kazamlabilir. Zira her hangi bir kimse Allah için, haram olan bir şeyi terk ederse, Allah kendisine ondan daha hayırlısını verir. Olgunlaşmış
meyvelerin dalındayken satılması caizdir. Bumu sebebi zahirdir. Çünkü meyveler olgunlaştıktan sonra o kadar zarar görmezler. Zira olgunlaşan
meyvenin kabuğu kalın çekirdeği büyük olur. Bunun için zarar görmesi çok nadirdir. Olgunlaşmamış meyvelerin ise kabuğu ince, çekirdekleri
küçük olduğu için derhal zarar görmektedir. Alıcı o memleketin toplama zamanına kadar dalında bırakabilir. Fakat meyveleri satan kişi derhal
toplamayı şart koşarsa, o zaman şarta bağlı olur. Renkli meyveler iyice yetişmesi, sararma veya kızarmalarından veya iyice olgunlaşmanın diğer
nişanlarının belli olmasından meydana gelmektedir. Eğer meyvenin rengi olmazsa o zaman tadından anlaşılır. Örneğin; ekşilerin eksilmesi, incirin
yumuşaması, tatlı olanların tatlılaşması gibi.
Hz. Peygamberin hurmaların alacalanmadan yani kızanp sararmadan satılmasını yasak etiği rivayet edilmiştir. (Buhari, Müslim) Netice olarak
olgunlaştıktan sonra ağaçların üzerindeki meyvelerin satılması caizdir. Öyle meyvelerin satılması için de tartmak veya ölçmek gerekmez, çünkü
tahmin kafidir, ekinlerin satılması ile, tanelerin sertleşmesi meydana geldikten sonra satılması caizdir. Bazı meyvelerin ağaçtan toplandığı takdirde
satılması caizdir, eğer bu meyvelerde meşru olarak faydaları meydana çıkarsa, eğer faydaları olmazsa o zaman satılması caiz değildir. Örneğin,
üzümün kurumu gibi ne kadar olgunlaşmamış ise de. Fakat yaraması halinde olduğu için, satılması caizdir. Ve aynı zamanda satılmasında da zarar
ve aldatma yoktur.
2- El-Urban veya Urban (kapora) satışı: Kişinin sattığı malın parasının bir kısmını kapora olarak alması ve satış muamelesi yapılmadığmda o
kaporanm satıcının malı olması, ancak satış akdi tamamlanırsa alman kaporanm malın fiyatına dahil edilmesidir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.)
Efendimiz bunu nehyetmiştir.

Resûlüllah (s.a.v.) Urban denilen alış-verişten nehyetmiştir. 
[51]

 Böyle bir alış-veriş şartlı olduğu için sahih değil. Zira bu alış-verişde haram ve
batıl olan akid esnasında kapora şartı koşulmasıdır. Satıldığı zaman öyle bir şart koşulmazsa, akid tamamlandıktan sonra satıcının, paranın bir
kısmını istemesinde bir sakınca yoktur. Fakat akid fesh olduktan sonra satıcıya verilen kapora parası müşteri tarafından rızası gösterilirse o zaman
kapora parası satıcıya helal olur.
3- Borcu borç ile satmak: Bir kişinin başka bir adamda alacağı vardır. İkinci kişinin de üçüncü bir kişide alacağı vardır, bu alacaklı olan iki kişiden
biri, alacağını üçüncü kişinin borcu ile satar ki işte bu çeşit alış-verişler haram ve batıldır.
Rasûlullah (s.a.v) kali (borcu) borç ile satmayı menetmiştir." Hadisteki olan kali kelimesi, borç demektir. Kele'e-yekle u kökünden gelip erteleme
ve tehir demektir. Bazı alimlere göre tarifi şöyledir: Bir kişi belli bir müddet sonra parasını verip malı teslim almak üzere bir malı saün alır. O malın
teslim zamanı gelse satıcı malı teslim edemez. Ve aynı zamanda müşteriye: Ben deki olan malını üç ay bende kalmak üzere 10 milyon liraya sat,
demesi ve alıcı da bunu kabul etmesidir. Bu şekildeki olan borcu borç ile satmak batıl ve haramdır. O şekillerinden biri de şudur: Kişinin, bir
şahıstaki alacağını hazır bir mala karşılık satması veya üçüncü kişilere satması. Zira sattığı malı (alacağını) teslim etmeye kuvveti yoktur. Kişi
alacağını bir mal karşılığında borçluya satarsa, örneğin: "sendeki olan bir milyon liramı bir çorap karşılığında sana veriyorum veya sendeki 10
milyon liramı beş milyon lira karşılığında sana veriyorum' dese, borçlu da çıkarıp verse o akid kesinleşmiş olur. Zira bu sulhun bir çeşididir. Sulh
ise sahihdir. Zira Abdullah b. Ömer'in rivayet ettiği şu hadisle de istidlal edilmiştir.
"Baki de (Baki, Medine'de geniş bir sahanın adıdır, mezarlık yapılmadan evvel burada pazar kurulurdu) deve satardım. Bazan semeni dinar yani
altın para alırdım, bazan altın parayı yerinde satar ve yerine dirhem yani gümüş para alırdım. Bazen de dirhemi yerinde satar ve yerine dinar

alırdım. Rasulullah'a gelip bu konunun hükmünü sordum, kıymeti mukabilinde olursa bir sakıncası yoktur" buyurdu. 
[52]

İbn Ömer'in 'Ben dinar ile satıyorum, sözünden maksad, dinar üzerinden borca veriyorum. Sonra dinar mukabilinde dirhem alıyorum" demektir. İşte
bu borcu borçludan belli bir mala karşılık almaktır.
4- Kişinin satın aldığı malı teslim almadan evvel bir başkasına satması da batıl ve haramdır: Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle
buyurmuştur:

Herhangi bir kimse yiyecek maddesi satın alırsa, onu kabz etmeden evvel başkasına satmasın. 
[53]

İbni Abbas (r.a.) bu meselede:



"Her şey gıda maddeleri gibidir. Teslim almadan evvel satılmasının sahih olmadığını söylemiştir. 
[54]

Burada malın eski sahibine satılmaması lazım gelir. Şayet başkalarına satılırsa satış akdi sahihdir, alınan mal teslim almadan evvel aynı fiyatla eski
sahibine verilirse bu sahih olur, fakat eski sahibine de başka bir fiyata satması caiz değildir. Zira bu mesele Hz. Peygamberin neh-yettiği hükmüne
dahildir. Şu halde alınan malı aynı fiyatla mal sahibine vermek geçerlidir. Zira bu yeni alış-veriş kısmında değil, mal sahibini eski alış-verişten
affetmektir. Bunun zahiri her ne kadar yeni bir satış şeklinde ise de yeni bir satış değildir.
5- Kumar gibi olan alışverişler: Bunlar satılan malın miktarı bilinmediği veya alıcı-ve satıcının isteği haricinde yapıldığı için haram ve batıldır. Bu
tip satışlar; münabeze yani atma ile mülamese yani dokunma yapılan alış-verişlerdir. Örneğin; miktarı malum olan bir malı satıcı ne zaman
müşteriye satarsa ya da alıcı ne zaman o mala dokunursa, veya satılık bir malın miktarı belli olmadığı halde, satıcı o malı alıcıya atar veya alıcı
ona dokunursa, bu şekildeki olan alış-veriş sahih değildir. Zira birinci surette iki tarafın iradesinde bozukluk vardır. İkincisinde ise satılan malın
miktarı belli değildir. Zira satıcının ne zaman satacağı veya alıcının ne zaman dokunacağı bilinmemektedir. Ki biri diğeriyle alış-veriş yapabilsin.

Ebu Said el-Hudri (r.a.) şöyle demiştir:
[55]

Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz münabeze (atmak) ve mülaseme (dokunmak) ile alış-verişden men etmiştir. 
[56]

Münabeze: Bir kimsenin kendi kumaşını başka bir kimseye satması, başkası da kendi kumaşını berikine atmasıdır. Mülamese ise, kişinin gece veya
gündüz arkadaşının kumaşına eliyle dokunmasıdır. Ki o bu kumaşı bundan başka bir suretle evirip çeviremez. Bu atma ve dokunma onlann alış-
verişi olur. Bir de Bey'ul.Hesad denilen alış-veriş çe-şidide mana ciheti de mülamese gibidir. Bey'ul-Hesad: Satıcı ile müşterinin tayin ettikleri
mallara içlerinden birini taş atması ve taşın isabet ettiği malın satılması demektir. Bu da caiz değildir. Zira Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz bundan
nehyetmiştir.
Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, taş atma suretiyle yapılan alış-verişi nehyetti. O batıl olan alış-verişlerdi  den
günümüzde yapılan bazı uygulamalar da böyledir. Örneğin; Bir takım eşyalar bazı yerlere konmakta, onların üzerine satış yapılmakta veya halka
atılmakta ve halanın üzerine geçtiği şey müşterinin malıdır veya bir takım eşyalar için rakamlar konan çarklar ve dolaplar çevirmekte, çarkın
İbresinin üzerinde durduğu rakamın işaret ettiği eşya müşterinin olmaktadır.
6- Bir alış-ı erişte ifct alış-ueriş; Bir alış-verişte iki alış-veriş, kişinin akid sığasında iki akdi aynı zamanda söylemesidir. Örneğin; Satıcının 'şu
dairemi sana parasını şimdi verirsen 10 milyon liraya, bir yıl sonra verirsen 20 milyon liraya sattım" demesi, müşterinin de bunu "kabul etmesi veya
satıcının "şu arabayı 6 milyar liraya sattım, ancak sen de daireni bana aynı fiyata satacaksın" demesi, bir alış-verişte iki alış-veriştir. Öyle alış-
verişler hepsi batıl ve yasaktır. Zira birinci misalde fiyat meçhuldür. İkinci misalde ise akid bir şarta bağlanmaktadır. Zira peşin alış-verişte şartın
koşması sahih değildir.

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: "Rasûlullah (s.a.v.) bir alış-verişte iki alış-veriş yapmayı yasaklamıştır.
[57]

Şu halde taksitle satış akid esnasında iki fiyat söylenmemek şar-tıyle caizdir, bir mahzuru yoktur. Fakat iki fiyat üzerine birden akid yapılırsa bu
sakıncalıdır. Alıcı ve satıcı akidden evvel peşin fiyatın ve taksitli fiyatını konuşurlar. Sonra taksitle alış-verişe karar verirlerse, o zaman akid
şahindir. Alış-veriş de bir kolaylık, bir huzurdur. Zira tüccar mal veriyor ve karşılığında alıcı ona para veya başka bir şey vermiyor. Tüccar da
müşteriden verdiği malın cinsinden bir fazlalık almıyor, nakid paranın taksitli paradan üstün olduğunda hilaf yoktur. Şu halde peşin olarak verilen
az para veya mal, gelecekte verilecek çok para veya maldan daha üstündür.
3- Haram yani yasak olduğu halde batıl olmayan satışlar:
Bu alış-verişler, şartın veya rükünlerinin noksanlığından değil de, belki harici bir nedenden ötürü yasak kılınmıştır, bu alış-verişlerde şunlardır:
a) el-müserrat. Sığır, deve veya koyunun sütünün fazla görünmesi için bir kaç gün sağılmadan bekletilip satılmasıdır. Bu sebeple alıcı, o
hayvanların her gün böyle süt verdiğini zannederek fiyatının artmasına neden olur. Böyle bir satış meydana gelirse akid sahih olmakla beraber satıcı
günahkar olur. Alıcı bu durumu farkederse malı geri verme hakkına sahiptir. Zira öyle durumlar ayıplı mal hükmündedir. Müşteri malı iade
ederken sağmış olduğu sütün yerine bir ölçek (2.5 kg.) hurma veya sağdığı sütü verir. Alıcı bu hileyle beraber razı olursa, o zaman satıcıdan bir şey
talep etme hakkına sahip değildir. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Satışa çıkarılacak olan deve ve koyunların sütlerini sağmamak suretiyle memelerinde hapsetmeyin. Bu şekildeki olan bir hayvan satın alan kişi
onun sütünü sağmış ise, kendisine en iyi iki şıkdan biri hak olarak seçebilir. Buna olursa almış olduğu hayvanı iade etmez. Razı olmazsa hem
hayvanı geri verir, hem de (sütünü sağması karşılığında) bir sa' yani ölçek hurma verir. Eti yenen hayvanların tümü deve ve koyuna kıyas edilir.
b) el-Necş (müzayedeli ve kandırma) alış verişi. Terim olarak örtmek ve gizlemek manasına gelmektedir. Kişi maksadını örttüğü ve gizlediği için
bu satışa necş denmiştir. Bu çeşid satış haramdır.

Peygamber (s.a.v.) artma ve müzayede ile alıcıyı kandırmayı yasaklamıştır.
[58]

 Böyle bir satış, daha evvel satıcı ile alıcı arasında planlan-mışsa,
ikisi de günahkar olur ve aynı zamanda alıcıya muhayyerlik hakkı vardır. Eğer onun aksi ise, aksi olur. Yani dönme hakkı doğmaz.
c) Yerli tüccarın yabancı kişinin mallarım onun adına satması örneği: Çölden veya yabancı bir yerden gelerek malını satmak isteyen kişiye, yerli
tüccarlardan birinin, "ben bu malı peyderpey daha pahalıya satayım" demesi gibi. İşte bu malın böylece satılması haramdır. Zira Rasû-lü Zişan
(s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
İbn Abbas'tan şöyle rivayet olmuştur:
Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz meta getiren süvarilerin (pazar haricinde) karşılanmalarını ve şehirlinin bedevi namına malını satmasını nehyetti.
Yani şehirli, bedeviye simsarlık yapmasın manasına gelir, demektir. Bu yasağın ve nehyin nedeni, halkı sıkıntıya ve darlığa düşür-mesidir. Şu
halde normal bir yolda komisyonculuk yapmak caizdir. Şe-hire getirilen malları onların satması, halkı darlığa ve sıkıntıya sokmak demek manasına
gelmez. Hatta ve hatta onların satmaları hem mal sa-hibleri, hem de halk için daha faydalıdır.
d) Tüccarların şehirin dışına çıktıktan sonra ticaretle uğraşan kervanları karşılayıp piyasanın fiyatını bilmeyen kervanların mallarını düşük fiyatla
satın aldıkları da haram olmakla beraber akid sahihdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Mal getiren tüccarları (pazar yerine gelmeden evvel) çıkıp karşılamayın.
[59]



Kervan sahipleri çarşıya geldikten sonra kendi malın fiyatlarını
gördüklerinde onlar için muhayyerlik hakkı vardır. Ve aynı zamanda alış-verişi feshetme yetkisine sahiptirler. Zira Rasulullah (s.a.v.} şöyle
olmuştur:
Kim ticaret metamı yolda karşılar ve ondan saün alır da arkasından malını yolda satan mal sahibi çarşıya gelir, rayiç fiyatı öğrendiğinde

(aldandığını anlarsa) o zaman muhayyerlik hakkı kendisine vardır. V ederhai satışı bozabilir.
[60]

e) İhtikar (kara borsa): Kişinin halkın zaruri ihtiyaçları sayılan gıda ve giyim eşyalarını saün alıp saklaması ve pahalandığında satması-dır. Bu çeşit
satış haramdır. Zira peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"İhtikarı, ancak asi, günahkar olan yapar."

"Ancak günahkar ve asi olan kimselerden başka hiç kimse ihtikar yapmaz. 
[61]

İnsanların zaruri ihtiyaçları karşılanamayıp sıkıntı baş gösterdiğinde ihtikar yapan karaborsacı elindeki malları normal bir fiyatla millete satmak
üzere zorlanır. Şayet satmadan vazgeçerse o zaman kadı o-nun mallarını satar ve parasını kendisine teslim eder. Fakat gıda maddelerini pazar ve
çarşılarda bol iken alıp depo etmek, ondan sonra ihtiyaç duyulduğu zamanlarda satmak; örneğin; peynirin satın alınıp saklanması, karaborsacılık
ve ihtikar değildir. Meşru bir ticarettir ve halk için faydalı bir iştir. Bununla beraber ülke için faydalı olduğu için ve bu malları bolluk zamanında
alıp koruma imkanı olmayanlar için koruyanlar büyük sevaba nail olurlar.
f) Bütün malını haram yollarla kazanmış kişiyle alış-veriş yapılması: Tıpkı; domuz, içki, murdar et, köpek ve benzeri şeyleri satarak veya piyango,
rüşvet ve kumar gibi gayr-ı meşru yollarla kazanan yahut haram bir iş gibi karşılığında ücret alan kimse ile bir şey satmak veya ondan bir şey almak
haramdır. Aynı zamanda o kişiyle kira, icare, ödünç ve arıye gibi muameleleri yapmak ve yemeğini yemek haramdır. Eğer bütün malı ve kazancı
haram değlise yani haram ve helal birbirine karışık ise, onunla alış-veriş ve diğer muameleleri yapmak mekruhtur.
g) Satış üzerine satış veya pazarlık üzerine pazarlık yapılması: Muhayyerlik müddeti içinde birisi alıcıya gelip "sen bu satış akdini boz, aynı paraya
senin aldığın maldan daha iyisini sana veririm veya aynısını daha ucuza veririm" demesi gibi, diyerek kendi malını satmaya çalışmaktadır.
Pazarlık: Adamın biri pazarlık yaparak ve satıcı ile anlaşma safhasında iken, başka bir adam gelip satıcıya; "sen bu satışı boz, ben bu malı senden
daha pahalıya satın alırım" demesi gibi bunların hepsi haramdır. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.) Eendimİz şöyle buyurmuştur:

Bir kimse kardeşinin ahş-verişi üzerine alış-veriş yapmasın. Bir müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. 
[62]

Bu davranışların haram oluşunun sebibi, halk arasında düşmanlığın yayılmasına, sıla-i rahimin kesilmesine, toplumun sıkıntıya düşmesine sebep
olması. Zira İslâm, insanları birbirine sevmeleri, aralarındaki bağlan kuvvetlendirmeleri ve ilişkilerinin kopmamasını hedeflemiştir.
 
Alış-Verişin Adabı
 
a) Alırken ve satarken müsamahakar olmak. Satıcı parayı almak için kolaylık göstermeli. Fiyatı biraz düşürerek ikramda bulunmalıdır. Alıcı ise
aldığ mal hususunda kolaylık göstermeli, şartlarda aşırıya kaçmamalıdır. Borç verildiği zaman, borçlu sıkındıda ise müsamaha göstermeli,
borcunu ödemesi için mühlet verilmelidir. Borçlu olan kimsede alacağını isteyen kişiye şiddet göstermemeli, onu oyalayıp sıkıntıya
bırakmamalıdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Alllah o kişiden razı olsun ki sattığı zaman da, aldığı zaman da alacağına istediği kolaylık gösterir. 
[63]

b) Muamelede dürüst ve doğru olmak. Satılan malın ayıplan ve meziyetleri alıcıya olduğu gibi söylenmelidir. Eşyamn nerede yapıldığı, nerede
yetiştiği ve bu gibi hususlarda yalan söylememelidir.
Tirmizi'den Şöyle rivayet edilmiştir:

Doğru ve emin tüccar; peygamberler, sıddıklar ve şehidlerle beraberdir. 
[64]

Başka bir hadiste ise şöyledir:
Satıcı ve alıcı birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerdirler. Bunlar mala ve paraya ait hususlan birbirlerine olduğu gibi beyan ederlerse bu ahş-
verişleri kendilerine mübarek kılınır. Eğer iki taraf yani mal ve para ile ilgili hususlan gizleyip yalan söyleyenler ise bu alış-verişlerinin bereketi

giderilir. 
[65]

c) Alış-veriş yaparken doğru bile olsa yemin etmemek gerekir. Zira alış-verişte çok yemin etmek de Allah'ın ismini (yemini) ucuzlatmak (yeminin
değerini düşürmek) söz konusudur. Allah Teâla şöyle buyurmaktadır:

İyilik etmek, sakınmak, insanlar arasında ıslah etmek hususunda yeminlerinize Allah'ı hedef ve engel kılmayın. Allah işiten ve bilendir. 
[66]

Hz.Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur:

Yemin, malın revaç sebebidir. (Zannolunur)... Hakikatte ise bunun aksidir. Yani malın ve kâruı iflas sebebidir.
[67]

Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Üç sınıf vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır." Rasûlüllah
buna uyan ayet-i üç sefer okuduktan sonra; "Umduklarına erişemediler ve ziyan ettiler" dedi. Ebuzer, onlar kimlerdir ey Allah'ın Rasûlü, diye
sordu. Rasûlüllah (s.a.v.); "Elbisesini (büyüklenerek yere kadar) salıveren, verdiği şeyi minnet eden yani başa kakan, yalan yere yemin ederek

ticaret metatna sürüm verendir. 
[68]

 buyurdu.
d) Çarşı ve pazarlarda çok sadaka vermek, orada yapılan hataların keffareti olur. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Kays b. Ebi Ğaraze şöyle rivayet ediyor:
Rasûlüllah (s.a.v.) bize (alış-veriş mahallimize) geldi. Bize simsarlar deniyordu ve 'Ey tacirler topluluğu! Şeytan ve günah sahsa katılırlar, onun için

[69]



siz satışınıza sadaka karıştırın." buyurdu.
e) Alış-verişe şahit tutmak ve onu yazı ile sağlama almak. Eğer al borca satılıyorsa, iki şahit tutup borcun miktarını ve ödenme zamanını yazmak
gerekir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Ey iman edenler! Birbirinize belirli bir zaman için borç verdiğinizde onu yazın. 
[70]

Bununla beraber iki kişiyi şahit tutun. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun, eğer iki erkek bulunamazsa, şahitliklerine razı olacağınız bir erkekle iki kadın şahit tutunuz." 
[71]

Bu şekilde hareket etmekte, daha fazla teminat ve tazminat vardır. Aynı zamanda müslümanlar arasındaki yardım ve merhametin artırılması
mevcuttur.
Allah Teala şöyle buyurmuştur:
Borç küçük olsun büyük olsun, onu süresiyle beraber yazmaya üşenmeyin. Bu sizin için Allah katında adalete en uygun, şahid-lik için en sağlam ve

şüpheye düşmemenize daha yakın bir durumdur. 
[72]

 
İne Satışı:
 
Bu faizli olarak deyn olmaya hile yapılmasıdır. Örneğin; bir adam vadeli ve deyn karşılığında veya mebiin semeni kabzetmeden önce bir şey satar,
sonra o mebii derhal satın alır. Bu satışa "ine" denilmesinin nedeni belli bir müddete kadar bir mal satan onun semenini, peşin, hazır olarak
almasından ötürüdür. Bunun aksi de aynı bunun gibidir. Örneğin; bir adam belli müddete kadar belli bir bedel karşılığında bir şey satar. Sonra o şeyi
bir başka bedel yani semen ile vadeli olarak veyahut daha az bir bedel ile peşin olarak satın alır. Birinci misalde malum olan müddetin sonunda
birinci semenin hepsini verir. Bu şekildeki olan her iki semen arasındaki fark, malı satan kimsenin almış olduğu bir riba veya faiz olur. Bu işlerin
hepsi alım-satım yolu ile riba ve faizli borç almaya karşı bir hiledir. Şu halde satanın da satın alanın da faizli işlem kasdı açık olarak meydandadır.
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
el-Aliye dedi ki: Ben Zeyd b. Erkam'dan çocuğu olan bir cariye yani onun ümrnü veled olarak ben ve Zeyd'in hanımı Hz. Aişe (r.anha)'nin yanma
geldik. Zeyd b. Erkam'dan çocuğu olan cariye el-Aliye dedi ki: "Ben Zeyd b. Erkam adına bir köleyi Ataya sekiz yüz dirhem karşılığında sattım
sonra ondan (peşin) altı yüz dirheme satın aldım." Hz. Aişe dedi ki: "Sattığında çok kötü aldığında çok kötü olmuş. Zeyde bunu haber ver: Eğer
tevbe etmeyecek olursa Rasûlüllah (s.a.v.) ile beraberinde yapmış olduğu cihadını yok etti demektir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"İnsanlar dinar ve dirhem konusunda cimrilik gösterir. İne satışı yapmaya başlar, ineklerin arkasından giderAllah yolunda cihadı terkederlerse
Allah başlarına belayı indirir. Ve tekrar dinlerine geri dönünceye kadar bu belayı üzerlerinden kaldırmaz." Ahmed ve Ebu Da-vud sahih olduğunu
tesbit etmişlerdir. Cumhura göre böyle satış fasittir. Zira bu faize giden bir yoldur.
Bir adam başka bir adama borç olarak bedel mukabilinde bir şey satsa, ondan sonra aynı o şeyi ondan peşin paraya satın alsa örneği yüz kantar
pamuğu bir sene sonra kabzedilmek üzere beş bin liraya satsa, ondan sonra satıcı bu yüz kantar pamuğu peşin olarak dört bin liraya geri olarak satın
alsa, bu misalde her iki satış akdi sahih olur. Zira bu akün rükün ve şartları vardır. Bu çeşid satışlar Malikilere göre vadeli satışlar adı verilir. Bazı
alimlere göre öyle satışlara "büyüuline" adı verilir. Beyü-line ise yukarda geçtiğimiz gibi haramdır. Malikilere göre vadeli satışlar müşterinin
aldığı bir şeyi satanına veya vekiline bir müddete kadar satmasıdır. İne satışı ise bir adamın başka bir adama: "Sen peşin olarak on liraya bir mal
satın al, ben onu senden belli bir müddete kadar on iki liraya satın alınm." söylemesiyle yapılan satışlar. Malikilere ve Hanbelilere göre bu akit

batıldır.
[73]

Tek bir satışta iki satış akdi veya bir satış beyinde iki satış: Peygamber (s.a.v.)'in tek akitte iki satışın ve iki şartın koşulmasını nehyet-tiği sabittir.
Ebu Hureyre'den şöyle dediği rivayet edilmektedir:
Peygamber (s.a.v.) tek bir satışta iki satışı neyhetti"
Amr b. Şuayb'm babasından, onun da dedesinden rivayetine göre şöyle demiştir:
Rasulullah (s.a.v.} şöyle buyurdu:
Hem selem hem satış ve bir satışta iki şart, tazmin etmeyeceği şeyin kân ve yanında olmayan şeyi satması helal değildir."
Tazmin etmeyeceği şeyin kân"ndan kasıd şudur: Kişinin maiyeti altına almadığı bir malın kârını alması caiz değildir. Örneğin; bir mal satın alır ve
onu ilk satıcısından kabz etmeden önce bir başkasına satar. Böyle bir satış batıldır ve kârıda caiz değildir. Çünkü satılan şey birinci satıcının

tazminatı altındadır. Alıcının tazminatı altında değlidir.
[74]

Bir satış akdinde iki satışın açıklaması hakkında ihtilaf edilmiştir. İmam Şafii şöyle demiştir:
Bunun iki çeşid açıklanması olur.
Birincisi: Her hangi birisi hakkında bağlayıcı olmak üzere; "ben sana veresiye iki bine, peşin bine satıyorum, hangisini seçersen onu alabilirsin"
der. Bu şekildeki olan satış batıldır. Zira bir tarafta belirsizlik bir tarafta da talik vardır.
İkincisi: "Bana atını satman şartıyle sana dairemi satıyorum" demesi suretinde olur. Birinci satış suretinin batıl oluşunun sebebi semenin ne kadar
olduğunun belli olmamasıdır. Bu akid ğarar kabilindedir. Onun için akdin tamamlandığı zaman semenin ne kadar olduğu meçhuldür. İkinci satışın
haram kılmışının sebeblerinden birisi, başkalarının ihtiyaçlarını istismar etmeyi önlemektir. Bu şekildeki olan bir şey ise alıcının muayyen bir şeyi
satın almak zorunda olması halinde söz konusudur. Bu akitte rızanın hakikatini ortadan kaldıracak bir çeşit istismardır. Başka bir tarafı ise; bu
akitte aynı zamanda ğarar da vardır. Zira ikinci satışın meydana gelmesi veya gelmemesi bilinmemektedir.
Satışta iki şartın açıklanması konusunda da ihtilaf edilmiştir. Bu kişinin: "Ben sana bunu peşin olarak şuna, vadeli olarak da şuna satıyorum"
demesidir. Denildiği gibi; satıcının alıcıya: "Bu malı başkasına satmaması ve hibe etmemesi şart koşmasıdır" denilmiştir. Aynı şekilde; "Ben sana
şu malı şu kadara, senin bana filan malı şu kadara satman şartıyle satıyorum" demesidir de denilmiştir. Bu şekildeki olan satış akdine iki satışın ve
aynı akitte iki şartın aynı anlama geldiği ortaya çıkmaktadır.



Fakihler bunun hakkında farklı görüşlere sahiptir.
Hanefilere göre böyle bir satış fasittir. Zira bu satışta hem talik hem de belirsizlik vardır. Semenin peşin veyahut vadeli ödeneceğini belli
etmemiştir. Şayet belirsizlik ortadan kaldırılır ve iki şekilden birisi kabul edilirse o zaman akit sahih olur.
Şafiilere ve Hanbelilere göre böyle bir akit batıldır. Zira ortadaki mübhemlik nedeniyle bu ğarar satışları kısmmdadır. Çünkü satıcı kesin olarak bir
satışa karar vermemiştir. Diğer bir nedeni ise semenin belirsiz olmasıdır. Bu da bilinmeyen sembol rakam ile satış geçerli olmaz. Ayrıca iki
bedelden birisi muayyen değildir. Malum da değildir. Bu da: Ben sana dairelerimden birisini satıyorum" demesi gibi caiz değildir.
imam Malik'e göre böyle bir satış şahindir ve bu muhayyerlik kısmında olur. Akit iki halden birisi hakkında sahih olur.
Ebu Hanife ile Şafıiye göre şarap imalatçısına üzümün satışı kera-atle beraber sahilidir. Müslümanlarla savaşacak kimseye silah satışı a böyledir.
Zira bizler onun gerçekten o üzümü şarap yapacağını yahut 1 silahla müslümanlara karşı savaşacağını kesin olarak bilemiyoruz.
Malikilerle Hanbelilere göre şarap yapacak kimseye üzüm suyu satmak batıldır. Harb veya fitne ehline ya da yol kesenlere silah satmak da, bu yolu
tıkamak için aynı şekilde batıldır. Zira harama ulaştıran şey de haramdır. Zira Cenab~ı Allah şöyle buyurmuştur:

"Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmanınız. 
[75]

Satış, şarap ve domuz gibi haram kılınmış bir semen karşılığında olursa, Hanbelilere göre fasittir. Zira bunlar bazı kafirlere göre ne kadar bir mal ise
de şeriata göre bunlar kıymetli mal değildir. Eğer iki bedelden birisi semavi her hangi bir dine göre mal değilse satış batıldır. İster bu mebi yani
satılan olsun, isterse semen olsun. Meytenin, kanın ve hür insanın satışı batıldır. Aynı zamanda bunların karşılığı olarak satış da batıldır. Şarap
karşılığında elbise satmak yahut elbise karşılığında şarap satmak fasittir. Eğer bunun mebi olarak teayyünü olursa bu sefer satış batıldır. Örneğin;
dirhemlere karşılık şarap satmak veya şarap karşılığında dirhem vermek batıldır. Buna göre; semen haram kılınmış ise, o zaman kıymet
karşılığından akit olur. Cumhura göre böyle bir satış batıldır. Hanefiler, Malikiler ve Hanbelilere göre; Ama'nın satışı ve satın alması, icaresi, rehni
ve hibesi sahihtir. Satılan şeyi tanımasını sağlayacak şekilde -bu yollarla bilinebilen şeyler için dokunmak, koklamak, tadına bakmak gibi ağaç
dallarında bulunan meyveler, evler ve akarlar için de niteliklerini belirtmek gibi. Satılan şeyi bilmesine yarayacak şekilde olmak üzere onun lehine
muhayyerlik sabittir. Bunun delili ise; "Satış ancak karşılıklı rıza ile olur." hadisidir.
Diğer başkası da şöyledir: Dilsiz kişinin işareti de onun konuşmasının yerini tuttuğuna göre, körün koklaması ve tad alması da böyledir. Şafiilere
göre amanın alış-verişi ancak demir ve bunun gibi değişmiyen şeyleri körlükten önce görmüş olması halinde sahih olur. Bunun delilleri ise amanın

kaliteli olanı ayırdedebilme idrakinde kusur bulunmasıdır. Onun için akit yeri bellisiz olur.
[76]

Az miktarda ğarar, yani cehalet ve bilgisizlik üç kısımdır. İcma ile mumteni olan çok olanı, yani havada kuşun satışı gibi. İcma ile caiz kabul edilen
az olanı, yani evin temeli. Cübbenin pamuk miktarı gibi. O-nun hakkında ihtilaf edilen orta miktarı, yani bu çeşit ğarar ve bilmeme-liğin birincisine
mi ve ikincisine mi dahil olduğunda farklı görüşler vardır. Az olan miktarda fazla olduğu için çok hükmünde kabul edenlerde vardır. Hanefiler az
miktardaki ğarar ihtiva eden satışı caiz kabul etmişlerdir. Ceviz, badem, fıstık, taze bakla, üst kabuğu (çeltiği) içerisindeki pirinç, susam, başağında
buğday, ileride hıyarlık bahsinde açıklanacağı üzere kavun, karpuz ve nar gibi kabukları içerisinde bulunan şeylerin satışı misaldir. Malikilerle
Hanbeliler, az ğarar bulunan her çeşid şeyi veya zaruret nedeniyle ortaya çıkan her türlü az ğaran şartsız olarak caiz kabul etmişlerdir. Sözünü
ettiğimiz bu şeylerde olduğu gibi, Şafiiler ise bu gibi şeylerin alt kabukları içinde satılmalarını caiz kabul ederler. Bunların üst kabukları içindeki
satışları konusunda mezhepte meşhur olan iki farklı görüş vardır. Nevevi, Beğavi ve Şirazi sahih olmayacağı görüşünü tercih etmişlerdir. İmamü'l-
Harameyn el-Cuveyni ve Gazali ise "daha sahih olan, bu çeşid satışların sahih olacağıdır" demişlerdir. Zira Şafii (r.a.) kendisine taze bakla satın
alınmasını emretmiştir. Bununla beraber bu meselede her ülke halkının bunu reddetmiyerek bu şekilde alış-verişlerde bulunmaları gelenek ve
görünek halindedir. Şu halde biz mutlak olarak Maliki ve Hanbelilerin görüşlerini kabul etmekteyiz. Zira şimdiki insanların arasındaki olan bu çeşid
alış-verişler gelenek ve görenek halindedir. Buna benzeyen şeylerde her hangi bir ayıp veya kusur bulunduğu takdirde hıyar-ı ayb gereğince akdin

feshedilmesi de caizdir.
[77]

 
İslâm'a Göre Sigorta Şirketlerinde Sigortalanmanın Hükmü
 
Sigorta yeni bir şeydir. Onun hakiki manası ise miladi olarak 14. asnın başlarında İtalya'da deniz sigortası olarak meydana çıkmıştır. Sigortanın
çeşidi iki tanedir. Birisi yardımlaşma sigortasıdır. Ötekide malum aidatlar karşılığında sigorta gibidir. Yardımlaşma sigortaları: Bir kaç şahsın belli
oları bir afetinin meydana geldiği takdirde aralarında birisine isabet edecek zararı telafi etmek için belli olmuş bir aidat ödemeyi kendi aralarında
kabul etmek şartıyle yekvücud olmalarıdır. Belirli bir aidat ve ücret mukabelinde sigorta: Sigorta yapılan kişinin sigortacıya malum bir aidat
ödemeyi kabul etmesi suretinde meydana çıkar. İşte bu, ortak fertlerden meydana gelen sigorta şirketidir. Bu şirkette sigortacı belirli bir tehlikenin
ortaya çıkması halinde muayyen bir ödemeyi kabul eder. Günümüzde olan sigorta budur. O, bunun karşılığını ya belli olan bir şahsa öder. Yahut da
sigorta edilen şahsa veya mirasçılarına öder. Bu, her iki tarafı da bağlayan karşılıklı bir ivaz aktidir. Her iki çeşid arasındaki fark: Dayanışma
sigortasını üstlenen kendilerine sigorta yapılan şahıslardan farklı bir kuruluş değildir. Aynı zamanda bu kuruluşun üyeleri kâr sağlamak için
çalışmazlar, onların tüm çalışmaları yalnız üyelerden her hangi birisine gelebilecek hüsranlan tahfif etmek içindir. Muayyen olan bir aidat
mukabelinde yapılan sigortada ise sigorta edilen şahısların hesabına malum olan bir kârı meydana gelmesi hedef alan sigortacı (yani anonim
ortaklık) sigorta işini malum bir aidat mukabelinde üstlenir. Sigorta akdini mukabeleri ivaz akitlerinin harici-na istisna etmez. Zira muhtemeli olan
akitlerin tabiatı gereği aktin taraflarından her hangi birisi bazen hiçbir ivaz ele girmez. Yardımlaşma sigortalarının İslâm'a göre sahih olduklarında
bir şüphe yoktur. Zira böyle bir sigorta çeşidi, bağış akitleri kapsamına girer ve iyilik üzere dayanışma kısmmdadır. Zira her bir ortak
karşılaşılabilecek tehlikelerin etkisini tahfif edip ortaklardan birisine isabet edecek zararları tamir etmek üzere gönül rızası ile aidatını öder ve bu
konuda zararın tümüne de bakılmaz. İster bedeni kazalar ile ilgili olsun, isterse de yangın, hırsızlık, hayvanların Ölümü nedeniyle eşya üzerinde
olsun, aralarında hiç bir fark yoktur. Veya trafîkkazalan ve iş kazaların karşısında sorumluluklara karşılık olsun yardımlaşma sigortalarında durum
aynıdır. Acizlik, yaşlılık, hastalık, emeklilik gibi durumlarda da bunlar yararlı olur, demek yangın, kazaya uğrama, sel basma gibi zarar meydana
getiren musibetlere karşı müslümanlar birleşerek bir fon meydana getirmeli. Bu fonda, meydana gelecek para yardımı niyetiyle ödenmeli. Ziyan
zuhur etmediği takdirde hasıl olan kârı para verenler taksim etmeli, böylece sigortaya para yatıranların evhamlarının tahrikiyle meydana gelen



büyük sermayeyi şirket sahibi durumunda olan bir kaç kişi kendilerine tahsis ederek büyük kitleyi fakirleştirip küçük bir azınlığı zengin etme
neticesine varmamahdırlar. Sabit bir taksit ile sigorta: Deniz nakliye araçlarıyla deniz yoluyla idhal edilen mallardan telef olabilecekleri karşılık
teminat olmak üzere deniz sigortasının haram olduğuna dair İbni Abidin'in fetvası vardır. Harbi kâfirinin eman altında alınması konusu, buna kıya-
sen tacirin aşağıdaki üç sebeb dolayısıyle sigortacının malından telef olanın bedelini alması helâl değildir.
a)  Bu akid lazım, yani bağlayıcı olmayan şeyi iltizam etmektir. Zira tazminatın dört nedeni olarak kabul edilen şer'i her hangi bir neden ortalıkta
yoktur. Söz konusu dört neden şunlardır:
1- Öldürmek. Yıkmak, yakmak ve benzeri yollarla saldırı.
2- Ammaya aid yolda izin almaksızın kuyu kazmak gibi telef olmaya teşvik etmek.
3- Gasb, hırsızlık gibi emin olunmayacak şekilde ele geçirmek ve satılan şeyin satıcının elinde kalması.
4- Kefalet. Burada sigortacı, ne haksızlıkta bulunan bir mütecavizdir. Ne telefe sebep teşkil etmiştir, ne de sigortada muayyen bir kefalet altında
olan vardır.
b) Sigorta vedinin yani emanetçinin vedia yani emanet üzerine ücret alması halinde olduğu gibi vedianın telef olması takdirinde vediye tazminat
ödetmek çeşitinde değildir. Zira mal sigortacının elinde bulunmaktadır. Aksine mal gemi sahibinin elindedir. Eğer gemi sahibi sigortacı olsaydı, o
takdirde de müşterek bir ecir olurdu. Vedi olmazdı. Vedi ve müşterek acir olduğunda ise ölü suda batıp boğulmak ve yangın gibi sakınması
mümkün olmayan şeyin de tazminatını ödemezler.
c) Sigorta tağririn ve kandırmanın kısmında da değildir. Zira garr, yani tağrir yapan, aldatanın tehlikeyi bilmesi zorunluluğu vardır. Aynıca
mağrurun da bunu bilmeyen bir cahil olması gerekir. Sigortacı ise sigorta ettiği tacirleri aldatmak maksadıyle bunu yapmadığı gibi örneğin, batıp
boğulma tehlikesinin husule gelip gelmeyeceğini de bilmemektedir. Geminin batıp batmayacağını önceden bilmek mümkün değildir. Hem
sigortacının hem de tacirin tehlikeyi bilmesi halinde ise, hırsız, yol kesici tehlikesinin olmasında olduğu gibi, teminat (sigorta) caizdir. Fakat
sigorta buna uymamaktadır. Zira bir kişi bir başkasına: "Sen bu yola git, eğer bu yolda korkulacak şey olur ve malın alınırsa ben onun tazminatını

öderim." dese tazminatını öder.
[78]

İbni Abidin şunları da eklemektedir:
Eğer fasit olan sigorta akti, daru'l-harbde sigortacı ile sigorta edilenin müslüman olmayan harbi bir ortağı arasında yapılırsa yahut dar'ul-harbde
bulunan sigorta edilen tacir ile sigortacı arasında yapılırsa ve tacir ikinci durumda bedeli İslâm diyarında kabzederse zahire göre tacirin bu bedeli
alması helâldir. Zira fasit akit, dar'ul-harb'de iki harbi arasında cereyan etmiş ve onlann mallan nzası ile tacire ulaşmıştır. Buna mani yoktur. Şayet
akit dar'ul-İslâm'da kabz da dar'ul-harb'de olursa, harbinin nzası ile dahi olsa, bedelin alınması helal değildir. Zira İslâm ülkelerinde yapılmış fasit
bir akte dayanmaktadır. Sigorta işlemini bir tarafta mal, diğer taraftan da emek şeklinde olan mudarebe ortaklığı çeşitinden kabul etmekde sahih
değildir. Bunun iki sebebi vardır.
Birincisi, sigortası yapılan kişinin ödediği taksitler. Sigorta şirketinin mülkiyetine girer ve sigorta şirketi bunda dilediği gibi tasarruf etmekte
serbesttir. Eğer karşılığında sigorta yapılan olay meydana gelmezse, sigortalanan kişi zarar edecektir.
ikinci sebep, mudarebe ortaklığının sahih olmasının şartı, kârın mal sahibi ile işi yaparı (emeği ortaya koyan) arasında dörtte bir veya üçte bir
oranında dağıtılmasının gerekmesidir. Sigorta işleminde ise, sigortası yapılan sigortalının % 3 yahut % 4 gibi kârdan muayyen bir miktarı vardır. O
bakımdan bu mudarebe sahih olmaz. Eğer akitte bu sebeb asılsa bile, birinci sebep varlığını sürdürmeye devam eder. Nitekim sigortalının ölümü
halinde bazen sigorta olarak tayin edilen mitar mirasçılara değil aksine o sigortadan faydalanacak kişiye de gidebilir.
Mudarebe mal sahibinin Ölümü halinin tam aksinedir. Diğer taraftan sigortanın garanti veya kefalet türünden kabul edilmesi de sahih değildir.
Çünkü daha önce gördüğümüz garantinin meşru sebebinden hiç birisi yoktur. Ayrıca sigorta akitlerinin pek çoğunda "kefil olunan" diye kabul
edilmesi mümkün bir taraf bulunmaktadır. Trafik kazalarına karşı sigortada olduğu gibi kefil olunan bulunsa dahi bu kişi meçhuldür. Hakikat şu ki;
sigorta akti garar akitlerindendir. Aynı şekilde ma'kudun aleyhin var olması ile olmaması arasında mütereddit bulunan ihtimali bir akittir.
Rasulullah (s.a.v.) ise ğarar ve kandırma satışını nehyetmiştir. Buna mali iraz akitleri kıyas edilir ve bu ivazlı akitlerde satış akünde olduğu gibi
ğarar etki eder. Sigorta şirketleri ile yapılan sigorta akti, mali ivazlaşma akitleri türündedir. Dolayısı ile bunlara da ğararın etkisi sözkonusudur.
Nitekim diğer mali ivaz akitlerinde de ğarann etkisi vardır. Zaten günümüz hukukçuları da bu akitleri "ğarar akitleri" başlığı altında ele alırlar.
Sigorta ancak alacağı muhakkak olmayan, gelecekteki bir olay yahut da olup olmayacağı bilinmeyen gelecekteki bir olaya karşı yapılan o
bakımdan ğarar, sigorta akünden ayrılmaz bir unsurdur. Diğer taraftan sigortada ğarar/aldanma oranı az veya orta değil, aksine pek çoktur. Çünkü
sigortanın rükünlerinden bir tanesi de "tehlike"dir. Tehlike ise akit taraflarından herhangi birisinin iradesine bağlı olmayarak muhtemel bir olaydır.
Çok dahi olsa gararı ihtiva eden akün kendisi sebebiyle caiz kabul edildiği ihtiyaç durumunda (ki bu da kişinin eğer menedilen bu işi yapmayacak
olursa oldukça sıkıntılarla karşı karşıya kalacağı fakat helak olmayacağı bir duruma ulaşmasıdır) genel yahut özel olması veya teayyün etmesi şartı
aranır. Genel ihtiyaç, bütün insanları kapsayacak şekilde ihtiyacın orda olması demektir. Özel ihtiyaç ise bir belde halkı yahut belli bir meslek
erbabı gibi bir grup insana has ihtiyaçtır. İhtiyacın teayyün etmesinin manası ise, maksada ulaşmak için meşru bütün yolların tıkanması ve sadece
gararın söz konusu olduğu bu aktin açık bulunmasıdır. Günümüzde sigorta için genel bir ihtiyacın varlığı kabul edilecek olsa dahi, ona duyulan
ihtiyaç belirlemektedir. Çünkü sigortadan gözetilen hedefi teberru ilkesi üzerinde duran karşılıklı dayanışma esasına dayalı sigortalama yolu ile
gerçekleştirmek ve böylelikle arada kâr sağlamaya çalışan ve insanların ihtiyaçlarını istismar eden aracıyı ortadan kaldırmak mümkün olur. Çünkü
mevcud durumdaki sigorta, ihtiyaç olmadığı halde ileri derecede garan ihtiva eden bir uzlaşma akdidir. İslâm'da bu men edilmiştir. Buna göre
tüccarın ve başka sigortalıların helak olan şeyin bedelini sigortadan almaları helâl değildir. Çünkü bu, onu iltizam edenin ödemesi lâzım olmayan
bir maldır ve sigortacıya tazminat ödeme şartını koşmak batıldır. İslâm fıkhı ansiklopedisi Vehbe Zuheali, Suriye'de bulunan alimlerden Dr.
Mustafa al-Zerka ile Mısır alimlerinden Muhammed
Abduh, Şeltut Dr. Muhammed el-Behiyy gibi olan kimseler sigorta şirketini bir yardımlaşma şirketi olduğu için meşru olarak kabul etmişlerdir.
Dr. Muhammed el-Behiyy bunun hakkında açıklanması şöyle olmuştur: "Sigorta akti bir ahş-veriş kısmında değil, belki herhangi kimselerin
üzüntülerini hafifletmek için onlara yapılan bir yardımlaşmadır. Bundan başka bir şey değildir. Örneğin, tüccar ticaret metalan, ev sahibi evini,
köylü davarlarını, araba sahibi arabasını sigorta ettiriyor. Zira tek başına zarara girmenin ağır olduğunu ve musibet yükünü de tek başına
kaldıramayacağı, fakat başkasının yardımıyla yükün hafif olacağım tasavvur ediyor. Hayatını sigorta ettiren kimse de hayatını muhafaza etmek için



sigortaya gidiyor. Sigortaya başvurmaktaki niyeti gençken öldüğü takdirde aile efradına bir yardımlaşma kaynağı meydana getirmektir" diyor.
Büyük fakih Muhammed Necib el-Muti İmam Nevev'i el-Mecmû adlı ilavesini yazarken şöyle bir açıklama getirmiştir: "Sigorta kurumu tarafından
üyelere verilen tazminatın mubah olması hususunda farklı görüş yoktur. Zira bir kişi bir adama "malını at ben öderim" dese. Şayet mal sahibi malını

atsa ödemeyi söz veren kimse onu ödemeye mecburdur. 
[79]

Mısır ulemasından Mustafa al-Hammam'i ile İbn Abidin ve Rabıta-tü'1-Alem'il-İslamiyye'nin fıkıh heyeti Hey'etü Kibari'l-Ulema da sigortanın
haram olduğunu bildirmişlerdir. Mekke-i Mükerremede toplanan bu zevatlar şöylece sigorta hakkında açıklamaları olmuştur: Muhammed b.
Abdullah al-Subeyi, Salih b. Useymin Muhammed Reşid Kabbani, Mustafa al-Zerka, Muhammed ed-Reşid, Abdullah b. Humeyd'in başkanlığında
Muhammed Ali el-Harkan, Abdülaziz b. Baz, Abdul Kuddüs el-Haşimi, Nedevi ve Ebubekir Gümi'den müteşekkil fıkıh heyeti toplanarak sigorta
konularını ele alıp tetkik ettikten sonra Mustafa Zarka'dan bütün sigortanın çeşitleri haram olduğuna dair kanaatlerini açıklamışlardır. Verilen
kanaatları aşağıda özet olarak açıklamışlardır:
a) Sigorta ribel-Fadl ve ribe'l-Nesie'yi zımnından alır.
b) Sigorta muamelesinde bedelsiz olarak diğerlerinin malının alınması vardır. Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"Ey iman edenler! mallarınızı aranızda haksız yere yemeyiniz. 
[80]

c) Sigorta kumarın bir çeşididir.
d) Sigortada ğarar yani aldanma vardır.
e) Sigorta müdarebe kısmında da değildir.
f) Zaruret yasak olan şeyi mubah kılar" kısmından da değildir.
g) Burada örf istidlal etmekte olmaz.
i) Sigortanın mubah olması için maslahat istidlal göstermekte delil olmaz. Zira maslahat şeriata göre üçe ayrılır:
1- Şeriat onu kabul ettiği için helaldir.
2- Şeriat onu açıklamadığı için ve izahi müctehidlere kaldığı için ictihadi bir meseledir.
3- Şeriat onu reddettiği için haramdır. Çünkü sigortada ğarar ve kumar vardır.
k) Eşya aslında helaldir. Bu da helaldir. Gene bir belge teşkil etmez. Zira bu kur'an ve sünnete aykırıdır.
1) "Sigorta akdi bir şeyi başka bir adama vermek için yapılan sözleşmeye göre caizdir." demesi de bir şey teşkil etmez. Zira sözleşme meselesi bir
bağış ve ahlâki bir konudur. Ticaretle alakası yoktur. Zira sigorta yalnız olarak bir kâr karşılığında ayrı bir muameledir.
m) Sigorta akdini emeklilik meselesine göre kıyas etmek de hatadır. Zira emeklilik ül'ül-emr/vatandaşın velisi olarak kabul edilmiştir. Sözleşme
zamanı gelince tüm emeklilere maaş bağlanıyor. Aynı zamanda sigorta ya para yatıran kimse örneğin, alış-veriş, hibe, hediye gibi şeriatın kabul
ettiği kâr yollarından da değildir. Fakat imameyn'e göre; bir ülkede İslâm ahkamı tatbik edilmiyorsa ve aynı ülkede müslümanlardan başka veya
mürted olan kimsenin kurduğu bir sigorta şirketi varsa ondan tazminat almak caizdir. Bir de karşılıklı dayanışma, yardımlaşma esasına dayalı
cihetin de bir sigorta şirketi kurmak, ticari olmazsa yalnız ve yalnız dayanışma ve yardımlaşmak için olursa o zaman ihtilafsız olarak caizdir. İşte
öyle karşılıklı, yardımlaşma müessesesi kurulacak şirket Mekke'i Mükerreme'deki fıkıh kurulu da bunu caiz olarak kabul etmişlerdir. Fakat bu
günkü sigortaların kârdan başka hiç bir şey düşündükleri yoktur. Devlet, memur olan kimseye maaş verdiği gibi diğer başkalara da verebilir.
İsterse emekli maaşı olsun isterse başka bir işte çalışmış olsun fark yoktur. Hatta ve hatta ki maslahata nazaran çalıştırmadığı kimselere de maaş
verebilir. Hatibi Şirbiniye göre: Vergi ve öşür gibi şeyler kendi milletinden zorla alınıyorsa, bu mallar birbirine karışıp ayrılmaları zor olduğu için
ve aynı zamanda da sahipleri tanınmadığı, dolayı-sıyle o mal beyt'ül malın malı oluyor. O zaman devlet başkanı ve diğer yetkilileri istedikleri

milletine mecanen bağış yapabilirler. 
[81]

Ibn Abidin de devlet başkanı yani hükümdarın, maslahata nazaran devlet malından istediği kimseye verebilir diye ifadesi olmuştur. 
[82]

Bir de müslüman olan kimse hakkını hak etmiş ise, kafir olan hükümdardan maaşını alabilir. 
[83]

Su halde avrupa gibi yani müslüman olmayan bir ülkede veya kendi memleketinde bir gayri müslim'in yanında iş yapmak caizdir. Zira haramlığma
delalet eden bir şey varid olmamıştır. Kafirin yanında çalışmak caiz değildir. Söyleyen olmuş ise de, sözü senedsiz olarak söylemiş olduğu için
sözüne itibar olmaz. Zira Hz. Ali (k.veche) buyuruyor ki: "Bugün aç kalmıştım, Medine'nin etrafında iş bulmak için oraya vardım, ya-hudi bir
kadına rastladım. Onun yanında bir toprak yığını vardı. Bunu çamur yapacağını tahmin ettim. Bunun üzerine her bir su kovası taşımak için birer
hurma ile anlaştık ve onaltı kova getirdim ve bunun ellerimin içi kabarıp su toplamıştı. O çamuru yaptıktan sonra kadının yanına gittim onaltı tane

bana hurma verdi. Ondan sonra peygamber (s.a.v.)'e gittim, kendisine haberimi ilettim o da bu hurmalardan benimle beraber yedi. 
[84]

Teminat mektubu almak ve vermek kendi işini sağlama götürmek için kefil göstermek veya kefil olmak kesin olarak iyi bir şeydir. Buna hiç kimse
itirazda bulunmaz. Fakat ücret karşısında yapılırsa, yani teminat mektubunu isteyen kimseden her ay komisyon adı altında ücret alınırsa durum
değişir. Kefalet de ücretsiz akiddir. Şu halde kefil olan kimse veya müessese ücret şartı koşarsa kefalet batıl olur. Fakat İslâm'ın mubah gördüğü bir
işe girebilmek için teminat mektubunun getirilmesi mecburlu kılınırsa mecbur olan kimse ücret karşısında da olsa teminat mektubunu alabilir.
Kendisi için helal olsa da, müessese, ücret alan kimse için helal değildir. İsterse yurt içinde olsun isterse yabancı ülkelerde olsun taahhüt işlerinin
alınması teminat mektubuna bağlanmıştır. Teminat mektubu yerine onun bedeli olan parayı bloke (durdurmak, kefalet gibi) ettirmek de mümkün
olabilir. Yalnız bu iş yatırımcının tercih edeceği meslek değildir. Karşı tarafın kabul edeceği kefil de gösterilebilir. Fakat büyük yatırımlarda böyle
bir riski şahıs üzerine almak istemez. Şu halde banka bu konuda, miktarı belli bir meblağa kadar müteahhit bedeline kefil olmaktadır. İslâmî
ölçülere göre bir şeye kefil olmak caizdir. Fakat bu kefalet bir menfaat karşılığı olmamak şartıyîe caizdir. Zira kefalet bir sevap ve taattır. İmamlık,
müezzinlik, Kur'an-I Kerim talimi hizmetlerde taat kısımmdan olduğu için önceki Hanefi müctehidleri bunların hepsi ücretsiz olarak yapılması
lazımdır" dediler. Fakat devir değişti. Bunları ücretsiz yapan bulunmayınca dinin ve cemaatın zarara düşmemesi için, sonraki Hanefi fakihleri öyle
hizmetlerin devletten, vakıflardan veya kişilerden alınacak ücret ve maaş mukabilinde yapılabileceğine fetva verdiler. El-Kasani, kefalet de bir taat

[85]



olduğu İçin teminat mektubunda da alınan komisyon ve masrafları da başka taatlara kıyas etmek mümkün olabilir demiştir.
 
Necisin Ve Müteneccis Yani Sonradan Haram Olanın Satışı:
 
Hanefilere göre şarap, domuz, meyte yani murdar hayvan ve kanın satış akdi olmaz. Zira bunlar kesinlikle mal kısmında değildir. İnsan pisliğinin
satışı mekruhtur, gübrenin, hayvan pisliğinin satışında ise bir sev yoktur. Zira bunlardan menfaat ve fayda vardır. Çünkü verimin fazla olması için
araziye dökülür. Bunun için bu bir mal sayılır. Şu halde mal pislikten farklı olarak satışın yeridir. Zira pislik ancak başkası ile kanştırılsa o zaman
faydalı olur. Pisliğin kendisine karışmış olduğu zeytinyağı gibi başka şeyle karışmış olan bir şeyin satılması da caizdir.
Hanefilere göre köpek, pars, arslan, kaplan, kurt, kedi ve bunlar gibi dişi olan yırtıcı her hayvanın satış akti de sahihdir. Zira onlara göre bunlar
maldır. Zira hakikaten bunlardan yararlanma mümkün olur. İs-lâmî ölçülere göre bunlardan avlanmak, muhafazalık yaptırmak için yararlanmak
helaldir. Bunun için bunlar maldırlar. Yılan, akrep gibi haşe-rat ve sürüngen hayvanlardan fayda görmek için bunlann satışı da sahihdir. Necaset
bulaşmış olan şeyin satması fakat yemekten başka yollarla tabaklamak, yağlamak, mescidden başka ayınlanmak için kullanması ve ondan fayda
görmesi de sahihdir. Ancak murdarın yağında fayda görmek için kullanması helal değildir. Zira menfaati bulunan şeyin satışı da sahihdir. Şu halde
ayn'lar insanın menfaati için yaratılmıştır. Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

"O yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. 
[86]

Malikilere göre şarap, domuz ve meytenin satılması caiz değildir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Elbette Allah ve Rasûlü şarabın, murdarın, domuzun ve putların satışını haram kıldılar. 
[87]

Şarap hakkında da şöyle buyurmuştur: "Onun içilmesini haram kılan, satışı da haram kılmıştır.
[88]

 Tahir olduğu halde köpeğin satışı caiz değildir.
İster av köpeği olsun, ister bekçi köpeği olsun fark yoktur. Zira satışı nehyedilmiştir:

Köpeğin kıymetini, fahişenin ücretini ve kahinin aldığı parayı, yemekten nehyetmiştir. 
[89]

Şahnun şöyle diyor:
Ben köpeği satarım, onun parasıyla hacca giderim."
Bir şeyin temizlenmesine imkan olmazsa onun satılması da caiz olmaz. İçine pislik düşmüş bal, tereyağı ve zeytinyağı gibi satış akdi olmaz. Fakat
tahir olmasına engel olmayan bir şeyin satılması caizdir. Elbise gibi, aslından necis olan bir şeyin satış akdi de sahih değildir. Eti yenmeyen
hayvanın pisliği insan recü. Murdarın kemiği ve derisi gibi. Koyun pisliği, deve ve inek pisliği ve bunlara benzeyen diğer hayvanların pisliği,

tarlada gübre için veya başka işler için kullanıldığında satışları caizdir.
[90]

Şafîilerle Hanbelilere göre; Domuzun, murdarın, kanın, şarabın ve bunlar gibi olan necis şeylerin satışı caiz değildir. Zira Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:

"Elbette Allah ve Rasülü şarabın, ölünün, domuzun ve putların satışını haram kılmıştır. 
[91]

Bir de pislikten uzak durmak. Pisliğe yakın olmamak lazımdır. Pisliği satmak ona yakın olmak demektir. Eğitilmiş dahi olsa köpeğin satışı caiz
değildir. "Haşarat avlanmak için olmayan arslan, kurt gibi yırtıcı hayvanlar eti haram olan ve avlanılmayan akbaba, çaylak, karga gibi kuşların satış
akdi caiz değildir. Zira bunların faydalan olmadığı gibi kıymeti de yoktur. Bununla beraber para almak malı boş yollarla yemek kısmındadır. Ayni
zamanda öyle şeylere ivaz, para vermek bir nevi ahmaklıktır. Sirke ve pekmez gibi pislik bulaşmış ise temizlenmelerine imkan olmadığı gibi satışı
da caiz değildir. Fakat elbise ve bunun gibi temizlenmesi mümkün olan şeylere pislik bulaşmış satış akdi caizdir. Gübre ve bunun gibi pisliklerin
satışı da caiz değildir.
Hanbelilere göre güvercin pislikleri ve eti yenen tüm hayvanların pislikleri gibi temiz olan gübrenin satışı caizdir. Hanefi ve zahirlere göre öyle
şeylerden faydalanmak şartıyle olursa o zaman pisliğin satışını caiz olarak kabul etmişlerdir. Fakat bu konudan satışı nehyedildiğine dair haber
varid olanları istisna etmişlerdir. Zira cevaz, ondan faydalanmaya tabidir. Onlara göre birşeyde fayda olduktan sonra o şeyin satışı da caizdir.
Malikilerle, Şaüiler ve Hanbelilerin meşhur görüşüne göre: Necasetin satışı caiz değildir. Zira bir şeyin caiz olması o şeyin tahir olmasına bağlıdır.

Bir şey mal olduktan sonra bir de tahir olursa o şeyden fayda görmek mubah olduğu gibi onlara göre o şeyin satışı da caizdir.
[92]

 
Suyun Satılması:
 
Bundan evvelki açıklamalarımızda ma'kûdun aleyhin yani satılan şeyin ihraz edilmiş, olmuş yani satıcının mülkiyeti altında bulunan bir mal olması
gerekir dedik. Buna kıyasen; su, hava ve toprak gibi ihraz edilemeyen yani kimsenin mülkü olamayan bir şeyin satılması caiz değildir. Sudan
maksad nedir onun mülk edinilip satılmasında fakihlerin görüşü nedir? Hanefılere göre suların dört çeşidi vardır.
a)  Deniz suyu: Bu su tüm insanlar için müşterek olarak kullanılır ve her bir insan istediği gibi ondan yararlanma hakkına sahiptir. Örneğin; Güneş,
ay ve havadan yararlanmada olduğu gibi. Bir adam deniz suyundan lazım olan ihtiyaçları ve arazisini sulamak için faydalanmayabilir. Şu halde
onun denizden şefeh, hem de şirb hakkı ve diğer hakları vardır. Veya zirai arazilerini ve ağaçlarını o deniz suyundan sulayabilir.
b)  Büyük vadilerde yani yataklarda akan sular: Dicle, Fırat, Nil, Berada (sam yakınında bir ırmak), Asi, Seyhun, Ceyhun ve buna benzer genel
nehirler gibi. Şartsız olarak insanların bu nehirlerde şefeh hakları ve aynı zamanda amme maslahatına zarar vermiyorsa sulama caiz değildir. Zira
ammenin zararını defetmek vaciptir. Bunun gibi eğer ammeye bir zararı olmayacak bir şekilde olsa o zaman nehirler üzerinde su değirmenlerinin
yapılması da caizdir.
c- Küçük bir akar suyu veyahut bir çeşmeyi veya bir kuyu örneği: Bir köy toplumu gibi bir kamunun mülkiyeti altındaki su, bölünmüş olan
yerlerde yani kanal ve ark açılarak sahip olunmuş cari yerinde akan amme nehirlerinden alman sularda bu kısmındandır. Öyle sularda bütün
insanların yalnız şefeh hakkı vardır. Zira bütün insanların bu suya ihtiyacı olduğu için mubah olmasını meydana getiren zarurettir. Bir de suyu her



yere götürmek zor olduğu içindir.
d- Kaplarda depolanmış sular: Bunun gibi sular kim tarafından kaldırmışsa yani kaplara doldurulmuşsa artık onun mülkiyeti olur. O kişiden başka
kimsenin hakkı o suda yoktur. O kişinin izni olmazsa o sudan faydalanmak caiz değildir. Bu örneklerde zahir olarak gösteriyor ki mülk edinmek ve
satmak nisbetinden ya mubahtır veya mubah değildir. Eğer mubah olsa herkesin hakkı onda vardır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle
buyurmuştur:
"İnsanlar üç şeyde ortaktırlar: Su, ot ve ateş." (Nasb'r-Râye, 4.294) Mubahtan maksad ise ilk iki neve şamil gelmektedir. Bu neviler de insanlardan
hiç kimsenin onun üzerinde özel bir hakkı yoktur demektir. Mubah olmayan ya da mülkiyet altında bulunan ise, ister bir kişiye olsun isterse bir
topluma olsun, artık onların mülkiyeti altına girer. Ve bu da son iki nev'e şamil gelmektedir. Maliki, Şafii ve Hanbelüere göre de üzerinde kasd
olunan mana budur. Yani suyun mülkiyeti her iki son neve göre yani "özel su ve kamu suyu" adı da verilmiştir. Birincisi pınar ve kuyu gibi
mülkiyet altındaki arazide bulunan sahipli sudur, ikincisi, nehir ve çeşme gibi mülkiyet altında olmayan arazideki sahipsiz sudur. Fakihlerin
ittifkıyle suyun mülkiyeti bile olsa bedelsiz olarak verilmesini müstehap olarak kabul edilmiştir. Fakat suyun mülkiyeti olduktan sonra bedelsiz
olarak vermeye zorunlu tutulmaz. Bu kuraldan zaruret hali müstesnadır. Örneğin, bir taife insanlar sonsuz bir derecede susuz kalır ölüm tehlikesi
olursa o zaman su vermek vaciptir. Eğer su verilmesine engel olurlarsa onlara çarpışma hakları vardır. Cumhura göre kamu için mubah olmayan
suyun satışı herkes için caizdir. Örneğin, kap ve çeşme suyu, kuyu ve benzeri şeylerde depolanmış su gibi.
Öyle kişiler bu sulardan bizzat kendileri istifade edip başkasının istifade etmesine mani olabilir. Eğer öyle suyun yakınında başka su bulunmuyorsa
o zaman su sahibine "ya sen suyu çıkartır suyu olan kimseye verirsin veya suyu almak için ona müsaade edersin" denilir.
Hanefılere göre zaruret halinde olan bir kimse kuyu, havuz ve mülkiyet altındaki akar sularda suya malik olan kimseye silahla çarpışabilir. Zira bu
suyun sahibi, onun suda hakkı olan şefeh hakkını engellemekle kasten onun telef olmasını istemektedir. Mubah olan kuyudaki su ise mülkiyet
altında değildir. Eğer su, kaplarda depolanmış ise, zaruret karşısında olan kimse silahsız olarak çarpışır ve ondan aldığı mitktann tazminatını verir.
Açlık halinde yiyecek alması gibi. Zira zaruret cihetinden suyu alan kimse için tazminata zıd değildir. Bu hüküm, suyun sahibinin ihtiyacından fazla

olması şartıyladır. Eğer onun aksi olsa aksi olur.
[93]

Mubah olan suyun satışı, ihraz edildikten yani toplandıktan sonra odunun satışına kıyas edilir. Zira peygamber (s.a.v.) mubah odunun toplandıktan
sonra satışım bu ikrar ile kabul etmiştir.
Sizden her hangi biriniz ipini alıp dağa giderek odun kesmesi ve bu odunu satıp parasının bir kısmını yiyip bir kısmını da sadaka vermesi,

dilencilikten daha hayırlıdır. 
[94]

Buna da şöyle cevap verilmiştir. Kıyas yoluyla nassın tahsis edil mesi usul alimleri arasında ihtilaflı bir meseledir. Diğer taraftan burada su,
kuyunun satışına tabi olarak dahildir. Bunda da ihtilaf yoktur. Zahirilere göre: Suyun satışı hangi surette olursa olsun caiz değildir. İster nehirde,
ister su arkında, isterse çeşmede, isterse kuyuda, isterse sarnıçta olsun, isterse bir tulukta olsun. Ve bidonda olsun, helal değildir. Ancak kuyunun
hepsi veya bir bölümü satılırsa, o zaman satış akdi caizdir. Satılan şeye suda dahil olur. Peygamber (s.a.v.)'in:
Kendisi vasıtası ile otun da satılması için artan su satılmaz." (Müslim), elediği sabittir. İşte buradaki yasaklama ihtiyaçtan fazla suyun satışının
nehyedildiğine delildir. Şu halde bu nehiy, özel bir durum karşısında zikr olunmuştur. Bu da suyun satılması ile etrafında bulunan otu ve çobanların
hayvanlarını otlatmak için ihtiyaç duyacakları otu himaye etmektir. Bununla beraber peygamber (s.a.v.)'in: "Artan suyu satmayı nehyettiği" sahih
olarak sabittir. Bu hadis-i şerif artan suyun satışının haram olduğunu seksiz olarak ifade etmektedir. Artan su ise kişiye yeten miktardan fazla olan
sudur. Bu su isterse mubah bir arazide, isterse mülkiyet altındaki bir arazide olsun, isterse içmek için olsun, isterse başka bir şey için olsun fark
yoktur. Buna da şu şekilde itiraz edilmiştir. Bu hadis-i şerif daha evvel zikredilmiş Rüme kuyusu ile ilgili hadisle ihtilaf halindedir. Veyahut özel
bir duruma hamledilir. Bizim görüşümüze göre: Fazla olan suyun satışının nehy olmasından maksad, birkişinin mülkiyeti olduktan sonra o, arazide
cem olunan yağmur suları, gibi, miktarı çok olan ve menedilmeleri manasız vee boş olan suların satılmasidir. Hanefilere göre canlı hayvanın etinin
yahut kuyruk yağının veya iç yağının, başının veya ayaklarının satılması gibi öyle satışlar batıldır ve böyle akid de caiz değildir. Zira et meydana
gelmesi için ancak ve ancak hayvanın kesilip derisinin yüzülmesiyle belli olur. Bir bez topundan bir arşmlık miktarının satılması için yapılan akid,
Örneğin; gömlek gibi giyime hazırlanmış kumaşta eğer parçalara ayrılması kendisine zarar verecekse o zaman fasit olur. Zira satılan şey başkasına
tabidir.
Hanefilere göre; taşınabilir bir mebiyi daha onu kabzetmeden evvel satmak caiz değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) Kabzedilmiyen şeyin satışını
nehyetmiştir. Arazı ve ev gibi akarın Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre istihsanen kabzdan önce satışları caizdir. Zira satışı ile ilgili genel nasları ve
bunlardan tahsis olmadığını gösterir. Bunlara göre kitaptaki umumi bir nassi, haberi vahid ile tahsis caiz değildir. Bununla beraber akarda
kandırmak yoktur. Çünkü akarın tehlikeye gitmesi düşünülmez. Velhasıl Hanefilere göre bir şeyin kabzdan evvel satışının olmamasında illet garar
ve kandırmaktır.
Malikilere göre ister ribevi olsun İster olmasın kabzdan evvel yiyecek şeylerin satışı caiz değildir. Zira İbni Abbas ile İbni Ömer'in rivayet

ettiklerine göre, Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:"Her kim bir yiyecek satın alırsa onu kabzetmedikçe satmasın.
[95]

 bunlardan başkası ise
yahut yiyecek şeylerin tartılmaksızm ve ölçülmeksizin yani tahminen satılması ise kabzden evvel caizdir.
Hanbelilere göre, şayet ölçülen tartılan veya sayılan şeylerdenise yenecek şeylerin kabzdan evvel satışı caiz değildir. Zira ölçülen, tartılan ve sayılan
şeyin kabzı adeten çok kolaydır. Bunlardan başka olan miktarını tesbit edilmeyen şeylerin kabzden evvel satışları sahihdir. İmam Şafii Muhammed
b. Hasan ve Züfer şöyle demektedir; "Kabzden evvel mülkiyeti altında girmeden bir şeyi satmak caiz değildir. İster akar, ister mekul olsun
aralarında hiç fark yoktur. Zira bu meselede kabzedilme-yen şeyin satışına dair Rasûlüllah'ın nehyi umumidir. Muayyen mebinin veya semenin
teslim edilmesi için müddet şartı koşulursa Hanefilere göre bu satış akdi fasid olur. Zira alış-veriş esnasında teslimin vaciptir. Yani temlike karşı
temlik, teslime karşı teslimdir. Belli bir müddet tayini ise derhal teslimin vücubuna aykırıdır. Fakat zimmete borç olarak sabit olan semendeki olan
süre caizdir. Zira vade tayini borçlara uygundur ve sahihtir. Fakat aynlara uygun değildir. Zira aynlarda şöyle bir şeye ihtiyaçları yoktur. Cuma
günü namaz için çağırıldığı zaman satış yapmak, bu da imamın minbere çıktığı zamandan itibaren namazın bittiği zamana kadar devam eden
vakittir. Hanefilere göre bu vakit ilk ezandan başlayıp namazın bitinceye kadar devam eder. Bu vakitteki olan satış inekruh-ı tahrimidir. Safilere



göre haramdır, akid sahihdir. Malikilerdeki meşhur görüşe göre feshedilir. Hanbelilere göre kesin olarak caiz olmaz.
[96]

Ma'kûdun aleyh mal olmalıdır. Bu da zaruret ve ihtiyaçtan başka şer-i cihetinde kendisinden faydalanılması mubah olan şeydir. Zira satış, malın
mal ile mübadelesi demektir. Buna göre haşarat gibi hiç bir şekilde yaran olmayan şeyin satışı, şarap gibi haram/faydası olmayan şeyin, köpek gibi
ihtiyaç halinde mubah menfaati olan bir şeyin, zaruret veya açlık halinde meyze gibi zaruret için mubah menfaati olan şeyin, boğaza tıkanmış bir
lokmayı aşağıya indirmek için şarabın da satışı sahih değildir. Tabağ olmuş murdar derisinin satılması ve ihtiyaç olmadan dahi alıkonulması
sahihtir. Katırın, eşeğin, ipek böceğinin, arının (elde tutulabilmesinin mümkün olması şartı ile tek başına veya da içerisinde olduğu bilindiği
takdirde kovanı ile birlikte) satılması caizdir. Zira bunlarda insanlar için menfaatlar vardır. Avcılıkta kullanılan kuşların satılması, balık avlamak
için kurtçukların satılması, yine başka şey için olmazsa da avlanmak maksadıyle yırtıcı hayvanlar ile yaralayıcı kuşlarında satılması şahindir. Kan
emmek için sülük satılması da sahihdir. Bülbül ve hezar destan kuşların sesleri için satılması sahihtir. Zira bunlarda mubah bir menfaat vardır.
Bunun gibi papağan yani dürreh ona benzeyen kumruda öyledir. Bulundurulması mubah olan köpeklerin hediyesi ve hediyeye mukabil verilmesi,
satış usulüne göre olmamak şartiyle, caizdir. Yılan zehiri gibi öldürücü zehirlerin satışı caiz değildir. Zira bunlara mubah bir faydası yoktur. Bunun
gibi ot ve bitkilerin zehir kısımlarını satmak caiz olmaz kendilerinden faydalanılmanın ve az bir kısmı ile tedavinin mümkün olduğu sakamonya ve
onun gibi zehirler bundan ayrıdır. Müslüman veya kafir olan kimselere mushafı şerifi satmak haramdır. Zira mushafa tazim yapılması vaciptir.
Başka taraftan kafir devamlı olarak mushafı şerife sahib olmaktan men olduğu için önce de mushafa sahib olmaktan men edilir. Zurna, tambur, zar,
satranç ve bunlar gibi eğlence ve oyun aletlerinin satılması sahih değildir, osurgan böceği, fare, yılan, akrep, sansar ve bunun gibi haşeretin atılması

da sahih değildir. Muztar bir kimseye dahi olsa meyte satmak sahih değlidir. Kan, domuz ve putların satılması da sahih değildir.
[97]

Hür bir kimsenin satılması sahih değildir. Zira Buhari ile Müslim tarafından şu hadis-i şerifi rivayet etmişlerdir:
Kıyamet gününde ben üç kişinin hasmı olacağım; bunlardan birisi de hür bir kimseyi satıp onun semenini yiyen kimsedir."
Ot, su ve maden gibi ele geçirilip mülkiyet altına daha girmeden evvel mubah olan ve mülkiyet altında olmayan her hangi bir şeyin satış akdi de
sahih değildir. Zira satılan şey tam satıcının mülkü olmalıdır.
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Yanında olmayan şeyi satma.
[98]

Hür, mülk olmadan evvel mubah olan bir şey, inveten yani kuvvet kullanarak fethedilen Mısır ile Şam gibi tevzi olmayan mevkuf arazinin de satış
akdi sahih değildir. İmamın yani İslâm devlet başkanının orayı vakfetmesi ve aynı zamanda temlik olmak üzere iktatapu vermesi caiz olduğu gibi,
maslahat için satması da sahih olur veya sahih olduğu görüşünde olan bir kimse, imam olmazsa bile bu hükmü yapsa, gene sahih olur. Mekke ve
Harem'in evlerinin satışı ve icareye verilmesi de sahih değildir. Aynı bunun gibi sa'y yerleri, cemre, taşlama yerleri, vakfe ve benzeri yerler gibi
menasikin icra edildiği bölge yerleri de onlar gibidir. Zira bu ve bunlara benzeyen yerler menfaatları ammeye ait olduğu için mescid
durumundadırlar. Birde Mekke kahren fethedilmiştir. Bir kap, bir kılıç, bir hayvan gibi muayyen olan bir şeyin yansı ile, borcun borçludan
başkasına satışı, firar etmiş bir kölenin onları yakalayabilecek kimseye bile olsa satış akdi sahih değildir. Zira Rasûlüllah (s.a.v.) kaçmış kölenin
satış akdini nehyetmiştir. Rasûlüllah (s.a.v.) kaçmış kölenin satış akdini nehyetmiştir. Akit esnasında veya evvelindekesin olarak bir süre evvel
tanıyacak bir şekilde görülerek mebi'in hem alıcı için hem de satıcı için belli olması lazımdır. Gasbedilmiş bir şeyi, onu gasbe-den veya almaya

kadir olandan başkasına satış akdi sahih değildir.
[99]

 
Teslim veya Kabzın Anlamı ve Bunun Hakiki Keyfiyeti:
 
Hanejilere göre: Teslim veya kabzın anlamı, terketmektir.
Bu da baiin mebi ile alıcıyı kendi başına terketmesi ve aynı zamanda aralarında alıcının onda tasarruf etmesine imkan verecek şekilde engeli
kaldırması ile olur. Bu işinin sonucu da satıcı mebiyi telim etmiş, alıcı da o mebii almış olur. Semenin alıcı tarafından baiia teslimi de aynı şekilde
olur. Kabz, bir kaç yol ile meydana gelir. Tahliye: Alıcının her hangi bir engel olmamak şartıyle mebiyi eline geçirmesinin mümkün olmasıdır.
Yani mebinin ifraz edilmiş yani ayrılmış olması ve arada perde yani engel bulunmaması yani baiinin huzurunda ve kabz izni ile birlikte olmasıdır.
Bir kişi bir evde olan buğdayı satın alsa ve satıcı kendisine anahtar vererek: "Ben seni onunla serbest olarak bırakıyorum" yani sana bu işte
müsaade ediyorum", diye olsa bu bir kabz ve teslimdir. Yalnız alıcıya anahtar verse hiç bir şey eklemezse bu kabz olmaz. Evin veya arazinin
teslimi ise, müşterin içinde veya ona yakın arazinin yan tarafını görecek şekilde durması, yahut da evin kapısını kapatabilecek şekilde durması ile
teslim meydana gelir. Eğer bundan başka uzak bir şekilde duracak olursa bu kabz olmaz. Hanefilere göre tahliye kabz ile olur. Satılan bir şeyin
isterse akar olsun isterse menkul olsun hiç bir farkı yoktur. Fakat ölçülen ve tartılan şeylerin kabzı, onun miktarının tamamıyle alınmasıyle yani
tartılması veya ölçülmesi ile meydana gelir.
Malikilerle Şafiüere göre, bina, arazi ve binaya benzeyen akarların kabzı, mebi ile alıcı arasında bırakılmasının yapılması ve şayet anahtar varsa
alıcıya teslim etmek suretiyle de tasarruf yapma imkanının verilmesiyle meydana gelmektedir. Taşınabilir şeylerin kabzı ise, insanlar arasında
cereyan eden örfe göredir.
Hanbelüere göre ise: Her şeyin kabzı mebie göredir.
Şayet ölçülen ve tartılan olsa, o zaman mebiin kabzı ölçülmesi ve tartılmasıyle meydana gelmektedir. Şu halde kabz gene örfe bağlıdır. Alıcı daha
baiin elinde iken mebiiyi itlaf etse, satılan şeyi kabz etmiş olur. Aynı zamanda da o mebiin parasını ödemek zorunda olur. Zira tahliye satılan şeyde
tasarruf iznini vermekten ibarettir. İtlaf ise, hakiki olarak satılan şeyde bir tasarruftur. Mebii tayib etmek itlaf kılmak gibidir. Bu da alıcının satılan
şeyde bir ayb, kusur meydana getirmesiyle olur. Eğer alıcı satıcıya o mebiyi itlaf emri verirse, satıcıda öyle yaparsa veya almış olduğu buğdayı
öğütmesini emretse o da öğütmesini yaparsa gene o mebiin aybı alıcıya aittir. Zira satıcının alıcının emriyle yaptığı iş, bizzat alıcının yaptığı iş
mesabesindedir. Satıcı satılan şeyi müşteriye vedia yani emanet olarak bıraksa veya satıcı alıcıya ariyet olarak verse, alıcı bu şekilde o mebii kabz
etmiş olur. Zira malik olana vedia bırakmak veya ariyet olarak vermek sahih olmaz. Bunun gibi alıcı mebiyi yabancı birinin yanında bıraksa veya
ariyet olarak verse, satıcıdan da satılan şeyi ona teslim etmesini istese kabzetmiş olur. Zira başkasının yanında ariyet olarak vermek veya vedia



olarak koymak sahih ve sağlam bir iştir. O başka olan kimsenin vekaleten eli altında olmasını kabul etmiştir. O kimsenin de eli kendisinin eli gibi
emindir. Onun vasıtasıyle k-abz etmiş olur. Şayet alıcı satıcıya emanet olarak tahliye ve ona ariyet olarak verse yahut kiraya verse bu şekildeki olan

kabz olmaz. Zira alıcı tarafından yapılan bu gibi tasarruflar kesinlikle sahih olmaz. Çünkü durdurmak hakkı asalet yoluyla bayi içindir.
[100]

Fakihler kabzı etkisinin gücü ve zsayıflığı karşısından "kabz-ı de-man" ve "kabz-ı emanet" olmak üzere ikiye ayırırlar. uKabz-ı daman" yani
"tazminat altındaki kabz". Kabz edenin, kabzettiği şeyden dolayı başkasına mukabil sorumlu olduğu kabz halidir. Bunun için yanında semavi bir
afet ile bile olsa telef olacak olursa, tazminatını öder. Gâsıbın elindeki gasbedilmiş mal, müşterinin elindeki satılan mal gibi.
 
Kabz-ı Emanet:
 
Kabzedenin teaddi yani saldırıda bulunma veya korumakta kusurlu olması hali hariç. Kabz edilen şeyden kabzedenin sorumluluğun bulunmadığı
kabzdır. Vedia, ariyet, kiralanan şey yahut vedinin, müste-ann, müste'cirin veya ortağın elinde bulunan şirket malı gibi.
Fakihler kabz-ı demanı söz konusu tazminat nedeniyle kabz-ı emanetten daha kuvvetli kabul etmişlerdir. Genel prensip ve kural şudur: Şayet
tazminatın olması ve olmaması açısından bir cinsten olsalar veya evvelki daha kuvvetli ise, evvelki olan kabz, satışta bağlayıcı olan kabzın yerine
geçer. Fakat daha zayıf olursa, yerine geçmez. Şu halde k-abz-ı daman her ikinin yerine geçer yani hem kabz-ı emanetin hem k-abz-ı damanın
yerine geçer. Fakat onun aksi olmaz. Zira alt derecedeki olan kabz-ı emanet daha üsttekindeki olan kabz-ı demanın yerine geçmez. Rehinin kabz-ı
kabz-ı emanet olduğu için, kabz-ı emanet de kabz-ı demanın yerini -ariyet (ödünç) ve vedia (emanet) olduğu için- geçmez. Fakat mebinin yanında

bulunması veya mebinin olduğu yere giderek te-halli yoluyla kabz etme imkanının verilmesi ile olabilir.
[101]

 
Ayıplar / Kusurlar
 
Ayıplar iki kısımdır: Birinci kısım, satılan şeyin bir parçasının noksan olmasını veya içte olmazsa da yalnız dışta değişikliğe uğramasıdır, ikinci
kısım ise şekilde değil de yalnız manevi bakımından bir noksanlığın olmasıdır.
Birinci kısım, pek çok çeşidi vardır. Körlük, yalnız bir gözün körlüğü. Şaşılık, çolaklık, kellik, müzmin hastalık, eksik parmak, kararmış diş,
düşmüş diş, fazla diş, kararmış tırnak, sağırlık, dilsizlik, irinli yaralar, kafanın yarık olması, yara izleri, hummalı hastalıklar ve bütün bedeni
kapsıyan diğer hastalık çeşitleri.
ikinci kısım ise; hayvanın serkişlik olması, araba ve benzeri şeylerde adet olamayacak şekilde ağır hareket vb.
 
Muhayyerliğin Şübut Şartlan:
 
Muhayyerliğin sabit olabilmesi için birtakım şartlar lazımdır:
a) Aybm satış zamanında veya satıştan sonra, lakin tezslimden evvel sabit olması, eğer kusurun bundan sonra meydana gelse muhayyerlik hakkı
kaybolur.
b) Kusurun alıcının yanında, fakat satılan şeyinin kabz edilmesinden sonra sabit olması, bilgin adamlarına göre, tüm ayıblarda muhayyerlik
hakkının sabit olması için, kusurun bayiln yanında iken sabit olması kaiî olarak kabul etmemişlerdir.
c) Satış akünde ayıbdan uzak olmasının şart koşulmamış olması, eğer şart koşulursa alıcının geri çevirme hakkı kaybolur.
d)  Kabz ve akit zamanında alıcının, aybın olmasını bilmemesi, şayet bu her iki zamanından birisi de ayıptan haberi olursa, o zaman alıcının
geriçevirme hakkı yoktur. Çünkü haberi olursa delalet olarak razı olmuş demektir.
e) Fesh etmeden evvel ayıbın yok olmaması lazımdır.
f) Ayblı satılan şeyin benzeri de kusurdan uzak olmak, çoğunlukla raslanılan bir durum olmalıdır.
g)  Ayıb zorluk çekmeksizin kaldırılması mümkün olacak kolay bir şey olmalıdır.
 
Ayıplar Dört Kısımdır:
 
1- Ya açık veya müşahede olunan bir ayıptır. Öreğin; düşmüş diş, körlük, fazladan olan parmak veya eksik parmak, bir gözün körlüğü ve bunlar gibi
ayıplar.
2- Gizli ve görünmez bir kusurdur. Öyle ayıplar ancak uzmanlar tarafından bilinebilir.
3- Veya kadınlar tarafından bilinebilir bir kusurdur.
4- Yahut da müşahede ile bilinmeyen, ancak anlaşmazlık zamanında tecrübe ve denemeyle çıkan kusur ve ayıplardır.
Şafiûere göre; mebiin kusurlu olduğunun bilinmesinin hemen arkasından geri verilmesi gerekir. Şayet kusuru bildikten sonra tehir ederse geri
verme hakkı kaybolur. Örneğin, vakti girmiş bir namaz ile veya yemek ve onun gibi bir işle uğraşacak olursa. Zira öyle şeyler örf ve adete bir fasıla
sayılmaz, bunun gibi hastalık, hırsız korkusu, saldırgan vahşi bir hayvan korkusu vb. bir özür nedeniyle fasıla verirse, geri vermek hakkı sabittir.
Mebiyin aybını bildikten sonra razı olmak; örneğin bu mebiin aybını kabul ettim veya satış akdi geçerli yaptım, demek suretiyle meydana açık
olarak gelir. Mebide fazlalık: Bu fazlalık ya kabz-dan sonra veya kabzdan evvel meydana gelmektedir. Bu fazlalık ya bitişik olacak vya ayrı
olacaktır. Şayet bu fazlalık bitişik olursa; güzellik, büyüklük, iyilik, şişmanlık vb. bu gibi şeyler geri vermekte engel değildir. Zira bunlar ve bunlar
gibi hakiki olarak asla aittir. Fakat kumaşın dikilmesi, boyanması, ağacı dikmesi, araziye bina yapması gibi, asıldan olmadığı için ve kendi zatiyle
durduğu için, geri çevirmeye kesin olarak manidir. Onun için bu gibi şeyler satış akdine tabi olmadığı gibi fesihde de tabi olmazlar. Eğer fazlalık
ayrı olurlarsa, bunlarda iki kısma ayrılır: Asıldan meydana gelmiştir, yavru, süt, meyve gibi bunlar ve bunlar gibi geri vermeye engel değildir. Alıcı
isterse hepsini reddedebilir. İsterse de hapsi o para mukabelede de olabilir. İkincisi ise asıldan meydana gelmiş olan şeylerde değildir, örneğin;
kazanç mahsul ve sadaka gibi bunları da geri çevirmeye engel değildir. Zira bunlar satılmış kısımlardan değildir. Bunlar asla malik olunduğu için



mülk edinilen şeylerdir.
Mebi alıcının eline geçtikten sonra yani kabzdan sonra gelen fazlalıklar; şayet bu fazlalık mebie bitişik olursa; Örneğin, hayvanın semiz-lenmesi
gibi asıldan meydana gelmiş ise Hanefî, Şafii, Hanbeli ve Maliki-lere göre geri vermeye engel değildir. Zira alıcı asıl ile birlikte onu iade vermek
isterse geri verebilir. Eğer geri vermek istemezse kusurun noksanlığını almak isteyebilir. Fakat satıcı ise ya satılan şeyi geri vermekte veya semenin
hepsini vermekte istemekte olursa Ebu Hanife ile Ebu Yusuf a göre satıcı kabul etmek zorundadır. Alıcıda ayıbın noksanlığı kadarını ondan almak
hakkı vardır. Eğer kabzden sonra fazlalık ayrı olursa, Örneğin; meyve süt ve yavru gibi asıldan meydana gelmiş ise Hanefî-lere göre geri vermeye
engeldir. Zira yalnız aslı geri verecek olursa, o zaman fazlalık alıcının elinde semensiz olarak kalır. Bu karşılıksız ve bedelsiz olarak kalması İslâm
ölçülere göre riba olur. Şafıilerle Hanbelilere göre "bu şekildeki olan fazlalık geri çevirmeye engel değildir. Zira bu kabzdan meydana gelmiştir.

Örneğin, o mebide meydana gelmeyen fazlalık gibi." Diğer taraftan şu rivayet de gelmiştir:
[102]

Adamın birisi bir köle satın alır. Allah'ın dilediği kadar bir müddet onun yanında kalır. Ondan sonra o kölede bir ayıp bulur. Peygamber (s.a.v.)'e
davacı olarak durumu arzeder.
Hz. Peygamber köleyi ilk sahibine geri iade eder.
Adam şöyle der:
Ey Allah'ın Rasûlü! O benim kölemi kullandı ve ondan istifade etti."
Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: (el-Haracu bi'ddaman - mükafet tazminat mukabilidir.)"
Yani satılan şeyin alıcıya sağladığı faydalar, telef olacak olsaydı, tazminatının ona ait olması mukabilindedir. Burada semende satılan şeye kıyas
edilmiştir. Eğer fazlalık kazanç ve sadaka gibi ondan meydana gelmeyen şeyler olursa, o zaman geri vermekte engel olmazdı. Zira böyle bir
fazlalık, asıl itibariyle satılmış olmaz onun için fazlalık bile olmazsa yine aktin feshi mümkün olur.
Numune satışı; bazı evkata alıcı satılan şeyin bir kısmını görür. Öteki kısımlarını görmez. Eğer bu görmek görülmeyenlerine tam manasiyle delalet
edebiliyorsa, fakihlerin cumhuruna göre bu satış akdi sa-hihdir. Hanbeli ve Zahirilere göre sahih değildir.
Şajtİlerle Hanbelûcrc göre; turp, havuç, soğan ve sarımsak gibi toprak altındaki şeylerin satışı sahih değildir. Zira bunlar ve bunlar gibi şeylerin
satışında ğarar vardır.
Malikilere göre havuç, karnıbahar, şalgam, soğan mısır ve patates gibi kökü görünmeyen şeylerin bir kısmının görünmesiyle diğer kısımlarını
toptan tahmin edilmesi şartıyle satışı şahindir. Fakat Feddan, kırat veya kasba gibi ölçü birimleriyle miktan tahmin edilmedikçe bunların satış akdi
sahih edğüdir.
Hanefilere göre, mekil ve mevzun şeyin bir kısmının görülmesiyle diğer kısmın satışı da şahindir. Zira günümüzde kumaşlar artık misli-yattan

sayılmaya başlanmıştır.
[103]

Hanefilerin cumhuruna göre mebi ile semen birbirlerinden farklı ve ayn manalar hakkında istimal olunan isimlerdir. Mebi ğalıp olarak belli olunan
şeydir. Zira ticari malların belli etmesiyle meydana gelmektedir. Semende galip olarak tayin ile taayyün olmayan şeydir. Ğalıp kabul edilen bu ...
olan usulünün her hangi bir anzi durum mukabilinde, her iki halde değişme ihtimali olabilir. Bu kaideye göre tayine ihtimali olmayan şey,
mülemünfihi de olduğu gibi -mebi olur. Tayine ihtimali olan şeyde- selemin sermayesinde olduğu gibi, her hangi bir ayn olması halinde semen olur.
Bu kıyasa göre semenin zimmetinde deyn, borç olarak kabul edilmesi galip olarak kabul edilen bir özelliktir. Bu da semin nakit yahut buğday,
zeytinyağı ve buna benzer her çeşit mekil yani kile İle ölçülen, mevzun yani ağırlık ile tartılan. Zeri-i yani uzunluk ölçüsü ile ölçülen veyahut
mutekarib adedi yani taneleri birbirine yakın sayılan olup bizzat tayin söz konusu olmaksızın iltizam edilen misli başka bir diğer mallar olmasıyle
böyle olur. Semenin elbise, hayvan ve bunlar gibi kıyemi ayn olan mallarda da olabilir. Örneğin; bir miktar şekerin, belli bir müddete kadar kıyemi
bazı şeyler karşılığında satılması gibi, bu misalde şeker mebi, kıyemi olan ayn da semen olup satış selem kısmında olur. Zira bu, vadeli bir şeyi

peşin bir şey mukabilinde satmaktır.
[104]

İbn'ul-Humam ve diğerleri şöyle söylemektedir: Kumaş, selem yoluyla zimmete mebi yani satılan şey olarak sabit olduğu gibi, aynı zamanda
zimmette de semen olmak üzere vadeli bir deyn olarak da sabit olur. Buna göre vadenin varlığı şarttır. Semen olduğu için değil, belki aksine
zimmette deyn olması itibariyle seleme dahil birdurum arz ettiğinden dolayı öyledir. Şu halde bir kitabı, belli bir müddete kadar zimmette vasıfları
belli olan kumaş karşısında satacak olursa caizdir ve bu, kitab nisbetinden bir satış akdi olur. Fakat mecliste kabz etmek şart değildir. Elbise
mukabilinde dirhemlerle selem yapmış olması halinin tam hilafınadır ve burada müslemün finin hükümleri elbisede ortaya çıkmaktadır k, onun
hakkında da vade şart koşulmuş ve müslemün fihe ilhak olmasından dolayı kabz etmeden evvel de satış akdi yasak edilmiştir.
Şafii ve Züfer şöyle demektedir:
Satılan şey ve aynı şey hakkında isim olarak istimal olan müteradif yani eşanlamlı isimlerdendir. Bunlardan birisinin diğerinden hükümlerden
ayrılması "be" harfiyle meydana gelir. Her bir taifenin kendine delilleri vardır. Bu mesele yalnız bir terim meselesidir. Mebinin tayin edilmesi;
tayin, bir şeyi hariçteki varlığında başka şeyden ayırd etmektir. Mebi akitte muayyen, belli ise o zaman belirlenmiş olur. İsterse satış meclisinde

hazır olsun olmasında fark yoktur. Şayet mebi satışı vakitte belli olmazsa o zaman ancak teslim ile belirlenir.
[105]

 
Semen, Kıymet ve Deyn Arasındaki Farklar.
 
Semen, ancak akitte tahakkuk eder. Bu satışı yapan her iki tarafın üzerinde karşılıklı olarak razı oldukları şeydir. Kıymetten daha fazla olması, daha
az olması ile eşit olması arasında fark yoktur. Bir şeyin kıymeti, insanlar arasında o şeyin mukabili olarak kabul edilen değerdir. Semen, satış akdi
taraflarının satılan karşılığında karşılıklı olarak razı oldukları şeydir. Deyn ise lazım gelen nedenlerinden hangisiyle olursa olsun, sabit olması
mümkün olan mallardan zimmette sabit olan bütün şeylerdir. Telef etmek, gasbetmek, kefalet, satış, karz ve bunlara benzer diğer nedenler de
olduğu gibi.
 



Mebiin ve Semenin Birbirinden Ayırd Edilmesi:
 
Asıl itibariyle kabul edilen kaide. Mebi olması mümkün olan semende olabilir. Fakat bazen bir şey semen olur fakat mebi olmaz. Semen bazen
zimmet taalluk etmez. Örneğin, kumaş hayvan ve bunlar gibi, ki yemia ayn'lardan olması gibi, mebinin taayyünü olduğu gibi. İşte bunun içindir ki
semen ile mebiyi birbirinden ayırt etmemiz icap eder. Bu ayırd etme karşılıklı ivazlaşma mallarında olabilir ki bununla da kı-yemi, ayn'lar, nakitler
ve misliyattır.
A- Nakitler; genel olarak altın, gümüş ve mebide karşılık olmaları halinde rayiç olan fülustur. Fülus; değer üzerinde anlaşılan ve sikke halinde
basılmış madeni parçalardır. Günümüzde kullanılan nakit kağıt paralarda onlar gibi kabul edilebilir. Bunların mukabilinde olan mal şartsız olarak
mebidir. "Be" harfinin üzerine girmesi ile onu karşılığına girmesi arasında fark yoktur. Mesela: Bi'tüke haza, Bi-dinarin", "sana bunu bir dinar
mukabilinde satıyorum," demesi ile "Bi-tüke dinaren bi-haza" bunun mukabilinde sana bir dinar satıyorum" demesi arasında hiç bir fark yoktur.
Hanefilerin cumhuru şöyle demiştir. Altın, gümüş veya madeni paralar gibi sikke olan nakitler, karşılıklı ivazlaşma akitlerinde istihkak edilmeleri
bakımından, bizzat o nakit paranın tayini ile taayün etmezler. Örneği: "Sana bu kumaşı veya bu hayvanı bu dinarlar veya dirhemler mukabilinde
satıyorum" diyecek olsa, alıcı kendisine işaret ettiği paralan alı koyup onlann mislini değiştirmek hakkına sahiptir. Satıcıda bizzat kendisine işarete
dilenlerini talep etmek hakkına sahip değildir. Zira semeni nakdi-yenin yeri zimmettir. Şu halde zimmete giren olan bir şey ise, harici bir takım
birimleri ile münhasır olmaz, dolayısıyle mukbil-i vazlı akitlerde muayyen olarak onlann istihkak edilmelerinde bir manfaat yoktur. Zira tüm
ivazlarda onlann misli yerlerini tutar. Ancak cisim, tür, nitelik ve miktann tazminatı karşısından muayyenlikleri icap eder, okadar ki alıcının sözü
geçen niteliklerde kendisine işaret edilenin mislini geri vermesi söz konusudur. Savet onun üzerinde ödemesi lazım gelen kaliteli bir dirhem ise,
tfene bu nitelikte bin dirhem ödemesi lazım gelir. Zira cins, miktar ve nite-Mi belli edilmesinin kesinlikle belli bir faydası vardır. Bunun için akit
esnasında işaret olunan bedeller telef olursa satış akdi batıl olmaz.
Şafii ve Zafere de şöyle demektedir:
"Nakiller tayin ile taayyün ederler ve bu da satıcı alıcıdan kendisine işaret edilen aynı dirhemleri isteme hakkına sahip olur. Örneğin, diğer aynlarda
olduğu gibi. Zira kişinin onlan kabul etmekten belli bir maksadı bulunabilir. Tayin edilen bir semen ise hakkın ayna talluku hususunda mebi gibidir.
Şayet kendisine işaret edilen para, kabzden evvel helak olursa onun misli diğer aynlann helakindeki gibi, akit, batıl olur. Eğer para sikkesiz olsa,
diğer mallar gibi. Cumhura göre tayini mümkün olur.
B- Kıyyemi olan ayn'lar. Yani misli olmayanlar. Şayet muayyen misli-yat mukabilinde ortaya konulacak olurlarsa, mebi olarak kabul edilir. Misli
olan şeyde şartsız olarak para ve semendir. Bunun için "be" harfinin istimal olmasına itibar edilmez. Zira misli olan bir şeyin nakitler gibi
zimmetlerde kabiliyet bakımından, semen olarak kabul etmesi daha uygun olur. Kıymetli mallar, ev, farklı adediyyat yani birimler arasına, farklılık
olan koyun ve diğer binek hayvanlar, akar, kumaş,tartı ile olmaz da, sayı ile satılması halinde kavun-karpuz gibi şeylerdir. Şayet kıyemi 'ayn'lar,
muayyen olmayan mallar, yani zimetlerde lazım olan şeyler mukabilinde verilecek olursa bu durumda semenin belli olması için "be" harfinin
meydana gelmesidir. Kelimenin başına "be" harfi gelirse semen olur. Diğeri ise mebi olur. Örneğin;
Ben sana bu malı bir kantar şekere satıyorum" diyecek olursa şeker semen olur. Eğer "ben sana bir kantar şekeri bu mala satıyorum" diyecek
olursa, o zaman şeker mebi yani satılmış şey, malda semen olur. Fakat bu misalde akit selem akdi olur.
C- Misliyat karşılığında nakit bulunacak olursa o zaman misliyat mebi olur. Eğer onların karşılığında misilleri bulunursa, örneğin; zeytin yağı
mukabilinde buğday satmak gibi. Bunlardan muayyen olmuş şey mebi olur. Zimmet ve vasfîyetiyle ne gibi bir şey tayin olursa o şey semen olur.
Şayet bunların her birinin zimmette vasfîyetleri tesbit olursa, o zaman "be" harfi ile gelen semen olur. Ötekide mebi olur. Misliyat olanlar ya
mekilat kısmından olurlar. Bunlarda arpa, buğday gibi ölçü ile satılan şeylerle bu zamana göre petrol, benzin gibi litre ile satılan bazı sıvı maddeler
mevzundurlar. Bunlarda yağ, zeytinyağı, şeker gibi tartılarak satılan şeylerdir. Veyahut misliyat zer'iyattır. Bunlarda zira ile yani uzunluk ölçüsü ile
satılan yün, pamuk, ipek gibi dokuma parçaları ve araziye benzer şeylerdir. Veyahut birbirine yakın adediyat yani sayılarak satılan ve birbirine
yakın olan yani birimleri arasında çok az farklılıklar bulunan şeylerdir. Bunlarda yumurta, ceviz, bardak, porselen, cam tabak vb. şeylerdir.
D- Kıyemiyat birbirlerinin mukabilinden semen kabul edilir. Mebi ve semen'i birbirinden ayırt etmenin şekli gelecek sayıdan belli olacaktır:
1- Bey akdinin sahih olması için mebinin değerli ve kıymetli olması şarttır. Bu şart semende yoktur.
2- Bey'in gerçekleşmesi için mebinin satanın mülkiyetinde var olması gerekir, semende bu şart değildir.
3- Selem akdinde semenin te'cil caiz değildir. Fakat mebi de te'cil vacibdir.
4-  Semenin teslim edilme masrafları müşteriye, satılanın teslim edilme masrafları ise satana ait olur.
5- Satışta semenin tesbiti olmazsa satış fasiddir. Satılan şeyin adının tesmiyesi olmazsa yani belirtilmemesi halinde satış batıldır. Örneğin; bir
milyon mukabilinde sana satıyorum, demesi gibi. Bu misalde neyin satıldığı belli değildir.
6- Mebinin yani satılanın kabzden sonra telef olması satılmış olan malın geri çevrilmesine yani ikaleye engel olur. Fakat semenin telef olması,
mebinin geri çevrilmesine engel değildir.
7- Alıcının nakledebilir mebide kabzden evvel tasarrufu caiz değildir. Fakat satıcının semeni kabz etmeden önce, tasarrufu caizdir.
8- Alıcının-satıcının nzası olmazsa mebiyi teslim alabilme hakkına sahip olabilmesi için evvela semeni teslim etmesi gerekir. Mebinin veya semenin
helak olmasının ve piyasadan kalkmasının hükümleri: Mebinin telef olması, mebi ya hepsi telef olur veya bir kısmı telef olur. Bu telefde ya kabzdan

evvel veya kabzdan sonra olur.
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Mebinin Hepsini Kabzdan Evvel Telef Olursa:
 
1)  Şayet satılan şey semavi bir bela veya mebinin kendisinin fiili ile veyahut satıcının fiili ile telef olursa, satış akdi fesh olur.
2)  Şayet alıcının fiili ile helak olursa, satış akdi fesh olmaz ve semenin verilmesi lazım gelir.
3) Eğer yabancı birisinin fiili ile telef olursa, satış akdi fesh olmaz. İsterse satış akdini fesheder. İsterse sahih olarak kabul eder ve semeni de verilir
ve bu işi yapan şahıstan tazminat ister.
 



Kabzdan Sona Mebinin Hepsi Telef Olursa:
 
1- Eğer Semavi bir bela veya alıcının fiili ile yaput mebinin kendisinin fiili ile veya bir yabancının fiili ile olursa satış fesh olmaz. Ve aynı
zamanda telef olmasının tazminatı alıcıya aittir. Zira mebi alıcı tarafından kabz edilmek suretiyle bayiin tazminatı alündan çıkmıştır. Onun için
alıcinin semeni verilmesi gerekir. Bunun için alıcıda şayet yabancının fiili ile telef olmuş ise o zaman yabancıya dönüp tazminatını alabilir. Eğer
satıcının fiili ile helak olmuş ise, bakılır: Eğer alıcı, bunu satanın izni ile veya onu izni olmadan kabzetmiş fakat semeninini hazır olarak vermiş
veya semeni vadeli ise, o zaman satıcı tarafından telef edilmesi yabancı birisi tarafından telef edilmesi gibi olur. Onun tazminatını vermek
mecburiyetindedir. Şayet alıcı satanın izni olmadan satılan şeyi kabzetmiş ise ve semenide peşin olmakla beraber daha ödenmemiş ise, satışın fesh
edilmesi lazımdır ve bunun için satıcı tecavüzü nedeniyle satılan şeyi geri almış demektir. Zararın tazminatını vermek mecburiyetindedir.
Safîlere göre satılan şey alıcı tarafında kabzı olmazsa o şeyin tazminatı satana ait olur.
Hanbelilere göre ise mebi tartılan, sayılan veya ölçülen şeylerden ise ve aynı zamanda kabzden evvel helake gitse, bu mebinin helaki satana ait
olur. Bunlardan başka ise müşterinin kabzına ihtiyaç yoktur. Eğer telef olursa alıcının kasasında gider. Kabz etmeden evvel mebiyin bir kısmı helak
olursa, Hanefılere göre mebi tartılan, eksiklik ölçülen veya sayılan bir şey olursa fakat miktarda bir noksanlık ise aynı zamanda bunun bir kısmı
helaka gitse, o zaman helaka giden miktarınca satış fesh olur. Ona göre de paradan düşen pay ona da düşer. Sonra alıcı dilerse geri kalan payı
karşılığında satın alır. İsterse satışı fesh edebilir.
Eğer noksanlık, bir vasfın noksanlığı ise ki bu da ağaç, arazideki bina, ölçülen ve tartılan şeylerde kalite gibi. İsmi bile zikir olmazsa satışın
kapsamında dahil olan her şeydir. Satış akdi hiç bir şekilde fesh olmaz ve alıcı tarafından ödenecek olan paradan hiç bir şey sakıt olmaz. Zira
vasıflarının parada her hangi bir payları yoktur ve buna da alıcı Kendi isteğine göre hareket edebilir. İsterse bütün para mukabilinde sa-in alır.
İsterse mebide aybının ortaya çıkması nedeniyle o mebiyi satıcıya reddedebilir.
Hanefilere göre semenin piyasadan kalkması yani kesadı; bir kişi avulde bulunan paralarla satın alacak olsa, sonra da yeni bir takım paralar
basılarak kabzden önce bunlar tedavülden kalksa, Ebu Hani-fe'ye göre akit fesh olur ve alıcının mebiyi reddetmesi gerekir. Eğer mebi alıcının
yanında ise. Eğer yanında değilse o zaman alıcı mebinin kıymeti veya onun gibi misli olursa vermek zorundadır. Zira para tedavülden kalksa o
zaman para olmaktan çıkmış olur. Semen olmadan satış akdi olmaz. Zorunlu olarak da satış akdi fesh olur. Bu kıyasa göre Ebu Hani-fe tedavülden
kalkmayı helak, telef olmak gibi kabul etmiştir. Her iki imameyn ise şu şeklide açıklamışlardır. Akit fesh olmaz fakat satıcı serbesttir. İsterse akdi
fes eder. İsterse, paranın kıymetini alır. Zira semen zimmete sabit olmuştur. Zimmette sabit olduktan sonra ise telef olma ihtimali yoktur. Bu
kıyasen piyasadan helak, kalkmak olmak değildir. Yalnız bu paranın kusuru olur. Onun için satanın lehine muhayyerlik meydana gelir. Örneğin;
semenin taze hurma olup kabzden önce ortadan kalkması gibidir. Her iki imameyn buna göre piyasadan semenin kalkmasını ayb olarak kabul
etmişlerdir. Eğer tedavülden kalkmıyarak yalnız kıymetleri az olursa veya artacak olurlarsa, ittifakla satış akdi batıl olmaz. Zira ucuzluk veya
pahalılık semeniyetin batıl olmasını meydana getirmez. Başka bir taraftan Ebu Yusuf ile Muhamed paranın kıymetinin ne zaman muteber olacağı
bakımında ihtilaf etmişlerdir. Ebu Yusufa göre semenin akit zamanındaki kıymetleri kabul etmiştir. Zira semen akit zamanında lazımdır. Aynı
zamanda o vakit ki kıymetin tazminatı ödenir.
Muhammed'e göre; tedavülden kalkmaları vaktindeki kıymetleri peçelidir. Bu da insanların onlarla muameleyi terkettikleri en son vakittir. Zira
teslimden aciz kılman zaman odur.
 
Hava Parası Caiz Midir?
 
Cevap: Bu meseleyi mülk sahibi ve kiracı açısından ayrı ayrı değerlendirmek lazım gelir. Bir işyeri veya dükkanın kira ile tutacak kişiden, kiradan
başka karşılıksız olarak alman semene "hava parası" denir. Örneğin; mal sahibi kendi malını peşin kira ile veya bir sene peşin, veyahut bir miktar
toplu para, tüm ayda aylık kira yoluyla verebilir. Yedi seneye kadar kira pazarlamasında, peşin kırk milyar, her ayda da ikişer milyar kira ile
sözleşme yapılırsa, peşin 40 milyar yedi yıllık kiranın bir kısmını oluşturur. Hava parası ile ilgisi bulunmaz. Kiracının çıkması mukabilinde hava
parası ise, eğer kira müddeti bitmeden kiracı çıkmış ise, müddet bitinceye kadar bu yerde kendisi durma veya başkasını durdurma hakkı olduğu için
ve aynı zamanda erken çıkmaktan dolayı mukabilinde bir pay hakkını alabilir. Kira müddeti sona erince, kiracının, yalnız dükkanda kalan demirbaş
eşyaya yahut devren verme halinde içindeki malın kıymetini hesab ederek onu alma hakkı vardır.
İslâmi ölçülere göre alış-veriş, kazancı ve değeri olan şeylerin çeşitleri dörde ayrılır:
1- Altın ve gümüşten basılan paralar. Bunlar yalnız satış bedeli olur.
2- Hem semen hem de mebi yani satılan mal olabilenler, bunlar misli mallardır. Buğday, arpa gibi.
3- Hayvan ve elbise gibi kıymetli olan şeyler. Bunlar yalnız satılan mal kısmmdadır.
4- Aslında semen olmadığı halde halk yahut devlet tarafından bunlara verilen kıymet nedeniyle semen olarak kabul edilen şeyler. Madeni ve kağıt
para gibi. Altın ve gümüş para hakiki cevheri ve maden itibariyle değeri olduğu için tedavülde sarfiyatı dolaşırken, madeni paralar kendisine
verilen değer sebebiyle işlem ve sarfiyatı olur. Yani madeni paralar kendi zatında kıymeti ve değeri yoktur ve aynı zamanda para yerine geçmez.
Fakat onlara devlet veya halk tarafından kendisine verilen kıymet ve değer sebebiyle semen olarak kabul edilen şeylerdir. Bunun için yalnız Ebu
Yusuf bu paraları o bölgedeki altın veya gümüş paraya mukabil olarak hesap etmiştir. Örneğin, borç zamanı iki bin fels iki yüz altın eşitse, bir sene
sonra borcu ödeneceği zaman iki yüz altın 1600 felse eşit hale gelse borç 1600 fels olarak ödenir ve 600 fels faiz olmaz. Kağıt paranın tarihi çok
eski zamana dayanır. Avusturyalı olan uzman Dobrets Berger, Mısır'da Milattan önce 1600 tarihinde banknot tedavül edildiğini söyler. O zaman
Mısır'da halk elindeki altın ve kıymetli şeyleri saklanmak üzere devlet hazine ve depolarına teslim eder. Bunlara karşı bir makbuz verilirdi. Alış-
veriş yapanlar bu makbuzları mal ve para yerine kabul ediliyordu. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'de Yusuf sûresinde açıklanan Yusuf Peygamber
(a.s.) yedi bolluk yıllarında halkın elindeki fazla ürünleri depolamış, kıtlık yıllarının sıkıntısı böyle atlatılmıştır.

Yusuf dedi ki: Yedi yıl -her zamanki gibi ekeceksiniz. Bu ekinleri biçtiğiniz zaman, yiyeceksiniz az bir kısımdan başaklan içinde saklaym. 
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Kağıt paranın yaygınlaşması 17.ci yüzyılında İsveç, ve İngiltere'deki uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Halk elindeki altın ve değerli eşyayı svlet



depolarına sonra da sarrafa vermeye başlamış, sarrafların emanet veren eşyaların bedelinde yani yerinde (Gold-müth's notes) denilen makbuzlar
para bedelinde kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda 19.'cu yılın ikinci arasında bir altın lira takriben 7.2 gr. kuruşadenk sayılarak kağıt para
"kaime" basıldı. Ancak kısa müddete kaime altın mu-kabelinde değer kaybetmeye başladığı zaman borçlular ister devlete ister şahıslara olan
borçlarını altın yerine bu kaime ile ödmeyi tercih etiler. Bunun için kararname ve fetva, borç altınla ödenecekse tam onun miktarına kadar, kaime
ile ödenirse, ödeme gününde bir altın kaç kaimeye eşit ise ona göre kaime hesabiyle ödenmesi lazım gelirdi. 20. yüzyılın ikinci yarısından kabul
edilmiş kağıt paranın altından bağı kalkınca ve aynı zamanda merkez bankalarında tonlarca altının bloke edilmesine lazım gelmediği. Kağıt
paranın kıymetini devletin gücünden aldığı esası kabul olunca, o zaman kağıt para için, belli mukabele söz konusunda kalktı. Enflasyon
endekslerinin de sağlam olmadığı için, şehirden şehire değişiklik göstermesi nedeniyle kağıt parada belirsizlik dönemi meydana geldi.
İmam Ebu Yusuf a göre itibari para sayılabilen kağıt para belli bir değere endekslendiği zamanda borçların ödenmesinde bu karşılıkla kağıt para
arasında meydana gelen değer farkı faiz olmaktan çıkar. Bu karşılık temeldeki gibi yalnız altın olabileceği gibi altınla birlikte toplum için zaruri
olan bazı standart eşyanın ortalamasına endekslenme tarzında da olabilir. Bu meseleyi iyi bir tarife göre ekonomik alış-veriş uzmanı 1 ortak olarak
bir iyi fikre ulaştırmasını Cenab-ı erhemur rahiminden isteriz. Altın, gümüş, yerli veya yerli olmayan maden veya kağıt paraların birbiriyle tebdil
ve mübadelesi kesinlikle caizdir. Fakat bu mübadelenin peşin yapılması şarttır. Zira peşin olmadığı takdirde, nesie faizi meydana gelmektedir.
Malik b. Evs (r.a.)'dan yüz dirhem altın parayı, gümüş para olan dirhemle mübadele etmek istedim. Talha b. Ubeydullah beni çağırdı. Pazarlık edip
anlaştık. Benden dinarları aldı ve elinde çevirmeye başladı. Sonra hazinedarım Gaabe'den (Gaabe, Medine etrafında bir ormandır) gelince gümüş
paralan veririm" dedi. Hz. Ömer de yaptığımız muameleyi dinliyordu. Bana hitaben: "Vallahi dirhemleri alıncaya kadar Talha'mn yanından ayrılma.
Zira Rasulullah (s.a.v.); "Altını altınla, gümüşü gümüşle. .. Peşin misli misline mübadele edin. Cinsler farklı olursa peşin olmak şartiyle istediğiniz

gibi satınız." buyurdu, dedi.
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Ubade b. Samit (r.a.)'dan: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Altının altınla, gümüşün gümüşle, buğdayın buğdayla, arpanın arpa ile, kuru
hurmanın kuru hurmayla, tuzun tuzla satışı, miktar fazlalığı olmadan, misli misline ve elden ele derhal teslim ve tesellümü ile yani, peşin olara
yapılır. Cinsler ihtilaf edip, elden ele derhal teslim olursa istediğiniz gibi satınız. Bir rivayette şu ziyade vardır. Kim fazla alır veya fazla verirse,

elbette faiz yapmış olur. Faizi alan da veren de günahları eşittir. 
[109]

Ebu Davud'da hadisin lafzı şöyledir: "Altun mukabelinde altun külçesi ve medrubu; Gümüş mukabilinde gümüş de külçesi ve medru-bu müsavidir.
Türk parası ile mark, dolar ve diğer yabancı paralar peşin mübadele edilir. Bir borç hangi cins paradan meydana gelmiş ise, borçlu vade tarihinde o
cins para ile ödeme hakkı vardır. Fakat karşılıklı rıza olmak şartıyla ödeme tarihindeki kur ve geçmiş fiyat üzerinden başka çeşit para ile ödemesi
de caizdir. Sarraf, eski ve yeni altın mübadele etmek isteyenden evvel eski altını para mukabilinde hesap ederek satın alır. Ondan sonra bu para ile
yeni altından tutan kadar verir. Aksi halde aynı cins altını fazlalıklı mübadele faiz kısmına girer.
 
İslâm Dini Kâr İçin Bir Sınır Belli Etmiş İnidir?
 
Cevap: İslâm ölçülere göre alış-verişlerde kâr için kesinlikle yüzde şu veya bu kadar kâr edilecek diye bir sınır ve hudud getirilmemiştir. Bu işi
umumi olarak arz ve talep bırakmıştır. Fakat İslâm dini takva ve güzel ahlakı emretmekle insanların temel ihtiyaçlarının istismarını önlemek için
gerekli tedbirler almıştır. Zira faizin, karaborsacılığın, yalan ve hilenin yasaklanması, mukabelesiz kazanç yollarının kapatılması, fahiş fiyatın ve
hilenin önüne narh'a set çekemesi gibi. Bu tedbirlerle kârın hududunu göstermiş oluyor. Bir de Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle
buyurmaktadır:
"Bizi aldatan eden bizden değildir. Fiile ve hilafı şeriat yapanlar cehennemdedirler. "
Şu halde, insanın sözü de, özü doğru olmalıdır. Doğru olmayanlar için mutluluk kapıları kapalıdır. İslâmiyet gibi, hikmet ve gerçek esasları üzerinde
kurulmuş bir dinde doğruluğa aykırı bir şey asla yer bulamaz. İslâm'da aldatma "ğabn" terim olarak ikiye ayrılır. Çok aldatma ve az aldatmaya
gelince, az aldatma satınm akdine zarar vermez. Zira bundan kaçınmak çok zor olduğu gibi, insanlar az fiyat farklarına rızaları da vardır. "Ğabn-ı
fahiş" yani piyasa fiyatının üstüne çok çıkılırsa alıcı aldatıldığını düşünür. Fazlalığı satıcıya helal etmez. Bunun için fahiş fiyatın anlamı meydana
çıkar. Bu fahiş fiyatla malı satıp müslümanları kandırmak lanetin inmesine neden olduğu gibi, halkın muhtaç olduğu şeyleri piyasaya getirip
normal bir fiatla satmak rahmetin inmesine vesile olur. Devletin satılık eşyanın fiyatına narh koyması İslâm ölçülere göre kesinlikle caiz değildir.
Zira Peygamber (s.a.v.)'den eşyaları satıştan narh koymasını istediler. Peygamber (s.a.v.)'in bunlara cevabı şöyle oldu: "Fiyatı tesbit eden, rızkı dar
edip ve geniş yapan, rızkı veren Allah'tır. Sizden hiç biriniz ne kan ne de mal haksızlığı bakımında benden bir şey istemeden Allah'a kavuşmayı
arzu ediyorum." Fakat piyasa bozulup ticaret usulünü kaldırıp haksızlığı meydana çıksa o zaman devlet müdahale ederek eşyaların fiyatını tesbit
eder ve kar için bir sınır ve narh koyar.
Belh fakihlerinden Nusayr b. Yahya (ö. 268/881) göre fahiş fiyat miktarları: Gayrimenkullerde % 20, hayvanlarda % 10 ve diğer menkul eşyalarda
ise % 5 olarak hudud ve sınırı belli etmişlerdir. Piyasa fiyatının üstünde veya altında bu miktar aşılarak satış akdi olursa, o zaman fahiş ğabn

derecesine ulaşacağını belirtmiştir. 
[110]

Hanefılere göre bilirkişilerin değerlendirme alanının dışında kalan çok yüksek veya çok düşük fiyatlarda "Ğabn" söz konusu olur. tslâmi-yette
ticaretin temeli doğruluk ve hile yapmamaktır. Alıcı ve satıcının gönül rızaları fiyat hususunda insaf ve itidalden ayrılmamaları, karaborsacılık
yapılmaması, haram ve helal hudutlarına riayet olunması; faizcilikten, ölçü ve tartıda hile yapmaktan, aldatmaktan, yalan söylemekten, yemin
etmekten, haddinden fazla pahalıya satmaktan kaçınılması... gibi kaideler, ticaret hayatının mühim şartlarmdandır. Alış-verişte yemin etmekde
haramdır. Bir zaruret olmadığı halde Allah'ın ismini alet ederek mal satıp menfaat teminine çalışmak kesinlikle İslâm dinine uygun değildir.
Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz tüccarı yemin etmekten menetmiştir:

"Sizler alışverişte çok yemin etmekten sakının. Zira yemin etmek mala revaç sağlarsa da sonra onu mahveder.
[111]

Binaenaleyh muamelatında doğruluğu olmayan kimse, hiç bir zaman işini ileriye götüremez.
Malikilere göre, malın kıymetinin üçte birinden daha fazlasıyle piyasa fiyatının üstüne çıkması veya aşağı düşmesi fahiş fiyattır. Zira Hz.



Ebubekir'in uygulaması da bu usule göre olmuştur. Paranın çok veya sık sık kıymet kaybettiği ve aynı zaman eşya fiyatlarının sürekli yükseldiği bir
ekonomide Hanefilere göre fahiş ğabn oranlar çok düşük olarak meydana gelir. Örneğin; metresi 100 ile 110 bin lira arasında satılan bir kumaşı,
öyle olmadığı halde, saf ipek olduğunu söyleyerek 116 bin liraya satmak fahiş fiyat olacaktır. Tüccarın eskiden kalmış mallarını en son piyasa
fiyatı üzerinden satması caizdir. Zira sattığı malı yeniden alıp yerine bırakırken yeni fiyatla satın alacak, ancak bu şekilde sermaye eşitliği
muhafaza aile bilecektir. Örneği, enflasyon, yüksek olursa ve sermayeyi korumak zor olur. Örneği; beş yıl evvel alış fiyatı 100 milyon lira olan bir
malın şimdi ki alış fiyatı 800 milyon, satışı bir milyar lira olsa, eskiden kalan bu malı bir milyara satan kimsenin 900 milyon lira kâr ettiğini demek
zordur. Zira bu paranın 800 milyon lirası ile yine aynı cins malı yerine koyabilir.
Hz, Ali (r.a.)'dan: Gezici, ısırıcı ve pek kötü bir zaman gelecektir ki, bolluk olan kimse, elinde olana sımsıkı sarılacaktır. Halbuki böyle emr

edilmemiştir. Allah Teala: "Aranızdaki üstünlüğü unutmayınız 
[112]

buyuruyor ve zorda olanlardan malını ucuza satın alacaklardır. Halbuki,

Peygamber (s.a.v.) zorda bulan kimsenin (fiyat kırarak) malım satın almayı yasaklamıştır.
[113]

Ebu Umame (r.a.)'dan: peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: Şarkı söyleyen kadınları ne satın, ne de satın alın, nede onların talimiyle
uğraşın, onlarla yapılan ticarette hayır yoktur. Onlardan kazanılan parada haramdır. "İnsanlardan bazısı da vardır ki, Allah yolundan bilmiyerek ve o

yolu eğlence yerine tutmak için batıl ve boş lafa müşteri çıkar.
[114]

 mealindeki ayet bu hususlardan nazil olmuştur.
[115]

Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei'den: Ödünç ile satışın birleştirilmesi, bir satışta iki şartın öne sürülmesi, karşılığı ödenmemiş olan malın (satılıp) kârı
ve sende (mülkiyet veya zilliyetli (suretiyle) mevcut olmayan malın satışı helal değildir. Bu suretle hem ödünç vermek hem de o aynı şeyi para ile
almak caiz değildir. Zira Menfaat karşılığı olan her ödünçte faiz vardır." manadaki hadîse girer. Alış-verişe va'de farkını eklemek tüm fakihlere göre
caizdir. Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Allah alış-verişi helal kılmış. Faizi de haram kılmıştır. 
[116]

Alış-veriş peşin olursa normal olarak kâr eklemek caiz olduğu gibi vadeli satışta da normal olarak kâr eklemek caizdir. Hatta vadeli satışta para bir
müdde ticaret işinde kullanılmayacağı ve eşyanın alış-fiyatlarının yükseleceği dikkate alınarak daha fazla kâr miktarı hesab edilebilir. Şu halde bir
kimse peşin olarak malını satarsa % 15 uygularken 9 ay vadeli olmak isteyene % 45 kâr miktadı uygulasa bu caizdir.
Zira bu hadis vade farkından kesinlikle konuşmuyor. Aynı zamanda tüm Fakihler vade farkı üzerine hamletmemiştir. Şu halde hadis, akid

esnasında semeni belli olmazsa caiz olmadığını açıklıyor. Örneğin;
[117]

Bu elbisemi hazır para ile ona, vadeli ise yirmi ile sana satıyorum" demesi gibi. Aynı zamanda her iki bey'in üzerine devam etmektir. Bu şekilde
akdin caiz olmadığını ifade ediyor. Şayet semen belli olursa, kesin bir fiyat üzerinde anlaşılırsa, örneğin; peşin olarak fiyatı 7 milyar lira olan bir
daire için "bir seneye kadar vade ile 12 milyar liraya sattım" denirse vade farkı eklediği halde gene bu satış akdi sahihdir. Veya bu hadis akid
esnasında bir şart koşmanın caiz olmadığını belirtiyor. Örneğin, Veli'nin Ali'ye şöyle şart koşması: "Evini bana 10 milyar liraya satarsan ben de şu
iş yerimi 5 milyar liraya sana satarım" demesi gibi. Bu da sahih değildir. Hatta bir kişi satılık bir eşya için "peşin fiyatı şu kadardır vadeli ise fiyatı
bu kadar" dese bundan sonra bir fiyat üzerine anlaşma olursa yine satış akdi sahih olur. Velhasıl va'de farkı haram değildir. Aynı zamanda fazla
alakası kesinlikle yoktur. Fakat alış-veriş isterse peşin, isterse vadeli olsun insafa göre meydana gelmezse haram ve bereketsiz olur. Bunun için
satıcı, kendi nefsini düşünmesi lazımdır.
 
Teslim Ne Demektir? Satılan Eşyalar İkiye Ayrılır:
 
a) Para, hayvan ve elbise gibi taşınabilen şeyler.
b) Arsa, tarla ve ev gibi taşınamayan şeyler.
Menkulün teslim alınması ise şu şekilde olur: Silah, elbise ve kitap gibi eşyanın teslimi, alıcının eline verilmesi ile meydana geldiği gibi korunaklı
bir yerde alıcıya gösterilip o eşyayı almak için izin verilmesiyle de yine teslim meydana gelir. Dükkan ve depo gibi kilitli bir yerin dahilinde
bulunan bir şey satılırsa o depo ve dükkanın anahtarını alıcıya verip o eşyayı alması için izin vermesiyle teslim meydana gelmiş olur. Anahtar
alıcıya verip o eşyayı almak için izin verdikten sonra çalmırsa veya telef olursa alıcının kesesinden gider. Şaflilere göre dükkan ve depo gibi bir
yerde bulunan bir şeyin teslimi ancak ve ancak o yerden başka bir yere nakletmekle meydana gelir. Yalnız anahtar vermekle teslim meydana
gelmez. Arazi ve arsa gibi gayrimenkulun teslimi ise yalnız gösterilip alıcıya izin vermesiyle teslim olur. Ev ise evin içindeki eşyanın çıkarılması ve

anahtarın alıcıya verilmesiyle teslim meydana gelir.
[118]

 
Mali Zimmet Ve Hususiyetleri
 
1- Zimmetin Özellikleri:
 
a) Zimmet, gerçek kişiliğin (insan) veya tüzel kişiliğin yani müesseselerin, şirketler, mescidler ve vakıflar vb. niteliklerindendir. Şu halde meydana
gelmeden evvel ceninin zimmeti olmaz, Bunun niçin cenine bağış, hibe sahih değildir. Ancak ve ancak cenin sağ olarak doğarsa o zaman kendisine
vasiyet sahih olur.
b) Her insanın doğumdan sonra bir zimmeti şartsız olarak meydana gelir. Zimmeti ne kadar boş da olsa yine zimmet ondan ayrılmaz. Zira zimmet
insana tabi olur ve vücup ehliyetinin ikinci elementidir.
c) Zimmet birdir. Bütün insanlar bir zimmete sahiptir. Zimmete kesinlikle ortaklık yoktur.
d) Zimmetin ihatası kapsamı çok geniştir ve sınırı da yoktur. Bunun için ne kadar borçlar çokda olursa yine bütün borçları içine alabilir.
e) Zimmet kişiye şahsa taalluku vardır. Malına ve servetine taalluku yoktur. Bunun için malından bile borcu fazla olursa yine ticaret yapmak hakkı
vardır. Zimmet sahibi isterse eski borcunu isterse yeni borcunu ödeyebilir, alacaklılar buna itiraz edemez.



f) Zimmet tüm borçlar için genel bir eman ve garantidir. Kesinlikle bir borcunu diğer borcuna tercih hakkı yoktur. Ancak ve ancak sahibinin rehin
gibi aynı bir hakkı bulunursa vaya hanımının, küçük çocuklanafaka borcu, devlete olan vergi borçları ve cenazenin teçhiz ve tekfin masrafları gibi

olan borçlar olursa o zaman bunlar diğer borçlan tercih olunur.
[119]

 
2- Zimmetin Sona Ermesi:
 
Zimmet doğumla başlar ve ölümle biter. Zimmetin sona ermesi için alimlerin görüşleri üçe ayrılmıştır.
Hanbelilerin mezheplerindeki bir görüşe göre zimmetin sona ermesi yalnız ve yalnız ölüm ile olur. Zira zimmet şahsi hususiliklerdendir. Olum ise
şahsı ve zimmetini yok eder, borçlar Hanbelilerin çoğunluğuna göre terekeye ait olur. Bunun için kimin terekesi meydana gelmeden önce olurse
borçları sakıt olur.
Maliki, Şafii ve Hanbelüerden bir kısmına göre ölümden sonra borçlar ödenip tereke tasfiye edilinceye kadar zimmetin devamlılığı terekeye
müteallik haklar tasfiye devam edinceye kadar zimmetin devamı olur. Bunlara göre ölen kimse ölümünden sonra da Önceden neden olduğu yeni
haklar kendisine aid olur. Örneğin; bir kişi av için bir tuzak kursa bu tuzağa bir av düşse, ölen kimse ona sahip olur. Ölen kimsenin zimmeti
ölümünden sonra borçları ödeninceye kadar devam eder. Zira Rasûlü Zişan (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Mü'minin ruhu borcu sebebiyle hapsedilir. Hattaki ölünün namına borçları ödenirse o zaman serbest olur."
Ölünün zimmetinin ölümünden sonra da yeni borçlarla meşguliyeti olur. Ortaya çıkan bir kusurdan dolayı ölümünden sonra alıcının satıcıya geri
çevirdiği malın parasıyle zimmetinin meşgul olması, kişinin Ölümünden evvel ana yol üzerine açtığı çukura ölümünden sonra düşen o çukura insan
olsun veya hayvan olsun kıymetini tazmin etmekle mükellef olması gibi. Müflis olarak ölen kişinin ölümünden sonra borçlarına kefil sahih olur.
Zira Rasûlüllah (s.a.v.) öyle kefaleti sahih olarak kabul etmiştir.
Hanefilere göre; ölüm zimmete son vermez. Fakat zimeti zayıflatabilir. Bunun için, -av için tuzak kurmak örneğinde olduğu gibi, ölen kişi
Ölümünden sonra yeni bir mülkiyet elde edebilir. Şahsın ölümünden evvel ana yola açtığı çukura düşeni tazmin etme, ortaya çıkan bir kusurdan
dolayı malın geri verilmesi ve parayı vermeye zimmetin meşgul olması gibi kişi ölümünden evvel neden olduğu borçları verilmesi gerekir. Fakat
müflis olarak Ölen kişinin borçlarına kefil olmak Hanefiye göre sahih olmaz: Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre sahih olur. Ölüye vasiyet veya hibe

sahih değildir. Bu her iki hükümle üçüncü görüş ikinci görüşten ayrılmaktadır.
[120]

 
3- İstihlaki Ve İstimali Mal Yani Tüketim Kullanmamalı:
 
İstihlak mal: Kendisi tüketilip yok olmadan intifai mümkün olmayan maldır. Yenilen-içilen şeyler, odun, petrol, kağıd ve paralar bu nevidendir.
Paralardan başka bu mallardan ancak ve ancak bizzat asıllarını istihlak etmek yani tüketmek suretiyle faydalanma mümkün olur. Paraların istihlaki
ise, bilfiil kendileri ne kadar baki kalsada, sahibinin elinden çıkmasıyle olur.
İstimali mal: Gayri menkuller, ev eşyaları, elbise, kitab vb. gibi aslı baki kalmak suretiyle faydalanılması mümkün olan maldır. Bu iki çeşidi
birbirinden tefrik etmek için ilk faydalanmaya tecrübeye bakılır. Şayet ilk faydalanmada eşyanın bizzat kendisi ortada kaybolursa o zaman istihlaki
mal olur. Onun aksi ise aksi olarak istimali maldır. Bu iki maldan her bir çeşidi akitlerden belli olunan bir türünü kabul eder. Örneğin; istihlaki mal
borç para, ödünç buğday vermek gibi istikameti istimal mal değil aynı zamanda istihlak yani tüketim alış-verişin akitlerinin kısmına dahil olur.
İstimali malda emanet verme, kiraya verme gibi istikameti istihlak değil de istimali mallarda ve akit de dahil olur.
Şayet akitten yalnız istimal veya yalnız istihlak olmazsa her iki çeşit akdina şamil gelmektedir. Satış akdi ve ida yani emanet bırakma ak-ti gibi bu
iki akün her biri diğer iki çeşidin her birinde aynı derecede sahih olur.
 

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
 

HAK
 
Hakk'ın Tarifi:
 
Hakk'ın arapçada bir kaç değişik manalan vardır, öyle manalar ki sabit olma ve vacib olma çevresinde döner. Örneğin; "O söz ve vaad insanların

çoğuna hak olmuştur. 
[121]

 Sabit oldu ve vacip oldu anlamındadır, "Hakkı gerçek olarak meydana getirilmesi ve batılı ortadan kaldırması

için..
[122]

 Sabit olması ve ortaya çıkması manasına: "Hak geldi batıl zail oldu.
[123]

 Sabit ve var olan şey manasına: "Boşanan kadınların gelenek

ve göreneklere göre birtakım eşyalar alma hakları vardır. Bu ehli takvalar için bir haktır.
[124]

 ayetinde "onların üzerine vaciptir." manasına gelir.

Hak kelimesi "belli olmuş nasip, pay" manasına da şamil gelir. Örneğin: "Servetlerinde isteyen ve yoksula muayyen bir hak tanıyanlar.
[125]

olduğu gibi aynı zamanda zulmün karşısında adalet manasına da istimal olunur. Örneğin; "Allah hak ile (adaletle) hükmeder.
[126]

 de olduğu gibi.
Fakihlere göre ise hak, şer'an sabit olan hükümdür. Fakat bu tarif meseleyi tam olarak ifade etmez. Zira fakihlere göre "hak" kelimesinin
kullanıldığı her şeye şamil gelmez. Çünkü "hak" lafzı sahip olunan mal içinde isti'mal olunur. İşte bu hüküm değildir.
Mülkün kendisi, çocuk bakımı velayet hakkı ve akitlerde muhayyerlik hakkı gibi şer'i özelliği olan şeylerde hak kelimesiyle ifade edilebilir. Aynı
zamanda gayr-i menkullerin beraberinde getirttiği yol ve su yolu hakkı gibi hususlara da "hak"denilir. Şu halde bu tarif bunlara şamil gelmez. Fakat
üstad Mustafa ez-Zerka hakkın tarifini şöyle yapmıştır:
"Hak ve hukukun bir yükümlülük veya yetki olmak üzere şeriatın tesbit ettiği özel bir alaka ve irtibattır."



Bu tarif güzeldir. Zira hem Allah'ın kulları üzerindeki namaz, oruç vb. yani Allah hakkı olan dini vecibeleri, hem mülk edinme hakkı gibi medeni
haklan, hem babanın evladı, kocanın hanımı üzerindeki kendine itaat etme gibi adaba bağlı olan ilgili haklan, hem de ammenin hakkı devletin
tebası adına tasarrufta bulunma hakkı gibi ve hemde nafaka hakkı gibi mâlî haklan ve kişinin bir diğerin üzerinde sabit olan velayet hakkım da
şamil gelmektedir. Fakat o şey muayyen bir şahsa ait olmazsa örneğin; dağdan odun toplama, yol, avlama, çeşme vb. amme için ibahe kısmında
olduğu için bu tarife bunlar ve bunlar gibi dah değildir. Zira öyle şeyler herkes için verilen bir izin ve ruhsattır. İslâm ölçülere göre hakk'ın
kaynagına da işareti vardır. O da şer-i istektir. Zira İslâm'a göre haklar şer'i hükümlerin ihraç ettirdiği belgelere dayanan ilahi bir bağış ve ihsandır.
Belgesiz bir hak kesinlikle yoktur. Şu halde haklan menbei Allah'tır. Zira Allah'tan başka gerçek hakim ve İslâm dininden ve kanunundan başka
bir din ve kanun kesinlikle yoktur. Velhasıl İslâm'da hak, menbei beşeriye bağlı akıl veya doğal olan bir şey değildir. Şu halde hak sınırlıdır. Zira
"topluma faydalı olma ve diğerlerine zarar vermemek şartıyle sınırlı ve kayıtlıdır. Fıkıh ıstılahına göre "hak" mefhumu iki vacibi kapsamaktadır:
a) Vacib-i âm. Yani herkese vacib olan şeydir. Bu hak'a herkes geçmemeli ve aynı zamanda saygı göstermelidir.

b) Vacib-i has. Yani yalnız hak sahibine vacip olan bir özelliktir ki, o da hakkını kullandığı zaman zarar vermiyecek bir surete kullanılmasıdır.
[127]

Hakkın iki rüknü vardır: Hak sahibi ve hakkın yeri, yani hak manasının bağlı olduğu şey, bu ayni haklarda olduğu gibi ya hakkın bağlı olduğu
muayyen bir şey olur veya borç olur. Dain ve medin yani borçlu ve alacaklı arasındaki bağlamada olduğu gibi şahsi hakda üçüncü bir rükün daha
eklenir o ise hakkı vermekle mükellef olan borçludur. Mükellefiyet ya borç vermek gibi bir işi yapmak suretinde olur. Veya başkasına zarar
vermekten emaneti kullanmaktan kaçınmak gibi bir işi yapmamak suretinde olur. Mükellef ya bir toplum veya bir muayyen şahıs olur. Borç
mukabilinde borçlunun sorumluluğu gibi veya bütün insanların sorumlu olduğu vacipler gibi o alet tayin olur. Diğerlerinin haklarına hürmet
gösterme ve onun hakkına tecavüz etmeme gibi Örnekte olduğu gibi hak sahibi: Hak sahibi, dini haklarda Allah başka haklarda ise ya hakiki şahıs

yani insan veya hükmi şahıslar yani müesseseler ve şirketlerdir.
[128]

"Her şahsın tabii şahsiyeti ananın döl yatağına düştüğü zamanda başlar. Hanelilere göre çocuğun vücudunun yarıdan ekserisi sağ doğar, ondan sonra
ölse yine hakikaten sağ doğmuş olarak hesabı görünür. Takdiren canlı doğması ise, hamile bir kadına bir kişinin vurup çocuğu ölü olarak düşürmesi
örneklerde olduğu gibi bir cinayetle çocuğun düşürülmesi bir vaziyette olur. Bu vaziyete çocuk hem miras alır hem de mirasçı olunur.
Hanefîlerden başka diğer mezheplere göre ise çocuğun ta-manının canlı olarak dışarı çıkıp şart koşmaktadırlar. Bu mezheplere göre çocuğun ölü
olarak cinayet sebebi düşürülmesi halinde yalnız bu cinayet için ceninin ödediği diyete mirasçı olunacağı kabul etmektedirler. Bir insanın şahsiyeti
hakiki ve hükmî yani takdiri ölüm ile sona erer. Takdiri ölüm, kaybolan, yeri meçhul olan, sağ mı veya ölümü kesin bir haber alınmayan o şahsın
ölümüne hükmedilmesidir. Bu şekildeki ölümün takdiri ise aradan doksan sene geçmesinden sonra veya akranlarının ölmesi ile olur. Fakat
şahsiyetin ölümle son bulmasıyle beraber yine tereke ile itibarlı hakların tasfiyesinin gerektirdiği kadar insanın zimmeti ve vücup ehliyeti devam
eder. Mesela, hayatta iken kurduğu tuzağı ve düşen av ölünün malı olur. Yine bunun gibi telefine neden olduğu bir şey malından tazmin olunur.
Örneğin; ama aid yol üstüne açtığı bir kuyuya ve çukura, ölümünden sonra bir hayvan düşüp ölse yine o hayvanın kıymeti terekesinden verilir.
İslâmî ölçülere göre hükmi şahıs veya mücerred şahıs ve-ahut manevi şahıs diye isimlendirilen müesseseler, şirketler, mescidler, yemiyetler gibi
umumi kurumların şahsiyetleri kabul eder ve aynı zamanda bunların hakiki olarak mülkedinme ve hak elde etme, sorumluluk alma ferdi
şahsiyetler gibi, müstakil zimmetlerinin varlığını ikrar eder. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Müslümanların zimmeti birdir. Onu hepsi kabul ederler." (Ahmed Bin Hanbel rivayet etmiştir.
[129]

Şu halde müslümanlardan bir kişi düşmana eminlik ve cihete serbestlik verirse bu emana ve serbestliğe hepsinin kabul ve riayet etmesi lazımdır.
Yine onun gibi naslardan: Emr'i bil ma'ruf nehy-i anil münker-le ilgili olanlar, yine herhangi bir şahsın aldatmasına engel olmak için kötü bir şeyi
ortadan izale etmek, buna nisbet yani iyi tedbir İslâmî kaidelerin tatbikatını kontrol vazifesini yapan makam, kadın ve erkeğin nikahlarını haram
olduğu halde nikahlarını kesmemek veya ayırmak için dava açmak gibi hususları caiz görmüş naslar, bununla beraber öyle hususlarda dava açan

olan kimsenin kesinlikle bir faydası da yoktur.
[130]

Yine fakihlerin içtihadlarından bazı örnekler:
Vakfı, üzerine vacip olan başkalarının haklarına mukabil temlik nazırı yani vakıfa bakan yalnız vakıf adına hareket eden bir kişi olup vakfın
borçlaından kendisine bir şey ait değildir. Vakfın ihtiyacı olan şeyleri satın alıp ve bunu vakfın gelirlerinden verir. Şu halde mal sahibi vakıftır.
Borçlu ve alacaklı odur. Nazır değildir. Nazır vakfın kendisine emanet edildiği eminidir. Eğer vakfa ihanet ederse veya hilede bulunursa veya vakfı

yapanın şartlarına aykırı bir şeyde bulunursa o zaman bu zararı ödemek zorundadır.
[131]

Yine içtihatlardan bazısı şöyledir:
Beyt'ül-mah devlet reisinin şahsi malından ayırarak "Beyt'ül-mal mirasçısı olmayanın rnirasçısıdır." söylemeleri, vasinin yetim malında tasarrufta
bulunduğu gibi ammeye ait mallarda da maslahata göre devlet reisininmillet adına yaptığı işlerde bulunmasının sahih sayılması gibi. Yine onun
ölmesine veya görevden alınmasına rağmen yürürlükte kalmaya devam eden anlaşmalarda, kendisinin ölümüyle vazifesi sona ermiyen vali veya
memurlann tayininde ve adaletle alakadarlı kararlar çıkarmakta milletin vekili olması gibi. Bunun için hakim, Allah hakla-nndan dolayı özelliklerde
hüküm verdiği zaman hata yaparsa, öreğin; valancı şahitlerin şehadetine karşı hırsızın elinin kesilmesine emir verirse,- bunun diyetini kendi
malından vermez. Bu diyet hazineden ödenir. Hak sahibine göre üç kısma ayrılır:
a) Yalnız Allah hakkı.
b)Yalnız kul hakkı.
c) Müşterek hak. Bu iki hakkın bir mahalde cem olduğu halde. Fakat ya kul hakkının veya Allah hakkının galip olduğu haktır.
d) Allah veya amme hakkı.
Bu hak Allah'a yakın olma kendisi tazim etme tüm dini hükümlerini yerine getirme veya bir şahıs için olmayıp herkesin lehine olan ve birine has
olmayan haktir. Bu büyük kıymet, şerefinden ve menfaatinin umumi olduğu için, "Allah hakkı11 diye nisbeti olmuştur. Yani toplumunun hakkı
odur. Birinci örneği: Namaz, oruç, zekat, hac, cihad gibi çeşitli ibadetier, nezir, yemin, emr-i bil ma'ruf nehyi anil münker, hayvan keserken ve iyi
bir iş yaparken besmele çekmek gibi ikinci örneği; günahtan men etmek hadlerle bağlı (zina, hırsızlık, iftira, alkollü içki ve yol kesme) cezalan



yerine getirmek muhtalif günahlara tazir cezası yerine getirmek ve topluma ait olan cami, nehir, yol gibi umuma bağlı,yerleri muhafaza etmek.
Allah'ın hakkına bağlı olan hükümler şunlardır: Barışmak, vazgeçmek vaya affetmek öyle şeylerle cezanın kaldırılması caiz değildir. Aynı
zamanda değiştirmesi de caiz olmaz. Buna kıyasen, malı çalınan affetmesiyle ve tutanak hakime intikal olduktan sonra hırsızla barışmasıyle
hırsızlık cezası sakıt olmaz. Kocanın veya bir başkasının affetmesiyle veya kadının kendisini teslim etmiş olsayıle zina cezası kesinlikle sakıt olmaz.
Bu hak miras olarak başkalara intikal olmaz. Bu kıyasa göre ölen kimsenin yapmadığı ibadetleri vasiyet etmediği şartiyle mirasçıları üzerine vacip
değildir. Mirasçı miras bırakanın günahından sorunmaz.
Allah haklarına ait cezalarda birbirine girmelidir. Buna kıyasen bir kişi -daha cezası tatbik edilmeden çok seferce zina etse veya defalarca hırsızlık
etse yalnız ve yalnız bir ceza kendisine yeterlidir. Zira cezadan şeriatın maksadı onu men etmek ve çevirmektir. Bu da bir ceza meydana gelir. Bu
haklara ait suçların cezasını hakim infaz eder. Zira ibadetlerin terkine veya istihfaf alınmasına mukabil tedip ve icra edecek odur. Anarşistliği,
kötülüğünün tedbiri almak ve suç işlenmesine engel olmak için asilere had ve tazir cezalarını icra edecek de yine hakimdir.
e) Kul hakkı: Bu kendisinden şahsın menfaatinin muhafazası kas-tolunan şeydir. İster bu hak sağlığı, mallan, çocukları muhafaza etmek, suçu
önlemek, tecavüze engel olmak, devlete bağlı amme hizmetlerinden istifade etmek gibi umumi bir hak olsun veya mal sahibinin mûl-Kûndeki
hakkı, satıcının parada, müşterinin maldaki hakkı, şahsın telef -dilen malının bedelindeki hakkı, zorla alınan malın sahibine geri ver.
 Zevcetinin harçlığı bakımında kocasına ait olan hakkı, annenin çocuğunu büyütüp meydana getirilmesi ve babanın çocukları üzerindeki velayeti
özel olarak hakları ve insanın iş almak hususundaki hakkı gibi özel olarak bir hak olsun, bunlar hepsi kul hakkıdır.
Hükmü: Sahibinin bundan vazgeçmesi, affederek, barışarak, kurtararak veya helal ederek iskat etmek caizdir. Miras olarak cari olur, tedahül kabul
etmez. Bunun için her suç için birer ceza tatbik edilir. Bu hakkı hak sahibi veya velisi alır.
1) Ortaklık hak: Bu Allah hakkı ve kul hakkının bir yerde cem olduğunu, fakat ya kul hakkının veya Allah hakkının galip olan haktır. Birinciye
örnek: Boşanan kadının iddet beklemesi. İşte bu örnekte Allah'ın hakkı var olduğu gibi kul hakkı da vardır. Allah hakkı sulemenin bir birlerinin
karışmaması için, kul hakkı ise kişinin çocuklarının sülalesini muhafaza etmesi içindir. İşte bu misalde Allah hakkı galiptir. Zira sülelenin
muhafaza etmesinde cemiyet için genel bir hayır hasıl oluyor ki o, cemiyeti anarşilikten ve aldatmaktan, yıkmaktan kurtarmaktır. Diğer bir misaller

ise.
[132]

Kişinin hayatını, aklını, sıfatını, malını muhafaza etmesinde iki hak vardır. Fakat cemiyetteki olan hayrın umumi olduğu için, Allah hakkı galiptir.
Bunun örneği HanefÜere göre kazif haddi yani başkasına zina iftirası atana seksen sopadır. İşte bu misalde iki hak vardır: Kul hakkı, iftiraya
uğrayanın bu kınamayı defedip ve vekareyetini ve temizlemesini ispat etmesi, Allah hakkı da insanlann namusunu muhafaza etmek, dünyayı
dedikodudan temizlemek; yalnız bu misalde ikinci hak yani Allah hakkı galip olduğu için, birinci kısmında sayılmıştır.İkinci misal ise maktulün
velisi içinmeydana gelen kısas hakkıdır. Bu misalde de yine iki hak vardır: Allah hakkı, kul hakkı. Allah hakkı: Cemiyeti katil pisliğinden temiz
etmek kul hakk ise katili öldürerek maktul akrabanın gönlünü farah etmek ve sinirlerini kaldırmaktır. Bu misalde kulun hakkı galiptir. Zira kısasın
kökü benzerliktir. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Biz Tevrat'ta onlara şu cezaları tatbik kılmıştık. Cana can."
Benzerlik ve mümaselette kul hakkı galip gelmektedrir. Bu hakkın hükmü. İkinci kısımda geçen kul hakkının hükmü gibidir. Bunun için maktulün
velisinin katili ondan vazgeçmek veya bir mal mukabilinde sulh ve barış yapmak hakkıdır. Hatta ve hattaki Allah {c.c.) teşvik etmiş ve şöyle
buyurmaktadır:
Katil, maktulün velisi olan din kardeşi tarafından affedilirse örfe uymak ve diyeti güzellkle ona vermek lazımdır. Bu Rabbinız-den size bir kolaylık

ve rahmettir. 
[133]

Ve yine;
Kim haksız yere öldürülürse, velisine hakkını aramaya bir yetki verdik. O da öldürmede haddine tecavüz olmasın.
Kul hakkının bölümü: Şu kısımlara bölünebilir.
a) Düşürmeyi kabul eden haklar: Şufa hakkı, akitlerde muayyer olma hakkı, kısas hakkı gibi tüm şahsi haklar düşüre edebilir. Gerçek iskat ve
düşürme etmek mukabelesiz veya bir şey karşısında olur.
b) Iskatı ve düşürmeyi kabul etmiyen haklar: Geçmiş olan misallerden başka olarak diğer haklar gibi düşürmeyi ve iskatı mümkinata değildir.
Onların misalleri şunlardır:
1- Daha meydana gelmiş değildir. Örneğin: Vasiyet eden fakat daha hayattayken mirascınm bu vasiyete itiraz hakkını düşürme ve iskat etmesi.
Şefı'in, henüz satış akdi yapılmadan şüf a hakkını düşürme ve iskat etmesi, kuması olan bir kadının kocasının yanında geceleme nöbetini si-kat ve
düşürmesi, müşterinin daha malı görmeden "görme serbestliği ve muhayyerliği" daha zamanı gelmeden nafakasını düşürme ve iskat etmesi gibi,
bunlar hepsi iskat ve düşürme ile mümkün değildir. Zira öyle gibi haklar daha meydanda yoktur.
2- Kişiye mülazim olupfanğ olamayan zati niteliklerden şer'an saygıdeğer ve önemli olan haklar: Babanın ve dedenin küçük üzerindeki velayet
haklarını iskat ve düşürme etmeleri gibi. Zira velayet babanın ve dedenin zati vasfı ve niteliğidir. Onlar ne kadar iskat etselerde yine sakıt olmaz.
Ebu Yusuf a göre vakfedenin vakıf üzerindeki velayet hakkı da bu misallerdir. İster bunu şart koşsun ister reddetse bu hak sabit olur. Zira bu vakf

onun mülkünün eseridir.
[134]

3-  İscatı ue düşürmeyi şer1 i hükümlerin değişmesine sebep olan haklar:   Hanımını (rici boşamak ile)boşayan kişinin hanımına rucu, dönme
hakkını iskat ve düşürme etmesi, bağış edenin bağışından dönüş ve rucu hakkını düşürme ve iskat etmesi. Vasiyet edenin vasiyetinden dönme
cihetindeki hakkını iskat ve düşürme etmesi gibi, mal sahibinin mülkündeki hakkını iskat ve düşürme etmesi de bu misallerdendir. Öyle şeyler
iskatı kabul etmezler. Zira mülkündeki hakkını iskat ve düşürme etmesinin manası o malı kendi mülkünden çıkartmak demektir. O zaman o mal
"şaibe yani ksahipsiz ve başıboş" olur ki. Allah (c.c.) İslâmiyete önce mevcud olan bu "saibe"yi şu ayetiyle neyletmiştir.

Allah bahire, şaibe, vasile ve ham olan şey (meşru) kümamıştır. 
[135]

Şu şekildeki olan şaibe İslâm ölçülere göre yoktur. Bahire: Beş nesil doğuran deve veya koyun ki beşincisi dişidir. Şaibe: İslâm gelmeden önce put
için adak bırakılmış ve sütünden misafirlerinden başkası faydalanmayan develere denirdi. Vasile: Cahiliyye devrinde on batın doğuran deve, yedi



batın ikiz olarak doğuran koyun veya erkeği dorunan sonra dişiyi doğuran devedir. Bunun için erkeği kezmezler. Bu, dişi erkeğin kardeşidir. O,
erkeği alihatları için kesmiyorlardı. Herhalde onların adetleri doğuran erkeklerin kesmesi ve dişilerinin kesmemesi idi. Hem öyle bir deveki on
batın doğurduktan sonra, o deveye çok kıymet veriyorlardı o deveye kimse binmiyordu ve hiç bir yük de taşımıyordu.
4- Diğer, başka kişinin hakkı ile ortak olan haklar:  Hanımını talak eden kişinin boşanan hanımının iddet beklemesi hususundaki hakkını düşürme
ve iskat etmesi, annenin çocuğuna bakma hakkını düşürme ve iskat etmesi, malı çalınanın hırsıza ceza edilecek tatbikteki hakkını düşürme ve iskatı
gibi. Zira bu haklar ortaklıktır. Kişinin her ne kadar velayeti ve yetkisi kendi hakkına düşürme ve iskati için olsa da diğer başkasının iskat ve
düşürme etme velayeti ve yetkisi yoktur.
İtimad ve teminat kastedilen hakların miras ve nekil olarak gideceğine fakihler arasında ittifaklar olmuştur. Borcunu alabilmek için rehin yani öteki
mala el koyma, parayı alabilmek için satılan malı elde tutmak, borca kefil olma hakkı gibi. Zira bunlar müekked ve te'kid edilmiş haklardandır. Ve
yine su yolunu kullanma, geçiş hakkı gibi. Faydalanma haklarının miras olarak başkalara gideceğinde de ittifakları olmuştur. Zira bunlar gari-
menkul mallara tabi olan haklardır. Ve yine iki maldan birini tayin etme ve ayıplı malı geri verme serbestliği, muhayyerliği hakkının da miras
olarak intikal olmasında ittiakları olmuştur. Zira tayinde ve muhayyerliğinde satış akdi lâzım gelir. Şu halde satıcı ve alıcının biri diğerinin rızası
olmadığı takdirde bozamaz. Aynı zamandaki hak eşyadan birini beğenmekten meydana gelmektedir. Maldaki ayıptan doğan serbestlikte ise alış-
veriş satılan malın kusurlu olmaması esasına göre tamam olmuştur. Onun için, zararı aldanmayı defetmek için bu hak mirasçılara sabit

olmuştur:
[136]

Hıyar-ı şart ve hıyar-ı ru'yet: Borcun süreyi, harpte ganimetler elde edilip daha taksim olmadan evvel gazinin bu ganimetteki hakkının miras olarak
intikal edip etmiyeceği işlerinde fakihler ihtilafları olmuştur:
Hanefilere göre; menfaat, faydalar ve haklar miras olmaz. Zira miras var olan maldan meydana gelir. Bunlarda var olan ayni mallardır. Fakat
Hanefilere göre; bunlar mal olmaz. Borçlar ise zimmette olduğu sürece mal olmaz. Zira borçlar zimmeti sişgal yapan sıfatlardır. Sıfat ve vasıilann
hakikaten kabz edilmesi de fekkuri olmaz. Fakat bu vasıfların karşılığı olan şey kabzedilir. Fakat borçlar miras olarak intikali olur. Zira borç hükmi
bir maldır. Hakiki bir mal değildir. Şu halde alacaklının sahib olduğu takdiri bir şey borçlunun malında mevcud ise borç, sonucu takdiriyle maldır.
Başka mezheplere göre: Haklar. Fayda, benfaatlar ve borçlar mirasa dahil olur. Zira bunlar hepsi maldır. Zira Rasûlü Zi-şan (s.a.v.) Efendimiz şöyle
buyurmuştur:
"Kim bir mal veya bir hak bırakırsa varislerinin içindir. Kim de bir borç bırakırsaveya kim bir yetim veya kim fakir ve muhtaç olan kimseyi

bırakırsa , o buna aittir. Yani beslemesi benim üzerimedir. 
[137]

Başka bir hadiste ise şöyledir:
Hiç bir mü'min yoktur ki illa ben onların nazarında ahirette ve dünyada da kendi canlarından daha önce geliyorum."
Ayetin manası şöyledir: Peygamber, mü'minler nazarında kendi canlarından daha önce gelir.
Başka bir hadiste de şöyledir:
"Hangi bir mü'min ölse kendinden mal bırakırsa onun akrabası kim olursa olsun o, malı irsiyet olarak alsın" bir kişi ölse borç veya yokluğu

bırakırsa yanına gelsin, ben onun seyyidiyim. Yani onun beslemesi benim üzerimedir. 
[138]

Hakkın mahalline göre ayrılması:

Bu taksime göre altıya ayrılır: Mali hak ve gayri malik hak, şahsi hak ve ayni hak, mücerred hak ve gayri mücerred hak diye bölümlere ayrılır.
[139]

 
1) Malî ve Mali Olmayan Haklar:
 
Mali haklar, bu kısım malların menfaat ve faydalarına bağlı olan mallardır. Satıcının paraya müşterinin satılan mala taalluk eden hakkı.
Şufa Hakkı, irtifak hakları. Hıyar hakkı. Kiracının oturum hususundaki hakkı gibi, mali olmayan haklar: Bu mala bağlı olmayan haklardır. Yani
mala talluk etmeyen haklardır. Kısas hakkı. Tüm çeşidiyle hürriyet hakkı. Kadının boşanmadaki veyahut harçlığa ve nafaka verilmediği için yahut
tenasüli kusurla. Zarar kötü muamele, ortadan kaybolma veya hapis gibi sebepler için ayrılma hususundaki haklar. Çok cuk, hademe hakkı. Kişi
üzerindeki velayet hakkı ve siyasi ve tabii haklar gibi.
 
2) Şahsi ve Ayni Haklar:
 
Şahsi haklar; bu İslâm'ın bir başka için diğer biri üzerinde varlığı kabul ettiği haktır. Bunun örneği, satıcının parayı müşterinin malı teslim aldıktan
sonraki hakkı, kimsenin alacağı borçtaki haki. Telefe giden bedelin hakkı ve gasbolan maldaki hakkı. Akrabanın ve hanımının nafakadaki hakkı
gibi bir işi yerine getirmek suretinde olur veya bir şahsa emanet bırakılan bu şahıs daha emaneti teslim etmemiş ise emanet üzerindeki olan hakkı
gibi bir işi yapmaktan kaçınmak suretinde olur. Şahsi hakkın üç dalı vardır.
a) Hak sahibi.
b) Hakkın yeri.
c) Borçlu veyahut mükellef. Fakat şahsi hakda iki taraf arasındaki alaka, münasebet (hakkın mahallinden) ayrılmak veya zahir eden şeydir. Şu

halde bizzat hakkın mahalli ve yeri değildir. Hakkın mahalli ise maldır.
[140]

Ayni hak: İslâm'ın bir kişi için bizzat belli olunmuş şey üzerinde tesbit ettirmiş haktır. Bu konudaki hak sahibi ile bizatihi o belli olan şey arasındaki
münasebet ki bu münasebet nedeniyle hak sahibi müs-tehakkmı kullanır kişinin ayni hak olan o şeye üzerinde doğru olarak onun istediği gibi
kullanılmasıdır. Mülk sahibinin mülkiyeti olduğu için sahih olduğu o şey üzernide kullanmak yetkilerini en metudlu bir surette tasarruf hakkı gibi.
Bu da o şeyde kullanmaktan yapılması, onu çalıştırması ve isü'mal etmesi gibi haklar. Geçiş hakkı , su yolu hakkı, damının kirişini komşu duvarın
üstüne bırakma hakkı gibi. Bir akar ve arazi sahibi için başka muayyen bir akar, arazi üzerinde tanınan ihtiyaç, menfaat ve irtifak hakkı borcunu



alabilmek için (elindeki) rehinedeki olan malı tutma haki gibi haklardır. Ayni hakkın iki elemdi, şıkkı vardır: Hak sahibi ve hakkın mahali ve yeri:
i) Ayni hak: Hak sahibinin taalluk ettiği ayni şeyi takip eder. Kimin elinde o aynı mal olursa olsun ve o şahıs kim olursa olsun, örneğin; bir kişi bir
ayni mal çalsa, ondan sonra o malı satsa veya bir şahısta o malı ondan çalsa ve gasp etse ne kadar el değiştirse, o ayni mal sahibi "kimin elinde malı
bulundursa onun aleyhine dava açabilir. Şahsi hakkı ise zimmete taalluk etmesidir. Fakat ayni hakkın muayyen bir mala taalluk edip şahsi zimmete
taalluk etmez; o muayyen malın elden ele intikali olur. Şahsi hak mükellefin veya borçlunun zimmetine taalluk eder. Ondan başka sorumlu kimse
olmaz. Fakat kefalet ve ha vallede kendisi üzerine alırsa sorumlu olur.
ii) Ayni hak sahibinin, eğer alacağına mukabil ipotek almışsa, diğer normal alacaklılara karşı öncelik ihtiyar hakkı vardır. Bazı hallerden başka bir
imtiyaz ve ihtiyar şahsi hak sahibi için yoktur. O bazı hallerde şöyledir: Ölenin tekfin ve teçhizine yapılan çok harcamalar terekeye müteallik
borçlara karşı takdim ve imtiyaz olunur, sıhhat halindeki borçları hasta halindeki olan borçlara öncelik ve imtiyaz olunur. Küçük çocukların ve
hanımın nafakası diğer başka normal borçlara takdim ve imtiyaz olunur. Devletin borçlan diğer normal borçlarına takdim olunur.
iii) Aynı haklan mahalli ve yeri fevt ve helak olursa hak düşer. Aynı zamanda da akit fesada gider. Örneğin; satılan mal daha alıcı tesli almadan
mal sahibinin elinde iken fevt olsa o zaman akit fesada gider ve alıcının hiç bir hakkı teslim almadan kalmaz. Kira almış bir evinin yanması olursa
kira akü iptal olur. Artık kiracının bu evden menfaat göreme hakkı kalmaz. Borç zimmete taalluk ettiği için muayyen bir mala taalluk etmediği
için, borçlunun mallan hilakete gitse alacaklılann hakkı düşmez. Zira borç zimmete aittir. Mala bağlı değildir. Eğer selem konusunda malın, fevti
olsa o zaman satıcının başka malın teslim etmesi gerekir.
 
3) Mücerret ve Gayri Mücerret Haklar:
 
Mücerret hak; sulh ve ibra ile affolursa o zaman hak sahibinin affetmek sebebiyle hak yerine yine kalır. Şu halde bu aff ve vazgeçmek hak
mahaline bir menfaati olmaz. Örneğin; alacaklı borcundan, şefi şu-fa hakkını düşürmesinden, müdde'nin hasmına yemin ettirme hakından hıyari'ul-
ayb sahibi kendi hakkından vakıflardaki vazifeler hususundaki hakdan hak sahibinin vazgeçmesinin hak mahallinin -vazgeçmeden sonra da
öncesinde olduğu gibi kalan hakdır ve bir tesiri de olmaz. Borç hakkı ve diğer haklar gibi, öyle haklardan vazgeçmesi üzerine hiç bir esere tesiri
olmaz. Fakat gayri mücerret hak ise affolduğu takdirde eseri kalır. Örneğin; kısas hakkı. Öyle hak katilin canına ve kanına tutan bir hakktır. Şayet
maktulün velisi katili aff vazgeçmesiyle sulh ederek kısastan geçip bunu mukabelinde mal alırsa kesinlikle caizdir. Şafîiye göre mezheplere göre

mücerred hakkın karşılığında bedel almak caizdir. Hanefîlere göre onun mukabilinde bedel alınması caiz değildir.
[141]

 
Kazai Olan ve Olmayan Haklar:
 
Hak, kazai müeyyidesi olup olmaması cihetinde ikiye ayrılır. Dini hak ve Kazai Hak. Kaza mahkemenin velayeti altına girmeyen haktır.
Mahkemenin yanında tesbit olmayan hak gibi. Hakim hiç bir şekilde bunu meydana getirmez. Ancak ve ancak insan hem Rabbine hem de insafına
ve vicdanına karşı mesuliyetine dahil olur. Örneğin; alacağı var olan bir kimsenin mahkeme yanında ispatından aciz kaldığı alacağından, bu ispat
etmemesi olmaz ki bu kimse buna müstahak değildir. Zira bu borcun alınması ne kadar kazai bakımında plmazsada. Fakat dini bakımında vacip
olan borcuna verilmesi gerekir. Şer'i mahkemelere resmi kayda geçirmeyen örf ve adete uygun evlenmelerde öyle evlenmeler diyaneten sabittir. Bu
evlenmeye göre çocukların nesebinin belli olması, buna bağlı olarak nafaka... vb. aynı zamanda diğer şer'i hükümlerde bunun üzerine yüklenir kazai
hak.Hakimin hükmüne giren ve sahibi için hakimin yanında isbatı meydana gelen haktır. Bu taksimin semeresi şurada belli olur: Dini hükümler
niyetlere, vakıaya, realiteye ve hakikate bağlıdır. Kazai hüküm ise zahire yani görünüşe bağlıdır. Niyetlere, realiteye ve hakikatine bağlı değildir.
Örneğin; bir şahıs yanlış ve hata ile kendi hanımını boşasa ve niyeti de boşamayı olmazsa, o zaman hakim bu işi iyice bilmediği için, zahire
bakarak boşamanın meydana geldiğini hükmeder. Zira kazai hüküm zahire ve görünüşe bağlıdır. Fakat diyaneten bu boşamanın ve talakın meydana
gelmemesidir. Bir insan kendi ve Alah arasındaki olan hükme amel edebilir. Fetva veren kimse için, bununla fetva vermek caizdir. Zira onun kocası

vakıaya göre onun talakı, boşamayı kastetmemiştir.
[142]

Hakkın delilleri veya nedenleri:
Yukarıda bildiğimiz gibi hakkın delili veyahut asıl veya dolayıl olarak nedeni din ve şeriattır. Din hakların asıl delili, kaynağı ve tek nedeni ve
sebebidir. Din kesin olarak başka nedenlere dayanmadan doğru-dandoğruya hüküm ve hukuk meydana getirebilir. Örneğin; değişik ibadetleri
akrabaya nafaka ve harçlığında bulunmayı emretmesi, haramlardan ve günahlardan menetmesi, helal rızkı ibahata bulunması gibi. Zira bu konuda
dinin delilleri hukuk için doğrudan doğruya "neden ve sebep" olarak takdir ve itibar olunur. Sari yani Allah, insanların icad ettiği başka nedenler
neticesinde de hükümler veya hukuklar meydana bırakır. O hukuklarda insanlar kullanırlar. Örneğin; nikah akti. Zira nikah akti evli olan kadın için
nafaka hakkının, Karı-koca arasında miras hakkının ve diğer bir takım haklarının meydana getirmesine sebep olur. Satış akti parada satıcının, satılan
malda alıcının mülkiyet hakkının ortaya koymasına sebep olur. Gasp gasbedilen mal helake gitse o malın tazminatını vermek için sebeptir. Akitler
ve gasp doğrudan doğru şer'i deliller ise dolaylı sebeplerdir. Bu konudaki olan kaynaklar veya sebeplerden murad, doğrudan doğru olan
sebeplerdir: İsterse, bunlar şer'in delilleri olsun isterse bu delillerin tayin ve kabul ettiği sebepler olsun, eşittir. Bu bölümdeki olan "kaynak"tan
murad, iltizamı icap ettirme hususundaki âmir kaynak değildir. Zira o bakımda tüm kaynakların varacağı mekan şeriat yahut da kanun olur.
İltizamatın yükümlülük neticesinde bazı vazifeler gerektiren olay ve işler doğduğu esaslara göre hakkın kaynakları beştir:
Şeriat (din), akit, münferit irade, faydalı fiil, zararlı fiil.
Serttin (dini) örneği; akrabanın ve hanımın nafakasını iltizam. Yükümlülük etmek. Verginin icabı, vasinin ve velinin iltizamı ve yükümlülüğü.
Başkasına zarar veren örneği: Zarar veren kimsenin telef ettiği veya gasbettiği şeyi tazmin etmeyi yükümlük ve iltizam etmesi.
Akdin örneği; Satış, hibe ve icare akdi.
Münferid iradenin örneği; Bir şey adak, vaad ve nezretmek.
Faydalı Jİilin ve sebepsiz israin örneği; bir kişinin kendisine lazım olmayan bir borcu kendi borcunu zannederek vermesi veyahut başka olan bir
kişinin borcunu onun izniyel verilmesi başkasının malı satandan haberi olmadan o malı satın alması ondan sonra o kimse bu borçtan kurtulmuş



olduğunun, satın aldığı şeyin başkasının malı ortaya çıktığı gibi işler.
Bu misalde hak sahibi asıl olan borçluya giderek hakkını alabilir. Zira öteki olan kimse bunu hak etmemiştir. Bu kaynakların tümünü de "şer'i
vaka"ya girmek mümkündür. Son olarak bu konuda kesinlikle bunu da unutmamalıdır ki, ikrar bir hak için bir belge veya kanak sayılamaz. Ancak
ikrar fakihlerce racih kavle göre; hakkı haber vermektir. Şu.halde hakimin hükmü de hak için bir belge ve kaynak değildir. Ancak ve ancak hakim
var olan hakkı meydana çıkarır. Fakat hakim yalan bir şahadete dayanarak hüküm verse ve bu hükümde de yalan meydana çıkmazsa o zaman
hakimin hükmü diyaneten olmasa da kazaen yani zahiren bu hüküm hak için bir belge ve kaynak olur. Bu konu ihtilaflıdır. Bazılarına göre bu
hüküm hem zahiren hem de batinen yani diyaneten geçerli olur. Bazılarına göre, zahirendir. Diyaneten geçerli değildir.
 
Hakkın Hükümleri
 
a) Hakkı Elde Etmek:
 
Her çeşit meşru vasıtan kullanarak hakkım elde etmek hak sahibinin hakkıdır. İbadetlerdeki Allah hakkını ancak ve ancak Allah'ın emrettiği
hükme göre eda etmek gerekir. Bu hüküm ve hak normal bir vaziyette olur ki {buna azimet denir) veya başka bir vaziyete olur ki buna (ruhsat)
denir. Seferde (dört rekatlı) namazın kısıltılması, Ramazanda hasta ve misafirin oruç yemesinin caiz olması, su olmadığı zaman veya hasta olduğu
için suyun yerine toprakla teyemmüm edilmesi, hakiki tehdit altında fakat kalbi iman ile tasdik olmak şartiyle, küfrü tesbit lafzı söylemenin caiz
olması gibi. Bir kimsenin ibadet etmesine bakılır. Şayet hak, zekat gibi mali ise devlet zekatı sahibindan cebren alır ve şer'an zekatın verileceği
kimselere dağıtmıştır. Eğer Allah'ın hakkı mali olmazsa o da, bu hakkı açık olarak terke derse o zaman devlet bütün gücünü kullanarak o kişiyi bu
ibadeti yapmaya mecbur eder. Eğer onu açıktan değil belki gizli olarak terk ederse o zaman Allah (c.c.) o kişiyi dünyada türlü musibet ve belalarla
ve ahirette de büyük azab mutehak olur. Münkerlerin ve günahların men edilmesi bakımındaki Allah'ın hakkım yerine getirmek insanların onları
yapmamayla meydana gelmektedir. Eğer bunlardan kaçınmazlarsa o zaman Allah'ın hakkı öyle kimselere cezanın bilfiil tatbik edilmesidir. Topluluk
içinde düzen bozukluğu ve Allah'ın hakkına saygısızlık. Dedikodu, fitne, ihtilal çıkartmak, gürültü patırtıya yol açmak, zulme, fitne ve
düşmanlıkların alevlenmesine ve cemiyetin çökmesine engel olmak için, öyle şeyler kimde sadır olursa, mahkeme kararından sonra devlet başkanı

veya onun vekili bu cezayı yerine getirmesi lazım gelir.
[143]

 
Kul Hakkının İfası:
 
Bu hak sahibinin yerine getirmekle mükellef olduğu kimseden aynı zamanda o mükellefin rızası ve izniyle olur. Başka bir şekilde olmaz. Şayet
hakkının vermesinden kaçınırsa o zaman beklenir; eğer elinin altındaki olan mal gasbedilen, çalman, emanete bırakılan mal gibi- o haklan aynısı
ise veya gasbedilen de telef olan aynı eşyanın misli olmak gibi o hakkın cinsinden ise. Fakat her iki cihetinde de bizzat hak sahibi tarafından alındığı
takdirde fasıdlık ve zarar getirebilecekse yahut elinin altındaki olan mal kaytsız olarak hakkın cinsinden başka olsa fakihlerin birlik görüşleriyle hak
sahibinin bu hakkı kendi başında olmaya hakkı yoktur. Onu ancak ve ancak mahkeme kararıyle olabilir. Fakat o malı hakkın cinsinden olan bir mal
olursa şayet o malı aldığı zaman da ben hangi bir tehlike ve fitneye rastgelmezse Maliki ve Hanbeliler'e meşhur olan kavle göre o malı ancak
mahkeme yoluyla alabilir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Emaneti sahibine ver. Sana hainlik ve hile yapmana hainlik ve hile yapma."
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Ebu Süfyan'm hanımı Hind'in, kocasının haberi olmasa bile (onun malından) hakkını ve kendi çocuğunun hakkını
alabileceğine hükmetmiş ve şöyle buyurmuştur: "Maruf ile yani haddi aşmadan sana ve çocuğuna yetecek kadar al." Bu gösteriyor ki, hakkın aynı
olsun veya cinsinden olsun hakkını alabilmek için mahkemenin kararı lazım gelir. Şafıilere göre ise hak sahibi hakkını nasıl olursa olsun, kendi
hakkını alabilir. İster o hak hakkın emsinden olsun isterse olmasın. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Eğer ceza ile karşılık verecek olursanız, ancak size yapılan cezanın misli ile cezalandırınız. 
[144]

Buradaki olan benzerlik ve misliyet her şeyde olmaz. Ancak ve ancak, malda olur. Zira Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Kim malını bir adamın yanında bulursa o, o malı almaya herkesten daha çok hak sahibidir. 
[145]

Hanefılerde de alınan mal hakkın cinsinden olursa. Onlarda Şafıiler-le beraberdirler. Bu zamana göre Mufta bih olan: Mal hakkın cinsinden olsun
veya olmasın alınmasının caiz olduğudur. Zira borçların ödemesinde sözün hükmü kalmamıştır. Şu halde kim hakkını bir adamının yanında bulursa
isterse hakkı mal olsun ister eşya olsun o adamda o hakkı hak sahibine vermekte gevşeklik gösterir veya ağır davranırsa veyahut borcu inkar ederse
geçmiş olan hadise dayanarak kendi malını ve eşyasını alması fakihlerin ittifakıyle kesinlikle diyaneten caizdir. Fakat zaruret olduğu için kazaen
caiz değlidir. Hakkın alınmasında adaletli davranmalıda-. Eğer hak bir ev parası ve ücreti veyahut borç alman para gibi miktarı ve cinsi belli olsa,
o malı geri almada fazla ücret alması veya hakimin tayin ettiği miktardan fazla alması caiz değildir. Şayet o hak cinsi ve miktarı belli olmayan
mutlak olarak bir hak olsa o zaman halk arasında bilinen orta bir hak olarak kabul etmek gerekir. Örneğin; zekatta malın en iyisi ve kötüsü alınmaz,
orta halli mal alınır. Zira hakkın orta bir surette alınmasına delalet eden maruf veya örf kelimelerinin belli ettiği çok ayet vardır. Örneğin, bu ayet-i

kerimede Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
[146]

Çocuğun babası üzerine Örfi olarak annelerin yiyeceği ve giyeceği borç olur. Bir de evladınıza süt anne tutup emzirtmek istersiniz vermek
istediğiniz ücreti maruf veçhile (güzelce) ödediğiniz zaman size bir günah yoktur."
Yemin kefareti hakında zikr olunan ayet-i kerimede vasat oluna itibar olunduğu açık bir surete zikredilmiştir.

"Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden on yoksulu doyurmak. 
[147]

Vasaddan murad olunan yemeğin türlülerinde öğünlerin sayısında vasat yani orta olmak demektir. Buna kıyasen hanımın ve akrabaların nafakası
ayetin emriyle örfen yerleşmiş olanın ortasına göre takdir olunur. Fitre, bir ülkede milletin en çok tükettiği yiyecekten vacip olur, zekat vermekten



kaçınan kimsenin vacip olan zekatın en iyisini almak şartiyle tazir cezasına çarptırmak veya kat kat daha fazla alarak kendisine ceza vermek
caizdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
'Kim zekatını sevaba nail olmak niyetiyle verirse ecrini alır. Kim de vermezse biz o zekatı ve malının yansını Rabbimiz tebarek ve tealanın
emirlerinden bir emir ve haklarından bir hak olarak kaytsız ve şartsız olarak alırız."
Fakihlerin ittifakıyle bu ceza İslâm'ın ilk zamanlarında vardı. Fakat sonra nesh olundu. Asıl olan herkes kendi hakkını eksiksiz olarak almasıdır.
Fakat Allah (c.c.) hak sahibini bir iyilik ve müsamaha yapmak için hakkının tamamını veya bir kısmını almamaya teşvik etmiştir. Bu hususen
borçlu olan kimse veya ödemekle mükellef olan kişi fakir olsa bu şekilde yapmak kesinlikle bir hayırdır ve ahireti için de bir mükafattır. Zira
Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

Eğer borçlu sıkıntıda ise ona kolaylık tanımalısınız. Borcu sadaka olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz, hakkınızda daha hayırlıdır. 
[148]

Ayetteki tasadduktan murad, borçluyu borcundan kurtarmaktır. Kadının haklarının bazısından veya mehrinin tamamından vazgeçmesi bakımından
da Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

"Nikah ettiğiniz kadınlara mehirlerini efendicesine verin. Eğer ondan bir kısmını gönüllü olarak bağışlarlarsa onu da afiyetle yeyiniz.
[149]

"Eğer onları el sürmeden boşar da mehir kesmiş bulunursanız borç, belirlediğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikah akdine yetkili
bulunan erkek affederse, o başka. Erkekler, sizin fazlasıy-le vermeniz takvaya daha yakındır! Aranızda faziletle davranmayı unutmayın! Şüphesiz ki

Allah her ne yaparsanız görür. 
[150]

Kısas hakkından vazgeçmek açısından da Allah'ın teşvikki şöyle olmuştur:

"Her kimde haksız yere öldürülürse biz onun velisine bir yetki vermişizdir. Bununla beraber o da kati işinde ileri gitmesin. 
[151]

 Başka bir ayette de
Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: "Kötülüğün cezası ona karşı denk bir kötülüktür. Her kim affedip barışırsa onun da mükafatını Allah taahhüt

etmiştir. 
[152]

 
b) Hakkın Korunması:
 
Şeriat türlü müeyyideler koymuştur. Burada "müeyyideden" mu-rad yalnız cezai müeyyide değil, daha genel olarak insanı bu haklan edaya götüren
korku ve sevgi gibi düşüncelerdir. Hak sahibinin hakkını her çeşit tecavüzden muhafazaya karar vermiştir. Allah'a karşı mesuliyet, medeni
sorumluluk, dava açmak hakkının tanınması gibi. Örneğin; Allah'ın {kullar üzerindeki) haklarından bir çeşidi olan ibadetleri şeriat Allah'ın
azabından korkma ve sevabına ve dünya nimetlerine nail olma arzusuna dayanan dini maniler ve imani teşvikler koyarak muhafaza etmiştir. Bu

sebeple şer'i mükellefiyetler getiren hususlar da ayetle çok defa "ey iman edenler!" şeklinde iman vasfıyla başlar:
[153]

İbadeti başka bir muhafaza nev'i vardır ki ona "hisbe" denilir. "Hisbe": Devlete bağlı idari bir vazifedir. Kendisine muhtesip denilir. Onun vazifesi
şöyledir: İnsanları, çarşıları, sokakları kontrol etmek. Piyasa fiyatlarının üstünde satmalarına, kaliteyi düşürmelerine engel olmaktır. Dinin
usullerini sağlamak, insanları tüccarın ve sanatkarın cimrisinden ve hilesinden muhafaza etmektir. Velhasıl hisbeye: Emr'i bil ma'ruf ve nehy-i
anilmünkerde denilir, bu maruf açıktan terk olduğu zaman onu emretmek, münkerde açıktan yapılırsa onu da nehyetmek ve kaldırmak demektir. Bu
ümmete göre (şar'an) sabit olan bir haktır. Hisbe teşkilatının sorumlusu olan muhtesip namazı kılmıyan, zekatı ödemiyen, ramazanda orucu
tutmayan kişiyi incelip yapmamış olduğu görevi yerine getirmesini isteyebilir. Müslümanm ibadetleri bırakmasına mani olmak. Günahlardan
engellemek gibi diğer Allah'ın hukukları da muhafazası için hakime veya muhtesibe baş vurmak.
 
Kul Hakkı İse:
 
Onu kontrol altına alması, tüm insanlara lazım olan başkasının malına, ırzına ve kanma saygı ve hürmet göstermek. İşte şeriat -dini olsun medeni
olsun, umumi olsun, hususi olsun- tüm hakları bu metod üzerine hak sahibinin hakkına saygıyı emrederek, hakka tecavüzü me-îderek, mütecavize
ceza vererek muhafaza altına almıştır.
 

c) Hakkı Meşru Bir Metoda Göre Kullanmak: 
[154]

 
İnsan kendi hakkını şeriatın emrine ve müsaadesine göre kullanması lazımdır. İster fert, ister cemaat olsun, başkalarına zarar vermek suretiyle
kullanmaya hakkı yoktur. Zira şu şekildeki olan tasarruf gayr-ı meşrudur. Örneğin; mülkiyet hakkı İnsana kendi mülkünde istediği şekilde bina
yapmasını caiz kılar. Fakat onun komşusunun güneşine ve havasına mani olacak şekilde bir bina yapması, o binada komşusunun evinin içine bakan
bir pencere açması, bu şekildeki olan bina zararı komşuya verdiği için caiz değildir. İnsanın hakkını kendisine veya başkasına zarar olacak bir
şekilde kullanması. İşte beşeri hukuk kanuncuları arasında "hakkı kullanmada tasarruf, zorbalık ve güç kullanarak kendine almak veya zulmen
kendi baskısiyle almak ve zulm etmek gibi buna taasüf denilir. Fakat insanın kendisine ait olmayan bir hakkı kullanmasına taasüf denilmez. Bunun
ismi başkasının hakkına tecavüzdür. Örneğin; kiracının daireye zarar verecek bir surette kullanması taasüf babındadır. Fakat gasp tecavüz
babındadır. Devletin başındakilerin ve görevlilerin şeriatın sınırlarını, yetkilerinin sınırlarını çiğnemeleri, bazı malları gasp etmek, zulmen olarak
vergiler toplamak gibi şeyleri hakkı kullanmada taassuf sayılmaz. Şu halde bu bir hakka tecavüz veya hakkı olmayanı kullanmaktır ki öyle
adamlarının ted'i ve taziri lazım gelir. Zira Hz. Ömer (r.a.) Ammar b. Yasir'i Küfe valiliğinden, Muğire b. Şu'beyi de Basra valiliğinden-Halkın
şikayeti üzerine almıştır. Aldülme-lik b. Mervan, valileri vergi işleriyle uğraşan memurlarını devletin başka vazifelerini millete baskı yaptıklarını
veyahut yetkilerinin veya hüküm-darlarınmm hududlarını aştıkları vakit, onları hesaba götürmek için "Divan-ı mezalim"i kurmuştur. Taassuf
haramdır. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:



Kadınları boşadığınızda, iddetlerini bitirdikleri zaman, artık onları ya iyilikle tutun veya iyilikle salın, yoksa haklarına tecavüz etmek için onları
zararlarına olacak şekilde yanınızda tutmayın, kim bunu yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın
üzerinizdeki nimetini ve size öğütler vermek için indirdiği kitap ve hikmeti unutmayıp düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir.
[155]

Allah Teâlâ burada (ric'i talaktan sonra) -cahiliye devrinde yaptıkları gibi- dönüş hakkının zarar verme kastiyle kullanılmasını yasaklamıştır.
Cahiliye devrinde erkek kendi hanımını boşadıktan sonra iddeti bitmek üzereyken döner, ondan sonra bir daha boşardı. Allahu Teâlâ bunu
yasakladı. Yasakda tahrimi ifade ettiği için, taassuf da haramdır. Başka bir ayet-i kerimede ise Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere ve aklı ermezlere vermeyin, onları o malla besleyin, giydirin ve onlara güzel öğütler verin."
Burada Allahu Teâlâ malını rastgele savuran sefihe hacir konulmasını emretmiştir. Zira bu infak ve harcama hakkını kullanma hususunda bir
taassuf ve zorbalıktır. Taassuf ve zorbalık yasak olduğu için, hacre ve tedibe müstehaktır. Taassufun haram olduğuna delili ise şöyledir: Rasûlü
Ekrem (s.a.v.) geminin alt katındakilerin oradan bir delik açmalarına zarara neden olacağı için -mani olunmasını emretti. Zira bu hepsinin helaki idi.
Doğal olarak onların bu fiili yeni delik açmaları taassuf babında olduğu için haramdır. Taassufun haram olmasının nedeni ikiye ayrılır:
1-Hak sahibi hakkını kullandığı takdirde, kullanmakta serbestliği ve hürriyeti yoktur. Zira başkalara zarar vermemek şartına bağlıdır. Örneğin;
muhtekerin malının darlık zamanında onun namına zorla satılması caizdir. Zira başkasına zarar vermeyi meneden şer-i deliller ihtiyaç halinde
ihtikarın haram olrriasım emreder. Bu zarar ister meşru bir hakkı kullanmaktan meydana gelsin, ister yalnız olarak tecavüzden meydana gelsin, fark
etmez. Cana, ırza ve mala tecavüzün haram olması gibi bunun delili ise, başkasına zarar vermektir.
2- Bir maslahat için mal sahibi kendi malında haktan gelecek kullanması kendisine bağlı değildir. Aynı zamanda bu hak topluma da uzanır. Zira
Ferd'in malı, her tehlikeye karşı daima hazırlıklı ve güçlü kalması lazım gelen cemaatın ve ümmetin malından bir cüzdür. Hatta ve hattaki normal
şartlarda cemiyetin hususi malda kefaret, haraç, zekatlar, fitre vb. vakıflar, vasiyetler ve diğer hasanat ve hayır yollardan gelen nafile bir payda
vardır. İşte buna günümüzde "hukukun ortaklığı" denilir. Şu halde cemiyetin fertlerin malında bir hakkı olduğu için ferdin kendi malını zararlı bir
surete kullanması haramdır. Zira bu hem kendine hem de toplu zarar vermektir. İnsan hakkını kullanırken hakta aranan maslahatı değil de
başkasına zarar vermeyi matlup ederse o zaman böyle kullanış haramdır. Aynı zamanda bundan menedilmesi lazımdır. Örneğin; alacaklılara ve
varislere zarar vermek için vasiyet etmesi, ric'i, talak.ile boşadığı hanımına ona zarar vermek niyetiyle dönüşünün haram olması, hastanın ölüm
anında alacaklıları ve mirasçıları mahrum etmek için, üzerine olmayan borç ispat etmesi bir kişinin ölüm yatağında mirastan bir pay ona
düşmemesi için boşaması kocanın kendi hanımına zarar vermek için hanımını akrabalarından ve memleketinden başka memlekete götürmesi, alim
şerefli kimseleri tenkit etmek için iftira ve dedikodularla onların aleyhine dava açmak, bunlar hepsi haram dır. Zira öyle taassuf "zarar vermek"
kasdı vardır. Bu örneklerde taasu-fun üzerine üç şey hücum eder: Onun gibi de engel olmak için taassufle hareket eden hak sahibinin hakimin denk
göreceği bir ceza ile tedip ve tazir edilmesi; onun feshi mümkün ise yaptığı tasarrufun fesh edilmesi bu taassüften meydana gelen zararın tazmin

edilmesi. Zararı istemiş ve istememiş karine ve delilerle belli olur.
[156]

İkinci kural meşru olmayan bir neticeyi azmetsesi: Kişinin hakkını kullanmakta niyeti, hak murada denk olmayan gayri meşru bir çarenin meydana
gelmesi ise ve o kişi bu meşru hakkı meydana getirmenin ardında saklanıyorsa bunlar, Örneğin; "nikah aktini -devamlı olarak bir evlilik niyetiyle
değil de belki üç boşamak ile talak olmuş bir kadını birinci kocasına helal kılmak için bir vesile yapmış; alışveriş aktini faize veya gayri meşru bir
yoluna baş vurmak, bey'ul i'ne" bu örneklerden biridir. "Bey'ul-i'ne" bir şeyi veresiye satın alıp ondan sonra faiz kasdıyle o şeyi aldığı fiyattan daha
aşağı fakat peşin para ile ilk sahi-bine geri satmaktır- bu taassüfdur, haramdır. Rasûlü Ekrem (s.a.v.); (Kadını ilk kocasına helal kılmak
meselesinde) şöyle buyurmuştur:

"Allah (c.c.) helak kılana da kılınana da lanet etti. 
[157]

 Başka bir hadiste ise şöyledir; "Bir zaman gelecek ki, insanlar faizi alış-veriş yoluyla helal

kabul edecekler." Aynı zaman Rasûlü Ekranı (s.a.v.) bu hadiste serahatan yasaklamıştır.
[158]

"İnsanlar dinar ve dirhemde cimrilik ettikleri, İ'ne yoluyla alış-ve-riş yaptıkları, öküzün kuyruğuna yapışıp cihadı terkettikleri zaman Allah
üzerlerine bir bela nazil eder ki, tekrar dinlerine dönmedikçe onu kaldırmaz." Müslüman olmayan (ehlikitap) bir kadının müslüman olan kocasından
mal almak için müslüman olması, farz olan zekatı vermemek için havlin tamam olmasına yakın malı hibe etmekde meşru hakkı kullanmanın
arkasına gizlenerek gayri meşru bir hedefi gerçekleştirmektir. Bu kaide sedd-i zerayi (harama giden yolları kapatma) esasından ve bundan
çıkarılan kendisiyle "haramı helal, helali haram veya vacibi iskat" kastedilen "haram hileler"in batıl olduğu kaidesinden alınmıştır. Bu kaidenin
esası da birinci kaidede olduğu gibi "zarar verme kastı"dır.
 
Hile-i Şer'iye Nedir:
 
Meşru bir tedbir ve çare bulmaktır. Demek türkçedeki kandırmak, üç kağıtçılık ve sahtekarlık manasına değildir. Şu halde caiz olmayan bir şeyi
mefudlu olarak caiz bir hale getirmektir, örneğin; zekatı, yol, bina ve köprü yapımına vermek caiz değildir. Bunun son hilesi yani son çeresi bu
zekatı müstehak bir fakir kabul ettikten sonra binaya, yola, köprüye, camiye yahut kur'an kursu binasına bağış yoluyla vermesidir. Bununla beraber
yine de öyle hilenin caiz olup olmadığı mezhepler arasında tartışmalı bir konudur. Bir kişi meşru maslahatı meydana getirse onunla beraber
başkasına bu maslahattan daha fazla ve onun gibi zarar getiriyorsa o zaman bu kişi hakkını kullanmaktan engellenir. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.)
Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Bir zarar kendi misliyle izale olunmaz."
Bu zarar isterse topluma zarar olsun isterse bir kişiye zararı olsun fark etmez. İşte bu taassuf olur hakkın bulunması bu örneklerde caiz değildir.
Fakat zarar az olursa veya zarar kesin olarak değlise belki ihtimali olursa o zaman kendi hakkını kullanmakta serbesttir ve bu taassuf olmaz. Bir
cemaata veya bir grba umumi olarak zarar veren fillere örnek:
1- İhtikar: İnsanların muhtaç olduğu şeyi satın alıp buna çok ihtiyaç duyulacağı ve fiyatların arttığı zamanda satmak üzere, stoklamak. Bu
haramdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:



"Celeb, dışarıdan mal getiren, tacir rızık kazanır muhtekir (karaborsacı, stokçu) ise lanetlenir."
Ancak günahkar pahalanması için stokçuluk ve karaborsacılık eder, birinci hadisi İbni Mace Hz. Ömer'den rivayet etmiştir ve zayıftır. İkinci ise

sahihtir. 
[159]

2- Savaş esnasında ve yol kesiciye silah satmak, şarapçıya üzüm satmak, malı kıymetinin bir mislinden daha fazlasına satmak gibi topluma ve
cemaatına zarar verdiği için tüccarın bu işten men edilmesi gerekir.
Hanefi ve Malikilere göre hükümdarın yani valinin ticaret mallarına meşru bir kâr haddi koyarak fiyatları dondurma hakkı vardır. Eğer uccar bu işe
razı olmazsa mallan cebren satılır. Yine bunun gibi hükümdarın, valinin uyuşturucu madde elde edilen şeylerin ekimini ve mılletin ihtiyacı
olmayan şeylerin ekimini menedebilir.
Semure b. Cündüb kendi hurmalarına bakmak için Ensar'dan birinin bahçesine girip çıkardı: Ensar'dan olan zat bundan rahatsız olduğu için

Rasûlüllah (s.a.v.) ona engel oldu. 
[160]

Zira girip çıkmasındaki zarar hurma sahibinin hurmalarına bakamamasından hasıl olacak zarardan daha fazla idi. Maslahata eşit olan özel zarara
örnek; ev sahibinin kendi mülkünde komşusuna zarar verecek bir hareket yapması.
Ebu Hanifeye göre bundan men edilmesi gereri. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Bu hadise göre, bu zararın menedilmesi vaciptir. Maslahatın altında meydana gelen zarara örnek; bir kişi kendi arazisinde bir duvar yapmasını gbi
veya ağaç dikmesine kadar bu komşusunun oksijen ve havasına mani olursa da caizdir. Zira bu tassuf kısmından değildir. Bir de kendi haktan
istifade zamanında adeten böyle gibi küçük zararların meydana gelmesi haliyle meydana gelir. Mevhumlu olan zararların örneği; nüfusun çok
olması, geçimin darlığına sebep olabilir. Fakat insan bundan engellenemez. Zira buradaki olan zarar kesin değildir. Belki zannidir. Bir de Allah
(c.c.) yer üstünde ve içinde bütün ziruhlanna nzık vermek için gelir kaynaklar ve hazineleri yaratmıştır. Eğer doğru olarak çalışan eller, tefekkür
kafalar hizmet ve çalışmalan olursa, bir de Allah (c.c.)'m takva ve emirlerine eksiksiz olarak mutabakat edilirse bunlar insanlann ihtiyacına yeterli
gelecektir. Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
"Oysa o ülkenlerin halkı iman edip Allah'tan korksaydılar. Elbette üzerlerine yerden ve gökten bereketler açardık. Fakat yalanladılar. Biz de

kendilerini kazandıklanyla mukabil azabımızla yakaladık. 
[161]

Başka bir ayette ise Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
Eğer ehli kitap Tevrat'ı, İncil'i ve rablerinden kendilerine in-dirilerini doğru olarak uygulasalardı. Hem üstlerinden hem de ayaklarının altlarında

olanlardan yerlerdi. İçlerinden orta yolu tutan bir millet de vardı. Fakat çoğu ne kötü işler yapıyorlar. 
[162]

İnsan hakkını örfe göre olmayan birsurette kullanarak diğer her hangi bir şahsa zarar verirse bu taassuf olur. Örneği, radyonun ses tonu fazla açıp

komşuyu huzursuz etmek, ev kiralayıp uzun bir müddet suyu kapatmamak, duvarlanna sızıntı yapmak, kiraladığı arabaya onun 
[163] kuvvetinden

fazla bir yük yüklemek veyahut hayvan kiralayıp götürmeyeceği kadar yüklemek, ona acımayacak şekilde vurmak gibi. Bütün bu hareketlerde o
adam müteassif olduğu için bu hareketinden menedilir. Zarara uğrayan kişinin zararını verir. Fakat bir kişi hakkı örfe göre kullansa ve aynı
zamanda bir zarar meydana gelse bu taassufsa yılmadığı için zararın tazminatı yoktur. Örneği; mahir bir operatör doktur adet olmuş bir şekilde bir
ameliyat yapsa ve o hasta ölse ondan tazmita alınmaz. Örneği birisi fırın yaksa ve dumanından komşu rahatsız olsa veya her hangi bir alet çahştırsa
ve normal sesinden komşular rahatsız olsa yine tazminat lazım gelmez. Zira bunlar hepsi örfe göredir. Herkes de bunlara alışılmıştır. Buna göre
kendi arazisinde ateş yaksa o ateşin sıç-ramasıyle komşuya zarar olsa, şayet ateşin yakılması normal bir vakitte ise tazminat gerekmez. Eğer
rüzgarın şiddetli esmesinin vaktinde olursa tazmin etmesi gerekir. Aynı bunun gibi kendi arazisini sularken, eğer normal bir sulama sonucu su

komşunun arazisini isüla etse o zaman tazminat lazım gelmez. Eğer onun aksisi ise tazminat gerekir.
[164]

Bu konudaki tasarrufun normal olup olmadığını belli edecek mikyas ve ölçü örftür. Fırıncı ve hayvan dağ yapan kişi bunlara teslim edilen şeyi
yandırdığı vakit onlara göre yapılacak işlerinin hükümleri de yine Örfe göre olacaktır. Fırını fazla sıcak yaparak veya elektrik sıcaklığını artırarak
normal olmayan bir tasarrufta bulunmuşlarsa onlara tazminat gerekir. İnsan hakkını önlenişiz, tedbirsiz, dikkatsiz bir şekilde kullanırsa başkalarına
zarar verirse buna "hata" denilir. Bu hata sahibinde, -müteassif olur veya hata yaptığı için sorumlu olur. Bu hata isterse o-nun niyete göre olsun
isterse fiiline göre hiç bir fark olmaz. Avcı uzakta bir kılavuz görüp av zanmyle silahıye ateş etse sonra kılavuzun yerine insan olduğu meydana
çıksa bunu yanlışlığı niyete göre olur. Fakat avcı silahım ava doğru ateş etse fakat mermi hedefe doğru gitmiyerek bir insana isabet etse veya avı
delip geçtikten sonra bir insanı öldürse bu da avcı fiilde hata ve yanlışlığı olur. Bütün bunlar hakkı kötü olarak kullandıkları için başkalarına zarar
isabet olduğunda tazmin lazım gelir. Zira ateş yapanın isterse niyetinde isterse fiilinde tedbirli ve dikkatli olması tecrübeli ve temkinli olması lazım
ve elzemdir. Eğer öyle fiillerde gevşeklik belli olursa o zaman insanların mallarını ve kanlarını muhafaza olmak için bu fiilin sonunda katlanması
lazımdır. Zira Allahu Teâlâ hata ile öldürmede zarann diyetle mukabelesini farz kılması ve Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimizde daha yukarda geçen
"zarar misliyle gideril-mez" hadisinde zarar vermekten menetme sidir. Zarar vaki olduktan sonra tazmin edilmesini veya karşılığının verilmesini
farz kılmaktan başka kesinlikle bir çıkış yolu yoktur. Bu kararın açılmak mahalli, hakkı kullanırken hatadan meydana gelen zarardır. İsterse bu hak
akitle, ister sari'in müsadesiyle meydana gelsin, isterse hakkın kaynaklarından başka bir şeyle meydana gelsin aynıdır. Zira fakihlerin ittifakıyle
haklarını kullanırken, başkasına zarar vermemekle bağlıdır. Zira insanların kanlan ve malları daimel evkat mahfuzdur. Hiç bir şekilde boşa gitmez.
Bunun için meydana gelen zararın tazmi edilmesi gerekir. Bu zazarın verilmesi istese az olsun isterse çok olsun aynıdır. Fakat bu kararda iki yerde o
zarar tatbik edilmez.
a) Örneğin; normal bir şekilde ameliyat yapan doktor bu ameliyatin nedeniyle bir organın telefe gtimesi veya ölüme sebep olması olursa o zaman
tazmin gerekmez.
b) Bir insan kendi arazide silah eğitimi yapsa ve bu arazinin etrafına "dahil olma" yasaklarının işaretini de bırakmış olsa o zaman kim arazisine
girip de vurulan kimsenin diyeti verilmez. Yani diyeti sakıt olur. Aynı bunun gibi ölüme tehlike veren veya yırtıcı hayvanların var olduğu bir yola
dahil olan bir kimse ölü olarak bulunsa diyeti sakıt olur. Hiç bir kasıt ve masus olarak olmadan maddi zarara veya ölüme neden olan trafik kazaları;
hakim baba hoca ve koca gibi tedip hakkı var olan kişilerin bu hakkı kullanırkenneden oldukları kasıtsız tehlikeler, küçükten büyüğe uzanan meşru



müdafa hududunu aşarak giden hallerde; kisinin kendi malı zannederek başkasının malını telef etmesi.. Bunların tümüne zararın Ödemesini lazım

ve elzemdir.
[165]

1- Aynı şeyin zararı ortadan kaldırmak: Havasını ve ışığını kaldırmak şartıyle komşusunun evine yapışık bir şekilde bina yapan kişinin binasının
aynısı kökten kaldırmak, ev sahibin açtığı komşu evin içine karşı pencereyi kapatmak gibi.
2- Tasarrufu kaldırmak: Üç boşamak ile talak olunan kadınla ilk kocasına helak kılmak niyetiyle yapılan nikahın, i'ne satışının, varislere zarar veren
vasiyetin ibpatle dilmesi gibi.
3- Bir can ve uzun veyahut mal telef olmuşsa zararın ödenemsi.
4- Hakkı kullanmaya engel olmak: Hanımına zarar verme niyeti ile onu sefere götüren kocayı seferden engel olmak gibi.
5- Tazir cezası: Asil ve kıymetli kişileri teşhir etmek için haklarında dava açmak gibi.
6- İcbar etmek: Tüccar muayyen bir fiyatla satış yapması için icbar etmek; işçileri, ücretinin misliyle çalışmaya zorlama ve icap etmekg ibi, hak
ister malı olsun ister gayri mali nakl edici bir nedeni olursa o zaman hakkın nakli caizdir. Örneğin; satılmış olan bir mal-mülkiyet hakkı satılmış
olduğu için, satıcıdan alıcıya, alacak hakkı da ölüm nedeniyle alacaklının zimmetinden terekesine intikal olur. Mali olmayan bîr hak örneği; ise
küçük çocuk üzerindeki velayet hakkıdır. Zira bu hak babanın ölümüyle babadan dedeye nakil olur.
Beslemek hakkı: Anne küçük çocuğun mahremi olmaktan sonra bir kişiyle evlenirse anneden anne anneye intikali olur.
Hakkın intikal nedenleri çoktur. Örneğin; alacağını bir borçludan bir başka borçluya havale etmek. Kadının alacaklısını (alacağı mukabilinde)
mehri alması için kocasına devr etmesi, satıcının kendisine borcu olan alıcıya devr etmesi rehin almış olan bir kişi alacaklısını, alacağını rehin
verenden alması için ona devr etmesi gibi.
Hakkın sona ermesi: Bu da nevine göre değişme meydana gelir. Örneğin; nikah hakkı boşamak ile sona erer. Mülkiyet hakkı satışla sona varır.
Çocuğun babaya bağlı nafaka hakkı çalışma kuvvetine yetişmesi ile sona varır. Kiralanan maldan intifa hakkı. Müddetin bitmesiyle, kira aktinin
iptal edilmesiyle veya evin yıkılması gibi Özürlerle veya başka şartlardan dolayı aktin iptal edilmesiyle sona ermiş olur. Borç hakkı ödemek ile
yahut veya alacaklının aynı şekilde borçluya borçlanmasıyle veyahut ibra ile sona ermiş olur.
İbra: Hak sahibinin borçlu üzerinden hakkını helal etmektir.
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ON ALTINCI BÖLÜM
 

MALLAR
 
Kendi haliyle mal her hangi bir engel olmamak şartiyle mülkiyetin mahalli ve yeridir. Aynı zamanda vasiyet, şirket, icare ve alış-veriş gibi medeni
muamelelerin mahalli ve yeri olur. Şu halde hayatın veya tüm insanların ihtiyaçları bu malda var olduğu için, maişetleri için bu mal zaruri bir asıl ve
elementdir.
 

Malın Tarifi ve Miras Olarak İntikali 
[1]

 
Malın Tarifi:
 
Sözlükte kelime olarak manası: "Cem ettirilen ve insanın bilfiil emri altında durdurabildiği şeydir."
İsterse bu şey eşyanın aynısı olsun, isterse eşyanın menfaati olsun farketmez. Örneğin; altın, gümüş, hayvan, at gibi eşyanın aynısıdır. Arabaya
binmek, kira ile oturmak ve elbiseyi giymek eşyanın menfaatidir. Fakat havadaki kuş, suyun içinde olan balık, ormanda olan ağaç, toprağın altında
olan maden gibi insanın eli altında olmayan tüm şeyle re kelime manasıyle mal denilmez. İstilahı olarak malın manası ise cumhura göre:
Hanefıler'den başka mal, kıymetli olan hhelâk edene tazmini lazım gelen her şey maldır. Hanefîlere göre; mal koruması mümkün olup yani elle
tutulup koruması edilebilen bir şeydir. Şu halde bir şeyin mal sayılması için iki aslın ve unsurun olması gerekir.
a) Korunma ve muhafaza, edebilme imkanı; zeka, şeref, ilim, sıhhat gibi maddi olmayan manevi şeyler, hava, güneşin sıcaklığı, ayın ışığı gibi
bunlar mal sayılmaz. Zira bunlara tahakkümü ve teorisi yoktur. Fakat şişenin içinde olan hava ise, bu bir muharraz yani muhafaza olmuş bir maldır.
b) Örfe göre faydası, menfaati mümkün olmak, kokmuş yemek, zehirli veya mundar et gibi zaten faydalanması mümkün olmayan veya bir damla
su, bir buğday tanesi bir avuç toprak gibi faydalanması mümkün olan, fakat insanların yanında örfen fayda ve menfaat sayılmayan şeyler mal
değildir. Zira tek başına bunlardan menfaat beklenilmez. Adet, normal hallerde "bir şeyden yararlanma" da devamlılık anlamı arar. Fakat zaruret
zamanında örneğin; zorluk, açlık zaman da murdar ölmüş hayvan eti yiyerek faydalanmanın caiz olması bu kural istisnai bir hal olduğu için bu şeyi
mal yapmaz.
Mal olma vasfı insanların bazısı veya tümünün mal kabul etmeleriyle sabit olur. Örneğin; domuz ve şarap övledir. Zira gayrimüslimler bunları
kullanıp fayda gördükleri için majM&ılır. Eski elbise gibi, bazı insanların mal kısmında saymadığı eşyadaHkuyasıf kaybolmaz. Fakat bütün



insanlar bunu terk ederse o zaman ma^H^asfı kalkar.
Mal, menkul mal olsun ister gayri insan tabiatının istediği ve ihtiyaç zamanında hıyazet ve tehakkülBB|mümkün olan şeydir Fakat bu tarif etraflara
şamil gelmez. Örneğin; sebze ve yaş meyve-r mal olduğu halde, hıyazet ve ihraz imkanı yoktur. Yani tez bozuldu-öu için biriktirilmesi zordur.
Bunun gibi insan tabiatının esas alınması hatalıdır. Zira bu yerinde değildir. Bunun için bazı mallar vardır insanın tabiatı istemediği halde örneğin;
zehirler, acı ilaçlar, mal olduğu halde insan tabiatı onları istemez. Yine vahşi hayvanlar, avlar, ormandaki ağaçlar gibi biriktirmeden önce doğuştan

mubah olan şeyler, biriktirmeden veya sahipleri meydana gelmeden önce de bile olsa yine mal kısmdadır.
[2]

Hanefıler, "mal"ın manasını eşyaya ve elle tutulup gözle görülür cismi ve maddesi olan somut ve yeni şeylere ait kılıp başka şeylerden kaldırmıştır.
Onlara göre menfaat ve haklar mal değildir. Onlara göre bunlar mülktür. Hanefılerden başka diğer mezheplere göre; menfaat ve hakları da mal
olarak kabul etmişlerdir. Zira eşyadan kast olunan faydalandır. Onların zatı değildir. En sahih görüş de budur. Örfte, konumda ve muamelatta amel
edilen budur. Bunun üzerine ihraz ve hıyazet carî olur. Menfaatten maksadımız o şeylerden meydana gelen faydadır. Bir bineğe binmek, elbiseyi
giymek, evde durmak vb. şeyler. Hak ise şeriatın her hangi bir kimse için kabul ettiği bir özellikdir ki, onu belli olan salahiyeti kullanmaya veya bir
şeyle mükellef olmaya veya bir şeyle layık olmaya ehil yapar. Bu, mülkiyet hakkı, komşu gayrı menkullerin yolundan, su yolundan terasından
menfaat görmek surette mala ait bir hak olduğu gibi, hedane hakkı, tasarruftan iktidarı olmayan bir kimse üzerinde sabit velayet hakkı gibi mala
bağlı olmayan bir hak da olur.
Faydalar, mala bağlı ve müteallik haklar, davacının hasmına yemin ettirme hakkı gibi mücerret haklar bizzat koruma ve ihraz imkanı sabit
olmadığı dolayısıyle Hanefılere göre mal kısmından değildir. İhraz ve koruma imkanı da olsa manevi olmak sebebiyle devamlı ve kalıcı olmaz.
Zira azar azar biter ve yok olur. Cumhura göre bunlar, hepsi maldır. Zira faydası olmasa da yine kaynağının ve aslının korunması ve ihrazi
mümkün olur. Zira ayni mallardan murad onlann faydalandır. Bunun için faydası olmasa kesinlikle kimsenin yanında malın kıymeti kalmaz. Şu
halde mirasta, icarede ve gaspta ihtilaflı görüşler meydana gelir. Örneğin; birisi bir şey gasp etse ve bir müddet o gasbettiği şeyden menfaat ve
fayda gördükten sonra sahibine geri verse cumhura göre bu faydalanmanın kıymetini vermek zorundadır. Hanefilere göre ise tazminatı yoktur. Zira
onların yanında menfaat sağlayan mal değildir. Fakat gasb edilen şey, vakıf veya bir öksüzün ve yetimin mülkü olsa yahut otel, lokanta gibi
kiralanmış isegelirinden menfaat etmek için hazırlanmış bir akar olsa tazminatı lazım gelir. Zira öyle mülklerin hiyazeten ve korunmaya çok
ihtiyacı vardır. Bu tazminat tüm fayda ve menfaatlerde vardır. En sağlam görüş zorla ve gasbedilen bütün eşyada tazmin gerektirir diye fetva
vermek daha geçerli olur. Cumhur'a göre kira akti, kiracının ölümüyle sonu gelmez. Kiranın müddeti sona erinceye kadar devamı vardır. Hanefılere
göre kira, kiracının ölümüyle sonu gelir. Zira onların yanında fayda ve menfaat mal değildir ki hatta, miras olarak intikal etsin, malın taksimatı:
a) Menfaat ve faydalanılması mubah ve haram olmasına göre mü-tekavvim ve mütekavvim olmayan diye ikiye ayrılır.
b) Yerinde ve mahallinde istikrar edip etmemesine göre, menkul ve menkul olmayan (gayri menkul) akar diye ikiye taksimlenir.
c) Benzerinin bulunup bulunmasına göre misli ve kıyemi diye ikiye ayrılır.

d) Kullanma sonunda o şeyin aynısı durup durmamasına göre isti'mali ve istihlâki diye ikiye ayrılır.
[3]

 
1- Mütekavvim Mal:
 
Bilfiil ihraz ve korunma edilmiş olan ve şeriatın kendisinden faydalanmayı mubah kıldığı her şey mütekavvim maldır. Tüm neviyle menkul ve
menkul olmayan eşya, yenilebilen şeyler ve sairen. Gayr-i mütekavvim mal ise bil fiil ihraz edilmeyen veya zaruret halinden başka faydalanılması
şer'an helal olamayan şeydir. Birinci örneği; sudaki balık, havadaki kuş, yer altındaki madenler ve benzerleri. Av ve otlar gibi mubah ve helal olan
şeylerdir. Örfi olarak bunlar mütekavvim değildir. İkinci örneği; içki ve domuz gibi şeylerdir. Bunlar müslümanın faydası olmadığı için şer'an gayr-
i mütekavvimdir. Fakat zaruret halinde ihtiyaca göre helal olur. Örneğin; İnsanın tehlikeye ve ölüme götürecek şiddetli açlık ve susuzluk halinde,
bunlardan başkada bir şey olmazsa bu ikisinden birisiyle ölüm tehlikesini ortadan kaldıracak kadar onlardan fayda görmek helal olur. Fakat bu iki
şey, Hanefilere göre gayr-i müs-limler için mal-ı mütekavvim kısnıındandır. Zira biz onları dinleriyle başbaşa terketmekle emrolunduk. Bunun için
bir müslüman veya müs-lüman olmayan bunları itlaf etse bunun tazminatı lazım gelir. Başka fakihlara göre ise bunlar mal-ı mütekavvim değildir.
Zira bizim ülkemizde oturan müslüman olmayan kimselerin bütün işlerde İslâmî ölçülere tabi olmakla mükelleftirler. Bunun için müslümanlar için
ne gibi şeyler caizse onlar için de caizdir. Müslümanlara ne haram ise onlara da haramdır. Bu taksimin iki misalde faydası ortaya çıkabilir.
Birinci misal aktin sahih olup olmamasında: Mütekavvim malın kira hibe, satış, şirket, vasiyet, rehin ve iare (binmek içinbir kişiye mukabelesiz
olarak bir hayvan vermek bir hayvanı sağmak için mukabele-siz olarak bir kişiye vermek) bunlar gibi mal üzerine yapılan bütün akitlerde mekan ve
mahal olması sahihdir. Gayr-i mütekawim malın bu akitlerden hiç birisine mekan ve mahal olması sahih değildir. Bunun için bir müslümanm
domuz veya şarap satışı batıldır. Fakat domuz veya şarap verdikten sonra bunların mukabilinde bir mal, alsa bu alış fa-sitdir. Bu her iki alış-verişin
farklı olmasının nedeni satın alman şeyin o satışta asli gaye olmasıdır. Bunun için mütekawim olması aktin meydana gelmesi için şarttır.
Mukabilinde verilen para ve semen ise vesiledir. O semenin zatı gaye değildir. Mütekavvim olması aktin sıhhatinin şartıdır. Yani meydana
gelmesinin şartı değildir. Örneğin; domuz veya şarap bedelinde semen olarak para olsa o zaman akit sahihdir. İkincisi, telef olduğu zaman
tazmininde: Bir insan bir kişiye ait olan mütekavvim bir malı hilakete götürse, eğer o misli mallardan olsa mislini, eğer kıymetli mallardan olsa
kıymetini vermek mecburiyetindedir. Fakat gayr-i mütekavvim olsa, o zaman müslümana ait domuzu öldürmüşse veya şarabı dökmüş İse telef
eden kimse buna zamin olmaz. Eğer zimmiye ait olsa, o zaman kıymetini vermek zorundadır. Zira onlara göre o: Zimmüerin yanında mütekavvim
bir mal kısmmdadır.
 
2- Menkul Ve Gayri Menkul Yani Akar:
 
Hanefilere göre, menkul: Bir mekandan başka bir mekana nakl edilebilen şeydir. Nakil sebebiyle isterse değişikliğe uğrasın, isterse uğramasın farkı
yoktur. Bu tarif ölçülen ve tartılan, ticari eşyaya, hayvan nevlerine ve paralara tüm eşyayı kapsamaktadır. Gayri menkul yani akar: Bir mekandan
başka mekana nakli kesinlikle mümkün olmayan sabit eşyadır. Ev ve arazi gibi Hanefilere göre "akar" yalnız araziye şamil gelir. Menkul ise



araziden başka tüm eşyaya şamil gelir. 
[4]

 Şu halde topraktaki ziraat, ağaç, bina Hanefilere göre kendi başına olarak akar kısmından değildir. Ancak
ve ancak toprağa tabi olarak sayılır. Örneğin; üzerinde ağaç, bina veya ekin ekilmiş olan bir arazi satılmış olsa bunlar toprağa bağlı veya tabi olduğu
için akar kısmından sayılır. Fakat yalnız bina veya yalnız ağaç satılırsa bunlar o zaman akar kısmından sayılmaz.
Malikilere göre menkul: "Şekli ve aslı gitmeden bir mekandan başka bir mekana nakli mümkün olan şeydir. Araba, kitab, elbise vb. eşya. Gayri
menkul yani akar: "Arazi gibi nakli kesinlikle mümkün olmayan veya bina ve ağaç gibi ancak asli görünüşü ve şekli bozulduğu takdirde nakli
mümkün olan şeydir. Örneğin; bina bozulduktan sonra enkaz olur. Ağaç kesildikten sonra odun olur, malın menkul ve gayri menkul diye iki kısma
ayrılmasının faydası aşağıdaki zikredilecek fıkhi konularda meydana gelmektedir.
1) Şufa: Satılan gayri menkulde sabit olur. Gayri menkulden ayrı satıldığı zaman o takdirde menkulde sabit olmaz. Menkul gayri menkule tabi
olmak şartiyle satılırsa o zaman ikisinde de şufa hakkı sabit olur. Şufa nedir. Alıcıdan, satılan gayr-i menkulü satın aldığı fiyatla cebren alarak
temelllük edinme hakkıdır. O zaman simsar ücreti ve sair masraflar da üzerine eklenir. Şufa hakkı Hanefilere göre, ortaklık ve komşuluk nedeniyle
meydana gelir. Onlardan başka diğer fakihlere göre ise yalnız ve yalnız ortaklık nedeniyle meydana gelir. "Vefa satışı" da öyledir. Bu da gayri
menkulde olur. Menkulde ise olmaz.
2) Vakıf: Cumhura göre menkul ve gayri menkulde geçerlidir. Fakat Hanefilere göre ancak menkul olmayanda yani gayri menkulde geçerlidir.
Menkul vakfı ise ancak gayri menkule tabi olarak sahihdir. Bir araziyi üzerindeki olan hayvan ve aletleriyle birlikte vakfetmek veya at ve silah
vakfetmek gibi veyahut selef-i salihinden vakfının sahih olduğuna dair eser varit olmuşsa veya mushaf, cenaze teçhizi ve tekfini için kullanılan
edavat vakfetmekte olduğu gibi veya kitap gibi örf haline gelmiş ise yine menkulün vakfı sahihdir.
3) Komşuluk ve irtifak haklan gayri menkulde olur. Menkulde bu hak olmaz.
4) Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre akarın gasbedilmesi kesinlikle tasavvur edilmez. Zira nakli ve tahvil edilmesini mümkün değildir. İmam
Muhammed ve diğer fakihler ise akann gasbedilmesinin mümkü-natdan olduğunu kabul etmişlerdir. Fakat fakihlerin ittifakıyle menkulün gasbı
mümkün olduğu görüşündedirler.
5) Cumhura göre gayri menkulün kabz etmeden önce satılması sahih değildir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre alıcının akan kabzetme-den evvel
satması sahihdir. Menkulün kabzden ve teslimden önce satılması caiz değildir. Zira menkul - gayri menkul tersine helake hedefdir.
6) Vasinin kâsınn akannı satması sahih değildir. Fakat, kasır yani tasarruftan aciz olan kimsenin.mahnm vasi tarafından satılması caizdir. Örneğin;
zaruri bir ihtiyacı izale etmek veya önemli bir maslahatı başa gerçekleştirmek için veya borcunu ödemek gibi satılmasını caiz kılan şer'i bir sebeple
olsa o zaman vasi tarafından satılması caizdir.
 

3- Misli Ve Kiyemi Mallar: 
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Misli mal:
Pazarda örfi olarak fiyat farklılığına sebep verecek bir farklılık meydana gelmeden misli bulunabilen maldır. Misli mallar dört çeşittir: Buğday, arpa
gibi ölçü ile satılan; pamuk ve demir gibi tartı ile satılan, ceviz ve yumurta gibi taneleri birbirine yakın olan adedi mallar ve metre ve zira ile
ölçülenler işte bunlar yani zikr olunan bir farklılık meydana gelmeden bütün parçaları bir olan mallar bu son çeşittendir. Örneğin; Çuha yani ince ve
sık dokunmuş yün kumaş, pamuk ve ipekten dokunmuş kumaş, billur levhalar yani standart kereste. Fakat arazi ve her parçası farklılık olan kumaş
gibi yani her bir parçası farklı olarak ölçülen mallar ise kıyemi mal sayılır. Misli malın kısmında değil, yine tanelerden tabi olarak cisimleri
birbirine yakın olanlar da misli mal olarak sayılır. Yine aynı şekilde standart olarak aynı maddeden meydana gelen, sayı ile muamelesi olan,
birbirine misli sanayi mallar da misli mallardır. Mutfak eşyaları aynı marka ve model arabalar,. Bunlara bağlı parçalı, taba vurulmuş yeni kitaplar
bunlar da hepsi misli mallardan sayılır. Kıyemi mal: Pazar ve çarşıda onun gibi olmayan veya onun gibi varsa da farklılığı nedeniyle örfi olarak
fiyatta farklılık olan mallardır. Örneğin; hayvanlar, arazi, ağaçlar, evler hah seccade nevleri, yakut, elmas gibi kıymetli taşlar. Yazma eserler ve
kullanılmış kitaplar, karpuz, elma ve portakal gibi cisimleri ve çeşitleri ne kadar değişirse de tanesinde farklı fiyat uygulanan adedi mallar da
kıyemi mallara dahildir. Misli mal kıyemi mala, kıyemi mal da misli mala çevirebilir.
i) Piyasadan kalkması halinde: Misli mal piyasadan kalktığı takdirde kıyemi mala tebdil olunur.
ii) Tehlikeye maruz kalması halinde: Sel felaketi, yangın gibi tehlikelere karşı maruz kaldığı zaman, misli mal için özel olarak bir kıymet takdir
olunur.
iii) İhtilaf halinde: Buğday ve arpa gibi birbirine karışırsa o zaman bu karışık olan mahsul kıyemi mal olur,
iiii) Kusurlu olması veya kullanılmış olması halinde: Misli mal ku-surlandığı veya kullanıldığı zaman onun için özel bir kıymet olur. Müte-kavvim
mal olduğu için kıyeme de misliye de şamil gelir. Kıyemi mal ve misli mal olarak taksimin netice ve sonuçları:
1)  Kıyemi mallarda faiz yoktur. Bir koyuna karşılık iki koyun satılabilir. Şu halde aynı cinsten olan koyunların azı çoğu ile satılabilir. Misli
mallarda ise faiz cereyan eder. Zira her iki ivaz (karşılık) da aynı cins olursa eşit miktarda ve yeden biyedin yani bir birinden ayrılmadan kabul
etmeleri lazımdır. Buna göre bir kilo buğdayla bir buçuk kilo buğdayın (takas yoluyla) satışı caiz değildir. Zira bu satıştan "riba el-Fed" denilen
faiz vardır. Bu faiz şeriata göre yalnız ve yalnız tartı ve ölçek ile satılan misli mallara hastır.
2)  Taksimde ve payının alınmasında yine farklıdır. Cebri taksim ortaklı ve misli mala dahildir. Ortaklardan her biri, diğer ortaklığı bulunmadan ve
ondan izin almadan kendi hissesini alabilir. Kıyemi mal ise cebri taksime dahil değildir. Zira bir ortağın, diğeri hazır olmazsa ve aynı zamanda izni
de olmazsa o zaman kendi payını alması caiz olmaz. Zira taksimde ifraz ve mübadele vardır. Misli olursa tüm parçalan arasında benzerlik olacağı
için öyle taksimin ifraz tarafı galip olur. Kıyemi mal olursa parçaları arasında benzerlik olmayacağı dolayısiyle mübadele tarafı ağır olur. Bunun
için sanki ortak olan kimse hakkının aynını değil de bedelini almış gibi olur.
3) Zimmette sabit olma şekli farklı olur. Satışta semen olması cihetinde cinsi ve sıfatı belli edilmek şartiyle zimmette sabit olur. Bunun için misli
mallar arasında, borcu alacağa karşı tutmak sahihtir. Kiyemi mallar ise semen olmadığı için zimmette borç olarak sabit olmaz. Kıyemi mallar
arasında borcu alacağa karşı tutmak sahih değildir. Bir sığır veya koyun gibi kıyemi bir mala bir hak taalluk ettiği zaman vasfını belli etmek
şartiyle değil de belki tek başına kendisine işaret etmek şartiyle onun zatını belli etmek diğerlerinden ayırmak gerekir. Zira kıyemi malların ne



kadar cinsleri birde olsa yine birbirlerine benzemez. Bunun için kıyemi malın tümünün belirli bir kıymeti ve hususiyetleri vardır.
4) Bir telef veya tecavüz etme meydana gelse tazmin etme şekli farklı olur: Örneğin; bir kişi misli bir malı telef etse buğday veya şeker gibi olsa,
aynı onun gibi bir mislini yerine bırakmak gerekir. Karşılığı verildiği zaman en iyi şekliyle vermek gerekir. Telef edilen şeye manen ve sureten
yakın olanıdır. Kıyemi ise telef olmuş olsa kıymetini ödemek gerekir. Onun gibi mislini vermek kesinlikle mümkün olmaz. Eğer mali olarak mislini

ödemesi olursa yine o da kıymettir.
[6]

Kişi meşru bir yolla bir malı sahipliğine aldığı vakit artık ondan sonra o mal ona ait olur. Fakat cinnet, bunaklık, savurganlık, küçüklük veya bunlara
benzeri şer'i bir engel bulunmadığı takdirde o malda tasarruf etmesine ve o maldan menfaat görmesine imkan vardır. Bu ihtisas başkasını o maldan
tasarruftan veyahut fayda görmekten meneder. Ancak velayet vesayet veya keafalet gibi bu tasarrufu ve fayda görmeyi mubah kılacak şer'i bir
neden bulunursa başkası o malda (vekil olarak) tasarrufta bulunabilir. Mülk ister menfaat olsun ister ayn olsun aynıdır. Zira Hanefilere göre
"Menafi ve hukuk mülk kısmmdadır. Mal kısmında değildir. Buna göre "mülk"mal"dan umumidir. Mülk terim olarak "insanın malı inhisarına
alması ve onda tek başına tasarrufda bulunması" demektir. Mülkiyet hakkı ve başka haklar ancak ve ancak dinin ikrarı ve itirafîyle meydana gelir.
Başka yollarla meydana gelmez. Zira din; hukukun kökü ve esasıdır. Şeriatte hak doğuştan ve fîtraten bir hak değildir. O ancak ve ancak Allah
(c.c.)'ın toplum huzuruna muvafık olarak fertlere bahşettiği ilahi bir hediye ve ihsandır. Velinin yahut vasinin ilim ve tasarruflan kendileri için
doğrudan meydana gelmez. Ancak ve ancak başkasının yerine şer'i vekalet tarikiyle meydana gelebilir. Bunun için asıl sahip tasarruf ehliyeti yok
iken yani kasır veya deli veya onlara benzeyen kişilerdir. Bunlar ehliyetlerinin noksanlığı ve olmayışı nedeniyle tasarruftan menedilmişlerdir. Bu

sebepler ne zaman onlar giderse yine haklarına sahiptirler.
[7]

Aslında mal tabii olarak temellüke kabildir. Fakat bazen kendisine arız olabilecek bir şey onu daimel evkat ve bazı evkalarda temellükü mümkün
olmayan bir hale bırakır. Temellüke muvafık olup olmaması mukabilinden mal üç kısma ayrılır:
 
1- Hiç Bir Surette Temliki Ve Temellükü Kabul Etmeyen Mal:
 
Bu, yollar, köprüler, kaleler, tren yolları, nehirler, müzeler, umumi kütüphaneler, parklar vb. umumun menfaatine ayrılan şeylerdir. Bunlar
toplumun genel faydalarına ayrıldığı için temellüke uygun değildir. Bunların hangisinde bu vasıf kaybolursa o zaman asli vaziyetine rucu ederler ki
bu da temellüke uygun olmalarıdır. Örneğin; yolun ihtiyacı kalmadığı zaman veya iptal edildiği zaman temellüke uygun olur.
 
2- Meşru Bir Sebeple Temellükü Kabul Eden Mal:
 
Bunlar vakıf mallan. Hazine mallan yani konulann yanında hür mallardır. Örneğin; vakıf malı satılmaz, hibe ve bağış edilmez. Fakat yıkılırsa veya
gideri gelirinden fazla olursa o zaman mahkemenin bunun bir başkasıyle değiştirilmesine izin vermesi caizdir. Hanefilere göre maslahat veya
ihtiyaç zamanında vakfın arazisinin bir başka bir arazi ile değiştirilmesi caizdir. Yani adil ve zeki bir hakimin şu şartlarla vakfın değiştirilmesine
izin vermesi caizdir.
1) Parayla satılması yine bir gayri menkul ile değiştirilmesi.
2) Tamamen faydalanmaz hale gelmesi.
3) Vakfı imar edecek bir gelirin olmaması.
4) Gabn-i fahişle satılmaması.
 
3- Hiç Bir Şart Koşmadan Temliki Ve Temellükü Caiz Olan Mal:
 
Bu yukarda geçen iki nevden başka kalan maldır.
Mülk iki kısma ayrılır: Tam mülk vardır ve nakıs mülk vardır.
a) Tam mülk: Mülkün sahibi için tüm şeriata uygun hakları meydana gelecek bir şekilde, eşyanın kendisine ve faydasına birlikte sahip ve malik
olmaktır. O kişinin kendi mülkünden vazgeçmek veya iskat etmek veya muayyen bir müdet ile kayd etmek caiz değildir. Örneğin, bir kişi başka
birinin mülkü olan ayni olan bir malı gasp etse yani zorla alsa, mal sahibi de "ben mülkümden vazgeçtim ve iskat ettim" dese o kişinin mülkiyeti
gitmez ve aynı eskisi gibi sakıt olmaz yine kendisine bağlı olarak kalır. Zira malın sahipsiz meydanda kalması caiz değildir. Fakat bu, nakli kabul
eder. Çünkü malın maliksiz olması caiz olmaz. Nakil yolu da satış gibi mülkiyeti nakleden akittir yahut vasiyet veya mirastır. Tam mülk, malikine
sahip olduğu şeyde düzen, kusursuz menfaat, işletme, kullanma ve tasarruf hüriyeti kazandırır. O malı hibe ve bağış edebildiği gibi, vakıf edip
vasiyet edebilir. Onu satabildiği gibi kiraya ve emanete de verebilir. Zira, malik mala ve menfaatine birlikte sahiptir. O malın zatında ve
menfaatinde tasarrufu olduğu gibi yalnız olarak menfaatinde de tasarrufu olabilir. Malın sahibi kendi malını telef ederse za-min olaz. Zira bir
kişinin hakkında hem zamin olması hem de sahip olması tasavvur olunmaz. Fakat diyaneten yani dini bakımından mukabele olunur. Zira kendi
malını telef etmek haramdır. Bazen; hukuki bakımdan da ikaba müstahak olunabilir. Örneğin; sefihliği meydana çıksa üzerinde hacir oluşur.
b) Nakıs mülk: Bu yalnız olarak malın zatına, aynına veya yalnız olarak menfaatine sahip olmaktır, enfaat mülküne intifa hakkı denilir. Menfaat
mülkü bazı evkatta muntefı için şahsı bir hak olur. Yani şahsa bağlıdır, memlükünün zatına ve aynın bağlı değildir. Bazı evkatta ayni bir hak oluyor
daimel evkat memlükün aynına bağlıdır. Bu ikinci kısım munferi şahsına bağlı değildir. Bunun ismine irtifak hakkı denilirki ancak gayri menkulde
olur. Yalnız ayn'a malik olmak: Bu aynın bir şahsın mülkü, menfaatin de bir başka şahsın olmasıdır. Bir şahsın evini bir başkasının oturması için
vasiyet etmesi veya hayatı boyunca yahut üç sene müddetince arazisini ekmesi için vasiyet etmesi gibi. Eğer vasiyet eden ölürse, vasiyet edilen de
bu vasiyeti kabul ederse evin veya tarlanın kendisi vasiyet edenin mirasçılarının mülkü olur. Menfaatinin mülkü de hayatta kalınca ve tayin edilen
süre içinde vasiyet edilenin olur. Süre bittikten sonra menfaati de vasiyet edenin varislerinin mülkü olur. O zaman mülkiyetler noksansız olarak geri
gelir. Şu halde akarın yalnız aynına malik olan ondan yararlanmaz akarın kendisi veya menfaatinde tasarrufta bulunmaz. Onun üzerine
menfaatlerinin hakkını tam alması için -ayni fayda görecek olana teslim etmesi vacip olur. Bunu kabul etmezse aynı zamanda icbar olacak. Şu



halde ayn'ın mülkiyeti daimidir. Daimul evkatda mülkiyet ile sonu gelir. Menfaatlerin mülkiyeti ise muv-vekket ve geçicidir. Zira Hanefilere göre

menfaatiar miras olarak intikal olmaz. Menfaat mülkü için beş sebep vardır. Bunlar: İare, icare, vakıf, vasiyet,ve ibahedir.
[8]

İare: Hanefi ve Malikilere göre; menfaati mukabelesiz olarak temlik etmektir. İare alan kendisi menfaat görür. Başkasına da bu menfaati verebilir.
Kesinlikle o iareyi kiraya veremez. Zira iarenin akdi, lazım olan akdin kısmından değildir. Yani iarenin sahibi ne zaman isterse onu derhal
bozdurmaya muktedirdir. İcare ise lazım olan akdin kısmındandır. Zayıf olan iarenin kendinden daha kuvvetli olan icareye tahammülü yoktur.
Emanet ve iare olan bir şeyin icaresi sahibine zarar vermektedir. Şafii ve Hanbelilere göre ise iare başkasının ihtiyacını karşılamak için rnuvkaten
bir şeyi kullanmak gayesiyle vermektir. İslâm'ın başında iare
iare gibi olsa o zaman masraflar ona aittir. Fakat o şey icare ile intifa etse, o zaman ayn'a yapılacak masrafın hepsi mal sahibine aittir. Ayn'dan bir
kişi intifa ettikten sonra mal sahibi kendi malını isterse, aynı'ı mal sahibine teslim etmek lazımdır. Fakat teslimde zaran olursa o zaman teslim
etmez, belki biraz tehir etmek caizdir. Örneğin; bir kişi bir tarlayı iare olarak ve icare olarak almış ise o tarlaya da yapılan ziraatın hasat vakti
gelmemişse, hasat zamanına kadar tarlayı elinden vermeyebilir. Fakat ecr-i mislini vermek zorundadır. Menfaat hakkı geçici bir hak olduğu için
gelecek sebeplerden biri ile sonu gelir.
i) İntifa edilen ayn'ın yok olmasıyle veya menfaat edilemeyecek bir duruma gelmesiyle örneğin> zirai bir arazinin çoraklaşması, evin yıkılması
veya zirai bir arazinin tuzlanması, eğer bunlar mal sahibinin taksi-ratiyle meydana gelmiş ise onun yerine başkasını vermek zorundadır. Örneğin; bir
kişi arabasına ücretle binsin diye bir kişiye söylüyor, daha sonra o araba bozuluyor, onun bedelinde başka bir araba getirip vermek zorundadır.
ii) Tayin olunmuş intifa zamanının sona ermesiyle.
iii) Hanefilere göre; intifa edenin ölmesiyle. Zira Hanefilere göre; İntifa mal olmadığı için, miras olarak intikali olmaz.
iiii) Eğer intifa iare veya icare yoluyla ise mal sahibinin ölmesiyle sona erer. Zira iare sevap bir akittir. Onun için teberru edenin vefatiyle sona varır.
Hanefilere göre kiralanan malın mülkiyeti mucirin yani kiralayanın varislerine gider. Şafii ve Hanbelilere göre; iare gayrı lazım bir akit olduğu için
iareye verenin veya varislerinin bundan rucu etmeleri caizdir. İsterse müddeti belli olsun isterse olmasın aynıdır. Malikilere göre: İarenin müddeti
belli olmuş ise o zaman iare lazım bir akittir. Malikilere göre kim bir hayvanı veya arabayı tayin edilmiş bir yere kadar iare ederse o yere
yetişmeden evvel çevirmesi caiz değildir. Yoksa onu iare edilen şeyden mutad şekilde intifa edilecek kadar durması lazım gelmezdi. Cumhura göre;
iare, iare edenin veya iare alanın ölümüyle sona ermez. Aynı bu tarzda da icare de akti yapanlardan birinin vefatiyle sonu gelmez. Zira icare satış
akdi gibi lazım olan bir akittir. Fakat intifa vasiyet veya vakıf usuliyle bir usul yoluyla olsa o zaman vasinin vefatiyle intifa hakkı sona gelmez. Zira
vasiyetin zamanı vefatından sonra başlar. Aynı tarzda, vakfedenin ölümüyle de sona varmaz. Zira vakıf ya müebbettir veya muvakkattir. Yani
müddetin sona varmasıyle mukayyettir.
İrtifak hakkv Bir akarın (gayri menkul) üzerinde başka bir şahsın mülkü olan birdiğer akarın menfaati için sabit olan haktır. Bu hak da devamlı
olarak devam eder. Bu her iki akarın sahiplerine bakmayarak hatta ki bu iki akarın devamı olsa bu hak da kesin olarak devam eder. Bu haklar
komşuluk hakkı, kat çıkma hakkı, saçaklık, kanalizasyon hakkı, geçiş ve sulama hakkı gibi haklardır.
Sulama hakkv Araziye su vermek için belirli olan bir fayda görme sırasıdır. Veya ağacı, ekinleri su vermek için hak edil hakla: Buna bağlıdır. Şefeh
hakkı insan ve hayvanlar için  veya ev ihtiyacı için kullanma hakkıdır. Şefe: Cemisi şıfah kenar ve  tir  Burdaki şefeh ise dudak demektir. Bu hak bu
isimle fcme hakkı olsun veya sulama hakkı olsun dörde ayrılır: ve tanker gibi şahsi kaplarda saklanan
Rasûlullah (s.a.v.) su satışını nehyetti. Fakat taşınan ve saklanabilen kadarı ayrılmıştır. Yani onun satışını caiz etmiştir. Fakat bir kişinin bu suya
ihtiyacı çok olsa ve susuzluktan telef olacağından korksa, ölüm tehlikesinden kendini kurtarmak için, zoraki de olsa o suyun kıymetini vermek
suretiyle ihtiyacı kadar alabilir. Zira mecburiyet başkasının hakkını iptal etmez.
2)  Kaynak, Havuz, kuyu gibi bir şahsın tabusu olan sular: Öyle sulardan da herkesin kendileri için ve hayvanlarına içirme hakkı vardır. Fakat onlar
için sulama hakkı yoktur. Eğer su sahibi onları bu sudan men ederse, onlar da kendilerine yakın olan bir su bulamadıkları takdirde öyle kimselerle
muradlarma yetişinceye kadar münakaşa ve mü cadele edebilirler.
3) Nil, Dicle, Fırat ve bunlar gibi büyük nehir sulan: Öyle nehirlerden kimseye zarar vermemek şartiyle umumi olarak herkesin hakkı vardır.
Kendisi için, hayvanı ve arazisi için fayda, yararlanma ve intifa hakkı vardır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"İnsanlar şu üç şeyde ortaktır: Su, otlaklar ve ateş." Başka bir hadiste ise "zarar vermek ve zaran misli bir zararla karşılamak yok."
4) Sulama kanalları ve bir kişinin mülkü olan çay ve dere sulan; bunda tüm insanların, ve onların hayvanlan için içme hakkı vardır. Fakat sulama

hakkı yoktur. Eğer sulama, sahibinin izni olursa o zaman o sudan arazisine su vermek için, hakkı vardır.
[9]

Su yolu hakkı:
Bu, suyun kendi yerinden yani aktığı yerinden uzak olan arazi malikinin, arazisine su vermek için komşusunun mülkünden kendi arazisine su
bırakmak hakkıdır. Komşusunun suyun geçmesine engel olmasına hakkı yoktur. Eğer engel olursa kendi zararını defetmek o suyu zor kullanarak
oradan icra ve akıtmak için onun hakkı vardır.
Kanalizasyon yolu hakkı:
Bu yer üstünde veya borular halinde ihtiyaç fazlası veya kullanmaya elverişli olmayan suları ana kanala veya depoya icra etmek için i-cad edilen
kanaldır. Örneğin; evlerde kullanılan sular, yağmur sularını veya ekilecek tarladan fazla suyu atmak için meydana getirilen kanallar gibi. Bununla
su yolu hakkı arasındaki fark şudur. Su yolu, tarlaya lazım olan suyu getirmek için yapılır. Diğeri yani meskil ise kullanmaya elverişsiz olan suyu
araziden veya evden atmak içindir. Bunun hükmü de su yolu hakkının hükmü gibidir. Hiç kimsenin men etmek için hakkı yoktur. Fakat açık olarak
bir zararı olursa engel olabilir.
Geçiş hakkı:
Bu, dahili kısımlardaki gayri menkul malikinin mülküne yetişebilmesi için geçeceği yol hakkıdır. Bu, isterse umumu yol olsun isterse hususi bir
yol olsun aynıdır. Fakat umumi yoldan tüm insanın geçme hakkı vardır. Hususi yol ise maliklerinin buradan geçmeye bir de kapılarını ve
pencerelerini bu tarafa açmaya hakkı vardır. Buradan geçmek isteyenlere karşı bunu kapatmaya hakkı vardır. Zira hususi yol demek onun adiyle

tapusu vardır ve onun mülküdür. Umumi ise onun aksidir. Umumu yoldan geçmek isteyenlere karşı yolu kapatmaya kimsenin hakkı yoktur.
[10]



Komşu hakkı:
Komşu iki nevidir. Yan komşu bir de üst komşu, vardır. Bunlara göre iki hak vardır:
1) Üstün hakkı: Üst kat sahibinin her alt kat sahibi üzerinde sabit v olan haktır.
2) Yan komşuluk haktır. Bu her iki komşudan her birinin diğeri üzerinde sabit olan haktır. Üsttte oturanın alt taban üzerinde oturma hakkı vardır.
Bu hak daimel evkat devam etmektedir. Zira alt katın veya akarın tamamının yıkılmasıyle yine o hak kayb olmaz. O şahıs veya varisleri irade
ettikleri zaman, o hakkı meydana tekrar getirebilirler. Üst kat veya alt kat sahiplerinin, dairelerinde diğerine zarar verecek bir surete aykırı bir
harekete bulunmamaları gerekir. Alt kat yıkılırsa sahibinin bir daha yapması gerekir, yapılmadığı takdirde mahkeme icbar eder. Mahkeme karan
reddederse üst kat sahibi yapar, şayet mahkemenin veya alt kat sahibinin müsadesiyle yapmış ise harç etmiş olan masrafları alt kat sahibinden alır.
Eğer müsadesiz yapmış İse gitmiş olan masrafları almaz. Fakat tamam olduğu takdirde binanın kıymetini alır. Zira harcama yapmak için onun vekili
değildi. Yani komşuların birbirlerine karşı yalnız olarak bir hakları vardır. Bu hak da birinin diğer komşusuna zahir bir fahişe ve hesabına
gelmeyen bir kötü şey vermemesidir. Bu binadan intizar olunan menfaatin aksi olduktan sonra her şey zarardır. Örneğin, oturulmaz hal alması
veyahut binanın yıkılmasına veya zayıflamasına neden olan bir zarar gibi, tüm komşuluklarda zarar verme caiz değildir.
Alt-üst komşuluktaki zarar verip vermeyeceği bilinmeyen, durumu kuşkulu tasarruflara gelince; örneğin; alt kattaki kişinin dairesinde bir pencere ve
kapı açması veyahut üst kattaki kişinin tavana zarar vermesi, ihtimal olan ağır bir şey koyması, bu gibi tasarruflar cihetinde görüşler muhteliftir:
Ebu Hanifeye göre, komşunun müsaadesi yoksa şahıs bu tasarruftan menedilir. Zira mal sahibinin kendi mülkündeki başkalarının hakkını da
alakadar tasarruflarında aslolan haram ve yasaktır. Zira bu mülk yalnız olarak onun değildir. Onun için kesinlikle zarar olmayacağı bilinmedikçe
öyle şeylere karışmaması gerekir.
İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre mülk sahibi başkasına zarar vermemek şartıyle mülkünde tasarruf etmekte serbesttir. Örneğin; üst kat
sahibi kendi mülkünde tasarrufu caizdir. Fakat zarar olacağı muhakkak olarak bilinirse yalnız bundan men edilir. Fakat bundan başkasına men
olunmaz. Bu görüş umumlu ve iyi bir görüştür. Zira bu uyum yan komşuluk ile üst komşuluğun her ikisinin hükmü de bir olur. Bu da açık bir zarar
olmadıkça mülkte tasarrufun mubah olmasıdır. Eğer bir zarar meydana gelirse bu zararın ödenmesi gerekir. Bu zarar ister bir sebebe bağlı olsun
isterse sebebe bağlı olmasın aynıdır. Bu görüş bütün mezheplerin görüşüdür. İrtifak hukukuna bağlı üç husus:
1- İrtifak hakkı ile şahsa bagh olan intifa haki arasındaki olan fark:
a)  İntifa hakkı amdır yani menkulde olduğu gibi akarda da yani gayrı menkulde de olur. Örneğin; kitap iare etmek, araba kiralamak gibi bu
menkulün misalidir. Gayri menkulün örneği ise akan vakfetmek veyahut vasiyet etmek, icar veya iare vermek gibi irtifak hakkı ise daimel evkattır
ve gayrı menkule bağlıdır.
b)  İntifa hakkı şartsız olarak vasfı adına veya şahsı adına veyahut muayyen bir şahıs için vardır. İrtifak hakkı ise akar için vardır. Komşuluk hakkı
ise akar için olduğu gibi bir şahıs için de olabilir.
c)  İntifa hakkı şahsa bağlı olsa geçicidir. Biraz önce geçtiği gibi muayyen hallerde son bulur. İrtifak hakkı ise sahipleri birden fazla olsa bile, akara
tabi olarak devamlı olarak bir haktır.
d)  İntifa hakkının miras olması, daha önce açıkladığımız gibi fa-kihler arasında ihtilaflı bir konudur. İrtifak haki ise miras olarak onu mal saymayan
Hanefilere göre dahi, intikal eder. Zira o akara tabidir.
2- İrtifak hakinin hususiyetleri:
Şu halde irtifa haklannm hükmüne göre ikiye ayrılır:
a)  Umumi hükümler: Bu haklar sabit olduktan sonra varlığı bir kimseye zarar vermedikçe baki kalır. Varlığı bir zarar ve eza getirirse giderilmesi
lazım ve elzem olur. Örneğin; kirli sulan atmakta kullanılan ana yoldaki kanal kaldırılır. Su yolu hakkı -eğer intifa edenlere zarar verirse engel
olunur araba ters olarak gitmek veya aşın hız yapmak gibi-başkalanna zarar verecek bir şekilde kullanılacak olursa o zaman ana yolda hızına mani
olunur. Zira hadis-i şerifte "zarar misli bir zararla izale olunmaz." buyurulmaktadır. Bir de ana yoldan geçmek, yapılmaması mümkün olan
hususlarda başkasına zarar vermemek şartına bağlıdır.
b) Hususi hükümler: Bunlan ileride zikredeceğiz.
3- İrtifak haklarının nedenleri:
İrtifak haklan türlü nedenlerden meydana gelir. Bunlann açıklaması şöyledir:
i) Mürur-ı zaman: Bu, insanlann sübut bir vaktini bilmediği geçmiş zamandan beri bir akann irtifak hakkının mevcud olması demektir. Örneğin;
başka bir arazi üzerinden suyu ondan başka bir araziye geçirme veya ondan fazla suyu atma hakkı olan zirai bir arazinin miras olarak intikali gibi.
Zira eskisi gibi görünen odur ki, bu hak meşru bir nedenle meydana gelmiştir. Aksi sabit olmadıkça insanlann hallerini iyiye hamletmek esastır.
ii) Akitlerdeki şartlar: (Akan satarken) satıcının alıcıya kendisinin or-dan geçme hakkı bir de kendisinin mülkü olan bir başka araziye oradan su
geçirme hakkını şart koşması gibi, bununla her iki hak da meydana gelir.
iii) Umumi ortaklık: Ana kanalizasyon şebekesindeki, nehirlerdeki ve yollardaki irtifak haklan gibi. Bu yerlere yakın olan her akarın buralardan
geçmek, sulamak ve ihtiyaç fazlası sulan atmak gibi haklan vardır. Zira öyle menfaatler insanlar arasında ortaktır. Diğerlerine zarar olmamak
şartıyle öyle yerlerden fayda görmek caizdir.
 
Tam Mülkiyetin Nedenleri
 
Şeriatte tam mülkiyetin kaynaklan veya nedenleri dörttür. Bunlar; mubah bir şeye el koymak, halefiyye yani (geriye miras bırakmak gibi) akitler
veya malik olunan bir şeyden tevellüd (meydana gelmektir). Bu sebepler tekadüm yani başkasına bağlı bir mülkü uzun bir müddet elde bulundurma
ve hıyazet yani bir şeye sahib olmak bu ikisinden başka diğer dört sebepler şer'i sebeplerden sayılmıştır. Zira Islâmî ölçülere göre hıyazet ve
tekadüm mülkiyeti kazandıran şer'i bir sebeplerden değildir. Yalnız bu, hakimlerin vaktini almamak ortaya gelecek isabet zorluklandan kaçınmak
için ve hakkın aslı üzerindeki şüpheden dolayı, onun üzerinden belli bir zaman geçmiş hakkı elde etme yolunda meydana gelen davanın
mahkemece dinlenmesine bir mani teşkil eder. Belli olan zamanın takdiri ise: Fakihler bunun miri arazilerde on sene, vakıflar ve hazine mallannda
otuz altı sene ile belli etmişlerdir. Sahibi lehine bu hakkın ikrar edilmesi ve aynı zamanda kendisine teslim edilmesi diyaneten vacip olur. Zira kim



başkasının malına el koyarsa şer'an hiç bir şekilde o mala sahip olamaz. Bir de aynı bunun gibi, İslâm hak sahibinin uzun bir zaman dava
açmamasının hakkı iskat edeceğini de kabul etmez. Zira "tekadüm ve hıyazet nedeniyle haklar kazanılması veya sakıt olması insafa, adalete ve
ahlaka aykın olan bir prensip ve hükümdür. Gasıbm gasb ettiğine, hırsızın çaldığına sahib olması bu prensibin asılsız bir delil olduğuna yeterli bir
örnektir. Fakat İmam Malik el-Mudevvenede şöyle demiştir: Hıyazet nedeniyle mülkiyetin kökten gitmesi kanaatini izah etmiştir. Bunlarla
beraber hiyazete bir müddet belli etmemekte ve bunun tayinini hakime bırakmıştır. Fakat bu müddetin tayini ve belirlenmesini mürsel bir hadisle

amel ederek bir sınır getirmek mümkündür.
[11]

Kim bir şeyi hasmına rağmen yirmi sene elinde bulundurursa o, o şeyde hasmından dahafazla hak sahibidir."
Mubaha el koyma:
Mubah: Belli bir kişinin mülküne dahil olmamış ve temellüküne de İslâm ölçülerine göre bir engel bulunmayan maldır. Kara ve deniz av hayvanlan,
otlak, odun, kayanağındaki su, sahradaki ağaç gibi.
a)  Bu daha önce kimsenin mülkü değilken esnada bir şeyin üzerinde mülkiyet meydana getiren sebeptir. Örneğin; miras, akit vb. başka mülkiyet
sebeplerinden bir mülkiyyetin sebeplerinden olan bir sebep bulunmamaktadır.
b)  Bu fiili bir sebeptir. Kavli değil. Şu halde bil fiil veya el koyma suretiyle meydana gelir. Bunu yapan isterse deli, çocuk veya onun üzerine hacir
konulmuş olan kişiler gibi olsun fark yoktur, hepsi aynıdır. Fakat bunların alışverişleri sahih değildir. Fakat başkalan bunlara vekil olursa bunların
alış-verişleri sahih olur ki bu da fiili bir sebep değildir.
Mubahı elde bulundurmak ve sahip olmanın iki şartı vardır: Birincisi, hiç bir kimse o şeye sahib olmamıştır. Zira Rasûlü Zişan (s.a.v.) Efendimiş
şöyle buyurmuştur:
Kim erken gitse daha evvel bir müslümanın el koymadığı şeye el koyarsa o onundur."
İkincisi, mülkiyetin istemesi olmalıdır. Zira insanın istemesi ve kasdı olmadan mülküne bir şey dahil olsa ona sahip olmaz. Örneğin; insanın
kucağına bir kuş düşse onun maliki olmaz. Bir insan avı yakalamak için ağını koyarsa ağa düşene sahip olur. Fakat ağını kurutmak için serse ona
düşen şeye sahip olmaz. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmaktadır.
Zira tüm işler niyetlere göredir."
 
Mubaha El Koymanın Dört Çeşidi Vardır:
 
Ölü bir araziyi ihya etmek suretiyle:
Şu halde ihya, harabe olan bir araziyi ıslah etmektir. Ölü arazi kimsenin mülkü değildir olmayan, beldenin haricinde kalan ve kesin bir surette
istifade edilmeyen bir arazidir. Bir insanın mülkü olan veyahut beldenin içinde yahut beldenin dışında olan, fakat belde halkının davarlarını
otlattığı veya odun topladığı bir yer ölü arazi değildir. İhyadan mülkiyet meydana gelmektedir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle
buyurmaktadır:
Kim ölü bir araziyi ihya ederse artık o arazi onundur." Cumhura göre bu ihya ister devletin izniyle olsun ister olmasın fark yoktuf. Fakat Ebu Hanife
ve Malik'e göre şartsız olarak devletin izni lazım ve elzemdir. Ölü araziyi ihya, onu intifaya müsait bir hale getirmektir, örneğin; ağaç dikmek,
ekmek, bina yapmak, sürmek, kuyu açmak gibi. Araziyi ıslah edeceğini meydana getirme işlerine fıkha göre buna "tahcir yani taşla çevirme"
denilir. Üç sene müddeti vardır. Zira Hz.Ömer (r.a.) şöyle buyurmuştur:
Taşla çevirenin üç seneden sonra (o arazide) hiç bir hakkı yoktur. İnsan hakları ve İslâm, insanın doğuştan elde ettiği haklan tarih boyunca hep
tartışıla gelmiştir. Bu konuda deklarasyonlar ve hukuki metinler kayıt altına alınmıştır. Batılılar; insan hakları konusunda öncülüğün kendilerine ait
olduğunu iddia ederler, gerçek de ise hürriyet, eşitlik, yaşama hakkı, yargılanma hakkı, ırz namus ve özel hayatın masumiyeti şeref, kıymet ve
haysiyetin korunması İslâm'ın bin dört yüz yıl Önce garanti altına aldığı haklardan bazılarıdır. Bu haklar günümüz batı dünyasında olduğu gibi
kağıt üzerinde kalmamış uygulamaya da konularak her din ve ırktan insanın arasına sunulmuştur. İslâm'da insan haklarından bahsedildiği zaman
Allah tarafından garanti altına alman haklar anlaşılır. Bu anlayış çerçevesinde hiç bir fert veya kuruluş Allah tarafından verilmiş olan bu haklan
geri alma yetkisine sahip değildir. Birleşmiş Milletler ya da diğer milletler arası kuruluşlann tüzükleri, yönetmelikleri veya deklerasyonlan Allah
tarafından dokunulmaz kılman haklarla, katiyyen mukayese edilmez. Zira onların herhangi bir zorlayıcılığı bulunmazken İslâm'ın belirlediği
haklar, İslâm inancının bir parçasını teşkil eder. Dolayısıyle bütün müslümanlar bu haklan kabul etmeyi ve uygulamayı bir sorumluluk olarak
görürler. Zira Kur'an'm belirlediği bir hususun inkân küfür, ihmali ise zulümdür. Hz. Peygamber devrinde bulunmayan bazı meseleler sonradan
ortaya atılmıştır.
 

ON YEDİNCİ BÖLÜM
 

EHLİYET
 
[12]

 Ehliyet: Terim olarak ehliyet "münasip, mutabık, uygun ve layık demektir. Şeriatte ise kişinin, kendisi için şeriata uygun olan haklarının olması
ve bunların kişi üzerine vucubu ve tasarruflarının sıhhati için münasip olmasıdır.
Ehliyetin iki nevi vardır:
Vücup ehliyeti, Eda ehliyeti.
Vücup ehliyeti: Bu şahsın ilzam ve iltizama denk ve münasip olmasıdır. Yahut şahsın, malından telef edilenin kıymetini almayı hak etmesi gibi
onun lehine olan hukukun subutu veya satılan malın bedeli ve semenini ve borcun bedelini vermeyi iltizam etmesi gibi hakların üzerine vacip
olması için münasip ve denk olmasıdır. Şu halde bu ehliyetin iki şıkkı vardır.
a) İcabi unsur. Bu, kişinin hukuk kazanmaya münasipliğidir. Örneğin; alacaklı durumunda olması gibi. Bu ilzam veya alacaklı olma unsurudur.
b) Selbi unsur: Bu, kişinin bir takım sorumluluklar ve iltizamat yüklenmesidir, örneğin; borçlu durumunda olması gibi. Bu, iltizam veya borçluluk



unsurudur. Bu ehliyetin varlığının esası hayat yahut insan olmadır. Bütün insanın hatta ve hattaki ana karnındaki ceninin bile vücup ehliyeti vardır.
Fıkıhta ehliyet şahsiyetle beraber başlar. Şahsiyetlen ayrı olmaz. Onun vasıflarından bir vasıftır. Şahsiyet İslâm fıkhında ceninin ana rahminde
oluşmaya başlamasıyle başlar ve şahsın ölmesiyle sonu gelir. Ehliyetin selbi unsuru yani borçluluk, şahsiyette başka bir şeyin varlığını da gerektirir
ki, o da zimmettir. Zimmet, var farzedilen şer'i bir vasıftır. Mesela kişide içinde borçların ve şahsın üzerine tertiple gelen iltiza-matın cem edildiği
itibarı bir kap gibi olur. Bunun için, kişi için hakkın sübutu onda ehliyetin bulunmasına bağlıdır. Üzerinde borçların sabit olması ise her şahısta
bulunması farzedilen itibari kabın bulunmasına bağlıdır ki. O da zimmettir. Örneğin; istiare şeklinde şöyle denilir. Filancanın filancanın
zimmetinde kesin şu kadar borcu veya parası vardır. Vücup ehliyeti iki nevidir: Nakıs ve kamil.
 
1- Nakıs Vücup Ehliyeti:
 
Kişinin yalnız lehindeki birtakım hakların sabit olması için münasip olmasıdır. Şu halde bu ehliyet onu borçlu değil de alacaklı olması için, ilzama
ehil yapar. Bu ehliyet cenin İçin daha dünyaya gelmeden önce ananın döl yatağmdayken hasıl olur. Bu ehliyetin noksaniyetinin sebebi ikidir.
a) Çocuk, bir taraftan annesinin bir parçası diğer tarafta da annesinden ayrıldıktan sonra bir insan sayılır. Bunun için çocuğun lehine olan bazı
zaruri haklar, çocuk için meydana gelir. Aynı zamanda kabule ihtiyacı yok olan haklardır. Bunlar da dört nevi'ye ayrılır:
1) Ana-babasmdan sülalesi sabit olur.
2) Kendisine vasiyet edilen haklar sabit olur.
3) Kendisine vakfedilen vakfın gelirinden hissesini hak eder.
4) Miras bırakan akrabasından miras sabit olur.
Miras, cenin erkek ve kız farzedilerek iki diye taksim edilir ve aynı zamanda en büyük pay bekletilir. Fakat ceninin mülkiyeti yoktur. Zira ceninin
mülkiyeti ancak ve ancak sağ olarak dünyaya gelirse o zaman çocuğun hak üzerinde mülkiyeti sabit olur. Eğer ölü olarak dünyaya gelirse o zaman
onun payı diğer hak sahiplerine verilir. Örneğin; vasiyet edilen mal vasiyet edenin veresesine dağıtılır. Vakfm geliri başkası olan hak sahiplerine
verilir. Cenin için miras hissesi başka veresesine verilir. Velhasıl ceninin zimmeti nakıstır. Tüm haklarının sübutu kendisine iltizam etmeye
kuvvetli yapacak kamil bir zimmeti yoktur. Vakıfta ceninin hakkının sabit olması Hanefi ve Malikilerin görüşüdür. Şafii ve Hanbelilerin görüşüne
göre ise ceninin mülk edinme hakkı yoktur. Ancak ve ancak vasiyet ve miras yoluyla mülk edinebilir. Şafii ve Hanbelilere göre vakıfta derhal
temellük etme olması şarttır. Ceninin ise temellük etmesi yoktur. Satın alma ve hibe gibi kabule lazım olan haklara velisi yani babası veya dedesi
onun yerine el atsa da sabit olmaz. Zira öyle şeylere zaruret olmaz. Zira eğer öyle olursa o zaman ilzam meydana gelir ki halbuki cenin iltizama
ehil değildir. Başkası için olan vacipler ve iltizamat ise onu ilzam etmez. Örneğin, muhtaç olan akrabasının nafakası gibi. Hanbeli fakihleri ceninin
akrabanın nafakasının onun malından verilmesi vacip olduğu kanaatindeler.
 
2- Kamil Vücup Ehliyeti:
 
Bu şahsın kendisi lehinde haklar sabit olması ve mükellefiyetler veya iltizamat yüklenmesi için uygun ve münasip olmasıdır. Bu ehliyet, ceninin sağ
olarak doğduğu zamandan itibaren hayatının tüm zamanlarında vardır. Bu şekilde epey haklar ve mükellefiyetler vacip olmaya münasip ve mutabık
olur. Bu şekildeki olan ehliyete sahip olmayan bir insan yoktur. Doğumun meydana gelmesini sınırlamak hususunda mezhepler iki görüşe
ayrılmıştır.
Cumhura göre ehliyet ancak ve ancak çocuğun sağ olarak meydana gelmesiyledir. Hanefilere göre vücup ehliyeti ceninin sağ olarak meydana
geldiğinin belirtilerinin açıkça ortaya çıkması ile olur. Çocuk doğduktan sonra kendisiyle beraber haklan da meydana gelir. Bu haklar Veliye veya
vasiye çocuk namına başlamak imkanı veren tasarruf neticesinde çocuk için meydana gelen haklardır. Çocuk lehine hibe edilen veya onun için
satılan şeyi temellük etmek gibi, eğer çocuk üzerine vacip olan şeyler olursa: Bu, ister Allah'ın hakları olsun ister kul hakları olsun, çocuk adına
kendi malından ödenilebilen bütün haklardır.
a) Toplumlardaki olan mali bedeller: Örneğin; kiralık evin ücreti, satın alman eşyanın semeni gibi, veya da cinayetle ilgili fiillerindeki malî

bedeller. Örneğin; telef olunan başkasına ait olan eşyanın bedeli gibi.
[13]

b) Devlete vereceği mali bedeller: Örneğin; öşür. Zira; arazinin vergisi gümrük, bina gelir vergisi vb.
c) Zenginliğe bağlı içtimai münasebetler, örneğin: Akrabasının nafakası, Ebu Hanife ve Ebu Yusufa göre; sadaka-i fıtr, Cumhura göre malın zekatı.
Bu zekatta muhtaç fakirlerin genel vasfıyla da toplumun maslahatının muhafazası vardır. Bu, hususi olarak devrimizde mevcut şartlar dolayısıyle en
iyi ve aynı zamanda amel edilmesi en mutabık ve münasip olan fikirdir. Hanefiler ise çocuğun malından zekat farz değil demişlerdir. Zira onlara
göre zekat bir mali ibadettir. Halbuki çocuk ancak ve ancak bulûğdan sonra dini hükümlerle mükellef olur. Bu konuda şunu da hatırlayalım:
Vücup ehliyeti nakıs olmazsa bile yine çocuğun akitleri meydana getirmesinde kesinlikle bir tesiri yoktur. Şu halde mümeyyiz olmayan bir
çocuktan meydana gelen bütün tasarruf, vasiyet veya bağış gibi ne kadar çocuğun lehinde de olsa bile batıl sayılır. Zira bir sefer onun sözü kabule
şayan değildir. Aynı bunun gibi mümeyyiz olmayan bir çocuğun üzerine namaz, oruç, hac gibi dine bağlı olan ibadetler farz değildir. Mali zimmet

ise doğumuyla çocuk üzerinde mükemmel bir surette başlar ve ölünceye kadar ondan ayrılmaz.
[14]

Eda ehliyeti:
Bu, şahsın kendisinden türlü tasarruflar şer'an itibarlı yani makbul olacak bir surette meydana gelmesine münasip olmasıdır. Bu sorumlukla aynı
zamanda muradiftir. Yani eş anlamlıdır. Namaz, oruç, hac ve diğer başka Allah haklarına ve kişilerden meydana gelen kavli ve fiili tasarruflara
şamil gelmektedir. Namaz ve insanın eda ettiği diğer başka ibadetler insandan farzı iskatden eder. Başkasının malından zarar vermek ise
sorumluluğu meydana getirir. Bu ehliyetin hasıl olma temeli ise ayırmak yahut akıl ve idraktir. Her hangi bir şahsın eda ehliyeti varsa, oruç gibi
dini ibadetleri ve akitler gibi medeni tasarrufları sahih olarak kabul edilir. Cenin için bu ehliyet temelden yoktur.
Temyiz yaşından evvel çocuk için de yine ehliyet yoktur. Temyiz yaşı yediyi bitirdikten sonra başlar, şu halde yedi senesi bitmeden evvel bu ehliyet
onun için yoktur. Deli de temyiz yaşından evvel çocuk gibidir. Tasarrufları üzerine şer'i hükümlerin terettüpü yoktur. Deli ve çocukların akitleri de



batıldır. Fakat onlar bir cinayet işlerlerse veya başkasının malına ve canına cinayet işlerlerse mali olarak onlara ceza verilir. Velisi yani babası veya
dedesi veyahut vasisi yedi yaşını bitirmeyen çocuğun veya delinin ihtiyacı olan tasarrufları ve akitleri yapmak zorundadırlar. Eda ehliyeti ikiye
ayrılır:
a) Kamil eda ehliyeti: Bu bir şahsın hiç kimsenin reyine bağlı olmadan İslâmî ölçülere göre geçerli sayılacak bir surette bizzat tasarruflarda
bulunmaya mutabık ve münasip olması demektir. Bu akıllı olan ve baliğ olan kimseden meydana gelir. Bu şekildeki olan kimse, hiç kimsenin
iznine ihtiyacı kalmadan tüm akitleri yapabilir.
b) Nakıs eda ehliyeti: Kişinin yalnız bazı tasarruflara ehil olmasıdır. Bunlar geçerliliği başkasının reyine bağlı olan tasarruflardır. Bu, ehliyet:
Çocuğun yedi yaşı bitiminde buluğa kadar devam eden ve temyiz zamanında meydana gelir. Yalnız, temyiz ve idrak zayıflığı olan matuh yani
bunak da mümeyyiz çocuk gibidir. Mümeyyizle matuh arasında kul haklarıyle Allah haklarını eda etmesinde fark vardır. Mümeyyiz çocuk iman,
küfür, namaz, oruç, hac gibi Allah haklarını eda ederse sahih olur. Fakat öyle ibadetleri yapması için zorlanmaz. Fakat alıştırmak ve tedip için
hükmedilir. Onun fiili zimmetine bir itab getiremez, örneğin: Namaza başlasa devam etmesi lazım değildir. Bunun gibi namazını bozsa da kaza
lazım olmaz. Fakat kul haklarında imam Şafii ve Ahmed'e göre; çocuğun tasarrufları ve akitleri batıldır. Hanefılere göre ise çocuğun mali
tasarrufları üçe ayrılmıştır. Üçü de yukarıda izahı olmuştur. Cumhur'a göre erkek olsun kız olsun onbeş yaşını tamamlamasıyle baliğ olur. Buluğ ya
erkek çocuğun ihtilam olması, kız çocuğun adetini görmesi gibi fıtri alametlerinden birinin nin görülmesiyle olur. Fetva ve muteber olan görüş buna
göredir.
Ebu Hanife bulûğ yaşını kızlarda onbeş, erkeklerde onsekiz olarak takdir etmiştir. İmam Malik her ikisi için de on sekiz yaşın bitimi ile hüküm
etmiştir. Bulûğ aklın belirtisi olduğu için, bu ehliyetin bulûğ ile bağlantısı olmuştur. Zira bulüğden önce aklın noksanlığı bulunmaktadır. Bunun
için bir kişi yalnızca bulûğa ermesiyle akıllı hükmünü alır. O zaman ehliyete arız olan şeylerden biri arız olmadığı zaman da onun eda ehliyeti kamil
olarak meydana gelir. Bunun için insan bütün şer'i emir ve haramlara ehil olur. Yani emri yerine getirmek haramı da yapmamak gerekir. Öyle
yapmasa kesinlikle günahkar olur ve Allah'ın azabına duçar ve müstahak olur. Çocuk üzerine bunun muhtelif yaptıkları terettüp olur. Şer'an bütün
yaptıkları veya kendisinden meydana gelen cinayi suçlarından yargılanır. Bütün fakihlere göre, çocuktan sadır olan küfrü muteber olarak kabul
etmişlerdir. Fakat dünyada kendisinden sadır olan küfrün hükmü bakımından sahih olup olmayacağında ihtilafları vardır. Ebu Hanife ve
Muhammed'e göre çocuğun mürtedliği muteberdir ve aynı zamanda o sebebi dolayısryle mirastan sakıt olur. Kendi hanımı da boş olur. İmam Şafii
ve Ebu Yusuf a göre dünyevi hükümler de çocuğun irtadına hükmedilmez. Mirastan mahrum olmaz. Riddet nedeniyle onun hanımı da boş olmaz.

Zira mürtedliğin mutlak olarak zararı vardır. Onun için çocuğun mürtedliği de sahih olmaz. 
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Ehliyetin kısımları:
Geçmişten anlaşılan şudur: İnsanın ehliyeti ana batınında hayatının başlamasından, kişiliği tam kemale yetişen bir zamana kadar beş devirden veya
beş kısımdan geçer. Cenin devri yani temyizin yetişmediği devir. Çocukluk devri, temyiz devri, bulûğ devri ve rüşt kısmı.
Birinci devir cenin devrû Gebeliğin ibtidasıyle başlar. Doğum ile sonu gelir. Bu devirde cenin için daha evvel geçtiğimiz zaruri cihetiyle dört
hukukun hasıl olmasına imkan veren nakıs vücup ehliyeti medana gelir. Çocuğun bu devirde eda ehliyeti ve mali zimmeti yoktur.
İkincisi çocukluk devri: Doğum ile başlar temyiz zamanına kadar devam eder. Bu ise çocuğun yedi yaşına basmasıdır. Bu devirde mümeyyiz
olmayan bu çocuk için vücup ehliyeti kendiside kamil olarak sabit olur. Bunun için bütün hakları yapabilir. Çocuğun velisinin onun namma yapmış
olduğu bazı tasarrufların neticesi olan sorumlulukları iltizam edebilir. O çocuk için bir şey satın alınsa veya bağış edilse o şeye sahib olur. Ve mali
karşısında bedeli vermesi çocuğun üzerine vacip olur. Kamil bir zimmete sahiptir. Fakat eda ehliyeti yoktur. Bütün sözleri geçersizdir. Akitleri
batıldır. Hibeyi veya vasiyeti kabullenmek gibi hepsi kendi menfaati için olsa bile yine akitleri hükümsüzdür. Şu halde velisi kendisine musade etse
de mümeyyiz olmayan küçüğün tasarrufları yine hükümsüzdür. Bütün fiilleri de geçersizdir. İsterse fiilleri, namaz, oruç gibi dini, isterse satılan
malı vediayı veya ödünç parayı teslim almak gibi medeni olsun, yine geçersizdir. Vurma, kesme, öldürme cinayetleri ise kısas ve tevkif gibi
bedene bağlı cezaların yerine getirilmesini gerektirmez. Kendine miras bırakacak bir kimseyi öldürse kendisine ceza lazım olmadığı gibi mirastan
da mahrum olmaz. Fakat telef ettiği canların ve malların muhafazası için, telef ettiği o şeyin kıymeti mümey yiz olmayan çocuğun malından

verilmesi gerekir.
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Üçüncü devir, temyiz devri: Bu yedinci yaşın bitiminde başlar, akıllı olarak bulûğa yetişinceye kadar devam eder. Temyizin manası, çocuğun iyiyi,
kötüsü, menfaati, zararı bir birinden tefrik edilecek bir vaziyete gelmesi, lafızların manalarım umum olarak anlaması. Örneğin; satışın malı
kaldıracağım, alışın da malın mülkiyetini getireceğini bilecek bir vaziyete gelmesidir. Bu konuda mümeyyiz olan çocuğun -dini ve dünyevi nakıs
olarak eda ehliyeti vardır. Namaz, oruç gibi bedeni ibadetleri sahih olur. Ne kadar üzerine farz olmasada yine sevabını alır. Namaz, oruç gibi bedeni
ibadetleri sahih olur. Aynı şekilde mali tasarruflarda bulunması da sahihtir. Örneğin; hibe yahut sadaka kabul etmesi. Hiç kimseden izin almadan
sahih olur. Alış-verişte ancak ve ancak velinin izniyle sahih olur. Yukanda geçtiğimiz gibi çocuğun malından bir şey teberru vermesi suretindeki,
maslahatına zararı olan bir tasarrufu sahih değildir.
Dördüncü devir, bulûğ zamanı: Bulûğdan başlayıp, rüştüne kadar devam eder. Örneği şu ayet-i kerimelerde:
Evlenme zamanı gelinceye kadar yetimleri imtihan edin."
Örneği; şu hadis-i şerifte: "Üç kişiden kalem yani teklif kalkmıştır: İyileşinceye kadar deliden, uyanmcaya kadar uyuyandan, bulûğa erinceye kadar
çocuktan." İmam Ahmed, Müsned'inde rivayet etmiştir.
Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle amel ederek bütün fakihlerin bulûğa yetişen kimsenin her çeşid şer'i hükümlerle mükellef olduğuna ittifakları
olmuştur. Bulûğa eren kimsede dini eda ehliyeti kamilen var olduğu için imanın altı temeli olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
ahiret gününe, kadere, hayra ve şerre iman etmesi, islâm'ın beş rüknü olan kelime-i şehadeti telaffuz etmek şartıyle, namazı kılması, zekatını
vermesi, ramazan orucunu tutması, gücü olursa haccetmesi üzerine farz olur. Mala, cana, namusa saygı göstermek, iyi şeyleri emredip
kötülüklerden kaçmak, Allah yolunda cihad etmek, ferde ve toplum huzurlarına zarar olan kötülükler, suçlar ve şer-i haramlardan kaçınmak gibi
şeriatın emirleri kendisine farz olur. Dünyevi eda ehliyeti ise: Bu da fakihlere göre: Çocuk reşit olarak ererse bulûğ yaşıyle beraber ikmal olur.
Bunun için mali tasarrufları sahih olur. O zaman kendi malı kendisine teslim edilir. Eğer bulûğla beraber rüşt meydana gelmezse o zaman
tasarrufları geçersizdir. Onun malı da kendisine teslim edilmez. Zira din, bulüğü, aklın mükemmel olarak kemale yetişmesinin bir alameti kabul



etmiştir. Eğer onunla beraber rüşt meydana gelmezse, yani aksi sabit olursa o zaman onunla amel edilir.
Beşinci devir, rüşt ehliyet zamanının ekmelidir: Hanefi ve Maliki-ler'e göre; dünyevi için malda güzel bir biçimde tasarruf etmektir. İmam Şafii'ye
göre de rüşt; çocuğun bulûğa ermesi dinine ve malına iyi davranmasıdır. İsterse (o kişi) Şafii hariç diğer mezheplere göre dini bakımından fasık
olsun. Zira kendi malını kullanmak ve dünyevi cihetinden malda tasarrufu ve tecrübesi olduktan sonra rüşt de mükemmeliyet meydana gelir. Öyle
güzel şeylerin meydana gelmesi için gerekli bilgileri edinerek beğeni, elişterme ve değerlendirme, yeteneklerini geliştirmiş olma durumu bazı
şahıslara değişiklik gösterir. Bu rüşt bulûğla var olduğu gibi bulûğdan evvel de bulunabilir. Bu rüşt bulûğla beraber geldiği gibi gecikebilir de. Fakat
bulûğdan evvel olan rüşt İslâm ölçülere göre geçersizdir. Rüştün mercii geçmiş olan ayet-i kerime ile tesbit olmuştur. Zira Allah Teâlâ (c.c.) şöyle
buyurmaktadır:
"Yetimleri nikah çağına erdikleri zamana kadar gözetip deneyin, o vakit kendilerinde bir akıl ve salah hali gördünüz mü mallarını onlara teslim

edin." 
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Bunun için kişi reşit olarak bulûğa ermişse ehliyeti tamam olur. Üzerinden başkasının velayeti kalkar. Malları kendisine teslim edilir. Tasarrufları
ve ikrarları geçerli olur. Çocuk baliğ olduktan sonra reşitliği meydana gelmezse o zaman eda ehliyeti nakıs olarak devam eder. Cumhura göre
üzerindeki mali velayet devam eder. Onun için tasarrufları sahih değildir. Aynı zamanda öyle çocuğun, malları kendisine teslim edilmez. Eğitimi,
terbiyesi, tedavisi, evlendirilmesi gibi şahsı üzerindeki velayet ise yalnızca aklı başında bulûğa ermesiyle kalkar. Şu halde ruşdün şart koşulması
yalnız ve yalnız mali tasarruflardadır. Bundan başka evlenme, boşanma gibi tasarrufları ise yalnızca aklı başında olarak ergenlik çağına ermesiyle
sahih olur. Ebu Hanife'ye göre "kişi reşit olmadan erginlik çağma ererse o zaman ehliyeti nakıs değil kamil olar, insanlığına saygınlığı ve şahsına
da şeref vermek için velayet kalkar. Fakat üzerine hacir olarak değil de insaniyeten malı kendisine teslim edilmez. Zira Ebu Hanife sefih yani
müsrifin üzerine hacir konulmaz, kanaatindedir. Malının menedilmesi durumu ise ya fiilen rüşdüne ermesiyle yahut da yirmibeş yaşına dahil
olmasıyle sonu gelir. Cumhura göre rüştün bir belirli yaşı yoktur. Örneğin; yaratılıştan gelen ya da sonradan edinilmiş yeteneğe ve çevresine
bırakılmıştır. Aynı zamanda şer'i naslar-da da bunun için bir hudud yoktur.
 
Ehliyete Mani Olan Haller
 
Eda ehliyeti: Bu muamelatın ve akitlerin şartlarmdadır. Fakat bu ehliyet bazı şeyler arız ve peyda olursa o zaman ehliyetinin hepsini veya bu bir
kısmını götürebilir. Bu da fıkıh usulü alimlerine göre iki şıkka ayrılır:
a) Semavi ve manevi avariz: Bu meydana geldiği zaman kişinin kesbiyle ve ihtiyariyle meydana gelmez.
b) Müktesebe mevâni veya avarız. Bu meydana geldiği zaman kişinin ihtiyari ve rolüyle meydana gelir. Semavi avariz-ı: En çok ehliyete tesir
eden ve değiştiren budur, örneğin; ölümcül hastalık, uyku, baygınlık, bunalım ve cinnet gibi. Müktesebe avariz: Borç, savurganlık ve sarhoşluk
gibi.
Ölümcül hastalık ve borçtan başka burada avarız hakkında kısaca izahat olacaktır. Zira borç ve ölümcül hastalık ise tafsilatlı olarak izahata
muhtaçtır:
1- Cinnet: Akılda anzalık meydana gelmesidir ki, sıçraması, ayaklanmasına sebep olur. Bunun hükmü. İster devamlı olarak olsun isterse bazı
evkatta olsun aynıdır. Geldiği zaman da ehliyeti yok edicidir. Bunun için delilin sözlü ve fıilli tasarrufları mümeyyiz olmayan çocuğun tasarrufları
gibi sahih değil, batıldır. Etkisi de yoktur. Fakat cana veya mala karşı yaptığı cinayetlerin tazminatı lazımdır. Mecele'nin 979. maddesinde şöyle
vardır: "Devamlı olan kimsenin deliliğinin hükmü mümeyyiz olmayan çocuğun hükmü gibidir."
2- Ateh. Yani bunaklık: Bu akılda mevcud olan bir zayıflık demektir ki, kavrama ve idrakte zayıflığa. Bunun için matuhun sözleri birbirini tutmaz.
Bazı evkatan akıllı insanlar gibi konuşuyor. Bazı evkat deliller gibi konuşur. Kendi sözünde tutarsız olur. Fakat matuh, vaziyetinin sükû-netiyle
mecnundan ayrılır. Mecnun gibi insanları rahatsız etmez, kimseye sövüp vurmaz, velhasıl matuh; aklı yetersiz, sözü birbirini tutmaz, tedbiri bozuk
olan kimsedir. Bunun hükmü yukarda geçtiğiniz mümeyyiz olan çocuğun hükmü gibidir. Yani eda ehliyeti nakıs olan kişidir.
3- Bayılma: Beyne veya kalbe arız bir hastalık nedeniyle idrak kuvvetinin boşa gitmesidir. Bu, aklı boşa bırakma ve gitmesi bakımından uykuya
dalması gibidir ki, ikisinin de tasarruflarda hükümleri birdir ki, bu da olmadığı için her şeyi batıl ve hükümsüzdür. Fakat uyku tabii, bayılma ise
tabii değildir, belki bir arızdır.
4- Uyku: Düzenli olsun isterse düzensiz olsun aralıklarla insana gelen tabii bir haldir. İnsanın aklını götürmez. Fakat çalışmasına engel olur,
duyuları götürmez. Fakat çalışmasını engeller. Uyuyanın sözleri bayılan kişide olduğu gibi kesin olarak kabul olmaz.
5-  Sarhoşluk: Alkolün tesiriyle, insan beynine peyda olan bir haldir. Sarhoşluk halinde akıl iyi ve kötüyü temyiz görevlerini kaybeder. Sarhoşluk
ikiye ayrılır:
a)  Mubah olan bir şeyle meydana gelen sarhoşluk. Örneğin; ilaç veya bene istimal etmekten veya zaruret yahut tehdit su bulunmadığı taktirde
tıkanan lokmayı götürmek sebebiyle bir yudum içki almak gibi.
b) Haram yolla sarhoşluk ise örneği; içki ve bira dahil olmak üzere diğer başka sarhoş edici şeyler kullanarak sarhoş olmak gibidir. Bu her iki
sarhoşluk da aklı götürmez yalnız ve yalnız bir süre onu sersem bırakır. İsteği ve kastı götürür.
Bene: Tıpta uyuşturmak için istimal edilen acı bir bitkidir. Maliki-lere ve Hanbeliler'den İbni Teymiye ve İbni el-Kayıme göre bunun hükmü:
Sarhoşluk sarhoşun sözünü hükümsüz yapar. Üzerine hiç bir hüküm gelmez. İsteği ve kastının selameti olmadığı için akitleri ve tasarrufları
batıldır. Bu sarhoşluk isterse haram yolla olsun, isterse helal yolla olsun farketmez. Bunun için, talakı, ikrarı, yemini, alış-verişi, hibesi ve diğer
sözleri geçersizdir ve kabul olmaz. Fakat Malikiler; "yalnız haram bir şeyle sarhoş olursa talakı geçerli olur. Fakat temyiz gücünün hepsini
kaybetmişse yine vaki olmaz. Zira deli gibi olmuştur" diyorlar.
Cumhura göre: Haramla sarhoş olursa onun akimi sersem bir hale getirdiği için kendisine ceza olmak üzere bütün sözleri geçerli saymışlardır.
Buna kıyasen sözlü olsun ister fiili olsun tasarrufları o kişiyi ve onun gibi olan kişileri engel etmek için ceza olarak vermek geçerli ve sahih olur,
bağış, talak, kefaret, rehin, kira, ahş-veriş, evlenme ve diğer akitler bu konuda aynıdır.
6- Sefih: Bu insana peyda olan bir sersemliktir. Onu hakikaten aklı başında olduğu halde akim ve dininin hilafına götürür. Maksudumuz bundan



rüşdün karşılığıdır ve sebepsiz bir surette malın harca-nmasıdır. Hanefılere göre isterse hayır işlerinde harcasın yine aynıdır. Cami yapmak, okul ve

yurt gibi "mecelle, 946. mad" şafıilere göre ise hayırda sarfederse onu sefilik kısmında saymamıştır.
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Şefihliğin ehliyete tesiri yoktur. Fakat bazı tasarruflarda engel olabilir. Çocuk sefih olarak bulûğa ererse malının kendisine teslim etdilme-mesi ve
çocuğun velisinin velayeti altmda durması üzerinde fakihlerin ittifakları olmuştur. Zira Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:
"Allah'ın yaşayışınızın nedeni kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyin. Ancak ve ancak onları o mallardan yedirin ve giydirin."
Fakihlerin Cumhuruna ve Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre bu yasak edilebilir, rüşdü tesbit edinceye kadar devam eder. Zira Allah (c.c.) şöyle
buyurmaktadır: "Eğer rüşde erdiklerini görürseniz mallarını kendilerine verin." Özet olarak bir çocuk reşitsiz olarak ergenlik çağma ererse rüşdü
tamamen meydana gelmezse onun malı kendisine verilmez.
Ebu Hanife: "Malım kendisine vermeye yirmi beş yaşının sona ermesiyle hüküm etmiştir. Zira ekseriyetle bu yaşta rüşt meydana gelir. Bu yaşta da
rüşt meydana gelmezse artık daha kendisinde rüşt meydana gelmez. Bu müddet esnasındaki tasarrufları kabul olmaz. Fakat lehine olan bir tasarrufsa
veya malının üçte birini geçmemek şartıyle bir vasiyet ise veya evlenme, boşanma, riç'at ve yemin gibi ibtali kabil olmayan bir tasarrufsa sahih
olur. Diğer tasarruflardan men olunur. Eğer reşid olarak bulûğa varırsa sonra sefilik meydana gelir. Gafil ise idraki zayıftır. Hatası aklının, hayrı
ve şerri idrakinin zayıflığından meydana gelir.
7- Borç veya borçluluk: Hacir bırakıp bırakmaması açısından gaflet ve sefirlikte açıkladığımız ihtilaf muteberdir. Ebu Hanife borçlu üzerine hacir
koymak caiz değildir, demiş. Ne kadar borcu malından fazla olsa, zira aklı olduğu için ehliyeti tamamdır. Bunun için insaniyetini ve hürriyetini
korumak için üzerine hacir konulmaz. Fakat kendisine borçlarını ödemesi için hükmedilir. Eğer emre uymazsa o zaman malını bizzat satması ve
borçları ödemesini sağlama almak için tevkif edilir. Ebu Yusuf, Muhammed ve diğer üç imama göre "üzerinde vakti gelmiş borçlar bulunan,
borçları malını geçmiş olan ve alacaklıların hacir istediği borçlu olan kimsenin üzerine hakim hacir koyar." diye hükm etmişlerdir. "Borçlunun
kudreti vardır. Fakat borcunun edasını tehir ederse, hakimin yanında zahir olup da alacaklıları bile malı satılarak borcunun verilmesini hakimden
istediklerin de hakim onu hacreder. Ve kendisi malını satıp da borcunu ifadan imtina ettiği zaman da hakim onun malını satıp borcunu verir. Eğer

borcu malına denk veya daha fazla olan borçlu müflisin üzerine hakimin hacir bırakmasının caiz olmasına ifadesi vardır. 
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 Buna göre müflis
budur. Müflis terim olarak hiç malı yoktur, demektir. Şeriata göre ise, borcu malından fazla olan kimsedir.
Malikilere göre, müflis borçlu üzerine bir mahkeme kararına ihtiyaç olmadan hacir bırakılması caizdir, demişlerdir. İsterse malı da kapsayan bu
borcun daha ödeme zamanı gelmemiş olsun. Borçlu üzerine hacir bı-rakmasıyle ehliyetin noksaniyeti meydana gelir. O zaman, mümeyyiz çocuku
gibi olur. Hacir konulan kimsenin alacaklılarına zarar veren mali tasarrufları onların yani dainlerin iznine bağlı olur. Bu tasarruflar isterse vakıf ve
bağış gibi sırf sevap veya da kıymetinden daha az fiyatla satış yapmak veya kıymetinden daha yukarı satın almak gibi semende kolaylık gösteren
muavazat akdi olsun. Şayet alacaklılar izin verirse tasarruf ta sahih olur. Kabul etmezlerse akit batıl olur. Hanefllere göre ise, borçlu üzerine hacir
sahih ise hacir konulan, üzerinde sağ olarak kalma borcu olan hasta gibidir. Hacir alacaklıların hakkını kaybetme meydana getiren tüm tasarrufta
Örneği; hibe ve sadaka da, müessir olur. Mahcurun satışı ise, eğer malında değeri meydana gelirse o zaman satışı caiz olur. Şayet aldan-mışsa caiz
değildir. Aynı müşteri, hastanın yaptığı satış gibi, muhayyerdir. O kendi keyfinde olur. İsterse fesh eder isterse aldanmanın yerini doldurur.
Mahcurun bağış ve teberru etmesi caiz olduğu gibi, evlenmesi, talakı, mehr-i misli, hul-u ve bunun gibi tasarrufları da caizdir.
8- Ölümcül hastalık: Bu konu ölümcül hastalığın tarifi ve kendisine lazım olan malumatı, buna bağlı olan hukuku, bizzat hasta olanın hukukunu ve

alacaklıların, vasiyet ettiği kişilerin ve varislerin haklarını, hastanın bütün tasarruflarını ve ikrarın.
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Tarifi: Bu, kadın veya erkeği mutad olan işlerini yapmaktan aciz bırakan, artma veya bir değişme belli etmeden, ihtidasından başlamakla busene
geçmeden ölümle sonu gelen hastalıktır. Artarsa, meredul mevt olarak, şiddetlendiği veya değiştiği tarihten hesabı olur. İster devamı bir seneden
fazla devamı olsun, öyle kimseye "hasta" denilir. Bunun karşılığına "sağlam" veya "iyi" denilir. "Hasta" kelimesi mukayyedsiz olarak söylendiği
vakit Hanefi fakihlerin maksudlan budur. Yani meredul mevt, ölümcül hasta olan kimsedir: Sağlam, iyi kelimesi kayıtsız söylendiği vakit de
meredul met yani ölümcül hasta olmayan kastları olmuştur. Ne kadar başka bir hastalıktan hasta olsun. Meredul mevt manasının tam belli olması
için şu iki şeyin meydana çıkması gerekir: Normal olarak çoğunlukla o hastalıkta ölüm olması ve cinayet, boğulma, yanma ve bunlara benzeyen
başka bir olaydan dahi olsa hastalığın fiilen ölümle neticelenmesi. Bunun için fakihler şu halleri de ilave etmişlerdir. Şiddetli bir tufana tutulup da
ölümleri geldiğini sanan geminin yolcuları, esirleri öldürmeyi alışkanlık edinen devletin eline düşen şahıslar, din ve vatan için kendini vakfeden
düşmanla karşılaşmak üzere sefere gitmiş mücahid.
a) Ölümcül hastalığın hükmü ve buna bağlı haklar:
Bu hastalık şer'i olan ehliyete mani olmaz. İsterse Allah'ın hakları olsun, ibadet ehliyeti ve kul haklan olsun aynıdır. Zira bunun, akla ve konuşmaya
tesiri olmadığı gibi zimmete de tesiri yoktur. Bunun gibi eda ehliyetine de engel olmaz. Sağlam kişi üzerine vacip olduğu gibi bu hasta üzerine de
başkasının hakları vacip olur, boşanma, evlenme, icare, bağış, satış ve diğer tasarruflar gibi sözleri ve ibareleri kabul olur. Fakat borçluda olduğu
gibi üzerine hacir konulur ve bazı tasarruflardan menedilir. Daha evvel yalnız zimmetine müteallik iken şimdi malına taalluk olan alacaklıların
hakkını muhafaza etmek için bu da Ebu Hanifenin görüşüne göre, -Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre değil- terekenin aynısına yani mallarının
aynısına taalluk eden varislerin haklarını muhafaza olmak ci-hetiyle hacir konulur ve aynı zamanda bazı tasarruflardan menedilir.
b) Hastaya bağlı olan özel haklar:
Hastanın zaruri olarak kendi şahsına ve ailesine bağlı olan tasarrufların şahindir. Kesinlikle kimsenin iznine bağlı değildir. Örneğin; onun ve ona
bağlı nafakası üzerine vacip olanın yemesi, giymesi ve oturması için lazım olan zaruri harcamalar, yahut doktor masrafı, ilaç masrafı, ameliyat
harcamaları gibi tedaviye lazım olan harcamalar. Evlenme: Hastanın evlenme akdi yapması caizdir. Zira belki kendisine hizmet edecek veya
yalnızlığını munis olacak birisine ihtiyacı olabilir. Fakat belli ettiği mehrin diğer mehr-i mislinden fazla olmaması lazımdır. Şayet fazla olursa yani
terekenin üçte birinden fazla olsa varislerin üzerine bağlıdır. Eğer üçten eksik olursa o zaman varislerin iznine bağlı olmadan sahih olur. Talak,
fakihle-rin ittifakıyle ölümcül hastalığı esnasında boşama geçerli olur. Fakat talakı baine olsa yani dönüşü olmazsa aynı zamanda adam iddet
esnasında ölürse kadın onun mirasından alır. Zira o, kadını boşayarak mirastan sakıt olmak istemiştir. Bu, Ebu Hanifenin görüşüdür. Maliküere
göre ölüm den evvel başkasıyle evlense bile yine mirasa hakkı vardır. Safilere göre: Kesin olarak mirasda hakkı yoktur. İsterse kocası iddet içinde



olsun. Han-belilere göre ise o kadın kocası ölmeden başkasıyle evlenmedikçe iddeti bitmiş de olsa yine mirasçı olur. Hul'da talak gibi geçerlidir.
Fakat kadın iddet içinde ölürse, onun kocası kadının vereceği hul, bedelini alamaz. Fakat şu üç şeyden en az hangisi ise onu alabilir: Hul bedeli,
hanımın terekesinin üçte biri veya kocanın hanımının mirasından nasibi. İddetinden sonra ölürse koca şu iki şeyden hangisi az ise onu alabilir: Hul
bedeli, terekenin üçte biri, Hanefilere göre menafi bir mal olmadığı için onun üzerine yaptığı akitler kesin olarak sahihdir. O akitler isterse bedelli
olsun isterse bedelsiz olsun aynıdır. Örneğin; müsakat, Müzaraa, iare, icare ve bunlar gibi. Hastanın şahsı bu akitleri yapabilir. Eğer akit mislinin
bedelinden ne kadar azıyla yapılmış olsa da yine geçerlidir. Zira buna itirazda-hulunmaya kimsenin hakkı yoktur. İsterse itirazda bulunan varisler
olsun isterse alacaklılarından olsun fark yoktur. Zira menafide kimsenin hakkı taalluk etmez. Zira menafide tasarruf yalnız ve yalnız akit
yapanlardan birisinin ölmesiyle sona erer. Bunun için kimsenin itirazına ihtiyaç yoktur. Cumhura göre menfaat bir mal olduğu için Hasta olan

kimsenin menfaat üzerinde yaptığı tasarruf hak sahiplerinin müsadesiyle geçerli olur.
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Kâr ile mutallık olursa sermayeye dokunmayan akitler: Örneğin; hasta olan kimse şirket ve mudarebe akdi isterse ne kadar aldanma bile olsa yine
sahih olur. Zira kâr da menfaat gibidir. Kimsenin onda hakkı yoktur. Bir de şirketin hastanın ölümüyle hükmü kalmaz. Bunun için kimsenin öyle
akitde zararı yoktur. Çünkü alacaklıların ve mirasçıların haklan terekenin aynına veya maliyetine taalluk eder. Velhasıl, hastanın mecbur kaldığı
veya alacaklılann yahut mirasçılann haklarına karışmayan bütün tasarruflan sahih ve geçerlidir.
c) Alacaklılann haklan:
Bu hak ise ancak ve ancak hasta olan kimsenin hususi haklann-dan sonra gelir. Eğer hasta borçlu ise alacaklılann menfaatına zaran bulunan
tasarruflardan men edilir. Buna kıyasen hasta olan kimse borcu malını götürecek kadar borçlu olsa teberru veya teberru hükmünde olan şeyleri
yapmaktan menedilir. Örneğin vakıf, hibe, malının bir parçasını vasiyet etmesi, kolaylık gösteren alış-veriş gibi, tasarrufu hasta olduktan sonra
alacaklıların müsadesi ile bağlı kalır. Hasta, borcu malını götürecek kadar borçlu olmazsa mirasçısından başka bir kişjyle yaptığı tasarrufu, şayet
çok aldanma olmazsa o zaman geçerli olur. Borçlar verildikten sonra malın üçte biri sahih olur. Üçte birinden fazla kısmı olsa varislerin müsadesine
bağlı olur.
d) Vasiyet yapanın haklan:
Hasta olan kimse, terekenin üçte biri miktarını vasiyet yapabilir. Eğer hasta terekeyi götürecek kadar borçlu olarak vefat ederse o zaman vasiyeti
hükümsüz kalır. Ancak ve ancak alacaklılar müsaade verirlerse sahih olur. Eğer hasta borçlu olmazsa yahut borcu terekeyi götürecek bir durumda
olmazsa o zaman terekenin üçte birine kadar bir garip için yapmış olduğu vasiyeti sahih olur. Vasiyeti bir mirasçıya olsa, o vasiyet edilen şey ne
olursa olsun diğer mirasçıların müsadesine bağlı olur. Zira Rasûlü Zişan (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Mirasçıya vasiyet yoktur."
Mirasçıların hakları: Borçlar verildikten sonra yani meyitin borçlan ve vasiyetleri yerine getirildikten sonra terekenin üçte ikisine taalluk eder. Borç
veya vasiyet olmazsa o zaman terekenin hepsinde haklan vardır. Şu halde varislerin haklan vasiyet edilenlerin ve alacaklılann haklanndan sonrra
gelmektedir. Bunun için hasta olan kimsenin varislerin haklanna zaran olmadıktan sonra tüm tasarruflan geçerlidir. Şayet hastanın tasarrufunun
onların hakkında zaran olursa ne kadar hastanın hayatında sahih ise bir de teberrular gibi feshi mümkün olan bir cinsten olsa, hastanın ölmesiyle
onu iptal etmeye haklan vardır. Varislerin terekedeki hakkı ne çeşid bir haktır: Şahsi bir hak mıdır, yahut ayni bir hak mıdır? Şahsi hak: iki kişi
arasında gönülden aynlmayan bir sevgi ve bağdır. Biri diğer başkaya karşı bir iş yapmak ile veya yapmamak ile mükellef olur. Örneğin;
alacaklının borçlunun zimmetindeki hakkı yahut emanet koyan kişinin emanet eşyayı kulanmaması cihetinde emanet bırakılan kişi üzerindeki
hakkı gibi. Ayni hak ise, bir kişi ile belli bir eşya arasında doğrudan bir alaka ve sadakadır. Örneğin; mallar üzerindeki mülkiyet hakkı, geçiş hakkı,
su yolu hakkı gibi belli bir akar üzerindeki sabit olan irtifak hakkı.
Ebu Hanife'ye göre: Hasta olan kimse varislerden başka bir yabancı için tasarrufta bulunmuş ise o zaman varislerin hakkı terekenin oluşuna taalluk
eder. Eğer varis için tasarrufta bulunmuşsa o zaman varislerin hakkı terekenin ayn'ına taalluk eder. Şu halde birinci misalde şahsi bir haktır. İkinci
misalde ise varislerin haklan ayni bir hak olur.
Bunun için hastanın varislerinden başka birisi için tereke mallarının bir kısmında kıymetini meydana gelmek şartıyle tasarrufu sahih olur. O zaman
varislerin itirazlarıda caiz değildir. Bununla beraber bir varis için hiç bir gabn ve aldanma bile olmazsa kıymeti meydana gelmiş ise, tereke
mallarının bir kısmında tasarrufta bulunması geçersizdir. Hatta ve hattaki diğer varislerin menfaatlerine zaran olduğu için bu tasarrufu iptal etmek
haklarıdır. Zira varislerin hakkı terekenin bizzat ayn'ına taalluk eder. Bir de varislerin bazısını bazısına tercih etmek kesinlikle aykı-ndır. Fakat
terekenin kıymetine yahut oluşuna varislerin hakkı taalluk ettiği için hastanın varislerden başkası için tasarrufu geçerlidir.
Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre: Varislerin hakkı normal olarak alacaklılann haklan gibi terekenin kıymetine taalluku olur, terekenin ayn'ına değil.
Bu konuda hastanın tasarrufu bir varisle olsun isterse başkasıyle olsun farketmez. Bunun için hastanın mali tasarrufu, şayet ğabnı fahiş olmazsa
kiminle olursa olsun kayıtsız olarak geçerlidir. Zira bunda diğer varislere bir zarar olmaz. Zira varislerin haklan yalnız olarak mal olma cihetiyle
ilgilidir. Velhasıl Ebu Hanife'ye göre ise varislerin hakkıyle alacaklıların hakkı arasında fark vardır. O da alacaklıların hakkı borçlunun yalnız
olarak malının zatına taalluk eder. Bizzat terekenin kendisine taalluku yoktur. Bu nedenle hastanın alacaklının izni-ne ihtiyaç olmadan alışveriş
yapması gibi, varislerin de alacaklıya borcunu peşin Ödeyip sonra terekenin aynısında istedikleri gibi tasarrufta bulunmaları kesin olarak caiz olur.
e) Hastanın tasarruflan: Hastadan meydana gelen tasarrufu: Affetmek, ricat, talak ve nikah gibi iptali ve feshi kabul etmeyen bir tasarruf olsa
ölümünden sonra terekenin üçte birini geçir emek şartıyle sahih olur. Tasarruf iptali mümkün olan cisten olsa şayet hak sahiplerinin menfaatine
zararı olursa o zaman öldükten sonra onların müsaadesine bağlı olur. Örneğin; vakıf, bağış, aldanılarak yapılan satış, teberru ve müsamahalı yapılan
satış gibi. Eğer tasarruf varis olmayan yabancı birisiyle yapılmış ise veya aldanma yoksa o zaman tasarrufu sahih olur. Kimsenin müsaadesine bağıl
değildir.
f) Hastanın ikrarı: Hasta bir varisine veya yabancı birisine borcu olduğunu söyleyebilir. Bu borcunu varise söylemezse yabancı bir kimseye
söylerse varislerinin müsaadelerini almadan bu söylemesi geçerlidir. İsterse söylenen bü borç hastanın bütün malı değerinde olsun yerine
getirilmesi lazımdır. Fakat daha evvel de geçtiği gibi Hanefilere göre sağlığında yaptığı borçlan üzerine vaciptir. Sağlığmdaki borçlar: Bunlar me-
redul mevten önce yapılan borçlardır. İsterse onun ikranyle sabit olsun.
Hanefîlerden başkasına göre ise hastalığı zamanında yapılan borç ile sıhhatinde yapılan borç aynıdır. Zira her ikisi de sabit olan hakdır. Birbirine

[22]



tercih hakkı yoktur.
Eğer ikrar bir varis için olsa ancak ve ancak diğer varislerin müsaadesiyle sahih olur. Zira varislerin izinleri olmazsa kesinlikle o ikraı

hükümsüzdür.
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Fakat istisna olarak varis için yapmış olduğu ikrarı da sahihdir. Örneğin; varisin yanındaki emanetini teslim aldığını veyahut yanında mevcud olan
varisin emanetini kaybettiğini ikrar etmesi gibi. Velayet, lugatta "işi üzerine almak ve yerine getirmek ve hakim olmak" olmaktır. Şeriatta ise
sahibine akit yapma, tasarruflarda bulunma ve bunlan ten-fîz etme yani geçmek ve imza etmek demektir. Fakihlere göre ise aktin izne ve müsaadeye
bağlı olmamak şartıyle sahih olması manasına gelmektedir. Kasır üzerine veli olmak demek, reşit olan kimsenin kasır olan başka bir kimsenin şahsi
ve mali işlerini yürütmesi ve yapması demektir. Velayetin akitle alakadan ve ehliyetle arasındaki fark: Aktin var olabilmesi sahih sayılması ve aynı
zamanda üzerine şer-i hükümlerin sahih o bilmesi için akit yapan kimse eda ehliyetine ve akit yapma velayetine sahip olması gerekir. Akit yapma
velayetine sahip olması ya onun bizzat kendisi namına asaleten akit yapması veyahut diğerlerin vasisi veya velisi olmasıyle olabilir. Eğer veli, asil
veya vasiden başkasıyle akit olursa kesinlikle sahih değildir. Eda ehliyeti, akitin meydana gelmesi ve yapılmasının şartıdır. Bu şart olmazsa akit
sahih olmaz. Velayet ise akdin sahih olması, şer-i hükümlere muhatap olabilmesi için şarttır. Bu da eda ehliyeti tam olanda bulunur. Eda ehliyeti
noksan olanın ise ne kendi üzerinde ne de başkası üzerinde velayet sahih değildir. Eda ehliyeti, kişinin bizzat akit yapmaya sahip olmasıdır.
Velayeti ise kişinin akitleri başkası yerine meydana getirmek için salahiyet sahibi olmasıdır. Bunun için ehliyet ve velayet bakımından akdin üç
şıkkı vardır:
a) Akit yapan tam bir ehliyet ve velayet sahibi ise yapılan akit geçerli ve sahih olarak kabul edilir. Fakat akitte başkasına bir zarar olursa o zaman
onlann müsaadesine bağlıdır. Örneğin; borç ödenmeden Önce rehinde, kira müddeti bitmeden kiralanan şeyde tasarrufta bulunmak gibi.
Borçlunun, alacaklılarına zarar verecek bir şekilde tasarrufu, ölümcül hastanın tasarrufu da böyledir.
b) Akit; deli, mümeyyiz olmayan çocuk gibi ehliyeti ve velayeti olmayan biriyle yapılırsa hükümsüz olur. Akü yapan mümeyyiz olan çocukta
olduğu gibi ehliyeti noksan olan birisiyle olursa bakılır: Şayet satış akdi gibi hem kâr hem de zarar ihümali olan bir akid olsa daha evvel de
açıkladığımız gibi velisinin veya vasisinin müsaadesine bağlıdır.
c) Akit; eda ehliyeti tam, fakat velayet olmayan birisiyle yapılmışsa buna fuzuli denilir- sahih olması kendisi için yapılanın müsadesine
bağlı olur.
Velayetin nevileri: Velayet ya asaleten meydana gelir. Örneğin; eda ehliyeti tanı olan yani akıllı, ergenlik çağma ermiş bir kişinin kendisi için bir
sözleşmeyi veya bir tasarrufu bizzat yapması gibi ve vekil olarak bir kişinin bir başkasının işlerini üzerine alması şeklinde olur. Niyabe-ten veli
olmak veya başkası adına şer'i niyabet ya isteyerek ya da zorunlu olur. İsteyerek olanı vekalettir. Zorunlu ise kasır olandır.
 

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

IKALE
 
[24]

 İkale'nin tarifi: İkale lugatta "kaldırmak" demektir. Şer'i bir terim olarak, onun akidlerde kullanılması akdin hükümlerini ve asarlarını ortadan
kaldırması demektir. Şu halde fakihlerin ıstılahında ikale'nin manası, akid yapan iki kişinin akdi fesh etme hususuna karar vermeleridir. Tariften
anlaşılıyor ki ikale, ancak rükün ve şartları tahakkuk edip kesinleşen akidlerde söz konusu olur. Yani bu çeşid akidde, akdi yapan kişilerden birinin
diğerinin muvafakatini almadan akdi fesh etmesi mümkün değildir. Taraflardan biri razı olmasa dahi feshedilebilen akidde ikale'ye ihtiyaç yoktur.
Yine tariften anlaşıldığına göre ikale, ancak feshi kabul eden alış-veriş, icare ve benzeri akidlerde söz konusu olur. Feshi kabul etmeyen nikah gibi
akidlerde ise ikale yoktur.
İkale menduptur. Zira peygamber (s.a.v.) Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre şöyle buyurmuştur:
Her kim pişman olan bir kimsenin satış ikaleîesini geri çevirmesini kabul ederse, yüce Allah da kıyamet günü onun zahmetini ve zorluğunu giderir."
Bu bu hadis Beyhaki'ninrivayetidir. Ebu Davud'un rivayeti ise şöyledir:
Her kim bir müslümamn ikalesini yani aktini geri çevirmesini kabul ederse, Allah da onun hatasını, sürçmesini ve tökezlemesini affeder. Yani

bağışlar. 
[25]

Başka bir bir rivayette ise şöyledir:
Kim alış-verişinden pişman olan bir mûslümanın pişmanlığını hoş karşılarsa, Allah da kıyamet günü, onun ayağı kayıp (hataya) düşmesin-deki

pişmanlığını kabul eder.
[26]

İkale'nin rüknü: akit taraflarından birisinden icap ötekinden de kabuldür. Akit sığası: Akit taraflarından herhangi birinin mazi yani dili geçmiş lafzı
ile "ikale ettim" ötekinin de "kabul ettim. Razı oldum" vb. söylemesiyle meydana gelmektedir. İkale; terk, kaldırma ve fesh lafızla-nyle sahih olur.
İkalede diğer akidler gibi icab ve kabulün aynı mecliste söylenmesi gerekir. İkalenin şartları iki tanedir: Birincisi ikale, iki tarafın rızası ile
olmalıdır. Eğer taraflardan biri istemezse o zaman ikale geçerli olmaz. Zira başkasıyla yaptırılan ikale rıza olmadığı için geçersizdir. Zira ikale
akdi akdi kaldırmak ve fesi haketmektir. Nasıl ki akidde rıza şarttır. Akdi feshetmede de rıza yine şarttır. İkincisi ise ikale'de ak-din aslında artmak
veya noksanlık yapılmamalıdır. Şu halde alış-verişte üzerinde daha evvel ittifak edilmiş para ve malda noksanlık veya artırma yapılmamalıdır.
Bunun için satılmış olan bir malda artırma olması halinde, örneğin; satılan koyun yavrularsa ikale bunda yapılmaz. Fakat İmam Malik gibi, ikale'nin
yeni bir akid olduğunu, rıza olsa da olmasa da malın diğerine intikal edeceğini kabul etmişlerdir ki buna kıyasen satılan malda bir artmak ve
noksanlık olsa bile rıza olduktan sonra ikale sahih olur. Bu zamana göre de halkın ekserisi bu şekilde yapmaktadır. Zira onlar. İkale yapılmasını
talep eden kişi, hakkının bir kısmından vazgeçmedikçe ikaleye razı göstermemektedirler.
Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre noksanlık ve artırmak ikalede caiz değildir. Zira ikale daimel evkat bir fesihtir. İmam Malik'e göre ikale bir satış
olduğu için ikalede artırmak yahut da noksanlık caizdir, mesela yüzmilyon liraya bir şey satsa sonra satıcı bu satışta pişma olsan, alıcıdan satılan
şeyi geri vermesini talep etse, örneğin; on milyon lira vermek şartı koşsa yani on milyon lira vermek şartıyle isteyecek olsa, o zaman sahih olur.



Zira böyle bir şekilde ikale yeniden bir satış akdi olur. Fakat İmam Malik'e göre bir şeyi yüz milyon liraya satın alır. Sonra alıcı pişman olup
satıcıdan peşin veya belli bir süreye kadar ona on milyon lira vermek şartı ile ikalesini isterse kesinlikle caiz değildir. Zira bu satış ve borç vermeye
giden bir yol ve vesiledir. Sanki alıcı o şeyi doksana satmış ve satıcıya da on milyon borç vermiş gibi olur. Eğer birinci satış nakten olursa, bunun
caiz olduğunda ayrılmak görüşü kalmazdı. Ebu Yusuf görüşüne göre ikale, tarafların semenden zikredip şart koştukları fazlalık, noksanlık veyahut

vade ile şahindir. Zira yeni bir satıştır.
[27]

Ebu Hanife -Hanefilerce sahih kabul edilen görüşünde- ikalesi ister kabzdan evvel olsun, isterse kabzdan sonra olsun, aktin iki tarafı için bir fesih,
ikisinden başkası için üçüncüsü için ise yeni bir satıştır. Fakat ikalenin feshi imkanı olmazsa o zaman batıl olur. Örneğin; satılmış olan bir hayvanın,
kabzedildikten sonra doğurması böyledir. Zira hayvanın kendisinden ayrılan fazlalık nedeniyle feshe imkanı yoktur. İkalenin bir fesih olarak kabul
edilen delili ise budur: İkale hem terim olarak manası hem de şer-i manası da bir şeyi kaldırmak demektir. Onun bir satışı olduktan sonra akit
taraflarından her birisi bir bedel karşılığında sermayesini alır. Bu da satış demektir. Fakat satış ile ikale isim olarak birbirine farklı olur. Zira satış
bir ispattır. İkale ise nef yani kaldırmaktır. Kaldırmak ise isbatm zıddı refdir. Şu halde her ikisinin arasında zıd ve çelişki vardır. Bu kıyasa göre bir
kişi bir daire satın alsa ve bu dairede bir şefîi yani şuf a cihetinde sahip olan bir kişi varisse, satışı öğrendikten sonrada şufa hakkını talebesinde
bulunsa, satışın haberini aldıktan sonra şu-fa talebinden vazgeçse, ondan sonra aktin tarafları satışta ikalede bulunsalar, o şefi olan kişinin ikinci
olarak şufa talebinde bulunma hakkı vardır. Zira ikale onun hakkında yeni bir satıştır.
Ebu Yusuf a göre ikale alıcı için ve satıcı için aynı zamanda başkaları için yeni bir satıştır. Fakat ikaleyi bir satış olarak kabulün imkanı olmazsa o
zaman fesih yerine geçer. Örneğin; ikale, taşınabilir yani menkul bir satılan da olsa o zaman kabz edilmeden evvel olursa durum öyle olur. Zira
kabzedilmeden evvel menkul bir şeyin satılması caiz değildir. Gayrı menkulde ise bunun aksidir. Akarın Ebu Yusuf a göre de Ebu Hanife'ye görede

kabzedilmesinden evvel satışı caiz olur. Bunun için akarın ikale edilmesi bir satıştır.
[28]

 
İki Bedel Mukabilinden Satış Dörte Ayrılır:
 
1- Mukayaza yani takas etmek ve tırampa etme satışı:
Ayn'ın ayn karşılığında satılması demektir. Malların misilliyle örneğin; kumaşın buğdaya mukabil veya onun gibi şeylerle satılması gibi.
2- Mutlak satış:
Bu da ayn'ın deyne karşı satılmasıdır. Ticari malların mutlak paralarla satılması gibi. Mutlak paralar ise dinarlar ve dirhemlerdir. Alışverişteki olan
felselerle satış da onun gibidir. Fels: İnsanların karşılıklı alış-verişlerde kullanılabilir diye kabul ettikleri madeni paraların ismidir. Yine zimmette
vasıflan tesbit edilen ölçülebilir ve tartılabilir şeylerle aynı şekilde zimmette vasıfları belli birbirine yakın adedi malların satılması da bu nevidedir.
3-Sarf:
Deynin deyn karşılığı satılmasıdır. Yani mutlak olan paranın mutlak olan para ile satılması demektir. Bunlar da dinarlar ve dirhemler yahut
piyasada alış-verişte bulunan tüm paralardır.
4- Selem:
Bu da deynin ayn mukabilinde satılmasıdır. "Müslemünflh" deyn diye bilinen mebi yerinde "re'sûlmal" semen yerindedir. Bazan ayn ba-zan da deyn
olabilir. Fakat alıcı satıcı meclisten ayrılmadan evvel kabze-dilmesi şartı gerekir. Bu ise o bir ayn olur. İlk iki nevde kabz şart değildir. Şu halde
mukayaza tırampa satışı ile mutlak satış çoğunlukla kullanılan normal satıştır. Son iki bedelden ise birisinin kabzedilmesi gerekir ki bu da az evvel
de tarif ettiğimiz gibi. "Re'sûlmal"dır.
 
Semen Mukabilinden Satış Da Yine Dörde Ayrılır:
 
1- Murabaha satışı:
Bu da satılan şeyin ilk semenin misli ve belli olan bir kâr fazlalığı ile takas ve değiştirme edilmesidir.
2- Tevliye satış:
Bu her hangi bir fazlalık ve noksanlık olmayarak birinci paranın misli ile yani sermayesine mukabele etmektir.
3- Vazia satışı:
Bu da paradan bir miktar noksanlığa yani belli olan bir zarar ile paranın misli ile mukabelede bulunmaktadır.
4- Musaveme satışı:
Bu da satılan şeyin akit taraflarının karşılıklı ile kabul edecekleri şekilde mukabele edilmesidir.
 

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
 

SELEM AKTI
 
1- Selemin Meşruluğu
 
Selem, kitab, sünnet ve ümmetin icmasıyle meşru olmuştur. Kitaptan meşru olmasının kaynağı: Borçlanma ayeti, selem ile tefsir edilmiştir. Zira
Cenab-i Allah şöyle buyurmuştur:
Ey iman edenler! Müddeti muayyen bir zamana kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın." (Bakara, 282)
İbni Abbas: "Ben şahitlik ederim ki, belli bir müddete kadar tazminat altındaki selefi yani selemi Cenab-ı Hak kitabında helal kılmış ve aynı
zamanda ona izin de vermiştir." Bu sözü söyledikten sonra bu ayet-i kerimeyi okumuştur.
Sünnetten meşru olduğunun kaynağı ise, İbni Abbas'm rivayetine göre Rasûlüllah (s.a.v.) Medine'ye yöneldiğinde Medine'nin insanı bir, iki ve üç



seneliğine meyvelerde selem akdi yaparlardı. Bu usule göre Rasû-Iü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: "Her kim herhangi bir şeyde selem
yaparsa, tartısı belli olsun, ölçüsü belli olsun, vadesi belli olsun.
Bu hadisi altı hadis imamı kitaplarında İbni Abbas'tan rivayet. İc-madan meşru olduğunun kaynağı ise: İbnü'l-Mûnzir şöyle demiştir; "Kendisinden
ilim aldığmız herkes, selemin caiz olduğu üzerinde icma etmiştir. Zira insanların bu ahş-verişe ihtiyaçlan vardır. Çünkü ekin, meyve ve ticaret
sahipleri bazı evkatta kendilerine ekin ve onun gibi mahsullerine olgunlaşincaya, masraf yapmak ihtiyacını duyabilirler. İşte İhtiyaçlannı görmek
için onlara selem akdi caiz kılınmıştır. Selem, meydanda olmayan şeyin satışının caiz olmaması kuralından aynlmış-tır. Zira bu satışta insanların
maslahatı ve iktisadı meydana gelmektedir. Bunun için hem insanlar için ucuzluk ve ruhsat, hem de bir bir huzur ve kolaylık meydana
gelmektedir.
 
2- Selemin Tarifi Ve Rüknü
 
Tarifi: Selem olsun isterse selef olsun zira birincisi hicaz lügatidir. İkincisi ise Irak lügatidir. Vadeli olan bir şeyi peşin olan bir semene satmaktır.
Veyahut zimmette vasfı muayyen olan bir şeyin satılması demektir. Şu halde bu satışta "re'sülmal" yani selemin parasını önceden vermek gerekir.
O paranın mukabelesi ise muayyen bir vadeye tehir edilir. Başka bir ifade ise şöyledir. Peşin bir semenin, vadesi belli, zimmette vasıflan belirlenen
bir semen karşılığında teslim olunması demektir. Şafii ve Hanbelilere göre selemin tarifi ise şöyledir: Selem, lugatta 'takdim etmek' anlamına gelir.
İstılahta ise "selem, akit meclisinde kabzedilen bir semen karşılığında" zimetle vasıflandırılmış bir şeyi selem veya selef lafzı ile satmak' demektir.
Selem bir satış nevidir. Kişinin olmayan veya yanında bulunmayan bir şeyi satması batıldır. Fakat selem akdi bundan istisna edilmiştir.
Malikilere göre ise, selem re'sülmalin peşin verildiği, müsemmenin yani paranın bir müddete kadar tehir edildiği satıştır. Bey'in şartları selemde de
şarttır. Selem'in rüknü ise icap ve kabuldür.
Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre selem, selef ve bey (satış) lafızları ile yapılır. Rabbu's-selem'in yani müşterinin "ben seninle şu işte selem
veyahut selef yaptım" demesi. Ötekinin de: "Kabul ettim" söylemesi ile veyahut da müslemün ileyhin (satıcının) 'ben sana bunlan satıyoT rum"
deyip selemin şartlannı belirtmesi rabu's-selem'in de buna mukabil olarak: "Kabul ettim" söylemesi suretinde meydana gelir.
Şafii ve İmam Züfere göre: Selem akdi ancak ve ancak "selem" veyahut "selef lafzıyle sahih olur. Zira kıyasa göre; böyle bir akdin elbette sahih
olmaması lazımdır. Zira meydanda olmayan bir şeyin satışı sahih değildir. Fakat şeriatte bu iki lafız ile öyle satış caiz olarak varit olmuştur.
Şafiilerin satış lafzı konusunda iki görüşü vardır. Bazılanna göre: Selem akdi satış yani bey lafzı ile akd olmaz. Eğer akdi olursa da satış olur selem
akdi olmaz. Zira selem akdi satış akdi değildir. Onun için bey yani satış lafzı ile selem olmaz. Başkalara göre ise satış lafzı ise selem akdi olur. Zira
selem de mecliste kabzı lazım olan bir nevi satıştır. Onun için sarf gibi satış yani bey lafzı ile akdolur. Müşteriye veya alıcıya "rab-bu's-selem"
veyahut "müslim" denir. Bayia yani satıcıya da "müslemün-ileyhi" denilir. Satılan şeye yani mebie: "Müslemünfihi" söylenirken se-menede de:
"Re'sumalis-selem" ismi söylenir. Hanefilerden başka diğer mezheplere göre: Selemin satış gibi üç rüknü vardır: Akit, yani müslim ve müslemün
ileyhi, ma'kudun aleyh (selemin ra'sulmali ile müslemü fihi) diğeri ise siğa yani icap ve kabuldür.
 
3- Selemin Şartlan:
 
Selemde bir kaç şartlar aranır. Bu şartlann bazılan müslemünfih-de bazılan da re'sülmaldadır. Bütün mezheplere selemin altı şartı üzerinde ittifak
etmişlerdir. Selemin malum olan bir sıfatı, müddeti-miktarı, vasıflan belli, re'sülmalin miktarının malum olması ve şayet yüklenip getirilmesinin
harcama ve masraflan varsa o zaman teslim yerinin muayyen edilmesi. Yine bunun gibi bütün mezhepler mevzunat yani tartılan, mekîlat yani
ölçülen, mezruat, uzunluk .ölçüsü ile ölçülen badem, yumurta, ceviz vb. taneleri birbirine yakın şeylerde selemin caiz olduğu üzerinde de ittifak
etmişlerdir. Fakat müslemünfihe, re'sülmale, selemin bir kısmı ikale edilmesine taalluk eden bir takım şartlarda ihtilaflan vardır. Hanefilere göre
re'sülmalde yani semende altı şart vardır:
1) Nevin belli edilmesi, yani bu türk parası veya dirhem mi olacak, buğday veya dan gibi ölçülen şeylerden mi olacak yoksa pamuk, bakır gibi
tartılan şeylerden mi olacak, açıklanması lazımdır.
2) Sıfatın bilinmesi: Şayet bir beldede Nişabür dinarları veyahut Gıtrifi dirhemler. (Harun er-Reşid zamanında Horasanemirliği yapan Gatrif b. Ata
el-Kindi'ye nispettir) veya çeşitli türde buğdaylar bulunuyorsa bunların açıklanması lazımdır. Şayet o beldede yalnız bir para olursa o zaman tek
olarak sıfatının söylenmesi kafidir. Zira örfen teay-yüne bağlı olduğu için o kabul edilir.
3) Niteliğin bilinmesi: Malın ortamı, adi mi, kaliteli mi olacağının tafsilatı ve açıklanması lazımdır. Eğer bunların yani cins, tür ve niteliklerin
açıklanması olmazsa o zaman anlaşmazlık meydana geldikten sonra satışı fesada götürür.
4) Ölçülen, tartılan ve taneleri takriben aynı büyüklükte olanlarda akitte miktar bağlı olduğu selemin parası yani re'sulmalin kaderinin belli edilmesi
gerekir. O re'sulmala işaret etmek kaii değildir. Zikir olunan şart Ebu Hanîfe ile Süfyan-ı Sevri'ye bağlıdır. Örneğin; Müşteri "bu buğday" ile
seninle selem yaptım" söylerse fakat o buğdayın ölçüsünün ne kadar olduğu bilinmezse bu şekildeki olan selem akdi olmaz. Bunun gibi rebbu's-
seîem yani müşteri" bu para veya dolarlar ile seninle selem yaptım" dese ve bu paralara işaret etmekle beraber fakat sayılan belli olmazsa yine
selem akdi sahih olmaz. Zira eğer paranın re'sulmalin belli olmaması müslemünfîhin yani malın miktarının belli olması sonucuna verir. İşte
müslemunfihin yani malın miktarının belli olmaması ise akdi selemi fesada götürür. Kavun ve nar gibi birbirine farklı tane ile satılan ve akdin
kederine bağlı olmadığı şeylerde selemin akdi yapılacak olursa, örneğin; zer'iyat gibi yani yaygi hasır ve kumaş gibi uzunluk ölçüsü ile ölçülen
şeylerde kederi yani miktarının belli edilmesi ve kıymetinin açıklanması kesinlikle şart değildir. Hanefi fakihlerinin görüşbirliği ile bunların tayini
ve işareti kafidir. Bunun gibi yine onların ittifakıyle mutat olan aynının satışında semeninin miktarının belli edilmesi, şayet işaret olursa belli
edilmesi şart değildir. Ebu Yusuf, Muhammed, Şafıiler ve e-sah olan kavle göre Hanbelilere göre Resulmalın miktarının belli edilmesi şart değildir.
Görülmesi kafidir. Zira bu semen ve muayyen mebi gibi gözünün önünde meydanda duran bir bedeldir. İmam Malik'e göre: Çok fazla olması gibi
ğarar büyük olmamak şartıyle meydana gelmezse o zaman cüzaf yani tahminen yolu ile (götürü) satış caiz olur.
5) Ebu Hanifeye göre dinar ve dirhemlerin kalite veya kalitesizliği de belli edilmelidir. Zira bu meseledeki bilgisizlik anlaşmazlığa varır. Bu da
aktin fasit olması sonucunu verir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre bu şart değildir.



6) Re'sulmalin peşin verilmesi ve akdin ayn mecliste fiilen kabze-dilmesi, re'sulmalin ayn veya deyn olması arasında, fark yoktur. Eğer akdi yapan
kimseler kabzden evvel ayrılacak olurlarsa o zaman akit fesh edilir. Zira bu şekilde selemden beklenen maksad ortadan yok olur.
Rasûlü Ekrem (s.a.v.} Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Her kim bir şeyde selem yapacak olursa ölçüsü belli olsun. Tartısı belli olsun; vadesi belli olsun."
Bu hadisi altı hadis imamı kitaplarında Ibni Abbas'tan rivayet etmişlerdir.
Demek selemin akdi meydana gelmesi için, re sulmalı peşin vermek lazım gelir. Zira bu akde "selem adının verilmesi re'sulmalin teslim edilmesi
içindir. Eğer bu re'sülmalin gecikeceği meydana gelirse o zaman "selem" akdi olmaz onun için sahih de olmaz. İşte bunun için "sek" isminin

anlamının meydana gelmesi için iki bedelden birisinin kabzedilmesi mecburidir.
[29]

 Eğer semen zimmette deyn olursa, örneğin; para olursa, bunun da teslim edilmesi lazım olurdu ki hatta selem deynin deyn ile yani borcun borç
mukabelesi satılması meydana gelmesin. Zira müslümünfih zaten zimmette bir deyndir. Şayet re'sülmalin teslimi akit meclisinde tehir olursa o
zaman deynin dey karşılığı satılması meydana gelir. Bu da caiz değildir. Zira Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz borcun borç karşılığı satılmasını
yasaklamıştır. Garar; kişinin yanında olmayan bir şeyi satması hazır olanın vadeli ve veresiyeye satılması da yasaklanmıştır. Örneğin; Birisinin
senin üzerinde vadeli bin dirhemi var ise, sen onu peşin olarak beşyüze verirsen bu vadeli olanın peşine satılması olur. Şu halde borcun borca
mukabil satılmasının kesinlikle caiz olmadığını fakihler icma yolu ile kabul etmişlerdir. Bu şart Hanefîler, Şafîiler ve Hanbelilere göredir. İmam
Malik'e göre ise re'sülmalin üç gün veya üçten daha az bir süreye kadar tehir edilmesi caizdir. Eğer re'sülmali üç günden fazlasına bırakacak olursa

ve bu tehir de bir şarta bağlı olursa fakihlerin ittifakıy-le selem akdi batıl olur.
[30]

Abdurrahman b. Ebza ve Abdullah b. Ebi Evfa şöyle rivayet ediyorlar; Hz. Peygamber ile beraber elde ettiğimiz ganimet mallarını Şam
köylülerinden gelen kimselerle buğdayı, arpa, zeytin yağı gibi yiyecek maddeleri mukabilinde belli bir vade ile selem akdi yapıyorduk. Onlara, o
malların köylülerde olup olmadığını soruyor muydunuz denilince onlar "Hayır. Biz onlara sormuyorduk' dedi.

[31]

Başka bir rivayette ise şöyledir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Ebubekir ve Ömer zamanında buğdaya, arpaya, zeytine ve hurmaya selem yapıyorduk, her halükarda onların yanında

bunlar bulunmazdı. 
[32]

Müslemuileyhin yanında mal olmazsa başkanın yanında mal olsa o zaman selem akdi ittifak ile caizdir. Bir de rivayet şöyledir: "Evet selem satışı
yapardık ve onlara kendi ekinleri olup olmadığını sormazdık."

"Kim bir şeyden selem yaparsa, artık selem yaptığı şeyden başka bir mah aramasın." İbn Mac.e Ebu Davud rivayet etmişlerdir. 
[33]

 Hanefilere göre
müslemünfihin şartları on tanedir:
1) Buğday, arpa vb. bir emsinin belli edilmesi.
2) Sulama veya dağ yahut da ova buğdayı söylenmesi gibi sıfatının belli olması.
3) Kaliteli buğday ve normal gibi söyleyerek vasıflarının beli edilmesi, şu halde cinsi, nevi ve vasfının izahısı kafidir. Fakat daha meydana
gelmemiş akitte yeni meydana gelcek müslemünfihin zikredilmesi sahih değildir. Zira bu şekilde olursa o zaman açık olarak meydanda olmayan
bir şeyin satılması oluyor ki, bu kesinlikle caiz değildir.

4) Tartı, Ölçü, miktarı, sayı veyahxut uzunluk ve ölçüsünün belli olması, zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
[34]

Sizden kim selem yapacak olursa ölçüsü belli, tartısı belli, vadesi belli olmak üzere yapsm. 
[35]

5) Selemde riba el-fazl illetinin iki sıfatlığından her hangi birinin olmaması şarttır. Bu da ya tartı ve ölçü veya cins olur. Çünkü ribael-fazl illetinin
iki sıfatlarından birisi riba en-nesîenin illeti olur. Selemin iki bedelinde bu iki sıfatlarından biri meydana gelecekse, riba en-nesie meydana gelir.
Şayet müslemünfıhi ve selemin re-sulmali buğdayın nakit ile veyahut safran'ın dinar veya dirhemler ile satılması şeklinde olduğu gibi, onların
arasında farklılık olmak şekliyle üzerinde ittifak edilen miktar meydana gelmezse, riba en-nesîenirı illeti meydana gelmediği için, selem sahihdir.
Bu da ittifak edilen miktar yahut cinstir. Aynı cinsten olmalarının kabul edilmeyişinin sebebi gayet zahirdir. İttifak edilen miktarda ise semenin
vezni müsemmenin vezninden ve ağırlığından değişiktir. Zira nakitler miskal-lerle tartılırken, safran vb. şeyler, ntıl ile veya baskül ile tartılır.
Buğday ise keyli yani ölçek ile ölçülendir. Nakitler ise tartılır. Malikiler ise bu konuyu şu şekilde açıklanmıştır: Selemin re'sülmali, ile
müslemünfıhin aralarında nesie (tecil)'nin olması için ancak farklı cinslerden meydana gelmesi lazımdır. Altın ve gümüş ile mukabel olarak selem
akdi yapmak caiz değildir. Zira bu şekildeki olan selem faiz olur. Bunun gibi yiyeceğin bir kısmını bir kısmı mukabilinde teslim etmek, mutlak
olarak caiz olmaz ve ribadır. Ticari mal, hayvan ve yiyecekte, altın veya gümüş ile selem ve selef yapmak caizdir. Ticaret mallarından birbirleriyle
selem veya selef yapmak caizdir.
6) Müslemünfıhin tayin ile belli olunan şeylerden olması lazımdır. Şayet dinar ve dirhemler gibi tayin ile belirlenmeyen şeylerden olursa, öyle
şeylerden selem caiz değildir. Zira müslemünfih mebîdir. Mebîin satılması için belli edilmesi lazımdır. Dinar ve dirhem ise bedelli akitlerin-de
belli etmezler. Onun için bunlar mebî olamazlar. Bunun için bunlar selem olmazlar. Parça halindeki olan altın ve gümüşte seleme dair iki rivayet
gelmiştir:
a) Caiz değildir: Zira bu biçimden olanlar sikke dirhem durumundadır.
b) Caizdir: Zira bu biçimde onlar ticaret malıdır. Bu kıyasa göre: Felslerde sayılı olarak selemin caiz olup olmadığı meydana çıkar.
Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre selemin akdi caizdir. Zira onlara göre fetsler mutlak olarak semen değildir. Aynı zamanda felsler umumi olarak

sayı ile alış-veriş yapılan ile mallar gibi olur. İmam Muhammed'e göre felslerde selem caiz değildir. Zira ona göre felsler de semen kısmındadır.
[36]

7) Müslemünfîhin borçlu bırakması lazımdır. Fakihler bu şartta ihtilaf etmişlerdir. Bu şartla selemin hükmü anlaşılmış olur. Hanefi, Maliki ve
Hanbeliler şöyle söylemektedirler: Selemin sahih olması için borçla verilmesi şarttır: Peşin vermek selemde caiz değildir. Zira Peygamber (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur: "Her kim bir şeyde selem yapacak olursa ölçüsü belli, ağırlığı belli, vadesi belli olarak selem yapsın, bu ha-dis-i şerifte vaade



emri vermektir. Emir ise vacibdir. Bu müslemünfîhin ölçü veya tartı ile miktarının belli edilmesini de vacip kılmıştır. Bir de selem insanlara kolay
olsun diye bir ruhsat diye caiz kılınmıştır. Vade meydana gelmeden onlara hafiflik olmaz, ayet vade ortadan yani selemden kaldırılacak olursa
hafiflik de kalkar. Onun için selem de meydana gelmez. Bu ruhsat olarak kabul edilirse ancak bu ruhsatın varit olması halinde söz konusu olur.
İmam Şafîiye göre ise, selemin akdi vadeli sahih olduğu gibi, peşin olarak da sahihdir. Şayet vadeli mi peşin mi olduğunu belli etmiyerek mutlak
sözler kullanılır ve aynı zamanda müslemünfîhinin mevcudiyeti de olursa o zaman peşin olarak akit sahih olur. Zira selem akdi vadeli olarak caiz
olduktan sonra, peşin olarak bittankı evla caizdir. Zira peşin olarak ğarardan kesin olarak uzaktır. Bir de hadis-i şerifteki olan anlamı şöyledir:
"Vadesinin belirtilmesi" vadenin bilinmesidir. Deynın zatı değildir. Şu halde peşin selemin akdi sahih olmasının faydası ise satılan şeyin hazır
olmaması ile beraber akdin sahih olmasıdır. Zira satılan şey (mebi) şayet hazır ve gözünün karşısında olmazsa, Şafülere göre o şeyin satışı sahih
değildir. O şeyi getirmek için akdi tehir olursa selemin akdi olması ihtimali olduğu gibi, alıcı o şeyi çok seferce kaybedebilir. Veyahut akdinin feshi
o zaman alıcıya imkan olmadığı gibi, o şeyin üzerine de müşterinin imkanı yoktur. Zira akit zimmete taalluk etmiştir. Akid olan kimse ise zimmette
hasıl olanı yerine getirmek zorundadır. Hanefi ve Hanbelilere göre: Selemin müddeti bir ay veya buna yakın bir süre ile takdir edilmiştir. Zira bu
müde vadenin en azı peşinin de en fazlasıdır. Malikilere göre ise vadenin en azı onbeş gündür. Zira bu müddet ekseri olarak pazarın farklılık
süresidir. Fakihlerin ittifakıyle vadenin mutlak olarak belli edilmesi gerekir. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

Tayin edilmiş bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. 
[37]

Bir de Peygamber {s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Vadesi belli olsun." Zira. vadesi belli olmazsa, o zaman rabbü's-Se-lemin ğarar ile karşı karşıya kalacak.
Hanefi, Hanbeli ve Şafıilere göre: Hiç bir ihtilaf olmadan belli edilmiş bir müddetin söylenmesi gerekir. Hasada kadar veyahut ekinlerin
dövülmesine kadar veya baharın başlangıcı olarak malum olan kipti senenin birinci günü olan Nevruz'a kadar tehir etmesi, hnstiyanların
bayramına, sonbaharın başlangıcı olan mihricana, hacıların gelişine, yaza, kışa vb. vakitlere kadar tehir edilmesi sahih değildir. Zira Rasülü Zişan
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Vadesi belli olsun" diye emri olmuştur. Öyle vakitlerin tümü meçhul olduğu için, anlaşmazlığa neden olduğu için
sahih değildir. Bunlar belli olan sürelerin kısmından olmadığı için, öne de alınabildiği gibi sonraya da kalabilirler. Aynı zamanda yakmlaşabildiği
gibi, uzaklaşa da bilir. Bir de İbni Abbas'tan rivayet edilen şu sözde bunu desteklemektedir:
Ekinlerin biçim vaktine veya dövülme vakitlerine diye vade belirterek alış-veriş yapmayınız. Ancak ve ancak belli olan bir aya kadar vade tespit
ederek alış-veriş yapınız. Başka bir rivayet ise şöyledir: "Maaşların verileceği vakte, biçim vaktine ve ekinlerin dövülme vaktine" diyerek alış-veriş

yapınız. 
[38]

Malikilere göre: Bu vakitleri vade olarak tespit edilip ona göre selem akdi caiz olur. Bu şekildeki olan vade örfî olarak malum olunan vakte talluk

eder. Onun için bu suretteki olan süre belli olunan "yıl başı" gibidir.
[39]

8) Müslemünfihin yani satılan şeyin cinsinin türü ve niteliği ile akit zamanından teslim vadesinin geleceği vakte kadar meydanda mev-cud olması
ve insanların elinde tamamiyle yok olmayacağının zannedil-memesi. Tahıllar gibi akit esnasında yahut vade zamanında mevcut olmazsa veya bu
müddet esnasında insanların elinde mevcudu olmazsa mahsul, meyve, süt ve benzeri şeylerde olduğu gibi selemin akdi caiz değildir. Zira teslime
kuvvet ancak halihazırda olur. Vadenin gelmesi ortasında bunun varolacağı ise şüphelidir. Zira telef olma ihtimali vardır. Şayet müslemünfîh tayin
edilen müddete kadar ortada kalabilirse teslim edebilme kuvveti de sabit olur. Daha evvel telef edecek olursa sabit olmaz. Bu kıyasa göre şayet
müslemünfih belli bir yere bağlı olunan bir şey olursa örneğin; şu belli olan bu köyün buğdayı gibi, veyahut belli olan arazinin buğdayı gibi afet ile
kökünün kesilmesi ihtimali varsa selem akdi caiz olmaz. Zira teslim edebilme kudreti tahakkuk etmemektedir ve aynı zamanda bu da lazım
olmayan bir yerde garar ve hile yapmaktır. Bunun için aktin sahih olmasına engeldir. Irak, Ceyran pınar veyahut Horasan gibi büyük bir bölgenin
veya Semerkant, Buhara ve Harran beldesi gibi büyük bir beldenin buğdayı hususunda selem yapma şekilde olduğu gibi, pazardan çekilme ihtimali
olmazsa selem akdi caizdir. Zira bu şekilde bir buğdayın kesilme ihtimali kimsenin fikrine gelmez, aynı zamanda çoğunlukla görülen bir durum,
şer'i hükümler bakımından kesin olan durumlar gibi intaç edilir. Yani değerlendirilir, meselâ: Eğer güneş çıksa, gündüz olacak. Müsbet netice için
deniliyor: Gündüz yok, öyle ise netice veriyor ki; güneş çıkmamış, "mantıkça, bu müsbet ve menfîi iki netice katidirler. Aynen öyle de: Şu âyet-i
kerime der ki: "Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba edilecek." İttiba edilmezse, netice veriyor ki: Allah'a muhabbetiniz yoktur.
Muhammedullah varsa, netice verir ki: Habibullah'm sünnet-i sen iyye-sine ittibaı intaç eder. Evet Cenab-ı Hakka iman eden, elbette ona itaat
edecek ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstahkimi ve en kısası, seksiz olarak Habibullah'm gösterdiği yoldur.
Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre: Akit ortasında müslemünfihin bulunması şart değildir. Fakat vadenin geldiği zamanda çoğunlukla bulunma ve
aynı zamanda kesilmeyeceğinden emin olunması şarttır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) selem akdi ortasında müslemünfihin var olacağı şartını
söylememiştir. Bir de iki yıl süre ile selem yapmalarını yasak ederdi. Zira bu şekildeki olan sürenin için müslemünfih, senenin ortasında kesilir.

Eğer bunlar şart olsaydı elbette zikr edilirdi.
[40]

Fakat Malikiler'e göre müslemünfıh şartsız olarak zimmette taalluk ettiği için, muayyen bir köyün ekini gibi belli olan bir şeyde selem akdi caiz
değildir. Bu kıyasa göre akarda selem akdi fakihlerin ittifakiyle caiz değildir. Hanefilerden başka bu konudaki içtihad daha faydalı ve geniştir. Aynı
zamanda Hanefılerin içtihadında şunu da unutmamak gerekir: Müslemünfıhin teslim edilme vakti gelip de saülan şeyin teslimine imkan olmayacak
şekilde varlığı kesilecek olursa, müşteri meydana gelmesini beklemekle, akdi feshetmek ve semeni geri almak arasında kendi keyfînde olur.
9) Akit kesinleşmiş olmalıdır. Aktin her iki tarafında veya biri tarafında serbestlik (muhayyerlik) bulunmamalıdır. Zira serbestlik zaruret karşısında
meydana gelmektedir. Kıyasa muhaliftir. Bunun için selemde serbestliğe zaruret yoktur. Bir de selem ğabna ve semenin eksikliği esasına bina
olmuştur. Çünkü selem akdi denildiği gibi müflislerin de alışverişleridir. Bunun için, serbestliği ruhsat yapan nassın kapsamına dahil olmaz. Bu
selem akdi meşruiyeti olmakla beraber kötü sonuçların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Zira günümüzde bazı selem akdi malın daha evvel
eksik fiyatla satılmasına ve hususi olarak tarım işleriyle uğraşanlar için, zarara dahil olmalarına neden olmaktadır. Bir de aldığı bu parayı faydalı
bir yere sarfiyatı olmadığı için veya ürün helak olduğu için, tarlasını satarak peşin aldığı paraları geri vermek zorundadır. Eğer müslemünileyh yani
satıcı ile rabbusselem yani alıcı meclisten ayrılmadan önce serbestliği iptal etmek için ittifakları olursa, aynı zamanda re'sülmal, müslemünileyhin
elinde ise Züfer'den başka Hanefılerin ittifakiyle akld caiz olur. Eğer re'sülmal telefe giderse o zaman akid caiz değildir. Zira re'sülmal bu konuda



müslemünileyh üzerinde deyn-dir. Selem ise, deyne karşı olmaz. Re'sülmal yani semen eğer kıyemi veya misli bir ayn olursa, ayb serbestliğini ve
görme serbestliğini şart et-jnek, selemi ifsad etmez. Zira bu iki serbestlik, bedele sahip olmaya engel değildir. Müslemünfıh de ittifakla, görme
serbestliği (muhayyerliği) sabit değildir. Zira bu şekildeki olan serbestlik insanın zimmete değin olarak sahip olduğu şeyde cereyan etmez. Zira bu
şekildeki olan serbestliği öngörmenin faydası yoktur. Asıl itibariyle bunun faydası müşteri tarafından beğenilmeyecek olursa görülmesi esnasında
hazır olmayan mebiin geri verilmesidir. Müslemünfih olan mebi ise, muayyen bir ayn değildir. Aksine misilleriyle ödenen bir deyndir. Görülmesi
halinde görme serbestliğiyle geri verilebilecek olursa, eskisi gibi bir daha deyn olur ve bir başka mislin ödenmesi gerekir. Bunun reddi de
muhayyerlik reddi ile olur. Bunun için selemin akdi sahih olması için, satılan şeyin niteliklerinin belli edilmesi yeterlidir. Niteliklerin açıklanması,
gözle görmenin yerini tutabilir. Müslemünfihte kusurun serbestliği yoktur. Zira böyle bir şey, aktin kendisi ile tamamladığı kabzın meydana
gelmesine engeldir.
10) Ebu Hanife'ye göre buğday ve arpa gibi masraf ve harcamaların ve teslim yerinin açıklanması selem akdinin caiz olmasında şarttır. Ebu Yusuf
ve Muhammed'e göre şart değildir. Eğer akit yeri taşımayı ve masrafı gerektiren şeylerin verilmesi için, anlaşmazlığa götürürse o zaman onların
ittifakiyle öyle şartların açıklanması lazım gelir. Ebu Hani-feye göre akit yeri müslemünfih için, belli olmaz. Zira selem akdi mutlak olarak
yapılacak olursa, o zaman aktin yeri teslim için yer olarak olmayacağı gibi, aktin yapıldığı yer müslemünfıh için de bir yer olarak taayyün olmaz.
Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre akit yeri teslim için yer olarak taayyün olur. O zaman tartışma ortadan kalkar ve selem de sahih olur. Bunlara
göre teslimin vacip olur şekli akittir. Aynı zamanda akit de o yerde meydana gelmiştir. Fakat bunların cevabı şöyledir: Akit, her iki taraflarla
bağlıdır. Akdin yerine kaim ve bağlı değildir. Şu halde akit o yerde meydana gelmiş değildir. Belki o yerde var olmuş, sonuç olarak Ebu Hanife'ye
göre ücretin ödenme yeri tayin olmadığı takdirde akit sahih değildir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre sahihdir. Şayet kiralanan Şey araba veya ev
olursa o zaman bunların ücretleri o arazilerinin ve o evinin bulunduğu yerde teslim edilir. Eğer o şey hayvan gibi ise yürü-rneye başladığı yerde
ücret alınır. Şayet boya yerine götürülen bir kumaş olursa ücreti kumaşın teslim edildiği yerde verilir. Eğer o şeyin teslimiyeti zor bir yerde ise
denizde veya dağın tepesinde olursa o zaman aktin yapıldığı yere en yakın yerde ücret ödenir. Eğer müslemünfih inci, mücevherat vb. gibi olursa
aynı zamanda masrafı da olmazsa bu mese-!ede Hanefilerinin iki görüşü vardır. Birincisi: Ebu Yusuf ve Muham-ined'in görüşleri gibidir. Yani akit
yeri teslim yeri taayyün olur. îkincisi ise rabbu's-selem ve müslemü iley nerede birbiriyle karşılaşırsa o şeyin orada teslimi gerekir. Bu rivayet diğer
rivayete göre daha sahihdir. Malikilere göre: Ödeme yerinin taayyün edilmesi gerekir. Şafıilere göre: Müs-lemünfîh teslime elverişli olmayan yerde
teslim edilirse veyahut elverişlidir fakat götürmesi masraflıdır. O zaman müslemünfihin, yerinin taayyün edilmesi gerekir. Örfe göre akit yeri
teslimin yeri olarak kabul edilir. Hanbelilere göre: Şayet akit yeri gemi veyahut geniş ova gibi bir yerde olmazsa teslim yerinin söylenmesi

gerekmez. Eğer anlaşmazlık hali olursa o zaman akdin yapıldığı yer, teslim için belli eder.
[41]

11) Satılan şeyin, zimmette sabit olması, imkan olan mallardan olması lazımdır. Onlar da misliyattır. Satılan şeyin, mekilat yani ölçülebilir veya
mevzunat yani tartılabilir veyahut zer'iyyat yani uzunluk ölçüsü ile ölçülebilir, yahut da mütekari a'dad: Yani birbirine yakın sayıyle alınıp satılan
şeylerden olması lazımdır. Tahıllar, meyveler, un, kumaş, pamuk, keten, demir kurşun, ilaç, ceviz ve yumurta gibi.. Zira mekilat ve muvzunatın
miktar yahut da sıfatlan cihetiyle -pek az farklılıklarından başka- hiç bir fark yoktur. Zira bunların misilleri olabilir. Uzunluk ölçüsü ve sayı ile
alınıp satılması birbirine yakın şeyler de, onlarda bilgisizlik az olduğu için, onlarda anlaşmazlık meydana gelmez. Eğer birbirinden farklı sayıyla
ve uzunluk ölçüsüyle satılan şeyler gibi sıfatla belli edilemeyen bir sıfattan olursa yani kavun, karpuz, nar, ayva, keller, paçalar, keresteler, inciler,
deriler, mücevhereler, akarlar ve evler gibi olursa bunlarda selem akdi caiz değildir. Zira bunların sıfatları belli edilemeyen sıfatlardandır. Örneğin;
bir inci başka bir inci ile, bir hayvan başka bir hayvan ile, bir akar başka bir akar ile arasında çok derece bir farklılık vardır. Zira bunlann arasındaki
olan küçüklük, büyüklük, yuvarlaklıklarının güzellikleri çok fazla farklar vardır. Aynı zamanda farklılık sebebiyle fiyatları da farklı olur. Bu
nedenle öyle satışlardaki satışlar belli olmayan satış gibi olduğu için caiz değildir. Hanefılere göre öyledir. Malikilere göre ise Rabbu's-Selem eğer
cinsi, miktarı ve sıfatı bilinen bir şeyi şart koşarsa, ölçülen şeylerde ölçü ile tartılan şeylerde tartı ile, uzunluk ölçüsü ile ölçülenlerde ve sayılmayan
şeylerde de sıfat ile cinsi, sıfat ve kederi bilinen bir şey olması halinde; nitelik ile tespit edilen şeylerde de edilemeyen şeylerde de selem akdi
sahihdir. Hanbelilere göre: Niteliği ile tespit edilebilen şeylerde selemin akdi sahih olduğu gibi, tartılan ve ölçülen şeylerde de selem akdi sahihdir.
Fakat belli edilmeyen şeylerde selem akdi sahih değildir. Adedi birbirine yakın olan tüm şeylerde selem akdi sahihdir. Fakat farklı olan adedi
şeylerde iki görüş vardır. Birinci görüş sayı ile selem akdi sahih olur. İkincisi ise ancak ve ancak tartı ile selem akdi sahih olur. Buna kıyasen Şafii

ve Hanbeli görüşleri Hanefi görüşüne yakındır. Malikilere göre ise sıfat ile tespit olmayan şeylerde selem akdi sahihdir.
[42]

 
Hayvanlarda Selem
 
Cumhura göre kuyruk yağlarında, iç yağlarında tartı ile selem akdi ihtilafsız olarak caizdir. Hayvanların zatında ise selem akdi ihtilaflıdır. Hangi
şekilde olursa olsun hayvanda selem akdi caiz değildir. Zira İbni Abbas'tan gelen rivayete göre Peygamber (s.a.v.) hayvanda selem akdini
yasaklamıştır. Başka bir cihette de ise hayvanların maliyetinin meydana gelmesinde yine farklılıklar vardır. Bunun tesbitine çare yoktur. Semende
farklılığa neden olan sıfatları, hepsini birbirleriyle incelemek suretiyle dahi meydana konulsa yine böyle olur. Bu meseledeki olan farklılıklar ve
ayrılıklar ise birbirinden farklı diğer adedi şeylerde olduğu gibi ihtilafa götürür, bu kıyasa göre bazı kimselerin yaptığı gibi kuzularda selem akdi de
sahih değildir. Zira bunun mislini tespit mümkün değildir. Maliki, Şafii ve Hanbeliler'e göre: Hayvanlarda karz caiz olduğuna göre selem akdi de

caizdir. Müslim tarafından Peygamber (s.a.v.)'in altı yaşında bir deve borç aldığı rivayet edilmiştir. 
[43]

Ebu Davud da Peygamber (s.a.v.)'in Abdullah b. Amr b. el-As (r.a.)'a vadeli olarak iki deve mukabilinde bir deve satın almasını emretmiştir. Bu ise
bir karz değil, bir selemdir. Zira bunda hem fazlalık, hem de vade vardır. Hayvanda selem yapılmasını yasaklayan hadis-i şerif ise şöyledir: İbn'us-
Sam'ani el-İstilam adlı eserinde onun hakkında şöyle demektedir: "hakim tarafından tahric edilmiş olmakla birlikte sabit demidir. "Ancak bu
mezheplere göre hayvanda selem akdinin yapılmasının şartı şöyledir: Hayvanın sıfatı, yaşı, erkek veya dişi olduğu, rengi, yaklaşık olarak eninin
boyunun da tesbiti lazımdır.
Ebu Hanifeye göre kemikli ette selem akdi caiz değildir. Zira öyle etlerde semizlik, zayıflık, kemiğin azlığı ve çokluğu vardır. Bunun için



anlaşmazlık ve bilgisizlik meydana geldiği için öyle ette selem akdi caiz değildir. Bunun gibi yine Ebu Hanife'ye göre kemiğinden ayrılmış ette de
selem akdi caiz değildir. Zira bu ette de semizlik ve zayıflık vardır. Zira öyle ette de tartışma söz konusudur. Ebu Yusuf, Muhammed, Maliki
Safıiler ve Hanbelilere göre: Ette selem akdi sahihtir. Fakat sıfatlarının açıklanması şarttır. Etin cinsi tesbit edilirken koyun mu inek eti mi
olacağının; nev'i tespit edilirken erkek mi dişi mi, burulmuş mu burulmamış mı, besi mi yoksa otlak hayvanı mı olacağının belirtilmesi, yaşı tespit
edilirken, yaşında mı olacağının söylenilmesi; niteliği tespit edilirken semiz mi, zayıf mı, orta mı olacağının söylenmesi; etin buttan mı, koldan mı
veyahut kaburgalardan mı olacağı söylenirken yerinin belli edilmesi örneği sekiz ntıl gibi kederininde belli edilmesi lazımdır. Zira Rasû-lü Zi'şan
ve Fahri kainat (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Her kim selem yaparsa miktarı belli olsun, ağırlığı belli olsun." hadisin zahirine bakılırsa tartılabilir her şeyde selemin sahih olmasına delalet eder.
Bir de hayvanda selem akdi sahih olduktan sonra ette bittarı-ki evla şahindir.
Cumhura göre balıklarda selem akdi sahihdir. Ebu Hanife'ye göre küçük balıklarda ölçü ile ve tartı ile selem akdi sahihtir. İster tuzlanmış olsun
isterse olmamış olsun farkı yoktur. Zira küçük balıklarda semizlik veya zayıflık farkı yoktur. Birde kemiğinde de fark olmaz. Bu mezhebe göre
büyük balıklarda ise zahir rivayete göre nasıl olursa olsun tartıldıktan sonra selem akdi sahihdir. Hanefilere göre kumaşta selem akdi caiz değildir.
Zira kumaşlar misli şeylerden değildir. Fakat eğer niteliği, cinsi, kalınlığı ve türü, eni, boyunun ve dokumasının sıklığının açıklanması olursa o
zaman istihsani olarak kumaşlarda selem akdi sahih Olur. Çünkü insanların ihtiyaçları öyle kumaşlarda olduğu için misli Şeylerden sayılmaktadır.
Şayet kumaş ipek olursa o zaman esas olan görüşe göre: "Ağırlığının belirtilmesi kayıtsız olarak lazımdır. Farklılığına göre de fiyata hükmedilir.
Cumhura göre kumaşlarda selem akdi caizdir.
Hanefîlere göre: Samanda yük belirtilerek selem akdi caiz değildir. Zira iki yük arasında ğabni fahiş vardır. Fakat belli edilen kantarlarla tartılması
caizdir. O zaman farklılık kalmaz, hüküm odunda da aynıdır. Bağ olarak caiz değildir; fakat belli edilen kantarlarla caizdir. Ekmekte ittifak ile
selem akdi sahih değildir. Zira küçüklük ve büyüklükte ekmekler arasında pek olarak farklılık vardır. Ekseriyete göre ne kadar tartı ile de olsa yine
selem akdi ekmek de sahih değildir. Zira pişme cihetinde ekmekler arasında farklılık olduğu için selem akdi sahih olmaz, bunun için bu meselede
cehalet anlaşmazlığı meydana getirir. Bu görüş Ebu Hanife, Muhammed ve Şafiiye göre böyledir. Ebu Yusuf a göre ise belli olunan bir türü, belli
olunan bir ağırlık kaderi belli olunan bir süre şart yapılırsa o zaman caizdir. Malikilere ve Hanbelilere göre ölçeği belli olsun, ağırlığı belli olsun"
hadisinin zahirine göre bu şekildeki olan tespiti mümkün olduktan sonra ateşin üzerine bıraktıktan sonra ekmek olsun veya benzeri olsun selem
akdi sahihdir. Zira ateş bu gibi şeyler üzerindeki etkisi örfî olarak belli olunan bir şeydir. Bir de kuruluğu ve rutubetinin belli edilmesi mümkün
olur.
Ebu Hanife'ye göre: İster sayı ile olsun ister tartı ile olsun selem caiz olmadığı gibi ekmek de borç alınması da caiz değildir. Ebu Yusuf a göre sayı
olmamak şartıyle, ağırlık ile ekmeğin borç alınmasını caiz olarak kabul etmiştir. Muhammed'e göre ise insanların adeti ve ihtiyaç konusu olduğu
için, ister ağırlık ile ister sayı ile olsun, ekmeğin borç alınması caizdir. Ekmek gibi misli şeylerde yine kabul etmiştir. Hanefılerde fetva bu görüşe
göredir. Malikilere göre: İnsanların bu işe ihtiyaçları olduğu için, ne kadar tanelerinde fark var ise de misli şeylerden olduğu için, ister sayı ile
olsun, ister tartı ile olsun ekmeğin borç alınması caizdir. Şaftinin en asah kavline göre ve Hanbelilere göre ekmeğin borç alınması caizdir. İster
ağırlık ile olsun, ister sayı ile olsun farkı yoktur. Çünkü çağlar boyunca tüm belde halkı bu meselede icma etmiş ve aynı z£ manda kimse tarafından
itiraz edilmemiştir. Bir de Hz. Aişe validemizin de şöyle dediğini rivayet etmektedir:
Ey Allah'ın Rasûlü" dedim. "Komşular bizden ekmek ve hamur mayası borç istiyorlar: Bazıları fazla bazıları da noksan olarak geri veriyorlar?"
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Bunda bir itiraz yoktur. Bu gibi şeyler insanların birbirine ihtiyaçlarıdır. Bunların borç alınıp verilmesi de fazla
alıp noksan verme maksatları yoktur." Yine orda isnadi ile Muaz b. Cebel'den şu rivayet gelmektedir: "Muaz b. Cebel'e ekmek mayasının borç
alınıp verilmesi hakkında soru sorulmuş, o da şöyle demiştir. Fesubhanallah! Böylesi güzel ahlaktandır. Büyüğünü al, küçüğü ver, küçüğü al,

büyüğünü ver! Sizin en hayırlınız ödemesi en iyi olandır. Ben Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyururken dinlendim.
[44]

Şafülere göre selemin rükünleri yedi tanedir:
1- Sığadır. Bu da müslimin icabı sana şu kadar parayı şu kadar buğdayı üzerine selem olarak verdim. Ve müslemün ileyhin kabul ettim demesidir.
2- Alıcı ve satıcıdır. Bunların şartları erginlik çağına girmek ve kendi, rızası ile bu akdi yapmak ve üzerine haciz konulmamış olmak.
3- Sermayedir; bunun şartları şöyledir:
a) Kendisinden menfaat verecek bir şey olmak.
b) Temiz ve tahir olmak.
c) Onda tasarruf etme salahiyetine sahip olmak.
d) Teslim edilebilecek bir vaziyette olmak.
e) Akit zamanında hazır olmadığı takdirde mikdannı söylenmesi.
f) Akit meclisinde teslim edilmesi, eğer teslimden evvel müşteri ile satıcı birbirinden aynlırsa o zaman akit fasid olur.
4- Müslemün fih, bunun da şartlan vardır:
a) Peşin olmaması.
b) Akit yapılan yerde müslemünfîhin teslim edilmesi (taşıması masraflı olmazsa).
c) Taşıması masraflı olursa üzerine akit yapılan şeyin teslim edileceği mahallin beyan edilmesi, üzerine para verilen şey peşin de caiz olduğu gibi
borç ile de olabilir. Borçlu olursa hem müşteri hem de satıcı tarafından vaktinin belirlenmesi gerekir.
5- Selemin vadesi geldiği vakit satıcının onu teslim edecekbir iktidara sahip olması. Örneği; bir kimse hurma bulamıyacağını bildiği halde hurma
üzerine selem akdini icra ederse yapılan akit batıldır. Ancak ve ancak normal olursa zamanında bulunan bir şey üzerine selem akdi yapılması caiz
olur. Bir kimse buğday gibi tahıllar üzerine para verir. Fakat vadesi geldiği vakit, kuraklık nedeniyle hiç bir yerde bunlar bulunmazsa isterse akdini
fesh edip parasını geri alabilir. İsterse buluncaya kadar bekler.
6- Müslemünfihin ölçü veya tartıyîe veyahut sayı ile miktarının belli edilmesi gerekir.                          
7- Sıfatların bilinmesi. Bu vasıfların her ikisinin ve iki adil şahidin bildikleri bir dil söylemesi gerekir. Bir kişi başkasıyle selem akdini icra ederek
parasını vermeyip bir başkasına havale ederse parasını aynı yerde teslim ederse yine caiz değildir. Müslemünileyh, yani satıcı teslim aldığı parayı
müsleme, yani müşteriye geri verip emanet ederse caizdir. Semen para olacağı gibi menfaat da olabilir. Örneğin; bir yıla kadar oturmak hakkı



verildiği gibi bir miktar buğday karşısın da caizdir.
[45]

Selemin hükmü budur: Müslemünfîhte borç ile vermek üzere rab-bü's-selemin yani müşterinin mülkiyeti sabit olur. Buna kıyasen muayyen
veyahut zimmette sıfatı tespit edilen re'sülmalda yani semende de müslemünileyhin yani satıcının mülkiyeti sabit olur. İnsanların ihtiyaçlarını
yerine getirmesi için ruhsat olarak selemin hükmü kabul edilmiştir. Fakat satış akdinde şart olmayan bazı özelliğiyle beraber sahih olur. Selem
akdinin özel şartlan olduğu için, selem akdi bey akdinden ayrılmıştır:
1- Kişinin selemin re'sülmali ile cinsinden olmayan bir şeyi satın almasıdır. Bunu Hanefİler şöyle izah etmişlerdir. Kabzdan evvel selemin
re'sülmalinin değiştirilmesi caiz değildir. Paranın değiştirilmesi ise borç olarak caizdir. Zira selemde re'sülmalin kabzedilmesi şarttır. Değiştirilmesi
gerçek olarak kabzın kısmından değildir. Zira müslemünileyh yani satan o zaman re'sülmalin aynısını almaz belki bedelini almaktadır. Bedeli ise o
değil başkasıdır. Satışta ise paranın kabzedilmesi şart değildir. Aynı zamanda bedel de onun yerine geçer. Onun gibi sarfın iki bedelinin, selemin
bedeli gibi değiştirilmesi caiz değildir. Zira her iki bedelin de sarfta kabz edilmesi şarttır. Müslemünfihin kabzden evvel değiştirilmesi, belli olan
satılan şeyin değiştirilmesi gibi caiz değildir. Zira o, taşınabilir bir mebidir, ne kadar deyn olsa yine öyledir. Kabzdan evvel taşınabilir mebinin
satılması caiz ol: madiği gibi, kabzden evvel de müslemünfihinin satılması ve veya değiştirilmesi de caiz değildir. Selem akdi fesh olur veya akit
tarafları ikale yapacak olurlarsa hali hazırdaki olan selemin re'sülmalinin müslemünileyh ile değiştirilmesi yine caiz değildir. Şu halde müslemin
yani müşterinin müslemünileyh yani satıcıdan malın hepsini kabzetmeden önce re'sülmal ile bir şey alması caiz değildir. Bu görüş istihsanı olarak

Hanefî mezhebinin üç ilim adamının ittifaklarıdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
[46]

Selem yaptığın şeyi veyahut verdiği semeni al" Şu şekilde fesh halidir. İbni Ömer'in rivayeti şöyledir: "Her kim her hangi bir şeyde selem akdi
yapacak olursa ancak selem yaptığı şeyi veyahut re'sulmalini alsın."

İbrahim b. Said el-Cevheri dedi ki: 'Ya Selem yaptığı şeyi veya re'sulmalini alsın. 
[47]

Ebu Davud'un da Sünenin'de şu rivayeti vardır: "her kim bir şeyde selem yapacak olursa, ondan başkasına gözü olmasın." Zira ikale yani fesh, aktin
tarafları dışında kalan üçüncü bir kişi hakkında yeni bir satıştır. Buradaki olan üçüncü şahıs ise şeriattır. Zira re'sülmal mebî olarak kabul edilir. Bu
meydana geldiği vakit, re'sülmal ile mebî arasında bir birine benzerlik meydana gelir. Kabzden evvel mebî de tasarruf caiz olmadığı gibi, onun gibi
şeylerde de tasarruf caiz değildir. Sarf bedellerinin ikaleden sonra ve kabzden evvel değiştirilmeleri fakihlerin ittifakıyle caizdir. Zira sarfın bedeli
belli edilmek ile belli olmaz. Şayet dirhemlere karşı dinar satılacak olursa kabzden evvel bunların değiştirilmesi caizdir. Bu da ikale meclisinden
ayrılmadan evvel bunların bedellerinin verilmelerinin meydana gelmesiyle olur. Selemde ikaleden sonra, ikale meclisinde re'sülmalin
kabzedilmesinin ikalenin caiz olması için şart olmadığı üzerinde de fakihlerin ittifakları vardır. Zira ikale akdi, her bakımdan selem akdini yeniden
yapmak hükmünde değildir. Zira akit meclisinde selem akdinde kabzın şartı ne kadar olursa da, borca karşılık borcun satışından korunmak içindir.
Aynı zamanda müslemünfıh ikale ile sakıt olmuştur. Birde müslemin ileyh hakkında bu, bağlayıcı bir şart değildir. Bunun için borcun borç ile satışı
tahakkuk olmamaktadır. Bunun için ondan kabz şart değildir. Sarfta ise ikalenin sahih olması ancak ve ancak kabz ile meydana gelir. Zira eğer
ikale Ebu Yusuf gibi, yeni bir satış olarak kabul olursa o zaman nedeni zahirdir. Eğer bizler ikaleyi Ebu Hanife'nin görüşü gibi, -akit tarafları
hakkında bir fesih olarak kabul edecek olursak, o zaman bu ikale şeriata göre bir satış olur. Zira Ebu Hanife'ye göre bu ikale, akdi yapanlarından
başka yeni bir satıştır. Bu halde ikale bir satış olduğu için, borcun borç ile satılmaması için, her iki bedelin de kabzedilmesi gerekir. Selemin akdi
fasit oldukttan sonra bir de kabzden evvel değiştirilmesi ittifakla caizdir. Zira böyle bir aktin selem hükmüne girmediği için, başka deynlerde
olduğu gibi değiştirilmesi caiz olur. İmam Malik, müslemünfihin yiyecek olduktan sonra bunun caiz olmadığını söylemiştir. Zira Rasûlü Ekrem
(s.a.v.) yiyeceklerin hepsini el altına kabz edilmeden satılmasını yasak etmiştir. İmam Şafii ve İmam Ahmed'den bir rivayete göre ise böyle bir
satış caizdir. Zira mal sahibi ikale sebebiyle re'sulmaline sahip olmuş ve bu müslemünfihi teslim etmekten ibra edilen müslemünileyhin zimmetinde

bir deyn olmuştur. O-nun için bununla dilediği şeyi istediği kimseden .satın alması caizdir. 
[48]

2- Selemin sahibi re'sülmalinin yani semenin ve müslemünfihin yani malın bazı kısmında vadesinden evvel veya sonra öteki tarafın nza-sıyle alacak
olursa, bu caizdir. Bu şekildeki aldığı re'sülmal de ikale olarak kabul edilir. Geri kalanlarda ise selem devam eder. Cumhurun görüşü bu şekilde
kabul olmuştur. Zira re'sülmalin alınması aynı zamanda ikaledır. Şayet tümünde ikale yapacak olsa ittifakla caizdir. Bir kısmında ikale yapması
halinde de caiz olur. Örneğin aynların satışında ikale caizdir. Zira ikale akdin feshedilmesi ve aynı zamanda da kökten iptal edilmesidir. Şu halde
tercih edilen görüş, satış değildir. İmam Malik ve Kadı Ibnu Ebi Leyla'ya göre ise bu şekildeki olan ikale caiz değildir ve fasid olarak kabul
etmişlerdir. Zira rabbü's-selem, re'sülmalin geri kalan kısmını da geri alır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sen ya selem yaptığı şeyi yahut re'sülmalini al" her birinden bir parça alan, ne bunu ne ötekini almış olur. Bir de re'sülmalin bir parçasını alırsan
aktin fesh edilmesini tercih ediyorsan, onun için akit hepsinde fesh olur. Şu halde ya hepsinde ikale yapar veyahut hepsim alır. Buna göre
Cumhurun cevabı şöyledir: Hadis-i şerifteki olan murad re'sülmal ile müslemünfihten başka bir şeyin alınmasını nehy etmiştir. Satışta ise." akit

tarafları mebiin bir kısmında ikale yapacak olurlarsa fakihlerin ittifakıyle caiz olur.
[49]

Yine şayet ra'bbü's-selem re'sülmalin hepsini, karşı tarafın rızasıyle alacak olsa veyahut selemin hepsine ikale yapacak olsa, yahut re'sülmal
üzerinde sulh yapacak olsa, ittifakla bu sahih bir ikaledir. Selem de fesh olur. Rabbü's-selem yani müşteri selemin geri kalan kısmında acele etmek
için vadesi daha gelmeden re'sülmalin bir parçasını alacak olsa, bu şart caiz değildir. Ebu Hanife ve Muhamrned'e göre de bu sahih bir ikaledir.
Zira bu şart vade mukabilinde bir bedel manasına gelmektedir. İkale fasitı şartlarla batıl olmaz. Zira onlara göre ikale bir fesihtir. Satışın aksine
ikale sahih, şart ise batıldır. Zira satış yani bey fasid şartlardan tesirlenir. Zira bey'de fasid şartlar ribaya götürür. İkale ise satışın kökten
kaldırılması olduğu için, ribanın olması tasavvur olunmaz. Ebu Yusuf a göre bu fasid şart ile ikale batıl olur. Aynı zamanda selemin hepsi vadesine
kadar, olduğu gibi kalmak şekliyle devam eder. Zira onun yanında ikale yeni bir satıştır, satış ise onda ribanın mümkün olması için fasit şart
sebebiyle batıl olur.
3- Müslemünileyh'in (yani satıcı) rabbü's-selemi, kabul ve rızası olmaksızın rabbü's-selemde ibra etmesi caiz değildir. Eğer Rabbü's-selem kabul
edecek olursa, o zaman kesinlikle vazgeçmek sahih olur. Bununla beraber de selem akdi de batıl olur. Zira semende vazgeçmek sebebiyle kabz
edilmemesi meydana çıkar. Rabbü's-selem vazgeçmeyi kabul etmezse o zaman selemin akdi devam eder. Şu halde satış akdi öyle değildir. Zira



satıcı müşteriyi satılmış olan o şeyin semeninden vazgeçi-recek olursa sahih olur. İster müşteri kabul etsin ister etmesin farkı yoktur. Fakat
müşterinin reddetmesiyle yalnız ibra ve vazgeçme reddolur. Zira vazgeçmekte, sevap yoluyla mülkiyetine vermek manası vardır. Bu da minneti

kabul etmemek için kabul edilmemiştir.
[50]

Selem ve bey'in arasındaki olan fark şudur: Bey'in yani satışın sahih olması için semenin kabzedilmesi şart değildir. Selem akdinin sahih olması
için mecliste re'sülmalin kabzedilmesi şarttır. Şayet karşı tarafın kabulü olmazsa İbra ve vazgeçmek sahih olacak olursa, selem akdi sahibinin rızası
olmazsa da fesh olmuş olur. Bu da caiz değildir. Zira akidler-den birisi yalnız olarak akdi fesh edebilmez bunun için öyle bir ibra ve vazgeçmek de
sahih değildir. Semende İbra durumu ayrıdır. Semenin ibra edilmesi satışın feshini meydana getirmez. Zira satışda semenin kabzedilmesi şart
değildir. Şayet rabbü's-selem yani müşteri müslemünfih'ten vazgeçecek olursa müslemünileyhin yani satıcının kabulü olmazsa da yine bu
vazgeçmek şahindir. Zira müslemünfihin kabzedilmesi şart değildir. Onun için bu kabulsüz olarak sahih olur. Zira Şer'i olarak kabul edilmesi
vacip olmayan bir bortan vazgeçilmesi, sadece vazgeçmenin hakkını ortadan kaldırmaktır. Bunun için o vazgeçme imkanına sahiptir. Mebide ibra
ve vazgeçme sahih değildir. Şu halde aynların mülkiyetine ibra ve vazgeçmesine yol yoktur. Fakat aynlann mülkiyetinin nakledilmesi caizdir.
Örneğin; bir kişi kendi mülkünün mülkiyetinde olan bir şeyin mülkiyetini iskat yani düşürme edecek olursa, onun mülkiyetini yine düşür-mez yani
ona mülk olmaya devam eder. Eğer her hangi bir kimse başka bir kişide çalınmış veya emanet olarak bırakılmış bir şeyi varsa, ondan sonra o şeyi
ibra ve düşürme edecek olursa, bu ibra ve düşürme sahih olnız. Yine eskisi gibi malı sahibine mülk olarak devam eder,
4- Satışta havale, kefalet ve rehin, hem semen hem de mebide caiz olduğu gibi, selemin re'sülmalini hazırlardan bir kimseye kefalet, re'sülmalin
mukabilinde havale ve rehin de caizdir. Hanefilerin tümüne göre müslemünfihte de aynı şekilde caizdir. Zira bu akitlerin şarüanyle beraber rüknü de
vardır. İmam Züfer'e göre bunların tümü müslemünfihte caizdir. Fakat bunlar re'sülmalde caiz değildir. Zira havale, kefalet ve rehin akitleri,
meclisten sonra kalması caiz olduğu için, aynı zamanda da teşvik yani belgelendirilmesi için meşruiyeti olmuştur. Re'sülmal ise tehir olmaz.
Selem akdinde: Müslemünileyh'in re'sülmali muhalünaleyh yani kendine havale olunandan veya kefilden veyahut selem sahibinden kab-zetmesi
vacipdir. Aynı zamanda rehinin, akdi yapan tarafların meclisten birbirinden ayrılmadan evvel telef olması lazımdır. Bunun şartı da reh-nin
kıymetinin, re'sülmala denk veya daha fazla olmasıdır. Zira müslemünileyhin hakkı, şu şekilde, rehnin kıymetine nakli olur. Şayet bu kıymet,
re'sülmale denkse veyahut daha fazla ise re'sülmalin kabzden sonra akdi yapan tarafların ayrılması meydana gelir. Zira rehnin kabziyeti aynı
zamanda hakkını almaktır. Çünkü bu, mürtehinin aleyhine tazmi nat altında meydana gelen bir şeyin kabzedilmesidir. İster bu meselede haddi aşsın,
isterse ayıplı olsun ister haddi aşmasın ve her halükarda bir aybı olmasın telef olmasıyle beraber onun hakkında tazminat kesinleşmiş olur. Bu
şekilde mürtehin ile rahin arasında bir değişine meydana gelir. Yani bu meselede müslemünileyh ile selem sahibi arasında değiştirme meydana

gelir. Bu ise re'sülmalin kabzedilmesinden sonra birbirlerinden ayrılmalarını intaç eder.
[51]

Eğer rehinin kıymeti re'sülmaldan az ise akit rehin miktarınca gerçekleşir, diğer geri kalan payında da batıl olur. Şayet rabbü's-selem ve
müslemünileyh kabz olunmadan evvel birbirinden ayrılacak olurlarsa, selem batıl olur. Hata muhalünaleyh yani kendisine havale edilen ve kefil,
müslernünileyhiyle kalsa bile, durum yine öyledir. Fakat müslemünileyh rabbü's-selem ile beraber kalır, muhalünaleyh ile kefil gidecek olursa,
selemin akdi fasada gitmez. Zira muteber olan akdi yapan tarafların kalmaları ve birbirinden ayrılmamalarıdır. Çünkü kabz aktin hakları arasında
yer almaktadır. Akdin temeli ise akdi yapan taraflardır. Bunun gibi rehinde de aynı şekildedir. Şayet rehin her iki tarafın ayrılıncaya kadar hilaketi
olmazsa, re'sülmalin kabziyeti olmadığı için selem akdi fesada gider. Müslemünileyh o rehni sahibine geri vermek için yükumludur. Burada selem
hakkında söylediğimiz bütün özellikler sarf akdinde de geçerli olur. Bu hükümlerin hepsi re'sülmalla ilgilidir. Müs-lemünfih ile ilgili hükümler ise:
Havaleyi yapan kimse, bizzat havale akdi ile o hakdan vaz geçer, bu işde müslemünfihin vadesi gelse teslim edilmesi muhalünaleyhe vacip olur. O
zaman rabbü's-selem yani müşteri muhalünaleyhten re'sülmaim teslimiyetini istecektir. Muhilden yani havale edenden istemez. Kefalette rabbü's-
selem kendi keyfindedir. İsterse asıl kişiden, isterse kefil olan kimseden, isteyebilir. Rehinde rabbü's-selem müslemünfihi kendine mülk
edininceye kadar rehni yanında bırakabilir. Geçmiş olan konular Hanefilerden başka Cumhura göre re'sülmal mukabilinde havale, kefalet, ibra ve
rehin caiz değildir. Zira re'sülmalin hakikaten kabzedilmesi selemin sıhhati için, prensip ve temel olarak bir gerçektir. Fakat Malikiler malumumuz
gibi, kabzın üçgün müddet ile tehir edilmesini caiz olarak kabul ederler.
5- Karma karışık olan re'sülmalin kabz edilmesi: Eğer müslemünileyh, re'sülmali kabzedip onun nebehrec veya züyuf olduğunu veyahut onda
başkasının hakkı bulunduğunu yani müstehak veyahut suttuka veya da ayıplı olduğunu görecek olursa, rabbü's-selem yani müşteri bunu ya kabul
eder veya kabul etmez. Birinci hipotez: Rabbü's-selem onu doğru olarak kabul ederse: Onu iade etmede serbesttir. Başka taraftan ise re'sülmal ya bir
ayn olur o zaman tayin ile belirlenmiştir. Veyahut bir deyn olur, deyn olsa tayin ile belli olmamış demektir. Eğer bir ayn olursa: Müslemün ileyh de
onda başkasının hakkı vardır dese yani satılan şeyin tümünü veya bir payının satıcıdan başkasının mülkiyeti altında olduğunu meydana çıkmasıdır.
Örneğin; satılan şey bir vakıf malı olarak meydana çıksa, re'sülmalin başkasına ait olması da bunun gibidir. Müslemün ileyh re'sülmalda bir kusur
olduğunu görürse, şayet hak eden kişi bunu geçerli kabul ederse o zaman akid sahih olur. Onu kabul etmezse batıl olur. Eğer müslemüileyh kusurla
beraber kabul ederse o zaman akid geçerli olur. Şayet kabul etmezse selem batıl olur. Bu aybın ortaya çıkartılması ister taraflarının ayrılmasından
evvel olması ile sonra olması arasında fark yoktur. Eğer re'sülmal deyn olursa; müslemünileyh yani satıcı bunu kabzedip karışık olduğunu görürse
onun karışık olduğunu ya selem meclisinde veya ayrıldıktan sonra tesbiti meydana gelir. Eğer bunun karışıklığını selem yerinde görürse, eğer hak
edilmiş yani müstehak olarak meydana çıksa, kabzın sahih olması için, hak sahibinin geçerli kabul etmesine bağlıdır. Şayet geçerli kabul ederse
caizdir. Onun aksi ise aksi olur. Dirhemler dörde ayrılır:
a) Ceyyid dirhemler: Kalitesi tam gümüş olup ticari işlerde kulladır. Beytulmale bırakılır.
b) Züyûf ise beytül malin kabul etmeyip aynı zamanda da reddettiği paradır. Lakin bu züyuflarla tacirler ticaretlerinde bununla alış-veriş yaparlar.
Şu halde satıcıya bunların züyuf olduğunu söylenmesi gerekir.
c) Nebehrec İse tacirlerin kabul etmediği paradır.

d) Suttuka üst ve alt katı gümüş, aralan bakır olan paradır. Bunlar dirhem hükmünde değildir.
[52]

Eğer re'sülmali suttuka veya kurşun olarak müslemünileyh onu görürse, selem akdi batıl olur. Zira suttuka, dirhem cinsinden değildir. Zira insanlar
arasındaki olan alış-verişlerinde kullanılmaz. Bunun için bu suttuka vasfı cihetinde ve aslı cihetinde hakkının cinsinden değildir.
Bu şekil meydana geldikten sonra, meclisten re'sülmalin kabzından evvel iftırak meydana geldikten sonra selem akdi batıl olur. Meclisten sonra da



bir daha selem caiz olmaz. Eğer re'sülmalî züyuf yahut ne-behrece olarak tesbit ederse: Şayet müslemünileyh kabul edecek olursa, selem sahih
olarak geçmektedir. Zira züyuf hakkının cinsindedir. Zira züyuf da dirhemdirler. Lakin züyuf olma aynı zamanda kalitelik sıfatında sahip olmama
kusuru ile kusurludurlar. Bu şekilde kabul ederse, müslemünileyh kendi hakkını noksanlıkla beraber kabz etmeye razı olmuş oluyor. Eğer bunları
kabul etmeyip geri verirse, Hanefi fakihlerinin ittifakıyla, şayet geri verme meclisinde onlardan başkası ile takas olmazsa, reddettiği miktarına göre

selem batıldır. Diğer kısmına göre sahihdir.
[53]

Eğer geri verme meclisinde bunların yerine yenilerini kabz etmiş olursa o zaman kıyasa göre iade olunan az veya çok olsun, reddedilen kadannca
selem akdi batıl olur. Ebu Hanife ve Züfer bunu kabul etmişlerdir. Zira züyuf vasıf cihetiyle olmasa bile, asıl cihetiyle müslemüniley-hin
cinsindendir. Bunun için, nitelikteki hakkının kaybolmak nedeniyle, birdaha verme hakkı onun lehine hasıl olmuştur. Kendi hakkı ise hem aslında,
hem de vasfında vardır. Eğer bu ikisi bulunmazsa kabz ettiği şeylere de rızası olmazsa, kendinin hakkını kabzetmediği meydana zahir olursa; bunun
için, selem akdi batıl olur. Ebu Yusuf ve Muharnmed'e göre: İstihsanı olarak selem akdi batıl değildir. Zira zûyufun kabziyeti sahih olarak kabul
edilmiştir. Rabbü's-selem yani müşterinin kabziye-tinden sonra müslemünfihte bir kusuru olursa, bunun için kusur serbestliği vardır. İsterse kusurla
beraber kabul eder, isterse kabul etmez, geri verir. Zira rabb'üs-selemin hakkı kusursuzdur. Fakat görme muhayyerliği yani serbestliği ile şart
muhayyerliği selemde yoktur. Ey be-dayin nefsim bahtiyar ol bedahlak olma vicdanı ol. Zira vicdan ahlak kitaplarının en iyisi ve özüdür. Daimul
evkat ona müracaat etmeliyiz. İşte bu da ihyai dini İslam ile olur. Şu vatanın ve milletin ayakta tutması. Zira İslâm dini ve hududu yaşamanın
yaşaması, hem özü, hem aydınlığı, hem de temelidir. İşte bu şekildeki olan bir vatanın ve milletin uygulanması, sermedi olarak Allah'ın ihsanında
ve ikramında hali olmaz. Fakat insan tarafında layık olmayan bir insana ihsan ve ikramda bulunmak kesin olarak zulümdür. Zira akıllı insan
başkasının kusurunu görmez, kendisininkini düzeltir. Bir de ey hudbin, hudfuruş ve bencil nefsim iyice kanaat etki sende öleceksin, zira ölümden
kurtulmak yoktur. Sen görevlisin bu fani dünyada da sende fani olacaksın, enaniyeti ve benliği bırak. Seni bu dünyaya getiren zata itaat et, alemu'l
barzaha gideceğini unutma, onun tedarikini yap. Zira vücudun fenasiyle vücudun sermediyetini gördükten sonra neşeli olacaksın.
 

YİRMİNCİ BÖLÜM
 

İSTİSNA
 
[54]

 İstisna akdi. Bir sanatkâra birşey yapması mukabilinde para vermektir. Burada yapılacak her şeyin parçaları sanatkâra bağlıdır. Bu akid
zamanımızda alış-veriş cihetinde çok yaygındır. Bunun için, bu akdin hakiketinin açık olarak söylenmesi lazımdır. Bu istisnanın hukmunü
açıklamadan evvel bir kaç örneği vermek istiyoruz.
1- Her hangi bir kunduracıya veya ayakkabıcılara, bütün malzemeleri ona ait olmak şartıyle bir kundura veya bir ayakkabı veyahut onlardan bir
kaç tane ısmarlayıp parasını vermek.
2- Günümüzdeki olan tüm marangozların sanatları da bu istisna akdinin içindedir. Şu halde bir bina sahibinin marangoza tahta veya alüminyumdan
pencere, kapı, kilit ve sürgü siparişi bu akde dahildir.
3-  Mobilyacıların bütün sanatları da bu akdin içindedir. Fakihler bu istisna akdinde ihtilaf etmişlerdir. Fakat selem akdinin şartları istisna akdinde
olduktan sonra o zaman tüm mezheplere göre selem akdi olarak gerçekleşir.
Her ne kadar bu akid alış-veriş lafızlarıyle meydana gelse de yine selem akdinden sayılmaz. Zira akitlerde muteber olan ibare ve lafızlar değil, belki
akdin manasıdır. Eğer selem akdinin şartları bulunmazsa o zaman selem akdi olmaz, selem akdi olmayınca şafiilere göre akidler sahih değildir.
Fakat Hanefî mezhebine göre bütün bu akidler sahihdir. Örneğin; günümüzde sipariş yapılan malların parası aynı mecliste tesli-m edilmez. Bazı
zaman da bir payı ödenir. Bazı zaman da hiç ödenmez. Veya bazı evkatta da taksitle Ödenir. Bu suretteki olan akid ise selem akdinden sayılmaz.
Fakat akid yapanlar arasında bir ihtilaf meydana gelmemesi için, izah edilmesi lazımdır. Örneğin; mobilyanın hangi ağaçtan hangi ebatlarda
yapılacağı yani Ankara veya İstanbul mobilyası olacağı belirtilmelidir. Bir de Şafii olan kimsenin, Hanefi mezhebini taklid etmelerinde her hangi
bir sakınca yoktur. Zira bu şekildeki olan akidle-re bütün halkın ihtiyacı vardır. Zira bugün milletin ekserisi bu şekildeki olan akidleri yapmaktadır.
İstisna akidlerine harita üzerindeki ev ve dairelerin satılması da girer. Bu kısmına girmek istiyoruz. Şayet bu ev ve dairelerin nitelikleri belli,
onların içindeki malzemeleri malum, aynı zamanda demiri ve çimentosu, alıcı ve satıcı tarafından belli olursa ve parası da akid ortasında
ödeniyorsa, bu selem akdinden sayılır. Eğer paranın hepsi akid ortasında ödenmezse, bir de ne kadar malzeme kullanıldığı malum olmazsa, bu
sanatkar ile yapılan akid hükmünde olup tüm halkın öyle akidlere ihtiyaçları olduğu için, sahih olarak kabul edilmiştir. Fakat binanın niteliklerinin
müşteriye açıklanması gerekir. Bir de şeriata aykırı şartların söylememesi lazımdır. Çünkü şeriata aykırı şartlar akdi iptal eder.
İstisna akti: İcap ve kabul ile sahih olur. Müşteriye "müstasni" yani bir işin yapılmasını isteyen denildiği gibi, satıcıya da "sâni" denilir. Meydana
getirilen şeye de "masnü" ismi verilmektedir. İstisna akdi selem akdi gibidir. Zira o da meydanda olmayan bir şeyin satışıdır. O şey de sanatkarın
zimmetinde sabit olur. Fakat istisnada paranın peşin olarak verilmesi gerekmez, bir de o işin yapılmasının müddeti ile teslim edilme müddetinin
belirlenmesi lazım gelmez. Ayrıca o şeyin pazarda bulunması da gerekmez. Aynı zamanda istisna akdi icare akdi gibidir. Fakat sanatkarın o emekte

kullanacağı malzeme kendi kısmında olduğu için, icareden ayrılmıştır.
[55]

Hanefîlerce en gerçek kabul edilen görüşe göre istisna bir satıştır. Satış vaadi ve icare değildir. Makudun aleyhi şey ise yapılması sipariş edilen ayn
olup sanatkarın işi değildir. Şu halde istisna bir işi işlemek üzere bir icare değildir. Şayet sanatkar bizzat kendisinin meydana getirmediği bir şeyi
getirse veya akidden evvel meydana getirmiş olduğu bir Şeyi getirse ve bu şart koşulan vasıflara denk olsa, bu da caizdir. Meşriiluğu, kıyasa göre
istisnanın caiz olmaması lazımdır. Zira istisna da selem akdi gibi meydanda olmayan bir şeyin satışıdır. Şu halde meydanda olmayan bir şeyin
satışı da caiz değildir. Zira Rasûlü Ekrem is.a.v.) Efendimiz insanın yanında olmayan bir şeyin satışını da nehy etmistir. Fakat bu akid Hanefllere
göre istihsam olarak caizdir. Bu akti yapmak konusunda insanların alış-verişleri gelenek ve görenekleri olduğu gibi, diğer çağlarda da bu akit ile
alış-veriş yapmak adet ve örf olarak meydana gelmiş ve bir yöne bu usulün reddi olmamıştır. Bunun için bu akid Haneliler tarafından icma olarak
caiz olmaktadır. Bu meselede de kıyas ile hüküm edilmez. Bir de Peygamber (s.a.v.) de "Ümmetim dalalet üzere birleşmez." buyurmuştur.



Başka bir hadiste ise şöyledir:
Ben Rabbtmden ümmetimin dalalet üzere birleşmemesini diledim, O da bana bunu verdi 'Muhakkak benim ümmetim bir dalalet üzere birleşmez.'"
İbn Mes'ud da şöyle demiştir:
Müslümanların güzel gördükleri bir şey Allah katında da güzeldir."
Malikilere, Şafii ve Hanbelilere göre istisna akdi, insanların gelenek ve göreneklerine bir de selem akdi şartına göre şahindir. O şartlardan birisi de
akit meclisinde paranın hepsinin teslim edilmesidir. Şafl-ilere göre istisna aktinde sipariş edilen şeyin teslimi için, süre belli olsun, ister derhal
olsun fark yoktur. Her ikisi de şahindir.
İstisna aktinin bazı şartları şunlardır:
a) Masnû olan şeyin; nevi, niteliği, miktarı ve cinsini izah etmelidir. Zira masnü bir mebîdir. Onun için bilinmesi gerekir.
b) Vade olmamalıdır. Şayet masnû'un yapılmasının teslimi için bir zaman belli edilecek olursa, o zaman Ebu Hanife'ye göre istisna akdinden selem
akdine dönüşür. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre şöyledir: Bu şart değildir. İster müddet belli edilsin ister edilmesin, her halükârda istisna akdi
olur. Zira istisna aktinde müddetin belli edilmesi Örfe göre uygundur. Ebu Yusuf ile Muhammed'in görüşü tatbikat ve pratik olarak hayatın
şartlarına göre daha beşeridir. Günümüze göre de bunların görüşü de kabule pek uygundur.
c) İnsanlar arasında kullanılmış olan şeylerden olmasıdır. Örneğin; ayakabı hayvan, binek ve kapkacak gibi olması gerekir. Bunun için insanların bu
meselede alış-verişleri olmadığı için kumaşlarda istisna akdi de caiz değildir.
d) Bu akit, işin meydana gelmeden evvel de işin meydana geldikten sonra da lazım olmayan bir akittir. Bunun için sani olsun ister mustasni olsun
yapılan akti devam ettirmekte ve iptal etmekte ve aynı zamanda sipariş veren mustasni meydana gelen şeyi görmeden evvel vazgeçmekte kendi
keyfmdedir. Şayet sani, sipariş veren masnu tarafından görülmeden evvel meydana gelen şeyi başkalarına satacak olursa, caizdir. Zira istisna
bağlayıcı bir akit değlidir. Bir de ma'kudun aleyh ise bizzat onun aynısı değildir. Ancak ve ancak onun zimmetteki olan mislidir. Eğer satkar
meydana getirdiği siparişi müstasniye getirecek olursa artık serbestliği sakıt olur. Zira o şeyin, siparişi verene aid olduğa kendi rızasını göstermiştir.
Bu şekildeki mustasni sipariş yaptığı şeyi gördükten sonra kendi keyfindedir. İsterse onu kabul eder, isterse kabul etmez, fesheder. Bu görüş Ebu
Hanife ile Muhammed'in görüşüdür. Zira mustasni görmediği bir şeyi satın almıştı, onun için görme serbestliği vardır. Sanatkar olan kimse için bu
serbestlik yoktur. Zira o görmediği bir şeyi satmıştır. Bu konu Ebu Yusuf a göre şöyledir. Mustasni yani sipariş veren masnüyu yani yapılması
istenen işi gördüğü zaman o akit lazım olur ve aynı zamanda onun için serbestlik (muhayyerlik) yoktur. Fakat meydana gelen işin isteğe ve şartlara
denk olması lazımdır. Zira bu müslemünfıh şeklinde bir mebîdir. Onuni çin görme serbestliği yoktur. Bundan kasıt ise sanatkara gelebilecek
zararları defetmektir. Fakat Ebu Yusuf un sözü şu şekilde reddolmuştur. Zira müstasninin serbestliğini fesh etmek sanatkarın başına geleceği
zarardan daha fazladır. Zira mustasni hiç bir surette sipariş yapmış olduğu şeyi satamaz. Bu görüş pratik olarak çağımıza göre uygun bir görüştür.
Zira derece bakımından pahalı olan uçak ve gemi gibi sanatları meydana getirmek şartıyle anlaşılan bir de istisna aktinin öyle şeylerde lazım
gelmemesi uyum halinde değildir. Akıl da bunu kabul etmez. İstisnanın hükmü; eğer sanatkâr şarta göre uygun olarak o işi yaptıktan sonra getirirse,
müstasniye mülkiyetin hakkı yoktur. Zira onun için görme serbestliği vardır. İsterse alır, isterse de terkeder. Sanatkârın hakkındaki olan hüküm;
eğer mustasni o sanatı gördükten sonra beğenirse, artık onun için o şeyin mülkiyeti sabit olur. Artık mustasni için de serbestlik (muhayyerlik)

kalkar. Zahir rivayete göre öyledir. Selem ile istisna arasındaki olan fark:
[56]

a) Selemde mebî zimmette olabilen bir deyndir. Bu mebî ya mekil yani ölçülen veyahut mevzun yani tartılan yahut mezru yani uzunluk ölçüsü ile
ölçülen veya da mütekarib adedi yani taneleri birbirine yakın, taneleriyle sayılan şeylerdir. İstisnada ise mebî bir ayndır. Deyn ve borç değildir. Bir
kaç tane mefruşatın veyahut ayakkabının meydana getirilmesini ısmarlamak veyahut bir elbisenin dikilmesini istemek gibi.
b) Selemde malum bir vadenin varlığı şarttır. Her halükarda beyan ettiğimiz gibi. Ebu Hanife'nin söylediği gibi istisnada durum onun tersidir.
c) Selem akdi gerçek ve lazımdır. İstisna akdi ise bağlayıcı ve lazım değildir.
d) Selemde selemin re'sülmalinin akit meclisinde kabziyeti şarttır. İstisnada kabziyet şart değildir.
İstisnai olarak bunun zikri gelmiştir: İlim yolu kurtuluş yoludur. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz her fırsatta: Savaşa giderken, istirahat
ederken, yemek yerken, ibadette meşgul olurken, ilim ve ahlakın kapısını açık tutmuş, her olayı onun için bir ders verme başlangıcı saymıştır.
Böylece onun etrafında toplanan fakihler, çobanlar ve köleler kısa zamanda dünyayı ilim ve medeniyet ruhuyla aydınlatacak düzeye gelmişti.
Beceriksiz sayılan bir köle onun mektebinde büyük bir devlet adamı olmuştur. Bunun için ilmin yeri büyüktür.
 

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
 

SARF
 
Sarfın tarifi: Sarf terim olarak "fazlalık'tır. Bunun için sünnet ve nafile olan ibadetlere de "sarf ismi verilmiştir. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:

"Her kim kendisim babasından başkasına nisbet ederse Allah (c.c.) ondan ne bir harcama yani sarf ne de birjidye kabul eder. 
[57]

Yani onun ne bir nafilesi ne de bir farzını kabul eder. Kamus sahibi şöyle açıklamıştır: Hadiste olan "sarf" tevbe, adi de fidye manasında-dır.
Şeriatça "sarf' naktin nakit mukabilinde onun aynı ve gayrı cinslerle satılmasıdır. Yani altının altın ile veya gümüşün gümüş ile veyahut altının
gümüş ile işlenmiş veya nakit olarak satılmasıdır. Hanbelilere göre sarf: Naktin nakit karşılığı satılmasıdır. Özet olarak sarfın şartları dörttür: Aktin
taraflarının ayrılmadan evvel karşılıklı kabzlan, temasül (yani eşitliğin) serbestliğin (muhayyerliğin) ve te'cilin olmamasıdır.
a) Akit taraflarının bedenleriyle ayrılmasından evvel, her iki bedelin de tamamıyle kabzedilmesi kesin olarak gerekir. Zira Nesîe libasının meydana
gelmemesi içindir. Bir de Rasûlü Zişan (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Altını altın ile ancak misli misline satınız. Birinin diğerinden fazla olmamasına bakınız. Gümüşü gümüş ile ancak misli misline satınız. Birinin

diğerinden fazla olmamasına bakınız. Onlardan birinin peşin diğerini veresiye satmayınız. 
[58]



Başka bir hadiste de şöyledir:
Altın altın ile, gümüş gümüş ile, buğday buğday ile, arpa arpa ile , hurma hurma ile ve tuz tuz ile misli misline ve peşin olarak satılırlar. Fakat
kimfazla yaparsa veya fazlasını talep ederse o faiz yapar. Bufaizde alıcı, verici eşittir. Şu halde altın, gümüş, buğday ve arpa gibi standart bir
maddeyi kendi cinsiyle fazla olarak satarsa bu fazlalık ribayı getirir. Zira
İslâm'ın amacı hileyi ve aldanmayı kökten kaldırmaktır. Şu halde sarfin yapılması şu şekilde meydana gelir."
Altın, altın ile misli misline yeden biyedin, yani peşinen gümüş, gümüş ile misli misline ve peşinen olması gerekir. Şayet bunlar, birbirinden
farkları olursa elden ele olması halinde istediğiniz gibi alıp veririz. Bunun için peşin olmayanı peşin ile satmayınız. Şu halde her iki bedelin veya
her ikisinin birinden kabziyetinden evvel akit taraflarının ayrılması halinde olursa kabzıyetin şartı meydana gelmediği için bu akit batıldır. Bir de
öyle akitte kâli'in kâli' mukabelesi, yani deynin deyn mukabelesi satılarak faizin meydana gelmemesi için mecliste kabziyet şarttır. Karşılıklı
kabziyet de cinsler ister bir olsun ister bir olmasın, şarttır. Bedenin ayrılması şu şekilde meydana gelmektedir: Akit tarafları bedenleri ile akit
meclisinden ayrıldıktan sonra birinin bir tarafa diğerin diğer tarafa hareket etmesi veyahut birinin gidip diğerinin durması demektir. Onların her ikisi
mecliste bayılır yahut uyur veya her ikisi beraber meclisten kalkıp her ikisi beraber aynı bir yere gider ve ne kadar uzun bir mesafe yürürse fakat

biri diğerinden ayrılmazsa, öyle şekildeki olan hareket ayrılmak sayılmaz. Zira makbul olan bedenin ayrılmasıdır.
[59]

b) Temasül: Temasül, gümüşe gümüş, altına altın gibi aynı cinsler satılırsa, ancak ağırlık olarak mislin misline olması halinde caizdir. Birisi
diğerinden daha kaliteli yahut birinin yapılması diğerinden güzellik kakımında daha güzel ve farklı olsa bile, yine aynıdır. Zira biraz evvel
gördüğümüz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
"Altına altın ile misli misline" buyurmuştur. Şu halde altın altın mukabilinde satılacak olursa sıfatta değil, miktara göre aynı misli olmalıdır. Zira
şer-i kaideye göre: Bunların kaliteleri olsun veya kalitesizleri olsun farkları olmaz. Her ikisi de birdir.
c) Sarf aktinde, aktin bir tarafı olsun veya her iki tarafı olsun onlar için serbestlik şartı yoktur. Zira Sarfiyette meclisin kabziyetl şarttır.
Muhayyerlik ise yani serbestlik şartı meydana geldikten sonra o zaman akit fesada gider. Sarfdaki olan muhayyerlik, görme ve ayb yani kusur
muhayyerliği gibi değildir. Zira bunların her birisi satılan şeyde yani mebide mülkiyetin meydana getirmesine engel değildir. Bunun için kab-zıyete
de mani olmaz. Hatta ve hattaki akit tarafları sarfta görme muhayyerliği veya kusur muhayyerliği meydanda olduğu halde birbirinden ayrılırsa, o
sarfiyet akdi yine caiz olur. Fakat nakit satışta veya sair deynlerde görme muhayyerliği düşünülemez. Zira onlarda akit ayn'ına değil, sadece onların

misilleri üzerine meydana gelir.
[60]

d) Sarf da vade olmaması gerekir. Sarf aktinde her iki taraf için olsun ve bir taraf için olsun, vadenin olmaması şarttır. Eğer vade olursa sarf akdi
fasid olur Zira bildiğimiz gibi birbirinden ayrılmadan evvel her iki bedelin kabziyeti sabit olur. Vade ise kabzı tehir eder. Bunun için akit fasid olur.
Eğer vade sahibi ayrılmadan evvel vadeyi bozar ve aynı zamanda üzerindeki olan borcunu verir. Ondan sonra taraflar kabze-tmiş olarak birbirinden
iftirakları olurlarsa, Züfer'den başkasına göre akit caizdir. Bu son iki şartının üzerinde özenle durulsa her ikisi de k-abz şartının birer dallarından
meydana gelmiştir.
İbra yahut hibe: İki şahıs birer dinarlarını karşılıklı olarak sarfet seler, onlardan birisi kendi dinarını hakeden tarafa teslim etse, sonra öteki tarafda
kendisinin alması lazım iken dinardan ibra (vazgeçmek) etse veyahut ona hibe (bağış)etse veya kendisine sadaka olarak tasadduk etse, karşı taraf
eğer kendisinden ibra edildiği şeyi yahut kendisine hibe edileni kabul edecek olursa borcu ödeme mecbururiyetinden kurtarır. Fakat sarf akdi batıl
olur. Zira borcun ibra edilmesi kabzın meydana gelmesine manidir. İşte kabzzın tahakkuk tesbiti meydana gelmediği için sarf akdi batıl olur. Eğer
ibra edilen şahıs, ibrayı kabul etmezse o zaman ibra batıl olur, sarf akdi sahih olur. Zira bedelin kabz edilmesi hak olmuştur. Deynin vazgeçmesi ise
onun iskat edilmesidir. Deyn sakıt olduktan sonra sarfîyetin kabzı tasavvur olmaz. Şu halde ibra bu şekildeki sonucu meydana getirirse o zaman
akit fesh manasında olur. Fesih olduktan sonra, ancak ve ancak her iki akit taraflarının mukabeleleri olarak rızaları ile sahih olur. Eğer ibra eden
veyahut tasadduk eden yahut hibede bulunan, ibra, tasadduk yahut da hibe ettiği şeyi almaktan kaçınırsa o zaman bunlar kabzetmeye zorunlu olur.

Zira kabz engel olmak akdi fesada veya fesha götürür. Fakat akü her ikisi fesh veya iptal edebilir. Bir taraf tek başına onu fesh ve iptal etmez.
[61]

Sarf bedeliyle başka bir şey tebdil etmek:
Sarf taraflarından birisi sarf bedelini bir diğer şeyle tebdil etmesi
Örneği; vermesi lazım olan dinar bedeline cinsi ayrı bir şey verecek olsa, bu şekildeki olan tebdil etme caiz değildir. Sarf akdi kendi halinde kalır.
Zira sarfın bedelinin kabzedilmesi aktin sıhhati için şer'i bir şarttır. Bir şeyin bedeli o şeyden başkası olduğu için kabzetme imkanını gerçek olarak
ortadan kaldırır. Yani şer'an matlup olunan kabzın meydana gelmemesine neden olur. Böyle bir tebdil etme sahih olmadığı için, sarf akdi kendi
haline kalır. Şayet iki bedelden birisi kaybolmuş ise, diğer bedelinin aynısı kabzedilmesi lazımdır. Her iki aktin taraflarından birisi ötekinden daha
iyisini ve kalitelisini verecek olursa veya ondan daha kötüsü ve adisini verirse, fakat bunlar da hakkının cinsinden olduktan sonra kabz eden kişi
de buna razı olsa caizdir. Böyle bir ödeme değiştirmek kısmında değildir. Zira kabz olunan şey hakkının cinsinden sayılır. Ancak ve ancak vasıf
itibariyle farklıdır. Bir de ribevi mallarda kaliteli olsun kaliteli olmasın aynıdır.Başka bir görüşe göre ise razı olduğu için kalitedeki olan hakkından
vazgeçmek istemiş, buna kıyasen bir kişi hakettiği dinardan daha züyüf yahut kötü, kalitesiz bir dinar almasına razı olursa sahih olur. Bu şekildeki
olan bütün alış-verişlerde karşılıklı bedellerde aslında ittifak eden ve kabz edilen her şeyde de durum aynıdır. Sarf bedelinin havale edilmesi veya

bedele kefil olmak ve ona karşılık rehin:
[62]

Sarf aktini yapanlardan her ikisinden birinin ötekine karşı hakkını kabzetmek için onlardan başka bir kimseye havale etmesi caizdir. Fakat üzerine
havale yapılanın (muhalünaleyhin) akit meclisinden bir yere gitmemesi şarttır. Yine bunun gibi sarf bedeli mukabilinde öteki tarafa rehin yapması
da caizdir. Aynı şekilde hakkın verilmesi için ona kefil olmuş veya olacak bir kefili de kendi yerinde göstermesi de sahihtir. Ancak bu durumlarda
sarf akü meclisinde hakkın başkalara havalesinde ve kefil tutmakta ya fiili teslimiyle istifa edilmesi veyahut da rehin bırakılan mürtehinin elinde
helak olacak olursa, helak olmanın tazminatını yüklenmesi suretinde de şart koşması gerekir. Bu Hanefi fakihlerinin izahatlarıdır. Zira onlann
açıklamaları şu şekilde olmuştur. Kişi kendi hakkım ona havale olunandan veyahut kefilden kabzetmesi veya rehin sarf akti meclisinde mürtehinin
yanında hilakete giderse, sarf akti sahih olarak devam etmektedir. Şayet kabzın tamam olmadan evvel sarf akti yapanlar birbirinden ayrılırlar
veyahut rehin hilakete gitmezse, o zaman sarf akti batıl olur. Zira hakkın kabziyeti aktin haklarından sayılır, bu da akit yapanlara bağlı olduğu için



onların aynı mecliste kabzedilmesi kesinlikle şarttır. Şayet sarfdaki olan akideyn her birisi kendi akitlerin-de başka bir kişiye vekalet verecek
olurlarsa müvekkillerin aynı mecliste kalmaları ve ayrılmaları muteberdir. Vekilin meclisi muteber değildir. Zira kabzetmek aktin haklarına
bağlıdır. Sarf semeninde takas: Terim olarak mukassa veya takas eşitlik ve mumaselet'tir. Aynı zamanda kısas bu kökten gelmektedir. Zira kısas
cinayet meydana getiren kişiye cinayetin misliyle ceza vermek demektir. Fakihlere göre bu kelime belli olmuş kayıtlarla beraber terim manasıyle
kabul edilmiştir. Malikilerin bazısı da bu kelimeyi şöyle tarif etmiştir: "Mukassa senin alacaklından alacağını o kişinin sendeki alacağı mukabilinde
iskat etmendir." İbni Cüzey'ye göre: "Mukassa borçtan borcun kesilmesi yani indirilmesi demektir."
Takas ikiye ayrılır:
Mecburi takas ve ittifaklı veya ihtiyarlı yapılan takas. Mecburi takasın örneği: Bir borçlu olan kişinin kendisinden alacaklı olandan üzerindeki
borcun sıfat, cins ve vade bakımında onun gibi bir alacağının olması. Bu şekilde takas olursa ve miktarları birbirine eşit olduktan sonra, her
ikisinin üzerine borç kalmaz. Eğer her iki borç eşit olmazsa o zaman borcun kadarına göre düşer fazla olanı kalır. Mecburi takasın şartı dört
tanedir:
1) Bir kişinin ötekine karşı hem alacaklı hem de borçlu olması.
2) Her iki deynin birbirinin aynısı olması, şu halde kalitesiz, kaliteli, vade, vadesinin gelmesi, cins ve nev açısından ve benzeri sıfatlar açısından
benzer olması.
3) Bu işten bir zararın meydana gelmemesi, şu halde borçlu olsun mürtehin (rehin alan) veya başka alacaklılardan olsun bunlara zarar gelmemesi
gerekir.
4) Selemin re'sulmalinin kabzından evvel ayrılma, kabz etmeden evvel müslemünfihde harcama yapmak, sarfta ve peşinen lazım gelen ribevi
şeylerde kabziyeti olmamak gibi şer'i bir mahzurun meydana gelmemesi, şayet bu şartlar meydana geldikten sonra, cumhura göre bu mecburi takas

sahih olur. Fakat Malikiler bunu kabul etmemektedirler. İttifakı takasın örneği ise şöyledir:
[63] ittifakı takas hak sahiplerinin karşılıklı olarak her

ikisinin nzasıyle tamam olur. Bir kişinin deyni ötekinin de ayn'ı gibi bulunursa, her iki taraflar da hakkını diğer taraftan istememek cihetiyle
sözlerinde birledi  şirlerse o zaman ittifakı takas meydana gelir. Malikiler ise cinsin ayrı olması veya sıfatlarının ayrı ayrı olması halinde ittifakla
takası kabul ederler. Ancak ve ancak bunun şer'i bir yasak meydana getirmemesi lazımdır. Fakihler malum olduğu gibi dört mezheplere göre
nakdeyni yani altın ve gümüş ile ve bunlar gibi dinarlar ve dirhemleri ayrı olarak iki cins kabul etmişlerdir. Bunun için Malikiler bunlar arasında
ittifaklı olarak takas, caiz olarak kabul etmişlerdir. Günümüzdeki kullanılan nakitler ise bunlar ister karışmamış ve halis altın veya gümüşten
sikkeler olsun, isterse karışmış sikkeler olsun, ister fülüs gibi diğer şeylerden sikkeler olsun, aynı zamanda bunlar bir cins olarak kabul edilirler. O-
nun için takasları da caizdir. Şu halde örfe göre ve îbni Ebu Leyla'nın görüşü ile amel edilmiş olur. Bazı Hanefilere göre en kuvvetli görüş

budur.
[64]

İbni Abidin, ittifakiyle takas yapılan bir taife konulardan zikrederek şöyle izah eder: "Eğer vedinin katında vedia bulunan kişinin vedia sahibi
üzerinde aynı cinsinden bir deyni yani alacağı varsa, onun mu-kabalinde vedia, taraflar üzerinde ittifak olmadıkça ve vedinin elinde de olmazsa o
zaman takas olmaz. Aynı zamanda gasb de vedia gibidir. Şayet iki deyn (alacak) birbirinden ayrı cinslerden olursa veya vasıflan ayrı olursa, veya
her ikisi müeccel olursa veyahut birisinin vadesi dolmuş diğeri müeccel yani vadeli bulunursa, iki deyn arasında takas, taraflar takası kabul
etmedikçe olmaz. Şayet cinsler birbirinden ayrı olursa, ve aynı zamanda takas yaparlarsa örneğin; yüz dirhem alacağı olan kimsenin de kendisinden
yüz dinar alacağı varsa, takas yaptıkları zaman, dirhemler dinarların kimetinden yüz dirhem kadar takas olur. Dinar alacağı olan kimsenin dirhem
alacağı olan kimseden de geriye kalan kadar alacağı kalır. Hanıma verilmesi gereken nafaka borcu, kocanın hanımından alacağı olan borç
mukabilinde öteki borçlardan farklı olarak ancak ve ancak mukabeleli birbirine nzası ile takas olur. Zira nafaka borcu nun seviyesi aşağı olarak

kabul edilmiştir: 
[65]

Bu mukaddimeden sonra, selem, sarf akdinde takasın konusunu izahatı yaparız: Sarfın akdi şöyledir: İki kişiden biri diğerine on dirhem
mukabilinde bir dinar satarak yani sarf ve değişim yapsalar ve ona dinarı verirse, fakat on dirhemi kabzetmese dinarı satın alanın da satıcıdan on
dirhem deyni var ise ve aynı zamanda değişim yapılmasını istese bu takas sahih olur mu? Bu meselede üç durum vardır:
1) Deynin, sarf aktinin meydana gelmeden evvel her hangi bir nedenle meydana gelmesi; örneğin bu on dirhemin sarf akdinin meydana gelmeden
evvel karz, gasp, satın almak, yani satılan bir şeyin semeni olmak gibi ödeme yükümlülüğünün kaynaklarından kabul edilen her hangi bir nedenle
satıcının üzerinde bulunan ödenmesi lazım gelen borç olması, şayet sarf akdini yapan şahıslar bu on dirhemin bir dinar mukabilinde sarfı yapan
satıcının zimmetinde bulunan borca karşı değişik edilmesini isteyecek olsalar, aynı zamanda mutasarrıfeyn yani her ikisi de bu takasa razı olurlarsa
istihsanı olarak bu caiz olur. Şu halde irtifa-ki takas haliyle meydana gelmektedir. Bu konu kıyasa göre caiz değildir. Züfer'e göre böyledir. Şayet
onlardan birinin rızası olmazsa Hannefilerin ittifakıyle takas sahih değildir. Zira sarf akdinde istenen şey, sarfın bedelinin aynısıyle verilmesidir.
Değişim ise aynısını vermemektir. Sarfın bedelinden ibra caiz olmadığı gibi bedelin karşılığında da başka bir ivaz ödenmesi de kıyasa göre
aykırıdır. Bir de neden istihsanı olarak caizdir. Zira bunun semeni daha evvel belli olmuş on dirhemdir. Buna göre Ödenmesi olmazsa takas yapınca
bu takas birinci sarf akdinin feshini zımnma almaktadır. Birde bu işlem bin dirhem mukabilinde iki kişinin satış yapması gibi, sonrada akdi

binbeşyüz dirhem mukabilinde yenilemesi gibi olur. Bu ikinci satış yeni bir satış olduğu için, birinciyi iktızal olarak ve zımni olarak fesh eder.
[66]

2) Deynin, sarf akdinin daha meydana gelmesinden evvel, tazmi-natlı olarak bir kabz ile sabit olması. Örneğin; dinarı satan kişi alıcısından on
dirhem borç olarak alır. Ve aynı zamanda fiili olarak da bunları teslim eder veyahut ondan on dirhem gasbedecek olursa, bu konuda sarf yapan kişi
için sarf semeni mukabilinde mecburi olarak takas sahih olur. Onlar ne kadar takas istemesede yine takas haliyle meydana gelir. Bir rızaya ihtiyaç
gerekmez. Zira sarf yapan kişilerden fiilen kabz meyz meydana gelmiştir.
3) Deynin sarf akünden meydana geldikten sonraki bir akid ile sabit olması durumudur. Örneğin; on dirhem kıymetinden bir kumaş alması
durumu gibi bir alış-verişte şayet taraflar değişim yapmıyacak olurlarsa, değişim meydana gelmeyeceğine dair kesinlikle bir ihtilaflı rivayetler
yoktur. Örneğin; akit meclisinde on dirhem mukabilinde on dirhem ile değişim yapmak üzere ittifak etmeleri hakkında iki rivayet gelmiştir.
Serahsi'nin tercih ettiği olduğu bir rivayete göre caiz değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) İbni Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde şöyledir:
Daha evvelki bir deynde değişimi caiz görmüştür. Daha sonra meydana gelen deynde caiz değildir."



Sahih olan bir rivayete göre de bu konuda takas sahihdir. Zira takas meydana geldikten sonra o zaman sarf akü iptal olur. Sonra yeni bir akit
yapmış gibi olur. Zira paralar, ister borç olsun, ister ayn olsunlar, tüm akiüer ve fesihlerde tayin ile teayyun etmezler. Özet olarak birinci ve

üçüncü durumda ihtiyari olarak takas sahihdir. İkinci durumda ise mecburi olarak takas sahih olur.
[67]

Müslemünileyh üzerindeki var olan bir başka borç mukabilinde selem re'sulmali ile takas yapmaya gelince: Örneğin; müslemünileyh üzerinde
rabbü's-selemin yani müşterinin selemin re'sülmali gibi bir deyni vacip olursa, acaba bu re'sulmal ile bu borç arasında takas caiz mi? Bu konuda üç
durum vardır:
1) Bu borç selemden evvel bir akid ile meydana gelmişse, örneğin; rabbü's-selem yani alıcı daha evvel müslemünileyhe yani saücıya, on dirhem
mukabilinde bir elbise satmış ise ve aynı zamanda on dirhemi kabzetmiş ise daha sonra aralarında selem akdi meydana gelmişse,-rabbü's-selemin
müslemünileyhe bir ölçek buğday mukabilinde on dirhem ile selem yapması durumunda olduğu gibi şayet her iki borç mukabilinde yani satılan
şeyin parası olan önceki borç ile selemin re'sulmali olan sonra meydana gelen deyn mukabilinde takas yapmak üzere rızaları olurlarsa, bu şekildeki
olan takas istihsanı olarak sahih olur. Onlardan birisinin rızaları olmazsa takas sahih olmaz. Züfer'e göre ise kıyas, takasın meydana gelmemesini
gerektirir.
2)  Şayet borç gasp ve karz gibi selem akünden sonra meydana gelen ve tazminat altında bir şeyin kabzı ile icab etmiş ise, bu meselede takas,
rabbü's-selem ve müslemünileyh için, sarfta meydana geldiği gibi mecburen meydana gelir. Zira gasp ve karz kabz hakikaten bir kabzdır. Bu
meselede her iki borç birbirine eşit oldukları zaman selemin re'sul-malinin kabzı yerine kabul edilmesi gerekir.
3)  Eğer borç selemden sonra başka bir akid ile meydana gelse Örneğin; müslemünileyhten her hangi bir şeyin rabbü's-selem tarafından kabz
edilmesi gibi, tarafların ittifakları bile olsa yine takas sahih değildir. Zira borcu vardır. Bunun için selem akdinin gerçek olarak bir kabzı ortaya
çıkmaktadır. Fakat takas, değişim ile meydana gelen kabz ise bu şekilde değildir. Ebu Yusuf bunu istisnai bir rivayette belirterek sahih olarak kabul
etmiştir. Bu zikir olunan el-Bedayi kitabında yazılıdır. O-nun yazan Kasâni selemin re'sulmali ile sarf bedeli arasında takasta bir ayrınm
görmemektedir. Fakat imam Muhammed'in el-Camiu's-Sağir'in-de ve başka Hanefî kitaplarından en sahih kavle  göre sarf bedeli ile selemin
re'sulmalini birbirinden ayırırlar. Şu halde borç ister önceki olan bir akid ile meydana gelsin ister selem aktinden sonra bir akid ile meydana gelsin,
fark yoktur. Bu konuda bir başka borç ile birlikte selemin ve re'sulmalinin değişimi kayıtsız olarak caiz değildir. Zira müslemün-flh,
müslemünileyhin yani satıcının zimmetinde bir deyndir. Şayet selemin re'sulmali ile müslemünileyh üzerindeki bir deyn arasında bu borç selemin
re'sulmali olacak şekilde değişim sahih olsa, o zaman akü yapan taraflar şer'i bir yasak, meydana getiriyorlar ki, bu da deynin deyn ile mübadele

edilmesidir. Veya da birbirlerinden deyn karşılığında kabul ederek ayrılmasıdır. Zira re'sulmal takas, değişim ile belirlenmiş olmaz.
[68]

Bu mesele, örneğin; bir saüş akti ile meydana gelmiş daha evvelki veya daha sonraki bir borç ile sarf bedelini değişim yapmaktan farklı bir haldir.
Zira borca yani semene mukabil olan mebı bir ayndır. Borç ve deyn değildir. Şu halde akid meclisinde kabzedilmesi şart değildir. Sarf bedeli ile
mebînin karşılığında değişim yapmak, bir ayn'm bir borç ile mübadele edilmesi veya da deyn mukabelinde aynı kabul edilerek ayrılma sonucunu
verir ki bu da malum olduğu gibi, şer'an caizdir. Ve bu selemin re'sulmali ile değişim yapma durumunun doğurduğu ve şer'an yasaklanmış bulunan
borcun borç ile mübadelesinden farklı bir haldir. İnsanın Allah'a karşı emri bilma'rufı yapması, şeytana karşı ise cihaddır. Zira bununla, ataletten
kurtarır.
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CÜZAF
 

(TAHMİNİ SATIŞI)
 
[1]

Günlük hayatta bu nev alış-verişer çoğunlukla görülür. Bunun için öyle bir alış-verişin nasıl olduğunu, meşruluğunun kaynaklarını ve bir yığın
yiyeceği satma ve onun gibi en önemli hallerinin hükmünü nakitlerin, süs eşyalarının ve süslenen yani kaplanmış eşyanın cüzafen (götürü ve tahmin
olarak) satılmalarını ve şartlarını izah edeceğiz.
a) Tarifi: Cimin üç harekesiyle cüzafm okunması caizdir. (Cizaf, cüzaf ve cezai) Fakat bununla beraber cimin kesriyle (cizaf) okumak daha yaygın
ve daha fasihtir. Bu kelime muarrabdır. Yani farsçadan arap-ça lisanına çevirilmiştir. Cizaf: Bir şeyin sayılmadan, tartılmadan ve ölçmeden fakat
gördükten sonra, götürü ve tahmin olarak satılması demektir. "el-Cezf' in aslı ise bir şeyi çokça almaktır. Ölçülen bir şey çokça olursa, bu asıldan
olan kelimesi kullanılır. Şu halde böyle bir satışın sebebi ise kolaylıktır. Şevkani bu tahmini satışı: "miktarı tafsilatlı olarak bilinmeyen şeyin satışı"
şeklinde tarif etmiştir.
b) Meşruluğu: Hadis-i nebevi ile tahmin ve götürü satışının meşruiyeti varit olmuştur. Zira Hz. Cabir şöyle demiştir:



Rasûlüllah (s.a.v.) ölçüsü belli olmayan bir hurma yığınının, miktarı malum hurma mukabilinde satılmasını yasak etmiştir." Hadis-i Müslim ve

Nesai rivayet etmiştir. 
[2]

Şu halde eğer semen hurmadan başka bir cins olsa o zaman hurmanın tahmin ve götürü olarak satılmasının caiz olduğuna delalet eder. Fakat semen
hurma olsa saüş haram olur. Zira öyle bir satışda riba el-fazl yani fazlalık faizi meydana gelir. Zira bir şeyin kendi cinsi ile satılması halinde
onlardan birisinin miktarı malum olmazsa bu satış haram olur.
Başka bir hadis de İbni Ömer'den şöyle rivayet olmuştur:
Yiyecek şeyleri pazarın en üst yerinde cüzafen (tahmin olarak) alış-veriş yapıyorlardı. Rasûlüllah (s.a.v.) de onu o yerden kaldırmadan satmalarını

yasakladı." Bu hadisi Ahmed b. Hanbel ile Tirmizi ve İbni Mace müstesna diğer kütüb-i sitte yazarları rivayet etmişlerdir. 
[3]

Bu hadis-i şerif de Peygamber (s.a.v.)'in, ashab-ı güzinin tahminen satışlarına müsaade ettiğinin kaynağıdır. Fakat onlara, kabz edip ele geçirmeden
evvel, satın aldıkları şeyi satmalarını nehyetmiştir. Fakihlere göre çizaf yani tahmin ve göz karan ile yığın yani subra satışı ile nakitlerin, süslenmiş
eşyaların ve süs eşyalarının satışına dair dört mezhep imamının tafsilatlı açıklamaları gelecek konularda gösterilmiştir. Aynı zamanda cizaf ve göz
kararı yoluyla yığın satışının caiz olduğuna ittifak etmişlerdir. Yığın = subra bir araya cem olmuş buğday ve kendine benzeyen yiyecek şeyler
demektir.
İbni kudame'ye göre: Yığının göz karan ile satışı caizdir. Bu meseledeki delilini zahirdir. Zira biraz evvel geçtiğimiz hadis-i şerifin işaretidir.

Fakat satıcı ve müşteri o yığın karannı yani miktarını net olarak bilmedikleri zaman caiz değildir. 
[4]

Hafiefılere göre: Bir kişi başkasına belli olan bir yiyecek yığınından bir kaç dirhem mukabilinde bir kafiz satacak olsa veya kumaş dolu şu çuvalı,
şu kadara satacak olsa aynı zamanda sayısını da bilmezse veyahut bu yığını şu kadara satsa ve kaç kafiz olduğunu da bilmezse bun-lann satışı hepsi
caizdir. Zira böyle şeylerdeki olan bilgisizliğin önemi yoktur. Kafiz: 8 mekküldur. Cemi ise "kufzün veya akfizdir" 1 mekkük ise 1.5 sa veya 3
keylecedir. 1 Keylece ise 1.7/8 men'dir. Demek keylece bir men'dir ve menin sekizinden yedisidir. Men ise yağ ve onun gibi şeylerin ölçü
birimidir. 2 ntıle kadar birşeyde olabilir.
Nevevi de şöyle demiştir: "Kafîz 12 sa, olan, bir ölçektir. EI-Kür ise 60 kafizdir."
Ebu Hanife'ye göre: Her kim bir yığın yiyeceğin (bu geçmişin adedinde hususi olarak buğday ve buğday unu demektir.) Her bir kafızini, örneğin,
bir dirhem mukabilinde satacak olursa -ki bu, birim fiyat belirtmek suretiyle meydana gelen satıştır. Bu satış yalnız olarak bir kafiz-de caizdir.
Diğer kısımlarda ise ancak ve ancak ya kafîzlerin hepsi hesap olur veya mecliste ölçülür. Zira meclisteki olan zamanların hükmü bir tek zaman
gibidir. Eğer meclis dağıldıktan sonra yığının miktarı belli olursa, satış fesada gider. Artık daha sahih olmaz. Arpa, dan ve bunlar gibi başka tahıllar
da yiyecek yani buğday ve buğday unu gibidir. Şu halde tek bir kafizde cehalet olmadığı için, bir kafîzde kesin olarak akit sahih ve bağlayıcı olur.
Şayet kafîzlerin adedini belli etmek veya ölçmek yoluyla akit meclisinde satılan şeyin hepsindeki bilgisizlik ve cehalet ortadan kalkacak olursa, o
zaman alıcı için, serbestlik sabit olur. Zira alıcı için safka yani satış ayrılmıştır. Fakat satıcı için böyle bir durum yoktur. Zira ma'makudun aleyhin
bölümlere ayrılması onun nedeniyle meydana gelmiştir. Zira o evvelden kafîzlerin miktarını sınırlamamıştır. Bunun için satıcı satışın tamam
olmasına razı olmuştur. Bunun durumu şu duruma benzemektedir. Nasıl bir kişi daha evvel görmediği bir şeyi satın alacak olursa o şeyi görmesiyle

bilgisizlik ortadan yok olduktan sonra aynı zamanda müşteri için muhayyerlik de sabit olur.
[5]

Ebu Yusuf ve Muhammed şöyle demişler: Bütün göz kararı yoluyla satışları sahih olarak kabul etmişlerdir. Zira satılan bir şey işaret ile belli olur.
Satışın sıhhati için kendisine işaret edilen şeyin miktarının bilinmesinin şart olduğu da kabul edilmeyen bir şeydir. Semenin belli olmamasının da
zararı yoktur. Zira onu saymakla belli olur. Yığm da akid meclisinde ölçülerek belli olur. İnsanlara kolaylık meydana gelmesi için Ebu Yusuf ve
Muhammed'in sözleri fetva olarak kabul edilmiştir. Hidaye müellifinin takviye ettiği söz de bunların sözüdür. Zira Ebu Yusuf ve Muhammed'in
delillerini adeti üzerine -Ebu Hanife'nin delilinden sonraya zikir etmiştir. Başka mezhep görüşleri de öyledir. Fakat Fethu'l-Kadîr sahibi imamın
sözünü ve delilini kabul ve takviye etmiştir. Bu bir yığın yiyeceğin hükmüdür. Yani ona benzer misli şeylerde de hüküm öyledir. Hayvan, kumaş
gibi kıyemi şeylerin hükmü de atide zikri olacaktır. Misliyyet (misli şeyler) mekilat (ölçekle ölçülen) mevzunat (ağırlık ölçüsü ile tartılan) mü-
tekarib adediyyat (birbirine yakın büyüklükten tane ile satılan şeyler) ve zer'iyyet (zira' yani uznuluk ölçüsüyle satılan) bazı türleri kapsar. Kıye-
miyyat ise her bir birimi özel bir itibarı ve muayyen bir kıymeti olacak şekilde birimleri arasında da farklılık olan şeylerdir. Hayvanlar, araziler,

evler, ağaçlar,kilim ve halılar, kumaşlar ve buna benzer kavun ve çeşitli meyve nevlerinin birbirinden farklı taneleri olan adediyyattır. 
[6]

Bir kişi bir sürü koyunun her birisini, bir dirheme karşı satacak olursa Ebu Hanife'ye göre bu satış bütün koyunda fasittir. Hatta ve hattaki esah
kabul edilen görüşe akit meclisinde adedleri belli olsa bile yine fasittir. Zira akit zamanında sayıları belli değildir. Şu şekildeki olan koyunun
sürünün her birisi için belli edilen para mukabilinde satılması sahih değildir. Zira bir sürüden bir tek koyunun satışı koyunlar arasındaki farklılıklar
oldukları için sahih değildir. Şu halde bir yığın yiyecekten bir kafîz satmak bu koyunun sürüsünün satılmasından farklıdır. E-bu Hanife'ye göre,
daha evvel de beyan ettiğimiz gibi öyle bir satışda yalnız olarak bir kafîzin satışı şahindir. Zira yiyeceğin eczaları arasında fark yoktur. Bütün keyli
olan şeyler de onun gibidir. Zira misli şeylerde ki olan bilgisizlikler, münazaaya, münakaşaya götürmez. Fakat birimleri arasında misliyyetin söz
konusu olmadığı kıyemi şeylerde ise bilgisizlik münazaaya götürür. Bunun gibi parçalara bölünmeden bir elbiseye zarar verecek olursa çünkü
{günümüzde metre) ile her bir metreyi bir dirhem mukabelinde satacak olursa, fakat o toptan kaç metre, olduğunu belli etmezse yine satılması
sahih değildir. Köle olsun deve olsun veya bunlar gibi olsun farklı sayılı şeylerin hepsinde hüküm aynıdır. Zira tümünde cehalet, bilgisizlik olduğu
için, hepsinde satış sahih değildir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre bütün zikir olunan şeylerde satış caizdir. Zira satılan şeyin sonradan sayılması
mümkünattan olduğu için daha sonra o cehaletin kaldırılması mümkündür. Özet olarak Ebu Hanife'ye göre bütün misli şeylerde, miktarı belli
olmayan bir yığında yalnız bir ölçü biriminin satışını sahih olarak kabul etmiştir. Kıyemi şeylerde sahih olarak kabul etmemiştir. Ebu Yusuf ve
Muhammed ise ona muhalefet ederek bunların tümünün satışını sahih olarak kabul etmişlerdir. Zira akdin yapıldığı zamanda aktin sahih olmasına

mani olan cehalet ve bilgisizlik sonunda kalmaz ve aynı zamanda kalkar.
[7]

Kederi belli, malum olmayan bir kap veya tartı ile satış: Hanefıler hakikatte öyle olmadığı halde sureten tartılan ve ölçülen göz karan ile satışlardan
bir durumu caiz kabul etmişlerdir ki, müşteri için bu satış lazım gelmediği için durumun açığa çıktıktan sonra onun serbestlik ve muhayyerlik hakkı



var diye de kabul etmişlerdir. Bu satış, bir şeyi kede ri bilinmeyen muayyen bir kapla satmak suretinde olur. Bu kap ağaç veya demirden olmalıdır.
Fazla ve noksanlık ihtimali olan şeylerden olmamak şarttır. Eğer zenbil ve küfe gibi bastırmak ile meydana gelmiş ise, bu meselede insanların alış-
verişleri için istihsanı olarak kabul edilen su kırbanlanndan başka caiz değildir. Zira Ebu Yusuf a göre beldelerin adetine göre belli olan bir kırba
dolusunu satmak sahih olur. Zira Hanefıler kederi belli olmayan belli bir taş ağırlığıyla bir şeyin satışını da caiz olarak kabul ederler. Fakat bu
satışın parçalanıp ayrılarak olmaması gerekir. Salatalık ve kavun gibi kuruması hali olursa yani hafifleyen bir ağırlık karşılığında satması da bunun
gibidir.Yani bunun gibi olan bir satış caiz değildir. Bir kimse yüz kafız olmak şartiyle yüz dirheme mukabil bir yığın buğday alsa, fakat belli edilen
miktardan satılan o şeyi az çıksa, alıcı kendi keyfmdedir. İsterse semene göre o şeyi alabilir. Zira satılan şeyin misli olduğu için onun eczalarına
semenin paylaştırılması mümkün oluyor. İsterse satışı fesh edebilir. Zira aktin tamam olmasından önceki tek bir akit onun için ayrılıp
bölünmüştür. Onun için alıcı noksan olana razı olmamıştır.Bu miktar eksildiği zaman akit konusu meydana geldikten sonra kısımlara ayrılıp
bölünmüş olur. Eğer kısımlara ayrılmasında zarar bile olmazsa da bile, örneğin bütün ölçülen veya tartılan un hükmü de bunun gibidir. Eğer alıcı
yığının üzerinde ittifakları olduktan sonra fazla olarak çıksa, o zaman fazlası satıcıya aittir. Zira satış malum olan bir miktar üzerine olmuştur.

Fazlası akde dahil değildir. Bunun için fazlası satıcının malıdır.
[8]

Her kim on zira diye bir elbiseyi, örneğin; on dirheme satın almış yahut da yüze mukabil yüz zira olarak bir arazi satın almış ve her bir zira'ın
semeni belli edilmemiş olsa yani alıcının maksudu satılan şeyin küllisi örneği; uzunluğunu veya enini asli bir hedef olmaksızın, satın almaktır.
Onun için semenin hepsini ayn'ın hepsine mukabelesi olur. Bundan sonra bunun tespit edilen kederden az olarak görse alıcı kendi keyfindedir.
isterse satılan şeyi belli edilen semeninin hepsiyle alır. İsterse satışı kabul etmez. Zira onun için akit kısımlara ayrılıp dağılmıştır. Yiyecekdeki
durum ile kumaş ve arazideki durum arasındaki olan fark ise: Yiyecekte satılan şeyin kederi esaslı bir cüzüdür, bir vasıf değildir. Yiyecek kederinin
bütün parçasına semenden bir cüz mukabele eder. Elbise ve arazide zira ise, bir vasıftır. Zira bunlarda uzunluk itibarlıdır. Vasıf ise paradan
mukabilinde bir şey bulunmayan ve almması maksat olarak gözetilmeyen bir şeydir. Ancak ve ancak müşteri akitte şart koşulan ve kendisine talep
edilen bir vasıf ortadan kalktığı için serbest bırakılır. Şayet alıcı kumaş veya arazinin zira' olarak daha fazla olarak görürse o zaman fazla olan kısmı
ona aittir. Satıcının serbestliği de yoktur. Zira uzunluk elbisede veya arazide beyan ettiğimiz gibi, maksud olarak beklenmeyen bir vasıftır. Zira bu,
yalnız olarak yani ivedsiz olarak ona bağlıdır. Örneğin, bir adamın başkasına ayıplı bir şeyi sattıktan sonra, sağlam çıkması gibidir. Eğer uzunlukta
maksudlan olursa, örneğin ben sana bu araziyi yüz zira' olarak yüz dirheme ve her bir zira'ı birdirhem mukabilinde satıyorum" diyecek olsa, o
zaman alıcı da bunu daha az olarak tespit etse, alıcı kendi keyfindedir. İsterse o araziyi paradan kendisine düşen hisse mukabilinde alır. Zira vasıflık
bu şekilde ne kadar tabi olsa da lakin bu vasıf semenin zikriyle kendi başıyle asıl olur. İsterse de alıcı onu safkanın ayrılıp dağılması nedeniyle
feshedebilir. Eğer daha fazla olduğunu bilse alıcı kendi keyfindedir. İsterse hepsini, her bir zirai bir dirhem mukabilinde alır. İsterse beyi fesh eder,
zira fazlayı almasıyle kendisine zarar olur.
Malikilere göre, miktarı belli olmayan bir yığının "her bir Ölçeği şu kadara" söyleyip, o yığın ölçümünden sonra kaç ölçek olarak belli olsa o zaman
topyekün kıymeti her bir ölçeğin kıymeti kadar hesap edilir. Bu şekildeki olan satışta satılan şeyin adedi, kıyemi veya misli olmasını men eden bir
sebep yoktur. Bu şekildeki olan satış yiyeceklerde, köle, hayvanlarda ve elbiselerde caizdir. Fakat böyle bir satış geçtiğimiz gibi Ebu Hanife'ye göre

kıyemi şeylerde caiz değildir.
[9]

Şafiiler şöyle demişlerdir: Akdi yapan taraflarca örneği; on sa' gibi kaç sa' olduğu bilinen bir yığından bir sa1 satışı sahih olur. Zira bunda kandırma
yoktur. Esas kabul edilen görüşe göre, aktin tarafları ve onlardan bir tanesi kaç sa' olduğunu bilmezse gene satış sahih olur. Zira onların cezaları
birbirine eşittir. Böyle bir durumda satılan şeyin bilinmemesi muaftır. Bu durumda satış belirsiz olan bir sa' hakkında olur. Fakat bir arazi veya bir
kumaşın kaç zira' olduğu bilinmiyorsa oradan bir zira'm satışı sahih değildir. Zira bunun cüzleri arasında fark vardır. Bu bir sürü koyunlardan bir
koyunun satışı gibi oluyor. Yine kaç sa' oldğu bilinmeyen bir yığının satışı: "Sa'ı bir dirheme" demek suretiyle veyahut "ben sana şu apartmanı veya
bu elbisemi kaç zira' olduğu ne kadar bilinmese de bile satıyorum" söylemesi de sahihdir. Zira satılan şey gözün önündedir. Bu şekildeki alış-veriş
hileyi ortadan götürür. Hatta ve hattaki paranın hepsinin bilinmemesi de yine alış-verişe zarar vermez. Zira detayı ile malumdur. Bununla hile
ortadan kalkar. Nasılki belli bir semen mukabilinde tahminen bir şey satarsa o da aynı öyledir. Örneğin: "Ben sana şu elbiseyi yahut şu araziyi bir
zira'ı bir dirheme veya şu develeri veya koyunları her birisini bir dirheme satıyorum" söylemesi de yığın satmasına benzer. Bir kişi diğerine: "Ben
sana şu yığını satıyorum" diyecek olsa kaç ölçek olduğunu bilinmese ki yine satış caiz olur. Zira görmekle hile ve ğarar ortadan kalkmaktadır. Fakat
İmam Şafii şöyle demiştir: "Ben yığının cizafen satışını mekruh olarak görüyorum. Zira gerçek olarak onun miktarı meçhuldür. Şayet bir kumaşı
yahut bir yığını veya araziyi her bir sa'ı veya her bir zira'ı bir dirheme olmak üzere yüz dirheme satacak olursa, şayet yüz sa' veya zira olarak
çıkarsa, satış hepsinde tek tek kısımlarında da denk olarak meydana gelse satış sahih olur. Eğer yüz olarak çıkmasa fazla veya daha az olduğu
meydana çıksa en sahih görüşe göre bu satış sahih olmaz. Zira semenin hepsi ile onun eczalarını bir arada mütalaa etmeye imkan olmaz. Yığının
para olması da sahihdir. Örneğin; "Ben sana bu yığını, miktarı meçhul olmakla beraber -sana bir şey- satıyorum" diyecek olsa, bu satış ke-rahatle
beraber sahihtir. Zira öyle satışlar sonunda pişmanlık meydana çıkabilir. Velhasıl Maliki ve Safilere göre kiyemi ve misli şeylerde yığının satışı
caizdir. Hanefilere göre ise eğer toptan satılan şey onun belirtmesine göre çıkmazsa yani noksan veya fazla çıkarsa o zaman satış caizdir. Fakat
öyle bir satış Maliki ve Şafiilere göre batıldır. Hanbelilere göre satan olsun alan olsun bir şeyin miktarı meçhul olduğu halde cizafen satışı caiz
olarak kabul etmişlerdir. O satılan şey ister kumaş olsun ister yiyecek olsun isterse de hayvan olsun aynıdır. Şu halde onlara göre kumaş veya
yığın yahut sürünün her bir kafizi veya zirai veya koyunun bir dirheme olmak üzere satışı sahihtir. Zira satılan şey gözün önünde olduğu için
caizdir. Aynı zamanda semen de bellidir. Zira akit tarafları ile alakası bulunmayan bir taraf ile miktarı malum etmektedir. O da yığının ölçülmesi
ve semenin de kafiz ve benzeri şeylere bölünmesi ile meydana çıkar ve böylece bunun miktarı malum olur. Bir kapta bulunan bir şeyi kabıyle
beraber veyahut kabından ayrı olarak veya her bir rıtlı şu kadara deyip lazım olan bir usule göre pay etmek ve kabı da tartmak şartı ile satmak

kesinlikle caizdir. 
[10]

Fakihler satıcının: "Ben sana bu yığının her birini bir kafize satıyorum" dedikten sonra akdi sahih kabul etmişlerdir. Her iki taraf akit vaktinde
yığının miktarını bilmese de bile yine akit sahih olur. Bütün tartılan veya sayılan veyahut ölçülen şey de kiyemi veya misli olsun yığın gibidir.
İmam Malik, Şafii, Ahmed, Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşü budur. Ebu Hanife'ye göre satış yalnız olarak bir kafızda sahihtir, diğerlerinde



sahih değildir. Zira bütün semen belli değildir. Onun için tek bir şeyin onun için belli edilmiş işaret ile satışında olduğu gibi sahih değildir.. Yine

ona göre kiyemi şeylerde cizafen satış sahih değildir.
[11]

Semen musemmen iki ayn cinsten olursa o zaman cizaf satışı sahihtir. Şayet semen musemmen bir cinsten olursa cizaf satışı sahih değildir. Zira
bu şekilde akit faizi içine alır. Çünkü ölçek yahut tartı ile miktarını belli etmemek fazlalık veya noksanlık ihtimalini birlikte taşır. Haram ihtimalini
getiren şeyden ise kaçınmak lazımdır. Bu kaçınmada her iki semen ve musemmende ölçülen cinsten ise ölçülmesi, tartılan cinsetn ise tartılması ile
olur. Bu şöyle olur: Mücazefe yolu ile (göz karan) olarak satış, şayet aynı cins mukabilinde saülacak olursa ribevi olmayan mallarla kayıtlı olur.
Ribevi mallarda bunlar cinsleri ile satılacak olursa mücazefe metoduyla satış caiz olmaz. Zira riba ihtimali vardır. Bu şekil ise gerçek olarak riba
gibi aktin sıhhatine engeldir. Bunun için Hanefılerin sözleri şöyledir: "Nakitlerin ve onlar gibi olanların cizafen (gözkararı) satılmalarında umum
temel şöyledir: Fazlalık olarak caiz olan şeyin mücazefe metodu ile satışı caizdir. Fazlalıklı olarak satışı caiz olmayan şeyin de mücazefe nıetoduyle
satışı caiz olmaz. Her dört mezhebe göre göründüğü miktanyle bu esas üzerinde ittifakları vardır. Bu ittifak ise kendisinde fazlalığın caiz olmadığı
şey ile caiz olduğu şeyin her bir mezhepte faizin kabul edilen belli olunan illetine göredir. Örneğin; Şafıilere göre yiyeceğin cinsi ile veya nak-tin
cinsi ile cüzafen tahmini olarak eşit çıksalar bile, satışı caiz değildir. Zira ölçüsü meçhul olan bir miktar hurmayı, ölçeği belli edilmiş hurma

mukabilinde satmak nehy edilmiştir. Buna kıyasen; 
[12]

Altının altın ile, gümüşün gümüş ile cüzafen (göz kararı) olarak satılması caiz değildir. Zira bu iki maden ribevi mallardan olduğu için fazlalık caiz
değildir. Bunun için her iki bedelden her hangi birisinde diğer bedelden, misli bir mukabele bulunmayan bir fazlalığın olma ihtimali olduğu için,
cizafen satış caiz değildir. Akit taraflarından iki veya birisi her bir bedelin ağırlığını bilmese veyahut birinin ağırlığını bilip diğerinin ağırlığını
bilmese de aynıdır. Eğer akit meclisinde her iki bedel tartılır ve ağırlık da bir olarak meydana çıkarsa istihsanen satış caizdir. Zira akit meclisi, aktin
akdolma halindeki hükmünü alır. Bunun için her iki ivazın eşit olduğunun tartılma sonrası bilinmesi, akit esnasında bunun öğrenilmesi gibidir. Eğer
bunun aksi ise onun aksi olur. İmam Züfer ise sözü şöyledir: "Her iki durumda da satış, tartıda eşitliğin olması durumunda sahihtir. Zira aktin caiz
olmasına mani, fazlalığın olma ihtimalidir. Fazlalık meydana çıkmamaktadır. Altının gümüş mukabilinde mücazefe yoluyla satılması sahih olduğu
gibi, başka bir şeyin başka bir cins ile satılması da sahihtir. Zira bunların arasında şayet olursa da fazlalık caizdir. Fakat her iki bedelin de aynı
mesliste mukabeleli olarak kabz edilmesi lazım ve elzemdir. Eğer ribanın söz konusu olduğu şeyler iki ortak arasında paylaştınlırsa aynı cinste ise
caiz değildir. Ayn cinste ise caizdir. Zira paylaştırma, satış veya mübadele anlamındadır. Zira her bir ortağın aldığı şey, karşı tarafın payı arasında
kalan hakkına karşılık ivaz olmaktadır. Onun için bu, bir taraftan mübadele, diğer tarafta da bir ifrazdır. Bir kılıca mukabele olarak bir kılıç veya
bakır bir kaba mukabele olarak aynı cinsten bir başka kab göz karan satılacak olursa, eğer onlar adediyle satılan şeyler nevinden olsa o zaman satış
sahihtir. Zira adedi şeylerde saymak, ölçü ve tartı ile tespit edilen faiz illetinin va-sıflanndan değildir. Onun için fazlalık caizdir ve bu halde de riba
meydana gelmez. Eğer bunlar tartılarak satılan şeylerden olursa o zaman caiz olmaz. Zira bu, ribevi bir malın göz karan ile kendi cinsiyle
satılmasıdır. Başka bir maden kanştınlmış alün veya gümüş satılacak olursa, kabul olunan, şer'an hangisi fazla olsa o kabul olur. Ekseri altın ise
altın sayılır. Eğer gümüş ise gümüş sayılır. Bu kıyasa göre başka maden kanştınlmış gümüşün ekseri gümüş ise, bu halis gümüş sayılır. Bunun halis
gümüş ile ve eşit olarak ve elden ele alınıp verilmesiyle ancak satı-Şi sahihtir. Zira bunlann her birisi de az bile olsa, başka bir maden karışımından
katıksız kalmazlar. Zira bunlar örfi olarak başka bir maden kanştırmadan basılmazlar. Bu kanşım, isterse tabii olsun, isterse fiili olsun, birbirinden
ayırt etmek zordur. Bunun için az bir karıştırma halis gibi kabul edilip, ribevi mallann mübadelesinde ise, halis ve halis olmayan arasında fark
yoktur. Onun için her iksi de kanştırma yokmuş
gibi vasıflandırılır. Eğer karıştırma fazla olsa, bunun hükmü halis olmayan bakır gibidir. Karıştırılmış olan bakır ile satılacak olursa o zaman misli
misline ve elden ele satılması sahih olur. Eğer altın ve gümüş ve ona karıştırılan maden birbirine eşit olursa, bunu hükmü satışlarda ve borç verme
kredilerinde altının veya gümüşün daha fazla olması hallerindeki hükmü gibidir. Bunların cüzafen ve tane olarak satışları sahih değildir. Ancak ve
ancak karşılıklı satılması veya borç verme tartı ile sahih olur.
Sarfta hüküm ise, kanştınlan yabancı maddenin fazla olması gibidir. Şu halde başka madenin gümüşten daha fazla olması durumundaki hükmü alır.
Eğer halis gümüş karşılığında satılacak olursa, satılan şeyin itibanmıza ve takdirimize göre, halis gümüş ağırlık itibariyle kanştı-nlmış gümüşten
daha çok olursa, o zaman satış sahih olur. Hatta ki her iki bedeldeki gümüş kaderi kendi mislinin mukabelesi olsun, katıksız gümüşte bu miktardan
daha fazla olanı ise kanştınlan yabancı maddenin mukabilinde olur. Nasıl halis gümüş bir miktar gümüş ve bir parça da bakın kapsayan bir satışın
parası olursa, eğer katıksız gümüş, kanştınlmış olanda bulunan gümüşten daha fazla veyahut onun gibi olursa veya durum meçhul olursa, iki

bedelden birisinde bulunacak ri-ba dolayısıyle sahih olmaz.
[13]

Altın veya gümüş kaplanmış bir kılıç satılır. Onun mukabilindeki olan para da altın yahut gümüş olursa; şayet kaplama ve paranın cinsi bir olursa ve
paranın miktan da kaplamadan daha fazla olursa satış sahih olur. Bu durumda kaplama kendi ağırlığının misli ile satılmış, paranın fazla payı da
satışta adeten kılıca bağlı olarak satılan kılı ve bağlan mukabilinde verilmiş olur. Zira Hanefilerce paranın satılan şeye bölünmesi konusunda kabul
edilen asıl ilke şudur: Şayet mebi bazı evkatan semenin cinsinden, bazı evkata da başka cinsten olan bir kaç şeyden olursa, para kendi cinsinden
olana ağırlığının misli ile kabul edilir ve bununla mümkün olursa akit sahih bir şekilde sarûyeti kabul edilir. Zira müslümanla-nn işleri mümkün
olduğu kadar doğruluğa ve sıhhate havale edilir. Bu halde aktin tashih edilmesi paranın bir kısmının kendi cinsinin misline ve ağırlığına karşı olarak
öteki kısmının da bizim muteber kabul edeceğimiz ve yapacağımız kıymet takdir etmeye göre diğer cinse mukabil olarak kabul edilmesine bağlıdır.
Eğer para kaplamanın misli veya daha az olursa satış caiz değildir. Zira bu şekildeki olan satış ribayı meydana getirir. Zira kılıcın kını ve bağlan
mukabilinde bedelsiz olarak satılmıştır. Aynı zamanda riba da boledir. Hanefılere göre paranın miktan meçhul olursa veya ticaretle uğraşanlar onu
takdir etmekte farklı kanaatlere sahip olurlarsa; şayet paranın kaplamadan daha çok olduğu, kaplamanın da ağırlık cihe-tiyle paradan daha az olduğu
akit meclisinde meydana çıkarsa öyle satış sahihtir. Eğer meclisten aynldıktan sonra bilgi meydana gelse, o zaman Hanefilerin cumhuruna göre öyle

satış caiz değildir. Fakat İmam Züfer'e göre göz karan ile satış şahindir. Bu kıyasa göre usul şudur:
[14]

Nakit şayet gümüş kaplama ve altın ya da gümüş ipliklerle dikilmiş başka şey ile birlikte ve kendi cinsinden nakit ile satılacak olursa o zaman
semenin fazla olması şarttır. Bu şekil ile semenden süs kadarı olan bir miktar onun semeni olur. Fazlası da kılıcın parası olur. Zira bu fazlalık
olmazsa satış fesh olur. Eğer para süslemenin misli yahut ondan daha az olur veyahut miktarı meçhul olursa satış batıldır. Şayet para süsün



cinsinden başka bir cinsten olsa o zaman kabz şarttır. Fazlalık ise caizdir. Eğer semen süsten daha fazla ise, satışın sahih olması ve parada süse
mukabil eden kaderin akit meclisinde kabzedilmesi şarttır. Eğer akdi yapanlar karşılıklı olarak kabzetmeden evvel ayrılır veya onlardan birisi
hakkını kabzedecek olursa, durum gelecek şekle göre olur: Şayet süs ancak ve ancak ona verilebilecek bir zarar ile kılıçtan ayrılabiliyor, başka bir
çe-şid ile ayrılması imkan olmuyor ise, o zaman bütün satış fasid olur. Şayet zarar vermeden aynlabiliyorsa, o zaman satış yalnız kılıçta caizdir.
Süste ise fasittir. Zira süs miktarıyle akid sarf yani bedel akdi olur. Kılıç nisbe-tiyle mutlak bir satış olur. Karşılıklı kabzetme ise yalnız sarfın
sıhhati için gerekir. Şayet zarar vermeden süs kılıçtan aynlabiliyorsa o zaman süs ve kılıç birbirinden ayrı olarak hüküm edilir. Bu şekilde satış
birinde caiz olur diğerinde caiz değildir. Şayet süs ancak ve ancak zarar verecek bir durumda da aynlabiliyorsa o zaman akdin hepsi fasittir. Zira
kılıçta satıcıya gelecek bir zarar olmaksızın teslimi mümkün olmayan bir şeyin satılmasıdır. Şu şekildeki olan satış ise tavandaki ağaç kütüğünün
satılması halinde olduğu gibi fasid bir satıştır. Eğer süs kılıçtan zarar vermeden ay-nlacak olursa ve aynı zamanda alıcıya teslim edilecek bir şekilde
olursa akit sahih olur. Bir kişi bir kuyumcudan gümüş dirhemler mukabilinde gümüşten bilezik satın alsa ve her ikisinin de ağırlıklan eşit olursa her
akideyn kabzdan sonra aynlsalar veya iki adam altını altın ile yahut gümüşü gümüş ile misli misline sarf yani mübadeleden sonra karşılıklı olarak
kabzedip birbirinden aynlsalar, ondan sonra birisi diğerine bir fazlalık verse yahut ondan bir kederini tenzil etse, diğeri de buna rızasını gösterse,
Ebu Hanife'ye göre öyle satış fasid olur. Ebu Yusuf a göre birinci akit sahihtir. Fakat artırma ve indirim boş ve batıldır. İmam Muhammed'e göre
fazlalık batıldır. Fakat indirim bağımsız bir hibe olarak caizdir. Malikilere göre cüzaf yoluyla satılan şeyin akit ortasında veya daha evvel görülür
olması bir de akit taraflanmn akit ortasında satılan şeye bağlı bilgilerinin devam etmesi gerekir. Şu halde görülmemiş bir şeyin gözkaran ile
satılması sahih olmadığı için -kör olan bir- kişinin cüzafen bir şeyi satması da sahih değildir. Mebinin bir kısmının görülmesi yeterlidir. Fakat
görme satışın fasid olması sonucunu verecekse ağızlan mühürlü ve açmakla bozulan sirke kaplarında olduğu gibi şeyle olursa, o zaman görülme

şart değildir. Zikir olunan bu şart Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre de ittifakla kabul edilmiştir. 
[15]

Şu halde yığın ve bunun gibi şeylerde görülmeleri kafidir. Zira görülmeleri garan ortadan kaldmr. Yine Malikilere göre satıcı ve alıcı da satılan
şeyin ağırlık ve sayı olarak miktannı malum olmamalıdır. Eğer aktin taraflarından birsi, aktin gerçekleşmesinden sonra diğerine miktannı bildirecek
olursa öteki muhayyer olur. Şayet her ikisi akid ortasında miktannı eşit olarak biliyorsa o zaman akid fasid olur. Zira her ikisi kandırmak üzere akit
etmişlerdir ve tartmayı veya ölçmeyi bırakmışlardır. Şayet satılan şey meydanda olsa geri verilir. Onun aksi olsa alıcı kıymeti vermek
mecburiyetindedir.
Hanefiler de bu şartı uygun olarak kabul etmişlerdir. Şafiiler de bu şartı zahir olarak uygun bulduklarım kabul etmişlerdir. İmam Ahmed de şöyle
tarifi olmuştur: Şayet satıcı, mebiin miktannı bilirse yığın halinde satmaz. Eğer buna aykın olarak hareketi olursa satış sahihtir. Fakat tenzihi olarak
mekruhtur. Buna göre bir kısmı büyük bir kısmı da küçük değil de hepsi büyük veya küçük olan hacim cihetiyle birbirinin misli olan yumurta, elma,
kavun, nar gibi tek olarak şeylerin parası az olsa sayılabilen şeylerin göz karan ile satışı caiz olur. Fakat elbise köle ve binek gibi herbiri malum bir
para ile sayılabilir şeylerin göz karan ile satışı caiz değildir. Dinar ve dirhemlerin cüzafen satışlan caiz değildir. Fakat sikke halinde basılmamış saf

altın ve gümüşün göz karan ile satışı caizdir.
[16]

Özet olarak, sayılabilir şeyler zahmet çekilmeden sayılabiüyorsa ister birimleri satışta makat olarak kabul edilsin ister edilmesin, paraları ister az
olsun ister çok olsun, göz karan ile satışları caiz değildir. Zahmetle sayılacak olursa birimlerinin maksat olarak gözetilmemesi halinde ister semeni
az veya çok olsun tahminen satışı caizdir. Eğer kasıtlı olarak bakılıyorsa, parası da az olursa göz karan ile satışı caizdir. Parası çok olursa satışı caiz
değildir. Hanefilerin mezheplerindeki görüş ayn-lıklannı ise biliyoruz: İmam Ebu Hanife göz karan satışın caiz oluşunu yalnız ölçülen ve tartılan şu
halde misli olan şeylerde ve bunların bir tek ölçüm efratlarında caiz olarak kabul eder. İki talebesi yani Ebu Yusuf ile Muhammed ise ölçülen,
tartılan ve uzunluk ölçüsü ile ölçülen kumaş, arazi gibi birbirinden farklı olarak sayılabilen, hayvanlar ve köleler gibi şeylerin cüzafen satışını caiz
kabul ederler, evvel de açıkladığımız gibi, insanlara rahatlık olsun diye imameynin görüşüne göre verilmiştir. Umumi olarak Şafii ve Hanbeliler de
ölçülen tartılar, uzunluk ölçüsü ile ölçülen ve sayı ile satılan şeylerin göz karan ile satışını caiz kabul ederler. Satılan şeylerin göz karan ile satışını
caiz kabul ederler. Satılan şey bu meselede tahmini kuvvetli ehil kimseler tarafından tahmin edilmelidir. Zira kuşlar ve bunlar gibi birbirine karşı
şan yuvalannda güvercin ve büyük bir çiftlikte tavuklar gibi tahmin edilmesi zor şeylerde göz karan ile satma sahih değildir. Fakat daha almadan
evvel dinlendikleri veya uyuduklan bir zamanda göz karan ile bunlann bilinmeleri mümkün olursa o zaman bunların göz karan ile satışları sahihtir.
Bir de akdi yapan taraflann da, kendileri ve vekilleri vasıtasıyla bu meseledeki deneme, alışkanlık ve bilgileriyle tahmin etmek ile ehliyetine sahip

kimselerden de olmalan da şarttır.
[17]

Şafiiler bu görüşe muvafık olarak yığının miktannm bilinmesinin veya göz karan edilmesinin mümkün olmasının lazım olduğunu kabul
etmişlerdir. Satılan şeyin aşın olmamak şartıyle çok olması, şayet aşın fazla ise, o zaman ister sayılan isterse ölçülen, isterse tartılan olsun,
gözkaran imkan olmadığı için cüzafen satışı sahih değildir. Az olması halinde ise sayılan kısmında olsa o zaman cüzafen satışı caiz değildir. Zira
sayılarak miktannm bilinmesinde bir zahmet yoktur. Şayet tartılan veya ölçülen kısmında olursa, aktin tarafları da ağırlık ve ölçeklerini bilmezse
tarttırma ve ölçülmesinde zahmet olmaz bile, cüzafen satışı sahihtir. Satılan şeyin üzerinde durduğu arazinin düz olarak bilinmesi veya bu şekilde
olduğunun sanılması: Eğer arazi düz olmazsa o zaman akit fasid olur. Eğer aktin tarailan araziyi düz sanırsa ondan sonra arazi gerçek olarak
tümsekli olarak ortaya çıkarsa, alıcıya muhayyerlik hakkı vardır. Eğer çukur olarak meydana çıkarsa muhayyerlik satıcıya ait olur. Şafîiler de bu
şartı uygun olarak kabul etmişlerdir. Onlara göre eğer yığın çukurluğu veya tümsekliği belli olan bir yerde olursa veyahut satılan şey incelik ve
kalınlık itibanyle cüzler arasında farklılık olan bir yerde veya kapta bulunan yağ ve bunun gibi şeyler olursa satış fasid olur. Hanbeliler de uygun
olarak bu şartı kabul etmişlerdir. Hanbeliler de Malikiler gibi, yığın bir yüksek yerin üstünde ortaya çıksa o zaman alıcının muhayyerliğini kabul

etmişlerdir. Eğer yığının altında daha evvel bilinmeyen bir çukur ortaya çıkarsa o zamanda satıcının muhayyerliğini kabul etmişlerdir.
[18]

Bize de zahir oluyor ki Hanefiler de bu şartın meydana gelmesini isterler. Bunun kaynağı da şudur: Haneflîer belli olan bir kabın içerisinde
bulunup miktarı belli olmayan bir şeyin satışında kabın fazla veya eksik ölçme ihtimalinin olmamasını şart koşmuşlardır. Örneğin; böyle bir kabın
ağaçtan veya demirden olması gerekir. Eğer fazlalık ve eksiklik ihtimali olursa veyahut yukarıdan bastırmak ile genişleyebiliyorsa -zen-bil, çuval ve
küfe gibi- daha evvel zikir ettiğimiz gibi caiz olmaz. Tek akit cüzaf ve tartı- bunların her birisi sahih olan aslına muvafık olmadıkça sahih değildir.
Şu halde buğday veya arpanın bir kısmı cüzafen satıldığı zaman diğer kısmı da ister cinsinden olsun ister olmasın- tartılarak beraber satılırsa sahih



değildir. Örneğin; miktarı belli olmayan bir yığının, miktarı belli olan beraber bir tek semen veya başka bir semen ile satın alınması gibi, yine taneli
şeylerin cüzafen satılması ile beraber, ölçü ile satılan arazinin bir arada olması da sahih değildir. Örneğin: "Ben senden bir yığını cüzafen şu
kadara, bununla beraber bu arazinin yüz zira veyahut yüz feddan kadarını da şu kadara satın alıyorum." dese bu şekildeki olan satış sahih olmaz.
Bunun gibi arazinin bir kısmının cüzafen bir kısmının ölçek ile beraber satılması da sahih değildir. Örneğin; bana bu araziyi şu paraya karşı başka
bir arazinin yüz zirai birlikte olmak üzere demesi gibi. Bu üç suretin satışının sahih olmamasının nedeni, belli olan şeyin belli olmayan şeyin
bilinmemesinden etkilenmesi içindir. Şu halde yalnız olarak cüzaf olan bir şeyin göz karan ile satılmasıdır. Bir arazinin aslı ile birlikte ölçek ile
buğday gibi keyli ile satılmasıdır. Örneğin: "Ben senden miktan belli olan bu yığını ve miktan belli olmayan şu araziyi yüz milyon liraya satın
alıyorum" dese bunların her birisi kendisinin aslen satış şekillerine uygun olduğu için sahihidir.
 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

IRK VE IRKÇILIK
 
Irk: Belli bir kesimde yaşayan bir milletin ya da kabile veya ailenin aslı, kökü ve soyu demektir. Bunun başka bir ismi de sûlevedir. İnsanlar ve
hayvanlar arasında ırk kavramıyla bazı farklar vardır. Şu halde çeşitli ırklar arasında kesin bir sınır bırakmak kesinlikle zordur. Aynı zamanda da
biyolojik bir tariftir. Aynı babadan meydana gelen ve topluca yeterli bir ölçüde belirleyici biyolojik karekterler gösteren fertlerin toplamına bu
anlamda ırk denir. Irk ile tür arasındaki çizgiyi belli etmek çok zordur. Türde olduğu gibi ırkta da anatomik karekterler, ayrı ayrı çeşitler vardır.
Irkçılık da belli olan bir ırkı başka ırklardan üstün tutmak, aynı zamanda onlara bazı hususiyetler vermek manalarına gelen bir kavram ve bu
kavram doğrultusunda gelen sistem demektir. İlim yoluyla ırkçılığın mü-daafası çok zor, hatta ve hattaki imkansız bir hüküm sanılmaktadır. Zira
yer yüzünde saf olarak ırkların kalmadığı çok doğrudur. Onun için bir ırkın üstünlüğünden bahsetmek de çok hatadır. İslâmi ölçülere göre İslâm,
insanlığın ortaklaşa manevi değeri ve aynı zamanda da bütün insanlar için bir hayat kanunudur. Şu halde İslam ne bir ırkın veya milletin malı, ne
de malum olan bir çağın adetidir. Bütün insanların ve çağların kıymeti ve eskimeyen ortak malıdır. Şu halde İslâm'ın bu tarifine göre birinci
basamakta ırkçılığın bu dinde kesinlikle payı yoktur. Musavi-likte ırkçılık hakimdir. Zira onlara göre misyon teşkilatı yoktur, dini yayma
politikaları düşünülmez. Zira kendi ırklarından başkasını kabul etmezler. Zira tevrat yalnız olarak İsrailoğullanna nazil olmuş bir kitaptır. Zira
cihan şumül vasfı içinde yoktur. Fakat Kur'an ise bütün insanlara nazil olmuş bir cihanşümul bir kitaptır. Zira en belirgin vasıflarından biri cihan
şümul vasfıdır. İslâm'a ırkçılık girerse, onun sözü edilen cihanşümul vasfını reddetmiş oluruz ki, bu Allah'ın kitabına atılan büyük iftiralardan biri
sayılır. Zira Kur'an'ın kapısı bütün milletlere ve ırklara dalmel evkat hazır ve açıktır. Bir de Peygamber (s.a.v.) ırkçılığı kabul etmemiştir. Zira
Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmuştur:

Ey şanlı peygamber! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. 
[19]

Ey peyamber biz seni ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 
[20]

Rasûlü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz de ırkçılık konusuna açıklık getirmiş ve bu ırkçılığı bir çok hadisleriyle belli etmiştir:
Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Rabbiniz birdir; babanız da birdir, bilin ki, arabuı arap olmayan üzerinde, arap olmayanın da arap üzerinde, kı-
zıîderilinin siyah derili üzerinde; siyah derilinin kızıl derili üzerinde hiç bir üstünlüğü ve fazileti yoktur. Ancak takva yani Allah'tan korkup
fenalıklardan sakınmak, ilâhi sınırlara uymak ile üstünlük vardır. Tebliğ ettim mi?" buyurdu. Bunun üzerine, orada hazır bulunan "Allah Rasülü

tebliğ etti" dediler.
[21]

Bu hadise göre sadece şeref ve fazilet, ancak ve ancak takvada vardır. Başka bir şeyde yoktur. Arabın arap olmayan üzerinde, siyah derilinin
kızılderili üzerinde hiç bir üstünlüğü ve fazileti yoktur. Ancak takva ile üstünlük vardır.
İbn-i Ömer (r.a.)'dan: Peygamber (s.a.v.) Mekke'nin fethi gününde insanlara hutbe okuyarak: Ey insanlar! Allah sizden cahiliyyetin kibir ve
gururunu ve babalarınızla büyüklük taslama huyunu giderdi. Artık insanlar iyi, muttaki! Allah nazarında değersiz ile (günahkar) kötü ve Allah
nazarında değerli diye iki kısımdan ibarettir. İnsanların hepsi Ade-moğullarıdır. Allah da Adem aleyhisselamı topraktan yaratmıştır.
Allahu Teâlâ buyurur ki:

Ey insanlar! Biz, sizi bir erkek ile dişiden yarattık. 
[22]

Hz. Peygamber sonra bu ayeti okudu:
Bir birinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık." cümlesindeki "şuub" kelimesi kabilelerin başları demektir. Rebia Mudar, Evs ve
Hazrec gibi tekili "şa'b'dır. Onlara (Şuub) denilmesi bir kökten dallanmaları ve bir kökten bir araya gelmeleri sebebiyledir. Örneğin; ağacın dalları
gibi, cevheri (şuub) arap ve acem kabilelerinden dallananlardır. Cemi şuub gelir, diyor. Şuubiye bir fırkadır ve arabı acemden üstün görmemektedir.
Burada şuub acem manasınadır. (Şuub) büyük kabileye denilir. Bu kendisine nisbet edilen kabilenin atasıdır. Yani kabileleri birbirine bitiştirir.
Kabail kabilenin çoğuludur. O da uyruklar demektir. Yani o kabileden ayrılan diğer kabileler. Vel hasıl Allah yanında en saygıdeğer olanınız

(Allah'tan) en çok korkup fenalıklardan sakınan ve ilahi sınırlara saygılı olamnızdır. Allah bilir ve haberdardır. 
[23]

İnsanlar birbirine benzerlik ciheti ile eşittirler. Babaları Adem anneleri Havva'dır. Soylarında iftihar edecek bir fazilet yoksa, çamur ve su (ile
iftihar etsinler) üstünlük ve şeref ancak ehli ilme hastır. Onlar doğru yol üzerinde, doğru yolu bulmak isteyenlere yol göstericilerdir. Kişinin
kıymeti, yaptığı iyilikle meydana gelir. Cahiller ise ilim ehline apaçık düşmandır. Asılı bir kimseden bir sehavetlik (söz konusu edip) getirecek
olursan, bizim aslımız ve nisbetimiz sahavet ve yüksekliktir. Sen hep ilimle ayakta durmaya bak, ona bir şeyi eşit tutma, bil ki insanlar ölüler

(gibidir) ilim ehli ise değildir. 
[24]

Semüre (r.a.)'dan: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Haseb maldan, kerem (ve fazilet) de takvadan ibarettir.
[25]

Cübeyr b. Mut'im (r.a.)'den: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kavimciliğe davet eden, bizden değildir. Kavimcilik üzerine savaşan, bizden



değildir, kavimcilik üzerine ölen de bizden değildir, değildir. 
[26]

Vasile b. Eşka şöyle demiştir: Dedim ki: Ya Rasûlüllah, kavmiyyetçi-lik nedir? Rasûlüllah (s.a.v.) zulümde kendi kavmine yardım etmendir. 
[27]

Süraka b. Malik b. Cu'şum el-Mudlici (r.a.) şöyle demiştir: "Sizin en hayırlınız, müdafaasında günah işlemediği müddetçe, aşiretini müdafaa eden

kimsedir. 
[28]

Abdullah (r.a.)'den: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Kim haksız bir işte kendi kavmine yardım ederse, (Bir çukura) yuvarlanıp kuyruğundan tutulup çekilerek (kurtarılmaya çalışan) deveye benzer.
[29]

Irkçılık konusunda, Kur'an'dan, hadislerden ve Hz. Ali'nin mübarek sözlerinden naklettiklerim akıllı kişiler için çözüm getirmiş ve aynı zamanda
da şüpheleri de ortadan kaldırmıştır. Eğer hadislerden ırkçılığa kapı uçacak şekilde bazı rivayetler ne kadar varsa da ilim adamları, daha çok hadis
münekkitleri yaptıkları gerçek tetkik neticesinde bu rivayetlerin uydurma ve zayıf olduğunu tespit etmişlerdir. O hadislerden bazıları şöyledir:

Arabi üç şeyden dolayı severim. Zira ben arabım, Kufan arapça-dır. Cennet ehlinin lisanı arapçadır.
[30]

Arabi sevmek imandandır. Onlara buğzetmek nifaktır." (Hakim, Ensar'dan rivayet etmiş, zayıftır)
Kureyşi sevmek imandır. Onlara buğzetmek küfürdür. Arabi sevmek imandır. Onlara buğzetmek küfürdür. Arabi seven kimse beni sevmiş olur;

araba buğzeden kimse bana buğzetmiş olur. 
[31]

"Ensarı sevmek imanın alametleridir; Ensar'a buğzetmek münafiklı-ğm alametleridir. 
[32]

Öyle rivayetler, hadis, ilim adamlarının ittifakıyle sened ve delil olarak kabul edilmeyecek kadar zayıftır. İmam Sûyuti, İmam Sahavi el-Acluni
bunlar üzerine lazım olan anştırmayı yaptıktan sonra senetlerinin çok zayıf olduğunu tespit etmişlerdir. Şu halde ırkçılığı övecek veya
benimsetecek ya da teşvik edecek kesinlikle bir sahih hadisin rivayeti yoktur. Bunun tersine ırkçılığı tenkid eden ve yeren çok sahih rivayetler
vardır. Aynı zamanda da Kur'an'ın esasiyle denk olmayan bir hadisin rivayeti düşünülmez. Eğer bu şekildeki bir hadis varsa da kesinlikle uydurma
ve kasıtlıdır. Umumi olarak uydurma ve zayıf olduğu ilmi araştırma ile meydana gelen hadisleri fıkhi meselelerde kesin olarak bir müctehid sened
olarak kabul etmemiştir. Bununla beraber karşımıza gelen her hadis ile amel etmek caiz değildir. Ancak sahih olan hadîsler amel etmek lazımdır.
Bir hadisin uydurma veya zayıf olduğu nasıl belli olur. Cevabı şöyedir: Çoktan beri hadis alimleri öyle konularda çok araştırma yaparak akıllara
durgunluk verecek bir şekilde kesin bir çalışma yapmışlar ve aynı zamanda tüm hadisin ravi-leri ve senedlerini tespit edip fetvaları meydana
getirmiştlerdir. Bunlardan bir kaç örnek verebiliyoruz.
1) İmam Celalettin süyutu (h.911) el-Leali'I Masnüa adlı iki ciltlik çok kıymetli eserinde uydurma ve zayıf hadisleri tespit ederek büük bir hizmet
meydana getirmiştir.
2) Zehebi (H.748) fiyat biçilmez değeri ölçülemeyecek kadar yüksek eseri Mizan'ul İ'didal'da 11.000 kişinin rivayetteki kuvvet ve zayıflığını
tespit ettikten sonra hadis ricali üzerinde çok ciddi bir araştırma ve tenkidde bulunmuştur.
3) El-Acluni (h.1162) Keşful-Hafa adlı iki ciltlik eserinde yine insanlar arasında dolaşan hadisleri bir bir toplayıp bunların kritiğini ve eleştirisini
meydana getirdikten sonra, zayıfını sahihinden ayırarak hadis ilmine büyük, çok büyük bir hizmetlerde bulunmuştur. İmam Sahavi (h.902) el-
Makasidül-Hasene adlı çok kıytnetli eserinde halk arasında meşhur olan hadisleri topladıktan sonra tenkidini yapmış, uydurma ve zayıf olanları
sahih hadislerden ayırarak müslümanlara büyük bir hizmetlerde bulunmuştur. Bunların sonunda da Aliyyu'l-Karİi Mevzuat adlı eserinde uydurma
hadisleri toplayıp bu konudaki zincirin halkalarına birini daha eklemiştir. Şu halde ilim adamlarımız kıyamete kadar hadis ve hadis ilmi üzerinde
çalışıp sahih hadisleri tespit etmek için hizmetini yapmıştır ve yapmaktadırlar.
 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BOLUM
 

YALNIZ KUR'AN'A SARILMAK KAFİ MİDİR?
 
Bilindiği gibi Kur'an dinin ana temeli ve kıyamete kadar değişmeyen kitaptır. Onsuz kesin olarak bir hüküm, doğru olarak çıkarılmaz. Şu halde
yalnız Kur'an'ın yeterli olduğunu kabul edip hadislere bakmayarak bir hüküm çıkarmak kesinlikle doğru değildir. Zira Kur'an ana görüşleri umum,
usulleri daha fazla olarak icmali bir usule göre taşıyan bir kitaptır. Meydana getirilen hükümlerin tafsilatına gitmez. Zira Kur'an teferruata göre
tafsilatlı olsaydı o zaman 20-25 cild olması lazım gelirdi. Bu da Kur'an'ın temel kitap, ana kitap, umum kaide ve hüküm taşıyan bir kitap olmak
hususiyetini kaldırırdı. O zaman insan aklına da sığmazdı. Aynı zamanda da araştırma usulleri kalmazdı. Eğer bu şekilde olsaydı İslâmî ölçülere
göre bir ölçü meydana gelmezdi. Bunun için müslümanlara özel olarak indirilmiş bir gerçek anayasadır. Onun hakikatini ve izahatını ancak ve
ancak en büyük müfessiri olan Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz açıklamıştır. Hata ve hattaki Peygamerimiz (s.a.v.) Efendimiz kendi ümmetini bu
konuda uyararak şöyle buyurmuştur:

"Size iki şey bıraktım ki onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini.
[33]

Demek Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kendi ümmetini dini ve İslâ-mi ölçülere göre uyararak iki ana kaynağı da tavsiye etmiş, bu her iki Kaynağa
sarılıp İslâm hükümleri bunlara göre çıkarmalarını emretmiştır- Şu halde yalnız Kur'an'a bakıp o şekilde amel eden, başka sözlere bakmayarak
hüküm veren olan kimseler ya çok cahildirler veya da İslâm'ın ana kaynaklarından birini reddettiği için İslâmı noksan halde bıraktığından,
niyetleri bozukturlar. Her iki ihtimalden başka üçüncüsü yoktur. Şu halde dini hükümleri meydana getirmek, İslâm'ın yolunu açık olarak belli etmek
yalnız Kur'an ile yeterli değildir ve büyük bir hatadır. Kur'an'ı açıklayan ve Kur'an'ın maksadını belli eden hadislere ihtiyaç vardır. "Biz yalnız
olarak Kur'an'ı amel ederiz diğer başka kanunlara ve içtihadlara bakmaya lüzum yoktur." demek büyük gülünç ve bilimsel olarak büyük hataya
düşmektir. Bu konuyu bir kaç misal ile açıklamakta çok fayda vardır:
1) Kur'an'da namazın farz kılındığı kesin bir ifadeyle belirtilir. Fakat namazın hangi vakitte, nasıl ne kadar kılınacağını, rek'atların ne kadar eda



edileceğini, rek'atlerde ne gibi surelerin okunacağını Kur'an açıklamaz. Ancak ve ancak öyle şeylerin açıklanması Hz. Peygamber (s.a.v.)'in
sünnetiyle belli olur. Şu halde Kur'an'dan namaz ibadetinin bütün tafsilatıyle açıklanması kesinlikle yoktur.
2)  Kur'an'da zekatın farz kılındığı, sarfedilecek yerleri icmalen ve kati bir ifadeyle sabittir. Fakat hangi maldan ne kadar zekat verileceğine, zekat
için müddetin ne kadar olduğuna ve kimlerin zekat vermekle teklifde bulunduğuna açık bir surete Kur'an'ın tafsilatı yoktur. Ancak ve ancak öyle
şeyleri Peygamber (s.a.v.)'in sünnetine bırakır. Onun açıklamasını ancak o belli eder.
3) Kur'an'ın mahsus olarak adam öldüren hakkında kısas, hata ile adam öldürene diyet cezası lazım olduğunu emreder. Fakat cezanın nasıl
meydana getireceğini, kimer tarafından uygulanacağı, diyetin ne kadar olduğunu açık olarak belli etmez. Bu da Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in
hadislerinin şumüluna bırakır.
4) Kur'an, oruç ibadetinin farz olduğunu tesbit eder ve aynı zamanda Ramazan ayında bu vazifeyi yerine getirmenin fecrin sökmesinden güneşin
kayb olmasına kadar geçen müddet içinde tutulmasının farz olduğu haber verir. Fakat orucu iptal eden şeylerden ve iptal etmeyen şeylerden haber
vermez. Aynı zamanda da diğer orucun özelliklerinden de haber vermez. Bunları ancak ve ancak Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hadisiyle izahatını
emreder.
5) Kur'an hanımların hastalarından, nifas durumundan kısaca bahseder, aynı zamanda umumi olarak haber verir. Ama bu hanımarın diğer
hususlarını Peygamber (s.a.v.)'in izahatına havale eder. Şu halde hadislere müracaat etmeden bu ana hükümlerden sözü edilen farz ve vaciplerin
tafsilatiyle izahatını yapmak kesinlikle mümkün olmaz. Kur'an'daki olan bütün hükümler detaylı olarak izahatı yapılmamıştır. Hükümlerin
ekserisini icmali olarak bırakmıştır. Örneklerden de anladığımız gibi, izahatı özel olarak Peygamber (s.a.v.) Efendimize havale et iniştir. Kur'an-ı
Kerim'deki olan hükümler ister muhkem, ister hafi, ister zahir, ister nass, ister mufesser, ister müteşabih, ister müşkül ve mücmel olsun, bunların
tümü de geniş açıklanmak isteyen konulardır. pu konuların Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sünnetlerini nazarı itibara müracaat etmediğimiz takdirde
çoğunun tafsilatını ve maksudunu belli ve ta'yin edemeyiz. Örneğin;

Erkek hırsızla, kadın hırsızın, yaptıkları (suça) mukabil ve Allah'tan bir ceza olmak üzere ellerini kesin. 
[34]

Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun: Allah'a ve ahiret gününe inanan (insan)lar iseniz Allah'ın (dinini uygulama

hususunda) sizi, onlara karşı acıma duygusu tut(up engelle)mesin. Mü'minlerden bir grup da onlara yapılan azaba şahid olsun. 
[35]

Her iki ayette hükmü belli etmede nassa göredir. Te'vili olmaz. Tahsisi gerekir. Fakat yüz ceîdin ölçüsü ve darbı nasıl olacak. Erkek veya kadın
evli ise, aynı ceza mı tatbik edilecek, bu cezanın hangisi uygulanacak. Bütün bunları Hz. Peygamber {s.a.v.)'in sünnetleri açıklar. Ba-zan ayetlerin
birbiriyle tefsiri olur ki öncesine mufesser ikincisine de müfessir denilir. Bununla birlikte her iki ayette de bazı özelliklerinin izahatına ihtiyaç vardır
ki bunlar hadisin konularıdır. Hususu olarak Kur'an'da zahir olmayan lafızlar vardır ki, bunlar daha çok tefsir isteyen hüküm ve meseleleri
yüklemektedir. Şu halde Peygamberimizin (s.a.v.)'in sünnetleri Kur'an ayetlerinin manalarım açıklamaktadır. Bunun için hadislere ihtiyacımız
çoktur. Onsuz hiç bir şer'i mesele meyda-na gelmez. Zira ikinci sâri odur. Hatta ve hattaki Kur'an'da olmayan hükümler sünnette bulunur. Zira
önümüze çıkan her konu hakkında Kur'an'da bir hüküm bulma imkanı yoktur. O zaman hükmü sünnette bulmamız gerekir. Nasıl ki Rasûlü Kibriya
(s.a.v.) Efendimiz Muaz b. Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman dedi ki: Sana gelen bir konuya nasıl cevap verirsin? Muaz Allah'ın
kitabına göre cevap veririm diye cevap verdi. Peygamber (s.a.v.) ya kitapta bulumazsan? diye sorunca, Muaz o zaman Peygamberin sünnetine göre
cevap vererim dedi. Peygamber (s.a.v.), ya sünnette de o hükmü bulamazsan, ne yaparsın? diye sordu. Muaz kendi içtihadımla bir yol bulmaya
çalışırım, dedi. Buna, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Allah'a hamdettiği rivayeti vardır. Bu hadise göre zahir olarak belli oluyor ki Hz. Peygamber
(s.a.v.) ortaya gelen her konunun hükmünü Kur'an'da olduğunu mümkün olmadığını belli etmiş ve her tarafta da ehil olan kimsenin ictihadda
bulunmasına cevaz vermiştir. Zira içtihadın kapısı kıyamete kadar açıktır. Fakat içtihadın şartlan bu zamana göre çok zordur. Kur'an'da
Peygamberin kendi ümmetine dini meselelerinde neler, ne gibi hükümler verirse onu güvenerek kabul etmeleri emredilmektedir. Bu daha çok
sünnetin yerini ve önemini göstermek içindir. Zira Allahu Teâlâ (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden men ederse onu almayın. 
[36]

Peygamber (s.a.v.)'e itaat hususunda da Kur'an'da kafi emirler bir kaç yerde geçer: Bu emirlerde Peygamberin (s.a.v.) dini hususta kendiliğinden
hitabeti olmamıştır. Ancak ve ancak Allah'tan vahy yoluyla alıp o şekilde ümmetine verdiğini belirtir.

Allah'tan korkunuz bana da itaat ediniz. 
[37]

Emrine itaat ediniz ve bana da uyunuz. 
[38]

Peygambere mutabaat hususunda da Kur'an'da kesin emirler bir kaç yerde geçer:

Ya Muhammedi Söyle eğer siz Allah'a seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin. 
[39]

Kim bana uysa o bendendir. 
[40]

Nitekim usülcüler sünneti işlerken Kur'an mukabilinde hadisin yerini şu şekilde açıklamışlardır. "Sünnet şer-i hükümleri açıklama cihetinde
Kur'an'm her vakit yardımcısıdır. Bir tarafta Kur'an'daki hükümlerin hakikatinin açıklayıcısıdır. Hadisin bu özelliğini ve lazım olan yerini üç
madde halinde ortaya koymuşlardır:
1) Peygamber (s.a.v.) Efendimizin hadisleri, Kur'an'da mevcud olmayan bazı hükümleri içine alır.
2) Peygamber (s.a.v.) Efendimizin hadisleri Kur'an'da asılları, ana konuları ve görüşleri sabit bulunan farzları tamam edici ve açıklayıcı mahiyette
hükümleri alır. Meselenin başında namaz, zekat ve kısas meselelerini misal olarak verdiğimde bu hususun bir kısmına temas edip bunlar örnek
olarak geçmiştir.
3) Peygamber (s.a.v.) Efendimizin hadisleri Kur'an'daki özet ve kapalı kısımlara ve hükümleri çok güzel bir şekilde çözüm getirir. Kur'an'daki olan
umum hükümleri tahsis yapar. Alimlerin bir kısmına göre, aynı zamanda Kur'an'da hükmü kaldırılan ve yerine yeni hüküm bildirilen tesbitini yapar.
Meydana gelen yeni yeni konuların açıklamasını bildirir. Usulcülerin bu açıklamasının birinci maddesi asıl maksadımıza aydınlık tutmaktadır.
Buna göre birkaç örnek vermemizde çok fa-ide vardır.



1)  Kur'an'da vahşi hayvanlardan hangisinin etinin helal, hangisinin etinin haram olduğuna dair bir tafsilat ve izahat kesinlikle yoktur. Bunlara
ancak ve ancak Peyamber (s.a.v.) Efendimizin hadisleri çok güzel bir şekilde çözüm getirir.
2) Akıtılmış kanın haram olduğu Kur'an'da belli edilmiştir. Fakat dalak, ciğer ve bir de etin içindeki olan kanın helal olduğunu haber veren ancak
ve ancak hadisdir. Çekirgenin yenmesinin helal olduğunu yine hadis ile belli olmuştur. Zira Kur'an'ı Kerim'de bunun bahsi yoktur.
3) At etinin mubah olduğu ancak ve ancak hadis ile belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de at ile ilgili bir hüküm kesin olarak yoktur.
4) Karısına zina yapmışsen dediği için hakim huzurunda lian yapmaya davet edilen kan-koca birbirine lanetlenmede bulunurlar. Kur'an'ı Kerim
yalnız olarak bu kadarını açıklar. Fakat birbirine lanet getirdikten sonra kan-kocalığmın devam edip etmiyeceği hususunu belli etmez. Ancak bu
meseleyi sünnet çözer. Zira sünnete göre, mülaaneden sonra boşanmaları, lazımdır.
5) Vahşi eşeğin etinin helal olduğunu, ehli eşeğin etinin haram olduğunu haber veren ancak ve ancak sünnettir. Zira yabani eşeğin ve ehli eşeğin
helal veya haram olduğuna Kur'an'da yoktur. Bu Örnekler çoktur fakat çoğaltmaya ihtiyaç yoktur. Şu halde Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar dini
hükümlerin çoğu var ise de fakat hepsi yoktur. Bunun için Peygamberin sünnetine bütün fakihlerin ihtiyacı vardır. Bu nedenle ilim adanılan ülke
ülke, kapı kapı arayıp hadisleri cem etmişler. Hatta ve hatta ki öyle çalışmışlar ki sahih olan kısımları zayıf olanlardan ayırmışlardır. Aynı zamanda
da müctehid imamlar (r.a.j'da dini hükümleri ortaya getirirken hadisler üzerinde özenle durmuş ve sahih hadislerle amel etmişler. Zayıf ve uydurma
hadislerle kesin olarak amel etmemişlerdir.
Rasûl-i Kibriya'nın (s.a.v.) bütün hadisiyle amel etmek doğru mudur? Malumunuz olduğu gibi, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin sünneti üçe ayrılır:
Kavli yani sözlü sünnet. Fiili yani hareket ve davranışlar ile ilgili sünnet. Takriri yani işittiği ve gördüğü bir sözü veya işi reddetmeyip kabul
etmesiyle ilgili sünnet. Bu üçünün de gelecek hadis-i şerifde izahatı detaylı olarak belirtilir.
Hz. Haraza dayısı Hind b. Hale'den Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin konuşmasının nasıl olduğunu sorduğu zaman, ondan şu cevabı almıştır:
"Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz daima düşünerek konuşurdu. Onun susması konuşmasından uzun sürerdi. Lüzumsuz yere konuşmazdı. Söze
başlarken de sözü bitirirken de Allah'ın adını anardı. Konuşurken, kısa ve çok manalı kelimelerle konuşurdu. Sözleri gerçek yerinde idi, konuşurken
ne fazla ne de eksik söz kullanırdı. Kimsenin gönlünü kırmaz, kimseyi hor görmezdi. En ufak bir nimete saygı gösterir, hiç bir nimeti yermezdi.
Bir nimeti ne hoşlandığı için över, ne de hoşlanmadığı için yererdi. Dünya ve dünya işleri için kızmazdı. Fakat bir hak çiğnenmek istenildiği
zaman, onun hakkını almadıkça hiç bir şey kızgınlığının önüne geçemezdi.Kendi şahsi işi için asla kızmazdı ve öc almazdı. Bir şeye işaret edeceği
zaman parmağı ile değil bütün eliyle işaret ederdi. Konuşurken el hareketi yapar, sağ elinin avucunu, sol elinin baş parmağının iç tarafına vururdu.
Kızdığı zaman, kızgınlıktan hemen vazgeçer ve kızgınlığını belli etmezdi. Neşelendiği zaman, ferahladığı zaman gözlerini yumardı. En fazla
gülmesi gülümsemekti. Gülümserken de, ağzındaki dişleri dolu daneleri gibi görünürdü."
Hz. Ali (r-k.) anlatıyor:
Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz meclisindekilere karşı daima güleçti, güzel huylu idi. Esirgemesi, bağışlaması çoktu. Kötü huylu, katı kalpli, acı dilli
değildi. Kimse ile çekişmez, bağırıp çağırmazdı. Kötü söz söylemezdi. Kimseyi ayıplamazdı. Pinti ve cimri değildi. Hoşlanmadığı şeye göz
yumardı. Umudu umutsuzluğa düşürmezdi. Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı -kendisini üç şeyden alıkoymuştu: Kimse ile çekişmezdi. Çok
konuşmaz, faydasız boş şeylerle uğraşmazdı. Hiç kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmazdı, kimseye hakkında hayırlı ve sevaplı olmayan sözü
söylemezdi. Sünnetin bu üç kısmı ashab-ı kiram tarafından günü gününe meydana getirilmiş ve aynı zamanda mecliste hazır olmayanlara haber
veririlmiştir. İşte bu üç neviyle hadisler, ilim adamları tarafından toplanmış, ciddi bir araştırmaya tabi tutularak sahih kısımları kabul edilerek
kitaplara kaynak ve delil olarak yazılmıştır. Fakat bu hadislerde biri muttasıl senedli öteki gayr-ı muttasıl senedli diye ikiye ayrılır.
Birincisinin senedi aksamadan Peygamber (s.a.v.) Efendimize kadar ulaşır. Bunlar da rivayet eden ashabm sayısına göre, ya mütevatır, ya meşhur
ya da haber-i vahid'dir.
Birinci kısım, aynı hadisi yirmi-yirmibeş ashab rivayet etmiştir. Müctehid imamların tümü bu şekildeki olan mütevatır hadisleri sened olarak kabul
etmişler. Aynı zamanda ona göre içtihadda bulunup hüküm meydana çıkarmışlardır.
İkinci kısım, birinciye karşı sayı cihetinden daha az ashabın rivayet ettiği hadistir. Bu da öteki gibi, müctehid imamların sened ve dayanak seçtiği
hadisler arasında yer almaktadır.
Üçüncü kısım, tek kanaldan meydana gelen hadistir. Bunlar kesin bilgi ifade etmez. Zanni bilgi meydana getirir. Zira bir kişi tarafından meydana
getirterek rivayet edilmiştir. Bazı fakihlere göre iki veya üç kişi tarafından da rivayet edilse bile yine Haber-i vahiddir. Müctehid imamların çoğuna
göre, tek kanaldan gelen hadisler sahih hadislerin şartlarını ondan olursa, bir de o hadisin hilafına zahir bir hüküm onun mukabilinde olmazsa, o
zaman onlarla amel edilir. Sened-i muttasıl olmayan hadislere gelince: Bunlar sened cihetinden Peygamber (s.a.v.) Efendimize ulaşmayan, yalnız
ashaba kadar ulaşan hadislerdir.
İmam Şafii öyle hadisleri Medine'li ünlü alim Said b. Museyyeb ile Basralı Hasan el-Basri gibi güvenilir ilim adamları rivayet ederse delil olarak
alınabilir, demiştir. İmam Ahmed Hanbel öyle hadisleri zayıf olarak kabul eder. İmam Ebu Hanefi ile İmam Malik öyle hadisleri ravilerin kuvvet
derecesine göre, değerlendirip güven verici ölçüde ise delil olarak kabul ederler. Öyle konular ancak ve müchidi mutlaka aittir. Kıyamete kadar
içtihadın kapısı açıkür. Fakat içtihadın şartları çok zor ve ağırdır. Seyyid Abdulhakim-ı Arvasi hazretleri içtihadı şöyle açıklamaktadır: "İctihad,
insan gücünün yettiği kadar, yani cehd ile zahmet çekerek çalışmak demektir. Yani, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde sarih ve açık
bildirilmemiş bulunan ahkamı ve meseleleri, açık ve geniş anlatılmış meselelerle benzeterek, meydana çıkarmaya uğraşmaktır. Bunu ancak
Peygamberimiz (s.a.v.) o'nun eshabının hepsi ve diğer müslümanlardan içtihad makamına yükselenler yapabilir ki bu çok yüksek insanlara,
mûctehid denir. Mûctehid olmak için; arabi yüksek ilimleri tamamen bilmek, Kur'an-ı Kerimi ezbere bilmek, her ayet-i kerimenin ne manaya
geldiğini, ayet-i kerimelerin geldikleri zamanlan, gelme sebeplerini, ne hakkında geldiklerini ve nice bilgileri, ilimleri bilmek lazım ve elzemdir.
Ayrıca kütüb-i sittedeki ve diğer hadis kitaplarındaki yüzbinlerce hadisi ezbere bilmek ve her hadisin ne zaman ne için irad buyurulduğunu,
manasının ne kadar genişlediğini, hangi hadisin diğerinden önce veya sonra olduğunu, bağlı bulunduğu hadisleri, hangi vak'a ve hadiseler üzerine
buyurulduğunu, kimler tarafından nakil ve rivayet olunduğunu, nakleden kimselerin ne halde ve ne ahlakta olduklarını bilmek, fıkıh ilminin usûl
ve kaidelerini tanımak, 12 ilmi ve kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin işaretlerini rumuzlarını, açık ve kapalı manalarını kavramak. Bu manalar
kalbinde yer etmiş olmak, kuvvetli iman sahibi olmak, itminan ile dolu, nurlu ve saf bir kalbe ve vicdana malik olmak lazım ve elzemdir. Umumi
olarak mûctehid imamların hemen hepsi sahih hadisleri istinbat ve ictihadlanna sened olarak intihap etmiş ve aynı zamanda buna göre hüküm



meydana getirmişlerdir. Fakat bir hadis sahih olduğu halde o hadisi rivayet eden sahibi hayatta iken o hadise göre hareketi olmamış ise, o zaman
İmam Ebu Hanife o hadisi sened olarak kabul etmemiştir. Örneği; Ebu Hureyreyle (r.a.) Peygamber (s.a.v.) Efendimizden şu hadisi sağlam bir
senedle rivayet eder:
Ebu Hureyre (r.a.)'dan Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Köpek, sizden birinizin kabına dilini daldırdı mı, kabın suyunu döksün, sonra da kabı yedi
defa yıkasın."
Bir rivayette:
Yedinci defasında ve defalardan birisinde veya birinci defasında toprakla temizlesin." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, Ebu Hureyre
(r.a.)'den, yapılan gerçek araştırmalara göre Ebu Hureyre bu gibi kapları üç defa yıkamayı yeterli görmüştür. Bunun için İmam Ebu Hanife geçen
hadisi sened olarak kabul etmemiştir. İmam Şafii sened olarak kabul etmiş ve onunla da hüküm etmiştir. Ayrıca Peygamber (s.a.v.) Efendimize
kadar ulaşmayan yalnız ashab-ı kirama kadar ulaşan hadisler ise ne kadar sahih kısımlarda da bile olsa fakihlerin bir kısmı bunları delil olarak kabul
etmiş ve aynı zamanda da zayıf olarak kabul etmişlerdir. Bunlardan birisi İmam Ahmed b. Hanbeli'dir. İmam Şafii de şart koşarak öyle hadisleri
delil olarak kabul etmiştir. Allah ve peygamberi adına fetva veya hüküm verecek fakihlerin öyle konularda ne kadar özenle ve dikkatle
davrandıklarını söylemeye hacet yoktur. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"En büyük iftira ve yalan odur ki bana yalan isnad ederse yani benim adıma yalan söylerse veya rüyada görmediği gözü gözüm gördü diye veyahut
babası olmayan bir kişiye irsiyet olmak için babam diye cehennemdeki yerine hazırlansın" buyurmuştur.
Şu halde yalnız Kur'an'daki ayet ile ahkamı bilmek kafi gelmez. Zira hangi ayet hangisinin evvelinden inmiştir. Hangi ayet hangiye karşı olayda
hedef için indirilmiştir diye kesin olarak bilinmez. Zira ahkama bağlı olan ayetler ancak ve ancak özenle ve titiz olarak üzerine durmak gerekir. Bir
de ahkâmla alakadar olan her ayetin izahatında Peygamber (s.a.v.) Efendimizin kaç tane hadis irad etmiştir. Bu hadislerden hangisini evvel,
hangisini ondan sonra buyurmuştur. Bir de bunların aralarında birinin diğerinin hükmünü refeder bir alakası var mıdır? Aynı zamanda bunlardan
zayıf olanları veya senedi gayri muttasıl olanı var mıdır? Bunları bu cihete bilmeye, hüküm veren kimsenin ihtiyacı vardır. yle olmazsa hatalı bir
ihtiyaç olmaz. Mûctehid imamların hemen tümü böyle şartlar hakkında kafi derecede gelen bir bilgiye sahipdirler. Şu halde rivayet cihetini tespit
eden tefsircilerimizden İbn Cerir et-Teberi (H.310), Cam'ul-Beyan'mda Kur'an'la hadis arasındaki alakadara iyi yer vermiş ve aynı zamanda da bir
çok rivayetler getirmiştir. Hele İmam Kurtubinin el-Camiuli-Ahkami'1-Kur'an adlı yirmi ciltlik eseri rivayet ve hadis yönüyle çok kıymetli bir
hazinedir.
İbn Kesir (H.774) Ebü'lFida'mn rivayet yollu dört ciltlik tefsiri ba-hususen hadis ile Kur'an arasındaki bağlantıyı geniş bir hazine gibi izahatı
olmuştur. Bir de imam Celalettin Süyutinin (H.911) Eddürrü'I-Me-sûr Fi't-Tefsiri'1-Me'sur adlı kıymetli tefsiri, her ayetle ilgili hadisleri toplamakta
ve Kur'an-ı hadislerle tefsir etmektedir. Bu meselelerde daha fazla kıymetli tefsir vardır. Şu halde ister Kur'an üzerinde çalışanlar, ister Kur'an'daki
ahkamla alakadar ayetleri açıklamak isteyenlerin, hem bu tefsirleri gözden geçirmeye, hem müctehid imamlarının delil ve dayanaklarını bilmeye
kesin olarak ihtiyacı vardır. Bu her iki ana kaynağı birbirinden ayırmak, her birini müstakil cihetiyle ele almak bizi maksudumuza ulaştıramaz.
Bunun için, kitapla sünnet arasındaki alakayı bilmek hem başlı başına bir ilim ve araştırma işidir, hem de dinde fetva verebilmenin şartlarından
biridir. Müctehid ikiye ayrılır:
1) Müstakil veya mutlak müctehidler: Bunlar birinci tabakadadır. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed b. Hanbel, İmam
Cafer-i Sadık, İmam Evzei, İmam Leys b. Sa'd, İmam Sevri bu cümledendir.
2) Mezhepte müctehidler, bunlar müstakil müctehid olmayıp mutlak müctehidin kurduğu mezhepte ictihad eden ilim adamlarıdır. İmam Ebu
Hanife'nin hem talebesi, hem yakın arkadaşları kabul edilen Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer; İmam Şafii'nin talebesi İmam Müzni de
bunlardandır. Bunlara müntesip müctehid de denilir. Yani fer-i meseleleri çıkarmada imamına uymayabilir. Bazılarına göre mezhepte müctehid
denildiği gibi müstakil müctehid de denilir. Bunlardan sonra istidlal yapabilen müctehidler, hafızlar ve mukallidler gelir.
Müfti kimdir. Müctehid imamların istinbat ettikleri hükümleri delilleriyle bilip fetva verme yetkisine sahip olan kimseye denir. Şu halde müfünün
bazı şartları vardır: Hatta ve hatta ki bazı alimlere göre fetva vermeye yetkili olanlar, birinci, ikinci ve üçüncü derecedeki müctehid-lerdir. Ötekiler
buna yetkili değildir. Bununla birlikte asgari ölçü ve şartlar kendinde var ise ancak fetva verebilir. Şu halde müftünün fetva verebilmek için vasıf ve
şartlarını şöyle açıklayacağız:
1) Müctehid imamların istinbat, kıyas ve istihsan yollu çıkardıkları hükümleri delilleriyle beraber bilmesi.
2) İhtilaflı olan meselelerde tercih edilen taraf cihetinde bilginin olması.
3) Kaynak eserleri ve bu eserlerde geçen bütün fıkhi istilahlan kafi derecede bilmesi. Fıkhın bütün baplarını okuyup her bir bab için yeterli derecede
bilgi sahip olması.
4) Alim, zeki, güzel huylu ve ağırbaşlı sahibi olması.
5) İlmiyle, ahlakiyle, ağır başlılığı ile kendini müslümanlara kabul ettirmesi.
6) Hafızasından ve kendinden, edindiği ilmi meselelerinden emin olması.
7) Her gün bir kaç saat fıkhi konular üzerinde çalışması ihtilaflı konular hakkında geniş doküman cem etmesi.
8) Bulunduğu çevreyi çok iyi bilmesi, soru soranları iyi tanıması.
9) Fıkhi meselelerde yazılan fetva ve öteki kitapları imkan derecede gözden geçirmesi, yanlış olanları tesbit edip ilim çevresinde duyurması ve
kitap okuma şevkinde olan toplumu uyarması bu konudadır. Malum olduğu gibi, her hocanın fetva vermeye kudreti yoktur.Dini küçültmek ve dine
saygısızlık etmektir. Onun için Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Sizden cehennem ateşine karşı en cüretiniz, fetva vermeye en cüretli otamnızdır. Bilgisiz fetua veren kimseye göğün ve yerin melekleri lanet eder."
İbn Asakir, Hz. Ali (r.a.)'dan "Kendisine bilgisiz fetva verilen kimsenin günahı, ona fetva verenin üzerinedir. Şu halde din adına yazabilmek,
konuşabilmek, sorularını cevaplandırabilmek için en azından bu ilimleri hazmetmiş olmak son derece lüzumludur. Bu da uzun bir süre ile tahsil
lazım olan konulardır... İlmihal kitabını okuyup da bir hadisin manasını alıp din adına fetva vermek, muhakkak ki cehaletten gelen büyük bir cesaret
işidir. O kimselere bilmediklerini haber vermek de aynı zamanda alimlerinin vazifesidir. Bunun için Rasûlü Zişan'ın (s.a.v.) Efendimizin: "Fetua
vermeye en cüretiniz, cehennem ateşine karşı en çok cesur olanınızdır." buyurması çok önemli ve manalıdır. Kıyamete kadar cereyan edecek
olayları nübüvvet gözüyle tarayıp gören bizim Peygamberimizin (s.a.v.) Efendimiz bu özellikte ümmetini uyarmıştır. Din adına konuşanların, bir



de müctehid imamların tespit, istinbat, ictihad ve te-sanudlarım malum olmaya ihtiyaç vardır. Nasıl ki İmam Ebu Hanife: "Bizim hükümdeki
tesanüdlanmızı bilmiyen kimse, mezhebimizle amel etmesin." demiştir. İslâm dini için konuşan veya bir konu için hüküm veren kimselerin çoğu,
müctehid imamların, fakih adamlarının ve cumhurun ictihadlannı beceremedikleri için, fahiş suçlar yapmaktadırlar. Zira bir konu hakkında
konuşabilmek ve yazabilmek veyahut fetva verebilmek için birçok ilimlerin hem üzerinde ciddi araştırmada bulunmak, hem de tahsilini yapmak
lazım ve elzemdir.
Usûl-i Tefsir. Tefsir ilmi bize ayetlerin hami etmiş olduğu olan hükümleri, evvel nazil olan hükümlerle onun arkasından nazil olan hükümleri,
hangisinin diğer evvelkinin hükmünü nasih bulunduğunu, bir bir meseleye alakadar olduğunu diğer ayetlerin bir sıraya sıralanarak Kur'an'ın Kur'an
ile tefsirini açıklamasını ders verir. Usul-i Hadis ilmi durumun hadisler arasındaki seyrini, hangi hadisin hangi ayeti veyahut hangi hadisi
açıkladığını, hangi hadisin hükme sebeb bulunduğunu, hangi hadisle istidlal etmenin doğru olmayacağını, müctehid imamların hangi hadisleri ona
göre yani kendilerine tesanud seçtiklerini, hadislerin söylediği devire götürerek ona göre mana getirmesinin hakikatini meydana getirir. Aynı
zamanda fıkıh ve fıkıh usulü de bize İslâm Huku-ku'nda umum ölçüleri, ayetin ayetle, hadisin ayetle ve hadisin hadisle olan alakalarını her
yönleriyle öğretir. Şu halde din adına yazabilmek, konuşabilmek, fıkıh sorularına cevap vermek için ancak ve ancak bu ilimlerin hepsini bilmek ve
hazmetmek gerekir. Sonuç olarak sadece Kur'an ile amel edenin akli dengesinde bozukluk vardır.
 

YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM
 

RIBA
 
Riba'nın tarifi: Lugatta riba' artış, fazlalık anlamına gelir. Nitekim şu ayet-i kerimelerde riba kelimesi bu manada kullanılmıştır:

Yeryüzünü kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine (gökten yağmur) suyu indirdiğimizde canlanır. Sarsılır ve kabanr (rebet). 
[41]

Yani artar ve gelişir buyurmaktadır. Yine yüce Allah:

"Bir cemaat diğer bir cemaatten daha fazla (erba) olduğu için..
[42]

Yani sayıca ve kuvvet bakımından daha fazla olduğu için... "Erba fulanûn olan fulan" denilir. "İnsanların mallarında, artması için verdiğiniz riba

Allah katında artmaz. 
[43]

Yani sermayelerinin üzerine fazladan faiz yemek için, malların artması, nemalanması için verdiğiniz her şeyi Allah Teâlâ mahveder ve onu
bereketlendirmez, Fakihlerin ıstılahında riba'nın iki manası vardır: Biri Özel bir bedel karşılığında yapılmış akiddir ki şeriat terazisinde ve akid
esnasında eşit oldukları belli değildir ve bedelin tehir edilmesiyle beraber yapılır, özel bir bedelden maksad, beyanı gelecek olan ribalı
muamelelerdir, "Eşit olup olmadıkları malum olmayandan maksad da bedellerin birinin diğerinden fazla olması veya eşit olduklarının meçhul
olmasıdır. 'Şeriat terazisinden maksad ise ölçü veya tartısının belli olmamasıdır.' Akit esnasında dememizin sebebi, akidden sonra bedeller
arasındaki temasül bilindiği takdirde durumu tariften çıkarmak içindir. Mesela kişi bir yığın buğdayı başka bir yığın buğdayla değiştirir. Fakat kaç
kg. veya kaç ölçek olduğunu bilmezse, işte bu alış-veriş ribalı bir akiddir. Akidden sonra yığınlar ölçülse ve eşit oldukları anlaşılsa bile yine de
ribalı bir akiddir. Zira akid esnasında onların eşit oldukları meçhuldü. Bedellerin birinin veya ikisinin ertelenmesinden maksat da kişilerin malları
akid yaptıkları mecliste vermemeleri veya akidde zaman şartı koşmalarıdır. Hanefilerin tarifi el-Kenz'de şöyle yapılmıştır. Malın mal ile ivazlı
(bedel) olarak değiştirilmesi halinde, bedelsiz olarak bir mal fazlalığıdır. Riba ile hükmen dahi olsa mal fazlalığı maksat olarak gözetilir. Böyle bir
durumda tarif nesie ribasini ve fasıd satışları da kapsar. Zira iki bedelden birisindeki vade hissedilir. Ve aynı zamanda maddi bir ivaz karşılığında
olmayan hükmi bir fazlalıktır. Ve vade sebebiyle adeten fazladan bir ivaz (bedel) verilir.
Faizin haram kılmışı ayet, hadis ve icma' ile sabit olmuştur. İnkarı küfrü, işlenmesi büyük günahı gerektirir. Kur'an'da ribanm haram kılındığını
belirten emirler şunlardır:

Allah ahş-verişi helal, ribayı (faizi) haram kılmıştır. 
[44]

Bununla Cenab-ı Allah:
Faizsiz alış-veriş, faizli alış-veriş gibidir." diyen cahiliye dönemindeki araplara cevap vermiş olmaktadır. Yani onlara göre borcun zamanı gelmesi
esnasındaki fazlalık, asıl itibariyle akdin başındaki semanın aslı gibidir. Burada yüce Allah her iki tür arasındaki farkı beyan etmekte ve
birisindeki fazlalığın borcun ertelenmesinden dolayı olduğunu, ötekindeki fazlalığın ise alış-veriş dolayısıyle olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde
satış, bedelin bedelidir. Zira orada semen müsemmenin yani malın bedelidir. Faiz ise vadedeki gecikme dolayısıyle bedelsiz bir fazlalık yahut
cinsteki bir artıştır.

Riba (faiz yiyenler, kabirlerinden ancak kendilerini şeytdan Çarpmış bir kişi gibi kalkarlar. 
[45]

"Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve eğer gerçekten mü'minier iseniz faiz (henüz alınmamış olup da) kalanı bırakınız. Eğer böyle yapmayacak
olursanız Allah ve peygamber ile savaş halinde olduğunuzu biliniz. Şayet tövbe ederseniz ana mallarınız yine sizindir. Böylelikle ne zulmetmiş, ne

zulme uğratılmış olursunuz. 
[46]

Ebu Hureyre şöyle rivayet etmektedir:
Rasûlullah (s.a.v.) "Helak edici yedi şeyden sakının" buyurdu. Sa-habiler 'Ey Allah'ın Rasûlü! Bunlar nedir diye sordu? Bunların birincisi Allah'a
şirk koşmak. İkincisi sihir yapmak. Üçüncüsü Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmek, dördüncüsü riba (faiz) yemek. Beşincisi yetim malı yemek.

Altıncısı savaştan kaçmak, yedinci iffetli kadınlara iftira atmaktır. 
[47]

Cabir b. Abdullah şöyle rivayet etmiştir:

Rasûlullah (s.a.v.) riba yiyene, yedirene, riba muamelesini yazı ile tespit edene ve işin iki şahidine lanet etti ve bunlar (günahta) eşittirler, dedi.
[48]



Kıyamet gününde bunlar bilerek yapanlar Muhammed'in lisanı üzerine melundurlar.

Riba olarak bildiği halde bir kişi bir dirhem riba yese otuz altı zinadan günahı daha fazla ve şiddetlidir. 
[49]

Alenen zina yapılan ve riba alman bir memleket kendini helak etmiş, Allah'ın azabına müstahak olmuştur. 
[50]

Zina ve riba bir memlekette açıkça yapılmaya başlandığı zaman Allah onların helakine izin verir. 
[51]

Riba yetmiş üç bölümdür; en hafifi, kişinin kendi anasıyle evlenmesi gibidir. Ribanın en ağır olanı ise müslüman adamın ırzıdır."
Hadisi, İbni Mace kısa olarak, Hakim ise hepsini rivayet etmiş, sahih olduğunu belirtmiştir. Bu manada çok hadis-i şerif vardır ki bazısında:

Faiz yetmiş veya yetmiş iki türlüdür diye buyurmaktadır. 
[52]

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek (hepsi de riba yiyecekler. Bunun üzerine soruldu: "Ey Allah'ın peygamberi! İnsanların hepsi de mi yiyecek?",
"Evet yemiyenin de tozu dumanı burnuna ulaşacaktır." diye cevap verdi. (İbn mace, Nesai) Ebu Davud da Rasûlullah (s.a.v.) Veda Hutbesi'nde
şöyle buyurarak ümmetini bir defa daha uyarmıştır. Taninda bir emanet bulunan kimse, bu emanet kimin malı ise ona versin." Her çeşit faiz
yasaktır. Ana sermayeniz sizindir, ne haksızlık ediniz ne de haksızlığa uğrayınız veya ne zulmediniz ne de zulme uğraymız. Allah faiz yoktur diyor.
Abdulmuttalib oğlu Abbas'ın bütün faiz muamelesi yasaklanmıştır. "İlk kaldırdığım faiz onun faizidir."
Faiz neden haram kılındı. Faizin haram kılınmasının bir takım nedenleri vardır. Bunlardan bazılarım maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz.
1) Faizde başkasına ait bir malı karşılıksız (ivazsız) olarak almak vardır.
2) Faiz ticaretle uğraşmayı ve yatırımı engeller. Emek çekmeden başkasının kazancıyla geçinme alışkanlığına yöneltir. Böylece her geçen gün gelir
sağlamanın bu en kolay ve kârlı yolunu işlek hale getirip hızlandırır.
3) İnsanlar arasında dayanışma ve merhamet duygularını ve bunun taşıdığı yüce ve kutsal anlamı öldürür. Faizsiz ödünç vermenin bütün kapılarını
kapar. Fertler arasında ilgi ve yakınlığın tek değer ölçüsünün madde ve menfaat olduğu inancını kökleştirir.
4) Gönüllerden merhameti, victanlardan şefkati ve acıma duygusunu siler. Tefeci ve faizciyle sömürülenler arasında düşmanlığa yol açar.
5) Faiz, kaynakların tam olarak kullanılmasını önleyerek işsizliğe sebep olur.
6) Yalnızca paralarının faizi ile yaşayan kapital sahipleri sadece kendi çıkarlarını düşündükleri için diğer üretim faktörlerinin ve bu arada yoksul ve
dar gelirli tüketicinin zararlarına aldırmazlar.
7) Faiz ve faizcilik toplum yasasında belli bir zümreyi ciddi kazanç yollarından çekip almaya, hiç zahmet görmeden hazıra konmaya böylece her
geçen gün gelir sağlamanın bu en kolay ve kârlı yolunu işlek hale getirip hızlandırır. Başkalarına da kötü örnek olur.
8) Hiç sebep dikkate alınmasa bile, değilmi ki Allah faizi haram kılmıştır. Ona kayıtsız ve şartsız uymamız gerekmektedir. Zira ilahi tekliflerin
hepsinin neden ve hikmetini bilmeyebiliriz. Fakat bize lazım gelen ancak ve ancak o emrine uymak, inanmak, daha sonra lazım ise o emrin
hikmetini incelemektir. Faiz ile sadaka arasındaki zıtlık bakımından birbirinden farklıdır. Zira sadaka, Allah yolunda istiyerek malı sarf etmektir.
Zahir olarak malı azaltma çalışmasını göstermektir. Faiz ise, ilahi yasağa rağmen başkasının malına el uzatıp karşılıksız bir fazlalık sağlamakla
malı artırmaktır. Bu nedenle Allah faizin bereketini giderir. Fakat sadakanın feyiz ve bereketini çoğaltır. Bunun için en büyük huzursuzluk iki
cümleden meydana gelir. Birincisi: "Benim işim rastgeldikten sonra, Ötekinin işini eğri olsa bana ne." İkincisi: "Sen çalış faydası bana olsun." Bu
iki cümleyi idame eden, ribanın devam etmesi ve aynı zamanda da zekatın terk etmesidir. Bu huzursuzluktan kurtulmak ancak ve ancak zekatın bir
kanunu ilahi olarak genel bir suretinde ifa edilmesiyle ve ribanın da kesin olarak emri üahi olduğu için, terk edilmesiyle meydana gelir. Şu halde
faiz vaşağı ile ilgili dört kademeyi izahatımızda büyük fayda vardır:
1- Mekke'de bu konuda ilk nazil olan ayette şöyle Duyurulmuştur:
İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise (böyle değildir). Zekat

ve sadaka verenler (hem mallarının bereketini, hem sevaplarını) kat kat artırırlar.
[53]

Bu ayetle ribanın haram olduğu açıklanmıyor. Yalnız inanmışların dikkati çekiliyor. Ve bu konuda onların beyinlerinde bir soru, insaflarında bir
anlaşma getiriliyor. Faizin Allah katında kesin bir sevabı yoktur ve aynı zamanda hiç bir iyi şey meydana getiremez, denilerek aklı erenlerin bu
konuda iyice düşünmeleri ve bir insaf muhasebesi yapmaları bekleniliyor. Zira yaygın bir haramı bir anda helal etmek ve bir çırpıda önüne sed
çekmek pek başarılı olmaz. İnsanın pedagojik ve psikolojik yapısı. Nefsin harama olan ilgisi tek kademeli bir harama karşı daima tepki gösterir.
Bunun için Kur'an'dan her hangi bir mesele hakkındaki ayetlerden yalnız olarak birini ele alıp hüküm çıkarmak kesin olarak sıhhatli ve isabetli
olmaz.
2- Medine'de ikinci kademede nazil olan ayetle şöyle buyuruluyor:
Yahudilerin haksızlıkları, insanlardan bir çoğunu Allah yolundan alıkoymaları (Tevrat'da) engelledikleri halde faiz almaları ve insanların mallarını
haksız sebeplerle yemeleri nedeniyle kendilerine  (daha önce) helal kılınan teiniz şeyleri haram kıldık. Hem aralarında inkar edenlere acıklı bir azap

hazırladık. 
[54]

İkinci kademede nazil olan bu ayetle faizin yahudi milletini ne sı-kmtıye düşürdüğü, nasıl da sömürücü bir millet durumuna koyduğunu ve bunun
için onlara acı verecek bir azaba hazır olmalarını (hem dünyada, hem de ahirette) haber vererek müslüman milletler uyarılıyor. Fakat birinci
kademedeki ayetle kafalarda oluşturulan soru biraz daha önemli tutuluyor. Fakat bu ayetle de faiz kesin olarak haram olmamıştır. Zira burada da
faizin müslümanlara yasak kılındığı açıklanmıyor. Fakat ona doğru açılmak istenen kapı daha fazla aralanıyor.
3- Medine'de üçüncü kademede nazil olan ayetle Arap tefecilerinin aşın denecek ölçüde kat kat faiz almaları haramlamyor. Böylece faizin haram
olduğu az kapalı bir anlatımla veya detaylı olmayan bir ifadeyle bildiriliyor:

Ey iman edenler! Faizi kat kat artırılmış olarak yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa ve başarıya erişesiniz. 
[55]

 Bu şekilde müslümanlara ilk faiz
yasağı konulmuş oldu.
Riba yiyenler, kıyamet gününde mezarlarından şeytan çarpmış sar'ahlar gibi deli divane olarak kalkarlar. Bu ceza, onların: "Alım-satım da tıpkı
riba gibidir." demeleri yüzündendir. Halbuki Allahu Teâlâ alış-verişi helal, ribayı haram kılmıştır. Her kim, Rabbi tarafından kendisine bir nasihat



ve ihtar gelir de (faiz) almaktan vazgeçerse; (artık nehiyden evvel) geçmişi ona, hükmü de, Allah'a aittir. Her kim bu nehiyden sonra yine (faize)
döner (helal tanımakta ısrar eder)se, işte bunlar cehennemliktirler. Hep orada kalacaklardır." Ey mü'minler Allah'tan korkunuz ve hakikaten mü'min

iseniz, faizden baki kalanı bırakınız." 
[56]

Bu şekildeki olan ayetler indi, böylece hem basit hem mürekkep faiz haram oldu. Sahih rivayete göre Kur'an'da en son inen ayetlerden biri de
meşelerimizi te'kid eden faiz hakkındaki yasaklardır.

"Eğer tevbe edip faizcilikten vazgeçerseniz ana sermayeniz sizindir. Artık ne haksızlık eder. Ne de haksızlığa uğrarsınız." 
[57]

Bu ayet-i kerimenin ifadesine göre ana sermayenin üzerine bir dirhem olsun faize cevaz verilmiyor. Böylece azının da yasak ve haıam olduğu
kesin bir ifadeyle haber veriyor. Şu halde ayetin serahati karşısında arık hem faizi, hem de faizin azını da ve faiz şüphesi taşıyan muameleleri terk
etmek gerekir. Semavi dinlere göre faizin tarihi çoktan beri vardır. Zira Adem (a.s.) ile beraber bütün din işleri meydana gelmiştir. Fakat ribanm
işlemesi kabil onu meydana getirmiştir. Zira insanlardan ilk olarak o bütün haram şeyleri yapmıştır. Bir de ciddi araştırmalardan sonra Eflatun kendi
kitabında faizi kötü olarak saymıştır. Romalılar ilk olarak faizi men etmiş, daha sonra faiz mikdannı kendi başına bırakmayıp belki bir yasaya
havale etmiştir. Tevrat'ın hali hazır olan nüshalarında da faizin yasaklandığını açıklayan bazı belgeler vardır:

Eğer kavmine yanında olan bir fakire ödünç para verirsen, ona faiz istemeyeceksin; onun üzerine faiz bırakmıyacaksm. 
[58]

Musa Peygamber {a.s.) şeriatında haramlar kısmı: Garibe hakaret etmiyeceksin ve ona zulmetmiyeceksin. Zira siz Mısır ülkesinde yabancı idiniz,
katiyyen olarak yetim ve dul kadına zahmet etmeyeceksiniz. Şayet milletine, yanında olan bir yetime borç olarak bir para verirsen ona karşı tefeci
gibi yapmayacaksın. Onun üzerine faiz bırakmayacaksın. Musa ve yahudilik, aynı zamanda Tevrat/levililer: 25/35,37 belgelerle tesniye: 23/19-20
belgelerde faiz haramlığmı haber vermektedir.
Isa peygamber (a.s.)'in havarilerine hayırdan başka hiç bir şey işlememelerini emretmesi, faizi haram kabul etmesine bize delil olarak yeterlidir.
Bir de bernaba İncilinde faizin haram olduğuna dair bazı belgeler görülmektedir. İslâm'a göre tarifi yaptığımız fazlalığa riba denilirken, kapitalist
cemiyetlerde buna faiz denilmektedir. Mana ve hüküm cihetinde her iki arasında fark yoktur. İngilizler kolay kısmına "interest sıınple" ağır
kısmına da "compound" derler. Bu manada İslâm'ın nehyettiği riba ile fazl ve ribai nesie her iki çeşid faiz kasd edilmektedir. Kur'an'daki riba
deyimiyle kapitalist cemiyetlerde meydana gelen faiz arasında bir fark eğer varsa da bu yalnız miktarlar arasında bir derece farklıdır. Zira her ikisi
de ana para üzerinden alman bir artıştır. İktisad-çılardan bir kısmı ne kadar faizi toprak icaresine benzetmiş ve paranın faize verilmesini toprağını
kendisi işletmiyen mülk sahibinin onu icare verilmesi ile aynı mizanda görmüşse de bu kıyas çok hatadır. Zira toprakta kendi malını para
karşılığında kiraya vermektir. İşte bu özelliği faizde yoktur. Bir de makis ile makis aleyh aynı değildir. İslâm'ın kâr anlayışı farklıdır ve aynı
zamanda da kâr da sınırlıdır. Zira bakar vicdan ve örfe bağlıdır. Fakat kapitalistlerin kârları sınırsız ve açıkça cemiyetin sö-mürülmesini almıştır.
Kapitalist ekonomisinin ana özelliklerinden olan tekel kartellerin bir neticesidir. Fakat İslâmi ölçülere göre tekeli malın cem ettirilmesini, fiyatların
yükselmesini beklemek için, üretimi piyasaya sürmeyip ihtikarda bekletmeyi kesin olarak yasaklamıştır. Zira kapitalist ekonomide çok yaygın
olan bu çeşit davranışlar iyilikle, bağışla, yardımlaşma duygusuyla ve toplum yararıyla taban tabana terstir. İslam normal bir kâra müsaade ve
destur vermektedir. Normal kâr ise şöyledir: Yeni kuruluşun belirli bir üretim veya hizmetle başlamak eski bir kuruluşun da sıyrılmak eğilimini
göstermediği gelir düzeyi... Bu eğilim de kafi olmaz. Zira cemiyete hiç bir kişinin üretim projesindeki hake ttiği hissesinden yoksun
bırakilmamasıdır. İlâm, normal kârı "alım satım ölçüleri içinde" kabul ederken faizi yasaklamaktadır. Zira kâr ve faiz kazanç ve muamele yapma
cihetinden bir birinden farklıdır. Zira faizde ödünç veren, ana para ve faizi sağlama bağladıktan sonra paranın kullanımına karışmamaktadır. Karda
ise firma sahibi, parasını kullanma vazifesiyle doğrudan doğruya alakadardır. Zira faiz üretken bir uğraşın sonucu değildir. Oysa kör üretken bir
uğraş neticesinden meydana gelmektedir. Faizde ödünç verenin üretken uğraşı olmadığı için, girişimci te'siri noksandır. Şu halde kârda bu te'sir
bütün üretim ve pazarlama boyunca canlılığını korumaktadır. Şöyleki, faiz durumunda sermaye sahibi üretim işlemiyle alakadar yoktur. Fakat
kârda sermaye sahibi sermayenin ekonomik olarak kullanma yeri ve usulüni kendisi meydana getirmektedir. Burada girişimci kânnı artırmak
amacıyle yeni buluşlara gidebilir ve ihtiyaçları meydana getirmek için yeni ürünlerin ortaya çıkmasını meydana getirebilir. Sonuç olarak, faizde
zarar durumu yoktur. Zira faiz belirlidir, meydandadır. Kâr ise girişimcinin getirdiği riskin bir mukabelesidir. Zira girişimcinin geliri kesin, belirli
değildir. Zira kâr meçhuldür. Zira zihni ve fiziksel yetenekleri yönünden üstün olanlar daha yüksek kâr getirebiliyorlar. Bu çok yönlü farklardan
ötürü İslâm faizi haram etmiş ve kâra destur vermiştir. İşte (Allah alım-satımı halal 'faizi haram kıldı." ayeti bu konuda bize bir ana fikir vermekte
ve inceleti yapmamızı emretmektedir. Dar'ul-Harb ve faiz: "Ehli İslâm ile aralarında muahade ve musaleme yani barış ve sulh bulunmayan ğayr-i
niüslimlerin vatanıdır. İstilahat-i fıkhıyye kamusu, başka bir tarife göre ise 'Dar'ul-Harbi müslümanlann hükmü altına daha geçmemiş olan fazla
olarak da fetih yolu ile "İslâm ülkesi" kılınıncaya kadar müslümanlar için ister bilfiil ve ister bilkuvve harb sahnesi teşkil eden yer demektir. İslâmî
ölçülere göre dünya ikiye ayrılır:
a) Dar'ul-Harb yani harp ülkesi.
b) Dar'ul-İslâm yani İslâm ülkesi.
Birinci tarife göre; ehl-i İslâm ile aralarında (düşmanlığı terk ile barış yapılan) ve musalaha yani sulh edilen gayr-i müslim bir ülke dar-i harb yani
harp ülkesi sayılmaz. Bunun tersine olursa onun tersi olur. Yani bu iki anlaşma olmazsa o zaman gayr-i müslim ülkelerinin hemen hepsi savaş olsun
olmasın, harp ülkesi sayılır.
İkinci taife göre, ister aralarında barış ve sulh yapılsın ister yapılmasın gayr-i müslim ülkelerin hepsi dar-i harbdır. İkinci tarife göre Necran ve
Nubya ülkeleri dar-i sulh: Henüz İslâm hakimiyeti altına dahil olmamakla beraber, Cebren ve anveten değil fakat rıza ve sulh yoluyla İslâm
ülkesine bağlı olarak bir vergi rabıtası ile bağlanmış olan memleketlere delalet etmek üzere kullanırlar. Bu da daha çok belli bir süreyle sınırlı
gösterilmiştir. İslâm tarihinde Necran İle Nubya ülkeleri bu hukukî durumun iki tarihi örneğini meydana getirmektedir. Şu halde yapılan tarifte
geçen muvadaa ve musalaha, tabirlerinden "Dar-i Sul-h'un haricinde kalan diğer gayr-i müslim ülkeler kast edilmiştir. Dar'ul-İslâm Dar'ul-Harb
olabilir mi? Bunun izahatı şöyledir:
Gayr-i müslim ülkelerden bir devlet bizim ülkelerden bir devlete üstünlük sağlarsa veya beldenin halkı İslâm dininden irtidad eder İslâm dininden
ayrıldıktan sonra galibiyet sağlar ve küfür kanununu orada bırakılır. Veya gayr-i müslim vatandaşlar sözleşmeyi bozar da o ülkeyi ele geçirip
galibiyeti sağlarsa o zaman "Dar'ul-İslâm'ın" dar'ul-harbe dahil olması için üç şartı vardır:



1- Dar'ul-Harb'e komşuluk olması.

2- Müslümanlar ile onların zimmilerinin önceki güveni ve muhafazayı görmez olması. 
[59]

Dar'ul-Harb ancak ve ancak sadece bir şart ile Dar'ul-İslâm'a dahil olur. İslâmî hükümün o ülkede icra edilmesi.
[60]

Ebu Hanife'ye göre, Dar'ul-İslâm'm Dar'ul-Harb'e olabilmesi için üç şart vardır:
1) Dar'ul-İslâm'ın Dar'ul-Harbe komşu olması öyle bir komşu ki ara yerde bir İslâm ülkesinin olmaması.
2) Orada yaşayan kesin olarak bir müslüman ve zimminin istiladan evvel sahip bulunduğu güven ve emanımn kalmaması.
3) Teşhir hale gelecek bir surette küffar kanununun izhar ve üstün tutulması.
Fakat İmam Ebu Yusuf ve îmam Muhammed'e göre: Sadece bir şart ile realite olur: Orda küfür kanununun üstün tutulması ve izharı, kıyasa göre de

bu muteberdir. 
[61]

İmam-ı Azam içtihadına göre öyle ülkeler varsa o zaman cuma ve bayram namazları kılınmaz. Şu halde bir zamanda Hindistan'ın idaresi İngilizlerin
veya gayr-i müslimlerin elindedir. Bununla beraber gerek İngilizlerin, gerekse gayr-i müslim yerlilerin gayr-i İslâmî yönetim kaidesi müslümanlara
dini hükümlerin bir kısmında bir şerbetlik imkanı vardı. Fakat bugünkü Hindistan'ın durumları çok farklıdır. O devirdeki Hindistan'daki idare tarzı,
İmameynin içtihadına göre o ülkeyi Dar'ul-İslam olmaktan çıkarmış olurdu.
İmam Ebu Hanife göre o zaman üç şartın tamamı reayite olmadığı için yine Dar'ul-İslâm'dır. Bu izahatının aydınlığı karşısında istilaya edilmeyen
fakat normal seçimlerle dahil olan ve aynı zamanda da bir değişik idare kuralı kuran bazı İslâm ülkelerinin durumu. Hindistan'daki dünkü ve
bugünkü durumla kıyasla edilmez. Müslüman halkı şer'i bazı hükümlerin İzharında serbest bırakılan bu ülkelere Dar'ul-Harb denilebilir mi? Üç
imamın şartları bir araya getirilip konunun onlann aydınlığında özenle üzerinde dursak, hemen karşımıza çıkar ki, memleketimizde ve bunun gibi
diğer İslâm memleketinde müslüman olmayan ahkamın hepsi hükümran olmamıştır. Zira müslümanların bir çok gelenek ve göreneklerine,
İbadetlerine izin ve imkan verilmiştir. Bununla beraber bir istila yani Dar'ul-Harb tarafından bir istila meydanda yoktur. O halde ülkemizde hem
cuma ve bayram namazlannm kılınması lazım ve elzemdir. Hem de faizciliğe ve diğer haram şeylere cevaz hükmü kapalıdır. Bu zamana göre gayr-
i müslimlerin hemen ülkeleri tamamen dar'ul-harptir. Zira hiç biriyle vergi haraç ya da cizye ödemeleri şartıyle bir musalaha ve muahada
gidilmemiştir. Bunun için bu tip ülkelerde bulunan müslümanlann ister seyahat, ister İşçi, ister ziyaretçi, ister ticaret amacıyla varsın, faiz ve diğer
İslâm'a göre haram sayılan hususlar mukabilinde nasıl hareket etmesi lazım oluyor? Bu hususu da izahatı şöyledir:
Bir müslüman Dar'ul-Harb'e tacir olarak dahi olsa, ona, onlann malından ve kanından hiçbir şeye el uzatması, bir şeye hucüm ve taarruzda

bulunması helal olmaz. Zira zulm ve baskı yapmak haramdır. 
[62]

İmam Malik, İmam Yusuf, İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbe-li'ye göre Dar'ul-Harb'de bile faiz haramdır. Dar'ul-Harb meselesi üzerinde durup
faiz almanın caiz olduğunu iddia edenlerin haberi ilimde olmayan bu iddialan ile birçok müslüman hata ve yanlış yola sapmış, bazı kişilerin
inançlan zayıflamıştır.
İmam Şafii ile İmam Ebu Yusuf, müsteminin yani eman isteyenin İslâm ülkesindeki durumuna itabar ederek bu görüş ve içtihada yani İmam-ı
Azam içtihadındaki faiz Dar'ul-Harb'de bulunan müslümanlann faiz anabileceğim mubah saymıştır. Bu görüş ve içtihada muhalefet etmişler ve
İmam Şafii sözü edilen hadisin gayr-i sabit olduğunu haber vermiştir. Diğer iki imam: Ahmed b. Hanbel ile İmam Malik de Dar'ul-Harb, de zina,
domuz eti vb. şeyler haram olduğu gibi faizde haramdır." demişlerdir.
İmam Şafii gibi çok zeki, ve çok saygı değerli bir mücahid İmam, bu hadisin sıhhatli biçimde sabit olmadığını ve bu sebeple onun bir hüccet
olmayacağını belirtmiştir. Bunun için hükme sened olarak kabul etmemiştir. Dar'ul-Harb'de bulunan iki müslümanm birbiriyle faiz muamelesi
yapması kesinlikle caaiz değildir. Zira her ikisinin de malı masumdur. Velhasıl İmam Şafii Dar'ul-Harb'de de faizin mubah olmadığını kesin bir
kanaatla izah etmiştir. Şafii bu meselede, İmam Evzai ile İmam Ebu Yusuf un görüşlerini çok doğru olarak kabul etmiştir. Ve aynı zamanda bu
konudaki hüccet evzai saygı değerinin ihticac ettikleri gibi olur demiştir. Bu konuyu özet olarak şöyle demiştir:

Bir müslüman bir kavm arasında faiz yemeyi nasıl helal sayabilir ki Allah onlann kanlarını, mallannı o müslümana haram kılmıştır. 
[63]

İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel de Dar'ul-Harb'de faizi mubah kabul etmemişlerdir. İslâm hükmüyle idare edilmeyen müslüman ülkeler, istilaya
uğramadığı ve aralannda ahkam şeriyyeden bazı hususlarla amel edildiği için Dar'ul-İslâm sayılırlar. Şu halde tercihi canibi İslâm'a bakılır. Bir
devlet kendi başında gelip müslüman bir ülkeyle sulh muahedesi yapıp vergi veya onun gibi bir cizye ödeyen bir gayr-i müslim ülke, Dar'ul-sulh
sayılacağından orada bulunan müslümana faiz almak haramdır. Maddesinde malum olduğu gibi gayr-i müslim ülkelerinden başka kalan diğer gayr-i

müslim ülkelerin tümünü Dar'ul-Harb olarak kabul edilmiştir.
[64]

Müslümanların ribanm haram olduğu, hatta ve hattaki günahların en büyüklerinden olduğu ve riba yapan kimsenin fasık olduğu hususunda
ittifakları olmuştur. Allah (c.c.) ısrarla riba almaya devam eden kişinin hiçbir amelini beğenmez. Bütün şeriata göre ribanm ve ribalı muamelelerin
sakıncalı ve haram olduğunda ittifakları olmuştur. Allah tarafından inen ayet'önünden ve arkasında batıl girmemiş olan Kur'an, israiloğulları'nın
elleriyle yaptıkları günahlar sebebiyle lanete müstehak olduklarını haber vermektedir. Bu günahların başında da riba gelmektedir. Zira Allah (c.c.)
Onları ribadan menetmiştir. Biz de kendilerine (Tevrat'ta yasaklan"dığı halde faiz almalarından ve insanların mallarını haksız olarak yemelerinden

ötürü yani böyle yaptık." 
[65]

Bütün fakihlerin şu hususta ittifakları olmuştur: "Riba muamelesi ister müslümanlarla, ister zimmilerle, isterse zimmi olmayan kafirlerle yapılsın,
malı haram eder.
Ebu Hanife ve Talebesi İmam Muhammed şöyle demiştir: "Riba an- temiz olan mallarda cereyan eder, yani sahibinin rızası bulunmadan alınması
haram olan mallarda riba cereyan eder. Sahibinin rızası bulunm-kadığı halde alınması haram olmayan. Örneğin; harbi bir kafirin malında, eğer
fazlalığı yani faiz alan müslüman olursa riba cereyan etmez. Müslüman bir tüccarın eman olarak dar'ul-harbe girip oradaki insanlarla ribalı
muamele yaparak mal alması caizdir. Bu görüş İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in görüşüdür. Bunun hakikatini ancak ve ancak Allah bilir.
Zımmi'nin malı ise ittifakla masumdur. Eman alan kafir de böyledir. Her ikisiyle de ribalı muamele yapmak kesinlikle caiz değildir. Bu hususta



dinin değişik olması nazari itibara alınmaz. Zira din birliğinin riba'nın ce-rayan etme şartlarından olmadığında ittifak vardır. Cumhurun delili:
"Riba hem müslümanlar, hem de gayr-i müslimler için haramdır. Zira en sahih görüşe göre gayr-i müslimler de şeriatın fer'lerinin muhatabıdırlar.
Yani onların da faiz yememeleri, namaz kılmaları, oruç tutmaları istenmektedir. Ribalı muameleler hakkında genel olarak varid olan nasslar da
böyledir. Onları müslümanlara tahsis edecek delil ve sened yoktur.
Ebu Hanife ve İmanı Muhammed'in delili şudur: Harbi bir kafirin malı masum değildir. Onu almak mubahtır. Ancak eman olarak dar'ul-harb'e
giden bir müslümana, rızası olmadan harbi bir kafir kendi rıza-sıyle malını bir müslümana verirse bu engel ortadan kalkar. Zira vacibin mucibi
yoktur. Yani onu icab ettiren bir delil mevcud değildir. Bu durumda müslüman mubah ve memluk olmayan bir malı istila etmiş olur ki, bu
meşrudur. Bu tıpkı kimseye ait olmayan bir mülkü istila etmek gibidir. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in bu görüşüne göre müslüman dar'ul-
harb olan memlekette faiz alabilir. Ancak faiz veremez. Bazıları meseleyi karıştırarak "Dar'ul-Harb'de hem faiz alınabilir, hem de verilebilir"
demişler, ki bu iftiradır. Dar'ul-harb'de riba alınabilir görüşü iki kişiye aittir. Fukaha'nın cumhuru ise bunun tersini söylemektedir ki doğru olan da
budur. Şu hususa dikkat etmek lazım ve elzemdir. Zira bu zamana göre Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in görüşüyle amel etmek mümkün olmaz.
Zira kanunlara, örf ve adetlere göre müslüman Dar'ul-Harb'de harbi kafirle ticaret yapmak iktidarına sahip değildir. Bunun için biz, fakihle-rin böyle
bir konuyu gündeme getirmekten, müftülerin bu hususta fetva vermekten kaçınmalarını haber veriyoruz. Zira bir kaç kimseler bunu istismar edip
haramı helal etmeye çalışırlar. Bu kimseler yabancı bankalarda çalışıp faiz almakta ve halka da yedirmektedir. Bunlar bunun caiz olduğuna dair
fetva aldıklarını iddia etmektedirler. Herkese hakkı beyan etmek için bu görüşü burada zikrettik. Bu görüş sadece harbi kafire mahsustur. Harbi
kafir, bizim memleketimizle onun memleketi arasında şer-i ve örfi manada savaş bulunan kafirdir.Bu ise bugün sadece müslümanlarla yahudiler
arasında mevzi-i baistir. Gayri müslim olan doğu ve batı memleketleri şer'i manada harb-i değildirler. Bunlar ne kadar yahudi ve Siyonistlere
yardım ediyorlarsa da Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in görüşünün onlara tatbik edilmesi uygun değildir. Bunun için hangi banka olursa olsun,
hangi fertle olursa olsun ribalı muamele yapmak haram ve yasaktır. Fakat bir bankanın şeriata göre ahş-verişi olursa o zaman bütün işi ticaretle
uğraşıldığı için, her şeyi helal olur. Onların da İslâm memleketinde ribalı muamele işlemeleri haramdır. Hatta ve hattaki onların yapması daha da
ağırdır. Zira burada mallar müslümanlardan çekip gayri müslimlerin menfaati için kullanılmaktadır. Ve bu yüzden de İslâm memleketleri çok
zararlara ve sıkıntılara hedef olur. Dar-ı İslâm, müslümanların fethettikleri veya ahalisi kendiliklerinden müslüman olmuş bir memleketdir. Bu her

iki şekilde meydana geldikten sonra, artık o memleket kıyamete kadar dar-ı harbe dönemez. Sermed-i olarak Dar-ı İslâm olur. 
[66]

Buna göre Filistin, Ga'ddar, İspanya, barbarca insanı öldüren Rus ve Çin zulmüne uğramış bütün İslâm memleketi dar-ı İslâm'dır. Dar-ı Harb ise hiç
bir zamanda İslâm hakimiyeti altına dahil olmayan ülkedir.
Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre: Dar-ı İslâm, içinde İslâm ahkamı tatbik edilen ülkedir. Dar-ı Harb ise İslâm ahkamı tatbik edilmeyen
ülkedir. Bunlara göre Dar-ı İslâm Dar-ı Harb'e rucu eder. Ebu Hanefi'ye göre Dar-ı İslâm Dar-ı Harb'e komşu olup içinde İslâm ahkamı tatbik
edilmeyen ve içinde ne müslüman ne de zimmi emin olmayan ülkedir. Ona göre Dar-ı İslâm Dar-ı Harb'e döner. İmam Azam'a göre İspanya,
Yunanistan ve Bulgaristan gbi olan ülkeler dar-ı harb'dır. Bazılarına göre bu zamanda dört tane ülke vardır:
1) Dar-ı İslâm bu pek azdır.
2) Dar-I İslâmi yani İslâm ülkesi İsmu'l mensup olarak kullanılır.
3) Dar-ı lahd, yani muahade ve bütün birleşik devletleri.

4) Dar-ı harb, yani gayr-ı müslim. 
[67]

İslâm'da haram kılınmış olan riba yani faiz iki nev'dir. Bunlardan birisi cahiliye zamanı Araplarınm bildikleri yalnız bir nev-i olan "en-Nesie
ribasi"dir. Bu faiz nev-i verilmesi hak edilen bir borcun verilmesinin vadi cedidiye ertelenmesi için alınırdı. Söz konusu bu deyn ister satılan bir
şeyin parası için olsun ister bir borç olsun, aynıdır. İkinci nev-i riba ise, altı sınıf şeyin satışlanndaki ribadır. Onlar, altın, gümüş, buğday, arpa, tuz
ve hurmadır. O da "Ribael-Fadl" olarak tarif olunur. Bunun için yeni ribai en nesle yani vade faizine ulaşılmasının engellenmesi için yani seddu'z-
zerai, bölümünden haram kılınmıştır. Bunun örneği: Bir kişinin malum pir müddet ile altın satıp, sonra riba olacak surette altının yerine gümüş
Ödemesi gibidir. Birinci faizin nev-i Kur'an nassıyla haram kılınan cahili-ye zamanı ribasıdır. İkinci nev ribanın haram olması ise onun haramiyye-
ti sünnete kıyas olarak sabit olmuştur. Zira İkinci nev, bir ivaz karşılığında olmadan bir fazlalığa şamil gelmektedir. Sünnet üçüncü bir nev'i daha
haram kılmıştır ki, bu da sınıfların tebdil edilmesinin halidir "bey'en ne-sa" diye malum olunan satış şeklidir. Bu üçüncü şekil de faiz olarak kabul
edilmiştir. Zira ivazlardan hepsinde de nesa yani vade fazlalığı gerektirir. Bu, manen beraberinde malum bir faide elde edilerek ödenen borç

demektir. Zira bu bir şeyin bizzat kendisi ile değişmesi olur.
[68]

Cumhur-i Fukaha'ya göre satış ribası iki nev'dir. Birisi "riba el-fadl" (fazlalık faizi} ötekisi ise "riba en-nesie" (vade faizijdir.
Hanefi fakihleri satış olan fazlalık faizini şu şekilde tarif etmişlerdir: Bir satış akünde cinslerin bir olması halinde şer'i mi'yar (yani ölçülen ve
tartılan şeyler) üzerinden bir malın aynını fazla olarak vermek demektir. Biz el-Kasani'nin de kaydettiği gibi "satış akünde şart koşulma" kaydını
söylemiyoruz. Zira bu kaydın terk edilmesi daha uygundur. Zira satışda yahut karzda ister şart koşulsun ister koşulmasın fazlalık olunca faiz
meydana gelir. Tarifteki "bir malın aynı (kendisi)" ile kelimesinden maksud şudur: Fazlalığın veyahut ziyadenin meydana gelmesinde kıymete değil
miktar ve kemiyete bakılır. "Şer-i mi'yar" kaydı ile de arşın ile ölçülen ve tane ile sayılan şeyler tarifin haricinde kalmıştır. Yani bu kural men-i
eğyar ve cem'i efrad kısmında olmuştur. Zira öyle şeylerde faiz meydana gelmez. Nasıl hayvan, halı, kilim ve ev eşyası, arazi, ağaç ve ev nevileri
gibi kıyemi mallarda da faiz yoktur. Şu halde bunlarda fazlalık haram olmaz. Zira bunların değişimi halinde tek bir birim olarak ölçülen veya
tartılan miktarlarla ölçülmeleri söz konusu değildir. Şu halde faiz bütün ölçülen ve tartılan şeylere bağlıdır. Her hangi bir kimsenin bir kumaşın altı
arşınını aynı o kumaştan yedi arşına veyahut iki yumurtayı üç yumurtaya veya beş koyunu altı koyuna satsa, karşılıklı kabz etmek şartıyle olursa
caizdir. Fakat bunlarda birisi vadeli yani ne-sie olursa faizdir. Zira nesie faizinin haram olması için her iki ivaz ve bedelinden birisinin ertelenmesi
kafi gelir. Başka bir tarife göre riba el-fadl tarifi şöyledir: "Fazlalık faizi iki mislinden birisinde bir fazlalık ile birlikte ribevi bir malı misli olan bir
şeye satmaktır. "Riba el-fadl gizli riba manasına gelen "er-Riba el-Hafi ismini vermektedir ki bunun haram olmasının sebebini Rasûlü Ekrem
(s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Bir dirhemi iki dirheme karşılık satmayınız. Zira ben sizin için faizden korkuyorum. İşte faize giden yolları tıkamak (seddi'z-zerai') için haram



kılınmıştır."
Şer-i Miyar Ebu Yusuf a göre eşyanın satışında örfi olarak kullanılan birimdir. Şu halde faiz kilo ile ölçülen ve ağırlık ile tartılan şeylerde
tartmaktır. Ebu Yusuf a göre eşitlik her bir sınıfın kendine has örfi ölçeği ile mabuldur. Örfen tereyağı ve zeytin yağı gibi, vezni olarak bir şeyin, iki
ayrı miktarında ağırlıkları itibari İle eşit olmaları istenir. Örfen keyli olan şeyde ise, ölçeklerinin eşit olması icap eder. İki nakitte (altın ve gümüşte
veyahut onlann yerlerini tutan tedavüldeki nakillerde) faizin haram kılınması hususunda, bunların sikke yapılmış ve işlenmiş olanları ile sikke
yapılmayıp işlenmemiş onları arasında aynıdır. Kesin olarak fark yoktur. Bunun için müctehidler dirhemlerle ilgili olarak, bunların tibr
(dökülme miş, külçe) olanları ile aynlan arasında bir fark yoktur, söylemektedirler. Fakat İbn'ul-Kayyume göre kullanılması mubah olan yüzük ve
kadınların süs eşyası gibi kuyumcu tarafından işlenmiş altın ve gümüşlerin ağırlıklarından daha fazlasmm altın veya gümüş ile satışını mesleği ve

insanlann ihtiyacını göz önünde bulundurarak caiz olarak kabul etmiştir.
[69]

Satış kabul edilen nesie ribasını yani vade faizini ise Hanefiler şöyle tarif etmişlerdir. Peşin olanın vadeli olana fazlalık ile; keyli olan yahut vezni
olan iki şeyde cinslerin farklı olması halinde İbn'ul-Kayyum buna (açık faiz manasına gelen) "er-Riba' el-celiy" adını söylemiş ki, cahiliye
zamanında kullanılan ve onlann örfüne göre faiz idi. Aynın deyne fazlalığı; yahut cinslerin bir olması halinde keyli yahut vezni olmayan şeylerdeki
fazlalıktır. Şu halde cinsi bir olan şeyin bir bölümü mukabilinde veya bir başka cinsi olan satılırken kabziyeti erteleme mukabilinde keylde veya
veznde (ölçü veya tartıda) bir fazlalık alınmamasıdır. Bir ölçek buğdayın iki ay sonra vermek üzere bir buçuk ölçeğe, bir sa' buğdayın üç ay sonra
ödenmek üzere iki sa' arpaya yahut her hangi bir fazlalık olmadan satılmasıdır. Teslimi derhal yapılan bir ntıl hurmanın daha sonra teslim edilecek
bir n-tıl hurma mukabilinde satılması gibi. Bunlar cinslerin değişik veya bir olması halinde keyli veya vezni olan şeylerin misalleridir. Keyli veya
vezni olmayan şeylerin cinslerinin bir olmasına, bir elmayı iki elmaya, bir narı iki nara örneğin bir aylığına satmak onun şekli olur. Bu kıyasa göre
satıcının bir müddet sonra eline gelen maddi fazlalık, alıcıya peşin olarak teslim edeceği bir müdbuğday mukabilindendir. Şu halde vadelinin peşine
olan üstünlüğünden maksud da budur. Zira peşin olarak derhal ödenen mal borca kalarak ödenecekden daha önemlidir. Bunun için ayn'ın deyne
üstünlüğü vardır. Bizatihi belli olmuş bir şey nevi, ile belli olmasından daha iyidir. Zira bunun sırf altında fark vardır ve aynı zamanda da bozan
alıcı teslim etmesi lazım gelirken teslim etmeye de bilir. Fakat belli olmamış zatiyle bir şey, miktarı belli buğday, şeker ve benzeri şeylerin,
örneğin; belli miktardaki arpa mukabilinde satın alınması halinde olduğu gibi. Böyle bir durumda satılan ayn değil deyn kabilindendir. Semen
ayn'dır. Bununla, ayniyette iki bedel arasındaki eşitliğin, faiz demek olan fazlalık şüphesinden sakınmak için istenen birşey olduğu ortaya
çıkmaktadır. Zira ayn deynden daha hayırlıdır. Ne kadar peşinde olsa, işte bunun için ayn'ın zekatının deynden ödenmesi caiz olmaz. Tayinin şart
koşulması ise hadisteki: "Peşinen elden ele" ifadesinden alınmıştır. Zira "el" tayin aracıdır. Hazır kılmak ve işaret etmek gibi. Nasıl ki birbirinin
misli olması da hadisteki "misli misline" ifadesinden alınmıştır. Bu şeklide ribevi olan iki bedelde tayin, istenen bir şey olmaktadır ki, ikisi arasında
eşitlik meydana gelsin, nasıl ki iki bedelden birisinin tayini de her türlü satışın caiz olması için şarttır. Bununla nesieye karşılık, nesie olan ve faiz
demek olan deynin deyn karşılığı alınıp verilmesinden de korunmuş olur. Bütün bu misallerde nesie faizi bulunmaktadır. Zira her hangi bir karşılık
olmaksızın iki ivazdan birisinde bir fazlalık vardır. Miktar itibariyle eşit olmaları halinde haram kılınmasının nedeni kıymetteki fazlalıktır. Zira
adeten akti yapan taraflardan her hangi birisi iki ivazdan birisinin tesliminin tehir edilmesini, ancak onun mukabilinde kıymetteki bir artışın varlığı
halinde kabul eder. Şu halde umumu olarak peşin olan, vadeli olandan fazla olur. Nasıl ki ayn olarak ödenen bir şey de deyn yani borçtan daha
üstün olur. Zira borçlu borcunu teslim etmeyebilir. Bazan üzerinde birlik edilen şartlara da aykırı olabilir. Riba-i nesie (va'de faizi) İbn'ul-Kayyim
buna (açık faiz manasına gelen) "er-Riba el-Celiy" ismini vermiştir ki, bu da cahiliye zamanında aşikar olarak faizdi. Alacaklı, vadenin gelmesi

halinde borçluya: "Borcunu verir misin, veyahut faiz mi verirsin?" diye sorardı. İşte katlama kâr yani faiz budur.
[70]

Peygamber (s.a.v.)'e buğdayın arpa ile, altının gümüş ile vadeli olarak değiştirilmeleri hakkında soru sorulmuş o da: "Nesieden başkasında riba
yoktur." buyurmuştur. Bu cevap daha evvel sorulan soruya binaen verilmişür. Şu halde rivayet eden Rasûlü Zişan (s.a.v.)'in sözünü dinlemiş, fakat
daha evvel sorulan soruya kulak asmamış veya onu nakletmekle heves etmemiş gibidir. "... Faiz yoktur" sözleriyle, en ileri, büyük, tehlikeli ve en
çok gerçekleşen, cezası da en ağır olan faizi irade etmiş gibidir. Nasıl ki araplar bir şehirde başka bir çok üim adamı bulınmakla beraber: "Şehirde
filan kimseden başka alim yoktur" derler. Bundan kasd olunan ise, hiç bir alimin bulunmadığını kasdetmek değil, belki o kişiden daha alim bir
kişinin bulunmadığını söylemektir. Şaflilere göre satış faiz inevileri:
1- Rıba el-yed yani ele geçirme faizt
İki bedelin de veyahut onlardan birisinin kabzının tehir edilmesi ve vadenin söz konusu edilmemesi şeklindeki satıştır. Yani cinsleri farklı olan
buğdayın arpa ile satılması durumunda olduğu gibi; akit meclisinde karşılıklı kabz olmadan meydana gelen satıştır. Bu nev'i satış, Ha-nefîlerin
nesie faizini tarifi yaparken kullandıkları "ayn malın kendisinin borca fazlalığı" şeklindeki ifadelerinin kapsamına dahildir. Bu faiz, ribe-vi olan iki
malın karşılıklı olarak kabzedilme şartından kaynaklanmıştır.
2- Riba el-Fadl (fazlalık faizi):
İki bedelden birisinin daha fazla olması durumundaki olan satıştır. Yani bu durumda fazlalığın mukabilinde vade bulunmaktadır. Bu şekildeki faiz
nev'i ancak cinsleri bir olan iki bedelde meydana gelmektedir. Bir ölçek buğdayı mesela bir buçuk ölçek buğday mukabilinde satmak gibi, bu
meselede fakihlerin ittifakı vardır.
3- Riba en-nesie (vade faizi):
Bu da bir vadeye kadar satmaktır. Yani bir müdeye kadar satıp sonra da vadenin gelmesi esnasında fazlalığın söz konusu olması ve vade
mukabilinde semenin ödenmemesidir. Yani bedelden birisindeki fazlalık, bedel mukabilinde olmayıp ödemenin geciktirilmesi karşılığında-dır.
Riba el-yed da nesie ribası da Şafiilere göre ancak cinsleri değişik i-ki bedelde meydana gelmektedir. Bu iki faiz nev~i arasındaki fark şudur; Ele
geçirme faizi, kabzın tehir edilmesi durumundadır. Nesie faizi ise, akitte kısa dahi olsa vadenin söz konusu edilmesi ile hak etmenin tehir etmesi
durumudur. Şu halde Şafiiler, nesie ribasını vadenin söz konusu olduğu satış durumuna bağlamışlardır.
Riba el-yed ise peşin satış ile beraber kabzın tehir edilmesi durumudur. Şaflilerden el-Mütevelli bunu da eklemiştir: "Bir fayda getirmesi için borç
vermek de faizin çeşitidir." Zerkeşi de bu kısmı riba-ı fadl bölümüne dahil etmek mümkündür" demektedir. Velhasıl, nesie ribası asli miktara
yapılan fazlalık mukabilinde borcun tehir edilmesidir. (Cahiliye zamanındaki faiz gibi) veyahut ribevi bir malın cinsi ile satılması durumunda iki
bedelden birisinin kabz edilmesinin tehir edilmesidir. Ribai fa-zl ise, ribevi bir malın kendi cinsi ile borçla değil peşin olarak mübadelesi halinde iki



bedelden birinin diğerine fazlalığıdır. Bir alış-veriş yapan bir kişi bu malın peşin fiyatı beş milyondur iki aya kadar vadeli ise yedi milyon liradır"
dese, öyle vadeli satış caizdir. Zira bu alış-verişte her iki bedelde cins farklığı olduğu için, riba eseri bile yoktur. Araziden alınacak mahsulün bir
kısmı karşılığında yapılan muhabere ve henüz dallarında bulunan taze hurmanın yerine üzerinde bulunan kuru hurma mukabilinde satın alınması
demek olan müzabele, tarlada başağında bulunan tanenin yerin üzerinde bulunan tane karşılığında satın alınması demek olan muhakele ve onun
gibi işlemlerin haram kılınması sadece faizin kökünü kurutmak içindir. Zira, kurumadan evvel iki şey arasındaki eşitlik tanılamaz. Bunun için
müctehid olan alimler şöyle söylemiştir:
Faize götüren araçların önünü kesmek ve faize ulaştıran yollan kapatmak için kendi anlayışları çerçevesinde bir takım şeyleri haram kılmalarının

nedeni budur. 
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Fakihler nassla sabit olan yedi çeşidde fazlalık faizinin (riba'ı-fazl) haram olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Bu sınıflar şunlardır: Altm, gümüş,
buğday, arpa, hurma, kuru üzüm Ve tuz cinslerinin bir olması halinde bunlarda fazlalık haramdır. Bunların dışında kalanlarda fazlalığın haram olup
olmadığı hususunda ihtilafları vardır. Bir grup, yalnız bunların haram olduğunu kabul etmişlerdir. Bunlar zahiriyye mezhebine bağlıdırlar. Bir
başka grup, kilo ile ölçülen veya ağırlık ile tartılan her şeyin kendi cinsi ile değişmesinde ribayı haram kabul etmiştir. Bu, zahir görüşünde İmam
Ahmed ve Ebu Hanife'ye göredir. Bir öteki grup, bunu iki nakte yani altın ve gümüşe veya -kilo ile ölçülen ve tartılan olmasa dahi- yiyeceklere
bağlamışlardır. Bu da imam Şafii'nin görüşüdür. İmam Ahmed'den gelen diğer rivayeti de şöyledir. Bunlara göre taam yani yiyecek ise, gıda,
meyve veya tedavi olarak kullanılan yenen şeylerdir. Öteki grup ise, bunu ölçülen veya tartılan yiyeceklere tahsis etmişlerdir. Bu da Said b. el-
Müseyyeb ve İmam Ahmed'den gelen bir rivayeti ile İmam Şafii'nin bir öteki görüşüdür. Bir başka bir grup da bunu küt yani gıdalara ve bunlara
uygun şeylere tahsis etmişlerdirki bu da İmam Malik'in görüşüdür. İbnü'l-Kayyum bunu bu konudaki görüşlerin en tercihine şayanı olanı olarak
saymışlardır. Bu meselede en lazım gelen görüşleri izahatlarını yaparım.
Hanefi mezhebi:
Hanefiler şöyle izahatları olmuştur: Faizin illeti ve sebebi malların bilinebileceği usul ve kaide tartmak veya kilo ile ölçmek ve aynı zamanda cinsin
bir olmasıdır. Eğer bunların bir arada bulunması olursa nesâ haram olduğu gibi fazlalık da haramdır. Zira mensusu aleyha dört şey: (Buğday, arpa,
hurma ve tuz)daki illet ve sebep yani faizin sebebi cinsle beraber ölçüdür. Altın ve gümüşteki olan illet ise, cinsle birlikte ağırlıktır. Şu halde bu iki
sıfat bir arada geldiği zaman fazlalık faizinin illeti ve sebebi sabit olur ki, bunlar cins ve miktardır. Şu halde faiz aynı miktardan olan birimi ve
cinsleri aynı olan tesbit edilen mallardır. Altının altın ile satılıp iki bedelden birinin diğerinden fazla olması durumunda olduğu gibi, buna göre
fazlalık faizdir. Zira her iki bedelde tartılabilen şeyler dir. Miktar kadarı ile kastedilen de budur. Bu kıyasa göre misli mallar yani kilo ile ölçülen ve
ağırlık ile tartılanlar bu mallar ancak ve ancak faizin cereyan ettiği mallardır. Bunun için ev, hayvan, kilimler ve çeşitli halı, inci, mücevherat gibi
kıymetli mallarda ise faiz izhar ve ceyan etmez. Bir deve veya bir koyunun iki deve veye ve iki koyuna değiştirilmesi gibi. Fazlanın az ile
değiştirilmesi caizdir. Zira kıyemi şeyler, miktarı tam ölçülebilen birimleri arasında tek bir ölçü miktarının kullanılması ortak özelliği olanlardan
değildir.
Bunda asıl delil Ebu Said el-Hudri ile Ubade b. es-Samit'in Peygamber (s.a.v.)'den rivayet ettikleri sahih bir hadistir. Bu rivayete göre Rasûlü Zişan
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Altın altın ile misli misline ve peşinen satılır. Fazlalık faizdir. Gümüş gümüş ile misli misline peşinen satılır. Fazlalık faizdir. Buğday buğday ile
misli misline peşinen satılır. Fazlası faizdir. Arpa arpa ile misli misline peşinen satılır. Fazlası faizdir. Hurma hurma ile misli misline elden ele
satılır. Fazlalık faizdir. Tuz tuz ile misli misline el ele satılır. Fazlalık ise faizdir. Bu kıyasa göre fazlalık faizi (ribael-fadl) yalnız olarak kilo ile
ölçülen veya ağırlık ile tartılan misli-takdiri şeylere bağlıdır. Arşın ile ölçülen veyahut sayılan (adedi) şeylerde faiz yoktur. Hayvan, halı, arazi, ev,
ağaç gibi kıyemi mallarda fazlalık faizi cereyan etmez. Zira bu gibi şeyler birimleri ortak bir ölçü birimi veyahut belli olan bir kader ile ölçülüp
miktarı belli edilen şeylerde değildir. Bunun için bunlardan çok olan bir şeyi, kendi cinsinden az olan bir şey mukabilinde vermek caizdir. Bir
koyunu belli iki koyun mukabilinde satmak gibi. Zira fazlalık faizi aynı cinsten olan iki şeyden birisinin sayı ve miktarca fazla olmasıdır. Kıyemi
şeyler ise, miktar ise, miktar ile bilinen şeyler den değildir.
 
Haram Kılınış Nedeni Ve Hikmeti:
 
İnsanların aldanışa vaki olmasını ve aynı zamanda da onlara zarar vermeyi men etmektir. Zira bazı evkatta iki cinsten birisinde diğerinden ayrı bir
Özellik var sanılabilir. öyle şeylerin haram kılınmasında asıl olan ise seddü'z-zeraidir. Bu meselede harama giden yollan kapamak türünden
olmasıdır. Zira insanlar bir altını iki altın mukabilinde satacak olsa bu ancak iki tür arasındaki farklılık olduğu için yapılır. Ya kalite farkı içindir
veya sikkenin türünde olduğu içindir. Ya hafiflikte ve ağırlıkta bir farklılık dolayısıyledir. Veya başka bir farklılık olduğu içindir. Bu şekilde bu
meselede peşin kârdan daha sonra elde edilecek kâra ulaşmış olurlar. Bu ise nesie (vade) faizinin ta kendisidir. Yani cinslerin farklı olması halinde -
buğdayın arpa karşılığında satılması gibi- fazlalık faizinin haram kılınmasının nedeni seddü'z-zerai kısmındandır. Bu şekildeki cinslerin farklı
olması durumunda fazlalıkların caiz kabul edilmesi suretiyle nesie faizine bir yol gitmesine engel olur. Örneğin, bir kişi belli vadeye bir miktar
altını karz olarak alır. Ondan sonra istenen faiz miktan kadar o miktardan daha fazla bir miktar gümüş verirse bu aynı zamanda nesie faizine bir yol
bırakmış olur. İşte bunun için hikmet ve ibreti nihayetsiz şeriat, insanlann pek çoğunun elinde oldukça kolay ve çok rahat bir ölçü vermiş
bulunmaktadır. İşte bununla farklı sınıfların kıymetleri yapılır. Bunun için aynı sınıftan olan şeyler arasındaki tür değişiklerini uzun olarak üzerinde
durmak gerekmez. Haram kılma nedeni, bazı evkatta sedü'z-zerai olmayabilir. Yani seddü'zerai haramın illeti ve sebebi bazı evkata olmaz. Örneği;
eski ve kalitesiz fakat fazla, az fakat yeni ve kaliteli olan mukabilinde almak durumunda olduğu gibi, eski ve kalitesiz fazlalığı ne kadar yeni ve
kaliteli mukabilinde. Bununla beraber yine haramdır. Zira büyük bir ölçüde aldanma meydanda vardır. Ribael-fadl yani fazlalık faizi, mukabeleleri
alış-verişlerde az olarak meydana gelen bir işlemdir. Örneğin; bir kişi bir kilo buğdayı değiştirmek usuliyle satın alır. Yani bir kişi bir kilo buğdayı

iki kilo buğday ile satın alır ve satıcı da alıcı da mallarını teslim alırsa, bu şekildeki olan faiz ribel faizdir.
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Riba El-Fadl (Fazlalık Faiz) İn Miktarı:



 
Yiyeceklerde fazlalık faizinin meydana geleceği miktan yanm sa' ve ondan daha fazlasıdır. Yanm sa1, takriben 1350 gramdır. Şu halde 1 kilo ve 1
okka ile 3 çeyrek okkadır. Yahut 6 okka ve 3 çeyrek okka yahut 450 dirhemdir. Zira şeriatta bundan daha az bir ölçü yoktur. Bunun için bir avuç
buğday mukabilinde elden ele almak üzere iki avuç buğday satın almak caizdir. Veyahut karşılık olarak kabz etmek şartıyle bir elmaya mukabil iki
tane elma alınabilir. Bu şekildeki olan cevaz yarım sa'ya yetişinceye kadar devam eder. Zira eşitlik için açıklanmış olan ölçü bellidir. Bunun için
fazlalık meydana gelmiyor. Tartılan şeylerde faizin meydanda sabit olduğu miktar ise: Bu altın ve gümüşte bir habbeden daha az olan miktardır.
Habbe ince ve uzun iki tarafının kesildiği normal büyüklükte arpa tanesidir. Bununla beraber bir dirhemin 50 habbe ve beşte iki habbe (50.265; yani
2.975 gram) olduğu malumumuz olsun. Fakat benzeri alış-verişlerde satışın sahih olması için her iki bedelin de tayin edilmesi şarttır. Her ikisi veya
birisi belli olmadığı takdirde, müctehidlerin ittifıkıyle caiz değildir.
 
İlletin Nev'i:
 
Bu illet (cinsleri bir olduktan sonra üzerinde ittifak edilen miktar illeti ve sebebi) olduğu takdirde, her şeyde faiz cereyan eder. İster yenecek
nevinde olsun, ister yenecek nevinden olmasın kilo ile satılmaları durumunda mısır, pirinç, susam, çemen, alçı gibi kilo ile ölçülüp satılan her şey,
fazlalık faizi ile ilgili hadiste söz konusu edilen buğday ve arpaya kıyas edilir kurşun, bakır ve demir gibi ağırlık ölçüsü ile satılan her şey de altın
ve gümüşe kıyas edilir. Tane ile satılan ve arşın ile ölçülenlerde olduğu gibi kilo ile de ağırlık ile de satılmayan şeylerde fazlalık faizi olmaz. Bir
yumurtayı iki yumurta ile satmak bir arşın kumaşı kendi cinsinden iki arşın kumaşa kabziyeti olduktan sonra satmak sahihtir. Riba değildir.
 
Ribevî Malların Mikyası:
 
Özenle üzerinde durulursa Sâri şu şekilde açıklamıştır: Buğday, arpa, hurma ve tuz gibi keyli olduğu, altın ve gümüş gibi tartılan olduğu nass ile
tespit edilen şeyler, bunlar, sermedi ve ebediyen değişmemek üzere aynı surette devam eder. İsterse insanlar onunla geçmişte olduğu şekliyle alış-

verişleri terk etsin. Malikden başka Cumhurun görüşüdür. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
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Ölçek Medinelilerin ölçeğidir.Tartıda Mekkelüerin tartışıdır. 
[74]

 Bu kıyasa göre buğdayın buğday ile eşit tartı ile satılması, altının altın ile veyahut
gümüşün gümüş ile eşit ölçek ile satılması sahih değildir. Zira nass örften daha kuvvetlidir. Daha fazla kuvvetli olan daha zayıf olan için
terkedilmez. Biz daha evvel Ebu Yusuf un nassı ile tespit edilen ribevî mallarda ve başkalarında makbul olan ölçünün örfî ölçü olduğu kanaatinde
olduğuna ve örfün değşimesi ve bunun değişeceğim haber vermiştik. Ebu Yusuf un görüşünün belgesi daha kuvvetli olarak muteberdir. Zira ribevî
mallarda ölçek yahut tartı itibariyle eşitliğin lüzumuna dair varit olan nassta Peygamber (s.a.v.) zamanında örfen kabul edilen ölçüye riayet
edilmiştir. Nassa kıyas edilen şeyde illetin tesbit edilmesi ise, burada örf ile idrak olabilecek şeylerdendir. Bunu da Mali-kilerin şu sözleri
kuvvetlenmektedir. "Kilo ile ölçme veya tartı cihetinde insanların adetleri başka bir usûle göre olsa akdin yapıldığı ülkenin örfüne itibar edilir.
Şâri'in nassa bağlamadığı cihetler ise insanların pazarlardaki örf ve ananelerine hamledilir. Yine bunun üzerine dikkatli olarak bakılırsa faizin cari
olan malların yeni ve kalitesi ile eski ve kalitesizi arasında kesin olarak fark yoktur. Şu halde ribevi mallarda kaliteli olanın kalitesize, misli
misline olmadıkça, satmak faiz olur. Zira eğer bir şeyin kendi cinsinden olan bir başka şey ile, onda bulunan daha kaliteli bir vasıf için mübadele
etmelerine cevaz verilirse, o zaman fazlalık faizi yani riba1 elfadl hallolur. Bunun için Malikiler bir naktin kendi sınıfı ile tartılarak, fakat kalitede
tarafların altınları arasında farklılığın olması durumundaki satış demek olan ve "muratala" diye bilinen satışı haram olarak itibar etmişlerdir. Bir de
bu şekilde kalitenin kalitesiz ile mübadele edilmesinin yasak kılınmasının nedeni ise, faiz şüphesini iptaletmek ve faize götüren yolları

kapamaktır.
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Nesie Faizinin Nedeni:
 
Cahiliye zamanının faizi olan nesie faizinin sebebi, fazlalık faizinin sebebindeki iki vasıftan birisidir. Bu ya keyl (kilo ile ölçmek)dir veya ittifak
olunan vezn (tartı)dır. Yahut aynı cinstir. Üzerinde ittifak edilen miktardan kast, her iki bedelin aynı cins ve gruptan olmasıdır. Ya kilo ile ölçülenler
veya ağırlık ile tartılanlardan olması kast edilir. Aynı cins'ln manası ise, ik ibedelden birisinin diğerinin cinsinden olması demektir. Buğdayın
buğday mukabilinde veya altının altın mukabilinde olması gibi...
Bir kişi kış mevsiminde bir kilo buğdayı yazın ödemek üzere bir buçuk kiloya satın alırsa semende fazlalık olan yarım kilonun satılan malda her
hangi bir mukabelesi yoktur. Bu yarım kilo, yalnız vade mu-kabilindedir. Bunun için buna "nesie faizi" yani iki bedelden birisindeki sürenin tehir
edilmesine faiz ismi verilmiştir. İşte bu kıyasa göre fazlalık, ister miktar bir olsun İster olmasın, ödemenin tehir edilmesi mukabilinde iki bedelden
birisinde söz konusudur. Cahiliyye zamanında insanlardan birisi, diğerine bir borç verecek olursa ondan sonra o borcun vadesi gelirse alacaklı
borçlusuna: 'Ta ödemeyi yaparsın veyahut ödeyeceğin miktarı artırırsın" derdi. Bu konuda borçlu ya borcunu öder yahut ondan bir süre isteyip
ödemeyi tehir eder. Ve ana parasına bir miktar ekler, bu ise borçlunun zor bir duruma sokulması ve zarara uğramasıdır. Zira bu şekildeki olan borç,
borçlunun servetinin hepsini kapsayabilir. Buna kıyasen buğdayın arpa ile satılması gibi, yalnız ittifak edilen miktar bulunur yahut bir elmanın iki
elmaya arpanın arpayla karşılık olarak satılması durumunda olduğu gibi, tek bir cins söz konusu olursa nesâ (vade) haram olur. Bir müd buğdayın
peşin olarak iki müd arpa mukabilinde satılmasının caiz olması, fakat nesie (vadeli) olarak caiz olmamasının hikmeti şudur:
Eğer peşin olursa bir de sömürü için değil belki ihtiyaç için ise bu durumda yani bir müd buğdayın peşin olarak iki müd arpa karşılığında satışlarda
eşitlik sağlamaya mecbur tutmak insanlara zarar verir. Eğer bu şekildeki durum borca çevirirse yani peşin olmazsa o zaman satış daha çok karza
benzemektedir ki muhtacın ihtiyacını sömürmek ihti mali vardır. Aynı zamanda da fazlalığın da vade karşılığında olması düşünülür. Bunun için
faize giden yolu kapatmak için (seddü'z-zerai) nesâ (vade) haram olmuştur. Zira iki müd arpanın bir müd buğday karşılığında satılmasının caiz
olmamasının hikmeti; cahiliye döneminde onların örf ve ananesine göre ifade edilen:



Yani ödemeni yaparsın veyahut faiz ödersin"e giden ananeleridir. Fakat her hangi bir semena karşı vadeli olarak bir şey satmak kesinlikle caizdir.
Bu konuda da ihtilaf yoktur. Zira insanların ihtiyaçları için caizdir. Eğer bedeller birbirleriyle eşit olursa hatta tuzu tuz mukabilinde misli misline
vadeli olarak satması da caiz değildir. Zira cinsler bir olduğu içindir. Bu kıyasa göre ribael-fadlm haramlığıiki vasıfta; nesie faizinin haramlılığı ise
iki vasıftan birisiyle meydana gelmektedir. Nesie faizinin haramiyeti için yalnız cinsin birliği yeterli olduğu için, yarım sa'dan fazlası muteber
değildir. Örneğin bir avuç buğdayı vadeli olarak iki avu-ca satmak caiz değildir. Bir kapuzu iki karpuza, bir narı iki nara ve bunlar gibi vadeli olarak
satmak caiz değildir. Zira cinsler arasında birlik vardır. Burada riba'el-fadl faizinde açıkladığımız gibi farklılık arzet-mektedir. Bir avuç buğdayın
iki avuç arpa mukabilinde satılması durumunda olduğu gibi, cinsiyeti bir olmadığında, en kuvvetli görüşe göre şartsız olarak peşin' olsun vadeli
yani nesie olsun helaldir. Zira her birisinin sebebi ve illeti yoktur. İmam Muhammed bunların hepsini de haram olarak kabul etmiştir. Ve şöyle
demiştir:
"Çok olduğunda haram olan her bir şeyin azı da aynı şekilde haramdır."
Faizin haram kılmış sebebi: Nesie faizinin haramiyetinin sebebini Şöyle Özetleyebiliriz:
"İnsana iyilik, merhamet ve şefkat yolları yok edilir. Bu dünyada yardımlaşma ve dayanışma fazileti ortadan kaldırılır. Kuvvetli olan kişi zayıfın
ihtiyacım istismar ettikten sonra, onu sömürür, insanlara her tarafta büyük zorluklar verilir. İnsanların peşin paraya yiyecek bulması büyük çapta
zorlaşır. Bunun sonunda insanın bütün gıdalar da büyük zararlar meydana gelir. Nakitler, sıradan mallar gibi peşin yahut vadeli olarak faizli
fazlalıklar ile karşılıklı ilişkilere konu olursa, yükselip alçal-maması lazım gelen disiplinli ve sınırları belli olması lazım gelen malların kıymetini
tayin ölçüsü bozulur. Yenecek şeylerde bunların karşılıklı olarak vade ile satılması suretiyle nesie faizi kabul edilecek olursa insanlar daha çok kâr

etmek amacıyle bu şekildeki satışa koşarlar.
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Banka Faizleri:
 
Banka faizleri de nesie yani vadeli faiz nev'indedir. Bu devirde bankalarda belli olan bir malın malum olan bir vade ile yıllık veya aylık olarak % 7,
% 5, % 2.5 gibi faizlerle verilmesi veyahut karz edilmesi işlemidir, bazı insanların mallarını haksız yollarla yemektir. Bu işlemlerde de faizin bütün
zararları net olarak meydandadır. Bunların haramiyyeti faizin haramiyyeti gibidir. Suç ve günah bakımından onların arasında hiç fark yoktur. Yani
bankaların faizi de bir nesie vade ödemenin geciktirilmesi için söz konusu olan) faizdir. Bunun delili ise, yüce Allah'ın:
Eğer tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir." (Bakara, 279) emridir. Zamanımızda insanların adetinde faiz, ancak malın ödenmesinin
geciktirilmesi durumundaki kârlar (faizler) hakkında anlaşılır olmuştur. Aynı zamanda cahiliyye zamanında da insanların yaptıkları nesie faizi de
budur. Fazlalık faizi ise çok olmamakla beraber nadiren görülmektedir. Bu şekilde daha evvel kaydetmiş olduğumuz "faiz ancak nesie (vade)
halinde olur" hadisinden ne kastedildiği de ortaya çıkmaktadır ki, bundan maksat evvelden de açıklamış olduğumuz gibi -bu faizin ne kadar berbat
ve tehlikeli olduğuna dikkat çekmektedir. Daha evvel açıkladığımız gibi, bir şeyin kendinden farklı cinslerle fazlalıklı satışı haramdır. Fakat
cinsleri birbirinden farklı şeylerde fazlalık, Hanefilere göre caizdir. Ancak kuş etleri bu kaideye ayrılmıştır. Serçe ve bıldırcın kuşları gibi, iki cinsin
etlerini birbirinden fazla olarak satmak caizdir. Zira bunlar ribevî mallardan değildir. Zira bunlar ne tartı ise ne de kilo ile ölçülerek satılmaktadırlar.
Fakat ördek ve tavuk etleri bu karara dahil değildir. Zira umumi olarak bunlar tartılarak satılırlar. Onun için bunların fazlalıklı olarak satışları riba
olur. Hanefilere göre cinslerin birbirinden farklı olup olmadıklarını meydana gelmekteki ölçü, aslındaki farklılığa göredir. Hurmadan meydan
gelmiş sirkenin üzüm sirkesi ile beraber inek etinin koyun eti ile birlikte olması yahut gözetilen maksadın farklı oluşu keçi kılları ile koyun yünü
gibi zira sanayide bunlardan her birisinin kullanımından gözetilen maksad farklı farklıdır. Yahut da vasfın değişmesi gibi. Buğday ile birlikte
ekmeğin satışı öyledir. Zira buğday kilo ile ölçülür. Ekmek ise tane ile satılır veya tartılarak satılır. Bu kıyasa göre deve, inek, koyun etleri ile
bunların sütleri farklı cinslerdir. Bunun için bunların kendi aralarındaki fazlalık caizdir. Mısır, arpa, buğday ve bunlar gibi farklı cinslerdir. Un ile
birlikte ekmek veya buğday iki ayrı cinstir. İç yağı ile et iki ayrı cinstir. Zeytin ile zeytin yağı ayrı cinstir. Pişirilmemiş zeytin yağı ile pişirilmiş
zeytin yağının cinsleri ayrıdır. Zira bunların maksudları ayrı ayrıdır. Bu usule göre öteki şeyler de kıyas edilir.
Hanefilerin delilleri: Hanefiler faizin illetinin keyl (kilo ile ölçmek) veya vezn (ağırlık ile tartmak) olduğuna, her iki bedelde eşitliğin veya
misliyetin satışın sıhhatinde şart koşulmasını delil olarak kabul etmişlerdir. Bir de faizin haram oluşu, mukabilinde bedel bulunmayan bir roal
fazlalığının varlığı içindir. Buna göre daha evvel mütalaa ettiğimiz hadis-i şerifte nass ile meydana gelen başka şeylerde de bulunur. Örne-gm;
Demir, kireç ve bunun gibi şeylerde de meydana gelir. İki şey arasında eşitlik veyahut benzerlik ise şeklen ve manen zarar-ı itibara alınmakla
meydana gelmektedir. Cins ise, manen benzerliği tahakkuk ettirir. Zira mallarda aynı cinsten olmak, mal oluşun birbirine yakın olması demektir.
Kafîz, kafîzin mislidir; dinar dinarın mislidir, buna göre fazla olan kafîz, karşılık ivazlarda sakınılması mümkün olan ve onun karşılığı olmayan
maldaki bir fazlalık olduğundan faiz olur. Şu halde bu husus hiç bir zaman semenlere ve yiyeceklere has değildir. Aynı zamanda bütün cins ile
satılan bütün keylilerde misli ile değiştirilen bütün mevzun (ağırlık ile tartılan) şeylerde söz konusu olur. Başka bir ifade ile şöyledir: Az önce
gördüğümüz hadis-i şerifte örneği buğday, kıymet taşıyan bir maldır. Zira satış ancak ve ancak kıymet taşıyan mallarda şahindir. Fakat bu buğdayın
mal olarak nasıl olduğu ancak ve ancak kilo ile ölçülerek malum olur. Bu kıyasa göre nassın gereği olarak keyl (ölçme) vasfı, onun için sabit bir
vasıf olur. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur:
"Ağırlık ile tartılan altın altın ile, kilo ile ölçülen buğday buğday ile.... alınıp satılır."
Burada faizden kurtulmak için aranan şey, her iki ivaz (bedel) arasındaki mümaselet (benzerlik) olduğuna göre; ölçekte veya tartıda benzerlik
haramdan kurtuluşun yoludur. Bir avuç ile birtek elmada ise mümaselet söz konusu değildir. Aynı zamanda bunlar faiz mallarından değildir. Yani
bunlarda nesie faizi caiz değildir. Fakat fazlalık faizi de meydana gelmez. Bu mallarda faiz gerçekleşir. Özenle üzerine dur nev, vasıf ve
bedellerinin farklı oluşuna rağmen buğdayın tamamı bir tek cinstir... Aynı zamanda arpa ve onların ürünleri de böyledir. Hurma, tuz, üzüm, kuru
üzüm, altın ve gümüş de böyledir. Bunlardan mekil veya mevzun olanların hiç birisini cinsiyle ölçüde veya tartıda fazlalıktı olarak satış -nev'i ve

vasıflan ne kadar eşit olsa da-, yine caiz olmaz.
[77]

Maliküer mezhebin zahir görüşünde şöyle demişlerdir: Altın ve gümüşte fazlalığın haram olma sebeb ve illeti, nakdilik ve semeniyettir. Yiyecek
maddelerde ise sebeb ve illet, nesie faizi ile er-riba-i fadl arasında farklılık vardır. Nesie faizinin haramiyetinin sebibi ve illeti, tedaviden başka bir



maksatla, yalnız yiyeceklerde meydana gelir. Bu yiyecekler isterse gıdalanmak ve saklanmak kısmında olsun, ister yalnız gıdalanmak için olsun,
isterse de bunlardan olmasın. Örneğin, acur, kavun, limon, marul, havuç ve mısır patatesi nev'inden sebzeler ile, elma ve muz gibi yaş meyve
nev'inde olduğu gibi, bunların birisi bile bulunmasa da yine bir şey olmaz. Fazlalık faizinin haramiyetinin sebebi ve illeti ise iki şarttır: Birisi
bunların gıda olarak istimal etmesi, öteki ise saklanabilmeleridir. Yani yiyecek olan şeyin gıda olmasın, insanın çoğunlukla bünyesini ayakta
tutacak bir biçiminde onunla beslenmesidir. O kadar ki, sadece onu yiyecek olsa, diğer başka bir şeye gerek olmadan ayakta kalabilir ve aynı
zamanda da bünyesi de zarar görmez. Bütün tahıllar, hurma kuru üzüm, et, süt ve bunlardan meydana gelen şeylerin hepsi böyledir. Tuz ve bunun
gibi çeşitli baharatlar, sirke, soğan, sarımsak, zeytin yağı gibi besleyici maddelerin tadını ıslah eden şeyler de besleyici maddelere dahildir.
Saklanabilmeye elverişli olması"nın manasıda bir müddet bekletilmekle bozulmamasıdır. Mezhebin zahir görüşüne göre bu müddetin vakti yoktur.
Yani sının belli değildir. Sürenin altı ay veya bir yıl ile tayin edilmesi gerekmez. Maliki mezhebine göre buğday, arpa, pirinç, mısır, kara burçak,
hurma, kuru üzüm, yumurta, zeytinyağı, ve yedi baklagil diye bilmen mercimek, börülce, nohut, acı bakla, burçak ve bezelye bunlarda ve bunlara
benzeyen tümüne faiz oluşur. Akdarı, mısır ve pirinci tek bir smıf kabul etmektedir. Buğday, arpa ve süit yani kabuksuz bir çeşit arpa da tek bir
sınıf olarak kabul etmiştir. Pişirilen taneler veyahut bakla, mercimek, nohut ve bunun gibi baklagillerin tümü tek bir sınıftır. Bu kıyasa göre buğday
ile mısır arasında fazlalık caizdir.
İmam Malik'e göre etler üç sınıftır:

Dört ayakların etleri bir sınıf, kuşların etleri bir sınıf, balıkların etleri de bir sınıftır.
[78]

Safi mezhebi: Altın ve gümüşte illet, nakit yahut semen olmuştur. Yani bunların eşyaya semen (değer) oluşudur. İsterse sikkeli olsunlar isterse
sikkeli olmasınlar, altın ve gümüşte işçiliğin kıymetinin tesiri yoktur. Bir kişi birkaç dinar mukabilinde değeri dinarların bir kaç katı olan işlenmiş
altın satın alacak olursa, miktarda birbirinin misli olmaları makbuldür. Kıymetine bakılmaz, altın ve gümüşte faizin illetinden maksad, en mutemad
kavle göre çoğunlukla semenlerin cins olmalarıdır. Eşyanın kıymeti olmaları değildir. Cins oluş özelliği ise, fels (nikel, bronz, bakır gibi altın ve
ümüşün haricinde kalan madenlerden yapılmış kuruş ve benzerleri paralar) ve diğer ticaret mallarında bulunmamaktadır. Zira kaplarda, halis altın
ve zinet eşyalarında eşyanın kıymeti olarak isti'mal edilmedikleri halde yine faiz vardır. Yukarıda geçen "galib kaydı ile, alış-verişteki olan fels-ler
hariçte bırakılmak istenmiştir. Zira felslerde riba yoktur. Bir de (altın ve gümüşte) işçiliğin kıymeti yoktur. Hatta bir kişi dinar mukabilinde
işlenmiş altın alsa ve bu işlenmiş altının kıymeti dinarların bir kaç katı dahi olsa, yine kıymete itibar edilmez. Belki misline bakılır. Felsler ve bu
devirde alış-verişte kullanılan kağıt nakitler artık ekseri olarak eşyanın semenleri (değerleri) bir durumda geldikleri için, ben bunlarda faiz vardır
kanaatindeyim, aynı zamanda bunlar çoğunlukla tedavülde olanları halinde ve ruusul esman sayıldığı için, Şafii'de ve Maliki'de ve Hanbeli'nin bir
kavline göre de faizin cereyan ettiği kanaatindedirler. Geri kalan öteki dört kısımda faizin sebebi ve illeti ise yiyecek şeyler olmalarıdır. Yiyecek
(mat'uni) ise şu gelecek sınıfa şamildir.
a) Buğday ve arpa gibi hem yemek, hem gıdalanıp beslenmek mak-sadıyle istimal olunanlar. Umumi olarak bunlardan faydadaki maksudumuz
yenilmeleridir. Bir de bunlara benzeyen bakla, pirinç, mısır, nohut, acı bakla ve zekatlarının verilmesi vacip olan gibi öteki taneliler de aynı onlar
gibi itibar edilir. Onlarla beraber mutalesi olur.
b) Meyve kasdı ile yenilmeleriyle ilgili hadis hurmayı da zikir etmiştir ki, onun gibi olan kuru üzüm ve incir de hurmaya dahil olur.
Yemeğin ve vücudun ıslah edilmesi, yani tedavi kasdı ile istimal etmesi. Hadis-i şerif tuzu da zikretmiştir. Onun için tuza benzeyen eskiden isti'mal
edilen sinameki, sakamunyo ve zencefil gibi tedavi edici ilaçlar ve bunun gibi çörek otu aynı cinsten olan öteki baharatlarda bu nev'dendir. Bu
kıyasa göre yiyecek şeyleri düzeltip İslah eden veya bedeni İslah eden şeyler arasında hiç fark yoktur, aynıdır. Zira gıda sağlığı muhafaza eder.
Tedavi şeyler ise tekrar sağlığa yetişmek içindir. Bu kıyasa göre ma'tum yani yiyecek şeylerden kasıt, ekseri olarak yemek için istimal olunan
şeylerdir. Bu ise gıda olsun, meyve olsun, ilaç olsun fark yoktur. Bu kıyasa göre Şafiilerde faizin sebebi ve illeti, yiyecek yahut nakit olmasıdır.
Kireç veya demir gibi yiyecek olmayan -şeylerin ise cinsleri ile fazlasıyle satılmaları öteki ticaret mallan gibi sahihtir. Zira bunların hepisi semen
değildir. Bunların delilleri şöyledir: Eğer hüküm, müştak (türemiş) isme talik edilirse, yüce Allah'ın emrinde olduğu gibi:

Hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesiniz." 
[79]

Burada hırsızlığın el kesmenin illeti olduğunu anlamaktayız. Kabul edilen esas budur. Nasıl ki Said b. Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir.
Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu duyardım:
Yiyecek mukabilinde yiyecek şeyler misli misline alınır verilir." , "Bu şekilde ise hüküm illeti "yiyecek olmak" olarak meydana gelir. Zira hadiste
yiyecek manasına gelen et, taam "tatmak" manasına gelen et-ta'mu kelimesinden alınmıştır. Yani türemiştir. Şu halde bu, tüm yiyeceklere şamil
gelmektedir. Bu mutabık bir vasıftır. Zira hadis-i şerifin açık olarak belli ettiği dört şeyde, bunların oldukça önemli olduğunu bize gösterir. Zira
canlıların hayatta durmaları yemek ile olabilir. Bir de semen olmak da (faizin illeti olarak kabul edilmeye) mutabık bir özelliktir. Zira bu da bize
bunun ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir ki, bu fayda insanların iki nakite (altın ve gümüşe) veya onların yerlerini tutan kağıt paralara ne
kadar ihtiyaç duyduklarını haber vermektir. Kağıt paraları da altın ve gümüş gibi düşünmek bana göre çok doğru bulduğum bir yoldur. Bu
geçmişteki Örfe Şafii mezhebinde mutemet kabul edilen görüşün de hi-lafınadır. Hanefîlerin (faizin cereyan etmesi için) söz konusu ettikleri miktar
ise eşyada lazım olan bir hususiyet değildir. Bu kıyasa göre yiyecek, yiyecek karşılığında, buğday buğday ile, yahut nakit nakit ile ve gümüş
gümüş karşılığında ister sikkeli olsunlar ister süs eşyası ve külçe halinde olsunlar cinsleri bir olduktan sonra satışın sahih olması için üç şartı
vardır: Birincisi hulul olmak yani akitte mutlak olarak borç vermekten söz edilmemelidir. İkincisi şer'i ölçüye (mi-yara) göre yakın cihetinde
birbirlerinin misli olmalarıdır. Şer'i ölçü ise kile ile ölçülen şeylerde ölçek, ağırlık ile tartılan şelerde tartıdır. Bu konuda Rasülü Ekrem (s.a.v.)
zamanında Hicaz ehlinin örfî makbuldür. Başka bir özelliğe göre ise satış zamanında satışın yapıldığı memleketin örfü makbuldür. Üçüncü şart ise
karşılık olarak kabz etmektir. Şu halde alıcı ve satıcı birbirinden meclisten ayrılmadan önce hakiki olarak mutlak olarak kabzedilmeleri lazımdır.
Cinsleri ayn ayrı olurlarsa örneğin buğday ve arpa gibi o zaman aralarında fazlalık caizdir. Bir de hulul yani peşin ve meclisten ayrılmadan evvel
mukabele olarak kabz etmek gerekir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ki ayn buğdaydan yapılan un gibi asılları bir olan her iki şey,
Şafıilere göre aynı cinstendir. Yaratılış cihetinde asıllar itibariyle isimleri birbirinden ayn ayn olan her şeyde -buğday, arpa, hurma, kuru üzüm
gibi- yahut asıl itibariyla birbirinden farklı şeylerden meydana gelen unlar, yağlar, sütler, etler ve sirkeler, asılları farklı olduğu için, cinsleri de
farklıdır. Bu kıyasa göre inek eti ile koyun eti, ceviz yağı ile badem yağı, hurma sirkesi ile üzüm sirkesi, buğday unu ile arpa unu, inek sütü ile



koyun sütü, evcil sığır ile vahşi sığır birbirinden ayn bir cinstir. Fazlalıkla birbirleriyle satılması caizdir. Kuşların (kümes hayvanların) yumurtalan
da cinsleri yine ayndır. Beyin, karaciğer, yürek işkembe, ciğer ve dalak da cinsleri yine ayrıdır. Bunlar aynı hayvanda olsa dahi isim ve vasıflan
farklı olduğu için yine cinsleri ayndır. Ayaklar, dil, baş iç, yağı, kann iç yağı ve sırtı iç yağı yine cinsleri ayndır. Kavun, hıyar, karpuz ve uçur da
yine cinsleri ayndır. Tüm cinsleriyle uçan kuşlar bir cins perdeli ayaklılarda bir cinstir. Güvercin nevleri de en kuvvetli görüşe göre cinsleri hepsi
birdir:
Altın altın ile, gümüş gümüş ile, buğday buğday ile, arpa arpa ile, hurma hurma ile, tuz tuz ile misli misline, eşit eşitine ve peşin olarak (alınıp
satılır) Bu cinsler birbirlerinden farklı olurlarsa elden ele olması şartı ile dilediğiniz gibi alıp satimz."
Her iki taraflar meclisten aynlmadan önce mutlak ve hakiki olarak kabzedilmeleri şarttır. Bu hadiste elden ele ve peşin olması şartı koşulmaktadır.
Eğer yiyecek nakit veya kumaş gibi başkasıyle veya yiyecekten başka şeyler yine yiyecekten başkası ile satılır ve aynı zamanda bunlar nakit
olmazsa, -hayvanın hayvan mukabelinde satılması gibi- geçen her üç şarttan birisi de şart değildir. Şu halde hayxanm bu durumda yenecek
durumunda gibi değildir. Zira İbni Ömer (r.a.) Peygamber (s.a.v.)'in emri ile bir deveyi iki deve mukabilinde satın almıştır." Yaratılışlan cihetiyle

özel isimlerinde fark olmayan iki ayn vasıftan hurma ve incir gibi yahut.
[80]

Alünı altınla değiştirmek ribadır. Meğerki iki taraftan biri diğerine,  al" o da diğerine "Ha ver" diyerek elden ele peşin verip almış olsunlar.
Buğday buğdayı ile değiştirmek de ribadır. Meğer ki iki taraf birbirene "ha al, "Ha ver!" diyerek peşin alıp versinler. Arpayı arpa ile değiştirmek
ribadır. Meğer ki iki taraf birbirine ha al! Ha ver! diyerek peşin alıp versinler. Hurmayı hurma ile satmak da ribadır. Meğer ki ha al! Ha ver!
denilsin. Ve fi rivayetin gümüş altın ile değiştirmek ribadır. Meğer ki iki taraf birbirine ha al! Ha ver! diyerek peşin alıp versinler. Tuz da da riba
aynıdır. Riba bu altı maddeden başka diğer maddelerde de cari olur. Burada hüküm sebeb ve illete göredir. Bunun için ribamn sebep ve illeti hangi
maddelerde meydana gelse o maddelerde de riba vardır. Ribanın illetinden maksad öyle vasıftır ki o vasıf hangi maddede meydana gelse o maddede
riba meydana elir. Yani aynı illet karşılıklı verilen mallarda varsa o muamele ribalı muamele olur. İşte bunun için yalnız hadiste zikredilen
maddelerde değil, aynı illetle malûl olan diğer maddelerde de riba vardır. Fakihler nasslardan bu hükmü meydana getirerek açıklamasını şöyle
detaylı olarak söylemişlerdir; "Hadiste zikredilen maddeler ya altın ve gümüş gibi paralar veya buğday, arpa, hurma, tuz gibi insanların mecburî
ihtiyaçları olan yiyecek maddeleridir."
Bu kıyasa göre bir maddede ribanın cerayan etmesinin illeti yani sebebi para veya yiyecek maddesi olmasıdır. O maddenin ölçüsü yahut tartısının
belli olmasıdır. Bunun için, sanki Sari şöyle söylemiştir:
Paralar ve yiyecek maddeleri bir takım şartlar dışında kendi cins-leriyle değiş-tokuş yapılmaz."
Bu tafsilattan sonra malum olmuştur ki günümüzdeki olan paralar da altın ve gümüş hükmündedir. Yine bunun gibi insanların yediği yiyecek
maddeleri de hadiste zikredilen buğday, arpa, hurma ve tuz hükmündedir, bunlardan başka kalan madenler, kumaşlar ve insanların yiyeceği
olmayan maddeler de riba cereyan etmez. Bu maddelerde Ölçülerek veya tartılarak veya diğer başka bir şekilde değiş-tokuş edilmesinde riba
yoktur. Aralarında riba cereyan eden aynı cins iki malın değiş-tokuş edilen fazlalık olursa, riba'el-fadl meydana gelir. Eğer iki malın ayrı cinslerden
olur da teslimi mecliste olmazsa, riba'en-nesa olur. Fakihler bu akdi batıl olarak kabul etmişlerdir. Bu akid sanki yapılmamış gibidir. Hatta onu
üzerine bir hüküm terettüb olmaz. Zira bir akidde riba olursa onu iptal eder. Yani akid yapan kişiler birbirlerinden aldıkları mallan geri vermek
zorundadır. Onun aksi ise azaba duçar olur. Kesbi de haram olur. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Altını altın ile satmayınız. Ancak, bunlardan bazısını bazısına ziyade etmeyerek misli misline eşit bir şekilde satış yapınız. Gümüşü gümüş ile

satmayınız. Ancak, bunlarda bazısını bazısına ziyade ve noksan etmeyerek misli misline eşit bir şekilde satış yapınız. 
[81]

Ebu Said el-Hudri, şöyle rivayet ediyor:
Bilal en iyi cinsten bir miktar burma getirdi. Rasûlullah (s.a.v) ona şöyle dedi: Bu hurma nereden? Biz de adi hurma vardı. Peygam-ber'in yemesi
için işte bu adi hurmalardan iki sar verecek mukabilinde bir sa' iyi hurma aldım. Eyvah eyvah (bu ribana'nın ta kendisidir. Sakın böyle yapma, fakat

iyi cins hurma almak istediğin zaman önce adi hurmayı para ile sat, sonra eline geçen İle iyi cins hurma satın al. 
[82]

Ribalı mallarda illetin malların asıllarında değil itibarlarında olduğunu belirtmiştik. Aralarında riba cereyan eden aynı cins iki malın illetinin
değişik olması mümkün değildir. Ancak malların cinsi değişik, örneğin; biri para diğeri yiyecek olursa bu mümkün olabilir. Şu halde değiştirilen
malların illeti farklı olması halinde alış-verişin sahih olması için söz konusu şartların bulunması zorunlu değildir. Bunun için aynı mecliste teslim
edilme şartı bulunmadan bir yığın buğday 10 gram altına satılabilir. Ebu Hureyre ve Ebu Said şöyle rivayet etmişlerdir. Rasü-lüllah (s.a.v.) en
sondan.Adi oğullarının bir kardeşini Hayber'e vali tayin eti. Sonra bu zat Hayber'den Cenib (denilen en iyi cins) hurma ile geldi. Rasûlullah (s.a.v.)
ona şöyle sordu:
"Haybefin bütün hurmaları böyle midir? Vallahi böyledir ey Allah'ın Rasûlü! Biz bu iyi hurmadan 1 sa' alır, mukabilinde 2 sa' adi hurma veririz.'
Böyle yapmayın fakat misli misline (eşit şekilde) mübadele ediniz. Veyahut adi hurmayı para üe satın da onun parası üe bu iyi hurmadan satın alın,

tartdabüen (aynı cins) riba maddelerinin hepsi öyledir. 
[83]

Bu hadisi şerif, aynı cinsten olan ve ayrı cinslerden olan malların birbirleri ile mübadele etmeye delalet etmektedir. Ribalı bir malın ribalı olmayan
bir mal ile mübadelesi, bu malın birbirlerine değiştirilmesi kesin olarak caizdir. Bu değiştirmede malların misli misline olması, aynı mecliste peşin
olarak teslim edilmesi şartı yoktur. Zira öyle akit, mallardan birinin ribalı olmadığı için ribalı akid olmaktan çıkmıştır. Bunun için hangi yiyecek
olursa olsun elbise ile mübadele etmesi veya para ile başka bir maddenin mübadele etmesi şartsız olarak caizdir. Bu nev alışverişlerde malın birinin

ötekinden fazla olması, peşin veya borçla verilmesi, her iki cinsin bir olması hükmü değiştirmez.
[84]

Değiş-tokuş edilen mallarda eşitliin ne zaman aranacağı.
1) Mübadele olunan mal ribevî mallardan ise ölçü ve tartıda değişme olursa, yaşı-kurusu varsa, kuru halindeki eşitliğin» itibar edilir. Bunun için
kurumadıkça bir dane, bir dane ile mübadele edilmez. Eşitliğin tam gerçekleşmesi içni kabuklarının temizlenmesi de lazımdır. Yaş hurma yaş
hurma ile mübadele olmadığı gibi, yaş hurma kuru hurma ile de mübadele edilmez. Yaş üzüm yaş üzüm ile, yaş üzüm kuru üzüm ile bu-badele
edilmez. Zira bunların eşitliği, ancak kuruduktan sonra meydana gelir. Meyvelerin de yaşı kurusu, ile mübadele edilmez.



Sa'd b. Ebu Vakkas şöyle demiştir:
"Rasulullah'tan işittim; yaş hurma karşılığında kuru hurma satın almanın hükmü kendisine sorulduğunda, çevredekilerine 'yaş hurma, kuruduğu

zaman noksan olur mu? diye sordu. Onlar da, "evet deyince, bunu menetti.
[85]

2) Salatalık, kurusu olmayan üzüm, kurusu olmayan hurma, zeytin gibi yiyecekler yaş olsalar bile eşitliği kafidir. Bu mallar ölçekle satılan mallar
olsa bile tartı ile de satılabilirler.
3) Un, bulgur, nişasta ve onun gibi maddelerde eşitliğin sağlanması yeterli olmaz. Bunun için bunlar cinsinden olan misilleriyle ve asıllarıyle
mübadele olmaz. Zira bunlarda eşitlik sağlanması mümkün olmaz. Aynı zamanda bunlar ölçek ile satılan mallardandır. Bir de bunların ölçekte
bıraktığı boşluk sdda farklı farklıdır. Ancak bunlar aynı cinsten olmayan maddelerle mübadele yapılırsa, örneğin, buğday unu arpa unuyla aynı
miktarda veya farklı miktarlarda mübadele edilse akid sahih olur. Zira cinsleri değişiktir. Fakat her ikisi de peşin olarak teslim edilmek şartıyle
sahih olur.
4) Susam gibi yağı çıkan maddelerin hem asıllarında hem de yağlarında eşitlik itibar edilir. Fakat susam ile susam yağı mübadele olmaz. Zira
burada eşitlik yoktur.
5) Hurma da üzüm gibidir. Bunların sirke ve şıralarında yani sıkıldıktan sonra çıkan tatlısında da eşitlik vardır. Zira üzümlerde eşitlik kuru olduğu
zaman meydana gelmektedir.
6) Katıksız sütte eşitlik meydana gelir. Üzerindeki köpük durulduktan sonra sütle süt mübadelesi olur. Yoğurdun hem yoğurtla, hem de sütle misli
misline mübadeleleri caizdir. Güneşle veya ateşle tasfiye edilen yağda da eşitlik meydana gelir. Güneşle veya ateşle süzülen yağda da eşitlik
meydana gelir. Ancak peynir, çökelek veya kaymak olan sütte eşitlik sabit olmaz. Zira peynire maya, çökeleğe tuz, kaymağa yağlı süt katılmaktadır.

Bunun için sütten yapılan maddelerle mübadele caiz olmadığı gibi, kaymak ile yağ, peynir ile çökelek de değiştirilmez.
[86]

Ribalı bir mal, onun cinsinden olmayan başka bir mal ile karışırsa, o mal ister ribalı olsun, ister olmasm, bundan sonra o malda eşitlik Meydana
gelmez. Zira karışan malın miktarı ne kadar diye bir ölçü bilinmez. Onun için, karışan malın, aynı cinsten olan başka bir şeyle mübadelesi olmaz.
Bu nedenle peynirde, çökelekte eşitliğin itibarı alınmamıştır. Ateşin tesir ettiği, pişirilen et kaynatılan süt, haşlanan nohut gibi maddelerin, kendi
cinsleriyle misli misline mübadelesi olmaz. Zira ateşin tesirinin haddi bilinmez. Bunun için burada eşitlik meydana gelmez. Fakat ateşin, ayırmak
için tesiri eşitliğe mani değildir. Bu eşitlik tahmin ve zana dayalı olmaz. Zira her iki mal da akitten evvel Ölçülmelii veya tarülmalıdır. Örneğin
Ahmed bir yığın buğday vererek Ali'den bir yığm buğday alırsa veya 70 sa' buğday verip bir yığın buğday alırsa, bu almak da tartı ve ölçü ile
olmazsa da tahmin yani göz ölçüsü ile olursa, öyle alış-veriş kesin olarak caiz değildir. Zira her iki mal arasında fazlalığın ihtimali vardır. Eğer
bunun tersi olsa sahih olur. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) bunu yasak etmiştir.
Cabir b. Abdullah'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Rasûlullah (s.a.v.) kilo miktarı bilinmiyen hurma kümesini, kilo miktarı tesmiye (tayin) edilmiş

hurmaya karşı satmayı yasakladı. 
[87]

İbn Mes'ud'un sözü de bunu te'yid etmektedir. Zira İbn Mes'ud şöyle demiştir:
"Bir tarafta helal ve haram hükmü bir araya geldiğinde haram hükmü, helal hükmüne takdim edilir. Şu halde bir hususta haram bir hususta da helal
muhtemel olan bir şeyin haram olma ihtimali, helal olma ihtimaline takdim edilir ve aynı zamanda ondan da men edilir. Zira dinde ihtiyatlı
davranmak ve şüpheli şeylerden zehirli hayvanlardan kaçmak gibi kaçmak lazım ve elzemdir."
el-Muzabene ve el-Muhakale: müzabene: Ağaçta bulunan yaş hurmanın miktarını tahmin ederek kuru hurma ile mübadele yapmaktır. Muhakale ise
başaktaki ekinin, samandan ayrılmış buğday ile mübadele edilmesidir. Her ikisi de fıkha göre haram ve yasaktır. Zira her iki malların eşitliği belli

olmadığı için mübadelesi yasaklanmıştır. Zira İbn Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir:
[88]

İbn Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir:
Rasûlullah (s.a.v.} muzabeneyi yani ağaçta bulunan yaş hurmaları tahmin ederek kuru hurma karşılığında satmayı, kuru üzümü yaş üzümle (yine

öyle tahmini) ölçekle satmayı; başaktaki yaş ekini de tahmin ederek semanından ayrılmış buğday karşılığında satmayı yasakladı. 
[89]

el-Araya (Ariye) lugatta, sahibinin yemek için ayırdığı ağaç, demektir. Buna bu adının verilmesinin nedeni, onun bahçeden ayn kabul edilip
satılmamasıdır. Arayanın şer-i manası ise ağaçta bulunan yaş hurmaları tahmini olarak kuru hurma ile mübadelesi demektir. Bu da 5 vasıktan fazla
olmamalıdır. Şeriat insanlara kolaylık göstermek için, yemek dolayısıyle ayrılan ağaçların yaş hurmalarının kuru hurma ile mübadele edilmesine
izin vermiştir. Zira insanlar yaş hurma ve yaş üzüm yemeyi istemektedirler. Fakat her insanın parası ve bahçesi olmadığı için yaş hurma ve yaş
üzüm yemesine imkan olmaz. Bunun için şeriat buna müsaade ve destur vermiştir Bunun meşruiyyetinde hadislerle sabittir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sehl b. Ebi Hasme'den şöyle rivayet edilmiştir:
Rasûlüllah (s.a.v.) muzabeneden (yaş hurmayı ağacında tahmin ederek kuru hurma ile satmaktan) nehy etti ancak ariye denilen muameleye ruhsat

verdi. 
[90]

Ebu Hureyre şöyle rivayet ediyor:

Hz. Peygamber (s.a.v.) ariyye muamelesine 5 vasıka (takriben 700 ğr) veya daha azma kadar ruhsat verdi. 
[91]

Rafı b. Hadic ve Sehl b. Ebu Hasme'den şöye rivayet edilmiştir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Muzabene'den (ağaçtaki yaş hurmayı kuru hurma ile mübadele etmekten) nehyetti. Ancak ariyye sahiplerini nehyetmedi.

Hiç şüphe yok ki ariyye sahiplerine izin verilmiştir. 
[92]

Şu halde ariyye sahiylerinin daldaki yaş hurma ile kuru hurmayı mübadele etmelerine ruhsat verilmiştir. Üzüm de hurmaya kıyas edilmiştir. Zira
her ikisi de zekat düşen mallardandır. Eti etle, eti canlı hayvanla, hayvanı hayvanla mübadele etmek.
Fakihler aynı cins sayılan ve aynı cins sayılmayan maddelerin bilinmesi hususunda şu usulü koymuşlardır: Aynı fıtrat ve isimde olan şeyler tek



cins, ayrı fıtrat ve isimde olan şeyler ayrı cinstir. İsmi hastan maksad bir şeyi ortak İsimde olan öteki şeylerden ayıran isimdir. Örneğin; hurma, ismi
has'tır ve diğer meyve türlerinden bu isimle ayrılır. Fıt-rat'tan maksat ise üzerinde yaratıldığı şekildir. Burada isim yeterli sayılmaz. Altın bütün
çeşitleriyle bir tek cinstir, gümüşte öyledir. Hurma, üzüm, buğday, arpa bütün çeşitleriyle birer cinstirler. Yaşı ve kurusu olan, yaş ve kuru üzüm,
yaş ve kuru hurma gibi, her madde yaşı ve ku-rusuyla birlikte tek cinsitr. Bir asılda birleşen maddeler de asıllanyle beraber tek cinstir. Bunun için
buğday, buğday unu ve bulgur aynı cinstir. Hayvanların etleri ayrı cinstirler: Koyun ve keçi cinsleri birdir. Sığır ve manda cinsleri birdir. Develer de
cinsleri birdir. Etin kırmızısı veya beyazısı arasında hiç fark etmez. Onlar tek cinstirler. Tek cins sayılan hayvanların etiyle beraber bulunan yağ
kemer, göğüs ve sırt yağları tek cinstir. Karındaki yağ oturaklarda ayrı birer cinstir. Onlar hem yağ, hem de et cinsinden ayrı bir cinsitr. Cinsleri
muhtelif olan asılların dalları da asılları gibi ayrı cinstirler. Bunun için buğday unun cinsi ay-ndır. Arpanın ununun da cinsi ayrıdır. Üzümden
yapılan sirke cinsi ayrıdır. Hurmadan meydana gelen sirkenin de cinsi ayrıdır. Yağlar da böyledir. Yemek veya ilaç için kullanılan yağların da
asılları gibi cinsleri ayrıdır. Sütlerin de cinsleri ayrıdır, koyun ve keçi sütü cinsleri birdir. Sığır ve manda sütü de tek cinsitr. Devenin sütü de cinsi

birdir. Kuşların yumurtaları da asıllarına göre değişik cinstirler.
[93]

Etier asıllarına göre cinsleri ayrıdırlar ve aynı zamanda ribevi mallardandırlar. Bunun için etlerin bir kısmı ötekiyle mübadele yapılabilir. Eğer
cinsleri bir iseler aralarında eşitlik olmalı ve peşin olarak mübadele yapılmalıdır. Fakat cinsleri ayrı iseler, örneğin; koyun eti ile sığır eti
mübadelesi olursa fazlalık caizdir. Hayvanın hayvanla mübadele edilmesi: Yukarıdaki açıklamadan canlı hayvanın ribevi mallardan olmadığı
öğrenilmiştir. Zira canlı hayvan ne yiyecek, ne de paradır. Bunun için cinsleri aynı olsun, ister gayrı olsun, ister fazlalık bulunsun, ister bulunmasın
hayvanın hayvanla mübadelesi caizdir. Örneğin: Bir koyun iki koyunla, bir koyun bir deve ile, bir deve üç koyunla değiş-tokuş yapılabilir.
Bunların bineki olsun, yük hayvanı olsun ve eti için beslenen besi hayvanı olsun fark etmez. Hayvanlar peşin para ile satılabildiği gibi, borca da
satılabilir.
Abdullah b. Amr'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) ona bir ordu hazırlamasını emretti. Ordunun hazırlanması tamamlanmadan
eldeki develer bitti. Rasûlullah (s.a.v.) ileride gelecek sadaka develerinden vermek üzere deve satın almasını emretti. Bunun üzerine Abdullah b.

Amr ileride sadaka develerinden iki deve vermek üzere bir deve alıyor, ordunun noksanlıklarını tamamlıyordu. 
[94]

Eti hayvanla mübadele etmek, ister peşin, ister borçla olsun, ister aynı cinsten, ister başka cinsten olsun, ister eti yenen, ister yenmeyen olsun eti
hayvanla mübadele etmek hiç bir surette caiz değildir. Et hükmünde olan yağ, böbrek, kalp, dalak ve hayvanın yenen başka akısımla-n da böyledir.
Fakihler tabakalanmış deri İle hayvanın mübadele edilmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir. Çünkü tabakalanan deri, et manasında olan diğer
şeylerden ayrılır. Tabakalanmamış deri ise et hükmündedir. Onun için hayvanla mübadele edilmesi caiz değildir. Said b. Müseyyeb'den mürsel
olarak şöyle rivayet edilmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) hayvanı et karşılığında satmayı yasakladı:
Günümüzde kullanılan paralarda onlann zamanındaki olan altın ve gümüş hükmünde olduğu gibi. Artık çoğunlukla örfi ve şer'i olarak eşyanın
semenleri (değerleri) haline geldiklerinden dolayı hatta ve hattaki günümüzde altın ve gümüş para olarak kullanılmadığımızdan dolayı hükmen her
ikisi de ayrılmış, geçmiş olan felsler ve günümüzde kullanılan kağıt paralar arasında fark vardır. Zira kağıt paralar artık çoğunlukla eşyanın
semenleri yani değerleri haline geldiklerinden ve geçmiş zamanındaki olan felsler de eşyanın semenleri haline gelmediklerinden dolayı artık
günümüzdeki kullanılan paralarda faiz vardır. Fakat onlann zamanındaki felslerde faiz yoktur.
Bunun için her hangi bir kişi şafîi mezhebine göre dese, günümüzdeki kullanılan paralarda zekat ve faiz yoktur. Zira biz bunları fels-Iere kıyas
ederek ve muteahirinin tabiri üzerine bina ederek söylüyoruz, dese o kişinin yanlışlığı meydandadır. Zira onların zamanındaki olan felslerde ve
onların zamanlardaki kullanılan paralarda yani kağıt nakit-lerde çoğunlukla eşyanın semenleri (değerleri) haline gelmemişlerdir. Fakat
günümüzdeki olan paralar yani kağıt nakitler çoğunlukla eşyanın semenleri altın ve gümüş yerine durduklarından onlarda riba vardır. Zira eşyanın
semenleri için veya mutlak semenleri içindir. Bu itibarlar için banknotlar yani kağıt paralar aynen altın ve gümüş yerine kaimdir. Yani günümüzde
kullanılan kağıt paraları aynen altın ve gümüş yerine görüyorum. Onlar için altın ve gümüş gibi hüküm vardır ve her iki ribanın çeşitleri onlara cari
oluyor. Zira fakihler nasslardan bu hükmü çıkararak şöyle demişlerdir:
Hadiste zikredilen maddeler ya altın ve gümüş gibi paralar veya buğday, arpa, hurma, tuz gibi insanların zorunlu ihtiyaçları olan yiyecek
maddelerdir"
Bu kıyasa göre bir maddede riba'nın cereyan etmesinin illeti yani sebebi para veya yiyecek maddesi olmasıdır. Sanki Sâri şöyle demiştir" Paralar ve
yiyecek maddelerini bir takım şartlardan başka kendi cinsle-riyle mubadale etmek caiz değildir. Haramdır. Hatta ve hattaki imam Malik şöyle
demiştir. Eğer insanlar kendi aralarında bir deriyi para olarak kabul etseler ve onun için bir sekke bıraksalar, o derinin altın ile vadeli olarak
satılmasına ikrar ederim. Şu halde paranın zatında ve madeninde riba konusu düşünülmez. Zira biz dedik ki sarin düşünülmesi nakdin zatında
yoktur. Belki şariin düşünülmesi akdiyetin sıfatında ve semenin çoğunluklarına bağlıdır. O semen isterse altın olsun isterse gümüş olsun isterse de
onlardan başka olsun aynıdır. Fark yoktur. Bunun için bu zamandaki olan tüm paralar çıkış yerlerine göre cinsleri ayrı ayrıdır. Örneğin; Türk
parasının cinsi ayrıdır. Alman parasının da cinsi ayrıdır. Amerika parasının da cinsi ayrıdır. Bunlar gibi dünyadaki olan tüm paraların cinsleri
ayrıdır. Aynı zamanda da bu paralar kendi zatiyle de müstakil ve serbesttir. Bu paraların hükmü altın ve gümüş gibi cins gayri cins ile satılması iki
şartı vardır. Cinsin cinsi ile satılmasının üç şartı vardır. Örneğin: Türk parası türk parası ile satılırsa üç şartın bulunması lazımdır:
1) Birbiriyle eşit olması.
2) Her ikisinin peşin olması.
3) Her ikisinin aynı zamanda kabzedilmesi.
Bu mesele Ubade bin Samît'in hadisi içindedir, (r.ananhu) Bütün sözlerimiz geleceği istiyor: Evrakı nakdiyenin cinsi cinsi ile veya cinsi gayri cinsi
ile yani başka bir evrakı nakdiye ile vadeli olsun veya mutlak olarak olsun satılması caiz değildir. O evrakı nakdiye de ister altın ve gümüş olsun
ister onlardan başkası olsun aynıdır. Örneğin; Başka bir para ile Suudî riyalinin kabz etmeden vadeli ve faizli olarak satılması caiz değildir. Evrakı
nakdiyyenin cinsi bir olan fazla olarak birbirleriyle satılması caiz değildir. Satılması ister vadeli olsun isterse hazır olsun aynıdır. Örneğin; Suudi on
riyalesi kağıt olarak onbir Suud riyali kağıt olarak satılması caiz değildir. İster vadeli olsun ister yeden biyedin yani hazır olsun fark etmez. Fakat
cinsleri ayrı olursa bir de satılması hazır olursa o zaman mutlak olarak satılması caizdir. Örneğin suryanin lirası ve Lübnanın lirası, Suudi riyali ile



satılması caizdir. Riyal ister gümüş olsun ister kağıt olsun aynıdır. İster ondan fazla olsun ister az olsun aynıdır. Yine Amerikan dolarının üç suudi
riyali ile satılması caizdir. İsterse çok olsun işerse az olsun fark etmez. Vaktaki satılması hali hazır olursa, bunun gibi caiz olmasında Suudi gümüş
olan riyalinin satılması kağıt olan üç Suudi riyali ile satılması caizdir. İster az olsun ister çok olsun aynıdır. Hali hazır olduktan sonra aynıdır. Fark
etmez. Zira bunun satılması cinsin gayrı cinsi ile satılmasıdır. Hakikaten cinsleri ayrı ayrı olmakla beraber, yalnız isimde ortaklığın eseri yoktur.
Buraya kadar görüyoruz ki hemen bütün zamanımızdaki olan ulemalarımız günümüzde kullanılan paraların üzerine ittifak ve ittihadları olmuştur
ki bu paralar altın ve gümüş yerine durmuşlar ve onlan vazifeleri yapıyorlar ve aynı zamanda da onların vazifesi yapmakla beraber paradırlar. Altın
ve gümüşün hükümleri onlara da aynısıdır. Zira bu evrak nakdiyenin altın ve gümüşün üzerindeki kıyasları çoğunlukla semeniyyet veya mutlak
semeniyyet dolayısıyledir. Bu da müctehidlerin ve imamların usul ve içtihadlanna göre meydana gelmiştir. Bunun için şimdiki olan ulemalarımızın
tümü onların usul ve kavidlerine parmakların kadarına kadar çıkmamışlardır. Zira bu hüküm onların hükmüdür. Bu meydan da onların neticesidir.
Şimdiki olan ulemalarımız geçmiş olan evrakı nakdiye ve şimdiki olan evrakı nakdiye arasında bu paraların vedinde ayn ayn incelemeler
etmişlerdir. Bütün doğruluktan doğru kabul ediyorum. O zatlar çağımıza ve zamanımızda yaşasaydılar, bu evrakı nakdiyyenin modern ve hakikati
üzerine bilgileri olacaktı ve onların arasında da ihtilaf da olmazdı. Evrakı nakdiyyenin günümted onlann hakkında dediğimiz gibi olur da
diyenlerdi. Eğer onlann zamanında biz yaşasaydık her halükarda evrakı nakdiyyenin emri onların örneğine göre olsaydı bizim hükmümüz bu evrakı
nakdiyyenin üzerine onlann hükmü gibi olurdu. Bunun için biz onlann birisinde az zarını nakıse ile zann etmiyoruz. Biz öyle nakıs zanlardan onlan
tenzih ediyoruz. Zira onlar bizim imamlarımız, müctehidimiz ve mukteda bihimizdir. Ve onlar hepsi iyiliğin, doğruluğun ve takvanın
üzerindedirler. Onlardan Allah razı olsun ve çok, çok çok mükafatlar versin. Amin amin. Amin.
Elbette günümüzdeki ulema evrak nakdiyyelerle işlemlerini yapıyorlar ve şeriatın hükmüyle yöneten padişahlar da bunu reddetmedikleri için, artık
bunlar eşyalann semeni oldular ve mallann semeyanı oldular. Bununla bütün devletlerin içine işlemler ve alış-veriş yapıyorlar ve bu evrakı
nakdiyye ve banknotlar ile tüm şeyler tamam oluyor. Bunlar çalıştınlan insana ücret olarak da verilebilir. Maaş olarak da verilebilir. Mükafat ve
ondan başka karşılık olarak da verilebilir. Kızına mehir olarak, sattığı malın karşılığı olarak, ya da ev kirası olarak verilebilir. Kan parası olarak,
yanlışlıkla birisini öldürüldüğü zaman diyet olarak da verilebilir. Vel hasıl tüm muameleler bu baknot ve kağıt paralarla yapılabilir. Bu kağıtlar
artık altın ve gümüşün yerini almış durumdadırlar. Bu paralara sahip olan eşhaslar halk nazarında zengin sayılıyorlar. Bu paralar için kârlann ve
çalışmaların tespiti ticaretin kolaylaştmlması vardır. Onlar için ihtiyaçlann yerine getirilmesine altın ve gümüşün kuvveti vardır. Onlar bu itibarla
fazlayı kabul eden mallardır veya fazlalık için kabiliyetleri vardır. Bu banknot ve kağıt paralann işlemleri aynı altın ve gümüşün işlemleri gibidir.
Bu paraya özenle bakınız, menfaatleri kolaylaştırmak için padişahlar bu paralan meydana getirmişlerdir. Altın ve gümüşün yerine koymuşlardır.
Hatta ve hatta ki geçmiş zamanında bunlann ismini (el-kaime) ismiyle isimlendirmişlerdir. Bütün ülkelerde bu paralar semen olmuştur ve altın ve
gümüş gibi insanlar onlan hazine etmişlerdir. Bu paralar manedennekdeyn manasınada gelir. Eğer denilse? Bu zamanda müçtehid yoktur ki usulün
üzerine furui kıyas etsin, diyeceğiz. Evet, lakin ulemai Mısır, Irak, Yemen ve Hicaz ulemalan-na bu meselede onlardan sorulduğu zaman bu kıyası
onlar güzel gördüler ve bu hadis ile cevap verdiler:
Güzel gördükleri mü'minlerin bütün şeyleri Allah'ın yanında da güzeldir."
Bildiğiniz gibi bu hadisteki mü'minlerden muradımız alim olan mü'minlerdir. Bir de malumunuzdur ki, ilmi usulde kıyasın mercii yani dönmek yeri
cem edici illetinin vücudunun üzerindedir. Meydana gelen mana ve netice şöyle olur: Altın ve gümüşün manasında olan, hükümde aynı onlar
gibidir. Şu halde kesin olarak; tedavüldeki nakitlerin faizin illeti altın ve gümüşün üzerine kıyas etmektir. Felslerin üzerine kıyas etmemektir. Eğer
öyle yaparsan çok hata meydana gelir. Zira o zaman diyeceksin bu evrakı nakdiyyede riba yoktur. Çünkü mekisu aleyhide faiz olmadığı gibi
mekiste de yoktur. O zaman İslâm hukukunda çok önemli bir yer tutan faiz konusunu iptal edeceksin, hayır iptal edilmez." faiz artık umumi bela
olmuştur. İnanın faiz yemeyenin kalmadığı yemeyene de tozundan isabet ettiği bir zaman illa ki gelecektir"
Bu hadisi, Ebu Davud ve İbni Mace rivayet etmiştir. Günümüzde insanlar altın ve gümüşü bırakıp işlemlerini tamamen banknotlar yani kağıt
paralarla yapıyorlar. Eğer bunlarda riba carı olmazsa o zaman dünyada riba kalmaz. Bu görüş iyi bir görüş olmadığı için, kötü bir neti-ee maydana
getiriyor. Bunun için banknotlar {kağıt paralar) aynen altın ve gümüş yerine kaim tutmak olduğu için altın ve gümüş ile banknotlar arasında
kesinlikle fark yoktur. Hatta ve hattaki şeriatın hükmüyle idare eden padişahlann da buna karşı meniyetleri olmadığı için, altın ve gümüş hemen
hemen bütün dünyada para olma aslını kaybetmiş ve aynı zamanda onlann yerlerini kağıt paralara bırakmıştır. Benim görüşüme göre ben hiç bir
görüş bu görüşe göre görmüyorum, eğer varsa da Allahu Teâlâ (c.c.) hepimizi doğru yola hidayet etsin. Amin ya Rabbel alemin.
Bunun için kağıt paradan, mukabelesiz fark almak da, vermek de kuşkusuz olarak faizin ta kendisidir. Hangisi bu şekilde yaparsa Allah ve Rasulüne
açmış olduğu bir savaşın içindedir. Ve aynı zamandaki kim de bu faiz anlaşmasına iştirak ederse faizi yiyeni, yazısını, şahitlerini lanetleyen
Muhammed (s.a.v.'in mübarek lisanıyla lanetlenmiştir. Vel hasıl kağıt para semen ve para olmakla beraber, bir de altın ve gümüş hükmünde olduğu
için, altın veya gümüş kağıt para ile satılırsa her ikisi de peşin olması lazımdır. Her ikisinden birisi vadeli ile satılırsa caiz değildir. Zira her ikisi de
cinleri ayrı olduğu için, iki şart gerekir. Hazır satmak bir de kabz etmek bir de para, para ile değişme olursa sarf ismini alır. Yani paranın para ile
satılması demektir. Eğer cinsleri bir ise örneğin altın altın ile veya Alman markı Alman markı ile ve dolar dolar ile veya türk parası türk parası ile
satılması gibi. O zaman üç şartla caizdir. Her ikisi peşin eşit aynı anda kabz edilmesi gerekir. Birisi altın diğeri gümüş ve birisi türk parası diğeri
Amerika dolan olmak üzerine cinsleri bir olmadığı için, her ikisi de peşin olacak ve aynı anda teslim edileceklerdir. Vel hasıl söyleyebiliyoruz ki;
ticareti, kendisini dini vazifelerinden alıkoymayan malının zekatını veren, yalandan yemin etmeyen, ticaret işlerinde harama girmeyen ve
stokçuluğa malını karıştırmayan, bu vasıflan kim tam yaparsa kıyamet gününde sıddıklarla ve şehidlerle beraber olacaktır. Fakat esefle beraber
söylüyorum öyle temiz insanlar çok azdır. Zira insanlar helalle kanaati gelmiyor. Dini vazifelerini çok az yapıyor. Allah (c.c.) hepimizi haramdan
ve bütün efalı şeniden ve kötülükten uzak etsin. Başkasına muhtaç kılmadan kendi faziletinden bizi ehli kanaatkarlardan etsin, şu halde ticaret
yapmadan alın teri dökmeden sermayenin kârını almak kesinlikle faizdir.
Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve eğer inanıyorsanız geride kalan faizi terkediniz. Eğer yapmazsanız Allah ve Rasûlü tarafından ilan edilen bir
harbin içinde olduğunuzu biliniz. Eğer tevbe edip faizlerden vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmezsiniz, haksızlık da

gömezsiniz. 
[95]

Buradaki olan tevbenin manasından maksad, insanın sermayesiyle başbaşa kalmasıdır. Bundan fazlasını almak ise kesinlikle faizdir ve aynı



zamanda da günahı kebairdir. Hangi yerden olursa olsun isterse şirketlerden, isterse bankalardan olsun para para ile karla vermek sermayeden
fazlası faizdir ve aynı zamanda da haramdır. Zira bu şekildeki olan alış-veriş ve kârlar İslâm ölçülere göre helal olan şirket ve ticaretin hiç bir
çeşidine girmiyor. Bundan başka kalan ise faiz ve haramdır. Şu halde banka olsun ve diğer kuruluşlar olsun verdiği fazlalık haramdır. Alan
kimsenin malı olmadığı gibi kuruluşun ve bankanın malı da değildir. O zaman bankanın ve diğer kuruluşlann verdiği faiz haramdır. Şu halde
toplumun malı olur. Bütün haram mallann durumu öyledir. Bu haram malda zekatının verilmesi bir menfaat sağlayamaz. Zira zekat haram malı
temizlemez. Bu malın tasadduk edilmesi de haramdır. Zira haram şeyleri Allah (c.c.) kabul etmez. Hatta ve hattaki aslında şüpheli şeylerden
kaçman araştırmacı alimlerimiz öyle paranın tasadduku için bile alınmasına itiraz etmişlerdir. Zira faiz kötü bir şey olduğu için, pisliğin sadakası
aynı zamanda yoktur, demişlerdir. Fakat bu şekildeki olan düşünmeyi ya da denize atmayı şeriat bunu kabul etmiyor. Onunla mutlak olarak birinin
menfaatlanması lazımdır. O parayı bankada bırakmayacak, o parayı bankadan alacak ve kendine almayacak, sadece oradan alıp fakirlerin odun,
kömür ve cereyan ücretlerine verecek ya da müslümanlann ihtiyaçlarına karşı bir kuruma vermesi lazımdır. Bu mal haram olduğu için kendi

kalbinde sadaka sayılmaması gerekir. Bir de Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Elbetteki Allah "galulun" sadakasını kabul etmez. 
[96]

"Galül" insanın toplumdan çaldığı mala denir. Allah öyle malm sadakasını kabul etmiyor.
Bazıları diyor ki; o bankaya yatırılan paralarla ticaret yapıyor. Şu halde yaptığı kârdan ben de alabilirmiyim? Öyle kimsenin cevabı şu şekilde
olması gerekir: bankaya yatırılan paralarla ticaret yapıyor fakat yatıran para sahibi parasını akit yaparken ticaret karşısında yatırmamıştır. Belki o
şahıs akitte parasını teslim ederken parayı para karşısında faizli olarak yatırmıştır. Akit yaparken faizli olarak yapmıştır. Bunun için bankadan almış
olduğu kan faizdir. Aynı zamanda da toplumun malı olduğu için haramdır. Fakat işin başında bankayla ortaklık anlaşması yapmış ve anlaşma:
"Eğer banka zarar ederse bu zarar iştirakçilere yüklenecektir." maddesini açıklasaydı o zaman bu faiz konusu meydana gelmezdi. Fakat gerçek
öyle değildir. Zira banka iflas veya zarar ederse ortaklar paralarını almak için ellerinden geleni yaparlar. Buna mukabil banka da herhangi bir hile
meydana getirmeden hisselerine göre paraları ödüyorlar. Banka ortaklan kendilerini, paydan ya da zarardan mesul kabul etmiyorlar aksine verdiği
paraları noksansız olarak alma yolunu takip ediyorlar. İnsaflı olan kimseler için, Alan (c.c.)'m şu sözü yeterlidir:

Allah faizi yok eder. Sadakaları çok ve bereketli eder. Allah (c.c.), suçundan, günahında devam eden suçlu ve günahkar kafirleri sevmez. 
[97]

Bir de bu hadis-i şerifin tehdidi bize yeterlidir:
Bir köyde zina ve faiz ortaya çıktığı zaman Allah'ın azabını kendilerine helak kılmış olurlar." Bu hadisi Hakim rivayet etmiş ve senedini de sahih
olarak belirtilmiştir. Şu halde İslâm ölçülere göre: Allahu Teâlâ (c.c.) daimel evkaf isyanın karşısında olmayı emreder.Şayet kuvveti olmazsa, o
zaman söz veya fiilinde masiyeti ne kadar az olsa aşağıya indirmeğe çalışır. Bunun için masiyetin her çeşidine yardımcı olmak haramdır ve
yardımcısıyle de o günaha ortaktır. Zira Rasûlü Zişan (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Faizi yiyeni, yedireni, bu anlaşmayı yapanı lanetlemiş ve bunlar eşittir. 
[98]

Başka bir hadiste ise şöyledir:

Faiz yiyeni, yedireni, şahitlerini ve yazıcısını lanetlemiştir. 
[99]

Faizin haram oldğunu bildikleri halde yiyen, yediren ve şahitliğini yapanlar kıyamet gününde Muhammed (s.a.v.)'in lisaniyle lanetlenecek-lerdir.
Yazı sebebiyle veya gelir sebebiyle faize iştiraktan çıkmayan tüm kuruluş ve kurumlarda çalışan müslümanları huzursuzluk azabına boğmak gibi
oluyor. Fakat bu boğmak ve bu huzursuzluk yalnız banka memurları ya da şirket katiplerine has değildir. Belki bu boğmak ve huzursuzluk bütün
memleketimizin mali ve iktisadının düzenini ve dengesini bozmaktadır.
Zira Rasûlü Zişan (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Faiz artık umumi bela olmuştur. İnsanlar üzerine faiz yemiyenin kalmadğı yemiyene de tozundan isabet ettiği bir zaman meğer ki gelecektir. 
[100]

Bunun için Allahu Teâlâ (c.c.) İslâm liderlerine büyük ve yararlı bir akıl versin ki insanların kanım emen bu kapitalist sistemini kaldırılıp, onun
yerine alternatif açmak ve istediği gbi çalıştırmaktır. Aynı zamanda da İslâm sistemine göre de iğrenç problemi çözmek için yavaş yavaş başa
götürmek gerekir. İşçilere gelince: Eğer işçiler şirkette ya da bankada çalışan insanların kendilerini halas etmek için çekilmeleriyle şirket ya da
bankaların sayıları ne ortadan kalkıyor ne de noksan olur. Bîr de bankadaki bütün işler faize bağlı değildir ki. Zira bütün onun işi faizden başka
helaldir. Hatta ve hatta ki bütün vatandaşlarına yardımcı koluyor. Mesela: Havale, senet, emanetçilik, simsarlık, komisyonculuk, senet ve diğer
şeyleri haram olmayan şeylerdir. Şu halde istemeyerek bankada çalışmayı kabul etmekte bir sakınca yoktur. Şu halde hem kendinin, hem de
Rabbinin, hem de ümmetin istediği sistem doğrultusunda "ameller niyetlere bağlıdır, hadisine göre niyyetini temiz tutarak işine devam etse
inşaallah günahı yoktur. İslâmî ölçülere göre dininin kaynakları Kur'an-ı Kerim'le sünnet-i seniyyedir. Her iki kaynağın sonlarına mahdutludur.
Fakat dünyada meydana gelen olayların sonu meydana gelmez bunların tümünün Kur'an ve sünnette yer tutması mümkünattan değildir. Bunun için
karşımıza Kur'an ve sünnette yeri olmayan bir konu çıkarsa o zaman içtihad meselesine bağlı olacaktır. Örneğin "kan Hanefi mezhebine göre
abdesti bozar. Zira Hanefiler kanı insanın sidiği ile kıyas etmişlerdir. Şafii mezhebine göre abdesti bozmaz. Zira şafiiler kanı tere kıyas etmişlerdir.
Ev yapmak, kurulu bir iş geliştirmek, buzdolabı, çamaşır makinesi için, faizli alış-verişlere girişmek caiz değildir. Hatta ve hattaki bunların
teminatı için hırsızlık ve gasb gibi haram olan yollara baş vurulması caiz olmadığı gibi üzerinde durduğumuz meselede de ev sahibi olmak veya
kurulu bir iş büyütmek için İslâmî ölçülere göre haram olan faize başvurmak kesinlikle caiz değildir ve aynı zamanda da haramdır. Zira bunların
teminatı haceti asliyyeden sayılır. Zaruretten sayılmaz. Şu halde zaruret nedeniyle haram olan bir şey helal olur. Örneğin; yiyecek her yerde
bulamadığı zaman ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kimse için leş ve domuz eti gibi haram olan şeyleri yemenin helal olması bu kısmmdadır.
Şu halde İslâm hukukçularının zaruret adını verdiği, soru sahibinin de işine başlamadan geçim sıkıntısının çok önemli olduğunu belirttiği gibi,
çoluk çocuk için gerekli rızık kaynağını da unutmuyoruz. Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
"Kim mecbur kalırsa saldırmaksızin sınırı da aşmadan bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Kuşkusuz Allah çok çok bağışlayan ve çok

esirgeyendir. 
[101]

Maliki mezhebine göre: "Zaruret, uzun veya nefsin tehlikeye gitmesi için korkmaktır."



Süyutî ve Zerkeşi'e göre "Zaruret, her hangi bir kimsenin öyle bir duruma düşmesidir ki haramı işlemediği takdirde helaka girer veya ona yakın
olur.
Ebu Zehraya göre: "Zaruret: "Zaruret, harama girmediği takdirde malının tamamının veya kendi hayatının telef olmasından kimsenin endişe
etmesidir.
Mecelle'ye göre ise; "zaruret: İslâmî ölçülere göre haram olan bir şeyi işlemeye sevk eden bir hareketdir. Hacet ise ne kadar meşakkat olsa da yine
zaruret gibi değildir. Zira hacette hilakete götüren bir organın tehlikesi yoktur. Fakat zarurette can veya organ tehlikesi vardır. Bunun için şer'an
haram olan bir şey, hacet ile değil zaruret ile mubah olur. Bizim meselemizde cereyan eden alış-veriş ile akd esnasında bir ziyade olduğu için
ribaya girmektedir. Bu ziyadenin enflasyonun altında olduğunu yalnız söz olarak söylemekle bir çözüme kesin olarak kavuşmuyoruz. Zira bizim
için bu söylemek, gaypta konuşmaktır. Gaypta konuşmaktan ise Allah'tan başka kimse bilmez. Hatta ve hatta ki dünyanın bazı yerlerinde bakıyoruz
ki enflasyon oranını % 120 veya % 140'lara kadar ulaştığını söylemektedir. Bu artmanın bilmemesi insanları faize sevkeder. Bir de ribevi mallan
tahmini tektekeş-tokış yapmak Cumhura göre faizdir. Fakat Ebu Yusuf a göre kendi kıymetinden düşen bir para olursa, bu değerinin düşmesi az
olsun çok olsun eşitlik hesabına alınacaktır. Bu hesap da önceden olmaz, ödeme zamanında olacaktır. Bazılarına göre: "Hacet umumi olsun, ister
hususi olsun zaruret yerine geçiyor, diyorlar. Allahu Teâlâ fazlasıyle her şeyi biliyor. Bazı hükümler kıyasa ters düştüğü için, ihtiyaca binaen caiz
görülmüştür. Fakat ihtiyaç için caizdir denilmez. Zira onun caizi ya bir nass içindir, ya icma için caizdir veyahut alış-veriş içindir. Örneğin; icare
ve selem akdi kıyasa ters düştüğü için ihtiyaç için nass ile, damanud-derek ihtiyaca binaen icma ile, istisna, yine ihtiyaçtan dolayı teamül ile tecviz
edilmiştir. Şu halde İslâm dini gelmeden önce bu şekilde bir alış-veriş vardır. Bunun hakkında da özel bir menedici de gelmediği için caiz
görülmüştür.
Damanu'd-Derak: Satılan bir şey satıcının değil de çalıntı veya gas-pedilmiş olduğu taktirde birisinin müşterisinin vermiş olduğu semene kefil
olmasıdır. İstisna ise senet sahiplerinden birine bir şey yapmasını sipariş etmektir. Bir de kıyasa muhalif olduğu halde bu üçüncüsü için değil ve
aynı hususi olarak onu yasaklayan bir delil de bulunmaz. Fakat İslâm hukukunda onun gibi (caiz bir şey bulunur. Ücret mukabiliği hamama
girmek gibi.) Ne kadar su harcanacağı belirsiz olduğu için kıyasen bunun caiz olması lazımdır. Fakat bunun hakkında özel olarak bir yasak
gelmediği için, bir de İslâm hukukunda tecviz edilmiş ve onun gibi vardır ki o da, ücret karşılığında süt anne tutmaktır. Meselemizdeki olan faiz ise
bunlardan birisine de benzememektedir. Zira faiz Kur'an-ı Zişan'ın nassı ile hadisin nassı ile ve icmai ulema ile yasaklanmıştır. Kesin olarak bir
istisnada riba olmamıştır. Şu halde zaruretten dolayı değil, hacet nedeniyle buna helal demek mümkünattan değildir. Ancak ve ancak geçtiğimiz gibi
şartlar meydana gelirse hacet zaruret yerine geçebilir. Şu halde rastgele bir hacet zaruret yerine geçmez. Zira böyle bir düşüncenin kapatılması
gerekir. Harama giden yola da sedd çekmektir. Bunun için "Hacette meşakkat vardır. Fakat helaka götüren bir şey yoktur. Onun için zaruret ayrıdır.
Hacet de ayrıdır. Bunun için dinen haram olan şey ihtiyaç için helal olmaz. Aç bir kimsenin haramı yemese helak olmayıp meşakkat ve sıkıntıya
düşmesi hali hacettir. Bu da haramı helal etmez.
Bazı alimlere göre haramdan fayda görmek zarurete bağlı değildir. Zira eğer öyle olursa o zaman gide gide müslümanlar zayıf bir duruma düşerler,
düşmanları İslâm topraklarına galip olurlar. Onların elindeki olan malları onlardan alacaklar. Müslümanların zayıflaması endişesinin haramın helal
olmasına sebep olacağını kabul ediyor. Yine bu alimler daha evvel zikrettiğimiz gibi bu işi yani faizli muameleyi İslâm'ın ve müslümanlarm
kuvvetlenmesi için yapıyorsunuz, zaruret buradan meydana geliyor, demişler, bu konuda bir şeyin izahatını yapmak istiyorum:
İslâm ülkelerinde ve aynı zamanda Türkiye'de zengin müslümanlar vardır. Sayıları da çoktur. Fakat bunlar alemu'l İslâm'ı yükselmeye ve ileriye
götürmediler. Maalesef onun tersi olarak alemu'l İslam geri kalmış bir durumdadır. Zira başta cehalet, muhabbetsizlik, huddin, hudfuruş, enaniyet,
benlik, bencil ve kanaatsizliktir. Bu belalar meydanda olduktan sonra ne kadar zenginlik bazı eşhaslara mevcud olsa da bile, yine alemu'l İslâm
bugünkü olan zilletten ve fakirlikten kurtulamaz, şu halde ülkemizde kaç sanayicimizin, kaç işadamlanmızın hakiki olarak İslâm'a hizmetleri
vardır. İslâm'a bağlı olan yoktur demiyorum. Vardır fakat bana göre o zenginlerin listesinde İslâm'a hizmet etmek birinci sırada değildir. Birinci
sırada apartman, villa, meydana getirmek için çırpınıp düşünmektedirler. Şu halde her şeye zaruret demek fetva çıkartmak ve haramı helal yapmak
kesinlikle doğru değil, kıyamet gününde de büyük bîr mesuliyeti vardır.
İster müftü olsun, ister müstefti olsun kendilerini kitap, sünnet ve icma-i ulamaya göre teslimatın sımyle onlara teslim olsun. Bir zaman İslâm
kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu muteadid defa mağlup eden Celaleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerası ve etbaı ona demişler:
"Sen muzaffer olacaksın; Cenab-ı Hak seni galip edecek." O da demiş: "Ben Allah'ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı
Hakk'ın vazifesine karışmam; muzaffer etmek veya mağlup etmek o'nun vazifesidir." İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyle, harika bir surette

çok defa muzaffer olmuştur. 
[102]

Elbette en bahtiyar odur ki: "Dünya için ahireti unutmasın; ahire-tini dünyaya feda etmesin, hayat-ı dünyeviyeyi bozmasın. Mektubat, Sünnet-i
Seniyye edebdir. Hiç bir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edeb bulunmasın."
Edebin envaını Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir, onun sünnet-i saniyyesini terkeden, edebi terk eder. Sünneti seniyyenin şua-ı bir iksiridir.
Yani çok tesirli, her derde deva sayılan mevhum cisim, hem o sünnet, nur isteyenlere kafidir.Hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. Sünnet-i seniyye

saadet-i dareynin temel taşıdır. Ve kemaletin madeni ve menbaıdır. 
[103]

Sen eğer nefsin ve şeytanı dinlersen esfel-i safîline düşersin. Eğer Hak ve Kur'an'ı dinlersen a'layı illiyyine çıkar. Kainatın bir güzel takvimi olursun.
[104]

Amelinizde nza'yı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küs-se ehemmiyeti yok.
Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun.
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Karz' genel manasıyle satış gibidir. Zira o da mal mukabilinde malın temlik edilmesidir. Aynı şekilde selef yani borç vermenin bir nevidir. Bazı
alimlere göre karz, satışın kendisidir. Fakat Karâfî karz ile satış arasında üç farkın olduğunu zikretmişlerdir. Bunun için karzda üç şer-i usule
muhalefet vardır:
1) Şayet karz misli şeylerde olursa, insanın yanında olmayan şeyi satma usulüne zıddır.
2) Eğer karz, ribevi mallarda olursa o zaman riba usulüne göre zıdlık vardır. Malumunuzdur ki Hanefîlerin en sağlam kabul edilen görüşlerinden
Hanbelilere göre ağırlık ile tartılan ve kilo ile ölçülenlerdir. Malikilere göre de iki tanedir: Nakit veya gıdadır. Şafiilere göre de yiyecek,
nakitlerdedir.
3)  Belli olan bir şeyin kendi cinsinden belirsiz olan mukabilinde satılması demek olan muzabene kaidesi, eğer karz, hayvan ve bunun gibi misli
olmayan şeylerde olursa, bu kaideye zıdlık meydana gelir. Bu zıtlıktaki neden, insanların maslahatlarına riayet ve maruf işlerin yapılması için
onlara rahatlık göstermekdir. Bunun için, örneğin; karz ile karzı veren kişiye (mukrize) bir fayda sağlamak halinde olduğu gibi, iyi bir şeyi işlemek
kasdı olmadığı takdirde, karz vermek haram olur. Karzın tarifi: Karz, lugatta kesmek demektir. Zira borç vermeye karz denmesi, mal sahibinin
kendi elini o maldan kesmesi içindir. Karz, istilahı olarak mal olan bir şeyi, onun bedelinden fazla olmamak şartıyle ileride geri almak üzere
başkasına vermektir. Buna karz denilmesinin nedeni, borç veren kişinin malının bir parçasını kesip başkasına vermesidir.
Bunun için karz'ın lügat manası burada meydana gelmektedir. Yani mef ul olana masdar ismi verilmiştir.
Hanbelilere göre; misli bir malın bir başkasına, onun mislini geri vermesi şartı ile söz konusu olan özel bir akit demektir. Borç vermek ve almak
meşrudur. Hatta ve hattaki borç isteyen bir kimseye borç vermek menduptur. Karzın meşruiyeti Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir.

"Kimdir Allah'a güzel bir borç takdim eden?.. Allah da buna karşılık ona kat kat artırsın.! 
[105]

Alah'a verilen borç, kullara verilen borcu kapsadığı gibi, sadakaları da kapsar. Yani kullara sadaka ve borç vermek, Allah'a borç vermek gibidir.
Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor:
Bir bedevi Hz. Peygamber (s.a.v.)'e gelerek peygamberde bulunan alacağını istedi. Hatta peygamberi haddinden fazla sıkıştırdı ve "Ben alacağımı
alıncaya kadar sana sıkıntı veririm" dedi. Bunun üzerine sahabiler adama çıkışarak, azap olasıca, sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? dediler.
Adam "Ben hakkımı istiyorum" dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) ashaba, siz neden hak sahibiyle beraber olmadınız?, dedikten sonra Havle
binti Keysa şöyle haber gönderdi: Eğer yanında hurma varsa bize borç ver. Bize hurma geldiğinde senin alacağını veririm. Havla; "anam-ba-bam
sana feda olsun ey Allah'ın Rasûlü, yanımda hurma var" dedi.
Ravi şöyle diyor:
Ben giderek hurmaları Peygamberin hesabına aldım. Peygamber (s.a.v.) bedeviye hakkını verdi. Ona yemek yedirdi. Bedevi, Peygamber (s.a.v.)'e
hitaben 'sen hakkımı ödedin. Allah da senin ödesin, dedi. Ra-sûlüllah (s.a.v.) de şöyle buyurdu. "Hak sahiplerine hakkını verenler insanların en

hayırlısıdırlar. Zayıflardan, hakkını zahmet etmeksizin almayan bir ümmet mukaddes olamaz. 
[106]

Yine Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Müslüman bir kardeşine İki defa borç veren kişi, onun birini sadaka vermiş sayılır. 
[107]

Başka bir hadiste ise şöyledir:
Ödemek kastiyle insanlardan borç alan kimsenin borcunu Allah o-nun yerine öder. Ödememek kasdıyle insanlardan borç alan kimsenin ise malım

Allah telef eder. 
[108]

Karz cihetindeki icma ise şöyledir:
Rasûlü Zişan (s.a.v.) zamanından şimdiye kadar borç alıp-vermiş-lerdir. Tüm fakihler de bunu icma olarak kabul etmişlerdir. Borç verip-almanın
meşru kılınmasının hikmeti zahirdir.
Borç vermek, birr ve takvaya erişmenin nedenidir. Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirir. Fakirleri sıkıntı ve darlıktan refaha
kavuşturur. İnsanlar genel olarak sadaka ve hibe gibi mal vermekten yüzünü çevirirler. Bununla beraber fakirlerin sıkıntıları çoğalır. Bu sıkıntının
giderilmesi için borç vermekten başka yol yoktur ve olamaz.
Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin, ola ki kurtuluşa erersiniz."
Ayetteki olan hayr'dan maksad borç vermek ve bu şekildeki yardım elini müslüman kardeşine uzatmaktır. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur;
Müslüman müslümankınn kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşma-myla başbaşa bırakmaz. Kim müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderir-se, Allah

da onun ihtiyacım giderir..
[109]

Kişi müslüman kardeşine yardım ettikçe, Allah da ona yardım eder.
[110]

Borç vermenin meşruiyetinin en büyük hikmeti muhtaçların ihtiyacını istismar etmeye mani olmasıdır. Zira insan ancak ihtiyaç içinde mecbur
kalarak borç ister. Şayet borç verip, alma meşruiyeti caiz olmasaydı, insanların muhtaç olması daimel evkat istismar edilir. Faizcilik meydana çok
gelebilirdi. Nasıl ki devrimizde borç verip almayanlar bu şekilde hareketi olur. Borç verme özelliğinde Rasûlü Zişan (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Borç vermenin sevabı, sadaka vermenin sevabından daha üstündür."
İslâm toplum hayatım yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve saygı havasında besler ve fertleri birbirine yaklaştırmak için faziletin bütün unsurlarını
harekete geçirir. İslâm yalnız maddi kazancı değil manevi kazancı da emreder. Faizsiz ödünç vermeyi sadakanın sekiz misli sevapla
mükafatlandırırken, faizli ödüncü lanetler. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz;
Her şeyi maddi menfaat ölçüleri içinde değerlendirmeyi asla iyi ve hoş görmemiş ve bunun kökten yıkılması bir çok prensipler koymuştur."
Verilen faizsiz her ödünç bir sadakadır.
Kim darlıkta olan bir kimseye kolaylık ve ferahlık kapısı açarsa, Allah hem dünyada, hem ahirette ona kolaylık ve ferahlık kapısı açar."
Sadaka on misliyle karşılık görür. Fakat ödünç para ise onsekiz misli ile karşılık görür. 'Ey Cebrail! Nedenborç verme, sadaka vermeden daha



üstündür?' diye sordum. Cebrail şöyle cevap verdi: Zira sadaka isteyen kişi malı bulunduğu halde istemekte. Borç isteyen kişi ise malı

bulunmadığından dolayı istemektedir. 
[111]

Müslümanlar karan caiz olduğu üzerinde de ittifak etmişlerdir. Karz, mukriz (karz veren) hakkında menduptur. Muktariz (karz isteyen) şahıs için de
mubahtır. Az önce gördüğümüz hadisler bunu göstermektedir. Ebu'd-Derdâ (r.a.) şöyle demiştir:
"İki karz verip sonra bunların geri ödenmesi, sonra bunları bir kere daha karz vermem bunları sadaka vermekten daha çok hoşuma gider." İbni
Mes'ud ile İbni Abbas da şöyle demişlerdir: "İki defa karz vermek, bir defa sadaka vermekten hayırlıdır." Hanbelüere göre sadaka vermek karz
vermekten daha faziletlidir. Karz akdini yapan kimse ve karz sigası karz, ancak ve ancak tasarrufu caiz olan kimse tarafından yapılırsa sahih olur.
Zira mal üzere yapılan bir akittir bunun için satışta olduğu gibi ancak tasarrufta bulunması caiz olan kimse tarafından meydana gelirse sahih olur.
Karz ancak ve ancak icap ve kabul ile akd olunur. Zira karz insanın yaptığı bir temliktir. Satış ve hibe gibi icap ve kabul olmadan sahih olmaz.
Karz, karz ve selef lafzı ile sahihtir. Zira şeriatta her ikisi de varit olmuştur. Bunun manasını veren tabirlerle de yapılırsa sahih olur. Örneğin: "Bana
bedelini geri vermen şartıyle sana bunu temlik ediyorum" yani seni buna malik kılıyorum söylemesi gibi. Velhasıl birinin 'sana borç verdim.
Ötekisinin de "senden borç aldım" söylemesi yeterlidir. Burada karz lafzı kullanılabilir. Örneğin borç veren kimse 'sana selef verdim veya sana
mülke-dindim' derse, borç alan kişi de "ben bunu selef ettim, mülk edindim" derse, akid sahih olur. Şu halde sığa şarttır. Sığa olmazsa alıp-vermek
sahih değildir. Örneğin; borç isteyen kişi, "bana borç ver" dese, öteki de parayı çıkarıp verse, akid sahih olmaz. Borç alan ve borç veren kişilerin
akdi sahih olması için, bunlarda gelecek şartların bulunması gerekir:
1) Reşid olmak. Zira borç alıp verme bir akid olduğu için, akıl, baliğ olup kendi malında tasarruf etmeye yetkili olmak gerekir. Şu halde bedelli
olan akidlerde rüşd sıfatının bulunması kesinlikle şarttır. Bunun için delinin, hacr altında bulunan kimsenin çocuğun borç vermesi veya alması
kesinlikle sahih değildir. Zira bunların tasarrufları kendi malında bir kuvvete sahip değildir.
2) Borç veren kimse, borç verdiği malda teberru yapma ehliyetine sahip olmalıdır. Zira verilen borçtan vazgeçme, yani bağış etme ihtimali vardır.
Bunun için velayeti altında bulunan kimselerin malından borç vermek kesinlikle sahih değildir.

3)  Borç veren şahıs, irade ve istemesiyle vermelidir. Zira tehdit edilen bir kişinin verdiği borç, sahih olmaz. Tehdit rızayı kökten kaldırır.
[112]

Borç verilen malın, misli olan mallardan olması şart değildir. Ayrılması mümkün olan, kendiyle alış-veriş yapılan her malın borç olarak verilmesi
caizdir. Bir de bunda selem de yapılabilir. Bunun için, dirhem, dinar, buğday, arpa, yumurta, et ve bunlar gibi şeyleri misillerle borç vermek
sahihdir. Hayvanların hepsi, zabt u rabtı mümkün olan şeyler ve kıymetli eşyaların borç ile verilmesi caizdir. Fakat vasıfla sıfatı zabt-u rabt
edilmeyen, şahısların zimmetine isbatı mümkün olmayan kıymetli şeylerden borç verme hususunda iki söz vardır. En sağlam görüşe göre sahih
değildir. Zira vasıfla zabt u rabt altına belli olmayan bir şeyin mislini bulmak mümkün olmaz veya çok zahmettir. Deliller:
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) azatlısı Ebu Râfi şöyle rivayet ediyor: "Rasûlüllah (s.a.v.) bir kişiden ödünç olarak genç bir deve almıştır. Sonra Peygambere
zekat develerinden bir grup deve geldi. Rasûlü Kibriya (s.a.v.) derhal Ebu Râö'ye o kimsenin alacağı olan genç deveyi kendisine ödemesini emretti.
Ebu Râfi gidip tekrar Peygamberin yanına dönerek 'develerin için altı yaşını bitirip yedi yaşma girmiş vaziyette olan ve onun devesinden daha iyi
rabdi develerden başkasını bulamadım' dedi. Bunun için Rasûlüllah o şahsa bu iyi deveyi ver, zira insanların en hayırlısı, borcunu en güzel surette

ödeyendir.' buyurdu. 
[113]

Bildiğiniz gibi verilen deve borç alınan devenin misli değildir. Bu hadis, borç verilen malın mislinin bulunmasının şart olmadığını haber
vermektedir. Vasfı belli olmak şartiyle zabt u rabt edilmesi mümkün olan mal da misli olan mal ile değiş-tokuş yapılabilir. Zira biri diğerine

benzemiş oluyor.
[114]

 
Borç Verilen Malda Bulunması Gereken Şartlar:
 
1- Verilen borcun belli olması lazımdır. Verilen borcun miktarı; tartısı, ölçüsü, sayısı belli olmalıdır ki ödenme imkanı olsun. Sayısı bilinmeyen
dirhemleri borç vermek veya ölçüsü tartısı meçhul olan bir malı borç vermek sahih olmaz. Ateşte pişen bir şeyin de borç verilmesi sahih olmaz.
Çünkü ateşte ne kadar piştiği, ne kadar azaldığı belli olmaz. Onun için miktar belli olmaz. Bir şeyin ölçülen veya tartılan mallardan olup-
olmadığını şeriat belli eder. Şayet bu hususta şeriatta bir belli olmazsa o zaman örfe bağlı olur. Nasıl ki bu riba konusunda detaylı olarak belli
olmuştur.
2- Borç verilen mal mahlutsız olduğu, yani başka bir cins bir mal katıldığı zaman onu ödemek imkansızlaşır. Bunun için arpa ile karıştırılmış
buğdayı, su ile karıştırılmış sütü borç vermek caiz değildir. Pişmiş ekmeği borç olarak vermek: Alimler, pişmiş ekmeğin tartı ile veya sayı ile borç
verilmesini caiz görmüşlerdir. Çünkü örf bu şekildedir. Aynı zamanda hiç kimsede buna karşı çıkmamıştır. Fakat ekmekten başka birbirine
karıştırılmış ve zapt-u rapt ile belli olacak sıfatlara sahip olmayan bir malın borç verilmesi caiz olacak cevapları olmamıştır. Malın mülkiyeti borç
verenden, borç alana geçer. En sağlam kavle göre borç alan kişi malı aldığı zaman o malda tasarruf etme yetkisine sahiptir. Bu konuda fakihlerin
ittifakı vardır. Çünkü malı aldığı zaman onda tasarruf etme yetkisine maliktir. Bu malın mülkiyetinin, tasarruftan evvel borç alan kisiye ait olduğuna
delalet eder. Şu halde borç veren kişi mal üzerinde ancak yeni sahibinin izniyle tasarrufta bulunabilir. Ve bedelini de öder. Çünkü bu, borç
işleminin gereğidir. En sahih görüşe göre borç verilen mal olduğu gibi duruyorsa, borç alan kişi o malda tasarruf yapmamışsa, borç veren kişi onu
geri alabilir. Zira diğerlerinin hakkı ona karma karış olmamıştır. Borç veren kişi, verdiği malı ortada yoksa onun yerine bedelini alabilir. Bunun
için borç verilen mal olduğu gibi duruyorsa, bedeli yerine, verilen isteniyorsa, borçlu onu vermelidir. Fakat borç alman malın bizzat kendisi ortada
yoksa, Örneğin; borç aldığı koyunu kesmişse veya borç aldığı buğdayı öğütmüşse veya borç aldığı malı rehin vermiş ise o zaman alacaklarının
verdiği malı isteme hakkı yoktur. Şu halde borç alan kişi aldığı malı kiraya vermişse, alacaklı, onu isteyebilir.
Buradaki olan muamele dikkate alınmaz. Fakat rehindeki olan muamele bu şekilde değildir. Zira rehin alan kişinin bir hakkı vardır. Kiraya vermede
ise kiracının bu şekildeki olan hakkı yoktur. Bu durumdaki olan mal, ayrı ve bitişik bir fazlalık kaydetse bile alacaklı onu alabilir. Zira bitişik olan
artış mala tabi olur. Bitişik olmayan artış ise malın aslının istirdatına mani değildir. Zira bu fazlalık onun mülkü üzerinde meydana gelmiştir. Borç
kabul eden kişi kabul ettiği malı alcaklıya aynen vererek borcunu ödeyebilir. Alacaklının ona, verdiği malın mislini veya bedelini vermek üzere



baskı yetkisi yoktur. Borç kabul eden kişi aldığı malın derhal sahibi olmaz. Ancak ve ancak mülkü ortadan kaldırarak tasarruf ile sahip olabilir.
Örneğin; hibe,helak, satış ve istihlak gibi- o mala sahip olur. Zira o mülke sahip olmak ancak tasarruf etmekle ortaya çıkar. Borç veren kişi,
tasarruftan evvel borç olarak vermiş olduğu malı kesin olarak geri alabilir. Borç alan kişi de borç aldığı malı geri verebilir. Zira borç alan kişi bu
malın mülkiyetini almış olsaydı, her iki taraf da bu mülkiyeti iptal edemez idi. Bunun için ikisi için de iade veya tasarruf hakkı vardır. Şu halde borç
veren kişi, borç verdiği mal borç alanın elinde olursa o malı geri alabilir. İki görüş arasındaki fark, borç alanın malın masrafı veya kazancı
sözkonusu olduğu için, açıkça ortaya çıkar. Bazılara göre mülk kabzetmekle olur, diyene göre o zaman malın harçlığı, masrafı ve kazancı, malı
teslim aldığı zamandan itibaren borç alan kişiye aittir. İsterse borç kalan kişi almış olduğu malda tasaruf etmemiş olsun, borç alan kişi, ancak aldığı
malda tasarruf etmekle mülk edinmiş olur, diyene göre, borçlunun malı aldığı andan tasarruf ettiği zamana kadar ki masrafı ve kazancı borç veren

kişiye aitttir.
[115]

Alınan borcun misli olan veya vasıflarıyla zaptolunması mümkün olan mallardan olması belli olmuştur. Buna göre borç alman malın, mislinin
ödenmesi vaciptir. Şayet misli olmazsa, borç alman malın, bizzat kendisi de yoksa onun bedelinin verilmesi vacip olur. Şayet alınan borç
kıymetlendirilen bir mal ise, onun şekline benzeyeni vermek vacip olur. Örneğin ödünç olarak bir koyun alan kişi, aynı vasıflara sahip olan bir
koyun vermelidir. Yukarıda Ebu Rafı'den rivayet edilen hadiste Rasûlü Ekrem {s.a.v.) borç olarak aldığı bir genç deve yerine, genç bir deve
verilmesini emretmiştir. Aynı vasıflarda bir deve bulunamayınca da daha üstün vasıflara sahip bir genç deve ödenmesini emretmiştir. Belli bir
kıymeti olan mallarda, o kıymetin ve değerin borç veren kişiye verilmesini vacip olduğu söylemiştir. Bir de borç alman malın misliyle, misli
olmazsa bedeliyle verilmesi de gerekir. Borç alınan malın kıymetinin verilmesi lazım gelen görüşüne göre, kabz günündeki kıymeti ne ise o
verilir. Zira borç alman mal, kabzedildiği andan itibaren borç alan kişinin mülkü olur ki bu sağlam görüştür. Borç alan kişi aldığı malda tasarruf
ettikten sonra o malın maliki olur, görüşüne göre, borcun alındığı zamandan ödeme vaktine kadarki en fazla bedeli ne olursa, onun verilmesi lazım
ve elzemdir. Borç verenle borç alan kişinin malın değeri veya misli hususunda ihtilafları meydana gelse yemin etiği takdirde bozanın sözüne itibar

edilir. Zira davalı odur, aynı zamanda malın kıymet ve misli verilecek olan da yine o dur.
[116]

Borç veren kimse alacağını ne zaman isteyebilir? Borç veren kimse, alacağını istediği zaman isteme kuvvetine sahiptir. Fakat borç alan kişinin malı
kabzetmiş olması lazımdır. Çünkü daha evvel de bildirdiğimiz gibi borcun hükmü, talep halinde alacaklıya derhal vermektir. Bir de borç verip,
alma bir akiddir ve bunda fazlalık haramdır. Şu halde borç veren kişi kâr için vermemiştir. Bunun için burada belli bir vakit söz konusu olmaz.
Hatta borç veren kişi ödeme zamanını belli etse veya bu konuda bir örf olsa bile, borç veren istediği vakit alacağını isteyebilir. Bazı vakitte borç
akdi bir takım şartlarla bağlı olabilir. Bu şartların bir kısmı akdi bozar. Bir kısmı akdi anlamsız yapar, bir kısmı borcun üzerinde herhangi bir etki
yapmaz, bir kısmmın ise yerine getirilme mecburiyeti vardır ki bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:
 
1. Akdi Bozan Şartlar:
 
Bunlar akidle münasebeti olmayan ve borç verenin menfaatine olan şartlardır. Örneğin; borç veren kişi 'sana bu malı, şu kadar fazlasıyla vermek
şartıyle borç veriyorum veya bu parayı evini bana satman şartıyle borç veriyorum, derse akid bozulur. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:

"Sahibine (borç veren kişiye) bir menfaat sağlayan her borç ribadır. 
[117]

Muc'em'il-Kebir, Muği'l-Muhtaç müellifi şöyle diyor: 'Bu hadis her ne kadar zayıfsa da Beyhaki, birçok sahabiden bunun manasını naklet-miştir.
Ubey b. Ka'b Abdullah İbni Mes'ud ve Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre onlar, borç verene her hangi bir menfaat sağlayan borçtan

nehyetmişlerdir. 
[118]

Bu sözün anlamı şudur: Borç, borç isteyene yardım olarak verilir ve verilen miktar üzerinde kaimdir. Bunun için verilen borç, borç verene herhangi
bir menfaat sağlamak şartıyle verilirse akdin amacı ve anlamından uzaklaşılmış olur. Bunun için akid sahih olmaz. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle

buyurmuştur: "Selef ile alış-veriş bir arada olmaz. 
[119]

 Yani bir taraftan borç verip öteki taraftan kendine menfaat sağlayan herhangi bir şart
koşmak sahih olmaz. Daha önce borcu tarif ederken hicaz lisanında borca selef dendiğini haber vermiştik. Akdin fasid olması, onun tamamen batıl
olması demektir. Bu durumdaki borç akdinin üzerine her hangi bir eser terettüp etmez. Şart etmeden fazlalık ve menfaat: Borç alan kişi borcunu
verirken kendi keyfinden fazla olarak öderse veya borç veren kişiye bir hediye verirse, o memlekette de böyle bir adet olmazsa, bunu vermeden
evvel mi sonra mı olduğuna bakılır. Eğer ödemeden evvel ise ondan kaçınmak gerekir. Fakat o kişiler arasında borçtan evvel hediyeleşmek adeti
varsa, alınabilir.
Enes'ten şöyle rivayet ediliyor:
"Bir kişi Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'e şöyle sordu: Bazılarımız bir müs-lüman kardeşine borç veriyor. O da ona bir hediye getiriyor. Bu durumda ne
dersiniz? Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:
Her hangi biriniz borç verir de borç alan kişi ona bir hediye getirirse veya bineğine bindirmek isterse, ne o hediyeyi kabul etsin, ne de bineğine

binsin. Fakat aralarında eskiden beri hediyeleşme ve ikramda, bulunma varsa, durum değişir. 
[120]

Eğer borçlu borcunu verdikten sonra borç veren kişiye bir hediye götürürse veya başka bir iyilikte bulunursa o hediyeyi veya iyiliği kabul etmek
kesinlikle sakıncalı değildir. Zira borcun hükmü, Ödenmek suretiyle ortadan yok olmuştur. Hatta ve hattaki ortadan şart koşmadan borçlunun
alacaklıya bir hediye götürmesi, iyilikte bulunması veya borcunu fazlasıyle vermesi müstahab kısımda sayılır.
Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in ittibaı içindir. Çünkü Rasûlü Ekrem (s.a.v.) borcun iyi bir şekilde verilmesini emretmiştir. Bu da güzel bir şekilde ödeme
kapsamına girer.
Cabir b. Abdullah şöyle rivayet ediyor:

"Benim Hz. Peygamber'de bir borcum vardı. Bana borcunu ödediği gibi fazlası da verdi. 
[121]



Şu halde borç veren kişi, borç verdiği kişide bir menfaat olmakla meşruiyeti meydana çıkmışsa veya o borçlu borcunu fazlasıyle vermekle
şöhretiyle namı her tarafa zahir olmuşsa en sahih görüşe göre borçtan fazlasını kabul etmek mekruh olur. Zira bunların bilinmesi, şart koşulması
gibidir.
 

2- Akdi İfsad Etmeyen, Fakat Anlamsız Kılan Şartlar: 
[122]

 
Akdi fesada götürmeyen manasız kılan şartlar. Bunlar akidle müna-sib bulunmayan ve akid yapanlara menfaat sağlamayan ve borç alana menfaat
sağlayan şartlardır. Örneğin, kişi sağlam mal yerine ayıplı mal vermeyi veya iyi bir mal yerine kötü bir mal vermeyi şart koşarsa veya 'ben sana
başkasına borç vermen şartıyle bu borcu veriyorum' gibi şartlar koşarsa bu şartlar batıldır. Yerine getirilmesi lazım gelmez. En sağlam görüşe göre
böyle şartlar akdi iptal etmez. Zira, burada menfaat sağlamak söz konusu değildir. Akdin konusu olan şefkati, yardımı tehir etme söz konusudur.
Burada borç verenin değil, borç alanın menfaati vardır. Bu ise borç verenin, borç isteyen kişiye daha fazla şefkat göstermesi ve yardım etmesidir.
 
Borçta Zaman Şartı
 
Borç veren kişinin, dilediği zaman alacağını isteme hakkına sahip olduğunu söylemiştik. Borcun ne zaman ödeneceği tayin edilmiş olsa bile, ona
tabi olması lazım gelmez. Zaman şartı fasîd olarak kabul edilir. Eğer zaman şartı koşmakta borç verenin bir amacı yani art niyeti varsa, örneği tayin
edilen o zamanda mallar talan ediliyorsa, akid fasiddir. Zira bu, şart koşmak gibidir. Eğer zaman tayin etmede borç verenin bir amacı yoksa, akid
fasid olmaz. Mecburiyet olmamakla beraber tayin edilen zamana kadar alacağını istemek menduptur. Zira bu, ihsan etmeyi vadetmek anlamına
gelir.
 
3- Yerine Getirilmesi Lazım Olan Şartlar:
 
Bunlar akdi kuvvetlendiren, hakları garanti altına alan şartlardır. Örneğin, borç veren kişinin verdiği mal karşılığında rehin istemesi veya akdin
yazılmasını istemesi caizdir. Bunlar borç veren kişinin hakkıdır. Bu şartlarda bir menfaat sağlama söz konusu değlidir. Zira bu çeşit şartlar, akdi
vesikalandırmaktır.
Enes'ten şöyle rivayet edilmiştir.

"Hz. Peygamber, Medine'de kaftanını bir yahudiye rehin bırakarak ondan ailesi için arpa aldı. 
[123]

Borçlunun hediyesi ise Maliküere göre bu hediye caiz değildir. Zira bu gecikmeye karşılık alacagmdaki bir fazlalık soncunu verir. Cumhura göre
bunu şart koşulmamış ise bu caiz olur. Zira karz veren ile karz alan kimse arasında hediyenin borç için değil de aradaki bağlar sebebiyle yapılması

halinde hediye caizdir.
[124]

Özenle üzerinde durulacak olursa, malın tasarruf sandıklarında veya yatırım belgelerine yatırılmasına karz hükümleri tatbik edilir. Sadığın,
kendisinde mallarını bırakanlara ödediği menfaat helal değildir. Zira, aradaki ilişki, bazı fetva verenlerin de belirtiği gibi mücerret bir vedia
(emanet) ilişkisi değildir. Çünkü bu mal, kayıtsız bir vedia olsaydı, bu sandığın başında bulunan kişilerin onu işlerinde ve verimli yatırımlarda
kullanmaları şer'an caiz olmazdı. Zira vedinin (emanet kabul edenin) vedia üzerindeki sahip olduğu bütün hak, onu muhafaza etmekten ibarettir.
Onda tasarruf etmek değildir. Fakat mudi yani emanet eden vediada tasarrufta bulunma iznini ona verecek olursa, bu bir karz olur. Zira itibar
manalara bağlıdır. Bunun gibi temettü belgelerinde tayin edilmiş olan sının belli yıllık faydası tespit edilmiş, kesilmiş, belli olmuş kârlar da meşru
değildir. Zira şirketlerde, hususi olarak mudarebe şirketlerinde kesin olarak bu caiz değildir. Bunun caiz olması için şu lazımdır: Kâr miktarı belli
edilmeyecek ve eğer muayyen bir alanda yatırımda kullanırken zarar gerçekleşecek olursa zararda ortaklık esası üzerinde de birlik edilecektir.
Faizin esasları beştir:
Bana vade ver, bende sana fazlasını vereyim." Eksilt vadesinden evvel al" gibi satışlar. Fazlalık, nesa, kabzından evvel yiyecek satışı, öyle satışlar
aşağıda açıklıyacağımız iki kaidenin dışmda görmüş olacağız. O ikisini açıklanması lazım olarak zikretmekteyiz." Bana vade ver, ben de sana
fazlasını vereyim" kaidesi: Bu şekildeki olan satış Cumhura göre haramdır. Örneğin; bir kişinin bir başkasında alacağı var. O da bu alacağını borç
miktarını artırması şartıyle tehir eder. Bu cahiliye ve aynı zamanda Ebu Cehîlin faizidir. O alacak ister nakit, ister yiyecek olsun, ister selem olsun
ister başka bir şey olsun farketmez. Örneğin; alacaklı borçluya belli bir zamana kadar vadeli fiyat ile bir mal satar. Bu fiyat da nakit fiyatından daha
fazlasını ihtiva eder. "İndir ve vadesinden evvel al" kaidesi, bu kaideye göre satış da dört mezhebe göre haramdır. Zira ödemenin daha evvel
yapılması için zimmetteki alacağın eksiltilmesi fazla vermeye benzer. Çünkü veren kişi zaman karşılığında onun yerini tutacak semende belli bir
mikttan tayin etmiştir. Bu usulün manası şudur: Bir kişinin bir başkası üzerinde daha borcun zamanı gelmemiş bir alacağı vardır. Vade zamanı
gelmeden evvel bir miktar eksiltme üzere daha erken istemeyi kabul eder. Bir kısmını daha erken alıp geri kalanını bir başka vadeye ertelemesi de
bunun gibidir. Vadesi gelmeden evvel bir payını nakit bir kısmını da mal olarak alması da böyledir. Vadesi geldikten sonra bütün bunların caiz
olacağı üzerinde de ittifak vardın Borçlunun vadeli alacağı karşılığında alacaklısına vadeden evvel mal vermesi, değeri borç miktarından daha az
olsa dahi caizdir.
Sin ve ta harflerinin fethalı vahut ötreli olarak yahut sin'in Ötreli ta'nın da fethalı olarak okumasiyle (suftuce, seftece, suftece şekillerinde okunur)
bu en son şekil en meşhur okuyuş rabtıdır. Farsçadan alınmış arapçalaştırümıştır. Bu, mukrizin kendisi namına karzın bedelini şart koştuğu yerde
kabz edecek kişiye yazdığı bir kağıt parçasıdır. Bu parça günümüzde çek yaprağı gibidir. Günümüzde bilinen bir çeşit sened ve fiş de kabul

edilebilir.
[125]

Bir kişinin bir memlekette bir kimseye bir karz vermesi buna karşılık mukrizin yani borç alanın veya onun vekilinin veya alacaklısının muayyen bir
başka memlekette mukrizin kendisine yahut vekiline veya alacaklısına o karzı ödemesinin söz konusu edildiği mali bir muameledir.
Hanefllere göre: Eğer bundan maksad olarak gözetilen menfaat yani başka memleketteki ödemeden maksad olarak gözetilen fayda gören yol



tehlikesi akit ortasında şart koşulmuşsa veya örfin bir lazımı ise tahrimen mekruhtur. Merğinani şöyle demektedir:
Suftece mekruhtur. Suftece karz veren kişinin yolun tehlikesini kaldırma faydasını elde ettiği bir karz fiilidir. Bu ise karz nedeni ile sağlanan bir
menfaat çeşididir."
Rasûlüllah (s.a.v.} ise bir menfaat sağlayan karzı nehyetmiştir.
Şafîilere göre: Suftecenin yasaklanmasını kabul ederler. Zira suftece yol tehlikesinin bertaraf edilmesini karz verene bir menfaat olarak
sağlamaktadır.
Malikilere göre de menedilmiştir. Zira suftece bir fayda getiren bir karzdır. Ancak malını muhafaza etmek için zaruret halinde caiz olabilir. Borç ile
karz arasındaki olan fark nedir? Türkçemizde karzın tam karşılığı olmadığı için, karza borç demek zaruridir. Aynı zamanda da zorunludur. Fakat
onların arasında bir tarafta umum ve husus vardır.
Rasûl-Nebi gibi, yani her karz borçtur. Fakat her borç karz edğil-dir. Örneğin; ticari alım-satımda belli veya belirsiz bir süreyle verilen veresi bir
borçtur. Bu karz değildir. Aynı zamanda bu çeşit borcun vadesi gelmeden istenilmesi sakıncalıdır. Şu halde borçlu vade dolmadan bunu ödemesi
kesin olarak doğru değildir. Fakat karz öyle değildir. Onun için belli bir müddet belli olursa bile müdeti gelmeden alacaklı borcunu alabilir. Aynı
zamanda borçluyu da o takdirde onun aynısı veya onun mislisi gibi ödemek mecburiyetindedir. İşte borç ve karz arasındaki olan nüans ve fark
bundan başka yoktur. Karz Allah için hiç bir menfaat beklemeden yapılan bir yardımlaşmadır. Borç ise o kadar yardım için değil, kâr içindir. Karz
yani borç şu üç şeyde cari olur ve caizdir.
1) Sayıya giren maddeler.
2) Tartıya dahil olan maddeler.
3) Ölçeğe giren maddeler.
Ödünç olarak alınmış bu üç maddeden her hangi birinin aynını geri vermek mümkün olmazsa onun yerine mislini vermek caiz olur. Örneğin;
ödünç alman üç ölçek sert buğday yerine üç ölçek yumuşak buğday vermek de caizdir. Tartı ve ölçeğe dahil olan maddeler istikraz edildikten
sonra değerinde bir düşme veya yükselme olursa, bu konuya nasıl cevap verilir? Müctehid imamların bu konudaki görüşleri ayrı ayrıdır.
İmam Ebu Hanifeye göre, yine misli mukride ödenir. Kıymeti ödenmez.
İmam Ebu Yusuf a göre istikrazın yapıldığı gündeki kıymeti esas kabul edilerek o hesaba göre ödenir. İmam Muhammed'e göre, piyasanın o günkü
durumuna göre, kıymeti takdir edilerek iade edilir. Bu mukrizin kaybını Önleme meydana getiren bir fetvadır. İstikraz edilen yiyecek olsun veya
başka bir madde olsun, borç veren istikrazın yapıldığı beldenin dışında başka bir yerde isterse İmam Muhammed'e göre, günün rayici belirlenip ona
göre Ödenir.
İmam Muhammed'e göre, günün rayici belirlenip ona göre ödenir.
İmam Yusuf a göre istikraz yapılan şehirde istikraz günündeki kıymeti üzerinden hesabı yapılarak verilir.
Eğer istikraz edilen bir maddenin misli piyasada bulunmazsa o zaman borç veren kimsede şartsız olarak mislini isterse, o zaman misli meydana
gelinceye kadar beklemek gerekir. Kıymetini ister ve her iki taraf da bu konuda anlaşırlarsa kıymeti ödemek lazımdır. Umumi olarak İslâmî ölçülere
göre altın ve gümüş tartıya giren maddelerdendir. Fakat bir memlekette bunların hazırları yani mesküklan tartıyla olmazsa bile, sayılan muameleleri
olursa o zaman sayılar arasında olsun ve tartılar arasında olsun nüans ve farkı yoktur. S.A.'den dört reşat altım borç olarak alıyor. Borcun ödeme
zamanı gelse bunları tartısına göre ödemeyecek. Belki sayışma göre ödenmesi gerekir. Zira hepsinin tartısı aynıdır. Karz yoluyla olsun ister alım-
satım yoluyla meydana gelen bir borç olsun alacaklı olan kimse kendi borcunu borçludan başkasına satmak veya bunun karşılığında borçlu adına
başka birinden bir mal satın almak, İslâm'ı ölçülere göre caiz değil aynı zamanda hükümsüzdür. İmam Zü-fer'e göre caizdir. El-Mebsut, Katib,i Adi
= Noter ve Noterlik İslâm Hukuku aşağıdaki ayetlerle helal sayılan alım-satım muamelenin en sahih yolunda yürütülmesinin bazı kaidelerini
veriyor. Kâtib-i Adi = Noter'in önemine ve yerine temas ediliyor. Bu şekilde insan haklarının muhafazası, inkar, yalan ve sürtüşme sebeb olacak
kapıların ticari alanda da kapanmasını emrediyor.
Allahu Teâlâ (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Ey iman edenler! Birbirinize karşı belli bir vade ile borçlandığınız zaman onu kaydedin bunu aranızda bir katip adaletle ve hiçbir tarafa
meyletmeyip bir şeyi noksan bırakmadan yazsın. Ve o kitap Allah'ın ona öğrettiği gibi adaletle yazmaktan kaçınmaksızın yazsın. Onu borçlu olan
yazdırsın ve o borçlu kimse, rabbi olan Allah'tan korksun da hiç bir şeyi noksan bırakmasın. Eğer borçlu olan kimse akılca noksan ve çocuk ve
ihtiyarlıktan dolayı zaafa düşmüş veya her hangi bir nedenle doğrudan yazdırmaya gücü yetmeyen birisi ise, onun velisi adalet üzere yazdırsın. Bir
de, sizden iki mü'min erkek şahit tutun. Eğer iki erkek şahid bulunmazsa, o zaman şahitliğine güvendiğiniz kimselerden bir erkek ve iki kadını
şahit tutun, ta ki o iki kadından biri unutacak veya şaşıracak olursa diğeri onu hatırlasın. Şahitler de şahitliğe çağırıldıkları zaman bundan
kaçınmasınlar. Az veya çok olsun, borcunuzu vadesine varıncaya kadar bütün şartlanyle yazmaktan üşenmeyin, böyle yapmanız Allah katında

adalete daha uygundur. 
[126]

 Ayetin taşıdığı fıkhi hükümler.
1) Borç verip almak ticari meselelerde caizdir.
2) Borç süresinin belirlenmesi gerekir.
3) Borcun miktarını, süresini, kimin kime borçlu olduğunu belirtmek de vaciptir.
4) Borcu, devletin ta'yin ettiği veya toplumun güvenip belirlediği, doğruluğu kabul edilen bir katibin yazması lazım gelir. Bu, hem taraflara, hem
topluma eminlik vermek içindir.
5) Katibün bi'l adi kabul edilenin, dinin ve örfün öngördüğü bilgi ve ihtisasa sahip olması şarttır. Zira bu ilahi bir emirdir. Zira İslâmî ölçülere göre
adalet: Her şeyi uygun bulunduğu yere koymak, her şeyi an cak ehil olana vermektir. Bunun aksi ise haksızlık ve zulümdür.
6) Borçlu borcunun miktarını ödeme süresini ve şartlarını açık bir anlatımla katib-i adl'e yazdırmalıdır.
7) Müslüman erkeklerden iki kişi, bu mümkün olmadığında bir erkek iki kadm şahit tutmak.
8)  Borçlu kafada kontak ya da yaşlılıktan veya bir hastalıktan dolayı, aciz ise ve yazdırmasını beceremiyorsa katip onun ifadesini yazdır-mamalı,
doğruluğu bilinen velisini İstemeli.
9) Şahidler, zorunlu bir neden olmadığı taktirde, şahitlikten kaçınmamalıdır. Zira cemiyet yapısında efratlar birbirine daimel-evkat ve her zaman
muhtaçtırlar.



10) Kur'an'da (katib-i adl'in hakikati belli olduktan sonra, bunun meydana getirmesi için, üç cümleyle hülasa oluyor)
a) Şahit tutmanızda en kuvvetli dayanaktır. Zira hazırlanan belge ve senette alacaklının borçlunun ve şahitlerin imzası vardır.
b) şüphe ve seke düşmemeniz için en yakın bir nedendir.
c) Bu şekilde yazıp belgelendirmenin Allah katında en adil yöntem ve yoludur.
11) Hemen halı hazır da bir alış-verişde elden ele vereceğinizde pe-Şin olarak satımlarda kafib-i adl'e yazdırmanıza gerekmez. Zira gözün önünde
açık bir vaziyette yapmanızda bir fayda vardır.
12) Katib-i adi ile ilgili emirler vucub mu ya da mendub mu meydana getirir.
1- Cumhur-i Fukahaya göre emir mendup içindir.
2- Ata İbn Cüreye ve Nahal'ye göre emir vücubu gerektirir.
İbn Cerir Taberi'de bu görüşü kabul etmişlerdir. İslâm yukarıda hükümlerini detaylı olarak açıkladığımız ayetle de insan haklarını 1400 yıl evvel en
adil ölçüde korumuş, toplum yapısında doğru ve güvenin esasını atmıştır. (Katib-i adi) zamanımıza göre Noter Ve Noterlik nedir. Daha
bilinmezken, hakları muhafaza etmek, haksızlığa sed çek babında açtığı birçok kapılar bıraktığı bir nice temellerden biri de budur. Bu konuya son
verirken peygamber (s.a.v.) efendimiz dünyayı şereflendirdiği bu geceye "mevlid" diyoruz. Dünya ve dünyadakiler için en güzel, en muhteşem, en
sevinçli gece, bu gecedir, "O (s.a.v.) olmasaydı kainat yaratılmayacaktı. Allah (c.c.)'in kendi ismiyle beraber onun ismini yazdığı, Efendimiz bu
gece dünyaya gelmiştir. Çarşamba 14.6.2000. Mildi. 11 Rabiul Evvel 1421. gecesi dünyaya gelmiştir. Bu gece dünyada bazı olaylar olmuştur.
a) Mecusilerin bin yıllık ateşleri söndü.
b) Kisra'nın sarayından ondört sütün düştü.
c) İran'daki olan sava gölü kurudu.
d) Bin seneden beri devam eden ateşin sönmesi meydana geldi.
e) Semave vadisine su akmaya devam etti.
f) Her tarafta putların devrilmesi meydana geldi,
g) Bizans'ın azgınlığı saltanat ve ihtişamı yıkıldı,
h) Mekke'de İslâm hakim olacak mesajı verilmiş oldu, o gecede.
 

YİRMİ YEDİNCİ BÖLÜM
 

MEFKUD
 
Mefkud-Ğaib: Bir yerde bulunup, fakat hayatta olup, olmadığı kesin olarak bilinmeyen kimsedir. İslâmî ölçülere göre bunun iki ismi vardır: Biri
mefkud diğeri gaibdir. Kendi yerden hareketi olduktan sonra, hangi yerde olduğunu çıkartmak onu arayanlar bulduğu takdirde o zaman mefkud adı
alır. Arayanlar onu bulamadığı takdirde hiç bir haber alınamayınca gaib adı alır. Şu halde her iki durumda da iki isim kullanılmıştır. Fakat her iki
durumda da İslâmî ölçülere göre onların arasında hüküm cihetinden nüans ve fark vardır. Zira bir kişinin arandığı halde nerede olduğunu ve
hayatta bulunduğu veya bulunmadığı meydana çıkmazsa, o zaman hakim onun malında lüzumlu tasarrufta bulunmak üzere bir Kayyım tutabilir.
Fakat gaib için bir Kayyım tutamaz. Çünkü bulunması için kesin olarak çalışmamıştır. Onun bulunması için bir araştırma olmadığı için, her vakit
çıkıp gelmesi ihtimali vardır. Mefkud: Kendinden yana hayattadır. Başkalarına göre hayatta değildir. Her hangi bir kimse savaşta esir düşüp Dar-İ
Harbe götürülen ve orada öldürülüp öldürülmediği hakkında bir bilgi alınmayan kimsede mefkudun tarafına dahildir. Mefkudun kendinden yana
hayatta olduğunu bir esas prensip kabul edince, bu ışık altında şu fıkhi konular meydana gelir:
1- Nikahlı bulunan karısının aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kesin olarak başkasıyle evlenmesi haramdır. Zira Hakimin bu konudaki hükmü
çıkıncaya kadar bekleme mecburiyetindedir.
2- Mekudun borç kapsamına dahil alacaklarına ve ortağı bulunduğu şirketlerdeki paylarına ne varisleri, ne de hazine karışabilir. Zira onun ölümü
kesin olarak bilinmemektedir.
3- Mefkudun icar konusunda yapmış olduğu akidler iptal olmaz. Zira bu konuda mefkudun öldüğüne bir bilgi yoktur. Şu halde mucir ile
müstecirden birinin ölümü çıkarsa, o zaman aralarındaki icar akdi kendiliğinden iptal olur.
4- Evvela mefkudun Öldüğüne hakim hüküm vermedikçe terekesi, geriye kalan mallarının varis arasında taksimi caiz olmaz. Zira bu meseledeki
genel kural şöyledir: Murisin ölümü meydana geldiği takdirde verese onun malına sahip olabilir. Onun aksi ise mal murisindir. Verese onun malına
sahib olmaz. Mefkudun başkasından yana ölü sayılmasını da bir esas prensibi kabul olursa, bu kuralın altında şu fıkhi konular ortaya gelir:
1) Mefkudun varisleri, ellerinde kesin delil olmadığı halde onun ölümünü iddia ederek malını taksim etmek isterlerse, buna cevaz ve İmkan
verilmez. Zira yalnız iddiayla bir mefkud veya gaibin öldüğüne kesinlikle hükmedilmez.
2) Mefkudun başkasına varis olmayacağı gibi başkası da ona varis olmaz. Fakat murisinin Ölümü ile onun payı bir yerde koruma edilir. Mefkudun
ölümü gerçek olarak veya hükmen gerçekleştiği takdirde muhafaza altına alınan hisse diğer öteki varislere paylaştın. Hayatta olduğu kesin olarak
bilinirse, ayrılan hisse aynen kendisine verilir.
3) Mefkud adına yapılan vasiyyet yerine getirilir mi? Vasiyet eden vasiyyeti meydana geldikten sonra ölürse, bakılır. Mefkud hayatta ise o-nun için
yapılan vasiyyet aynen verilir. Vasiyyetten evvel öldüğü kesinlik kazanırsa veya hakim onun öldüğüne hükmederse o zaman yapılan vasiyyet
mefkudun varislerine değil vasiyyet edenin varislerine ödenir. Fakat mefkudun yapılan vasiyyetten sonra öldüğü beyyine ile sabit olursa, o zaman
vasiyyet edilen mal veya para onun varislerine intikal eder.
el-Mebsut, Kâsani, el-Bedevi, Mefkudun mallarını muhafaza etmek üzere hakim tarafından ta'yin edilen kayyim, her hususta yetkili değildir. O
ancak mevcud malı korur. Alacakları toplar ve lüzumlu görüldüğü hususlarda örneği: Tamir işlerinde, mal satıp arızalan götürebilir. Kayyim
ta'yini tamamen hakimin yetkisi dahilindedir. Mefkud varisleri olumlu ve olumsuz hiçbir konuda buna engel olmazlar. Kayyım, maslahat gördüğü
zaman da mefkudun. tarla, bahçesini icare verebilir. Bozulmaya yüz tutan bir malını satabilir. Mefkudun tarla ve bahçesinde, ev ve otelinde, tamire
muhtaç yerler bulunur ve ihmal edildiği takdirde bir takım zararlara yol açacağı bilinirse o zaman hakim mefkudun mallarından tamire yetecek



kadar satıp lazım olan şeylerini yapabilir. Hakim mefkudun malını gereği gibi muhafaza etmek ve nafakası gerekli olanlann nafakasını zamanında
verebilmek için bir kayyim tayin edebilir. Fakat kayyimin ücreti mefkudun malından ödenir. Hakimin mefkudun malı üzerindeki tasarruf yetkisi,
yalnız olarak onu muhafaza etmektir. Başka bir şey yoktur. Bunun için zaruri yani mecbur olmayan bir şey olmazsa, hakim onun malını satamaz.
Onun malında istediği gibi tasarrufatı caiz değildir. Fakat Kâsanıye göre mefkudun malı kokmaya ve ezilmeye, kıymetini her geçen gün
kaybetmeye başlamış olursa, o zaman, hakim malını satabilir onun parasını da muafaza eder. Bu konuda yetkisi vardır.
Mefkudun başına gelen miras malı veya onun gibi şeyler hakkındaki hükümde bunun gibidir. Eğer öyle bir durum ortaya çıksa hazine emini, gayri
menkul ise satıp parasını muhafaza eder. Şayet mefkud ölmemiş ise selamete kavuşsa ve yurduna gelse, hazine emini olan kimse satılmış olan
gayri menkulü satın alandan geri aldıktan sonra asıl sahibine vermek gerekir. Eğer mefkud o malın geri alınmasını istemez de bedelini almakla
razı olursa o zaman daha makbule geçer. Mefkud bir borç için rehin yapmış ise, hakim karşı tarafın isteği üzerine o rehini satıp mefkudun borcunu
verir. Bu konuda hakim yetkilidir. Bu konu gibi mefkud üzerindeki borçlan alacaklılar istekte oluyorlarsa, tesviye ve ödeme için, mefkudun malını
satabilir. Bu konuda mezuniyeti ve selahi-yeti vardır. Muhtaç olanlann harcığlannı hakim mefkudun malından verir. Öteki olan hısımlar ve
varislerine onun malından harcığ ödenmez. Şu halde: Hakim mefkudun harcığ için, gayri menkullerini satamaz. An^ cak ve ancak nakit para, altın
ve gümüş, bir de tarla ve bahçeden elde edilen ürün ve ticaret emtiasından ödenir. Nafakaya muhtaç olanlar, mefkudun borçlulanndan ve
emanetçilerinden nafakalarını karşılamak için bir hak istemeleri caiz değildir. Eğer hakim bu konuda hüküm verecek olursa, o zaman hakimin
kararma uyularak bunlardan alınıp harcı-ğa muhtaç olanlann harcığı ödenir. Mefkudun öldüğüne hükmetmek: Bu iki adamın şehadetiyle veya
öldüğü memleketin hakiminin gönderdiği karar ile ya dâ hakimin mefkudun yaş durumu, sağlıklı-sağlıksız hallerini dikkate alarak aradan uzun
yıllar geçtiğine bakarak verdiği karar ile maydana gelir.
El-Mebsuti bunun gibi,'mefkudun emsal ve akranı dikkat alınır. Bunlar hepsi ölmüşse, o zaman mefkudun da öldüğüne hükmedilir. Birinci görüş
daha fetvaya uygun daha doğrudur. Bir de sözü edilen bu konuda yüz, yüz yirmi, altmış ve yetmiş yaşı sınır kabul edenler de vardır. Hususu olarak
hicri beşinci asırdan sonra gelen fakihlerin bir kısmı altmış ve yetmiş yaşı hudud olarak kabul etmişlerdir. Doksan yaşı hu-dud olarak da kabul
edenler de vardır. Fukahanın ekserisi bunu doğru bir görüş olarak kabul etmişlerdir. Ve aynı zamanda da bu görüşü de seçmişlerdir. Zira doksan
yaş, akran ve emsalinin hayatta kalmadığı bir hududdır. Hanefîlerin ekseri bununla fetva vermişlerdir. Mefkudun ka-nsı evlenirse, mefkudun
ölümüne hükmedilip iddet=^şer'i bekleme süresi bitince kansı başkasıyla evlenebilir ve aynı zamanda malı da verese arasında taksim olunur. Bu
hükümden sonra, mefkudun hayatta olduğu meydana çıkarsa, karısını artık geri alınmaz, zira o hakimin kararına dayanarak iddettni bitirip öylece
evlenmiştir. Varislere verilen hisseleri ise harcanan kısımdan başka olduğu gibi geri alınıp murise verilir. Kaybolan kişinin Öldüğü kesin olarak
bilinmedikçe, hanımı başkasıyle evle-nemez. Çünkü aslolan kaybolan kişinin hayatta olmasıdır. Öldüğü kesin olarak bilinirse, kansı başkasıyle
evlenebilir.
İmam Şafii Hz. Ali'den şöyle rivayet etmiştir:
"Kaybolan bir kimsenin hanımı belaya maruz kalmıştır. Sabretsin, onun ölüm haberi gelinceye kadar evlenmesin."
Hz. Ali'nin bu sözü kendiliğinden söylemesi düşünülemez. Hz. Ali (r.a.) bu sözü mutlaka Rasûlü Ekrem'den (s.a.v.) işitmiş olmalıdır. Kaybolan
kişinin kaybolmadan önceki ve kaybolduktan sonra çoğalan mallan, ölümü kesinleşmeden evvel taksim edilmez. Fakat kaybolması üzerinden
uzun bir zaman geçer de zann-ı galibe göre o adamın vefat ettiği düşünülürse ve kadı hükmen öldüğüne karar verirse malları taksim edilebilir.
"Benden sonra ümmetimi gece karanlığı gibi fitneler kaplayacaktır. O günde kişi mü'min olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak, kavimler
dinlerini dünyadan az bir şeye karşılık satacak."
Din sadece inançtan ibaret değildir. O aynı zamanda kişinin dünyevi hayatına yön verecek ahlaki, hukuki ve sosyal kurallar ihtiva eder.
 

YİRMİ SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

İCAR (KİRA) AKDİ
 
[127]

 İcaçenin meşruluğu: Ebu Bekr el-Esam, İsmail b. Uleyye, el-Hasen el-Basri, el-Kâsânî, en-Nehravânî ve İbni Keysân dışında kalan faklhler
icare akdinin meşru olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Fakat onlar icare akdini caiz olarak kabul etmezler. Zira icare menfaatin satılmasıdır.
Bu menfaatler de akdin sahih olmak esnasında kabziyeti olmayan ve yok olan şeylerdir. Bu menfaat daha sonra zamanla yavaş yavaş meyda na
gelir. Var olmayan bir şeyin satış ihtimali yoktur. Bir de satışın istikbalde ortaya çıkacak bir şeye havale edilmesi caiz olmaz.
İbnü Rüşd onlara şöyle cevap vermektedir:
Fayda ve menfaatler her ne kadar akdin yapıldığı zamanda var olmamış ise de galip olarak tahsil edilebilen şeylerdir. Şeriat ise faydalardan ve
menfaatlardan galip olarak meydana gelen veyahut da meydana gelmesi veya gelmemesi ihtimali bir olan şeyleri göz önünde kabul etmiştir.

Cumhur icar akdinin caiz olduğuna Kur'an, sünnet ve icmadan delil göstermiştir. 
[128]

Eğer o hanımlar çocuklarınızı sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini verin. 
[129]

Görüldüğü gibi ayet, boşanan kadınlar çocuklarını emzirirlerse onların ücretlerinin verilmesini, çocukların babalarına emretmektedir. Bu da ücretin,
süt verenin hakkı olduğuna delalet eder. Ancak kadın ücretle emzirmek üzere akid yaparsa, yani ben ücretle emziririm derse, çocuğun, babası da
razı olursa, ücret alabilir. Akid yapmaksızın çocuğu kendiliğinde emzirirse, ücret alamaz. Bu teberru sayılır. Teberru yapan kişi ise, karşılığında
hiçbir şey alamaz. Hz. Şuayb ve kızının ağzından ifade edilen şu ilahi kelam da icarenin meşruiyetine delildir. O kadınlardan biri. 'Ey baba! Bunu
(Musa'yı çoban olarak) ücretle tut. Zira o ücretle tutacağın kimselerin en hayırlısı, en emniyetli olanıdır. dedi. Babaları (Musa'ya) 'sekiz sene bana

kendini kiralaman şartıyle şu iki kızımdan birini sana nikah etmek istiyorum' dedi. 
[130]

 Eğer on seneyi tamamlarsan o senin iyiliğindendir. Bu
ayet-i kerimeyi delil göstermek, bizden öncekilerinin şeriatı neshedilmediği sürece bizim için de şer'i bir hüküm ifade eder, diyenlerce sahih bir
delillendirmedir. Sünnetten delil ise Peyamber (s.a.v.)'in şu buyruğudur:
Ücretli çalıştırdığınız kimselere ücretini teri kurumadan ödeyiniz." İbni Ömer'den gelen rivayet İbni Mace Sünenin'dedir. 'Ücretin verilmesinin



emredilmesi icarın sahih olduğuna delildir. "Her kim bir ücretli tutarsa ona alacağı ücreti bildirsin." Bu hadis de delildir. 
[131]

 Said b. El-
Müseyyeb de Said (r.a.)'m şöyle rivayet etmektedir: "Bizler arazileri akarsuların kıyılarından bitecek ekin karşılığında kiraya verirdik. Rasû-'ullah

(s.a.v.) bize bunu nehyetti ve altın yahut gümüş karşılığında kiralamamızı emritti. 
[132]

İbni Abbas (r.a.)'m rivayetine göre peygamber (s.a.v.) hacamat yaptırmış ve hacamat yapana da ücretini ödemiştir.
[133]

 İcmadan delili ise,: Ümmet
ashab-ı kiram zamanında el-Esam, İbni Uleyye ve ötekilerinin dünyaya gelmesinden evvel icarın caiz olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Zira
isanların faydalara olan ihtiyaçları, malın kendine olan ihtiyaçları gibidir. Aynlar için satış akdi caiz olduğu gibi, faydalar için de içare akdininde
caiz olması icap eder. İcarenin rüknü ve manası: Hanelilere göre icarın rüknü icap ve kabuldür. Bu da icare, isticar kiralama kiraya verme lafızları
ile olur. Cumhura göre icarın rükünleri dörttür:
Cumhura göre icarenin rükünleri dörttür: Akdi yapan iki taraf mueccir yani kiraya veren ve müstecir yani kiracı sığa yani icap ve ka-bul-ücret ve
menfaat, lügat olarak icarenin manası, menfaatin satılmasıdır. Şer'i manası da onun gibidir. Bunun için, Hanefîler şöyle izahatını yapmışlardır:
"İcar, bedel mukabelesi fayda ve menfaat için yapılan bir akittir." Satışın bağlanması başka bir şeye talik kılınması, nasıl sahih olmadığı gibi,
icarenin de bağlanması sahih değildir. Fakat icarenin Cumhur-u fıkahalanna göre, müstekbeldeki bir zamana bağlı edilmesi, az evvel belirttiğimiz
gibi, satışın tersine- sahihtir. Şafiiler ise malın kendisini müstekbele bağlı olarak kiralamayı beyde olduğu gibi caiz kabul etmezler, ancak icarenin
zimmette olmak üzere ta'lik edilmesini caiz olarak kabul ederler. Örneğin: "Ben senin zimmetini bu eşyalarını şu şehire şu ayın başında taşımakla
yükümlü şart koşuyorum." söylemesinde olduğu gibi, zira borcun vadeye talikedilmesi mümkündür. Nasıl ki her hangi bir şeyde belirttiğimiz
süreye selem akdi de böyledir. Aynı onun gibi ayn'ın icare edilmesi hakkındaki esah kabul edilen görüşlerine göre, ayn'a malik olan kimsenin daha
evvel o ayn'ı icare verdiği kimseye bu müddet ve süre sona gelmeden yeni bir müddet ve süre ile icara vermesi sahihtir. Zira icare verilen şey bir
olmakla birlikte iki ve süre arasında da bir ara bulunmamaktadır. Şu halde Şafıilere göre icare iki çeşittir. Ayna bağlı olan fayda ve mefaat hakkında
söz konusu olan icâ-re. Muayyen bir bineğin veya kişinin icaresi gibi veyahut akarın icaresi gibi. İyice bakılacak olursa akarın icaresi, ayn icaresi
kısmmdadır. Zira bu zimmette hasıl olmaz. Zimmette sabit olan icare ise sıfatı belli bir hayvanın, örneğin; yük taşımak için kiralanması veya bir
kimsenin zimmetinin dikiş, inşaat ve bunlar gibi belli olan bir iş yapmayı kabul etmesi ise zimmet hakkında söz konusu olan icare çeşidine

misaldir. Şafiilere göre; 
[134]

Şafliler icarı şu şekilde tarif yapmışlardır: "İcar maksad cihetiyle belli, mubah, verilebilmesi kabil ve malum bir bedel mukabilinde ibaha
yapılabilen bir fayda ve menfaat cthetindeki olan akiddir. "Bu tariflerin-deki olan kayıtlar nedeniyle bir kaç takım şeyler, tarifin haricinde
bırakılmış olmaktadır. Yani efradları cem ve eğyarları men etmektedir. "Menfaat" kaydiyle ayn yani malın kendisi icarenin dışında kalmış
olmaktadır. Zira malın kendisi üzerindeki akit ya satış yahut da hibedir. Maksad olarak kaydiyle, bir satıcının zahmeti olmayan bir söz söylemesi
mukabilinde ücretle tutmak gibi önemsiz faydaları; "bilinen kaydiyle belli olmayan bir iş üzere mudarebe ve cialeyi "verilebilen ve mubah kılı-
nabilen gözetilen" ifadesiyle ise evlilik menfaatini bunun dışında bırakmak içindir. Zira bu akde icare ismi takılmaz. Son kayıt yani az karşılımı
olma kaydı ise, menfaatlerin hibe edilmesi, vasiyet edilmesi, ortaklık ve ödünç verme akitlerini kapsamın hariçte bırakmak içindir. Malikilere göre,

icar bir şeyin mubah menfaatlerini bir bedel mukabilinde malum bir müdet mülk olarak vermektir. 
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Hanbelilerin görüşü de Malikilerin görüşü gibidir. Fakihlerin cumhuruna göre asmaların ve ağaçların meyvelerini almak için icare verilmesini caiz
olarak kabul etmemişlerdir. Zira meyve aynı zamanda ayn-dır. İcare ise menfaatin satışıdır. Aynın satışı değildir. Koyunun yağı, yünü, sütü veyahut
yavrusu için icare verilmesi caiz değildir. Zira bunlar ve bunlar gibiler ayndır. Her hangi kişi bunlara akit yaparsa akdinde kesin olarak bir hak
kazanamaz. Bunun gibi nehirdeki su, kuyudaki su veya çeşmedeki su ve kanal suyun icare verilmesi de aciz değildir. Zira su bir ayndır. İçinde
suların da mevcut olduğu korulukların balık veya bunun gibi kamış ve av için icare verilmesi de caiz değildir. Zira bunların hepsi ayndır. Buna
göre havuzların veya küçük gölcüklerin avlamak için, balıkları tutmak için icare verilmesi yine caiz değildir. Bunlar gibi meraların icara verilmesi

de caiz olmaz. Zira meralardan gelen ot icarı mümkün olmayan ayndır.
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Fakihlerin tümüne göre damızlık cihetiyle kullanılmak üzere erkek hayvanın para karşılığında kiralanması caiz değildir. Zira ondan maksad neslin

ziyade olmasıdır. Bu da aynıdır. Peygamber (s.a.v.)'in de "Damızlığın döllendirme için kiraya verilmesini nehyettiği. 
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 sabit oımuştur.

Burada hadisin lafzında "kiralamak" lafzı mecaz-ı mürsel kısmında olduğu için zikri olmamıştır. Cenab-ı Allah (c.c.) "o kasabaya sor 
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 yani
kasabanın ehline sor mudaf orada hafz olmuştur. İşte asf de müdaf yani "kiralamak" kelimesi de ehl gibi hazfa gtimiştir. Dirhemlerin, dinarların,
kilo ile ölçülen ve ağırlık ile tartılan şeylerin kiraya verilmesi caiz değildir. Zira bunlardan aynları bitmedikçe menfaatlan-maya imkan yoktur. İcare
akdinde söz konusu olan ise ayn değil, faydalanmaktır. İşte bütün bunlar nedeniyle şu kural göre kabul edilmiştir. "Aynı gitmeyerek kendinden
menfaatlanabilen tüm şeyin kiraya verilmesi caizdir. Bu şeklideki olmayanları ise kiraya vermek caiz değildir."
Îbn'ul-Kayyume göre: Kitab ve sünnetin delalet ettiği şey budur: Aslının gitmemesi ile beraber yavaş yavaş meydana gelen aynlann hükmü, fayda
verenin hükmü gibidir. Örneğin; ağaçtaki meyve, hayvandaki süt, kuyudaki su böyledir. Bunun için vakıfta ayn ile menfaat arasında fark yoktur.
Mesken olarak kullanılmasında olduğu gibi, şu halde menfaatinin vakfedilmesi de caiz olarak kabul etmiştir. Sütünden menfaat görmek maksadıyle
hayvanın vakfedilmesi gibi, aynın vakfı da caizdir. Bu şekilde bir eşya ile menfaatlanıp sonra o şeyi geri çeviren kimseye ödünç vermek gibi.
Sütünü içip kendisini geri vermek üzere koyunu bahşiş ve hibe gibi sütü için vermek gibi, dirhemlerden fayda görmek daha sonra da bedellerini
geri verecek olan kimseye borç ve karz olarak vermek gibi işlemleri tümü caizdir. Şu halde icarede de durum böyledir. Kimi zaman menfaat
hakkında söz konusu olur. Kimi zamanda da asim kalıcılığı ile beraber yavaş yavaş meydana gelen ayn cihetinde de olur. Süt annenin sütü ve
koyunun menfaati gibi, bu gibi aynlar asıllarının kalıcılığı ile beraber yavaş yavaş meydana geldiklerinden bunlar da fayda ve menfaat gibi kabul
edilmiştir. Bunların özel olarak ortaklan, akit ile maksad olarak meydana gelen şeyin yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır. Bu şeyin ortaya çıktıktan
sonra ayn olsun isterse ayn olmasın arasında fark yoktur.
İcarenin in'ikad şartlan üç çeşiddir. Bir çeşidi akdin yerine, bir çeşidi akdi yapana, bir çeşidi de akdin zatına bağlıdır. Şu halde akdi yapan kişi deli



olmamalıdır. Delinin ve küçüğün icare akdi, satış akidleri gibi caiz değildir. Hanefilere göre, akdin in'ikadi yani olması için de, nefazı yani
geçerliliği için de erginliğin şartı yoktur. Yani satış akitleri gibi şart değildir. Şayet mümeyyiz küçük, kendi malını icara verse veya kendisi ücretle
çalışırsa, eğer bu meselede ve başka konuda kendisine izin verilmiş olsa caizdir. Şayet mahzurluk oîsa o zaman velisinin izin verilmesine bağlıdır.
Malikilere göre icar ve satışta mümeyyizlik bir şart olduğu gibi, buluğ da nefazin bir şartıdır. Şu halde mümeyyiz küçük malını icara verse veya
ücretle çalışmayı kabul etse bu akdi sahihtir. Geçerli olması, velisinin müsaadesine ve iznine bağlıdır. Şafii ve Hanbelilere göre bu icare satışa
benzediği için, mükellefiyet şarttır. Yani icar akdinin kabul edilmesi için, buluğ ve akıllı olmak şarttır. İcare akdinin kabul ve geçerlilik için
velayetin veya mülkiyetin olması şartıtr. Fuzuli olan kimsenin icare akdi sahih değildir. Zira bunun velayet ve mülkiyeti yoktur. Şafi-ilerle
Hanbelilerin hükümleri öyledir. Fakat Hanefilerle Malikilere göre satış akdindeki gibi, asıl malikin sahih kabul etmesine bağlıdır. O eğer kabul etse

sahih olarak kabul olur.
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Kabul olarak icaze, mevkuf icareye birtakım şartlara bağlı olarak katılabilir. O şartlardan birisi mâkûdunaleyhin mevcud olmasıdır. Eğer fuzuli icare
verir, mal sahibi de bunu geçerli olarak kabul ederse bu işin hal ve etvanna bakılır. Şayet faydanın elde edilmesinden evvel bunu sahih olarak kabul
ederse, bu akdi sahih olarak kabul etmesi caiz olur. Ücret mal sahibine aid olur. Zira ma'kudunaleyin olması yani var olması meydandadır. Eğer
faydanın elde edilmesinden sonra bu akdi sahih olarak kabul edecek olursa, onun bu sahih olarak kabul etmesi yeterli değildir. Bu vaziyette de
ücret, akdi yapan kimseye bağlıdır. Zira onun üzerinde akdi yapılan faydalar, sahih olarak kabul etmesinden evvel mazide kaybolup tükenmiştir.
Onun sahih olarak kabul etmesi durumunda mevcudiyeti yoku. Şu halde akdin mahalli olmadığı için bundan sonra akdin mahalli olmadığı için, akdi
sahih kılsak caiz değildir. Nasıl ki satış akdinde de böyle bir kuralı tanıdık. Bu şekildeki olan akid akdi yapan fuzuli olan kimsede o şeyin
teslimiyle gasbp edicilerden yani çalıcılardan olur.
Hanefilere göre gasıp çaldığı şeyi kiraya vererek ve bunun tesbitini de meydana getirirse bundan sonra mal sahibi: "Senin kiralamanı sahih olarak
kabul ettim" dese eğer kira müddeti bitmiş olsa onun ücreti gasp alır. Zira onun üzerinde akid yapılan şey meydanda yoktur. Sahih kabu-liyyeti ise
evvelde söylediğiniz gibi meydanda olmayan bir şeye icazet erişmez. Şayet bu sahih kabul etme, sürenin kısmen geçmesinden sonra meydana
gelse, Ebu Yusuf a göre ücretin hepsi o şeyin sahibine aittir. Zira süre devamı olursa akit batıl olmaz. Onun için bu akdi sahih kabul edilmeye
misaldir. Bu kıyasa göre Ebu Yusuf süresine itibar etmiştir.
İmam Muhammed'e göre: Geçen müddetin kısımlanndan her bir kısmı diğerinden bağlı olmayarak bir ma'kudunaleyhtir. Bu kıyasa göre icare
müddetinin bir kısmı geçecek ise, icare zamanında geçen inidami meydana gelmiş olur. Bunun için inidami ve yok olduğu için sahih kabul etmenin
kendisine erişmesi geçerli olmaz. Bu kıyasa göre de İmam Muhammed makudunaleyhi nazar-ı itibara kabul etmiştir. Ebu Yusuf ile Muhammed
arasındaki olan fark ise şöyledir: Bir kişi bir araziyi gasbetse sonra o araziyi ziraat için kiraya verse, arazi sahibi de bu icare akdini sahih olarak
kabul etse, İmam Muhammed'e göre eğer ekin başak vermiş fakat daha kurumamış ise, o zaman müzaraa akdi sahih olur. Ekinden gâsıbm alacak
hiç bir hakkı yoktur. Zira müzaraa akdi bir şey gibidir. Kendin taksimat kabul etmez bunun için eğer ekin kurumuş olsa, o zaman müzaraa işi

bitmiştir. Ekinde mal sahibinin hakkı yoktur, hepsi de gasbedene yani çalıcıya aittir.
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İcarenin Sıhhat Şartları
 
İcarenin sahih olması için akdi yapana, ma'kudunaleyhe, maku-dun aleyh olan yere, ücrete ve akdin kendisine ait bir kaç şartlar ki bunlarla
alakadardırlar.
1- Akdi yapan tarafların rızası:
Satıştaki gibi akdi yapan her iki tarafların rızasının tarafıkları şarttır.
Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

"Ey İman edenler! Birbirinizin mallarını kendi aranızda batıl yollarla yemeyin, meğerki aranızda karşılıklı bir anlaşma ile yapılan ticaret ola. 
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İcare de bir ticarettir. Zira icarede de malın mal ile tehdil edilmesi manası vardır. Bu şart akdi yapanla alakalıdır. Bundan sonra üzerinde söz
edeceğimiz şart ma'kudün aleyhe bağlıdır.
2- Ma'kudün aleyhin ki bu da menfaatten ibarettir.
Münakaşa ve münazaa yol vermeden bir şekilde bilinmesidir. Şayet münakaşa ve munaazaya götürecek bir yol açarsa akit gerçekleşmez, bir
durumda olur. Zira böyle bir bilgisizlik, teslim almaya ve teslim etmeye mani olur. Bunun için akitten beklenen maksad sahih olmaz. Ma'ku-
dünaleyhin malum olması menfaatin yerinin, müddetinin, sanatkâr ve işçilerin ücret karşılığında tutulması durumda yapılacak işin izah etmesiyle
sahih olur.
 
Menfaat Mahallinin İzahatı:
 
Bu ücret mukabilinde tutulan ayn'm bizzat bilinmesiyle sahih olur. Bir kişi bir başkasına, "ben sana şu iki evden birisini icare ediyorum -yani
kiralıyorum-" veyahut "şu iki binekten birisini" veya "şu iki sanatkardan birisini sana ücretle veriyorum" diyecek olsa makuduna-leyhte ileri derece
garar (bilinmeyiş) meydanda olduğu için, akit sahih değildir. Bir şahıs ötekinden suyu yok olmuş bir su yerini veyahut arazinin malum olan bir
yerini oradan kendine ait olan arazisine suyu götürüp kendi arazisini sulamak istemesiyle icar ederse, Ebu Hanife ve E-bu Yusuf a göre caiz
değildir. Zira su yatağmda akacak olan suyun miktarı çokluk ve azlık cihetinde farklı olabilir. Bu suyun fazlası yatağa zarar verdiği için, zimmen
bu su ayrıdır. Zarar vermeyecek olan su ise, o-nun tesbiti de yoktur. Bunun için makudunaleyhin mahalli meçhul ve belirsiz olduğu için caiz
değildir.
Özet olarak Hanefilere göre icare uzun olsun, kısa olsun, müddeti malum olduktan sonra caizdir. Zira müddetin belli olması aynı zamanda
menfaatin belli olmasıdır. Fakat vakıflarda uzun müddeti icare caiz değildir. Akarlarda üç seneden yukarı ötekilerin de ise bir seneden yukarı fazla

olan icar caiz değildir. Yetimin arazisinin icaresi de bu şekil dedir. 
[142]



 
Müddetin İzah Atlanması:
 
Bu dükkanların, evlerin, odaların ve menzillerin kiralanmasında, sütannenin ücret mukabilinde tutulmasında istenen bir kuraldır. Zira
ma'kudunaleyh, müddet belli edilmeden miktar olarak malumatı olmaz. Onun belli edilmemesi münazaaya götürür. Uzun vadeli olsun kısa vadeli
olsun kira akdi her hangi bir müddet için olsa sahihtir. Bu kural tüm fakihlerin görüşüdür. Gerçek kabul edilen görüşe göre Şafii fakihle-ri de bu
görüşü paylaşan ilim adamları arasında görünür.
Şafîiler şöyle derler: "Kira akdinin, bu meselede şafii bilginlerin görüşüne göre galip olarak aynın kalabildiği müddet kadar yapılması sahih olur.
Kira vermek için uzun müddet takdiri mezu-i bahis değildir. Zira bu meselede şer'i bir kaynak yoktur.
Hanefîlere göre, kira müddetin başlangıcının malum edilmesi şart değildir. Eğer akitte müddetin ne zaman başlayacağı malum edilmemişse aktin
akabindeki sûre malum olur. Bu ise akitten sonra gelecek olan ayın birinci günüdür. Şaflilere göre akitten sonra müddetin ne zaman başlayacağının
açıkça belli edilmesi şarttır. Zira bu belli olmanın yapılmaması ma'kudunaleyh'in malum olmaması sebebiyle gerektirici müddetin malum
olmaması sonucuna götürür. Eğer kira ayın ihtidasında bir ay, bir kaç ay veya belli seneler müddetiyle yapılacak olursa, ayın hesaplanışında hilal
kabul olur. Şayet ayın içerisinde yapılacak olursa hilalin esas tutulması imkansız olduğu için bu sefer ay, gün sayısı ile otuz gün olarak itibar
olunur. Bu şekilde günlerin takdiri meydana gelir. Aylarda ve yıllarda da hesap yine böyledir. Eğer yapılan kira akdi ayın iptidasında olsa yı-lm
bütün ayları ay hesabına göre hesaplanır. Zira aslolan bunlardır. Eğer ayın ortalarında olsa, Ebu Hanife'ye göre hepsi günlerin sayisıyle hesaplanır.
Ebu Yusuf un bir rivayeti de öyledir. Aynı zamanda Muhammed'in ve Şafıilerin de görüşü olan Ebu Hanife'den gelmiş bir başka bir rivayet daha
vardır: Ayın ortalarında bir yıl müddet ile bir ev icare tutarsa, ayın geri kalan günleri gün hesabıyla hesaplanır. Birinci ayın geri kalan müddetini de
son aydan tamamlar, geri kalanı da seneden tamamlar, bu da ay hesabiyle on bir aydır. Zira mecbur olarak günlerin hesabına göre hesaplanır. Bu
şekildeki olan mecburiyet ise senenin sadece ilk ayında mevzu bahistir. Birinci rivayetin açıklanması şöyledir: Birinci ay gün hesabiyle

tamamladığı takdirde ikinci ay da mecbur olarak gün hesabiyle başlamış olur. Bu usul senenin sonuna kadar devam eder.
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Aylarla İcare:
 
Şafîiler müddetin malum olması şartında işi oldukça sıkı yaparak sahih kabul edilen görüşlerinde şöyle izahatları olmuştur:
Bir şahıs, örneğin her ay bir dinara veya her gün, her hafta, her sene şu kadara evini kiraya verirse, bu icare batıldır. Zira her bir ay kendi başına
belirli bir ücreti getirebildiği için, yeni bir akde muhtaçtır. Bu konuda ise akit yoktur. Akit olmadığı için akit batıl olarak meydana gelir. Bir de icare
müddeti de malum değildir. Bu şekildeki olan akit: Ben sana bir müddet veyahut bir ay kiraya veriyorum" söylemesi gibi oluyor. Cumhur-u
fukahaya göre şöyledir: İcare birinci ay için gerçek ve bağlayıcıdır. Ondan başka öteki aylarda ise o ay dahil olmadıkça veya o aydan gün
alınmadıkça lazım olamaz. Zira öyle iş başlamakla beraber ondan evvel de akitteki birlik üzere ücretin meydana gelmesi ve bu ücretin verilmesine
razı oluş, o meselede akdin başlaması ölçüsündedir ve bu karşılıklı rızaya kaynak olan pazarlık ve anlaşma olması halinde rau-atat mukabelen (alıp
verme satışı) gibi olur. Sanatkarın ve işçinin ücretle tutulması halinde meydana gelecek işin açıklanması da bilgisizliğin ortadan kaldırılması için
istenen bir kuraldır. Zira bir takım işlerin meydana gelmesi için ücretle tutulma halinde yapılacak işin malum olmaması münakaşaya götürür, bu
da akdi bozar. Bir işçi tutup ona yapacağı işin dikiş mi, çobanlık mı, yer kazmak mı ve bunun gibi bir iş mi olduğunu belli etmeyecek olursa o
zaman akit fasid olur. Şayet ücretle tutulan şahıs müşterek işçi ise ya işaret ve tayin ile ve cins, ne, miktar ve sıfatın açıklanmasıyla üzerinde
çalışılacak şeyin bildirilmesi gerekir. Şu halde müddetin ve işin bir arada şart koşulması caiz olur mu?
Hanefîlere göre: Menfaatlerin icare verilmesinde yapılacak işin belli edilmesi şart değildir. Bir şahıs bir ev veyahut bir dükkan isticar etse ve orada
ne yapacağını belli etmezse öyle icare caizdir. Bir de o yerde başkası ile beraber bizzat kalabileceği gibi, kendisinden başkalarını da kira yahut
ariyet vermek yoluyla orada durdurabilir. Oraya eşya ve başka şeyler bırakabilir. Ancak ve ancak binayı zarar verecek ve masrafa getirecek bir
şekilde kullanmaz. Örneğin: boyacı, değirmenci, demirci gibi kişileri o işleri yapmak üzere bırakamaz. Zira şartın söz konusu edilmediği mutlak
akitler örfe göre bağlıdırlar. Kira ikiye ayrılır:
1) Malum maddeler ve eşya üzerine akdedilen icareler.
2) İnsanları malum olan bir iş için malum olan müddet mukabilinde ücretle tutmakla ilgili kira ve icareler.
Şu halde her türlü menkul olsun veya gayri menkul olsun ve menfaati mümkün olan insan olsun, hayvan olsun, eşya olsun ücretle tutmak veya
kiralanmak kuşkusuz olarak şahindir. Bunun için kiranın birinci kısmının fukahalara göre üç kısmı vardır:
Birinci kısım: Ev, han, bağ-bahçe, arazi ve otel gibi akarı malum bir müddet için malum bir ücret mukabilinde kiralamak bu kısmındadır.
İkinci kisımı: Mücevherat, nakit vasıtaları, kap, menkul manasında olan alet ve bunlar gibi şeyleri malum bir müddet için malum bir ücretle
kiralamak bu kısımdandır.
Üçüncü kısım: Hayvanları belli bir ücretle icare tutma bu kısımdandır.
Ücretle tutulan insanlar iki kısma ayrılır:
a) Hicri Hass yani özel işçi ve ücretli.
b) Eciri müşterek yani iki veya daha çok özel olsun ister tüzel olsun kimseler arasında ortak olarak ücretli ve işçi, birinci misalin örneği şöyledir:
Bir kimse veya köy halkı bir insanı kendisi için veyahut yalnız o köyün duvarlarını veya koyunlarını gütmek için malum bir üacretle belli bir
müddet için tutarlarsa, bu özel ecirdir. Köylünün rızaları olmadan veya o kimsenin rızasını almadan başkasının hayvanını gütmek üzere ikinci bir
kişi ücretle tutmak caiz değildir. Bir de sözü edilen özel işçi icare akdi esnasında hizmet edeceği yerde hazır olunduğu zaman iş sahibi kendisine
gördürsün ister gördürmesin veyahut o gün için iş olsun ister olmasın o-nun ücretini vermek mecburiyetindedir. Zira onun özel manada işçisi
olarak durmaktadır. Bu müddet içerisinde başka yerde çalışması caiz değildir. Bunun için onu ücretle tutan şahıs aralarında belli olunan müddet
içinde onun ücretini noksansız olarak vermek zorundadır. Fakat belli edilen müddet içinde bazı evkatta iş başı yapmaz veya vermiş olduğu işden
kaçarsa o zaman iş sahibi ona gelmediği veya gelip de iş yapmadığı saatlerin hakkım kazanmamış olduğu için ücretini vermez. Ortak olan işçi =



Eciri müşterek ise çalıştığı zaman ücrete hak kazanabilir, yalnız hazır görünmesi yeterli değildir. Zira hususi kuralda işçi olarak tutulmamıştır. Eciri
müşterek yani ortaklaşa işçi, verilen işi meydana getirmeden kendi ücretini isteyemez. Örneğin; dikmek için terziye verilen kumaş dikilmesi
bitmedikçe terzinin hakkı meydana gelmez ve dikimi bittikten sonra da teslim etmedikçe ücret isteyemez. Bunun gibi ayakkabı tamircisi bu da
ortaklaşa işçidir. Ona tamir için verilen ayakkabının tamiri tamam olmadıkça ücrete hak kazanmış olmaz. İcare verilen otel, ev, han ve bunun gibi iş
yerlerine ne niyetle kiraya verilmişse o niyet için kullanılır. Belirtilen niyete eşdeğerde veya ondan daha hafif bir meselede kullanılmasında bir
sakınca yoktur. Ve aynı zamanda da mal sahibinin buna itiraz hakkı da söz konusu değildir. İçinde kuru meyve satmak için kiraladığı bir dükkanda
attarlık veya manifaturacılık ya da manavlık yapabiliriz. Zira bu işlerin birbirine hepsi eşittir. Fakat eczane olarak iş yapacağını söz vererek

kiraladığı dükkanda marangozluk ve demircilik yapmaya kalkışırsa, bu iş ağır olduğu için mani olabilir.
[144]

Sanatkarın ve İşçinin ücretle tutulması durumunda yapılacak işin açıklanması da cehaletin ortadan kaldırılması için istenen bir husustur. Zira bir çok
işlerin yapılması için ücretle tutulma durumunda yapılacak işin malum olmaması münazaaya götürür. Öyle şey akdi bozar. Bir işçi tutup kendisine
yapacağı işin dikişi mi, çobanlık mı, yer kazmak mı ve bunun gibi bir iş mi olduğunu belli etmeyecek olursa akit sahih değildir. Şayet ücretle
tutulan kimse, eciri müşterek olsa ya işaret ve belirtmek ile veyahut cins, tür, miktar, niteliğin izahatı ile üzerinde çalışılacak şeyin bildirilmesi
lazımdır. Bir şahıs bir kuyu kazmak için bir kazmacıyla ücretle pazarlığı etse, kazılacak yerin kuyunun derinliğinin, nevinin ve genişliğinin belli
edilmesi lazımdır. Zira kazı işi bu hallerin birbirine ayrı ayrı olarak gösterir. Hanefilere göre menfaatlerin icara verilmesinde o işin belirtilmesi şart
değildir. Bir şahıs bir dükkan, bir ev kira olarak tutarsa orada ne gibi işler yapacağının açıklamasını yapmazsa bu icare sahihtir. O yerde o şahıs
bizzat kababileceği gibi kendisinden başkaların da ariyet veya icare olarak yerleştirilebilir. Orada eşyalardan başka şeyler de bırakabilir. Fakat o
yere boyacı, değirmenci, demirci gibi olan kimselerinin yerleştirmesi caiz değildir. Zira mutlak akitler de örfe göre yapılır, eciri müşterekte çobanın
ücretle tutulması gibi müddetin tayini şarttır. Zira müddetin tayini olmazsa anlaşmazlıkı meydana gelebilir. Müşterek boyacı ve müşterek terzinin
ücretle tutulmasında ise müddetin belirtilmesi şart değildir. Zira bu müddet açıklamadan önce akit yapılan şey malumdur. Has ecirde; onunla
meydana gelen akitte ise, iş yapılacak şeyin nevinin miktarı, cinsi ve sıfatının açıklanması şart değildir. Fakat onda yalnız olarak müddetin
belirtilmesi şarttır. Bunun gibi süt annenin ücretle tutulması durumu da öyledir. Sürenin belli olduğu zaman, işin miktarının tesbit edilmesi sahih
değildir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre: "Bir arada her ikisinin belirtilmesi yani tayin ve takdir edilmesi sahihtir." Bu kıyasa göre bir şahıs
diğerine:
Ben seni bu gün, bu elbiseyi dikmen veyahut bu gün bu elbiseyi boyaman veya bu gün bir ölçek unu ekmek olarak pişirmen şartı ile ücretle
tutuyorum" diyecek olursa; Ebu Hanife'ye göre böyle icare fasiddir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre de caizdir.
Bir şahıs bir bineği malum günler bir şehire gitmek üzere kiralayacak olsa, Ebu Hanife'ye göre bu, icare fasittir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre
caizdir. Ebu Yusuf ve Muhammed'in delillerinin izahatı böyledir: Makudun aleyh iştir. Zira maksad olur başka bir şey yoktur. Yapılacak iş de
malumdur. Müddetin mevzubahis yapılmasından maksat da acele ettirmektir. Bunun için müddenin üzerinde akit yapılmamaktadır. Bunun için
müddetin mevzubahis edilmesi akdin caiz olmasına bir engel değildir. Eğer icare, iş üzerinde meydana gelse şayet ücretle tutulan kişi bu işi
müddetin bitiminden evvel tamam ederse, ücretin hepsine hakkı vardır. Şayet o günde bitilmeyecek olursa, ertesi günü yapıp noksansız olarak
tamamlaması lazımdır.
Ebu Hanife'nin görüşü de şöyledir:
Bunlardan birisi iş, diğeri ise müddetdir. Bunların her birisi de kendibaşmda ma'kudun aleyh olabilir. Makudun aleyhin meçhuli akdin fasid
olmasına yol açar. Bununla beraber her birisinin ma'kudunaleyh olmasının mümkün olması durumunda, işin ve müddetin bir arada mevzubahis
edilmesinin mümkün olmadığı malumdur. Zira bunların her birisinin hükmü ayrı ayrıdır. Çünkü müddet üzerine yapılan akit o yapılmazsa bile yine
ücretin vacip olması lazımdır. Çünkü ücretle tutulan şahıs özel bir ecir yani işçi olur. İşin yapılması üzerine yapılan akit ise, ücretin iş ile vücubunu
meydana getirir. Zira bu konuda ecir, eciri has yani ortak bir ecir olur. Bunun için ma'kudunaleyh onlardan birisidir. Aynı zamanda bunlardan

birisinin diğerine tercih edilebilmesi mevzubahis değildir. Bunun için asıl olarak ma'kudunaîeyh malum değildir.
[145]

Hanbelilerin sözleri şöyledir:
Eğer icare bir duvarı örmek, bir gömleği dikmek, belli olan bir yere bir şeyi taşımak için yapılacak olursa, şayet ücretle tutulan hayvan gibi ameli
tespit olunan nevden ise, onun hem müdde hem iş üe beraber bir arada icaresinin takdiri caiz olur. Zira ücretle tutulanın ev ve arazi gibi yaptığı bir
işi yoksa, onun ancak müddet ile ücretle tutulması caiz olur. Ücret takdir edildiği zaman yapılacak işin takdiri caiz değildir. Zira bunların ikisinin
bir arada olması icardaki garan yani cehaleti fazla yapar. Çünkü müddetin bitiminden evvel iş tamamlanabilir. Şayet geri kalan müddet de ücretle
tutulan kişi çalıştırılacak olsa, akdin üzerinde yapıldığı şeyden ziyadesi yapılmış olur. Eğer geri kalan müddet çalışmayacak olursa, müddetin bir
kısmında çalışmayı terketmiştir. Kimi zaman da ücretle tutulan şahıs müddet içerisinde o işi bitiremeyebilir. Bu müdde-den sonra o işi
tamamlayacak olursa, tesbit edilen süresinden başka çalışmış olur. Şayet bu müddetin dışında çalışmayacak olursa, akdin üzerinde meydana geldiği
şeyi de yapmamış olur. Bu ise sakınılması mümkün olabilen bir garardır.
Malikiler ve esas kabul edilmiş Şafîilerin kavline göre:
Elbise dikmek ve bunun gibi işler için icarelerde müddeti ve işi bir arada söylemek caiz değildir. Örneğin; bir kişinin terziye: "Bu gün" veya "bir
hafta sonra" diyerek dikim müddetini belli etmesi caiz değildir. Şayet olursa icare fasit olur. Zira bu işin o gün veya o hafta dahilinde yapılması
mümkün olmadığı takdirde garan meydana getirir. Nasıl ki bir şahıs filan müddet olması şartıyle bir kafız yani bir ölçek birimi buğdayda selem
akdi yaparsa akit caiz değildir. Zira ağırlığın fazlası veya noksanlığı ihtimali meydana gelebilir. Bunun için akdin mutlak olarak kalması gerekir.

Ma'kudunaleyh'in şer'i olarak ve hakikaten elde edilebilir, olması.
[146]

Korkup kaçmış devenin, konuşmak maksadı ile dilsiz kimsenin ücretle tutulması durumunda olduğu gibi, gerçek olarak teslimine imkan olmayan
veyahut ay hali olan bir kadının mescidi süpürmesi, diş doktorunun sağlam bir dişi çekmesi, sihirbazın sihri öğretmesi maksadı ile ücretle tutulması
durumunda olduğu gibi. Şer'an teslimine imkan olmayan işler için icare caiz değildir. Bu meselede fakihlerin ittifakı birdir.
Ebu Hanife ve Hanbelilere göre muşa yani başkasının payı olan malın ortak olmaksızın ücretle tutulması caiz değildir. Örneğin: Evinin belli bir
payını veya ortak olunan evdeki payını ortaktan ayn olarak icare vermesi gibi, bu payın dörtte bir ve onun gibi belli «lan ile olmaması arasında



ayrım yoktur. Zira o pay, bir bütünün dahilinde karma karışık bulunmaktadır. Onun teslim edilmesi ancak ve ancak başkası ile beraber olması
durumunda tasavvuru olabilir. Aynı zamanda da başkası üzerinde de akit yapılmamıştır. Onun için şer'an o payına teslimi tasavvur olunmaz.
Ortaktan ücretle tutmaya gelince Ebu Hanife'den gelen meşhur rivayete göre caizdir. Zira üzerinde akit yapılan şeyin mühayee (menfaatini bölmeyi
örneğin; iki ortağın ortak olan arazilerinden nöbet cihetine birer sene faydalanmayı itiraf etmeleri gibi) söz konusu olmaksızın yerine getirilmesi
mümkün olmaktadır. Çünkü her bir evin faydası mesela, müstecerin yani kiracının mülkiyeti üzerinde zahir olmaktadır. Fakat bunun farklı iki
nedeni vardır. Bunun bir cüz'i mülkiyet nedeniyle olmaktadır. Öteki bir cüz'i ise icare nedeniyle olmaktadır. Bundan sonra ortaya çıkan hisseli
olması ise yine Ebu Hanife'den gelen meşhur rivayete göre, icareye tesir etmemektedir. Zira akdin caiz oluşunun maniiyeti olan hisseli oluş teslime
güç yetirilmemesi dolayısıyla söz konusu idi. Teslim edebilme gücü ise, akdin kalması ve devamı için bir şart değildir. Zira baştan beri akdin
yapabilmesi için şart koşulan her şey, akdin devamı için şart değildir. Ebu Yusuf, Muhammed ve fakihlerin cumhuruna göre şöyledir: Müşanın
ortağı olsun isterse başkası olsun mutlak olarak icaresi caizdir. Zira mûşa'nın bir faydası vardır. Onun teslim edilmesi ise ya tahliye veyahut
faydalan taksim etme ile mümkün olabilir. Nasıl ki bu satışta da caizdir. İcare ise satışın iki nevinden birisidir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre
caizdir. Zira müşanın kiraya verilmesi, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre caizdir. Fakat imama göre fasittir. Bir şahıs yoncalı olan bir araziyi, bir
sene müddet ile icare etse, bu icare caiz değildir. Zira arazinin teslimi ancak ve ancak malum bir zararın meydana gelmesi ile olur. Bu zarar da
yoncanın kökten kaldırılmasıyla olur. Şayet arazi sahibi yoncayı kaldırdıktan sonra teslim etse caizdir. Zira o zaman akdin caiz olmasına bir
maniiyet kalmaz. Örneğin; bir şahıs birisinin çatısında var olan bir kütüğü sahih bir alış-veriş ile alsa, satıcının kendisi o kütüğü söküp alıcıya teslim

ederse, o akit caiz olur. Her iki halde de alıcı bunu kabul etmek zorundadır.
[147]

Bir şahıs bir başkasını alım ve satım işini görmek için ücretle tutsa, bu icare caiz değildir. Zira alım-satım tek bir kişi ile tamam olmaz. Aksine bu,
biri satıcı diğeri alıcı olmak üzere akti yapan iki kişi ile tamam olur. Öyle bir şeyi bir şahıs tek başına meydana getiremez. Bunun için bu işi bir
arada yapmak üzere ücretle tutmak fasittir. Çünkü ücretle tutulan şahıs, faydasını bizzat meydana getirmeye kudreti yoktur. Aynı zamanda onu
ücretle tutan da ondan beklediği faydayı da alamaz. Bunun örneği akit bir kişinin bizzat taşıma kuvveti yokken, bizzat taşımak için belli bir
keresteyi taşımak için ücretle tutması gibidir. Eğer muste'cir alım ve satım işi için bir müddet belli etse akit caizdir. Zira icare akdi, müddet faydası
için yapılmıştır. Aynı zamanda da bu da maludur.
Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre: damızlık olarak kullanmak için erkek hayvanın ücretle tutulması, eğitilmiş köpeğin eğitilmiş doğanın avcılık
maksadıyla ücretle tutulması sahih değildir. Zira bunların faydası, ücretle tutan için sağlanacak bir halde değildir. Çünkü damızlık hayvanın
döllenmeye zorlanma imkanı olmadığı için, doğanın ve köpeğin de avlanmaya zorlanma edilmesi de mümkün değildir. Bir de Rasûlü Ekrem

(s.a.v.) Efendimiz damızlık hayvanın ücretini yasaklamıştır. 
[148]

İmam Malik'e göre icare belli bir müddet için yapılırsa, o caiz olur. Zira bunu öteki faydalar gibi beraber zikredilen müddete benzetmektedir.
Üzerinde akit yapılan faydanın şeriata göre mubah olması: Bir kitabı okumak, görmek, ondan nakil almak için ücretle kiralamak, mesken olarak
kullanmak için bir evi kiralamak avlamak için ağı kiralamak ve bunlar gibi diğer şeyler... Bu şartlar fakihlerin ittifakı ile şu fer'i konular meydana
çıkar: Bir kişinin haram oyun, eğlence ve büyünün öğretilmesi, haram şiirin öğretilmesi, haram bid'atların istinsahı yani kopya edilmesi, şarkıcı
ağıtçı kadının şarkı söylemesi ve ağıt yakması için ücretle tutulması, masiyet için olur. Masiyet yani günah ve isyan olan bir iş ise, akitle bir hak
meyda na getiremez. Ağıt: Ölen-bir kimsenin iyilikleri ve onun ölümünden duyulan acılan yapıp dökmek üzere söylenen söz ya da okunan ezgi,
yazılan yazı, sağu, mersiye, ağlama, ağıtçı ise bazı yerlerde ölüye ağıt söylemek üzere getirilen kimse, soğucu, ağıtlama: Ölmüşleri anmak için
düzenlenen törende okunan övgü, şarkılar ve ağıtları yazmak için ücretle tutmak ise, yalnız olarak Hanelilere hastır, onlara göre caizdir. Zira
yasaklanan şey, ancak ve ancak şarkı ve ağıttır. Bunların yazılması değildir, bu kıyasa göre fıkhi kaide budur. Bir günah üzerine ücretle tutmamak

gerekir.
[149]

Aynı şekilde zulmen bir kişiyi öldürmek, hapsetmek, dövmek yahut başkaca ne gibi bir haksızlık için ücretle adam almakta caiz değildir. Zira bu,
günah işlemek için ücretle almaktır. Bunun için üzerinde akit yapılan şey şer'an elde edilebilen bir şey olmaz. Eğer fiil haklı bir flil olursa, bir
kişinin başkasını bir uzvu kesmek için ücretle tutması halinde olduğu gibi, caiz olur. Zira bu elde edilebilir, bir şeydir ve yeri malumdur. Kısas için
ücretle almak ise Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre caiz değildir. Zira boynunu vurmak suretiyle öldürmek, bazan boyuna isabet edip meşru
olabileceği gibi, boyundan başka bir yere isabet edip yasak bir şey de olabilir. Zira o takdirde bu insana müsle (yani işkence ve kesilmemesi lazım
iken organların kesilmesi) olur.
Muhammed'e göre ise akit caiz olur. Zira kısas boynun kesilmesidir.
Boyun da bilinen bir şeydir. Bunun için üzerinde akit yapılan şey makdu-ru isticame kısmında olur. Bunun gibi zimminin müslüman olan bir
memlekette müslüman bir kimseden insanlar bir yeri kilise yapmak için ücretle icare tutmak veyahut kumar oynatmak yahut şarap satmak için
kiralaması caiz değildir. Zira bu icare günah içindir. Bütün fakihlere göre öyledir. Ebu Hanife'ye göre Irak civarındaki kilise için icare tutması
caizdir. Zira onun zamanında Irak civarının halkının ekserisi mecusilerinden meydana gelen zimmet ehli idi. Bu durum için müslümanlan her hangi

bir surette küçük düşürmüyor aynı zamanda da hafife alınmalarına sebep teşkil etmiyordu.
[150]

Yapılacak iş işçi üzerine kiralamadan evvel farz ve vacip olmamalıdır. Bu kıyasa göre, şayet kira akitten evvel ücretle alman kişi için farz veya
vacip olarak yerine getirilmesi lazım gelen bir şey olursa, icare sahih olmaz. Zira bir kişinin zaten lazım gelen bir işi yapması halinde, o işi yaptığı
için ücreti hak etmesi sözkonusu değildir. Bu, onun üzerinde ödemesi lazım gelen bir borcu vermek gibidir. Bu kıyasa göre namaz, oruç, hac,
imamet, ezan, Kur'an okutmak gibi itaatlar ve Allah'a yaklaş-tuıcı ameller için kira ve icare sahih değildir. Zira farz olan bir amel için ücretle
tutulmuş olur. Bir de ezan, kamet, imamet, Kur'an'ı öğretmek ve ilim için ücretle tutmak, insanları cemaatle namaz kılmaktan Kur'an'ı öğrenim ilim
tahsil etmekten uzaklaşmaya sebep teşkil eder. Osman b. Ebi'1-As'm şöyle dediği rivayet edilmektedir: "Peygamber (s.a.v.)'in bana yaptığı son
tavsiyesi, ezan için ücret almayan bir müezzin edinmem oldu." Tirmizi buna: "Hasen bir hadistir" demiştir. Bu konuda Hanefilerin ve Hanbelilerin
ittifakları vardır. Bu meselede Hanefilerin kaidelerinden birisi şöyledir: "Taat ve ibadet için ücretle tutulan kişi ücrete hak sahibi olmaz. Bir kişiyi
üzerinde vazife olan bir işi yapmak için ücretle tutmak caiz değildir. "Bir şahıs hanımını evin hizmetini görmek için bir ay müddet ile ücretli tutacak
olsa bu ica re caiz değildir. Zira bu vazife onun üzerinde zaten vardır. Daha sonradan gelen imamı muteehirun olan alimleri, öğretmenin kendi



zamanında, Kur'an öğretmek mukabilinde ecr-i misil almasının caiz olduğu fetvasını vermişlerdir.
[151]

İmam Malik ve İmam Şafii şöyle' demektedir: Kur'an öğretmek mukabilinde ücretle tutmak caizdir. Zira bu, malum bir işi yapmak üzere malum bir
bedel mukabilinde ücretle tutmaktır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) birisini bildiği Kur'an-ı Kerim'i öğretmek mukabilinde evlendir-miştir. Bunun için
Kur'an-ı Kerim'in ivaz yani bedel olarak kabul edilmesi caiz demektir.
Rasûlüllah (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur:
Kendisi için ücret almanızın en hak olduğu şey Allah'ın kitabıdır. Ve bu sahih bir hadistir."
Ayrıca Ebu Said el-Hudri'nin malum olan bir ücret mukabilinde Fatiha sûresi okuyarak bir kişiyi tedavi ettiği ve kişinin iyileştiği sabittir.
Arkadaşları bu ücreti almış onu Rasûlüllah (s.a.v.)'e götürmüş, durumu ona sormuşlar o da şöyle buyurmuştur: 'Yemin ederim. Kimisi batıl bir söz
söyleyerek ücret almıştır. Fakat sen hak bir söz okuyarak ücretini almışsın, onu yiyiniz, kendinizle beraber bana da hisse bırakınız. Bir de Hz. Ali
Allah onu takrim etsin ve ondan razı olsun. Şöyle demektedir: Haklardan en fazla olan hakkı öğretmenlerin hakkı görüyorum. Bütün
müslümanların üzerinde bunun ezberlemesini tesbit etmiştir. Vallahi keramet cihetiyle o öğretmene hediye vermek gerekir. Hatta ve hattaki bütün

harflerin başına bin dirhem vermek gerekir.
[152]

Hanefî mezhebinde el-Kenz müellifi şöyle demektedir:
Günümüzde fetva Kur'an Öğretmek için ücretle tutmanın caiz olduğu şeklindedir. Bu, sonradan gelen Belh alimlerinin de fetvalarıdır. Malikiler
ezan ile beraber imamet ve mescitte geceleyin namaz kılmak için ücret almayı caiz olarak kabul etmişlerdir. Fakat tek başına namaz için ücret
almayı caiz kabul etmezler. Bu da vacip olmayan fiillere göre demişlerdir. Nasıl ki onlar ve şafıiler, Rasûlüllah (s.a.v.)'in bir sahabenin başkası
adına haccını kabul ile karşılığından dolayı, hac mukabilinde ücret almayı da caiz olarak kabul etmişlerdir. Farz olan namazlarda imamlık yapmakta
ise, Şafiilere göre icare caiz değildir.
Malikilerin en meşhur kavline göre ezandan ayrı yalnız namazlar içinde icare caiz değildir. Dil, edebiyat, matematik, yazı, fıkıh, hadis ve bunlar
gibi şeylerin öğretimi, mescidlerin, köprülerin, kervan sarayların yapımı için ücretle tutmak ittifaki olarak caizdir. Zira bunlar ne farz ne de vacipdir.
Bazı evkatta bunlar Allah'a yakınlaştırıcı bir amel oldukları gibi, bazı evkatta da yakınlaştırıcı amel değildirler. Hanefilere göre ölüyü yıkamak için
ücretle tutmak caiz değildir. Zira bu yıkamak vacipdir.
Kabirlerin kazılması, cenazelerin taşınması için ücret almak caizdir. Şafıiler bir ölünün teçhiz ve defni için icareyi caiz olarak kabul ederler.
Teçhiz ise, gusül ve kefenlemeyi de şamil gelmektedir. Zira bunlar gibi farzı kifayedir. Vacibin malum olan bir kişi tarafından yapılmasının belli
edilmesinde de bir beis yoktur. Zira bu zaruret gibi olur. Zaruret içinde bulunan kişiye belli etmesi durumunda yiyeceğinden yedirir ve bedelini de
ödetir.
Hac, umre ve zekat dağıtımından başka, niyeti vacip olan mamaz, oruç ve imamet gibi ibadetler için kiralamak sahih değildir. Zira bunlar Allah'a
bağlı olan ibadetlerdir. Eğer para karşılığında yapılırsa o zaman ibadet niteliğini ve vasfını kaybeder. Kur'an-ı Kerim'i okutmak, muayyen
kimselere dini dersleri vermek, ezan okumak, meyyiti teczih etmek gibi farz-ı kifaye olan ve niyeti vacib olmayan şeyler için isticar etmek caizdir.
Fakat bir memlekette Kur'an-ı Kerim'i öğretecek veya dini kitapların dersini verebilecek bir kimseden başka hiç kimse olmazsa, kendisine öyle
dersler farzı ayn olduğu için para karşılığında okutması caiz değildir. Örneğin; Amerika, Avrupa ve beşinci kıtanın bir çok yerinde olduğu gibi.
Zira öyle bir durumda Kur'an-ı Kerimî ücretsiz okutmak gerekir. Her halükarda belli olan kimselere Kur'an-ı Kerimi ve dini meseleleri ücretli
olarak okutmak caizdir.
Annesinin sütü yeterli olmadığı için veyahut annesi hasta olan veya Ölen bir çocuğu emzirmek üzere süt annesi icare tutmak caizdir. Zira bu
ihtiyaçlardan sayılır. Kocanın kendi hanımını, ondan meydana gelmiş çocuğunu emzirmek için ücretle tutması caiz değildir. Zira bu iş çocuğuna
hizmet etme mukabilinde bir ücret tutma olur. Süt ise hizmetin kapsamına dolaylı olarak dahil olur. Bunun için kadın kendisi ile Allah arasında
vacip olan bir işi yapmak üzere ücretle tutulmuş olur. Ücretle tutulan kişini yapmış olduğu işten menfaatlanması lazımdır. Eğer işten menfaat
görürse caiz değildir. Zira bunlar, yapan bir kişi kendisi için amel yapmaktadır. Nasıl ki bir kişinin bir başkasını, bir kafız miktarı buğdayı ondan
çıkacak bir miktar un mukabilinde veyahut yağından malum bir miktarını almak mukabilinde susam sıkması için ücretle tutması sahih olmaz. Zira
bu konuda ücretle tutulan şahıs, öğütme ve sıkma suretindeki işinden bizat menfaat görmektedir. Bunun için a kendi kendisi için çalışmış olur.
Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in değirmencinin kafizi-ni nehyettiği rivayet edilmiştir. Aynı zamanda bu Şafii'nin görüşüdür. Hanebilerin görüşü de öyledir.

Malikilerle Hanbelilere göre ise şayet öl çek belil ise, bu caizdir. Onlara göre hadis sahih değildir.
[153]

Köylerde çiftçilerin ekini döven veyahut bir yerde başka bir yere taşıyan kişilere buğdayın bir payını vermeleri şeklindeki teamülleri de bu
nevidendir. Hanbeliler bunu caiz olarak kabul etmişlerdir. Menfaatin icare akdi ile elde edilmesi, adet olan ve kastı cihetiyle gözetilen bir şey olması
ve insanlar arasında bununla ile teamülün elde edilmesi: Üzerinde elbiseleri kurutmak, gölgesinde menfaat görmek için, ağaçların icare-leri caiz
değildir. Zira bu ağaçtan maksad cihetiyle gözetilen bir fayda değildir.
Üzerinde akit olunan yerin şartv
Menkul yani taşınabilir olması durunmunda kabzedilmiş olması lazımdır. Şayet kabezdilmemişse, icareye vermek sahih olmaz. Zira Peygamber
(s.a.v.) kabz olmayan şeyin satışını nehyetmiştir. İcare ise bir nev satış olduğu için, nehiy ona da şamil gelir. Eğer icare alman şey bir akar olsa,
fasid satış konusunda izah ettiğimiz gibi suretteki görüş farkları söz konusudur. Ücretin kıymet taşıyan ve belli bir mal olması lazımdır. Bu
meselelerde alimlerin birliği vardır. Bu şartın ihtirazi kayıtlan satış akdinde görüldüğü gibi malumdur. Ücretin malum olmasının şart
koşulmasmdaki asıl neden, Peygamber (s.a.v.)'in:
"Her kim bir ücretli tutarsa ona alacağı ücreti haber versin."
Ücretin bilinmesi ise ancak işaret ve tayin ile veyahut açıklama ile meydana gelir. Ebu Hanife'ye göre taşımayı ve masrafı gerektiren durumlarda
ücretin ödenme yerinde bilinmesi de gerekir. Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre, sadece akdin yapıldığı yer, ödeme yeri olarak belirlenmiş olur. Bir
kimse bir kişiyi malum bir ücret ve yemeği mukabilinde tutacak olursa veyahut bir bineği belli ücreti ve yemi karşılığında icare etse, bu caiz
değildir. Zira yiyecek veyahut yem ücret olur. Bunun miktarı da belli değildir. Malikilere, öyle şeyler insanlar arasında bir örf ve adet olduğu için

caiz olarak kabul etmişlerdir.
[154]



Bir şahıs yiyeceği ve giyeceği mukabilinde bir sütanneyi ücretle tutacak olsa kıyasa göre caiz değildir. Bu Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşüdür.
Zira buradaki olan yiyecek ve giyecek ücret dolayısiyle meçhul olduğu için caiz değildir. Fakat Ebu Hanife nas ile bunun caiz olduğunu istihsan
olarak kabul etmiştir. Bunun misalini nas ile tesbit etmiştir.
Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Çocuklarınızı sütanneye emzirmek isterseniz maruf ile verdiğinizi teslim şartıyle üzerinize bir vebal yoktur.
[155]

Cenab-ı Allah süt emzirme hususunda günahı mutlak olarakkal-dırmış söylemektedir. Ücretin böyle bir halde meçhul olması münakaşaya
götüremez. Zira örfe göre süt annelere kolaylıkla muamele edilir ve çocuklara merhamet dolayısiyle onlara müsamaha gösterir. Onun için bu, bir
kömeden alman ölçeğin meçhul olduğu gibidir. Bu görüş Maliki, Şafii ve Hanbelilerin görüşüdür. Cumhura göre eğer kasap hayvanın derisi
mukabilinde değirmenci kepek mukabilinde veyahut bir ölçek buğday mukabilinde ücretle tutulacak olursa bu icare fasid olur. Zira derinin sağlam
çıkıp çıkmıyacağı meçhuldür. Bir de ince mi, kalın mı yine o da meçhulur. Aynı zamanda miktarı da belirsizdir. Zira bazı evkatan buğday taneleri
kurtlanmış olabilir. Bunun için bedel meçhul olduğu için icare sahih olmaz.
Başka bir dayanağı ise Peygamber (s.a.v.) de damızlık hayvanın ücreti ile değirmencinin aldığı unu nehyetmiştir. Malikiler öyle icareyi caiz olarak
kabul etmektedirler. Zira bu misalde kişi değirmenciyi miktarı malum yenecek şeyin bir kısmı karşılığında ücretle tutmuştur. Zaten değirmencinin
ücreti de alınacak olan o kısımdır ve bu da malumdur.
Hadiste karşılık ise, o kafızin miktarının malum olmadığı kısımlar içindir, diyerek cevaplar vermişlerdir. Boşaltma karşılığı ücret almak: Günümüze
ve örfümüze göre: Boşaltma veyahut el veya ayak çekmesi (Türkiye'de hava parası) meşhur olan şeyler mukabilinde bir hak alınmasında
görüşümüze göre şer-i olarak bir beis yoktur. Zira ücret ile kiraya veren mal sahibi kiracıdan boşaltma veya huluv mukabilinde malum bir miktar
mal almak hakkı olur ve alınan bu miktar akitte şart edilmiş ücretten peşinen verilen bir pay olarak kabul edilir. Bundan sonra aylık veya yıllık
verilecek olan miktar ise, peşin olarak verilen paya göre ödemesi vadeli olan asıl ücreti tamame edici bir cüz olarak sayılır.
Kiracının isticar ettiği akarın ona ait menfatinden onun yerine geçecek başka bir kişi namına boşaltma etmesi mukabilinde aldıkları da caizdir.
Şafiiler satış akdi sığasına dair açıklamalarında buna yakın bir ifade kullanarak şöyle demektedirler. Araziyi gübrelemek için necasetlerden
faydalanma hakkından feragat edilmesi halinde sigarım şart koşulması. Örneğin; "Ben bu husustan elimi çekiyorum" söylemesinin şart koşulması,
uzak olmadığı gibi, elin veya ayağın çekilmesi mukabilinde ivazın alınmasının caiz olması da uzak değildir. Görevlerinden boşaltmada olduğu gibi,
ancak kamilen bunlar şer'an üzerinde birlik edilen akid müddeti etrafında olmakla ve kiracının öteki adına bir ivaz muka-beliği vazgeçmesi sahibin
rızasıyle mukayyettir.
Hanefılere göre şuf a hakkı gibi mücerret haklar mukabilinde ivaz almak caiz değildir, bu şekilde de haklan satışı ciz değildir. Fakat Hane-filerin
çoğuna gören mal mukabilinde imamet, hatiplik, müezzinlik ve bunlar gibi görevlerde boşaltmanın caiz olduğu fetvasını vermişlerdir. Bu fetvanın
delili ise zaruret, insanların bunu gelenek ve görenek durumuna getirmesi ve hanımın kendi nöbetini kumasına terketmesine kıyas olarak
belirtmiştir. Zira bunların her birisinin bir hakkı düşürülmesidir. Aynı zamanda vakıflar üzerinde nâz;ırlık yapan vakıf mütevellisi, hakimin
karşısında kendisini azledebilir. Nazırlık ve diğer vazifelerden başkası kadına boşaltma da azlin nevindedir. Bir ived mukabeliği boşaltmada

bulunmak gelenek ve göreneklerce bir özelliktir.
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Öteki cihetinden Maliki âlimerinden müteahhir olanlarına ait bağlı "Tunuslularca halevat ve inzâlât hakkında bir cümle takrir ve fetvalar" unvanı

altında bir risalede Maliki mezhebinin Tunus müftülüğünü yapan İbrahim er-Reyahi 
[157]

 ile Tunus kadısı Şeyh Muham-med es~Senusi, örf ve
adet ile amel ederek halevat mukabilinde bedel almanın caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Zira kiracı fayda alınmasında sahibdir. O icare gibi bedel
mukabilinde ondan boşaltma yapabileceği gibi, ödünç gibi mukabelesizlik olarak da ondan boşaltma edebilir. El-Benani, el-Berzeli'den vazifeden
feragatin caiz olduğunu meydana geti ren şeyler nakletmektedir. Şeyh Muhammed Bayram şöyle söylemektedir! Fakat huluv yani boşaltma ile
menfaat ile ilgili olduğundan malın mülkiyeti meydana getirmemektedir. Halevat, inzalat ve celse, anlamları aynıdır. Bunun tafsilatı şöyle olur; asıl
malın sahibine parayı ödeyen kimse fayda görmekte sahip olup; malın kendisi üzerinde de sahibin mülkiyeti devam eder. Şu halde aslolan mal bir
arazi ise, bu faydalanmak hakkında bazı kişilerin tabirine göre "el-inzal" terimi söylenir. Şayet dükkan veya ev olursa, Faslılardan başka bunun

hakkında "el-huluv" söylenirler. Faslılara göre dükkanlar hakkında "el-celse" tabiri söylemektedirler.
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1- Ücretin Ma'kudunaleyhin Cinsinden Olsın Bir Menfaat Olmaması:
 
İkamet etmenin ikamet etme mukabilinde, hizmetin hizmet mukabilinde, binmenin binme mukabilinde, ziraatin ziraat mukabilinde olması gibi. Bu
şekildeki olan şart Hanefilere göre faiz   usulünün başka bir usulüdür. Onlara yalnız cinsin birliğini nesie faizinde akdin haram kılınışı için delil
olarak kabul etmektedirler. Nasıl ki faiz konusunda bunu görmüş bulunuyoruz, bu usulün icarede uygulanışı şöyledir:
Hanefilere göre bu akit faydanın meydana çıkmasına göre ardarda tahakkuk etmektedir. Onun için akit esnasında faydalanmak mevcud değildir.
Akdin taraflarından her ikisinden birisinin kabzı daha sonraya bıraktığından nesie faizi de gerçekleşmektedir. Yalnız olarak cinsin, Şafiilere göre
faiz nedeniyle akdi haram kılmadığını görmüş bulunuyoruz. Bunun için Şafiilerce bu şekildeki olan akit caizdir. Ve onlara göre bu şekildeki olan
şartın koşulması mevzubahis değildir. Aktin rüknüyle alakalı şart: Akdin aktin istemediği ve akde lazım olmayan herhangi bir şarttan uzak olması
lazımdır. Örneğin; ev sahibi ben bu evde bir ay kaldıktan sonra, kiracıya teslim etmek yahut bir bineği bir ay bindikten sonra da mustecire teslim
etmek, yahut bir araziyi ektikten sonra kiracıya teslim etme vb. şartlarla icare verecek olursa bu icare fasid olur. Zira ileri sürülen bu şart ne akdin
gereğidir ne de akde dengtir. Zira bunun mukabilinde bir bedel yoktur. Yalnız fazladan bir fayda bulunmaktadır. Şu halde bu ribadır ve onda ribanın
şüphesi vardır. Bu her biri ise akdi fesada götürür. İcare akdinin bağlayıcı olarak devam etmesi için iki şartı vardır:
a) İcar edilen ayn'ın ondan faydalanmayı iptal edecek bir kusurdan temiz olması. Eğer kirada faydalanmayı tehlikeye götürecek bir kusur meydana
gelse o zaman kiracı kendi keyfindedir. İsterse icareyi sürdürmek ile ücretin hepsini vermek yahut o icareyi feshetmek arasında bir muhayyerlik
vardır. Zahir rivayete göre evin bir duvarının yıkılması yahut bir odanın yıkılması ile ücretin sakıt olmayacağıdır. Fakat evin hepsi yıkılsa veyahut
değirmenin suyu kesilse veyahut ekin ve hayvan sulamak için sudan menfaat nöbeti kesilecek olsa, o zaman icare akdi batıl olur. Zira



ma'kudünaleyh meydanda yok olmuştur.
Hanefilere göre, akit batıl olmaz. Fakat batıl etme hakkı meydana gelmiştir. Zira ma'kudünaleyh geri dönüşü düşünülebilecek bir surette elden
çıkmıştır. Bunun için bir kişinin bir şey satın alıp daha kabzetmeden evvel kaçması benzeri gibi olur. Örneğin; kiralanan bir evde, mesela oraya
çadır kurmak suretiyle faydalanması mümkündür. Eğer kiracı icare akdini iptal etmeden evvel ayp ortadan kalkarsa örneğin; icare verin kimse evin
yıkılan bölümü bir daha yaparsa, bineğin sakatlığı geçer, hasta hayvan iyileşirse müstecirin fesih serbestliği batıl olur. Zira akit devam etmektedir.
Bir de serbestliğin olmasını gerektiren şey ortada yoktur. Şayet ayıp faydalanmaya zarar veren nevinden olsa, o zaman müstecir için fesih hakkı
vardır. Zira Öyle şeylerde noksanlık ma'kudunaleyhe rucu eder. Eğer ayıp müstecirin menfaatma zarar vermeyen kısımdan olsa, evin mesken
olarak kullanılışında kendisinden yararlanılmayan etraflarındaki olan duvarının yıkılması gibi. O zaman fesih hakkı onun için yoktur. Fesih
ortasında icare veren şahıs meydanda olsa, o zaman müstecir feshi yapabilir. Fakat icare veren kişi hazır olmazsa ve icar edilen şeyde feshi
getirebilecek bir hal meydana çıkarsa, o zaman müstecirin fesih hakkı yoktur. Zira aktin feshedilmesi ancak ve ancak akdi yapan tarafların
mevcud olması ile yahut onlann yerini tutan kimselerin hazır olmasıyla caiz olabilir. Evin yıkılması yahut çökmesi halinde ise, o zaman müstecir -
icare veren olan kimse ister hazır olsun ister olmasın- oradan çıkma hakkına sahib olabilir. Aynı zamanda bu da fesholmasmın kaynağı

olabilir.
[159]

Akitte toplu olarak meydana geldikten sonra, yararlanmadan akün farklılığı ortaya gelirse, yine müstecir için fesih hakkı vardır. Zira akit, üzerinde
akit yapılan şeyler olan faydalanmadan ayrılıp paydalan-mıştır. Akitteki ayrılık yani safkanın paylanması serbestliği getirir. Bu kıyasa göre; her
hangi bir şahıs birtek akitte iki ev kiralayacak olsa, her iki evden birisi çökse veyahut müstecirin, onların birisinden menfaat-lanmasını mani eden
bir durum ortaya çıksa veyahut bir kişi bir ev kiraladıktan sonra, mueccir yani kiralayan o evin bir odasını teslim etmek istemese, bu şekildeki olan
müstecir kendi aleyhine akdin bölünmesi için akdi feshetmek hakkına sahib olabilir.
 
2- İcareyi İptali Caiz Yapan Bir Özrün Meydana Gelmemesi:
 
Akdin her iki akideyn tarafından her ikisinden birisinin veyahut ücretle tutulan şeyde akdi yapan lehine akdi feshetme hakkını meydana getiren bir
özünün meydana gelmesi durumu da olduğu gibi.
Hanefilere göre Özür nedeniyle icare iptal edilebilir. Zira özür ortasında icarenin iptal edilmesi bir ihtiyaç kısmındadır. Ulemanın cumhuruna göre
icare satış gibi lazım olan bir akittir. Bir aybın var olması veyahut yararlanmanın elde edilebileceği yerin ortadan kalkması gibi hakiki bir husus
olmadıkça akdin her hangi bir tarafı onu fesh etmez. Şafîilerin bu meselelerde ifadeleri şöyledir: İcare şu özürler nedeniyle iptal olmaz. Bir evi icar
e-den bir müstecirin sefere çıkması, üzerinde yolculuğa gitmek maksadı ile bir binek kiralayanın hastalanması yahut kiralayan kimsenin hamamı,
külhanım tutuşturacak yakıt bulunmaması gibi. Zira bu işlerde ma'kudu-naleyhe bir zarar meydana gelmektedir. İcarenin feshi ancak ve ancak
ma'kudunaleyhin ortadan kalkmasıyle meydana gelir. Bu da fayda görmek veya menfaattir. Muayyen hayvan ve işçinin ölümü veya evin yıkılması
gibi. Fesih ise geçen dönem hakkında olmaz. Fakat gelecek veya icar edilen şeyden aybın var olması durumunda söz konusu olur. Şu halde
hayvanın kaçması yahut serkeşliği veya ısırıcı olması yahut yürürken bineğin tökezlemesi, topallaması, görme zayıflığı, cüzzam yahut baras gibi
ayıplardır. Hanefüer icareyi iptal etmek için, özürleri üç kısma ayırmışlardır.
 
a) Müstecir Yani Kiracı Tarafından Özür:
 
Müstecirin kendi zanaatını değiştirip başka bir zanaata geçmesi yahut müstecirin iflas etmesi. Yahut ziraatçılığı bırakıp alış-verişe geçmesi veyahut
bir meslekten başka bir mesleğe geçmesi gibi. Zira iflas e-den veya bir işi değiştiren bir kimsenin kiraladığı şeyden faydalanması ancak ve ancak bir
zarar ile meydana gelir. Örneğin; bir kişiyi elbiseyi dikmek için ücretle tutsa, yahut bir şahsı elbiseyi temizleyip ütülemek için ücretle tutsa veya
mülkünde kazı ve bina çalışmak için tutsa yahut dişini çekmek için tutsa yahut kan aldırması yahut hacamat yapması için ve bunlara benzer bir işi
yapması için ücretle tutsa, sonra bu işi yapmaması için kararını verirse, o zaman sözü geçen öyle şeylerden birisini yapmak mecbur olmadığı için,
öyle icareyi feshetme hakkı vardır. Zira ücretle tutmuş olan kimse o şeyden zararı olduğu için ve aynı zamanda yararlanmanın olmadığı içindir.
 
b) Müeccir Yani Kiraya Veren Tarafından Özür:
 
Örneğin; müeccirin, üzüntü veren bir borcun altına girmesi ve borcunu düzeltmek için ancak ve ancak kiraya vremiş olduğu o şeyi satması ve onun
parasından borcunu ödeyebilecek durumda olması gibi. Bu konu, borcun icareden evvel ikrar ile yahut delil ile sabit olması yahut icare akdinin
daha sonra yapıldığının kaynağı ile sabit olması halinde söz konusudur.
Ebu Hanife'ye göre yalnız ikrar ile de öyledir. Ebu Yusuf ve Mu-hammed'e göre icareden sonra borcun ikrarı ile sübutu kabul olmaz. Zira öyle bir
ikrar şüpheyi ve ithamı meydana getirir, bu kısmın diğer örneği: Müeccir yani kiralayan bir şey satın alır, daha sonra onu kiraya verir ve bundan
sonra o şeyde bir aybı gördüğünü farkederse bu vaziyetle icareyi iptal edip ayıp nedeniyle o şeyi geri verme hakkı vardır. Sefere çıkmak veya bir
memleketten başkasına taşınma, bir akarda icare akdinin iptal edilmesini müeccir için mubah yapan bir özür değildir. Zira müeccirin mevcud

olmaması halinde de akarın menaatinin elde edilmesinde bir beis yoktur.
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Hamalın veyahut deve kiralayan kimsenin, yükü götürmesinin ona zarar verecek bir surette hastalanması. Ebu Yusuf un görüşüne göre bir özür
sayılır. Zira hamaldan ve deveyi kiraya verenden diğer binek veyahut deveye bunların yerine geçecek kimsenin meydana gelmesi ancak ve ancak
bir zarar ile meydana gelir., Akit ile de zarara müstahak olunmaz. İmanı Muhammed ise el-Asl kitabında devesi üzerinde taşıyanın kendisine zarar
verecek bir şekilde hastalanmasını ise özür olarak kabul etmemiştir. Zira bu şekilde deve kiralayan kişinin develeriyle bizzat çıkması akit ile
kazanılan bir hak olmaz. Develeriyle başkasını gönderme hakkı vardır.
 
c) İcar Ve Tutulan Ayn'a Yani Malın Bizzat Kendisine Yahut Eşyaya Ait Olan Özür:



 
Örneğin; bir şahıs malum olan bir müddet çalışmak için bir kentte bir hamam kira olarak tutsa daha sonra o kentin halkı oradan göç etse, o zaman
mustecirin kiralayan ücreti vermesi vacip değildir. Bir de bir kişi kölesini bir müddet ile yani bir sene müddet ile ücretle çalıştırılmak cihetiyle
verse, bu seneden altı ay sonra o köleyi azad etse, bu durumda köle kendi keyfindedir. İsterse sürdürebilir, isterse de fesh edebilir. Şafîilere göre
ise, icarenin iptal olmamasıdır. Zira azad edilmek bizzat kişiye ait bir şeydir. Menfaatlar ise azad etmek zamanda kölenin sahibine ait değildir. Şu
halde köle azad edildikten sonra kölenin ican iptal etme serbestliği yoktur. Zira onun sahibi kayıtsız olarak mülkiyeti altında olan bir şeyde tasarruf
etmiştir. Onun için bu tasarruf iptal olmaz. Hanefîlere göre icare bağlayıcı bir akittir. Ancak ve ancak bir özür nedeniyle feshi caiz olur. Zira
Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Akidlerinize bağlı kalınız. 
[161]

İptal ve fesih ise asıl itibariyle akitleri yerine getirmek kapsamında değildir. Alimlerin cumhuruna göre icare; lazım olan bir akittir. Fakat diğer
lazım olan akitlerin iptal edildiği şeylerle iptal olur. Ondan bir ay-bin varlığı yahut menfaatin elde edilme mahallinin ortadan kalkması gibi. Zira
yüce Allah; "Akitlerinize bağlı kalınız." buyurmuştur. Başka bir görüşe göre icare, menfaatlar üzerine yapılan bir akittir. Bu görüşe göre nikaha
benzemektedir. Zira bu karşılıklı bedel mukabilinde yapılan bir akittir. Şu halde satış gibidir. İptali olmaz. Şu halde Hanefîlere göre icare akdi ile
müstecir olsun veya kiralayan kimse olsun, bunların her birinin Ölümü ile fesholur. Zira bu akdin üzerine devam edecek olursa mustecirin akit ile
malik olduğu menfaat veyahut kiralayanın akdiyle sahip olduğu ücret, akit nedeniyle akdi yapandan öteki tarafından ha-kedilmiş olur. İşte bu da
caiz olmaz.
Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre şöyledir:
"Akit taraflarından her hangi birisinin ölümüyle icare akdi batıl olmaz. Zira icare akdi lazım olan bir akittir. Karşılıklı bir ivaz aktidir. Akdi
yapanın ölümü ile batıl olmaz. Zira satışta olduğu gibi batıl olmaz. Şu halde sahih bir icarenin hükmü, menfaat mülkiyetinin müstecir için belli
edilen ücretin mülkiyetinde müeccir yani kiralayan için sabit olmasıdır. Zira icare karşılıklı bir bedel akdidir. Zira bu menfaatin satışı demektir."
Hanefîlere göre: "Eğer icare bozuk bir şart ile fasit olmuş ise, ecr-i misil ile veya belli edilen ücretten hangisi daha az ise onun verilmesi lazımdır.
Eğer icarenin fasit oluşu tayin edilen ecrin meçhul olması ile ise veyahut bütünüyle ecrin meçhul oması için olmuşsa, her iki durumda da ecr-i
mislin verilmesi lazım gelir."
İmam Şafii ve İmam Züfere göre fasit bir icarede kederi ne olursa olsun ecr-i misil verilmesi gerekir. Aynı satış gibi. Zira saüş fasit olursa miktarı
ne olursa olsun kıymetin verilmesi lazımdır. İcare iki nev'dir. Ma'kudunaleyhin menfaat olması halinde icare ve iş olması üzerinde icare. Menfaat
üzerinde yapılan icarenin hükümleri: Ev, dükkan, konak, binmek, koak ve yük taşımak için hayvan, giyinmek üzere elbise ve süs eşyalarını
kullanmak üzere de kap-kaçakların kiraya verilmesi gibi, menfaatlerin icare edilmesi demektir. Mubah menfaatlerde icare akdi caizdir. Fakat haram
menfaatlerin mukabilinde icare akdi caiz değildir. Zira bunlar haram olduğu için, bunların bedeli de haramdır. Örneğin, kan ve meyte gibi bu

haramlığm üzerinde tüm alimlerin ittifakı vardır.
[162]

 
Mubah Menfaatler Üzerinde İcare Akti Hükmünün Meydana Gelme Usulü:
 
Hanefi ve Malikilere göre bu akit mahallinin varlığına ve meydana gelmesine layık olarak tedrici olacak sabit olur. Akit yerleri ise menfaattir. Zira
bu menfaat azar, azar meydana gelir. Yahut elde edilir. Şafülere ve Hanbelilere göre şöyfedir:
İcarenin hükmü derhal sabit olur ve icare müddeti sabit ayrılar gibi var kabul edilir. Bu görüş farklarına göre de şu neticeler meydana gelir.
a) Şaiiiler ve Hanbelilere göre akit, şartsız olarak meydana gelse mücerret akit ile ücrete sahip olabiliriz. Zira icare karşılık bir bedel akti-dir.
Hanefiler ve Malikilere göre bizzat akit ile ücrete sahip olunmaz. Şu halde menfaatlerden kabzedilene göre tedrici olarak sahip olabilir. Bunun için
ücrete veren şahıs ancak ve ancak günbe gün ücreti isteme hakkına malik olabilir. Hanefılerle Malikilere göre ücretin üç bölümden birisiyle
ödenmesi icap eder:
1) Akit esnasında borç ile vermemesinin şart koşulması.
2) Şart etmeden peşin verilmesi ile, zira müstecirin ücreti tehir etmesi bir hak olarak onun lehine hasıl olmuştur. Şu halde o bu hakkını daha önce
vermek suretiyle fesh etme imkanına sahiptir.
3) ma'kudünaleyhin elde edilmesi ile, ma'kudünaleyhler ise menfaatlerdir ve bunlar peyder pey elde edilir. Veyahut kiralanan ayn'ın müstecire
teslim edilmesi suretiyle bu menfaatielde etme imkanının verilmesi bile olur. Anahtarın teslim edilmesi gibi. Zira bu konuda müste-cir vereceği
ücretin mukabelesi olan bedele sahip olur. Müeccir de mutlak ivazlaşmayı ve aktin hükmünde akit tarafları arasında eşitliği meydana getirmek
için, bunun karşısında ivaza sahip olur. Akit tarafları arasında ücretin ancak kiralama müddetinin bitmesinden sonra vacip olacağı üzerinde birlik
meydana gelse caizdir. Zira bu da semenin tehir edilmesi halinde olan ücretin tehir olması gibi olur. Eğer akitte hiç bir şart konulmasa, Ebu
Hanife'nin ilk görüşü ve İmam Züfer'in görüşü ile ücretin ancak ve ancak icare müddetinin sonunda verilmesi lazımdır. Zira müddet ve mesafe
menfaatleri, ma'kudunaleyh olması için, bir tek şeydir. Hepsi ile elde edilmediği müddette onun yerinden bir şey verilmesi lazım gelmez.
Ebu Hanife'nin son görüşü ve Ebu Yusuf ile Muhammed'in de görüşü şöyledir: Ücret günbegün icap eder. Şu halde bir gün geçtikçe müstecirin o
günün ücretini vermesi gerekir. Şu şekilde vermekte zor olduğu için istihsanen ücret bir gün yahut bir aşama ile takdir edilir.
Şafiilere ve Hanbelilere göre ücretin sonraya bırakılması ile peşin verilmesi konusunda şunu izah etmişlerdir. Eğer icare bir zimmet icare-si ise
ücretin akit meclisinde teslim edilmesi şartır. Zira bu, selem akdi gibidir. Tıpkı; Müstecirin: "Ben şu vasıflara malik bir deve ile eşyamı şu tarafa
taşımak için, on lira mukabilinde seninle selem yapıyorum" yahut "senden şunu şu kadara ücretle kiralıyorum" vb. şeyler söylemesi gibi olur. Zira
öyle sözlerle ücretin tehir edilmesi alacağın alacak karşılığı satılması nev'inden olur. Eğer icare bir aynın icaresi olsa, örneğin: "Ben seni, bir sene
müdde ile bu deve ile hizmetimde bulunman dolaysiyle ücretle tutuyorum" demesi gibi. Akitte ücret belli ise; bu ücretin tehir edilmesi sahih olmaz.
Eğer ücret vasıflan şu olan bir deve ile" demesi durumunda olduğu gibi zimmette bulunursa tehir edilmesi de peşin verilmesi de caizdir. Aktin
kaytsız yapılması durumda ise, o zaman peşin verilmesi gerekir. Satış akdinde hem peşin, hem de vadeli semen ile sahih olması gibi.
b) Ücretin vacip olması sureti: Hanefi ve Malikilere göre müeccirin akdi sonrasında kiralanan aynı teslim etmesi icap eder. Ücreti elde etmek için o



malı müstecirden almak hakkında hiç bir hakkı yoktur. Zira onlara göre ücret mücerret akidle meydana gelmez.
c) Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre gelecek zamana izafe edilen bir icare caizdir. Örneğin; bir şahıs ötekine: "Şu daireyi sana Ramazan ayının
başlangıcından itibaren bir sene ile icar veriyorum" yahut "ben bu dairemi şu ayın başından itibaren icar veriyorum" diyecek olsa, birinci misalde
akit Recep ayında meydana gelse, bu akit caiz olur. Zira icar akdi, ma'kudunaleyh'in tedricine göre meydana gelir. Bunun için akit zumni olarak
menfaatin olma bir zamanı izafe edilmektedir. Satışta bu kabul olmaz. Fakat icarede böyle bir izafenin kabul edilmesi zaruret içindir. Hanefinin en
iyi görüşe göre: Eğer icareye veren kiraladığı daireyi satacak olsa, müstecirin hakkında öyle satış kesinlikle caiz olmaz. İsterse kira akdinin izafe
edildiği zaman gelmesin, Şafiilere göre: Bir ayn'ın istikbaldeki bir menfaat için icara verilmesi sahih değildir. Daireyi gelecek sene yahut yarın
başlamak için, bir sene müddet ile icara vermek sahih değildir. Zira icare bir menfaat satışıdır. Şu halde menfaatlar kendi zafiyle mevcud olan
aynlar gibi kabul olabilmiştir.
Satışın ileride meydana gelecek bir ayna izafe edilmesi ise, aynla-rın satışında olduğu gibi sahih olmaz. Fakat zimmet tarikiyle icarede menfaatin
gelecekte malum bir müddete tehir edilmesi sahihtir. Örneğin; "ben senin zimmetini şu ayın başında Mekke'ye yük taşımayı şart ediyorum. Yani
yükümlü olarak seni tutuyorum"
Günümüzde çeşitli nakil vasıtalarının icarı, zimmet icaresidir. Zira burada, icare bir mala değil, zimmete bağlı bir menfaat üzerine yapılmaktadır.
Kişiyi, zimmetinde sıfatlanyle bilinen bir arabayla malum olan bir yere götürmek üzere kiralamak veya zimmetinde bulunan bir arabayı belli bir
müddet için kiraya vermek zimmet icaresidir. Malı icareye vermenin şartlan:
1) Kiralanan mal belli olmalıdır. Örneğin kişinin 'şu iki otomobilden birini sana kiraya verdim' demesi caiz değildir.
2) İcare akdi yapılırken icare edilen mal, icare meclisinde hazır olmalıdır. Örneğin; sana dairemi veya arabamı kira olarak verdim dese, bunlar akid
meclisinde hazır değilseler akit sahih değildir. Ancak akit yapan kişiler, akidden evvel onu görmüşlerse ve o mal zamanla değişmeyen mallardan
ise, icare sahih olur.
3) Akidden elde edilen menfaat tehir edilmemelidir. Kişi dairemi sana gelecek sene için icar veriyorum veya kendimi ay basma işe başlamak üzere
sana kira olarak veriyorum veya arabamı sana yarından başlamak üzere icare olarak veriyorum veya dairemi bir sene sonra başlamak üzere veya
falan aydan başlamak üzere sana icare olarak veriyorum derse yine bu kira caiz değildir. Fakat kendisinde kirada bulunan mal, aynı kişi tarafından
gelecek için kiraya bulunan mal, aynı kişi tarafından istikbal için yine kendisinde kirada verilirse; iki müddet bitişik olursa, icare sahih olur. Çünkü
bu aynı malı iki müddet için bir akidle kiraya vermek gibidir. Zimmetteki icarenin şartlan:
1) Ücret, akid meclisinde peşin olarak verilmelidir. Zira bu icare, menfaat bakımından selem akdi gibi görülür. Selem akdinde bir süre sonra
verilmesi için şart koşmak hiç vermemek gibidir. Ücretin akid meclisinden ayrıldıktan sonra verilmesi gerektiği üzerinde ittifak edilse de edilmese
de akid sahih olmaz.
2) Kendisinden menfaat elde edilecek malın cinsi, çeşidi sıfatları açıklanmalıdır. Nakliye şirketiyle kendisini malum bir yere götürmek üzere akid
yapıldığında vasıtanın uçak mı gemi mi otobüs mü minübüs mü olduğu; yeni mi eski mi olduğu ve benzeri sıfatları belirtilmelidir. İcarenin hükmü
ve şartları rükün ve şartlan tahakkuk eden icare tamamlanmış olur. Bu akdin neticesinde müstecir için malın menfaati mülk olur. İcare eden kişide
ücretle tasarruf edilebilir, örneğin; arabasını kiraya veren kişi müstecirin mülk edildiği menfaati mukabili olarak aldığı ücretin sahibi olur. Zaman
geçtikçe icare edilen malda müstecirin elinde bulundukça kişinin aldığı kira bedelinin bir parçasmdaki mülkü müstecirin elinde bulunduğu malı
menfaati karşılığı olarak istikrar olacak kira süresi sona erdiğinde mal sahibinin aldığı kiradaki mülkiyeti tam olarak İstikrar bulur. Kiracının malda
her hangi gibi menfaat elde edememesi hükmü değiştirmez. Bu misal satılan bir malın alıcının elinde zayi olması gerekir. Ancak kiracı kiraladığı
bir malda bir müddet fayda görür. Sonra mal işe yaramaz hale gelirse tıpkı; araba belli bir yere gitmek için kiralanır da oraya varmadan evvel
bozulursa o mesafenin ücreti araba sahibi tarafından ödenir. Araba bozulduğu yerden gideceği mekana meşakkatsiz gidilebiliyorsa veya arabayı
kiralayan kişinin o mekanda bir işi varsa arabanın hareket ettiği yerden bozulduğu yere kadar mesafe için almıyorsa o ücret de önemli bir şey
değilse arabanın bozulduğu yer adet olarak insanlar tarafından kasd edilen bir mevki değilse veya oradan gitmek istediği mekana gitmek zor ise
araba sahibine her hangi bir ücret verilmez. Bu misal kesim edilmeden veya menfaatimden evvel şayi olması gibidir. Zimmet ücretinin tehir
edilmesini caiz olmadığını söylemiştik. Tıpkı kişi daireyi şu dirhem mukabilinde bir sene kiraya verdim veya şu seccade karşşılığmda kiraya
verdim, dediğinde ücretin; hemen vermesi vacip olur. Zira mallar tehir edilmeyi kabul etmez. Eğer ücret zimmeti ise tıpkı; kişi daireyi bin dirheme
sana ücret mukabilinde verdim derse, peşin olsun vadeli olsun, bir kısmının peşin, bir kısmının vadeli edilmesi de, taksitle verilmesi de caizdir.
Fakat akid esnasında tehir veya tacilden söz edilmezse, o zaman ücret muaccel olur. Kiralanan mal kiracının elinde emanettir. Kiracı onu
kullanırken her hangi bir aşınlık göstermemiş veya onu muhafazada kusur etmemiş ise, kiraladığı mala zamin olmaz. Tıpkı; mesken için kiralanan
dairede yangın çıkarda daire yanarsa, yangın da evde yakılması adet olan bir ateş nedeniyle ihmal ve ayıp yapmadan çıkmışsa kiracı o yangının
zararlan-na zamin değildir. Fakat demircilik yapmak için ateş yakmış da yangın çıkmışsa, kiracı yangının zarannı ödemek zorundadır. Zira daireyi,
kiraladığı maksudun dışında kullanmıştır. Eğer kiracı yatarken sobayı yanık bir şekilde bırakmış da yangın çıkmışsa yangının zararını ödemek
zorundadır.

Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Uyuyacağınız vakit evlerinizde ateş bırakmayınız.
[163]

 Bir kere Medine'de geceleyin sahibinin
içinde ikamet ettiği bir ev yandı, yangın felaketine uğrayan ev halkının hali Rasûlüllah'a haber verilince, Rasûlüllah şöyle buyurdu:

Şüphe yok ki bu ateş sizin için ancak bir düşmandır. Bunun için uyumak istediğiniz zaman ateşi söndürünüz. 
[164]

Kiracı, ateşi çocuklann oynayacaktan bir yerde bırakır da yangın çıkarırsa yangının zarannı öder. Kötü kullandığı mala da zaran ödemek zorundadır.
Örneğin; binmek için bir araba kiralayıp haddindan fazla hızlı sürse, tehlikeli yollarda kullanırsa ve araba da zarar görürse, arabayı kiralayan kişi
zarar vermek zorunda olur. Muhafazasında kusur yaparsa da kiraladığı mal zarar görürse yine zaran vermek zorundadır. Örneğin; kiraladığı arabayı
yolun ortasına bırakırsa veya emin olmayan bir yere bırakırsa, orada da bekçi yoksa arabaya bir zarar geldiğinde zaran verecektir. Fakat arabayı
halkın park ettiği bir yere bırakır da araba orada zarara uğrarsa, kiracı bu zaran ödemek zorunda değildir. Kiralanan malın kira süresi bittikten sonra
-ister kullansın isterkullanmasın sahibine teslim etmeden önce mala bir zarar isabet ederse, kiracının zararı karşılaması lazımdır. Fakat kira müddeti
biten malı sahibine teslim etme imkanı bulamazsa, malı da kullanmıyorsa, mala İsabet eden zararı ödemesi lazım değildir. Şoförü olduğu arabasını
kiraya veren kişi hastalanır da kiracıyı vadettiği yere götüremeyecek durama gelirse, icare akdi fesholunmaz. Zira başka bir şoförle de arabadan



istifade etmek de olur. Sefere çıkmak için bir araba kiralayan kişi, sefere çıkmazsa veya bir evi kiralarda sonra sefere çıkmak zorunda kalırsa, kira
akdi fesada gitmez. Zira kendisi için akid yapılan malda bir noksanlık olmamıştır. Malı kiralayan kişi, ondan istifade etmek üzere kendisine bir
vekil tutabilir. Kiracı, kira müddeti bittikten sonra malı kullanırsa, onun ücretinin mislini vermek zorundadır. Bir arazi belli bir ekin ve belli bir
müddet için kiralanır da müddet bittiği halde ekin biçilecek hale gelmezse arazi sahibinin ekinini arazimden kaldıracaksın diye kiracıyı zorlaması
doğru değil-dir.Zira burada kiracının zararı vardır. Fakat kiracı, o fazla müddet için ücret-i misil verir. Fakat arazinin zamini olmaz. Çünkü araziyi
kullanmada zorbalık söz konusu değildir. Eciri has ve eciri müşterek olmak üzere ikiye ayrılır:
1)  Ecir-i has, kiracının bir süre zamanla bir iş cihetinde bir şahısla anlaşma yapmasıdır. O zamanda meydana gelen menfaat kiracının hakkı oluyor,
başka bir tabirle ise kiracının, malum olan bir iş yapması için, bu işle birlikte diğer kimselere iş yapmama şartıyle bir şahısla anlaşma yapmasıdır.
Örneğin; fabrikada çalışan boyacılar, müştecirin ecri altında çalışanlar, işçiler, terziler, marangozlar ve inşaatçılar, ellerindeki aletleri kasteden
bozup kırmazlarsa kusurları meydana gelmezse kesinlikle zamin olmazlar. Zira kiracının eli, hükmen kendisi için, meydana getiren işin sayılır. İşçi
ise ücret mukabilinde zanaatını meydana getirmek için onunla anlaşmıştır. Ve aynı zamanda o vekilinin yardımcısı gibidir.
2)  Ecir-i müşterek, kiracının malum olan bir işi beraber yapmak üzere diğer başka bir şahıs ile anlaşma yapmasıdır. İş bittikten sonra ücrete hak
olabilir. Kiracının, benzeri bir iş için bir çok kişiyle anlaşması veya bir kaç iş için aynı şahısla anlaşması mümkün olur. Muaahada yapılan kişi veya
kişiler işlerini genişlikle evinde veya dükkanında yaparlar. Tamirci, ütücü, hamal, boyacı ve terzi gibi ücretliler fakihlere göre bunlar
zanatkardırlar. Bunların ellerindeki aletleri muhafaza etmek için, kusurları meydana gelmez ise o aletlere zamin olmazlar. Aynı zamanda o mallar,
kiracının yanında emanettir. Onu muhafazayı insaniyet olarak almış bulunuyor, ücret ise muhafaza etmenin değil, çalışmanın mukabelesidir. Bir
de ücretlinin mal alıp kullanması, müştecirin faydası içindir. Bunun için gevşeklik ve kusur meydana gelmedikçe zamin olmaz.
Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre (r.a.) müşterek ecir, elinin altındaki malı hilakete götürürse zamin olur. Ancak malın telifi yangın ve su
baskını gibi umumu bir nedenle olursa ve ondan da muhafaza imkanı da olmazsa ve mal helake giderse zamin olmaz. Fakat taksirat ve kusur
dolayısıyle mal telef olursa zamin olur, demişlerdir. Onların maksatları halkın maslahatını muhafaza etmektir. Zira sanatkarlar kendilerine teslim
olunan malların zamini olmazlarsa, onları muhafaza etmekte tembellik gösterirler, onları muhafaza cihetinde de özenle üzerine durmazlar. Halk da
onlara muhtaçtırlar. Bunun için halkın maslahatı için, onları zamin kılmak çok faydalı bir şeydir. Çünkü onları zamin kılmak, onları halkın
mallarını muhafazaya götürmeye sevk eder.
Günümüzde Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüne tabi olmak çok iyi bir şeydir. İcare akdindeki muhayyerlikler icarede hıyar'ul-meclis ve
hıyar'uş-şart yoktur. Çünkü icare akdi; mallarla olmaz, mallar nn menfaatleriyle meydana gelir. Zira bu muamele, halkın bu muameleye olan
ihtiyacı sebebiyle meşru kılınmıştır. Muhayyerlik ise bir cihetinde halkın aldatılması sayılır. Bunun için, icare akdinde muhayyerlik yoktur. Eğer
icare akdinde muhayyerlik olursa aldatmanın yanında bir daha ikinci aldatma daha meydana gelir. Bunun için birden fazla aldatma meydana gelse
o zaman akidlerin sahih olmadığını herkes bilmelidir. Hıyar'ul-ayb ise yani kusur sebebiyle muhayyerlik, aynın bizzat kendisinde sabit olur. Kiraya
verilmiş ayn'da bir kusur meydana gelirse ve bu kusur da aynın menfaatini azaltırsa örneğin; kiraya verilen arazinin suyu kesilirse veya kiraya
verilen arabanın tekerlekleri çalışmazsa malını kiraya veren kimse de bu kusuru ortadan kaldırmazsa, kiracı isterse akde devam eder, isterse iptal
eder. Ancak bu arada geçen zaman ücret ödemeyi gerektiren bir zamansa akidde belirtilen ücretin o zaman dilimine düşen miktarını vermek
zorundadır. Zimmetteki olan icarede ise, kusur sebebiyle serbestlik sabit olmaz. Örneğin, birkişi ayn'ı kiraya verir, ayn'ı olan şahıs da zimmeti kasd
edilen menfaatlan ondan sağlarsa, sonra ayn'ı kusurlu hale gelirse ayn'ı kiraya veren kişinin, onun yerine diğer ayn'ı getirmesi vacip olur. Zira
zimmetle olan akit sağlamak sıfa-tıyle kayıtlıdır. Malını kiraya veren kimse ise sağlam mal getirmemiştir. Malı kiralayan kimse getiren mala razı
olmazsa zimmetle tekarrur eden yerine dönüşür. Zimmetteki akid fesholunur.
Kiraya verilen mal helake gitse veya kiracının dindeyken ayıplı bir hale gelse, kiracı da malın semavi bir afetle helak olduğunu ve normal bir
şekilde çalıştırırken ayıplı bir hale geldiğini iddia etse, buna mukabil mal sahibi de malın, kiracının malı muhafaza etmede gevşeklik göstermesi
veya normal bir şekilde çalıştırmaması sebebiyle helake gitmesini veya ayıplı hale geldiğini dava etse, yemin ile birlikte kiracının sözüne tasdik
edilir. Mal sahibi ile kiracı, onların arasında ihtilaf olursa, örneğin; kiracı kiraladığı hayvanı mal sahibine vermişim derse, mal sahibi de bunu inkar
ederse, yeminle birlikte mal sahibinin sözüne kabul edilir. Zira kiracı, menfaatlenmek için malı kiralar, bu konuda aslolan malın iade
edilmemesidir. Kiracı, malı verdiğini bir şekilde iddia etmektedir. Bu durumda asla yapışarak malın iade edildiğini red eden kişinin sözüne,
yeminle birlikte itibar edilir. Ücret temiz ve tahir olmalıdır. Köpek, domuz ve murdar hayvandan kazanılan paralar veya murdar hayvanın
tabakalanmamış derisi veya hayvan dışkısı, ücret olarak verilemez. Zira bunlar necistir. Ne-cis olduğu için akid sahih değildir. Zira Peygamber

(s.a.v.); köpeğin bedelini alıp yemekten insanları nehyettiği rivayet edilmiştir. 
[165]

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Allah ve Allah'ın Rasûlü şarabın, meytenin, domuzun potların alınmasını ve satılmasını haram ve yasak kılmşıtır.
[166]

Sonra da necis olan ve temizlenmesi mümkün olmayan sirke, süt, eritilmiş yağ, zeytinyağı gibi maddelerin de ücret olarak verilmesi caiz değildir.
Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) necis olan sıvı yağın dökülmesini emretmiştir. Ücret, akid yapan taraflarca belli olmalıdır. Yemine mukabil binek
hayvanının, benzinine mukabil otomobilin, tamirine mukabil dairenin kiraya verilmesi caiz değildir. Zira bunlarda ücret belli değildir. Bunun
gibi,bir kişiye, koyunu kesip yemesi mukabilinde koyunun derisini veya etinin bir parçasını vermek yine sahih değildir. Zira derinin inceliği,
kalınlığı veya etin miktarı belirsizdir. Miktarı belli buğdayı öğütmek mukabilinde çıkan unun 1/4'ni veya 1/5'inin ücret olarak verilmesi sahih
değildir. Fakat unun bir kısmı mukabilinde öteki daneleri öğütmek için adam kiralamak caizdir. Zira burada bir belirsizlik yoktur. Kiralanan şahısın
emeği de kendi ücretine karışmış olmamıştır. Eliyle veya alet yardı-mıyle ekin biçen bir kişiye, mahsulün bir parçasını vermek, dernek ve bunun
gibi yerler için para toplayan kişiye, topladığı paranın % 2'sini veya daha fazlasını ücret olarak vermek de caiz değlidir. Daireleri veya öteki
eşyaları satan komisyonculara, sattığı malın belli bir parçasını ücret olarak vermek de sahih değildir. Bu icare her üç şekilde sahih değildir. Zira
buradaki olan ücretler belirsizdir. Bu yolla mal kazanmak gayrı meşrudur, veren de alan da sorumludur. Şu halde dine hizmet eden bir toplum ve
dernekler için toplanan malların çoğu fakirlerin, miskinlerin hakkıdır.
Yani zekat malıdır. Ş uhalde o dernek ve cemiyetler için para toplayan kişiler batıl yolla o malın bir parçasını yemekte; dernek ve cemiyetler için

para toplayıp ücret alarak almayı da iyi bir şey zannetmesinler.
[167]



 
İcar Edilen Ayn'dan Faydalanma Kaidesi:
 
Bir şahıs bir daire veyahut bir dükkan veya bunlar gibi yerleri kiralayacak olursa, bizzat kendisi orada durmak veyahut icare veya ödünç olarak
vermek şartıyle başkasını orda durdurmak gibi, bu yollardan hangisi isterse o şekilde yapabilir. O yere eşyasını olsun ve başka şeyleri de
bırakabilir. Fakat demirci, boyacı, değirmenci o yere, zarar veren, gücünü zayıf yapan makineye benzeyen şeyleri orada bırakmamak gerekir.
Bunun kaynağı da şudur: İcare onlardan fayda görmek içindir. Ev ve bunun gibi diğer şeyler ise, içinde durmak için ve onlardan menfaat görmek
içindir. İnsanların içinde durmak olarak kullanmaları ise göreneklere göre farkı çok yoktur. Bunun için, bunlardan menfaat keyfiyeti, tayin etmeden
bellidir. Demirci ve onun gibisinin oraya yerleştirilmesinin sahih olmadığının nedeni ise, akdin şartsız olarak yapılması durumunda insanların
yanındaki örfe göre yorumlanmasından dolayıdır. Sanat sahibi ise, malik oldukları aletleri ile binaya tesir ederler. Ve aynı zamanda kiralanan malın
helak olması sonucunu bile meydana getirebilir. İcare ise malın bizzat satışı değil, menfaatin satışıdır.
Arazinin icari:
Arazinin icare olarak verilmesi durumda ağaç dikmek, ziraat, bina yapmak, ve bunlar gibi hangi bir sebeble kiralanacağının söylenmesi kesinlikle
gerekir. Eğer öyle söylenmezse icare batıl olur. Yine bunun gibi şayet icare ziraat için olursa orada neyin ekileceğinin de söylenmesi lazımdır. Şu
halde mal sahibi istediğini ekebilme hakkını vermelidir. Bunun aksi ise aksi olur. Zira binanın, ziraatin ve ekilen şeylerin farklılık göstermesiyle
arazinin faydaları da farklılık meydana getirdiği gibi, ekilen şeylerin yerdeki tesirleri de keza farklıdır. Binmek için hayvanların icar edilmesi;
müddet veya yerden birinin söylemesi kesinlike gerekir. Eğer onlardan birisi açıklanmayacak olursa icar akdi fesada gider. Bu-nuni gibi bineğin
binmek için mi veyahut yük taşımak için mi açıklanması gerekir. Zira bunların menfaatleri ayrı ayrıdır. Yine bunun gibi, ona kimin bineceğini,
onun üzerine ne gibi şeyler taşınacağının da açıklanması kesinlikle gerekir. Çünkü taşımak, taşmanın farklılığına göre farklılık gösterir. Hatta ve
hatta ki insanların hayvana binmeleri de birbirinden farklıdır. Bu kıyasa göre; şayet müstecir fasid bir akitle menfaatini elde edecek etse, kıyasın
müktedasiyle ecir-i misil verilmesi gerekir. Zira o, batıl bir akit ile menfaati elde etmiştir. Fakat istihsan muk-tedasıyle belli edilen ücretin
ödenmesi vacip olur. Zira fesada götürücü olan münakaşaya götüren cehalet, ortadan kalkmıştır. Fesada götürücü nedenin ortadan kalkmasıyle fasid
oluş da ortadan kalkar. Hanefilere göre; duvarlarının sıvanması, giderlerin ve yıkılan taraflarının tamir edilmesi menfaat görebilecek surette tamir
edilmesi gibi işler evin sahibi olan kiraya verenin yerine getirmesi lazım olan sorumluluklardır. Kiracı bunları yapmak zorunda değildir.
Mülkün ıslah edilmesi sahip hakkında söz konusu olur. Fakat bu yapımı meydana getirmek için zorlanmaz. Zira sahip mülkünü meydana getirmek
için zorunlu değildir. Fakat müstecir için icareyi iptal etmek hakkı vardır. Zira böyle bir noksanlık ma'kudünaleyhte bir ayıp ve kusur olur. Bunun
gibi boruların tıkanması, sıhhi tesisatın çalışması ve kuyu kovasının düzeltilmesi de kiraya verene aittir. İsterse bunlar kiraemin işleri nedeniyle
olmuş olsun, ister başka bir nedenle olsun. Fakat bunların yapılması zorunlu değildir.
Kiracı da icare müddeti bitmiş ise, süpürme ve temizlik dolayısıyla, ortada toplanmış toprakları çıkartmak mecburiyetindedir. Zira bu topraklar
onun sebebiyle meydana gelmiştir. İstihsan ve örf, adetin gereğiyle Hanefîler borular ve pislik lağımları dolduran şeyleri sahibinin bunları
taşımasını kabul etmişler hatta ve hattaki benimsemişlerdir. Zira insanlar arasındaki gelenek ve göreneklere göre yerin altında gömülen şeyleri
taşımak ev sahibine aittir. Eğer kiracı kendi kendine bunları tamir edecek olursa, bu bağış şeklinde olur. Onun hesabından düşülmez. Fakat mal
sahibinin veya onun vekilinin istemesi için bu işlerin ta-mirini yaparsa o zaman kiracının hesabından düşülür. Kiracı müddetin bitiminden sonra,
kiraya verene dairenin evin veya dükkanın anahtarını teslim etmek zorundadır. Bir şahıs şehirdeki belli olan bir yerden binmek için veyahut onun
üzerinde gidip gelecek bir surette malum bir mekana kadar bir şey götürmek için bir binek kira olarak tutsa, o bineği sahibinden kabz ettiği mekana
getirmek mecburiyetindedir. Zira icare akdinin ancak bineğin teslim alındığı mekana geri verilmesiyle sonu gelir. Bunun için bineği evine götürüp
orada hayvan ayıplı olursa, o zaman müstecir kıymetini vermek zorundadır. Zira akit kendi yerinden, başka bir yere götürmek şekliyle aktin sınıfını
aşmıştır. Şayet müstecir "ben bu hayvanı bu yerden falan yere kadar binip ondan sonra bu hayvanla evime geleceğim" diyecek olursa bu müddet
geçtikçe o bineği kiraya verenin evine geri götürme sorumluluğu yoktur. Zira evine gelmesiyle beraber icare süresi bitmiş olur. O zaman binek

onun elinde emanet olarak kalır. Onu geri götürme mecburiyetinde değildir.
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Ecirin Tazminat Ödemesi:
 
Ecirin özel ve ortak olarak iki kısım olduğunu tanımıştık. Ecir-i müşterek yani özel ecir (çalışmayacak olsa bile), müddet esnasında kendisini
teslim etmek şekliyle ücreti hak etmiş olan kimsedir. Örneğin; evdeki hizmetçisi veyahut iş yerindeki işçi gibi. Hanefî, Maliki, Şafii ve Hanbeliler
çalışmak için ona teslim olunan ayn'ın tazminatını ödemeyeceği üzerinde ittifak etmişlerdir. Zira özel ecirin elindeki olan mal vekil ve mudarip
gibi, emanet bir maldır. Örneğin; bir kişi birgün veyahut bir ay müddet ile tek olarak kendisi için çalışmak için bir terzi veyahut bedenciyi para
mukabilinde ücretle, elindeki olan mal helaka gitse, ayn'ın tazminatını, onun tarafından bir teaddi ve taksirat veyahut muhafaza olmakta bir kusur
meydana gelmedikçe, ister elinde, ister çalıştığı zamanda o mal helake gitse, zamin olmaz. Müşterek ecir, işçi olsa, umumu insanlara iş yapan
veyahut kendisine teslim etmek şekliyle değil, fa kat yaptığı işle ücrete hak olan şahıstır. Sanatkar, boyacı, temizleyici vb. kişiler gibi. Bu meselede
ilim adamları arasında fikir ayrılığı vardır.
Ebu Hanife, el-Hasan b. Ziyad ve mezheplerinin en sahih kabul edilen fikirlerinde Hanbeliler. -insanların fesadı da laysıyle kendisiyle fetva
verilmeyen- iki fikrinden sahih olanın da Şafii şöyle söylemektedirler: Bunun da elindeki olan iş, özel işçi gibi emanettir. Onun tarafından bir
tecavüz veya muhafaza olmakta bir kusur meydana gelmedikçe zamin olmaz. Zira ancak ve ancak tazminat taksirat ve haddi aşmak ile meydana
gelmektedir. Zira Cenab-ı Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır:

Zalimlerden başkasına husumet yoktur. 
[169]

Ebu Yusuf, Muhammed, başka bir rivayetinde İmam Ahmed de şöyle demektedirler: Umumu işçi, elindeki olan mal başkasına ait olduğu için,
tazminat cihetiyle elinde tutar. Bunun için o mal onun elinde hilake olursa tazminatı icap eder. İsterse tecavüzü veyahut kusuru olmasın, fakat bu
malın helaki genel ve çoğu şeyi yakan bir yangın veyahut çoğu eşyaların su altında bırakan bir su baskınıyla meydana gelmiş ise, o zaman zamin



olmaz. Bu konuda onların delilleri Rasûlü Zişan'ın söylemiş olduğu hadis-i şerifidir:

Teslim alan elin aldığı şeyi ödeyinceye kadar sorumluluğu vardır.
[170]

Ali (r.a.)'ın boyacı ve kuyumcuya tazminat ödetip "insanlara bundan başkası uygun değildir" dediğine göre rivayeti, aynı zamanda da Ömer (r.a.)'ın
insanların mallan için ihtiyaç olmak üzere müşterek ecire tazminat ödettiğine dair gelen rivayetlerdir. Zira ecir-i müşterek o ayn-ı kendi menfaatına
kabzederek almıştır. Bunun için o da ödünç alan gibi tazminat vermek zorundadır. Bunun gibi İmam Malike göre de şayet insan canının istediği bir
şey olması halinde ise, ecirin götürdüğü yiyecek şeylerin kötülüğe götüren yollan kapatmak için, o yiyecek şeylerin tazminatı gerekir. Bunun gibi
Malikilere göre ecir-i müşterek ne kadar tecavüz yahut kusuru olmasa da bile elinde telef olanın tazminatını vermek zorundadır. Örneğin; aşçı
bozduğu yiyeceklerin, elbise beyazlaştıncısı onun elindeki olan elbiselerin yırtılanların, gemici dindeyken helake gidenlerin, veyahut gemide
yaptıkları nedeniyle helake gidenlerin, fırıncı yaktıkları ekmeklerin, hamal sırtından düşen yüklerinin veyahut kaymakla düşen telef olan şeylerin,
deve sırtında ve diğer bineklerde yük taşıyan kimse onun çekmesi veyahut sürmesi esnasında ve bineğini bağladığı ipin kesilmesi durumunda telef
olanın tazminatını vermek zorundadır. Bu konudaki olan delilleri de geçtiğimiz Peygamberimizin hadis-i şerifidir. Bu gün Ebu Yusuf ve Muham-

med'in görüşüne göre hüküm edilir.
[171]

Ebu Hanife ve kendisine tabi olanın kabul ettikleri umum usule göre; şayet gemide veya bir binek üzerinde götürülen eşya nevinden olursa veyahut
boyacıya veya terziye verilen kumaş olursa o zaman eci-rin elinde emanettir. Bunun için her hangi bir emanet vasfı değişip o zaman tazminata rucu
olabilir. Örneğin; muhafaza olmanın terkedilmesi; şu halde ecir-eşyayı muhafaza etmekte çalışmasına mühlet, gevşeklik gösterirse o eşyaların
tazminatını vermek gerekir. Zira ecir, o malın kab-ziyetiyle o malın muhafazasını hak etmiş olur. Muhafazasını terketme-sıyle tazminatı lazım gelir.
Emanet, vediayı muhafazayı terk eden ve aynı zamanda kaybolmasına neden olan vedi yani emanet alanın şekli gibi. Bir de helak ve ifsada
götürmek, eğer ecir, mahsus olarak helake götürse veyahut kumaş vurmakla taksiratı olursa, ister müşterek.....İster müştereki has olsun, o eşyaların
tazminatı gerekir.
Eğer ecir, kasıtlı olmayarak yaptığı iş nedeniyle yanlış olarak kumaşı dövmekte aşırıya gitmiş olarak bozarsa, şayet ecir-i has ise ittifakla zamin
olmaz. Beyazlatıcının yani kassarıa kumaşı dövüp parçalanmasına veyahut kimyevi maddelere koyup delinmesine neden olması veyahut
gemicinin işi nedeniyle geminin suya batması veyahut hamalın kaydıktan sonra düşüp taşıdığı şeyi ifsada götürmesi yahut müşterek çobanın
hayvanları götürürken hayvanların izdiham cihetiyle bir kısmının helake gitmesi gibi durumlarda Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre
hilake giden bütün eşyaların tazminatı vermek gerekir. Zira meydana gelen iş yani yapılmasına izin verilen iş, iyi bir şey meydana getirmektedir.
Kötü ve ifsad edici bir şey meydana getirmemektir. Bir de mal sahibi olan kimse, malının telefe götürülmesine müsaadesi yoktur. Bir de ifsad
edilen şey mukabilinde ücret vermeyi kabul etmez. Bunun için mesele delaleten iyi bir şekilde şeylerle kabul edilir. Şafiilere ve İmam Züfer'e göre;
bütün bu durumda ecir,her hangi bir tecavüzü ve taksiratı olmazsa tazimat verilmez. Zira ecir genel cihetiyle yapmış oldukları bütün işlerde

izinlidir. Şayet ecir bu meselede izinli olmazsa, böyle bir ifsad etmesinden sakınmak zor olur.
[172]

Müşterek ecirin öğrencisi yani çırağı. SÖyediğimiz olan hallerde ücretle verilen şey, ecirin çırağının elinde telef ve helaka gidecek olursa o şeyin
tazminatını vermek gerekmez. Ancak ve ancak tazminat onun ustasına ait olur. Zira gerçek olarak sorumlu öğreticisidir. Aynı zamanda ustası
bizzat yapmış gibidir.
Çırak bir kumaşı örfümüze göre boyama işinde kumaşı basmakla yırtacak olursa, tazminatını vermek zorundadır. Zira kumaşa basmasına müsaade
verilmemiştir. Şayet çırağın elinde çırağa düşüp boyama yani iş yerindeki kumaşı telef etse, tazminatı ustanın vermesi gerekir. Onun tazminatı
çırağa ait değildir. Zira çırağın çırağı, kandili götürüp getirmek için ustası tarafından müsadesi ve izni vardır. Bundan sorumlu olan ancak ustasıdır.
Aynı zamanda bu işi bizzat ustası yapmış gibi oluyor. Bunun gibi boya işinde uğraşanın tokmağı elbisenin üzerine elinden düşüp o elbiseyi yırtacak
olursa, o elbisenin tazminatını ustanın vermesi gerekir. Zira bu, boya işlerinde yapılan fiillerdendir. Onun için bu fiilin yapması ustası yapmış gibi
olur. Eğer tokmağın üzerine düştüğü elbise bir emanet olup delinecek olsa, o zaman elbisenin tazminatını çırak vermek zorunda olur. Zira usta

çırağa yapma ve kullanma imkanını verebileceği fiillerde mesuldür. Bu da ancak ve ancak meslek ve sanat ile ilgili olan şeylerdir.
[173]

 
Sünnetçi, Hacamatçı Ve Veterinerler:
 
Bu gibi olan konuların hükmü daha evvelki olan konuların hükmünden farklı olarak düşünülür. Bunlar işlerim yapan kimseler olup ondan sonra
yaptıkları işin etkisi, canın helak olmasına ve hatta ölüme kadar sirayeti dahi olursa, bunların üzerinde tazminat gerekmez. Zira bu gibi şeylerden
kendini korumak, imkan içerisinde olan fiil değildir. Ecir yani kiracı nassan veyahut delâleten kiraya verenin şartına aykırı olarak bir hareketi
meydana gelse, bu ziddiyet olan iş tazminatın vücu-bu için bir nedendir. Aykırı hareket etmenin bir çok suretleri vardır: Bu ya cins ya miktar yahut
vasıf veya yer ya da zamanda muhalefet şeklin de ortaya çıkar. Başka cihete muhalefet ya bineklerin kiralanmasında yahut sanatkarların ücretle
tutulmasında zahir olur. Bineklerin kiralanmasında muhalefet: Bu durumda bineğin zararı ya hafiflik ya ağırlık yönündedir. Yahut cinsin farklılığı
sebebiyledir.
1) Bineğin zararı ağırlık veyahut hafiflik miktarı cihetinden ise; şayet taşınan yük, müeccir ile ittifak edilen şeyin misli veyahut mislinden daha
hafif olursa bineğin helak olması nedeniyle müstecirin bir şey Ödemesi gerekmez. Zira taşman o şeyin belli edilmesi bir yarar vermez. Bir de onun
misli veya daha aşağısını taşımak durumunda manen muhalefet meydana gelmez. Eğer taşman şey, üzerinde birlik edilenden daha ağır olursa,
örneğin; arpa yerine buğday taşınmak gibi, cinsinden farklı bir şey olursa hatta hayvanı sakat ederse, onun kıymetini verme zorunda olur. Kiranın
ücretini verilmez. Zira müeccir cihetinden izin edilmeyen bir fiil sonucu telef olmuştur. Aynı zamanda ücret ile tazminat da bir yerde cem olmaz.
Zira tazminatın vucübiyeti ancak gasıp olmasından dolayıdır. Gasıb ise ücret vermek zorunda değildir. Eğer taşınan ve ittifak edilenden daha ağır
olan şey, üzerinde birlik edilen vasıfdan olursa örneğin on ölçek taşınacak yerde, onbir ölçek taşırsa, şayet hayvan bir ayıp olmadan sağlam olarak
kurtulursa, belli edilen ücreti vermek gerekir. Müstecire tazminat gerekmez. Şayet hayvanda bir ayıp meydana gelse, hayvanın kıymetinin on birde
birini tazminat olarak verdiği gibi tesbit edilen ücreti de ödemek zorundadır. Zira o hayvan bir taraftan izin ve müsaade olmuş bir fiil öteki taraftan
izin ve müsaade olmamış bir fiil sonucu ölmüştür. Bunun için helak olmak da buna kıyasen tadi-ri olur. Şu halde onbirde bir ile kabul olunur ve



aynı zamanda fazla olan miktann tazminatını vermek gerekir.
2) Şayet hayvanın zararı, hafiflik ve ağırlık için olmazsa, belki cinsin değişikliği nedeniyle olmuşsa: Bir şahsın, üzerinde bir kantar pamuk
taşınmak için bir hayvanı kiraya alıp o hayvana bir kantar veya ondan daha az bir miktarda demir yükleyip hayvanın helak olması durumunda
olduğu gibi, bu konuda hayvanın kıymetini vermek zorunda olur. Zira o pamuğun ağırlığı hayvanın bir yerinde toplanmaz. Fakat demirin ağırlığı
bir yerde cem olur. Bunun için, bineğin sırtına çok ağırlık verdiği için onu yorar. Bu bakımdan bu meselede mueccir müstecire izin verilmiş olmaz.
Bunun için müstecir bir gasıp gibi olduğundan tazminat vermek zorundadır. Fakat ücretin verilmesi lazım gelmez. Bunun gibi bir şahıs, bir hayvanı
binmek için kiralasa ve ağırlık cihetiyle onun gibi veyahut ondan daha hafif bir kişiyi bindirse helak olduğu zaman, kıymetini vermek zorundadır.
Zira burada çelişkilik hafiflik ve ağırlık cihetinden olmaz. Zira bu meselede beceri ve bilgi muteber olur. Zira öyle konularda insanlar
birbirlerinden farklıdırlar. Şayet bir kişi kendisi binmek için bir hayvan icare etse, kendisiyle beraber başka bir şahıs da bindirir ve aynı zamanda da
hayvan sakatlanırsa, hayvanın her ikisi de taşıyabilecek kuvvette olması halinde, o hayvanın kıymetinin yansının tazminatını vermek gerekir. Helak
iki şıkta meydana geldiği içindir. Yani hem izinde hem de izinsizlikte iki şahsın binmesiyle meydana gelmiştir. Eğer hayvan iki kişiyi

taşıyamıyorsa, o zaman bütün kıymetini vermek zorundadır. Zira başkasını bindirmesiyle hayvan telef olmuştur.
[174]

Eğer semerli olan bir binek kiralar, bu semeri kaldırdıktan sonra yerine bir eyer bırakacak olsa, o zaman tazminatın verilmesi lazım gelmez. Zira
eyerin zararı semerinkinden azdır. Eyerin bineğin sırtını zaptettiği yer semerinkinden daha az olduğu için, zararı da ondan azdır. Eyerli bir eşek
tutarsa, o eşeğe başka bir eyer bırakıp, bıraktığı bu eyer
öteki eyerine benzerse, tanzimatı verilmez. Zira zarar cihetiyle her ikisi de birdir. Fakat o eşeğe at eyeri vuracak olursa, tazminatını vermek
zorunda olur. Zira büyük olduğu için, zararı daha çoktur. Bunun için, bu hayvanı helak etmiştir. Eyerli bir hayvanı kira olarak tutarsa, üzerindeki
olan eyeri kaldırıp ona semer vuracak olursa ve o hayvan ölürse, Muhammed'e göre, tazminat vermek zorundadır. Zira semerin eyere fazlalığı
olduğundandır.
Ebu Hanife'ye göre kıymetin hepsini tazminat olarak vermek zorundadır. Zira semer hayvanın sırtında eyerden daha çok yer alır. Ebu Yusuf a göre
fazlalık miktarı, kaderince tazminat vermek zorundadır. Çünkü semerin eyerden ağırlığı daha çoktur. Bir kişi çıplak bir eşek kira olarak tutarsa, o
eşeğe bir eyer koyup, ondan sonra binse aynı zamanda da hayvan ölse o kişi o hayvanın tazminatını vermek zorundadır. Zira eyer o eşeğe bir
ağırlık vermiştir. Bu hüküm öyledir, eğer o kişi eyersiz olarak genellikle şehir içinde hayvana binen eşhaslardan olursa öyledir. Eğer bu kişi şehir
dışında binmek için kiralar yahut bu kişi eyersiz olarak binmesi layık değilse o zaman tazminatını vermez. Zira bu şahıs ade-ten eyersiz olarak
hayvana binmez. Veyahut eşeğin sırtına semersiz ve eyersiz olarak bir şehirden bir başka şehire hayvana binmez. Eğer çelişkilik yerde olsa: Belli
bir yere kadar binmek veyahut sırtına yük bırakıp taşımak maksadıyla bir hayvan kiralayıp o yerden geçse, o hayvanın bütün tazminatını vermek
zorunda olur. Zamana göre çelişkelik: Belli bir müddet binmek veyahut ona yük taşıtmak için bir hayvan kira olarak tutsa ve bu maddeden daha çok
o hayvandan menfaat gördükten sonra, hayvanda daha onun emrinde iken telef olsa, aynı onlar gibi kıymetini tazminat olarak vermek

mecburiyetindedir. Zira o belli olan müddet sonrasında hayvandan fayda görmek nedeniyle gâsıp sayılır.
[175]

 
Dokumacı, Terzi, Boyacı Ve Bunlar Gibi Sanatkarların Ücretle Tutulması:
 
1- Cinste Muhalefet Durumunda:
 
Bir şahıs belli bir renge boyamak için boyacıya bir kumaş teslim etse, daha sonra boyacı o kumaşı başka bir renge boyasa, kumaşın sahibi
serbesttir. İsterse boyacıdan kumaşın kıymetini alabilir. İsterse kumaşı alır ve boyamanın kumaşın kıymetinde sebep olduğu artışı boyacıya verir.
Bir şahsın bir terziye gömlek dikmek için bir kumaş teslim etse, fakat terzi bu kumaşı gömlek olarak değil de, örneğin; bir palto olarak diker ise,
artık kumaş sahibi terziye iki şey arasında serbesttir. İsterse kumaşın kıymetini alabildiği gibi dikileni de alabilir. Fakat ecr-i mislini vermek
gerekir.
 
2- Sıfatta Muhalefet:
 
Boyacıya muayyen bir renk ile boyamak için teslim edilen bir kumaş boyacının ittifak edilen renk nevinden başka bir boyanın renginde kullanarak
meydana getirirse, artık kumaş sahibi yine geçtiğimiz konu gibi serbesttir. Miktarda muhalefette de tafsilat böyledir: Örnek, bir şahıs dokumacıya
iplik teslim etse, bir de sık veyahut ince, belli kalınlıkta dokumasını şart koşsa, dokumacılıkta fazlalık veya noksanlık olarak muhalefeti meydana
gelse, fazlalık durumunda kumaşın sahibi ipliğin mislini tazminat ederek ipliği alıp muayyen edilen ücreti vermek arasında serbesttir. Noksan
durumda ise iki şıkkı vardır:
a) Kumaş sahibi kumaşını alıp dokumacıya hesabına göre ücret öder.
b) Kumaş sahibinin ecr-i misli vermesi lazım gelir. el-Mabsut, el-Bedayi, Cumhura göre işçinin yani ecirin elinde durması olan bir ayn'ın tutması
"emanet yolu" olduğu için helak olan ayn'ın tazminatı ancak ve ancak tecavüz ve taksirat veya kusurlu olması durumunda olur. Maliki, Ebu Yusuf
ve Muhammed'e göre ise müşterek ecirin elindeki ayn eğer telef olursa tazminatım vermek zorunda olur. İsterse haddi aşmasın veyahut kusuru da
olmasın, kiralanan ayn gibi bir şey olursa fakihlerin it-tifakiyle ücretle kiracı elinde onun emanet olduğunda görüş ayrılığı olmaz. Şu halde kusuru
olmadığı takdirde o ayn'ın telefi olursa tazminatı verilmez. Zira o ayn-ı tesbit ettiği bir faydasını elde etmek için kabz etmiştir. Bunun için bir
emanettir.
Şafîilere göre; ecir müstecirin mülkünde veyahut onun huzurunda çalışırsa, ecirin ücretini vermek zorunda olur. Zira ecir müstecirin eli altındadır.
Hatta ve hattaki ecir onun huzurunda çalışırsa o işi teslim edilmiştir, demektir. Fakat o iş ecirin elinde telef olursa o zaman ecirin ücreti hak olmaz.
Zira müstecirin işini teslim etmiş olmamıştır. Hanbeli-lerin görüşleri de Şafıiîerin görüşü gibidir. Hanefîlere göre: Ecirin işinin boyama, beyazlatma,
dikiş gibi aynda zahir olarak bir etkisi olursa, etkinin muktedasıyle teslim ile ücretin verilmesi gerekir. Eğer daha teslim etmeden evvel o şey ecirin
elinde telef olursa o zaman ecirin ücreti yoktur. Zira etki yani kumaşın dikilmesi meydana gelmemiştir. Zaten bedel etkinin karşılığıdır. Aynı



zamanda mebi gibi olur. Şayet ecirin yaptığı işin aynda, -hmal vapurcu gibi- görünen bir etkisi yoksa o zaman yalnız o işin sona ermesiyle ücreti
hak etmiş olur. Velevki, malın kendisi sahibine teslim edilmesin. Zira bedel iş karşılığıdır. İcare müddetinin sonu gelirse o zaman iş bitmiş oluyor.
Bunun için sahibinin mülkü olan ayni teslim olmuş olur. Zira eğer bundan sonra helak nedeniyle de ücret lazım gelmez. Haneflere göre eğer
sahibinin mülkiyeti altında olan aynda işin bir etkisi varsa, o zaman ecirin ücretini alıncaya kadar ayn'ı vermemeye hakkı vardır. Zira bedelin
meydana gelmesi ancak ve ancak aktiye mukabildir. Eğer her hangi bir etkisi olmazsa alıkoyma hakkı meydana gelmez. Zira üzerinde akit yapılan
iş aynda meydana gelmemiştir. Bunun için Hanefi'lerin şöyle izahatları olmuştur: Hamal ücretini almak için, elindeki olan malı vermezse o mal da
telef olsa, tazminatını vermek zorunda olur. Zira ayn ecirin elinde emanettir. Eğer o malı vermezsa gâ-sıp olur. Bunun için tazminatını vermek
zorunda olur. Eğer üzerinde iş yapılan ayn müstecirin elinde olsa: Ecirin müstecirin mülkünde veyahut onun elindeki ve mülkiyetindeki olan
avluda ve bunun gibi de çalışması durumunda olduğu gibi, ecir işini bitirdikten sonra ücretine sahip olur. Eğer ecir işini tamamlamazsa belki bir

kısmını yapacak olsa, o bitirmiş olan kadarına göre ücretini hakeder. Ve yapılmış olanı da sahibine teslim eder.
[176]

Eğer bir kişi kendi evinde veyahut eli altındaki olan bir yerde bir mekanda bir inşaat meydana getirmek için, bir şahsı ücretle tutacak olursa,
örneğin; kendi evinde bir oda veyahut bir çatı veyahut bir balkon yapmak için veya bir kuyu, bir kanal, bir su arkını mülkünde, yahut elinde
bulunan malda açmak için ücretle tutsa, ecir de bunun bir kısmını yapacak olsa, yaptığı o İşe göre ücretten hak kazanmış olur. Fakat ecir de o işini
tamamlamaya da zorlanır. Hatta ve hattaki bina çökecek olsa yahut kuyu veya balkon işi tamam olduktan sonra yıkılacak olsa, ecirin ücreti sakıt
olmaz. Ecirin işi bitmeden evvel bunlar meydana gelse yapılan işin payının kadarı kadar verilmesi gerekir. Şu halde yapılan iş müstecirin
mülkiyetinde veya eli altında olmazsa, ücretin ödenme gereği işin tamamlanmasına bağlıdır. Ecir o işi tamam etse o zaman müstecir de kabz etmiş
olur. Şu halde ma'kudunaleyh teslimde evvel yıkılacak olursa ve helak olursa o zaman ücret de sakıt olur.
Ebu Hanife'ye göre bir şahsın mülkiyetindeki veya elindeki malda kerpiç bir sıra duvar dizmek için, ücretle bir usta duvarı tutacak olsa duvar sıvası
kuruyup dik olarak durmadan önce, usta duvarı ücretini kazanmadığı gibi; müstecir de o işe hak kazanmış olmaz. Zira bunlar o işin
tamamlanmasına bağlı olur.
Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ise, duvarları birbirine bağlı etmedikçe, ecirin ücreti meydana gelmez. Zira işin tamamlanması ancak ve ancak
bununla meydana gelir.
Ebu Hanife'nin görüşüne göre duvar sırası dikilmesinden önce telef olursa, Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşüne göre ise gereken surette
kaynaştırılmasından önce telef olursa, o zaman işçinin ücreti yoktur. Zira iş tamam olmadan önce telef olmuştur. Eğer meydana gelen duvar,
müstecirin mülkiyetindeki olan yahut elindeki olan değilse, ecirin ücreti kazanması ancak ve ancak bunun duvar sahibine teslimiyle meydana
gelir.
Ebu Hanife'nin görüşüne göre duvarın tamam olmasından sonra, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre de kaynaştırılmasından sonra, ecirin ücretini
meydana gelir. Zira işin tamamlanması ancak ve ancak bununla tamamiyeti meydana gelir. Zira duvar sırası iş ona teslim olmazsa müstecirin
elinde meydana gelmiş sayılmaz, onun için işin bitirilmesinden sonra tahliyenin yapılması gerekir. Bu örnek bunun gibidir. Bir kişinin evinde
kendisine bir gömlek dikmek için ücretle bir terzi tutsa, terzi de o gömleğin bir kısmım dikerse, terzi bundan hak kazanmaz. Zira bu şekildeki olan
işin bir kısmından hak alınmaz. Eğer terzi işini bitirdikten sonra telef olursa o zaman hakkını alabilir. Ebu Hanife'nin görüşü de öyledir. Zira o işi
bitirmesiyle teslim meydana gelir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ayn'm tazminatı vardır. O ayn-ı sahibine teslim etmeyince tazminattan
kurtarmaz. Eğer kumaş telef olursa kumaşın sahibi isterse kusursuz bir şekilde kumaşın kıymetinin tazminatını yapar, aynı zamanda da ücreti de
yoktur. İsterse dikilmiş olarak kıymetini ödetir. Bu şekilde olsa ecire ücretini vermek gerekir. İcarede muteakidlerin ihtilafları; icare akdinin
tarafları bedelin veyahut mubdelin miktarı cihetinde ayrılığa düşecek olurlarsa ve aynı zamanda da icare de sahih olarak olursa, bu ihtilafın
menfaatlan aldıktan sonra veya almadan önce olması gerekir. Şayet menfaatler meydana gelmeden evvel ihtilafa düşecek olurlarsa, o zaman

akideyn karşılıklı olarak yemin ederler. Yani bir kişi öteki kişiye yemin ettirir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
[177]

Ahş-veriş yapan iki kişi ayrılığa düşecek olurlarsa, karşılıklı olarak yemin ederler ve aldıklarını verirler."
Başka bir hadiste ise şöyledir:
Alıp satanlar arasında ihtilaf olsa ve ikisi arasında da bir belge ve delil yok ise mal sahibinin sözü muteberdir. Veyahut satışı geri çevirirler."
İbni Mace; "ve ayrıca satılan şey meydanda olsa" ifadesini de ziyade olarak söylemektedir. İmam Ahmed de bir rivayette; "satılan şey olduğu gibi

duruyorsa" eklemiştir. 
[178]

Satılan şeyin yani mebi aynen isterse kalsın, isterse telef olsun Şevkani'ye göre aynıdır. Zira ayn'ın satılan şeyin olduğu gibi durması şartını zahir
olarak belli eden rivayet delil belirtmeye elverişli olmamaktadır. Telef olmakla birlikte geri vermek ise misli olanın mislini, kıyemi olanın da
kıymetini vermek suretiyle gerçekleştirilebilir. İcare bir satış nev-i olduğu için, hadis de ona şamil gelir. Eğer karşılıklı olarak yemin edecek
olurlarsa icare fesh olur. Birileri yemin etmekten vazgeçerse, ona karşı iddiasını yerine getirmek mecburiyetindedir. Eğer her ikisi iddiasına delil
olarak ortaya getirirse, eğer ayrılık bedel hakkında olsa müecci-rin deliline öncelik tanınır. Zira müeccirin delili ücretin fazlalığını meydana getirir.
Eğer ihtilaf mübdelde olsa, o zaman müsteeirin delili evvela kabul edilir. Zira bu delil de menfaatlerin fazlalığını meydana getirir. Şayet akit
tarafları müsteeirin menfaatin bir kısmını meydana getirmesinden sonra ayrılık edecek olurlarsa, kiralanan evde bir müddet kalmak veyahut
kiralanan hayvana malum bir mesafe binmek durumunda olduğu gibi bu durumda geçmiş şeyler hakkında yeminle bearber müsteeirin sözü
muteberdir. Daha sonraki için de karşılıklı olarak yemin ederler ve geri kalan şeylerde icare fesh olur. Zira menfaatler için yapılan akit, bu
menfaatlerin tedrici olarak meydana gelmelerine uygun olarak zaman be zaman meydana gelir. Şu halde menfaatin bütün kısmı üzerinde başta bir
akit yapılıyor demektir. Bunun için müddetin geri kalan kısmı ile geri kalan uzaklık, akitten ayrı ve bağımsız olarak muteberdir. Onun hakkında
taraflar yeminleri meydana getirmektedir. Eğer ihtilafları icare müddetin sona ermesinden yahut üzerinde akdin meydana getirdiği mesafeye
ulaşılmasından sonra meydana gelmesi olursa, o zaman birbirlerine yemin ettirmezler ve aynı zamanda da bedelin miktarı hakkında, yeminle
beraber müsteeirin sözü muteber olur. Müeccirin üzerinde de yemin yoktur. Zira tarafların yemin etmesi icarenin fesh olmasına neden olur.

Meydana gelmeyen menfaatleri ise akdi feshetmez, bunun için her iki tarafın da yemin etmesi meydana gelmez.
[179]

Eğer terzi ve kumaş sahibi arasında ihtilaf olursa, kumaş sahibi terziye şöyle diyor: "Ben sana bu kumaşı pardesü olarak dikmeni emretmiştim."



Terzi de: "yok sen bana bu kumaşı gömlek olarak dikmemi emretmiştin." veyahut kumaş sahibi boyacıya şöyle diyor: "Ben sana bu kumaşı kırmızı
olarak boyammı söylemiştim sen bu kumaşı sarıya bo-yadm." Boyacı da: 'Yok, sarıya boyamamı emretmiştin." Kumaş sahibinin sözü yeminle
beraber muteberdir.
Şafii mezhebinden bu görüş çok kuvvetlidir. Çünkü iznin aslı kumaşın sahibinden meydana gelmiştir. Eğer şartsız olarak izni kabul etmezse onun
sözü yine itibarlıdır. İznin sıfatını inkar etse yine öyledir. Şu halde bu konuda kumaşın sahibi yemin edecek olursa, o zaman terzi tazminatı vermek
zorundadır. Malik serbesttir. İsterse terziye tazminatı ödetir. Kumaşın maliki şöyle diyor: "Sen bana bu kumaşı ücretsiz olarak yaptın." Sanatkar da:
"Sen bana ücretle verdin ben de ücretle yaptım." Ebu Hanife'ye göre kumaş sahibinin görüşü tercih edilir. Zira o yapılan işin kıymet getirdiğini
kabul etmemektir. Zira burdaki işin kıymet getirdiği ancak ve ancak akitle meydana gelir. Aynı zamanda bir de tazminatı da reddetmektedir.
Sanatkar bunu iddia etmektedir. Bu konuda inkar edenin sözü muteberdir.
Ebu Yusuf a göre şayet aralarında bu iş ücretle daha önce tekrarlanmış ise sanatkar kendi hakkını kazanır. Onun aksi ise aksi olur. Cumhura göre;
akit taraflarından birisinin ölümüyle icar akdi batıl olmaz. Zira bu da satış gibi gerçek olan bir akittir. Şu halde müstecir akit ile menfaatlere bir
sefer olarak sahip olmuştur. Bunun için menfaatler ondan miras olarak alınabilir. Fakat icare çocuğun yahut süt annenin ölümüyle batıl olur. Zira bu
çocuğun yerine başka bir çocuğu koymak olmaz. Bir de mahallinin telef olması ile menfaat ki bu süt annedir- orta-da^yoktur. Aynı zamanda
üzerinde akit yapılan şeyin meydana gelmesine imkan kalmamıştır. İcare ikale ile de sona erer. Zira icare bir mal başka bir mal ile ivazlı olarak
verilmesidir. Bunun için icare satış gibi ikaleyi kabul eder. İcare, ev yahut hayvan ve binek gibi belli olan ve kiralanan ayn'ın telef olmasıyle sona
erer. Zira telef olduktan sonra mat'kudunaley-hin bir daha elde edilmesine imkan kalmamaktadır. Şu halde akdin kalmasında da bir yarar yokturi
Fakat icare taşımak yahut binmek üzere belli olmayan birtakım bineklere hakkı söz konuşup olup, müstecir binekleri teslim alsa ve aynı zamanda
hayvanlarda telef olsa, icare fesih olmaz. Müeccirin eşyayı taşımak için başkalarını vermesi lazım olduğu gibi, akdi fesh yapma hakkı yoktur. Zira
icare zimmette sabit olan bir mnefaatdır. İşte müeccir akit ile eşyanın filan yere taşınması şeklindeki bir işi yerine getirmeye aciz değildir. Bu konu
her dört mezhebe göredir.
Evin hebesini yıkılması durumunda, müstecirin, müeccir hazır olmadığı takdirde dahi iptal etme yetsisi vardır ve kendisi iptal etmedikçe o kendi
başına iptal olmaz. En sahih de budur. Zira o arazi üzerinde çadır kurmak mümkün olur. Özür halinden başka, icare müddetin sona yetiş-mesiyle
icarenin sonu gelir. Zira malum bir müddete kadar sabit olan bir şey, nihai müddetin var olmasıyle sona varır. Bu konudaki olan icare, müddetin
sonunu gelmesiyle batıl olur. Fakat ortada müddetin bitmesi, arazide hasad olmayan ekinin durması gibi bir özür olması şekli ayrıdır. Bu durumda
ecr-i misil ile hasadı yapılıncaya kadar terk olur. Umumi olarak müddetin sona ermesi ile icarenin de sonu geleceği üzerinde fakih-lerin ittiaklan
vardır. Köyün çobanı normal bir vaziyette sürüsünü meraya götürerek otlatırken o koyunlardan bir kaçı suya düşüp telef olsa, veya kurt bir
tanesini parçalasa, eğer çobanın taksiratı ve kusuru olmazsa zamin olmaz. Eğer kurtarma yolu olursa, kurtaramazsa veya o koyunları bırakıp uyuşa
veya ordan başka bir yere gidip sahipsiz olarak onları bırakıp telef olursa o zaman olur. Çoban koyun ve davarlarını otlatırken uyku aniden
kendisine galebe çalarak uykuya daldıktan sonra bir veya bir kaç davar kaybolursa, o zaman eğer uzanarak uyursa kaybolan davardan zamin ve

mesuldür. Eğer oturduğu yerde uyumuş ise ve bunun için de sürüden bir veya bir kaçı kaybolmuş ise zamin olmaz. 
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Şafıilere göre her iki halde de zamin olur. 
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Varlıklı bir kimse yağ, yün ve yavru gibi meydana gelen mahsulü yarı yarıya olarak inek ve davarlarını hayvancılıkla uğraşan kimseye verirse
batıldır. Maalesef bu batıl muamele bazı yerlerde adet haline gelmiştir. İslâmî ölçülere göre şayet öyle bir muamele olursa, bu muamele batıldır.
Aynı zamanda da meydana gelen mahsulün hepsi mal sahibine aittir. Ecireye yani hayvancılıkla meşgul olan kimseye ücret'ül-misil vermek
gerekir. Çoban sürüden kaçan davan yakalamak için kovaladığı takdirde o zaman sürünün durumundan korkarsa sürüden uzaklaşmaması gerekir.
Zira sürünün zararları külli kısmmdadır. Onu defetmek için cüz'i zararından daha uygundur. Hatta ve hattaki kaçan hayvan kayıp olursa çoban
zamin de olmaz. Bir hayvan bir kişinin malını helak ederse, mal sahibi de onunla beraber olursa Şafii ve Maliki'ye göre hayvan sahibi mesul olur.
Aynı zamanda helak ettiği malın bedelini vermek gerekir. Fakat hayvan sahibi hayvanla beraber olmazsa bu iş gündüz meydana gelse zamin olmaz.
Zira bu iş normaldir. Aynı zamanda herkes hayvanını gündüz olarak otlatır. Bir de herkes hayvanını gündüz salıverdiği için ekin sahibi onu
hayvanlardan muhafaza etmekle mecburdur. Fakat bu iş geceleyin meydana gelse hayvan sahibi zamin olur. Zira halk gece zamanı hayvanları ahıra
alıp dışarıya bırakmamalıdır. Ha-nefllere göre ise hayvan sahibi mesuldür. İsterse bu iş gündüz olsun isterse gece olsun fark yoktur. Hayvan sahibi
kendi hayvamyla beraber olmazsa mesul deglidir. Fakat beraber olursa o zaman mesud olur.
Şafii mezhebine göre: Bir kişi oturma müddetini belli etmeden bir ev kiralarsa, o kira batıldır. Baştan müddeti belli edip akdi tazelemek lazım gelir.
Yeniden müddeti tazelenmediği zaman mal sahibi kiracıyı çıkartabilir. Hanefîlere göre akit batıl değildir. Fakat bir ay geçtikten sonra mal sahibi
isterse kiracıyı çıkartabilir. İkinci ayda bir gün geçtiğinden tekrar kira tazelenir, mal sahibi de ay başına kadar çıkartamaz. Bu usul senelerce devam
edebilir. Bir kişi bir senelik ev kira olarak tutsa bu müddeti bittikten sonra her iki akideyn birbirlerine bir şey söylemeyerek duracaklarsa kiracı
olan kimse bir senelik icarını müeccire teslim ederse ve müeccir de bunu kabul ederse Hanefîlere göre örfî olarak yeniden bir seneye kadar o evi
kiralamış olur. Tüccarların alış-veriş eşyasını ücret karşılığında ev, dükkan ve ambara benzeyen yerlerde ücret mukabilinde koruma etmeleri için
muahede, sözleşme yapmaları caizdir
 
Tercüme, Telif Ve Onların Hakkı Nedir?
 
Cevap: Tercüme herhan gibir eser olursa olsun onu bir lisandan öteki lisana çevirmektir. Telif ise, her hangi bir müellifin kendi fikirlerini yazmak
veya diğer başka kitaplarından almak ve kendi kısmından da bir kaç konular eklemek şartıyle bir kitap meydana getirmesidir. Bu kitap isterse uzun
olsun isterse kısa olsun isterse de hacimi geniş isterse dar olsun, hacimli bir ibare veyahut metindir. Tercüme yapılan eserde, yalnız lafız mütercime
mana ise yazanna aittir. Telif de ise lafız ve mana her ikisi de müellife ve yazara aittir. Şu halde müellif eserini meydana getirirken başka
kitaplardan da fayda görebilir ve iktibaslar edebilir. İs-lâmi ölçülere göre alış-verişin şartlan beştir:
1) Bayi (satıcı).
2) Müşteri (alıcı).



3) Müsemmeh (satılık mal).
4) Semen (satılan malın bedeli).
5) Sığa (icab ve kabul).
Bu beş şartan birinin veya bir kaçının noksan olması durumunda o alış-veriş sahih değildir.
Üçüncü şartın üzerinde biraz duralım ve izahatı yapalım.
Müsemmeh, yani satılık malın tarifi fıkhi olarak şöyledir: Elle tutulan, gözle görülen faydalı bir metadır. Eğer bir şey elle tutulup gözle
görülmüyorsa, faydalı bir şey de olmazsa fıkhi yönden o mal değildir. Aynı zamanda satılması da caiz değildir. İbn-i Abidin ve Hanefi mezhebine
bağlı diğer fıkıh kitaplarının hepsinde de öyledir. Şufa Hakkı da bu bunların birisidir. Örneğin; bir kişinin sizinle arsada komşuluğu veya ortaklığı
olursa, sizin kendi arsanızı ya da payınızı satmaya ilan yaparsınız o komşunuzun veya ortağınızın men edip sattığınız arsanın bedelini vererek onu
satın alma hakkı vardır ki bunun ismi de şufa hakkıdır. İslâmî ölçülere göre şufa hakkı satılması caiz değildir. Zira mücerred olan hukuklardandır.
Başkalarına yani komşulardan başkalarına şufa hakkı satılmaz.
Çünkü elle tutulan, gözle görülen kısmından değildir. İşte telif hakkı da bu kısımdadır. Fakat bu zamandaki olan alimlerimiz malın tarifini güzel bir
şekilde genişleterek elle tutulmayan ve gözle görülmeyen şey faydalı olduktan sonra, malın tarifine bırakmışlardır. Bunun için i-cad ve tercüme gibi
şeylerin ne kadar mücerred hak da olsa maldandır o zaman bu malın alış-verişi kesinlikle caizdir. Bir de müteahhirin yani sonraki devirlerde gelmiş
alimler bu tarife karşı çıkmışlardır. Her ne kadar şer'i kitaplarımız malı ayn (elle tutulup gözle görüle bir şey) tarifleri olmuşlarsa da, o tarif o
zamana mutabık olarak yapılmıştır. Fakat zamanımızın örf ve adetleri değişmiştir. Bununla beraber malın mefhumu da değişmiştir. Bir de o tarif
içtihadı bir tariftir. O zaman da matbaa yoktu her hangi bir müellif kendi kitabını başkaları tarafından çoğaltılmasını istiyordu. Fakat bununla
beraber pazara kitapları satmak için götürseydi bir alıcı da bulamazdı. Kağıdın ve matbaanın çoğaltmasiyle matbaacılık, kitapçılık, yayıncılık...
Birer ticari yollar oldu.
Bu devirdeki çok alimlerimiz, insanların örf ve adetklerinin değişmesiyle malın tarifi ve mefhumunu da şu şekilde izahat etmişlerdir. Bu kıyasa
göre bir şey, isterse bir ayn olsun, isterse bir menfaat olsun -yararlı ve faydası olduktan sonra- ne kadar mücerred hak kısmında da olsa yine mal
sayılır. Bunun için bu malın alış-verişi caizdir diye fetva vermişlerdir. Fetva veren alimlerden bazıları bunlardır: Nam kazanmış ve fakih-lerden
meşhur olan Mustafa Ahmet ez-Zerka: "Ki etli olan herşeyin ister ayn olsun, ister menafi ve hukuk olsun, bunları ticareti caizdir." diye fetva
vermiştir. Bir de Abdurrahman el-İmadi el-Lakani... Bunlar ve bunların görüşleri gibi olan alimler, örf ve adetin değişmesiyle, örfe ve adete göre
bu hakların satışı caizdir diye kabul etmişlerdir.
Prof. Dr. Salahadddin Abdullatif isimli olan alimin de şöyle izahatı olmuştur: Devrimizdeki olan örf ve adetin değişmesiyle, malın tarifi de
değşimiştir. Malın tarifinin içtihadi bir tarif olduğu için malın mefhumu da değişerek Ahmed el-Haci el-Kurdiye ihtirazda bulunmuştur. Şu hal-de
te'lif hakkı mal kısmmdadır. Alış-verişi de caizdir. Muhakkak muellıt ve terceme eden Allah için telif etmesi ve tercüme etmesi gerekir. Telif ve
tercümelerin satışı yeni meydana gelmiştir. Selef-i salihin zamanında yoktur.
Tercüme ve telif için az ücret veriliyor veya ücret verilmiyor diyerek bunlardan vazgeçmek caiz midir?
Cevap:
Tüm alimler konuşması ile İslâm'ı tebliğ etmekle mükelleftir. Öyle şeyleri yaparken para konularından dolayı bundan vazgeçerse, muhak-kul vuku
kel vuku gibidir. Mesuliyeti vardır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Hakkı beyan etmeyen kimse dilsiz şeytandır."
Bunun için tercüme ve telifden vaz geçerse vebal vardır. Fakat ben eserimi şu şahsa değil başka bir şahsa verebilirim. Bu çağda müslü-manlar ve
gayri müslümanlar alimlerin kalemiyle ve lisanıyle tebliğsiz kalmışlardır. Bir insan, hakkı izah edebilecek bir vaziyette ise, bunu yapmazsa o zaman
ilmi gizlemiş olur. Bunun için büyük bir cinayet meydana getirir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Kim ki hakkı ehline izah etmezse, gizlemişse, kıyamet günü ateşten bir gemle gemlenir."
Bir âlim cevap verebileceği sorulara, ancak ve ancak, güzel bir şekilde sorulduktan sonra, cevap vermek lazım gelir. Zira eline İslâm'ı öğretme
zamanı gelmiştir. Fakat telif yapmak herkesin teklifini de kabul etmek mecburiyetinde değildir. Zira eserin yapması ve tercümesi ancak ve ancak
yapılan teklif faydalı olsa, imkanı varsa, durumu da müsaitse bu şartlar olduktan sonra, telif ve tercüme etmelidir. Para için Öyle şeylerden
kaçmamalıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz dar'ul-ökbaya göç ettikten sonra H. Ebubekir (r.a.) halife seçildi. Seçimden sonrada kendisi için ve
çoluğu çocukları için geçimleri temin için pazara çıkmak istedi. Çıkarken Hz. Ömer (r.a.)'a mülakatta bulundu. Hz. Ömer (r.a.): "Ey Allah'ın
Rasûlü'nün halifesi, hangi tarafa gtimek istiyorsun?" diye sordu.   O da: Kendi evimin teminatı için pazara gitmek istiyorum, dedi. Hz. Ömer (r.a.):
Seni halife olarak seçtiler. Hilafetin yükü zordur ve işleri de çok vardır. Sen o işlerin yürütülmesiyle mükellefsin, bundan sonra ticaret işleri
bırakacaksın. Artık bundan sonra kendinin ve ailenin idaresini yapmak için beytü-I maldan yani devlet hazinesinden maaş alacaksın, diye teklifde
bulundu. O da bu teklifi kabul etti. Bunun için hu-Iefa-i raşidin idarelerini temin etmek için beytü-1 malden maaş alıyorlardı. Fakat bu zatların
gayeleri İslâm'a hizmet etmekti. Nasıl ki tarihin göstermesiyle İslâm'da bütün kurumlarında çalışanların devletten maaş aldıklarını biliyoruz. Şu
halde bir kişinin niye i hali samimi olarak İslâm'a hizmet olduktan sonra o zaman kitap ticaretiyle uğraşman meşrudur. Aynı zamanda da bir
sakıncası da yoktur.
İmam-ı Nevevi (r.a.) el-Mecmü da şöyle diyor: "Kitap ticareti yapmakta bir sakınca yoktur" kaydetmektedir. Fakat bu ticaretin, kişinin niyeti bir
taraftan idaresini temin etmek, diğer taraftada İslâm'a hizmet etmek, bir de sadece bu ticaretin aynı zamanda ibadet sayılabilmesi için İslâm'a hizmet
niyeti olmalıdır. Eğer bu niyet olmadığı takdirde o zaman ibadet sayılmaz. Yalnız olarak ticaret sayılır.
Telif eden veya tercüme eden kimsenin hazırladığı eserin ikinci nüshanın yaygın hakkının kendisine ait olmasını şart koşarsa bu şart caiz midir?
Cevap:
Sonraki devirlerde gelmiş alimlere göre, bunu şart koşarsa caizdir. Hatta ve hattaki ikinci nüshanın baskısını daha sonraki gelen baskılarının yayın
hakkını diğer bir yayıncıda satması caizdir. Telif eden kişi ve yayıncı arasında birinci baskının nüshaları bitmedikçe ikinci baskının meydana
çıkartmayacağına dair bir sözleşme meydana gelse, o zaman ikinci baskının telif hakkının satılması kesinlikle caiz değildir. Hatta ve hattaki
Hanbelilere göre verilen bir sözü yerine getirmek vaciptir. Sözüne hulf eden kimse cezaya çarptırılmak zorundadır. Fakat çağımıza göre yayıncının
elinde birinci baskıdan kitap kalmış ise ikinci baskıyı meydana çıkartmaması örf ve adet olarak kabule şayandır. Şu halde bu örf ve bu adete riayet



etmek zorunludur. Daha sonraki devirlerde gelmiş alimlere göre telif, malın mefhumuna olduğu için, başka kitaplardan müsaade almadan bir konu
ve her hangi bir cümleyi almamalıdır. Bir kişi yayıncıya gidip ben şu şekilde bir eser telif ve tercüme yapabiliyorum, sen de şu kadar para bana
vereceksin.
Burada telif veya tercüme hakkı caiz midir?
Cevap:
Bilginiz var ki her dört mezhebe göre, meydanda olmayan her hangi bir şeyin satışı kesinlikle caiz değildir. Ancak ve ancak Şafii mezhebine göre
"celalet" tarikiyle caiz olur. Cealetin anlamı şöyledir: Örneğin; şu kadar pirinç veya buğday vs. bana getirirsen, şu kadar para vb. vereceğim diye
sözleşme yapmasıdır. Şu halde bu bir alış-veriş değildir. Bir de yazar da yayıncıda o işi bitmeden evvel işin her hangi bir merhalesinde iptal hakkı
vardır.
Müellifin ikinci, üçüncü ve diğer baskılarını yapan kitabından ücret almaması için bir dayanağı var mıdır?
Cevap:
Bir dayanak olmamakla beraber yine sözleşmeye bağlıdır. Eğer birinci baskı için telif hakkı satılmışsa, daha sonraki meydana gelen baskıların
basımı ve satışı için bir daha telif hakkı vermelidir. Telif hakkı vermeden yeni baskılar meydana getirmesi caiz değildir.
İslâmî ölçülere göre telif hakkı müellife yüzden fazla para Ödeniyor bu caiz midir?
Cevap:
Bu alış-veriş kısmında olduğu için anlaşmaya bağlıdır. Ve İslâmî ölçülere göre de caizdir.Yalnız yüksek fiyatın meydana gelmemesine riayet
etmek gerekir. Bu kıyasa göre yayıncı diyor ki, biz bu yüzden kitabın etiketi üzerinden hesap ederek vermekteyiz. Etiket fiyatı da eserin cildinden
kağıdına kadar kalitesi ile ilgili bir mesele. Müellif aynı zamanda emeği harcamasıyla beraber eserin, örneğin ciltli veya ciltsiz oluşuna göre çok
farklı ücret alıyor. Halbuki harcamayı biz yapıyoruz. Bunun onunla ilgisi yok, diyorlar. Cevap: Söylediğimiz gibi madem ki bu telif hakkı maldır.
Şu halde satıcı ile alıcının anlaşmasına bağlı bir şeydir. Ucuz olsun pahalı olsun ne şekil onlar anlaşılırsa, o vaziyette kalır.
Teyp ve video kasetlerinde telif hakkı var mıdır?
Cevap:
Vardır. Zira her ikisi de bir eser olduğu için, bunlar için de telif hakkı vardır. Fakat ticaret için olmazsa tek bir kaset veya video çekimi olursa o
zaman iş değişir, örfen buna bir şey denmez. Şu halde ticaret yapmak için külliyetli bir miktarda çoğaltma olmuşsa telif ücreti vermeye tabi olur.
Bazı kuruluşlardan veya kurumlardan patent veya bayilik almanın hükmü nedir?
Cevap:
Patent, Fransızca bir kelimedir. Anlamı ise esnaf teskeresi veya bir öğretim olayıdır. Para mukabilinde ilim öğretmek caizdir. Şu halde para
mukabilinde patent almak caizdir. Fakat o paranın belli olması şarttır. Bayiliğinin alması da İslâmî ölçülere göre de bir sakıncası da yoktur.
Patent verildiği zaman üretimden elde edilen kazancın % 20'sinin patenti veren kuruluşa kaydırılması üzerine anlaşmanın îslâmî ölçülere göre bir
sakıncası var mıdır?
Cevap:
Bu şekildeki olan anlaşma ise İslâmî ölçülere göre sakıncalıdır. Zira ne kadar olacağı bilinmemektir. Fakat denilse ki ben bu formülü size beş
milyona vereceğim bu patent öğretime geçeceğinden caiz olur. Zira semen bellidir.
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CEALE
 
 
[1]

 Ceale'nin tarifi: Lugatta ceale, cu'i, yahut ciale, kişinin her hangi bir şeyi yapma mukabilinde her hangi bir kişi olursa olsun, belli ettiği maldır.
Ceale'nin şer'i manası ise kişinin, belli bir çalışma mukabilinde belli olan bir parayı vermeyi kendisine vacip kılmasıdır. Bu say ve çalışma bir kişi
tarafından meydana gelmektedir. O kişi isterse belli olsun, isterse belli olmasın, gelecekte ceale'nin rükünlerinden izahatı yaparken bunların daha
geniş bir surette izahatı olacakür. Ceale'nin meşruiyeti; ceale meşrudur.
Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği şu hadis-i şerif de buna işaret etmektedir. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ashabından bir kafile sefere çıktılar.
Bir Arap kabilesinin yanında gecelediler. O kabileden misafir olarak kalmalarını istediler. Fakat onlar misafir olarak bunları kabul etmedi. O gece
kabilenin efendisini yılan ısırdı ve akrep soktu. Her ne yap-tılarsa bir faydası olmadı. Onlardan bazıları dediler ki: Yakınımızda gece-leyen şu gruba
gidelim, belki onların bildiği bir tedavi yolu olacakür. Bunun üzerine ashabın yanma gelerek "aranızda okuyarak tedavi eden var mı?" diye
sordular. Ashab: "Bizi misafir etmediniz. Bunun için sizi tedavi etmeyiz. Yahut bu tedavi karşılığında bize bir şey verirsiniz." dediler. Bunun
üzerine onlara bir koyun sürüsü tayin ettiler. Birisi Faühayı okumaya ve tükürüğünü toplayıp tükürmeye başladı yani yılanın ısırdığı veya akrebin
soktuğu yere tükürdü o kişi, sanki bağlı bulunduğu ipten kurtulmuş gibi sapasağlam oldu. Hiç bir acısı kalmadığı halde yürüyüp gitti. O kişiler,
üzerinde anlaşılan koyunları (cealerini) verdiler. Sahabile-rin bazısı dedi ki: Bunu aramızda taksim yapalım. Bu işi yapan kişi ise şöyle dedi: "Hayır
Peygambere gidip Rasûlüllah (s.a.v.)'e sormadan sürüyü almayız" dediler. Rasûlüllah (s.a.v.)'e durumu sordular. Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle dedi:
"Fatihanın böyle bir faydası olduğunu nereden örğen-din?" Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: "İsabet etmişsin,

koyunları aranızda taksim edin. Bana da bir pay ayırın. 
[2]

Hz. Peygamberin bu sözü, onların yaptıklarını kabul ettiğine ve cealenin meşruiyetine büyük bir kaynak ve delildir. Maliki, Şafii ve Han-belilere
göre ceale şer'an caizdir. Bunun delili ise, Hz. Yusufun kardeşleri ile olan kıssasında yer alan yüce Allah'ın şu emridir:

Dediler ki: Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü var: Ben de buna kefilim. 
[3]

Bir de getirdiğimiz hadiste ceale'nin kaynağı ve delili vardır. Zira Fatiha suresi ile okuyup tedavi etmek karşılığında ücret alındığına dair rivayet
meydana gelmiştir.
İmam Ahmed ile Nesei hariç Kütüb-i Sitte musannifleri rivayet etmişlerdir. Her ne kadar bu hükmün bizden önceki şeriatlarda zikri olmuşsa da
bizim şeriatımızda bunu kuvvetlendiren deliller mevcuttur. Zira geçmiş olan hadisten bu mana meydana gelmektedir.
Hanefi mezhebinde ciale, içinde ğarar olduğu için caiz değildir. Zira cialede işin ve müddetin bilinmemesi söz konusudur. Bu işin taşındığı için
caiz değildir. Ceale'nin meşru kılınmasının nedeni, insanların zor durumda kaldıklarında ona ihtiyaç duymalarıdır. Çünkü kişi bazı ev-katta bir
şeyini kaybeder ve kendiliğinden onu arayıp bulup kendisine getirecek kimseye de rastlamaz. Şu halde insanlar mecbur kalmasıyle ve üstesinden
gelmedikleri öyle işler karşısında durabilirler. Öyle işin üstesinden gelmeleri muhtemel kişilerin ise paraya ve mala ihtiyaçlarının olması ise gayet
güzel bir şeydir. Zira bu ihtiyaç ve maslahat nedeniyle ceale meşru kılmıştır. Cealenin rükünleri dörttür.



1) Akid yapanlar.
2) Siga.
3) Çalışma.
4) Çalışmanın karşılığı olarak verilen para veya mal.
1- Akid: Akid yapan iki kişi o iki kişiden biri, çalışma mukabilinde cealeyi zatına vacib yapan kişidir. O kişinin erginlik çağma girmesi şarttır. Öteki
kişi ise, işi yani çalışmayı yapacak olan kişidir. O kişi işi yaptığında cealeyi haketmiş olur. Bu kişinin tanınmış olanlardan olması şart değildir.
Örneğin malı çalınan kişi "çalınan arabamı getirene şu kadar mal vereceğim, söylediğinde, arabayı hangi kişinin getireceği belli değildir. Şu halde
arabayı kim getirirse meçhul de olsa yine cealeyi hakeder.
2- Siğa: Para karşılığı yapılması istenen işe izin verilmesine işaret ve delalet eden lafızdır. Örneğin; kişinin çalınmış olan arabamı veya hayvanımı
geri getir ve şu kadar mal veya para vereceğim, demesi. Veya bir öğretmene oğluma okumayı ve yazmayı öğretirsen sana şu kadar mal veya para
vereceğim. Veya kişinin bir doktora hastamı tedavi edip sağlığına ka-vuşturursan şu kadar mal veya para vereceğim gibi lafızlar kullanması si-gadir.
İşi yapan kişi tanınmış olan kimselerden olmasa da yine cealet sahih olur. İşin yapılması, ceale'nin geçerli olması için kafidir.
3- Çalışma: Mal sahibinin cealeye hak kazanmak için şart koştuğu çalışmadır ki bu da yukarıdaki örneklerde olduğu gibi çalman malı geri getirmek
veya çocuğa okuma-yazmayı öğretmek veya hastayı tedavi edip sağlığına götürmektir. Fakat bu cialede icaredeki faydalar gibi işlerin belli olması
şart değildir. Ve hatta ki işler belirsiz bile olsa da yani zamanın çalışması sınırlanması belli olmasa bile yine ceale sahih olur. Şu halde ceâle, bir iş
veya bir zamanla sınırı belli olmasında ve olmamasında müsavidir. Sahihtir. Çünkü çocuğa okuma-yazmayı öğretmek, çalınan malı geri getirmek
bazı evkatta kısa, bazen uzun, bazen meşakkatli ve zor, bazen rahat olabilir. Tüm bu işler, meydana gelen kıymeti için belirsiz olabilir. Lakin
ihtiyaç sebebiyle iyi görülmüştür.
4- Çalışmanın karşılığı olarak verilen para veya mal: Mal sahibinin, çalışmanın karşılığı olarak üstüne vacib kıldığı mal veya para çalışmanın
karşılığı meydana gelen paranın veya malın belli olması şarttır. Zira bu akid, mukabeleli ivaz akdi olur. Eğer böyle bir akid belirsiz olsa caiz olmaz.
Hatta ve hattaki öyle bir akid mal sahibi, kaybolan malını kendisine getiren her hangi bir kişi için belirsiz bir ivazla şart koşarsa, akid fasid olur.
Eğer bu vaziyette bir kişi iş yaparsa malı geri getirirse o zaman ücretin mislini hak etmiş olur. Zira her akdin, fasid olması için ücret'ül-misil vacip

olur.
[4]

 
Ceale'nin Hükümleri:
 
1. Bu akid, caiz olmakla beraber lazım değildir. Zira hem mal sahibi, hem de işi elinde alacak olan kişi istediği zaman öteki taraf ister razı olsun,
ister razı olmasın, haberi olsun veya olmasın, bu akdi feshedebilir. İvaz nedeniyle akid belirsiz bir amel üzerinedir. Bunun için taraflardan her biri
için akdin feshi caizdir. Şayet o işi yapan akdi feshederse -bir şey yapmış olsa da- hakkını kaybetmiş olur. Zira ceâle iş bitirildiğinde hake-debilir.
İşi yanda bıraktığı için hakkı sakıt olmuştur. Zira kişi, ancak ve ancak işi yaptıktan sonra cealeyi haketmiş olur. Eğer iş sahibi -işe başlamadan önce
akdi feshederse, bir şey vermesi lazım gelmez. Zira fesh çalışanın menfaatına zarar vermeden önce meydana gelmiştir. Fakat işe başladıktan sonra
feshederse, yapılan işe mukabil ücret-i misil vermesi lazım gelir. Zira şart-ı ivaz nedeniyle çalışanın menfaatinin bir bölümüne zarar vermiştir. Aynı
zamanda da ücret-i mislini de vermek gerekir.
2. Kişi, ceale'yi ancak mal sahibinin izninden sonra hakeder. Örneğin; mal sahibi kaybolan falan malımı kim bulursa bana getirirse şu kadar para
vereceğim, dese, her hangi bir kişi, mal sahibinin izini olmadan onun malını bulup getirse, cealeyi hak etmiş değildir. Zira kayıp bir malı bularak
sahibine teslim etmek veya birisinin çocuğuna fahri olarak okumayı ve yazmayı öğreten kişinin hiç bir ücret almasına hakkı yoktur. Zira menfaatini
bir bedel almayarak bağışlamış olacağından bir hakkı yoktur. Şu halde mal sahibinden izin almadan bir kişi halk arasında böyle işleri yapmakla ne
kadar meşhur olsa da bile, kesinlikle hiç bir karşılık talep edemez. Zira mal sahibi o kişiye her hangi bir ivaz veya para vermeyi vaad etmemiştir. O
malı getirende her hangi bir şey bana verin dememiştir. Bunun için onun işi bağış kısmında sayılır.
3. Çalışan kişi, ceale tarikiyle tayin edilen ücrete ancak işi bitirdikten sonra müstahak olur. Örneğin; bulup sahibine teslim etmeye bağlı olan celae,
kişinin malı bulup sahibine teslim etmesinden sonra veya bir çocuğa okuma-yazmayı Öğretmeye bağlı olan ceâle, kişinin çocuğa okuma-yazmayı
öğretmesinden sonra hak edilir. Bir de hastalığından rahat olduğu gibi eğer ceâle şifanın üzerine şart koşmuşsa, güzel yazmayı kıraatin güzel
okumasından sonra hak olur. Eğer öğretmesinden sonra şart olmuş olsa, çalışmaya birden fazla kişi katılırsa, bazıları ötekilerden daha fazla
çalışmış olsa da yine ücret onların arasında eşit bir şekilde verilir. Çünkü her birinin yaptığı işe göre ceâle tevzi edilen kadar, çalışmak hesap
edilmez.

4. Çalışmanın sonu gelmeden evvel ceâlede fazlalık ve noksanlık yapmak caizdir.
[5]

Örneğin; mal sahibi, bir kişiye; "şöyle, şöyle yaptığın takdirde sana on dinar vereceğim" söyledikten sonra "bu işi yap sana 20 dinar vereyim" veya
"bu işi yaparsan da sana 5 dinar vereceğim" derse, yaptığı noksanlık ve fazlalık geçerli olur. Fakat bu noksanın ve fazlalığın, kişi çalışmaya
başlamadan evvel yapılması şarttır. Şayet mal sahibi, amil çalışmaya başladıktan sonra noksanlık veya artırma yaparsa, o zaman çalışan kişiye
ücret-i misil verilir. Zira ikinci birincisini feshetmiştir. Çalışma esnasında ceâle akdi fesholduktan sonra o zaman ücret-i misil'e rucu olur, mal
sahibi, işe başlamadan evvel noksanlık veya artma yaparsa, çalışacak muayyen kişi de bundan haberdar olmazsa veya ilgili kişiye haber vermemiş

ise, en sağlam kavle göre çalışan kişiye ücret-i misil vermek gerekir.
[6]

5. Mal sahibi ile çalışan kişinin ihtilafları: Çalışan kişi ile mal sahibi ceâle'nin şartında ihtilafları olurlarsa, örneğin; çalışan kişi 'şu iş karşılığı şu
kadar parayı ceale olarak vereceğinde ittifaklarımız olmuştur, derse, mal sahibi de "ben bu şekilde şart yapmamış, derse, bu konuda yeminle
beraber mal sahibinin sözüne göre muamele edilir. Zira aslolan şartın koşmamaktır. Çünkü çalışan kişi, hem tazminat istiyor, hem de ihtilaf ediyor.
Asıl ise mal sahibinin yanındadır. Onun için, yeminle beraber onun sözüne iltifat ve kabul edilir. Ceâle'nin şart olduğu bir çalışmada ihülaf
meydana geldiği takdirde de yine durum öyledir.
Örneğin; mal sahibi, "ben ücreti, çalınmış olan otomobilimin geri getirilmesi şartıyle kefil oldum" dese, çalışan kişi de "Hayır, sen zayi olan falan



malının geri getirilmesi şartıyle ücreti kefil oldun" dese veya kişi "Bu işi ben yaptım" dese, mal sahibi de "Hayır, sen yapmadın,, falan kişi yaptı"
dese, her iki şekilde de yeminle beraber mal sahibinin sözü kabul edilir. Zira çalışan kişi, aslı meydanda olmayan bir şey üzerine yapılan akidde
ceâle'nin şart koşuldugunu, kişinin zimmetinin bu şartla meşgul olduğunu istemektedir. Şu halde aslolan beraat-ı zimme'dir. Mal sahibi ile çalışan
kişinin ceâle'nin miktarında veya cinsinde ihtilafları olursa, örneğin; çalışan kişi "bana İOOO dirhem vermeyi şart koştun" dese mal sahibi de "ben
50 dirhem vermeyi şart koşmuştum" derse, veya çalışan kişi "10 türk milyon lirayı şart koştun" derse, mal sahibi de "10 mark şart koştum" dese, her
ikisi de yemin ederler, yemin ettiklerinde ikisinin sözü de sakit olur. Mal sahibi ile çalışan kişinin, çalışma cihetinde ihtilafları olurlarsa, örneğin;
çalışan kişi 'yalnız çalışma karşılığı olarak bana şunu şart koştun" derse, mal sahibi de "bu çalışma karşılığında şu şartı koşmuştum" derse, bu
konuda aynı geçtiğimiz konu gibidir.
Malikilere göre: Ceale; gerçekleşmesi ihtimal içinde bulunan bir menfaate mukabil bir icaredir. Örneğin; evvela başarı sağlayan kimseler için, yahut
malum sayılarda uçak düşüren kimseler için ganimetten ayırmayı sözleme ettiği belli bir miktar yahut pay olarak belli edilen mükafattır. Bunlar
gibi cialenin bir kısmı, belli bir hastalıktan bir hastayı şifaya yetiştirecek olan doktora yahut oğluna Kur'an'ı ezberletcek öğretmene mali bir
meblağı yüklenmekle de olur.
Hanefılere göre cialenin içinde garar olduğu için caiz değildir. Zira cialede müddetin ve işin belli olmaması sözkonusudur. Bunu caiz kabul
etmemeleri, cialeyi yapılacak işin, kiraya verilen şeyin, ücretin ve müddetin bilinmesinin şart olduğu diğer icarelere kıyaslamaları dolayısıyla-dır.
Hanefîler yalnız kaçmış köleyi geri çeviren kimseye istihsanen mükafat verilmesini caiz kabul ederler. Şart koşulmasa da bile gene bu öyledir. Bu

geri çevirmenin ise üç günlük müddet kadar bir uzaklıktan veya daha fazlasından olması gerekir.
[7]

Ceale bir kaç cihette icare'den ayrılır.
1- Ceale'de, belli olmayan bir çalışma caizdir. İcarede ise çalışmanın malum olması şarttır.
2- Cealede belli olmayan işçiyle çalışma caizken, icarede caiz değildir.
3- Ücretle çalışan kişinin işi kabul etmesi lazımdır. Fakat cealede
çalışanın kabul etmesi şart değildir.
4-  Kişi, ancak işi bitirdikten sonra cealeyi hak eder. Cealentn iş bitmeden evvel verilmesi şart koşulursa, akid fasid olur. İcarede ise, ücretin iş
bitmeden evvel verilmesini şart koşmak caizdir.

5- Ceale, yukarıda da belli ettiğimiz gibi caiz olan bir akiddir. Yani taraflardan biri istediği zaman da ötekinin rızası almadan akdi feshedemez.
[8]

Eğer belli olan ücret, şarap yahut gasbedilmiş mal gibi haram bir şey olursa, şarabın ayn'ı ile necis olması dolayısıyle gasbedilmiş olan şeyin de
teslim edilmesi dolayısıyle akid fasittir.
3- Menfaatin hakikaten malum olması ve şer'an kendisinden fayda görmenin mubah olması lazımdır. Bunun için bir kişideki cinlerin çıkartılması
için ciale, örneğin; bir büyüyü çözmek için ciale caiz değildir. Zira cinin çıkıp çıkmadığının bilinmesi sihrin çözülüp çözülmediğinin bilinmesi
mümkün değildir. Bunun gibi şarkı söylemek, çalgı çalmak, ölü için matem ve ağıt yakmak ve başka haram şeyler nevinden olan menfaati haram
için de ceale caiz değilidir. Bunun usulü şöyledir: İcare-de mukabilinde ivaz alınması caiz olan bütün işler karşılığında cealede de ivaz almak
caizdir. îcarede ivaz almanın caiz olmadığı işlerde de mükafatı almak caiz değildir.
Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:
 
Günah Ve Düşmanlık Üzere Yardımlaşmayınız.
 
Namaz, oruç ve buna benzer Allah'a yaklaştıncı ve menfaati onları işleyenden diğerine gitmeyen dini amellerde ise bunlar için cealet ve mükafat
almak caiz değildir.
Ezan, fıkıh öğretmek, Kur'an öğretmek, hakimlik ve fetva vermek gibi faydası başkalarına da giden işler için ise mükafat ve ivaz almak caizdir.
Zira az önce gördüğümüz Fatiha süresi okuyarak tedaviye dair E-bu Saîd el-Hudrî'nin rivayet ettiği hadis bunu gerektirmektedir. Ci-ale'nin caiz
olduğunu kabul eden fakihler, ittifakla ciale'yi icare akdinin aksine bağlayıcı olmayan caiz akit olarak kabul etmişlerdir. Buna göre Malik de amil de
icareyi fesh etme imkanına sahiptir. Fakat fakihlerin feshin ne zaman caiz olacağına ihtilafları vardır.
 

OTUZUNCU BÖLÜM
 

KUR'AN-I KERİMİN TİLAVETİ
 
Kur'an, sözlükte okumak demektir. Özel bir terim olarak ise; son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'e Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla nazil
olmuş, peygamberimizden itibaren de tevatür yoluyla nakledilmiş olan ilahi bir kitaptır.
Kur'an-ı Kerim; Hz. Peygambere toptan nazil olmamıştır. Ayet ayet, sûre sûre, bölümler halinde inerek 23 yıl içinde tamamlanmıştır. Kur'an-ı
Kerim'in sûre ve ayetleri nazil oldukça peygamberimiz vahiy katiplerine emreder, hangi sûrenin neresine yazılacağını bildirirdi. Onlar da bildirilen
emre uygun olarak yazarlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.), ahirete intikal buyurdukları zaman, Kur'an-ı Kerim'in tamamı yazılmış ve hafızlar tarafından
ezberlenmiştir. Ancak ayrı ayrı sahifeler halinde bulunuyordu. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği zamanında Yemame Muharebesinde yetmiş kadar hafız
şehit düşmüştü. Hz. Ömer (r.a.)'in hatırlatması üzerine Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in emri ile. Zeyd b. Sabitin başkanlığında vahy katiplerinden bir
komisyon teşkil edildi, dağınık halde bulunan sahifeler büyük bir dikkat ve titizlikle bir araya getirildi.
Kur'an-ı Kerim'in yazılı sahifelerinin bir araya getirilmiş olan şekline mushaf adı verildi. Bu mushaf, asıl olarak Hz. Ebubekir (r.a.)'in yanında
kalmış ve korunmuştur. Hz. Osman (r.a.)'m halifeliği zamanında Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa'nın yanında bulunan asıl mushafdan yedi (7) nüsha
çoğaltılarak muhtelif İslâm merkezlerine gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim peygamberimize vahyolunduğu gibi yazılmış, mushaf haline getirilmiş,
yüzbinlerce insan tarafından ezberlenmiş ve günümüze kadar hiç bir değişikliğe uğramadan devam etmiştir.
Kur'an-i Kerim her yönü ile Hz. Peygamber (s.a.v.)'in en büük mu-cizesidir. Bu konu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöye bııyurulmuştur:



Eğer kulumuza indirdiklerimizden her hangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan

gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) çağırın. 
[9]

Kur'an-ı Kerim yeryüzünde en çok okunan kitaptır. O manalar hazinesidir. Hafızlar onu ezberleyip tatlı seda, hoş eda ile okurlar. Müfessir-ler
O'nun ayetlerini açıklamak için mânâ hazinesine dalarlar. Alimler, O'nda ilim ve fen definesi ararlar. Fakihler O'ndan en güzel hükümleri çıkarırlar.
Kelamcılar O'nun delilleriyle Allah'ın varlığını, birliğini ispat ederler. Vaizler O'nun ibret verici kıssalarından örnekler göstererek insanları irşada
uğraşırlar. Ahlakçılar O'ndan fazilet dersi vererek en güzel ahlâkı anatırlar. Edebiyatçılar O'nun belagat ve fesahat çağlayanından ilham alırlar.
Hattatlar O'nu en güzel yazmak için bütün sanat hünerlerini göstererek birbirleriyle ustalık yarışına girerler. Şu halde Kur'an-ı Kerim insanlığın
dünya ve ahiret mutluluğu için eşsiz bir yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim, insanları karanlıklardan, sapıklıklardan çıkarıp hidayete götürmek için
indirilmiştir. O'nun yüce emirleriyle insanlık, adalet, emanet, hüriyet, eşitlik, doğruluk, fazilet, ihsan, yardımlaşma, işte ve sözde sadakat gibi güzel
ahlak yollarında koşar. Kutsal duygularla yüklenip kardeşlik içinde yaşar, sevgi, saygı, birlik beraberlik içinde üstün ahlaklı bir toplum olmanın
zevkini tadar. İnsan düşünen, muhakeme ve mukayese eden, gördükleri duydukları arasında ilişkiler kurarak, onlardan birer sonuç çıkaran akıl,
zeka ve irade sahibi şerefli bir varlıktır.
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık onlar
(çeşitli nakil vasıtaları ile) kara ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel nzıklar verdik, yine onları, yaratıklarımızın bir çoğundan cidden üstün

kıldık. 
[10]

İşte bunun içindir ki, insan kainata hayvanlar gibi bakmaz. Kainatta olan olayların niçin ve nedenlerini araştırıp onların aslını, esasını ve yaratılışta
sebebini öğrenmek, zihninde beliren sorulara cevap bulmak, böylece kalbini, vicdanını rahatlatmak için tatmin etmek ister.
İnsan; akıl, zeka, muhakeme, irade ve idrak gibi melekelerle donanmış ve böylece manen diğer yaratıklardan üstün tutulmuştur. Bu üstünlük ona
aynı zamanda kuvvetlilik kazandırmıştır. İnsanın bu bütün yaratılışına rağmen gücü çok sınırlıdır. Bu dünyada çoğu zaman öyle olaylar olur ki,
onlara karşı koymak, yaklaşan ve kendini tehdit eden bu olayları durdurmak bakımından gücü yetmez aciz kalır. İşte bunun için insan; gücü,
kudreti, rahmeti, merhameti sonsuz bir yaratıcıya inanmak, sığınmak ve güvende olmak zorunluluğunu hisseder. Bugün, dünyayı dolduran me-deni-
gayri medeni bir çok milletler, ilmin ve teknolojinin büyük bir hızla geliştiği çağımızda bile halen insan adına, insanlık adına bir takım akıl dışı,
mantık dışı olayların peşinde gitmekte ve bu uğurda canlarını bile vermektedirler. Bu toplumsal olaylar karşısında insana, insanlık vasfmı
kazandıran değerlerin hatırlatılması, anlatılması yaşatılması gerekir.
Ey mü'mirder. Hatta ve hattaki ey insanlar! Kur'an okunduğu vakit namazda, hutbede veya her hangi bir yerde ve mecliste hemen kulak verip onu
dinleyin ve ağzınızı tutup susun ki rahmete erdirilesiniz."
Rahmete erdirilmeniz arzu edilsin,. Zira susmak iyice dinlemeye, iyi dinlemek de basirete, o da iman ve salih amellere, iman ve ameller de ilahi
rahmete ve nimete ermeye sebep ve yoldur. Görülüyor ki. Buradaki "dinleme ve susma" ile ilgili emirler okunmaya bağlı olarak şart kılınmıştır.
Kıraat (okumak) ise bir ihtiyari iştir ki, akıllı ve konuşan bir insanın ağzından çıkanı anlamaya ve anlatmaya yönelik bir maksat taşıyan sesli olarak
okumak demektir. Nitekim vahiy meleği olan Cebrail'in işi bile aslında bir kıraat (okuma) değil bir ikra, yani okutmaktır. Allah'ın yaptığı iş ise,
vahiy yoluyla indirmek ve kıraati meydana getirmektir. Bunun için akıllı olmayandan ve cansız varlıklardan meydana gelen şeylere kıraat
demlemeyeceği gibi, sesin aksetmesi ile meydana gelen işe de kıraat denmez. Bu nedenle fakihler bir kıraatin yankılanmasından meydana gelen
yankıya, kıraat ve tilavet hükmü tertip etmi-yeceğini ve mesela tilavet secdesi lazım gelmeyeceğini beyan etmişlerdir.
Bir kitabı sessiz olarak okumaya kıraat denilemiyeceği gibi, çalan veya çınlayan yankı yapan bir sesi dinlemek de kıraat dinlemek değildir. Bir
çınlamayı dinlemektir. Şu halde Kur'an okuyan bir okuyucunun sesini, aksettiren gramafondan veya radyodan gelen sese de kıraat denilmez. Bu
gibi sesler bir kıraat değil, bir kıraatin yankısı ve yansımasıdır. Bunlara dinleme ve susma emrinin hükmü terettün etmez. Fakat Kur'an okuyan
gramafondan veya radyodan dinlemesi ne kadar vacip olmasa da, yine kıraat gibi bir şey olduğu için onu dinlemek caizdir. Evladır ve hatta ona
saygısızlık etmek caiz değlidir. Öyle bir hal karşısında bulunan bir müslüman, layık olmayan yere konmuş bir Kur'an sahifesi karşısında
bulunuyormuş gibidir ki, ona karşı laubalilik etmemesi ve elinden geldiği kadar onu oradan alıp layık olduğu yere kaldırması dindarlığının
gereğidir. Hamamda Kur'an okuyan günaha girer de onu dinleyen günaha girmez. Nerede olursa olsun okunan Kur'an'ı dinlemek sevaptır,
dinlememe sevap değildir. Kur'an'ı dinlemek, okumaktan daha sevaplıdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Kur'an okuyan için bir sevap, dinleyen için iki sevap vardır."
"Kim Allah'ın kitabından bir ayeti can kulağıyla dinlerse, onun için iki kat sevap yazılır."
Demek ki Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, onu okumaktan daha sevaplıdır. Kur'an'ı dinleyen kimse onu dinleme sevabını aldığı gibi, tamamını dinleyen
de aynı sevabı kat kat almaktadır. Kur'an'ı bizzat okuyandan dinleyenin durumu böyle olduğu gibi, teyp, video gibi aletlerden dinleyenler de aynı
sevabı alırlar. Zira bu aletler aksı seda olmayıp okuyanın sesinin aynısıdır. Kur'an'ı dinlemek suretiyle Kur'an sevabını alan kimse, aynı zamanda
hatim kadar olmasa da, hatim sevabını alır.
Biraz daha izahatı yapalım: Banttan Kur'an dinlemek ve izlemek mukabele yerine geçer. Ancak hatim olmaz. Hatim olabilmesi için, Kur'an-ı
Kerim'in baştan sona en az duyacağımız bir sesle okunarak bitirilmesi gerekir. Mukabele okuyan bir kimseyi izlemek de de çok sevaplı bir iştir.
Ancak şunu da ifade edelim ki hatim olmaz, sevap olmaz demek değildir. Mukabelenin sevabı haktimden az değildir. Ancak her biri ayn bir şeydir.
Birbirine kanştırmıyalım, ismini doğru söyleyelim.
Adet gören Kur'an öğretmenlerinin ve öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'i okumaları caiz midir?
Cevap: Hanefi ve Şafii mezhebinde adet gören ve doğum yapan kadınlar cünüp hükmünde sayıldıklarından bu durumlarda Kur'an-ı Kerim'e çıplak
elle dokunamaz. Ezbere ve yüzünden okuyamaz, ancak besmele ile zikir ve dua anlamı taşıyan ayetleri, okumak niyetiyle değil de, dua niyetiyle
okuyabilirler. Gerekirse harf harf ve hece hece okuyup başkalarına da öğretebilirler. Hanbeli ve Maliki mezhebinde ise hayızlı ve nifaslı kadınların
Kur'an'a çıplak elle dokunmadan, ezbere ve yüzünden Kur'an-ı Kerim okumaları caiz görülmüştür. Hatta İmam-ı Malik, hayızlı ve nifaslı, Kur'an
öğreticisi ve öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'e el sürmelerini de zarurete binaen caiz görmüştür. Bu bir kolaylıktır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur'an dinlemekten büyük bir memnuniyet duyardı. Kur'an'ı güzel sesle duygulu bir şekilde okuyanlardan dinlemeyi



çok severdi. Rasûlüllah (s.a.v.) bir gece Aişe validemiz (r.a.)'i bekliyordu. Fakat Hz. Aişe'nin gelmesi gecikmişti. Aişe validemiz Rasû-lüllah'ın
huzuruna girdiklerinde: "Seni geciktiren nedir?" diye sordular. Hz. Aişe; 'Ya Rasûlüllah! Ben birinin Kur'an okuyuşunu dinlemeye takıldım ki
ondan daha güzelini hiç duymadım" dedi. Bunun üzerine Rasûlüllah Hz. Aişe ile birlikte kalkıp gitti. O zatı uzun uzun dinledi. Sonra memnun ve
mesrur bir şekilde döndüğünde "bu okuyan Ebu Huzafa'nın azatlısı, Salim'dir. Ümmetimden bunun gibilerini yaratan Allah'a hamd olsun" diye
buyurdu.
Bir kimse öldükten sonra, ruhuna bağışlanmak üzere 7. gecesine, 40. gecesine, 52. gecesine rastlatılarak hatim ve mevlüt gibi toplantılar yapmanın,
özellikle de bu gecelerde hayır ve tasaddukta bulunmanın dini hiç bir dayanağı yoktur. Yani ölen bir kimse için hayır ve tasaddukta bulunmanın
mevlüt ve hatim okutmanın belirli gün ve gecesi yoktur. İsteyen istediği günde ve gecede hatim ve mevlit okutur. Hayır ve hasa-natta bulunur.
Özellikle güney illerimizde uygulanan cenaze sahibinin 40 kişiye yemek vermesinin de dinimizde bir delili yoktur. Aslında komşuların cenaze evine
yemek götürmesi daha uygun bir davranıştır. Kur'an'm manası nasıl Allah'tan gelmişse, lafzı ve ifadesi bakımından da ilahîdir.
Kur'an dendiği zaman hem onun arapça olarak okunan lafzı ve kelimeleri, hem de anlaşılan manası akla gelir ve hakikatta da öyledir. Bu iki
hususiyeti birbirinden ayırmak, farklı mütaala etmek mümkün değildir. Kur'an ancak kendi lisanı üzerine okunabileceği için, sadece o lisanın kendi
harfleriyle yazılır. O harflerle okunur. Kur'an'ı başka bir dille yazmak mümkün olmadığı gibi, doğru olarak okumak da mümkün değildir. Zira
Kur'an harflerinin kendisine has özellikleri vardır. Bu harflerin birçoğunun karşılığı ve okunuş şekli başka bir dilin alfabelerinde mevcut değildir.

"Kur'an üzerinde gönülleriniz birleştikçe Kur'an oku yan, ihtilaf ettiğiniz zaman da kalkıp dağılın. 
[11] Hadis-i şerif meali:

Kişi evinde Kur'an okursa, ev, ehline karşı genişler ve melekler de orada hazır olur. Şeytanlar kaçar, hayır artar."
Kur'an bu dünyada, öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde, hem
kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsi-yelerinde, hem hayat-ı ictimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılap
yapmış ve idame etmişki ondört asır müddetinde her dakikada, altıbin altı yüz altmış altı ayetleri, kemal-i ihtiramla, hiç olmazsa yüz milyondan
ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara
istikamet ve nur, hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur. Harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Şu, 134, Kur'an kalplere
kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Gıdamın tekrarı kuvveti artırır. Tekrar etmekle daha meluf ve me'nus olduğundan lezzeti artar. Kur'an-ı Kerim-i
tilavet etmek çok büyük bir sevaptır. Hatta ve hattaki Kur'an'ın ifadesiyle ve ehadis-i şerifenin ifadesiyle buna büyük yer vermişlerdir.
Hadis-i şerifte sabit olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'den okunan her harfin mükafatı on hasenedir. Bu nedenle her gün kim Kur'an-ı kerim'i okursa ahiret
ve Alah'ın rızasını kazanmak talep eder. Zira Kur'an'm tilaveti tehlil, tekbir, teşbih ve diğer zikirlerden sevap bakımından daha fazileti çoktur.
Kur'an-ı Kerim'in okumasına daha başlamadan evvel ab-dest alınıp huşu ve sütkunetle temiz bir yere oturularak kıbleye yüzünü verir. Ağzını
misvaklar, ondan sonra euzü besmele çekilir. Kur'an-ı Kerim'i okurken sesin güzelleştirilmesi için zevkle ve iştiyak ile ehemmiyet göstermek
gerekir. Zira hadis-i şerifin izah ettiği gibi, Kur'an okurken ağlamalı ve ağlamak için hareket etmelidir. Eğer secde ayeti geldiği takdirde hemen
secdeye gitmelidir. Kur'an,ı Kerime bakarak okumak ezbere okumaktan daha fazileti vardır. Okumak para veya bir menfaat mukabilinde
olmamalıdır. Sırf Allah rızası için okumalıdır. Kur'an-ı Kerim'î bitirdiğinde hatim duasını yapmak müstehabdır. Cemaat halinde Kur'an-ı Kerim
okumakta hiç bir engel yoktur. Zira Allah'ın rahmeti cemaatin üzerindedir.
Kur'an-ı Kerim'i okutmak, belli olan eşhaslara dini dersleri vermek, meyyiti tezhiz etmek, ezan okumak gibi farz-ı kifaye olan ve niyeti vacip
olmayan şeyler için isticar etmek caizdir. Fakat bir memlekette kur'an.ı Kerim'i ders vermek için veya dini dersleri verebilecek bir kişiden başka
her hangi bir kişi bulunmazsa, o zaman o tek kişiye öyle dersleri vermek farz-ı ayn olduğundan para karşılığında ders vermesi caiz değildir.
Örneğin; Amerika, Avrupa ve beşinci kıtanın bir çok yerinde olduğu gibi, böyle bir memlekette Kur'an-ı Kerim'i ücretsiz olarak okutmak gerekir.
Muayyen kimselere Kur'an-ı Kerim'i ve dini dersleri ücret karşılığında ders vermek caizdir. Sağ olan kimse, Kur'an-ı Kerim okur veya onu dinlerse
Kur'an-i Kerim'in feyzinden ve oraya nazil olan rahmetten menfaatlendiği gibi vefat eden kimsenin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunsa veya
Kur'an-ı Kerim okunurken kalpte hastalanırsa veya dua edilirse feyiz ve nazil olan ralmetten menfaat görür. Bunun için ücret ile Kur'an-ı Kerim
okunsa caizdir. Fakat bazı yerlerde Kur'an-ı Kerim, bir veya bir kaç sefer hatmedilip ondan sonra birisine rastgeldikten sonra yanında hazır hatim
vardır. Ücret mukabilinde sana veya ölülerine bağışlarım dese, öteki de kabul etse, öyle şeyler kesinlikle caiz değildir. Bu ücreti almak haramdır,

verene de sevap yoktur.
[12]

Şafiiler şöyle demektedir: Belli olan bir müddet yahut belli olan bir miktar mezar başında okunmak üzere Kur'an-ı Kerim için icare caizdir. Bundan
kasıt ise, Kur'an'ın okunduğu yerde rahmetin nüzulünden istifade etmektir. Ölü kişi de orada hazır bulunan biri gibi olur. Kur'an'm akabinde ister
dua okunsun, ister kıraatin ecri ona tahsis edilsin veya edilmesin farketmez, daimel evkat bu hususta okunan Kur'an'ın faydası ölüye raci olur. Zira
duada ölüye yetişir. Kur'an-ı Kerim duadan sonra icabete yakın olandır. Bereketi de en fazla olandır. İmam Şafii'nin; "böyle bir bereket hasıl

olmaz" şeklindeki sözü ise, başka şekilde yorumlanmalıdır. 
[13]

Bir nebze: Allah (c.c.)'a: Mahlukatı yaratmadan evvel halik (yaratan) deniyordu da yarattıktan sonra denmeye başlandı demek küfürdür. Onları
yaratmadan önce de Allah (c.c.) halik sıatma sahipti. Şimdi ve her zaman da sahiptir.
 

OTUZ BİRİNCİ BOLUM
 

HİBE
 
Hibe'nin tarifi: Hibe lügat manası, herhangi bir istihkak yok iken verilen hediye ve atiyedir. Hibe'de alan kişi için bir fayda ve menfaat vardır. İşte
bunun için bizzat malların kendisi hibe edilebildiği gibi, bizzat mal olmayan şeylerde, hibe edilebilir. Malların bizzat kendilerinin hibe
edilebileceğine delâlet eden ayetler şunlardır:

(Allah) dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları hibe ve bahşeder. 
[14]

[15]



İhtiyarlığına rağmen bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamd olsun, şüphesiz ki Rabbim duayı işitendir.
Mal olmayan şeylerin hibe edilebileceğine delâlet eden ayetler de şunlardır:
Hibeye karşılık vermemek müstehabdır. Zira Hz. Aişe (r.a.)'dan;

Ey Rabbimiz! Katından bize rahmet ihsan et!" 
[16]

"Kendini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak İstediği mü'min kadını (ona helak kıldık).
[17]

Yani kendini mehirsiz olarak Hz. Peygamber'e hibe eden bir kadın Hz. Peygamber'e helâldir. Hibe kelimesinin manası, rüzgarın esmesini ifade
eden hubub'ur-rih manasından gelmektedir. Zira burada da ata ve bahşiş vardır. Bazıları hibe kelimesinin hebbe fiilinden geldiğini, bunun da
uykudan uyanmak anlamında olduğunu söylemişlerdir. Buna göre hibe yapan kişi sanki hibede bulunmak için uykudan kaldırılmıştır. Hibenin şer'i
manası ise bir şeyi mukabelesiz olarak başkasının mülkiyetine bahşiş olarak kendi nzasıyle vermektir. Hibe: İcab ve kabulden meydana gelen bir
akiddir. Hibe, mukabelesiz olduğu için alış-verişten, hayattayken yapılması cihetinden de vasiyyetten ayrılır. Çünkü hibe ölümden sonra olmak
üzere mukabelesiz bir temliktir. Hibe, üzerine vacip olan zekat, başkasına temlik etmekten ibaret olan zekattan da ayrı bir şeydir. Zira hibe, malı
meccanen teberru niyetiyle başkasına mülk etmektir. Hibe bu manaya göre hediye ve sadakaya şamil gelmektedir. Zira hediye ve sadakada
mukabelesiz olarak, hayat halinden başkalarına mülk etmektir. Fakat bunlann arasında mana ve hüküm cihetinde ayrı ayrı farkları vardır. Bir de
hibe bu manaya göre umumidir. Yani fakirin fakire, fakirin zengine, zenginin zengine, zenginin fakire sevap niyetiyle olsun veya olmasın bir şey
vermesi hibedir. Sadaka ise malı, Allah'a yaklaşmak ve sevap kazanmak niyetiyle muhtaç kimselere temlik etmektir. Hediye ise zahiren sevgi ve
saygı maksadiyle bir şeyi başka kimselere mülk etmektir. Sadaka ile hediye arasındaki fark Hz. Peygamberin şu sözünde ortaya çıkmaktadır. Hz.

Aişe'den şu şekilde rivayet edilmiştir: 
[18]

Sadaka ile hediye arasındaki fark, Hz. Peygamber'e bir sığır eti getirildi de, bu berire'ye sadaka olarak verilen ettir, denildi. Bunun üzerine

Rasûlullah 'Bu, berire'ye sadakadır. Bize de hediyedir, buyurdu. 
[19]

Şu halde hediyenin, hibenin ve sadakanın veriliş maksatları ayrı ayrıdır. Bunun için isim ve hükümleri değişik olmuştur. Buna binâen Hz.
Peygamber hediye kabul eder ve yerdi. Fakat sadaka malını yemezdi.
Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir:
"Peygamber (s.a.v.)'e ailesinden başka bir yiyecek getirildiğinde: "Bu hediye midir, yoksa sadaka mıdır?" diye onun mahiyetinden sormak

itiyadında idi. "Hediyedir" denilirse, kendisi ondan yer, "sadakadır" denilirse ondan yemezdi. 
[20]

Bir de hibede icap ve kabul şarttır. Hediye ve sadaka da ise icap ve kabul şart değildir.Hz. Peygamber ve ashabı sadaka verirlerdi; fakat icab ve
kabul olmazdı.
Sahabiler Hz. Peygamber'e hediye vermek için Hz. Aişe'nin nöbet gününü beklerlerdi. Fakat bu hediyelerde icap ve kabul olduğu nakledilmiştir.
 
Hibenin Meşruiyeti:
 
Hibe; kitap, sünnet ve icma ile meşruiyeti meydana gelmiştir. Kitap:
Kadınlara nikah bedellerini (mehirlerini) müşkilat çıkarmamak için (isteyerek verin! Eğer onlar mehirlerinden bir kısmım kendiliklerinden size

hibe ve bağış ederlerse, onu afiyetle ve güzel ce yeyin.
[21] olan ve olmayanlara şamil gelmektedir. Fakat muhtaçlara verilen mal, sadaka yani zekat,

muhtaç olmayanlara verilen mal ise hibe kısmında olur. İcma-i ulema ile bütün hibenin mûstehab olduğuna ve yardımlaşma olduğuna bu ayet-i
kerime delalet etmektedir.

İyilik etmek ve (fenalıktan) sakınmak hususunda birbirinizle yardımlasın. 
[22]

Akrabalara yapılan hibe mendub olduğuna göre, onlara hibe etmenin sevabı daha çok olur. Zira bunda hem yardımlaşma hem de sıla-i rahim
vardır. Onun için Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

Onun adiyle birbirinizden dilekte bulunduğunuz, Allahın azabın)dan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.
[23]

 Rasülü Ekrem (s.a.v.) de şöyle
buyurmuştur:
Her kim ki rızkının bollaştınlması yahut ecelinin gen bırakılması kendisini sevindirirse, sıla-i rahim yapsın."'" Hibeye karşılık vermek müstehabtır.
Yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz birr değildir. Fakat (asıl) birr; Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenin;
akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere ve kölelere Allah'ın hoşnutluğu (nu kazanmak) için mal verenin, namazı kılanın, zekatı

verenin, söz verdiklerinde sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin birr'dir. 
[24]

Ayette olan vermek hibe etmek demektir. Hibenin manası umumi olduğu için mendup ve müstehaptır. Bu hibe aynı zamanda muhtaç Zira Hz. Aişe

(r.anha)rdan; "Peygamber (s.a.v.) hediyeyi, kabul eder ve hediye edene hediyesi karşılığında da bir şey verirdi. 
[25]

Kendisine her hangi bir şey hibe edilen kişinin, eğer imkanı varsa
Hz. Peygambere uyarak hibe eden kişiye karşılık vermesi müstehaptır. Hibenin meşruiyetinin hikmeti İslâm'ın hedefi, sevgi ve sıla-i rahim
temelleri üzerine bina edilen örnek bir toplum meydana getirmektir. Bunun için fertler arasındaki sevgi ve saygıyı artırmak için hibe meşru kıl‐
ınmıştır. Çünkü hibede ikram, sevgi, yardımlaşma ve muhabbet vardır. İnsan da fıtri olarak kendisine ihsan ve ikram eden, sevgi ve kıymet
gösteren bir kimseyi sevmek üzerinde yaratılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buurmuştur:

"Hediyeleşiniz, böylece birbirinizi seversiniz."
[26]

Hediyeleşiniz, elbette hediye kini götürür, hediye ne kadar az olursa olsun reddedilmemesini tavsiye etmiştir. Zira hediyeye göre vermek, hediye



vereni küçük düşürmek, ona kıymet vermemek aynı zamanda ona zahmet etmek anlamına gelir ki bu hareket onu çok üzer. Bunun için Rasûlü
Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyrumuştur:

"Ey müslüman hanımlar! Komşu bir kadın, bir koyun paçası bile olsa komşusunun hediyesini sakın küçük görmesin. 
[27]

Hz. Peygamber, ne kadar değersiz olursa olsun komşudan gelen hediyeyi küçümsememeyi, onu kabul etmeyi emretmiştir. Yani az-çok komşudan
ne gelirse kabul etsin. Komşunun komşuya vereceği sadaka, zekat gibi yardımlardan başka hediye ve yemek yollamak da müslümanlann güzel ve
bırakılmayacak adetlerindendir. Her kime müslüman kardeşinden bir hediye gelirse onu kabul etsin. Zira o Allah'ın kendisine gönderdiği bir

nzıktır. 
[28]

Eğer hibeyi kabul etmemek için bir şer'i sebep olursa, hibe edenin kalbinde kin ve benzeri duyguların oluşmaması için bu sebep açıklanmalıdır.
Zira Hz. Peygambere ihramlıyken yabani bir merkep hediye edildiğinde böyle yapmıştır.
"Sa'b b. Cessame el-Leysi'den şöyle rivayet edilmiştir: "Rasûlûllah'a Ebva'da (Yahut Veddan'da) bulunduğu sırada bir yaban eşeği hediye etmiştim.
Fakat Rasûlüllah bunu (kabul etmeyip) reddetmişti. Rasûlüllah benim yüzümde teessür alametini görünce (gönlümü hoş etmek için) şöyle
buyurmuştur:
Biz hediyeni reddetmiyoruz, ne çare ki biz ihramlı bulunuyoruz." Hibenin meşruiyetine delâlet eden bunlar ve gelecek çok hadis va rid olmuştur.
Ebu Hureyre (r.a.)'dan Rasûlüllah (s.a.v.):
Sadece bir kol kemiğine ve paça yemeğine çağrûsam yine giderim. Bana bir kol kemiği veya paça hediye edilse onu kabul ederim." buyurdular.
Peygamberimiz işte böyle alçak gönüllü ve gönül alıcı idi. Ümmetinin de böyle olmasını istiyordu.
İbni Abbas (r.a.)'dan: "Bağışından dönen; kusan sonra kusmuğunu yiyen köpeğe benzer."
Meymune (r.a.)'den: (Haris kızı) Meyraune validemiz peygamber (s.a.v.)'den izin almaksızın cariyesini azat etmişti. Nöbetinde durumu Rasûlü
Ekreme arzedince; "gerçekten bunu yaptın mı?" dedi. Meymune: "Evet" deyince, Peygamber (s.a.v.): "Sen onu dayılarına verseydin senin için daha
çok sevap olurdu!" buyurdu.
Hibe'nin meşruiyetine delâlet eden daha bir çok hadis varid olmakla beraber bununla iktifa etmek yeterlidir. Bütün nevîleriyle hibenin müstehap
olduğu üzerinde icma edilmiştir. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

İyilik (birr) ve takva üzere birbirinize yardımcı olunuz. 
[29]

Hibenin akrabaya yapılmasının daha sevabı fazladır. Zira akrabaya hibe etmekle sıla-i rahimde de bulunulmuş olur. Bütün mezheplere göre hibenin
icap, kabul ve kabz şartıyle ittifak olduğu gibi, hayırlı konulara da verilmiş sözleri yerine getirmenin matlup, istenen bir şey olduğu, Özel olarak
bazı çocuklara hibede bulunmanın ve birini diğerine üstün tutmanın mekruh olduğu üzerinde de icmaaları olmuşlardır.
Hanefilere göre: Hibenin şartı kıyasa göre icap ve kabuldür. Hibe, icap ve kabul ile bağlanır ve kabz ile de tamamlanır, hibenin hibe eden kişi

cihetinden icap ile tamamlanacağı, kendisine hibe edilen kişi cihetinden ise icap ve kabul ile tamamlanacağı kabul etmektedirler.
[30]

Cumhura göre: Hibenin rükünleri dörttür. Bunlar:
Vâhib (hibeden).
Mevhübünleh (kendisine hibe edilen).
Mevhup (bağışlanan, bağış).
Siğa (ifade şekli).
1- Vahib: Vahip kişi; sağlıklı ve kendi nefsinin maliki olması halinde malik kimsedir. Eğer hasta olan kimse bağışta bulunursa, sonra ölürse
Cumhura göre onun yapmış olduğu bağışı terekesinin üçte birinde sahih olur.
2- Mevhübünleh: Mevhubunleh ise; her insandır. İttifakla bir insanın yabancı bir kimseye bütün malını hibe etmesi caizdir. Ancak çocuklarından
bir kısmını bırakıp bir kısmına malının tümünü hibe etmesi yahut da hibede bazısını bazısına üstün tutması, Cumhura göre mekruhtur. Fakat öyle
bir şey yapılacak olursa caizdir.
3- Mevhup: Mevhup (bağış, malik olunan her şeydir).

4- Sığa: Siğa ise; hediye, hibe, atiye, bağış ve buna benzer her türlü lafız, söz veya fiildir.
[31]

İcap yani hibede bulunan kimsenin o sözü ya sarih olacak, örneğin; "Bu şeyi sana bağış ettim, yahut da; "bu mal senin mülkündür. Onu sana
verdim. O senindir. Onu sana veriyorum. Hibe ediyorum, hediye ediyorum, sana bu yemeği ikram ediyorum, bu binek senin olsun" deyip bunu
bağıışda bulunmak maksadiyle söylemesi gibi sözlerle olur. Zira ayn'ın hemen temliki yahut da bedelsiz olarak ona verilmesi bağış ve hibe
demektir. Başka taraftan öteki lafızlar da insanların örfünde veya kullanmaları zamanında temlik ifade eder. Bu mutlak icap halindedir. Şayşet
icap bir karine ile birlikte olursa, bu karine ya bir vakit, ya bir şart ya da bir menfaat olur. Hediye sahibi demiştir ki: "İtam, eğer kendisi yedirilen
şeye izafe edilirse, onunla ayn'ın temliki murad edilir. Eğer ben sana bu yeri itam ettim!" dese, bunun hilafına olur ki, o zaman ariyet olur. Zira
yerin kendisi yedirilmez.
Muhit sahibi demiştir ki; Yiyeceğin ayn'ı itam edilen şeye izafe edilmesi, ivazsız temlike ve ibahaya muhtemeldir. (Teslimal) dediği vakit; bu,
muradın temlik olduğuna delalet eder. Bunun için musannif, burada (onu teslim al) sözünü eklemiştir.
Şafiilere göre: Hibenin üç rüknü vardır.
1. Hibe eden ve hibe edilen kişi.
2. Siğa.
3. Hibe edilen mal.
Bu rükünlerin her birinin de şartlan vardır. Bunları şöyle izahat yapabiliyoruz: Hibe eden kişinin, hibe etiği malın sahibi olması ve malında tasarruf
etme yetkisine sahip olması şarttır. Bunun için kendi malı olmayan bir şeyi hibe etmek sahih değildir. Çocuğun ve delinin de hibesi geçersizdir.
Zira bunlar teberru ehliyetine sahip değillerdir. Bunların velileri de onların malından hibe edemez. Zira hibe teberrüdür. Bunun mal sahibine
maddi bir faydası yoktur. Veli ise, velayeti altında bulunan kimselerin maddi yararları için çalışmak mecburiyetindedir. Sefillik veya iflas sebebiyle



hacr altında bulunan kişinin de hibesi geçersizdir. Kendisine hibe yapılan kişide bulunması gereken şarttır. Kendisine hibe yapılan kişi, hibe edilen
malı mülk edinme ehliyetine sahip olmalıdır. Bunun için, doğmamış bir kişiye hibe geçerli değildir. Fakat çocuk ve deliye yapılan hibe geçerli olur.
Fakat onların velisi, yapılan hibeyi
onlar adma kabul eder.
Siga, icap ve kabul demektir. Hibe eden kişinin sana verdim veya şu elbiseyi senin için kıldım veya sana hibe ettim veya sana mülk ettim demesi
icaptır. Bu lafızların bazıları hibe hususunda sarihtir. Zira bunlar hibe'den başka bir manaya gelmezler. Hatta ve hattaki bir kişi bu lafızla hibeyi
kast etmedim' dese bile onun sözü kabul edilmez. Fakat hibe için sarih olmayan bazı lafızlar hibe niyetiyle söylenirse hibe olur. Fakat kişi, ben bu
lafızla hibeyi niyet etmedim derse, onun sözüne itibar edilir. Şu halde verdiği mal hibe değil, emanet olarak kabul edilir. Zira bu söz emanet
vermeye delalet eder. Bu kinaye sözler bunlardır. Örneğin; kişinin sana şu elbiseyi giydirdim veya seni şu bineğe bindirdim demesi niyete
muhtaçtır. Fakat kişi, "ben bu malı sana verdim" veya "bu mal senindir" derse, bu hibe olur. Zira bu lafızlar sarih olarak hibe kullanılır. Kabule
gelince, kendisine hibe yapılan kişinin "ben kabul ettim" veya "razı oldum" veya "hibe olarak onu aldım" demesi kabuldür.
 
Siganın Şartları:
 
1. İcab ile kabul peyde pey, peşpeşe olmalıdır. Şu halde icab ile kabul arasına örfî olarak fasıla sayılan bir ara girmemelidir.
2. Sigada şart bulunmamalıdır. Örneğin; hibe eden kişi, eğer Zeyd gelse, ben şu elbiseyi sana hibe ettim, derse, hibe sahih olmaz. Zira hibe mülk
etmektir. Mülk etmek ise, şart kabul etmez.
3. Hibe bir vakte bağlanmamalıdır. Örneğin; hibe eden kişi "bu kitabı bir ay veya bir sene hibe ettim" derse, hibe sahih olmaz. Zira bu şart akdin

gerçeklerine ters düşer. Zira akdin gereği derhal ve şartsız olarak temliktir.
[32]

El-Umra: Umra emir kelimesinden alınmıştır. Ve hibe eden kişinin "ben bu evi hayatım boyunca sana verdim" veya "bu evi hayatım boyunca senin
için kıldım" veya "senin ve benim hayatım boyunca kıldım. İkimiz de öldüğümüz zaman, o benim varislerime intikal edecektir, diyerek bir malı
hibe etmesidir. Görüldüğü gibi bu lafızlar hibenin lafızlarıdır. Fakat bir şarta, hibe edenin veya kendisine hibe yapılanın hayatına bağlanmıştır. Şu
halde hibenin şartlarından biri, bir vakte bağlamamaktır. Bunun beraber hibe sahih, şart batıl kabul edilir. Bu daha önce geçen hükümden istisna

edilmiştir. Zira bu hususta Rasûlü Ekrem'den (s.a.v.) bir çok hadis rivayet edilmiştir. Umra (cehli için-nıkba da ehli için) caizdir. 
[33]

Umra kimin için hibe edilmişse mal onundur."
(Mallarınızı elinizde tutun!) "Ömür boyu" kaydıyle başkasına vermeyin. Zira kim bir şeyi "öbür boyu" kaydıyle başkasına verirse artık o şey

onundur. Yani kim Umra işlerini yaparsa, ölü olsun diri olsun, kime hibe etmişse o mal ona ve onun zürriyetine aittir. 
[34]

Her kime Umra yoluyla hibe yapılırsa, hibe edilen malın onun olacaını ve o malın hiç bir zaman hibe edene dönmeyeceğini bildirmektedir.
Cabir (r.a.)'dan: Rasûlüllah (s.a.v.)'in müsaade buyurduğu umra, bir adamın şöyle demesidir: "Bu mal sana ve senin ardından gelen mirasçılarına
aittir." Fakat bu mal hayatta bulunduğun müddetçe senindir." dedi mi. (Kendisine verilen adam ölünce) mal ilk sahibine döner. Zühri (r.a.) de bu

şekilde fetva verirdi. 
[35]

Rasûlüllah (s.a.v.) Ensar'dan biri hakkında şöyle bir hüküm vermişti. Bu kadının oğlu, annesine bir hurma bahçesi vermişti, kadın ölünce, oğlu:
"Ben anneme bu bahçeyi hayatta olduğu müddetçe vermiştim" dedi. Bu çocuğun kardeşleri de vardı. (Biz bu bahçede eşit hak sahibiyiz) dediler.
Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) "Bu bahçe, hayatında da ölümünde de bu kadınındır" buyurdular. Bahçeyi veren çocuk: (Ben bunu ona tasadduk
etmiştim) dedi. Peygamber (s.a.v.): "bundan, yani bu sadakadan dönmen mümkün değildir, (zira sadaka teslim alındıktan sonra teslim alanın malı

olur ve sadakayı veren dönmez.) buyurdular." 
[36]

Umra bir çeşit hibe demektir. Bu kelime "ömür'den alınmıştır. Cahiliye döneminde böyle yapıyorlardı. Ancak şeriat bunu iptal etmiştir. Fakat
hediyeleri şeriat kabul etmiştir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Ebu Hureyre (r.a.)'dan, şöyle buyurdu:
"Birbirinize hedye veriniz, zira hediye kalpteki kini ve kırgınlığı giderir. Hiçbir kadın komşu kadının verdiği hediyeyi, bir koyun tırnağının yansı

olsa bile, asla küçümsememelidir. 
[37]

Ebu Hureyre (r.a.)'dan: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Bir aileye, sabah-akşam birer tas süt veren bir deve ihsan eden bir kimse yok mudur?
Böyle bir iyilikte bulunmanın fazileti ve sevabı büyüktür."
Buradaki verilen hayvanın zatı ve şahsı değildir. Zira koyun, inek, deve veya diğer sütlü hayvan verilir. Bir müddet bunların sütünden menfaat
gören adam bunu yine sahibine iade eder. Bir ağaç da meyvesinden menfaat gören birine terk edilebilir. Fakat ağaç yine verenin mülkiyetinden
çıkmaz. Bu şekildeki olan iyilik ve ihsana (meniha) denir. Zira Ebu Hureyre'nin rivayetiyle, Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Sabah-Akşam bir kap süt veren deve ve koyun ne güzel bir meni-hadır: 
[38]

er-Rukba: Rukba, kişinin "benim evim sana rukba olsun" veya "seni şu eve rakib tayin ettim" veya "seni rukba olarak kıldım" diyerek, malımı rukba
yoluyla hibe etmesidir ki bunun anlamı şudur; ben senden önce ölürsem mal senin, fakat sen benden önce ölürsen mal tekrar bana iade edilecektir.
Bu, rükba kelimesinden ve terakub kökünden gelmektedir ve beklemek anlamındadır. Zira hibe edenle kendisine hibe yapılan kişi birbirinin
ölümünü beklerler. Bu siğa da hibenin muteber sığalarından biridir. Bir vakte, bir şarta bağlandığı halde hibe sahih şart geçersiz olarak kabul edilir.
Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Umra, hibe edilen kimse için caizdir. Rukba da hibe edilen kimse için caizdir.
[39]

Umra ve rukba yoluyla yapılan hibe, şarta bağlanmış hibenin batıl olmasından istisna edilmiştir.
İmam Sübki Muğni'l-Muhtaç'ta şöyle diyor:



Umra ve rukba kıyasa göre caiz değildir. Caiz olmasında uzaktır. Fakat hadis, kıyasa takdim edilmiştir.
[40]

Rukba şartı ile birlikte yapılan icabın misali; kişinin: "bu ev senin için rukbâdır" veya "senin için alıkonulmuştur" vs. Demesidir. Bu misalde o mal
onun elinde bir ödün olur. Ebu Hanife ve Muhammed'e göre ne vakit isterse ondan evini alabilir. Resulullah (s.a.v.)'dan yapılan, onun umra-yı
geçerli, rukbayı da geçersiz olur, diye rivayeti delil olarak göstermişlerdir. Başka taraftan bu şekildeki olan bir hibede bulunan kimsenin söylemiş
olduğu bu söz, temliki, var olmak veya olmamak gibi bir tehlikeye dayanarak ta'lik etmiştir. Bunun için böyle bir hibe sahih değildir. Ödünç
olanlar geçerli olur. Zira bu şekilde o evi bu kişiye teslim etmiş ve o evden-den menfaat görmek için kendi keyfinde serbest bırakmıştır. Ödüncün
manası da budur. Şafii, Hanbeli ve Hanefîlereden Ebu Yusuf a göre: Eğer kendisine bağış yapılan kişi onu kabz edecek olursa, bu bir hibe olur, di‐
ğerinin "bu senin için rukbâdır ve alıkonulmuştur." sözleri ise geçerli değildir. Buna göre delil olarak Rasulullah (s.a.v.)'tan rivayet olunan onun
umra ve rukbayı caiz olarak belirten hadisleri göstermektedirler. Bir de bir kişi "evim senindir" dese, onun aynını temlik etmektedir. Faydasını
temlik etmemektir. Diğer taraftan; "bu ev ömür boyunca (umra) senindir..." sözüne kıyasen de bunun için verilen hüküm ancak ve ancak bundan
başka olmaz. Özet olarak fakihlerinin çoğuna göre umrayı ve rukbayı ikisi de caiz görmüşlerdir. Fakat bunlann ihtiyaçları, icap, kabul, kabze
bağlıdır. Hanefıler ve Malikilere göre ise umrayı kabul, kabze bağlıdır. Hanefiler ve Malikilere göre ise umrayı kabul etmiş rukbayı caiz
görmemişlerdir.
Menfaatla beraber (minha) yapılan icaba misal, kişinin: "Bu evin durmak faydasını yani sükna veya bu koyun yahut bu araziyi sana minha olarak
bağışlıyorum söylemesi gibidir. Hanefilere göre bu bir ödünçtür. Zira kişinin bu evde sakin olmaktan söz etmesi onun bu evin faydalamı temlik
etmek istediğine delildir. Bir de "minha" faydaların hibe etmesinden ibarettir. Bu şekildeki olan söz, aslının kalmasıyle beraber kendisinden menfaat
görebilecek bir ayn'a izafe edilirse bu sözün gerçekliği ile amel edilir. Şu halde kendisinin tüketilmesi bir vaziyette kendisinden faydanıla-bilecek
bir şeye izafe edilirse, örneğin; ona bir yiyecek süt gibi bir şey hibe edilirse, bu, hibe olur. Zira aynının olması bir vaziyette onun bir menfaati
olmaz. Bu şekilde bir ayırımdan hareketle gelecek şekilde söylemişlerdir. Aynların ariye (ödünç) olarak verilmesi, faydalarının temlik edilmesidir.
Ölçülen ve tartılan dirhem ve dinarlar da bunlar gibidir. Şeylerin (ödünç) olarak verilmesi ise bir karz işlemidir. Bu vaziyette ayn temlik edilir. O

halde bu ödünç kullanmakla, karz ise tüketmekle ilgilidir.
[41]

Geçmiş gibi: "Sükna bağışı" veya "bağış süknası" derse yine bu bir Ödünçtür. Zira bu sözü söyleyen kişi "hibe" lafzından sonra "sûkna"yı
zikretmekle hibeyi açıklamış olur. Zira hibede hem aynın verilmesi hem de menfaatlerin verilmesine ihtimali vardır. "Sûkna" diyecek olursa,
böylelikle menfaatini hibe etiğini tayin etmiş olur. Zira bu kelime kendisinden önceki kelimenin sıfatı olur. Sıfat ise nitelenen şeyi bir kayıtlayı-
cılık özelliği taşır. Eğer "bu ev ömür boyunca sakin olman için (umra) senindir" veya "onda durmak için bir sadakadır" derse bu hem bağış nede
sadaka olur. Zira bu misalde; hibe, sıfat ile tesir olmamıştır. Onun tersine bu evi önce hibe etmiş, daha sonra da kendisine bağlı olan bu mülkte ne
yapacağını belirtmiştir. Başkasının mülkündeki bir istişare ve görüş belirtme ise batıldır. Şayet böyle bir işaret olursa fasit olur. Hibe ise, fasit
şartlan ile batıl olmaz. Bu hüküm alış-verişteki hüküm gibi değildir. Zira alış-veriş bu konudaki yasaklama nedeniyle fasid şart ile fasid olur. Fakat
hibe hakkında bu şekildeki yasaklama yoktur. Hata ve hattaki bunun tersine fasid şart ile beraber hibenin fasid olmayacağına delil olan rivayetler
vardır. Zira peygamber (s.a.v.) umrayı caiz kabul etmiş ve umra yapan kimsenin şartını kabul etmemiştir.
3- Hibenin rükunlanndan üçüncüsü de hibe edilen malın meydanda bulunmasıdır.
Satılması caiz olan her malın, hibe edilmesi de caizdir. Hibe edilen malın şartlan da bunlardır:
1. Akid vaktinde hazır olmayan malın hibesi sahih değildir. Zira hükmi olmayan, hakikaten yok olandır. Ve garantisi de yoktur.
2. Hibe edilen malın kıymeti olmalıdır. Bunun için içkiyi ve ölmüş, murdar hayvanı, domuzu, kanı, ihramlı kişinin avladığını veya haremde avlanan
bir şeyi hibeleri sahih değildir. Zira bunlann kıymeti şeriatın yanında yoktur.
3.  Hibe edilen mal, hibe edenin mülkü olmalıdır. Bunun için kişinin, mülkü olmayan bir malı hibe etmesi sahih değildir. Kanşık veya bitişik olan
bir malın hibe edilmesi bu mallarda satılması caiz olan mallarda olsa ve zarar vermeden ayrılması mümkünse ve ayırmada da aldatma bulunmazsa,
öyle malların hibesi sahihtir. Örneğin; kişinin arazisinde 1 zira ve elbisesinde 1 metre hibe, bağış etmesi sahihtir. Fakat ayırması zor olursa caiz
değildir, örneğin; bir koyunun sırtındaki yünü veya bir kılıcın yansını hibe etmek caiz değildir. Zira koyunun üzerinde bulunan yünle, yeni çıkan
yünü birbirinden ayırmak mümkün olmaz. Bunun gibi ağaçtan bulunan meyvelerin de hibesi sahih değildir. Zira ağacın üzerinde bulunan meyveleri
ile yeni çıkan meyveleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu hüküm bitişik olan mal hakkındadır. Ortak olan bir malı hibe etmek caizdir.
Örneğin; bir malda belli olmayan bir hissesi olan kişinin, hissesini hibe etmesi veya sahibi olduğu bir malı iki veya daha fazla kişiye hibe etmesi
sahihtir. Zira ortaklık olan bir malın satılması caiz olduğu gibi hibesi de caizdir. Hibe edilen malın hepsini alınıp mal, kendisine hibe yapılana teslim
edilir ve kişi payını ondan alır. Hibe edilenin dışındaki kısım, hibeyi alanın elinde emanet durumdadır. Nitekim Ebu Katade şöyle rivayet

ediyor:
[42]

Mekke yolunda bir me'zilde Rasûlüllah (s.a.v.)'in arkadaşları ile beraber oturuyordum. Bizden kimimiz ihramlı, kimimiz de ihramsızdı. Bu arada
arkadaşlarımızın birbirlerine bir şey göstermeye çalıştıklarını gördüm. Onlar yaban eşeği gördüler. Fakat ben ayakkabımla meşguldüm. Herhalde
onların haberleri de yoktu. O eşeği gördüklerinden dolayı onlar seviniyorlardı. Derhal ben o tarafa baktım bir yaban eşeği gördüm. Süratle atımı
eğerleyip mızrağımı da aldıktan sonra atıma bindim. Tam bu sırada kamçım yere düştü, arkadaşlarıma hitaben, "kamçımı bana uzatın" dedim. Bu
arkadaşlar ihramlı idiler. Bana "vallahi bu av hususunda sana hiç bir surette yardım etmeyeceğiz" dediler. Bunun üzerine hayvandan inerek kamçımı
aldım ve yine bindim, en son o hayvanın arkasından koşturarak öldürdüm. Müteakiben onu arkadaşlarımın yanma getirdim. Bir kısmı "ondan
yeyin" derken, bir kısmı da "ondan yemeyin" dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.) önümüzde idi. Hemen derhal atımı sürate geçirdim ve kendisine

yetiştim; onun hükmünü sordum. Hz. Peygamber "o helaldir. Onu yeyiniz" buyurdu. 
[43]

Bu hadis, ortak bir malın hibe edilmesinin caiz olduğuna delildir. Zira Ebu Katade'nin avladığı hayvan onun mülkü idi. Ve arkadaşlarına hisseleri
belli olmadan hibe etti. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de bunu tasdik etti.
Behşi şöyle anlatıyor:
"Rasûlüllah (s.a.v.) Mekke'ye doğru yola çıktı. İhramlı idi. Revhaya gelince yaralı bir eşeği görüp Rasûlüllah (s.a.v.)'e haber verdiler. Rasûlüllah
(s.a.v.) "dokunmayın, neredeyse sahibi gelir" buyurdu. Bu arada yaban eşeğinin sahibi olan Behri geldi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'e; "ey Allah'ın



Rasûlü! İstersen bu hayvanı size vereyim" dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) Ebubekir (r.aj'e hayvanı oradakiler arasında taksim etmesini emretti."
İmam malik, Muvatta ve Nesei bu haber ortak bir maldaki hissenin hibe edilmesinin caiz olduğuna delalet etmektedir. Zira bu rivayette av'm
sahibi, hayvanı arkadaşlarının hepsine hibe etmiştir. Hibe'den maksat, başkasına mülk etmektir. Bu da ortak bir malda, tıpkı taksim edilmiş bir

malda olduğu gibi, sabit olur. Zira ortak bir malın satılması caizdir.
[44]

Hibe edilen mal, hibe edilen kişinin kabzetmesiyle onun malı olur. Hibe akdi, yalnız icap ve kabul ile sahih olmaz. Zira hibe eden kişi hibe
etmekten cayabilir. Bunun için hibe akdi hibe edilen kişinin malı kabzetmesiyle (teslim almasıyle) sahih olur.
1. Hibenin ancak ve ancak kabzetmekle mülkün sahih olduğunu kaynağı, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bir kaç. okka misk ile bir hülle gönderdim. Fakat
Necaşi öldüğüne göre hediyeler geri gelecektir. O hediyeler bana geldiği zaman senin (veya siz hanımların) olsun." Durum Rasû-lüllah'ın dediği

gibi zahir oldu. Gelen hediyelerden bir okka dışındaki miskten fazlasını ve hülleyi Ümmü Seleme'ye verdi. 
[45]

Hibe kabzedilmediği halde geri dönmemek bir akid olsaydı, Rasû-lüllah (s.a.v.) o hediyelerin geri gelmesini kabul etmez, onları Necaşi'nin
mirasçılarına gönderirdi. Zira Necaşi onları kabzetmese de hibe edilmekle onun mülkü olurdu. Kabz edilmeyen hediyenin kişinin mülküne

geçmeyeceğine delalet ve işaret eder.
[46]

2. Hz. Aişe'den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Ebubekir, Aişe'ye Kabe'deki malından 20 veski dolduracak kadar bir sahayı hibe etti. Ebubekir vefat
edeceği zaman "Ey kızım! Allah'a yemin ederim ki benden sonra senin zenginliğin kadar hiçbir kimsenin zenginliğine sevinmem, benden sonra
senin fakir olman da hiç kimsenin fakir olması gibi bana ağır gelmez. Ben sana yirmi vesk mahsul verecek kadar bir arazi hibe etmiştim, eğer sen
onu kabzetmişsen o senin, fakat kabzetmemişsen erkek ve kızkardeşlerinle ortaksınız. Onu Allah'ın kitabına göre aranızda taksim edin, dedi. Aişe
şöyle deHi: "Babacığım! Allah'a yemin ederim ki verdiğin arazi daha büyük olsaydı bile yine onu terkederdim, fakat diğer kızkar-deşim kimdir?
Ebubekir şöyle dedi: Zevcem binti Harice hamiledir ve sanıyorum bir kız doğuracaktır."
İmam Malik Hz. Ebubekir'in bu sözü, hibenin ancak kabzetmekle mülk olacağına delalet etmektedir.
3. Hz. Ömer'in de şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Bazı kişilere ne oluyor ki çockularına hibe yoluyla bir takım şeyler veriyorlar: Sonra da çocukları
öldüğünde "Bu benim malımdır, kimseye vermedim" diyorlar ve fakat kendileri ölüm hastalığına yakalandıklarında da, "bunu oğluma hibe ettim"
diyorlar. Sakın böyle yapmayın, kim birisine bir mal hibe ederse, o malı hibe ettiği kişinin mülküne geçirsin ki o mal; hüküm, hibeden dönmenin
haram olduğudur. İkinci hadiste köpeğin zikredilmesi, hibeden dönmenin çirkinliğini, yasaklığını mübalağalı bir şekilde ifade etmektedir. Bu
tasarruf müslümanlann şanına yakışamaz, böyle bir tasarruf haramdır. Hz. Peygamber (s.a.v.} şöyle buyurmuştur:

Bir kimsenin bir ikramda bulunup veya hibe edip sonra ondan dönmesi helal olmaz. Ancak baba çocuğuna yaptığı hibeden dönebilir. 
[47]

Dede ve dedenin babası gibi asıllar babaya, diğer fertler de çocuklara kıyas edilmiştir. Fakat aslın (baba-ana-dede). Fer'ine (çocuklarına,
torunlarına) hibe ettiği mal, fer'in elinden çıkmışsa veya zayi olmuşsa veya o da başkasına hibe veya rehin vermişse, o kişi de malı kabzetmiş-se, asi
(baba-dede) hibesinden dönemez. Fakat fer'in (çocuğun) hibe veya rehin olarak verdiği kişi malı kabzetmemişse, asi (ana-baba-dede) hibesinden
dönebilir. Zira hibe edilen mal hâla fer'in mülkünde bulunmaktadır. Fer'e hibe edilen mal, mala bitişik veya maldan ayn bir fazlalık kaydetmişse
bile bu, asl'ın (ana-baba-dede) hibesinden dönmesine mani olmaz. Hibe ettiği malı kaydettiği artışla beraber geri alabilir. Örneğin; aslın fer'ine hibe
ettiği hayvan etlenmişse veya hibe ettiği arazi sürülmüşse hibe ettiği maldaki, maldan ayrı olan artış hibe ederken mevcutsa, örneğin; hibe edilen
cariye hamile ise ve hibe edilen ağaç meyveli olsa bile, bunlarla beraber hibe ettiği malı geri alabilir. Ancak maldan ayrı olan artışlar, hibe
edildikten sonra meydana gelmişse, bu fazlalıklar hibe edilen kişiye ait olur. Örneğin; gebe olmayan bir hayvan hibe edilir veya meyvesiz bir ağaç
hibe edilir de hibe edildikten sonra hayvan gebe kalıp yavrularsa, meyvesiz ağaç meyve verirse, bu artışlar; hibe yapılan kişiye ait olur. Aslın ferine
hibe ettiği mal, herhangi bir sebeple fer'in elinden çıkar sonra o malı tekrar alırsa veya fer'in elinden çıkan o hibe, tekrar fer'e hibe edilirse veya
miras olarak kalırsa, artık baba onu geri alamaz. Zira mülk edinme sebebinin değişmesi, malın da değişmesi gibidir. Bu mal sanki babanın çocuğuna

hibe ettiği mal değildir. Bunun için de baba yaptığı hibeyi geri alamaz.
[48]

 
Mutlak Ve Şartlı Hibe:
 
Hibe eden kişi, karşılığında herhangi bir bedel veya şart koşmamış-sa, kendisine hibe yapılan kişi hibeye hiç bir ivaz, bedel vermez. Zira hibe
kayıtsızdır. Kayıtsız olan hibe ise, her hangi bir ivaz ve bedel istemez. Fakat yapılan hibe, bir bedel karşılığında yapılmışsa, örneğin; hibe edilen
kişi, hibe yaptığı kişiye "şu malı sana falan şeyi bana vermen şartiyle hibe ettim" veya "şu kitabı sana şu elbiseyi vermen şartiyle hibe ettim" derse,
şart koşulan ivaz da malum ise akid sahih olur ve sahih kavle göre bu alış-veriş sayılır. Zira bu malum olan bir mal mukabilinde yapılan bir akiddir.
Yani kişi "şu malı sana şu mal mukabilinde sattım" demiş oluyor. Bunun için bu akid, alış-veriş kısmmdadır. Aynı zamanda da alış-veriş akdinin
şartlan ile sahih olur.
Eğer şart koşulan ivaz belirsiz olsa örneğin; kişi, şu kitabı sana herhangi bir elbise vermen şartiyle hibe ettim" veya "bu kitabı bana herhangi bir şey
vermen şartiyle sana hibe ettim" derse, ivaz belirsiz olduğu için akid geçerli değildir. Zira ivaz, bedel belirsiz olduğu için, akid ne alış-veriş kıs-
mındandır ne de hibe kısmındandır. Hibe ve atiyyelerde çocuklar arasında eşit davranmak; vacip olan nafaka, hibe ve atiyyeden başka bir şeydir.
Baba çocuklarına bir hediye vermek, bir hibede bulunmak istediği zaman, çocuklar ister erkek ister kız, isterse de büyük olsun aralarında eşit
davranmalıdır. Eğer bu şekilde davranırsa, onlar arasındaki sevmeyi artırır. Çocuklar arasında ayırım yapmak kesinlikle mekruhtur. Zira çocuklar
arasında farklı ayırım yapmak, onların arasına kin, buğz ve hasedin girmesine, aile bağlarının çözülmesine neden olur.
Numan b. Beşir şöyle rivayet ediyor:
"Babam (anamın zoru ile) malının bir kısmım bana tasadduk etti, annem Amre binti Ravaha, babama "sen bu hibeye Rasûlüllah (s.a.v.)'i şahit
kılmadıkça kani olmam, yani inanmam" dedi. Bunun için "babam beni, bana yaptığı sadaka üzerine şahit tutmak için peygamberin yanına götürdü.
Rasûlüllah (s.a.v.) ona "Numan'a yaptığın bu hibe gibi bütün çocuklarına da yaptın mı? diye sordu. Babam, "Hayır" dedi. Rasûlüllah (s.a.v.)

[49]



"Allah'tan korkunuz da çocuklarınız arasında eşit olarak yapınız" buyurdu. Ondan sonra babam döndü ve bu sadakayı benden geri aldı. 
Şafii ve Haneiîlerin cumhuru, eşit davranmaktan maksadın, kız çocuklarına da erkek çocuklara verilen kadar verilmesi olduğunu söylemişlerdir.
Zira hadisin zahirinden anlaşılan budur. Hanefilerden İmam Muhammed'in "eşitlik, mirastaki taksim gibidir" dediği nakledilmiştir.
Her ne kadar Bedayi Sahibi, İmam Muhammed'in bu hususta Cumhura muvafakat ettiğini rivayet etmişse de sahih olan imam Muhammed'in
mirastaki taksimi eşitlik kabul ettiğidir. Zayıf olmasına rağmen, insanlar keşke bu görüşle amel etseydiler, o zaman biraz daha insaflı davranmış
olur. Topukları üzerine cahiliyye adetlerine dönmezler. Kız çocuklarını her şeyden mahrum etmezlerdi. Kız çocuklarını maldan mahrum edenler,
erkeklerin kendileriyle beraber çalıştıklarını, kız çocuklarına verilen malların yabancılara yani kocasına ve evladına gittiğini, bu davranışlarının
doğruluğuna delil göstererek ileri sürmektedirler.
Evet. Çocuklara tasadduk, hibe veya hediyede eşit davranmak, ihtiyaçta eşit oldukları zaman veya birine fazla verilmesine nza gösterdikleri zaman
olur. Fakat çocuklardan biri diğerlerinden daha muhtaçsa ona fazla vermekte sakınca yoktur. İhtiyaçları aynı olursa çocuklarından birine daha fazla
verilirse, yapılan hibe, atiyye sahihtir. Fakat bu hareket mendubden aykırıdır.
İhsan cihetinde ana-babaya eşit hareket etmek; çocuğun ana-ba-basma güzel davranıp onlara ihsan etmesi vaciptir.

Allah'a kulluk edin. Hiç bir şeyi O'na ortak koşmayın, ana-babaya iyilik yani ihsan edin. 
[50]

Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana-babaya ihsanda bulunmanızı emretti." 
[51]

Bu meselede daha çok ayet ve hadis vardır. Ana-babaya nafaka vermek de onlara iyilik ve ihsan etmektir. Aynı zamanda onlara hibe ve hediyeler
götürmek, her fırsatta özellikle de ramazan ve kurban bayramlarında ikramda bulunmak da iyiliktir. İhtiyaçta eşit olduklarında çocuklara eşit
hareket etme sünnet olduğu gibi, ana-babaya da eşit hareket etmek de sünnettir. Fakat anneye, bazı evkatta babadan daha fazla tutulup daha fazla
hürmet ve ikramda bulunmak evladır. Bir kişi Ra-sûlullah'a gelerek şöyle dedi: Benim güzel hizmet ve ülfet etmeme insanlar içinde en layık ve en

haklı olan kimdir? "Annendir!" Sonra kimdir? "Annendir!" Sonra kimdir? "Annendir!" Sonra kimdir? "Babandır!" 
[52]

Hibe hususunda kardeşlere eşit davranmak: Müslüman kardeşlerine iyi davranıp ihsanda bulunması vaciptir. Bu hususta erkek ve kız kardeşler
arasında fark yoktur. Allahu Teâlâ akrabalara ihsanda bulunmayı emretmektedir.

(Asıl iyilik) akrabalara, öksüzlere, biçarelere, yolda kalmışlara, dilenenlere, kölelere, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için mal vermektir. 
[53]

İnsana çocuklarından, ana ve babasından sonra en yakın olanlar kardeşlerdir. Kardeşlere çeşitli münasebetlerle özellikle de bayramlarda hediyeler
vermek. İyilikte ve ikramda bulunmak çok sevaptır.
Kardeşler hediye verildiği, ikramda bulunulduğu zaman eğer ihtiyaç bakımından aynı derecede iseler, aralarında eşit davranmak müste-haptır.
Onlardan birine hediye vermek veya ikramdabulunulmak istediğinde en büyük kardeş tercih edilmelidir. Çünkü Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:

"Büyük kardeşin, küçük kardeşler üzerindeki hakkı, babanın çocukları üzerindeki hakkı gibidir. Büyük kardeş baba yerindedir." 
[54]

Yüce Allah'tan sevap: Fakire yapılan hibede, onun tarafından kab-zediltikten sonra dönüş, vazgeçme artık yoktur. Zira bu fakire yapılan bir
sadakadır. Yaptığı bu hibe dolayısıyle Allah'tan sevabını diler. Sadakadan dönmez de söz konusu yaptığı bu hibe dolayısıyle Allah'tan sevabı talep
eder. Sadakada rücu da söz konusu değildir.
Sıla-i rahim, Muharrem olan akrabalara yapılan bağış ve hibeden vazgeçme ve dönüş geçerli değildir. Zira sıla,i rahimde bulunmak, manevi bir
bedeldir. Çünkü bu surette iyilik ve sıla yapmak, dünya hayatında danışma ve yardımlaşma nedenidir. Bunun için bu, yardım yapmanın bir yolu
göstermektir. Aynı zamanda bu şekildeki hibe ahirette sevap almak nedenidir. Bunu yapmak hibe olarak verilen maldan daha efdaldir.
 
Evlilik Bağı:
 
Karı-kocanın hibesinde dönüş ve rücu sahih değildir. Zira bu şekildeki olan sıla, kamil bir akrabalık bağı ile bağlı kimseler arasında görülen sıla
hükmündedir. Onun delili ise bütün hallerde evlilik bağı sebebiyle mukabeleli mirasçı olunmasıdır. Bir kimse bir evi veyahut bir ölçek arpayı, bin
dirhemi ya da bunun gibi paylaştırılabilen şeyleri iki kişiye hibe etse, Ebu Hanife'ye göre bu sahih değildir. Ebu Yusuf ve Mu-hammed'e göre bu
hibe sahihtir. Bir kişi iki adama bir ev bahşiş ve hibe edip: "Bu evi ben ikinize bahşiş ve hibe ettim. Sana bu evin yansı, sana da kalan yarısı"
söylerse yine aynı ihtilaf meydana gelir. Zira Ebu Hanife kabz vaktindeki payları hibenin sıhhatine mani olarak kabul eder. Yusuf ve Muhammed
ise hibe paylan kabza mani değildir, diyorlar. Zira akit vaktinde şüyu, pay bulunmakla beraber kabz vaktinde şüyu, pay yoktur. Ebu Hanife'ye göre
kabz vaktinde şüyu pay vardır. Bir kişi "sana bu evin yansını, bana da diğer yarasını hibe ettim" derse bu hibe ve bağış ittifakla caiz olmaz. Zira
bizzat akid vaktinde şüyu ve payın sözü meydana gelmiştir. Bir kişi "ben ikinize bu evi bağış ve hibe ediyorum" derse, birinize üçte biri diğerinize
de üçte ikisi" derse Ebu Hanife ile E-bu Yusuf a göre caiz değildir. Muhammed'e göre ise caizdir. Velhasıl kabzetme vaktinde şüyu, pay, hibenin

sıhhatine mani olur. Fakat akit halinde şüyu beni sıhhatine engel olmaz. Bir de sonradan meydana gelen şüyu da hibeye mani değildir.
[55]

Vel hasıl, başkasının hakkıyla meşgul olan şeyin hibe edilmesini işgal eden istemiyorsa sahih olmaz. Aynlması mümkün olmakla beraber yaratılışta
başka bir şeye bitişik olan malın hibesi caiz değildir. Karındakinin istisna edilmesi örnekleri; biraz önce kaydedilen şartta kıyas gereğince bir takım
fer-i örnekler ortaya gelmektedir: Bir kimse bir bineği karnındakini ayırarak hibe edecek isterse caiz değildir. Zira bu, başkası ile meşgul olan bir
şeyin hibesidir. İstihsan deliline göre ise bu şekildeki olan hibe hem anne, hem de karnındaki yavrusu hakkında caizdir. Ayrılmak ise batıl olur. Bu
örneklerde akitler umumi olarak üç nevidir.
1. Bir kısmında akit fasid olur. Şu halde tasarrufun aslı bunda caiz değildir. Bunlar alış-veriş, icare ve rehindir.
2. Bir kısımda da akid sahih, şart veya istisnada batıl olur. Bu da nikah hul-kasden öldürmenin diyeti üzerine sulh ve hibe akidleridir. Zira gereği
hükmün bunların hepsinde sabit olmasıdır. Bu konudaki kaide şudur: Fasid şart, teberru, rehin ve evlilik gibi akitleri iptal etmez.
3. Bir kısım akitlerde ise hem akit, hem istisna caizdir. Bu da va-siyyette söz konusudur. Karnındaki değil, bir atı vasiyyet etmesi gibidir.
 



OTUZ İKİNCİ BÖLÜM
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(EMANET BIRAKMA)
 
Vedia vadia'nın tarifi: Vedia Iugatta, bir şeyi korumak için başkasına vermek manasına gelir. Terk eden bir şeye de vedia denir. Vedia: Ter-ketmek
manasına gelen vedi kökünden gelmektedir. Nasıl ki şu hadiste de vedi kelimesi terketmek (veda) anlamında istimal edilmiştir. Bir taife insanlar
cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veyahut da Allah onlann kalplerini elbette mühürler. Sonra da kendileri muhakkak surette

gafillerden olurlar. 
[56]

Vedia kelimesi, şer'i bakımdan korumak için başkasının yanma koyduğu malın adı olduğu gibi, iyda akdinin de adıdır. Fakat "vedia bir akittir"
demek yerine "ida bir akittir" denilmesi daha uygundur. Zira tercih edilen görüşe göre ida bir akittir.
Hanefi sarihlerinden bir kaç kimselere göre idanın tarifi şu şekilde söylenmektedir: Açık olarak ve bir işaret vasıtasıyle başkasını kendi malını
muhafaza etmek için yetkili kılmaktır. Mudi (ida eden, vedia bırakan) kimsenin başkasına: "Bunu sana tevdi ettim" deyip ötekinin kabul etmesi
buna misaldir. İda o zamanda zahir olarak sahih olur. Bir kişinin bir elbiseyi birisinin yanma götürüp önüne bırakması ve: "Bu senin yanında bir
vediadır" dediği halde, diğerinin susması ve benzeri hallerde de delaleten olur. Bu şekildeki bırakılan bu elbise delaleten ve işareten tevdi edilmiş
yani muda olur. Anne ve babanın atiyye (bağış, hediye ve infak-harca-ma)larda çocuklar arasında mümkün olduğunca ve ellerinden gelidği ka-
darıyle eşitlik sağlamaları vaciptir. Konu ile ilgili eşitliği emreden gördüğümüz hadis-i şeriflerle amel etmek içinde ileride belirtilecek olan haklı
sebeplerden biri olmadıkça bu asıl kaidenin dışına çıkmak caiz değildir.
Anne-babadan birisi çocuklardan birisine, tıpkı evlendirmek veya zevcesinin mehrini ödemek veya da kendisini ihtiyaçtan kurtaracak bir vazife
elde edinceye kadar onun öğretim masraflarını karşılamak veya kızlardan birisine çeyiz hazırlamak suretiyle herhangi bir harcama yapacak olursa
ilk çocuğuna yaptığı harcama miktarınca diğer çocuklarına da yapması gerekir. Buna göre vedia, muhterem ve hususi bir malı özel bir şekilde
muhafaza etmek için birini vekil tutmak ve kılmaktır. Temlikten maksat, temiz ve kullanılması mubah olan mallar gibi, mülk edinmesi şer'an olan
şeylerdir. Muhterem ve hususi olmaktan maksat, temellük edilmesi şer'an sahih olmayan, fakat kendisine mahsus olan av köpeği gibi şeyler dir.
"Muhterem olmasının manası, telef edilmesi emredilmemiş söylerdir. Vedia'nm rükünlerinden bahsederken bunu izah edeceğiz, vedia'nin
meşruiyeti: Kur'an, sünnet ve icma vedia'nm meşruiyetine delalet etmektedir:

Şüphesiz ki Allah, sizlere emanetleri sahiplerine teslim, etmeyi emrediyor. 
[57]

Eğer birbirinize güvenirseniz, güvenilen kimse emaneti (aldığı borcu) iade etsin. 
[58]

Emanet kelimesi âm olduğu için borca ve muhafaza olmak için teslim edilen her şeye şamil gelmektedir. Bir malı emanet bırakmak, vediadır. O
malı sahibine geri vermek lazım gelir. Kendisine emanet bırakılan kişi, emanet bırakanın hakkında hüsnü zan beslediği bir kimsedir. Bunun için
emin olması ve emaneti sahibine teslim etmesi lazım gelir. Emanetlerin muhafaza edilmesi ve emaneti sahibine geri verilmesini emretmek ise;
bunun meşruiyyetini ilan etmek demektir. Vedia'nm meşruiyetine delalet eden hadisler ise şöyledir: Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

(Herhangi bir şeyi) sana emanet olarak bırakana, emanetini iade et, sana hıyanet edene sen hıyanet etme. 
[59]

Şöyle rivayet edilmiştir: "Mekkelilerin Hz. Peygamberin yanında emanetleri vardı. Hz. Peygamber hicret etmek istediğinde kendisinde bulunan
emanetleri Ümmü Eymen isimli cariyesine teslim etti. Hz. Ali'ye de o emanetleri sahiplerine teslim etmesini emretti."

Bu husustaki icmaa gelince, her asırdaki İslâm alimleri, sahabile-rden bu güne kadar vedianın caiz ve meşru olduğunda ittifak etmişlerdir.
[60]

Vedia'nın meşruiyetinin hikmeti ve nedeni:
Vedia'nm müslümanlara kolaylık olması, maslahatlannm gözetilmesi, sıkıntı ve zararlarının defedilmesi için meşru kılındığı açıktır. Böylece
müslümanlarm birbirine yardım etme yolları açılmış olur. Zira insan, bazen mallarını koruyacak bir kişiye muhtaç olur. Örneğin; malını koyacak
emin bir yeri bulunmaz veya malını saldırganlardan korumaktan aciz olur.
Başka bir tarafta ise o malı evine koyacak ve koruyacak emin bir kişi olur. Hiç bir saldırgan onun evine yaklaşmaya, malına el uzatmaya cesaret
edemez. Bu durumda malını koyacak yeri olmayan veya malını korumaktan aciz olan müslüman, malını bu müslümana koruması için emanet
bırakır veya sefere çıkmak isteyen bir müslüman mallarını koruması için, mallarını, onları koruyacak birine emanet bırakma ihtiyacı duyar veya
pazardan çeşitli yerlerden çeşitli mallar olan bir kişi, bunları taşıyamadığı için orada bulunan bir esnafa emanet bırakma durumunda kalabilir veya
kişi ileride ihtiyaç duyacağı bir takım eşyalar alır fakat onları koyacak bir yeri olmayabilir. İşte bütün bu durumlarda ihtiyaç, o malların bir yere
emanet olarak bırakılmasını gerektirir.

Allah sizin için kolaylık, diler, zorluk dilemez. 
[61]

 Şu halde emanetin meşru kılınması, müslümanlar için bir kolaylıktır, mümkün olduğu halde
emanet kabul etmemek zorluktur.
İyilik etme, fenalık ve kötülükten sakınmak hususunda birbirinizle yardımlasın, günah işlemek ve haddi aşmak (yani düşmanlık) hususunda

birbirinizle yardımlaşmayın. 
[62]

Emanetin meşru kılınmasında, insanların iyilikte yardımlaşmalarına teşvik, günah ve düşmanlıktan men etmek vardır.
Vedia'nın hükümleri beştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1. Müstehab olması, aslında vedia'nın müstehab ve mendup olmasıdır. Fakat vedia'nın müstehab olması, malın kendisine emanet bırakıldığı kişinin
emin ve onu korumaya muktedir olmasına bağlıdır. Zira men-dub olmasının sebebi, emaneti kabul etmekle müslüman bir kardeşine yardım ediyor
olmasıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

[63]



"Müsiüman bir kul, din kardeşinin yardımında bulundukça Allah da onun yardımında bulunur. 
2. Vacib olması bazı evkatta vediaya kabul etmek, kendisine müracaat edilen kişi için vacip olur. Örneğin; emin olan, emaneti korumaya muktedir
olan bir kişiye emanet arzedilirse, ondan daha emin olan, malı korumaya ondan daha emin kimse yoksa, o zaman emaneti kabul etmesi o kişiye
vacip olur. Zira emaneti kabul etmediği takdirde mal zayi olur.

"Hz. Peygamber (s.a.v.) malın zayi ve kaybedilmesini nehyetmiş 
[64]

  Mü'min malının hürmeti, kanın hürmeti gibidir. 
[65]

Bir müslüman nasıl din kardeşini müdafaa etmek, kanının dökülmesinden onu muhafaza etmek mecburiyetinde ise, onun malını da zayi olmaması
için korumak, zorundadır.
3. Mekruh olması bazı evkatta emaneti kabul etmek mekruhtur. Örneğin; kendisine emanet bir mal bırakılmak istenen kişi kendine güvenemiyorsa o
mala gözünü dikmekten korkuyorsa, o zaman emaneti kabul etmesi mekruhtur. Zira emanete hıyanet ve göz dikmek, mal sahibinin malının zayi
olması meydana gelmektedir.
4. Haram olması kendisine emanet bir mal bırakılmak istenen kişi, onu muhafaza etmiyeceğini biliyorsa, o zaman kişinin emaneti kabul etmesi
haramdır. Zira burada malın kayıp ve zayi olması vardır. Malın zayiatı da yasaklanmıştır.
5. Mubah olması kendisine emanet bir mal bırakılmak istenen kişinin, onu kabul etmesi de, etmemesi de müsavi olduğunda, o zaman emaneti kabul
etmek mubahtır. Örneğin; kişi mala göz dikmesine emin olmazsa veya emaneti muhafaza etmemesine ihtimali varsa mal sahibinin de bundan
haberi ve ilmiyeti varsa, o zaman malını ona emanet bırakmaya yanlı olursa, emaneti kabul etmesi mubahtır.
Hanefılere göre ida'nın rüknü icap ve kabuldür. Bu da bir kimsenin diğerine: "Ben bunu sana bıraktım" ya da "bunu benim namıma koru" veyahut
"şunu al, senin yanında muvvakat olarak eıîıanet olsun" vb. sözler söylemesi, diğerini de bunu kabul etmesi ile meydana gelir. Cumhura göre idanın
rükünleri dörttür: Akit bağlıyacak iki kişi, (Mudi ve vedi) vedia (emanet bırakılan şey) ve siğa (icab ve kabul) kabul ya da "kabul ettim" sözlerle
olur veya bir kimsenin malım bir başkasının yanında bırakması ve onun da susması bir vaziyete olduğu gibi delaleten olur. Böyle susmak alış-
verişte karşılıklı olarak alıp vermekte olduğu gibi kabul yerine geçer.
Şafii'lere göre esas görüşe göre vedinin sözle kabul edilmesi şart ed-ğildir. Vekalette olduğu gibi, vedinamn kabz edilmesi kafidir. Hata ve hattaki
vekaletten daha öncelikle bunun kâfi olması söz konusudur. Vedianın akan veya belirsiz olması da farkı yoktur. Hanefılere göre akti yapanların da
şartlan şunlardır: Akıl: Aklı tamam olmayan küçük ve delinin bir şeyi bir kişinin yanında emanet olarak bırakmaları caiz değildir. Aynı bunun gibi
küçüğün aklı ermeyen ve delinin vediasını kabul etmeleri de caiz değildir. Fakat buluğ şart değildir. Ticaret yapmak için izin verilmiş küçüğün idası
caizdir. Bunun gibi ticaret yapmasına izin verilmiş küçüğün vedia kabul etmesi de caizdir. Zira o (malı korumaya ehil kimselerdendir. Hacir
altındaki küçüğün ise vedia kabul etmesi caiz olmaz. Zira bu şekildeki olan kimse umumi olarak malı korumayı yapmaz. Cumhura göre idada
vekalette olduğu gibi erginlik, rüşt ve akıl şartları gerekir.
Vedia'da ise, malın elde bulundurulabilmesi imkanı şarttır. Şayet kaçmış köle veya haradaki kuşu yahut denize düşmüş malı vedia olarak bırakacak
olursa tazminatı söz konusu değildir. İda aktinin hükmü, malikin lehine muhafazanın lüzumudur. Zira mal sahibi tarafından meydana gelen ida, o
malın koruma altına alınmasını istemek ve bunun emanet olarak kabul edilmesini sağlam olarak istemektir. Vediayı kabul eden kişi tarafından ise,

korumayı kabul etmek olduğundan bunu koruma etmesi lazımdır. Zira Peygamber (s.a.v.) "Müslüman şartlarının üzerindedirler. 
[66]

 buyurmuştur.

Yani müslümanlar kabul ettikleri şartlara riayet etmek mecburiyetindedirler.
[67]

Sahih olan vedia akdi üzerine terettüb eden hükümleri şöyle sıralayabiliriz.
1. Malı emanet olarak alan kişinin onu muhafaza etmesi vacip olur. Zira mal sahibinin malını her hangi bir kişiye vedia olarak bırakmasının
maksadı, onun muhafaza etmesidir. Malı vedia olarak kabul e-den de onu korumayı kendime vacip kılıyorum demiş olmaktadır.
2. Malı vedia olarak kabul eden kişi onu hazır-ı misil'de muhafaza etmelidir. Şu halde o malı, o cins malların koruma edildiği bir yerde, bizzat
korumalıdır. O malı çocuğuna, hanımına veya hizmetçisine emanet olarak bırakamaz. Zira mal sahibi, onlara rıza göstermemiştir. Kendisine rıza
göstermiştir. Fakat mal sahibi, vedia bu tarzda izin vermişse veya vedinin bir özrü varsa, örneğin; sefere çıkası lüzumlu olsa veya da poşu yanarsa
veya emaneti sahibine vekiline veya kadıya teslim edemeyecek bir durumda ise, malın muhafazasını diğer birine havale edebilir. Akid yapan
taralardan biri istediği vakit akdi iptal edebilir. Bu konuda öteki tarafın iznini almadan feshedebilir. Mal sahibi malını istediği zaman, emanetçinin
mümkün olduğu kadar derhal malı teslim etmesi gerekir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Şüphesiz ki Allah sizlere, emanetleri sahiplerine teslim etmeyi  emrediyor. 
[68]

Emaneti sahibine geri vermek, onu yüklenip sahibine götürmek demek değildir. Emaneti sahibine teslim etmek, emanet sahibi emanetini
istediğinde, onunla malı arasından çekilmek, onun malı almasına izin vermektir. Malı vedia olarak alan kişinin mal üzerindeki eli emanet elidir. Şu
halde o mal telef olduğu zaman zamin olmaz. Fakat malın telef olmasına sebep olursa, veya malı korumada taksiratı olursa, o zaman onu ödemek
zorundadır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Emaneti kabul eden vediaya herhangi bir tazminat yoktur. Ancak gafil olan bir kimse zamin olur. 
[69]

Şayet vedi zamin olursa, insanlar emanet kabul etmekten mani olurlar. Bu iş de İslâm cemaatına zorluk ve sıkıntı getirir. Bir de vedi emaneti
korumayı bir iyilik olmak üzere ve Allah rızası kazanmak için yapılmaktadır. Allah Teala şöyle buyuruyor:

Zira ihsan edenlerin (muahaza edilmeki çin) aleyhine bir yol yoktur. 
[70]

Bir de vedinin eli, vedianın üzerinde mal sahibinin elinin yerine gider. O mal sahibinin elinde telef olduğu zaman nasıl tazminat yoktur. Bunun için
mal sahibi, malı emanet olarak kabul eden kişiye, "bu mal helak olduğu için ödeyeceksin veya bu mal telef olduğu için, ne şekilde telef olursa olsun
zamin değilsin dese, o zaman vedia akdi sahih olmaz. Vedi şu şekilde zamin olur.
1. Vedi, malı -sahibinin iznini almadan veya geçerli mazereti olmadan- bir başkasına teslim eder. Mal da helak olursa o zaman malın tazmin
edilmesi lazımdır. Mal sahibi isterse birinci vediden, isterse de ikinci vediden malının bedelini alır. Fakat ikinci vedi, kendisine bırakılan malın,
bırakan kişiye teslim edilmiş bir emanet olduğunu bilmiyorsa, mal sahibi verdiği bedeli birinci emanetçiden alır. Fakat kendisine bırakılan malın,



bırakan kişinin malı olmadığını ve sahibinin izni olna-dan kendine teslim edildiğini biliyorsa, ödediği bedeli birinci emanetçiden alamaz. Çünkü
kendisi gasib durumundadır.
2. Emanetçi korumayı bıraktığında zamin olur. Şu halde vedi, emanetçi malı muhafa olarak bırakır. O esnada da mal telef olursa, malı ödemek
mecburiyetindedir. Bunun usulü ve keyfiyetini şu şekilde izahatı yapabiliyoruz:
a) Vedi, hıfzetmek üzere aldığı maldan, o mala zarar verecek, malı telef edecek tehlikeleri uzaklaştırmaz, mal da telef olursa o zaman zamin olur.
Örneğin; emanet olarak bırakılan bir hayvana, susuzluk ve açlıktan ölecek kadar bir müddet su veya yem verilmezse, hayvan da ölürse, o zaman
hayvanın bedelini ödemek mecburiyetindedir. Fakat mal sahibi, emanetçiyi, malı telef edecek tehlikelerin maldan uzaklaştırılmasından nehyederse,
mal da telef olursa emanetçi zamin olmaz. Zira mal sahibi malın tehlikelerden korunmasını menederek malı helak etmiş sayılır. Ancak emanet
bırakılan bir hayvan olursa, sahibi, onu telef et dese de telef etmekle emanetçi günah işlemiş olur. Fakat zamin olmaz.
b) Emanet aldığı malı, emniyetli olan ilk yerden, emniyeti daha az veya emniyetsiz bir yerle nakletmek, malı korumayı bırakmak anlamına gelir ve
malı telef olduğunda ödenmesi lazım gelir. Malın nakledildiği ikinci yer, emniyet cihetinde birinci yerle eşit olursa veya birinci yerden daha
emniyetli olursa, malın telef olması cihetinde tazmin edilmez. Ancak mal sahibi vedia akdi yaparken malın bir yerde durmasını, yerinin değiştiril-
memesini şart koşarsa, mal birinci yerden daha emniyetli bir mekana taşınmış olsa da telef olması halinde tazmin edilmesi lazım gelir. Malın
birinci yerden ikinci yere tehlikesi olsa, taşınırken mal da telef olursa yine tazmin lazım gelir. Zira mal, vedinin taksiratı sebebiyle telef olmuştur.
3. Emanet bırakılan mal kullanılırsa, helak olduğu zaman ödenmesi lazım gelir. Zira malı sahibinden izin almadan kullanmıştır. Bu hareket
saldırganlık kısmında sayıldığı için vedia akdini iptal ederiz. Zira o mal emanet olmaktan çıkar. Bunun için helak olan mal ödenmek
mecburiyetindedir. Eğer yeniden vedia yapılırsa, ondan sonra mal helak olursa o zaman emanetçi zamin olmaz.
4. Eğer emanetçi kendiyle beraber o malı sefere götürürse mal helak olursa, ödemekle yükümlü olur. Zira emanetçi, emanet verilmiş olan malı
başka bir memlekete götürmesi yasaktır. Zira emanet olarak alman mal o tür, cins malların muhafaza edildiği yerde korunmak mecburiyetindedir.
Şu halde sefer hırz-ı misil'den sayılmaz. Eğer emanetçi sefere gitmek isterse o zaman emanet olarak aldığı malı sahibine veya onun vekiline
vermelidir. Bunlar meydanda bulunmazsa o zaman adil bir hakime teslim etmek lazım gelir. Eğer hakim de bulunmazsa o zaman adil bir kişiye
teslim etmek gerekir. Eğer öyle kişiler de bulunmazsa o zaman kendiyle beraberinde götürmekte mazurludur. Bu hükümler ağır hastalığa tutulan
kişiler için de geçerlidir. Öyle hastalar şöyle demelidir: "Falan adamın şu malı benim yanımda emanettir' aksi taktirde zamin olur. Emanet mal,

emanetçinin ölümünden sonra helak olursa, vasiyet de etmemiş ise, o zaman mal, mirasından almak lazım gelir.
[71]

5. Herhangi bir neden olmazsa emaneti inkar eden, emanetçi zamin olur. Mal sahibi malını istediğinde emanetçi inkar ederse, -sonra itiraf etse bile
inkarından sonra mal helak olursa, emaneti ödemek zorundadır. Zira inkar etmesiyle elindeki malı gasp etmiş oluyor. Gasibin eli de tazminat elidir.
Mal ne şekilde helak olursa olsun, emanetçi onu ödemekle zorunludur. Zira vedia akdi, inkar sebebiyle ortadan kalkmıştır. Ancak ve ancak yeni bir
akidle yine meydana gelir. Şayet emanetçi, hakiki bir özür nedeniyle emaneti inkar ederse, mal helak olduğunda ödenmesi lazım gelmez. Bunun
örneğin şöyledir: Birisi mal sahibine emanet verdiği malı alması için cebir yaparsa, bu adam da gasıb zorbalık ve zalim olsa, emanetçi de malı
sahibine teslim ettiği takdirde o gasb, zorbalık veya zalimin mala el koyacağından haberi olursa, bu nedenle emaneti inkar ederse, sonra mal kendi

elinde iken helak olursa zamin olmaz. Zira burada emanetçinin her hangi bir saldırganlığı yoktur.
[72]

6. Mal sahibi, emanet verdiği malı istediği halde vedi, emanetçi vermezse zamin olur. Emanet yani vedia akdinin caiz bir akid olduğunu, dolayısıyle
taraflardan her hangi birinin istediğinde fesh edebileceğini, emanetçinin, mal sahibi emanetini istediğinde o malı teslim etmesinin vacip olduğunu
söylemiştik. Şayet özrü olmazsa emaneti sahibine vermekten kaçınırsa, zamin olur. Bir özür nedeniyle malı sahibine vermeyi tehir ederse, örneği:
Tehir edilmesi mümkünattan olmayan bir vakitte istediği için veremezse, veya verdiği takdirde gasp veya zalimlerin el koyacağını düşünerek
vermezse, zamin olmaz.
7. Emanetçi, almış olduğu emanet malı diğer mallarla kanştırırsa, zamin olur. Şu halde o malı hırz-ı misil'de muhafazası vaciptir. O emanet malı
kendi malına kanştırmamalıdır. Fakat emanetçi, o malı kasten kendi malına karıştırdığı zaman zamin olduğu gibi, kendiliğinden karışsa yine zamin
olur.Zira bu konuda emanetçinin taksiratı meydana gelmektedir. Diğer bir mala kasdı olarak kanştınlan vaya kendiliğinden kansan mal o maldan
aynlabiliyorsa, emanetçi zamin olmaz. Fakat karıştınldığında aynlması zor olan mallan birbirine kanştırmak örneği: Buğday ile arpayı birbirine
kanş-tırmak emanetçiyi zamin yapar. Çünkü aynlmanın zor olması, sanki olmaması gibidir. Fakat dinarlar, dirhemlere türk parası Suriye parasına
kanş-tınrsa bunlan ayırmak kolay olduğundan, emanetçi zamin olmaz. Tazmin edilmesi gereken emanet mal, misli olan mallardansa emanetçi onun
mislini vermek, tazmin edilmesi gereken emanet mal, bedelli mallardansa emanetçi onun bedelini ödemek zorundadır. Telef olan malın kıymeti
(bedeli) emanet verildiği günden telef olduğu güne kadarki süre içindeki en yüksek bedelden tıpki gaspedilen malda olduğu gibi, ödenir. Emanet

malın, misli veya bedeli Ödendiğinde, emanet mal, emanetçinin mülkü olur.
[73]

8. Mal sahibinin, emanet cihetindeki şartına riayet etmemek, emanetçinin zamin olmasını meydana getirir. Örneğin; mal sahibi, emanet olarak
bıraktığı malın bir yerde korunmasını veya belli bir şekilde muhafaza edilmesini şart koşarsa emanetçi de başka bir yerde ve başka bir şekilde
muhafaza ederse, malda zayi olursa emanetçi malı ödemek zorundadır. Zira vedia akdinin şartlarına riayet etmemiştir.
Malın muhafaza edilmesi adet olan şekli bırakıp, başka bir tarzda muhafaza etmeye çalışmak da aynen öyledir. Yani mal telef olduğunda emanetçi
zamin olur. Örneğin; malın korunduğu sandığa, her zaman bir kilit vurulurken iki kilit vurulursa, bu hırsızların dikkatini çeker, sandıkta kıymetli
bir mal olduğunu düşündürür ve bu hırsızları kışkırtır. Bu nedenle de sandığa iki kilit vuran emanetçi, mal helak olduğunda ödemek zorundadır.
Şekilde zayıf bir görüş vardır. En sahih görüş, bu durumdaki emanetçinin zamin olmamasıdır. Zira emanetçinin yaptığı şey korumayı artırmaktadır.
Yün gibi arasıra açık havaya çıkarılması, güneşte bekletilmesi lazım olursa ve ilaçlanması lazım olursa, emanetçide bunları yapmazsa, mal telef
oldğunda bedelini ödemek zorundadır. Bu sözü söyleyenler için zayıf bir görüştür. En sağlam görüş bu şekildeki emanetçinin zamin olmamasıdır.
Zira emanetçinin yaptığı şey muhafazayı artırmaktır. Emanetçinin evinde yangın çıkıp da emaneti komşusuna teslim etmesi veyahut da emanetçi bir
gemide veya diğer araçlarda iken fırtına çıkıp da devirmekten veya batmaktan korkacak noktaya varınca onu başka bir gemiye veya araca atarsa, o
zaman emanete herhangi bir tehlike gelirse, emaneti zamin olmaz.
Hanefilerle hanbelilere göre, emanetçi bu korumaya bizzat kendi vasıtasıyle yahut da koruyup gözettiği ve naafakalannı sağlamak durumunda



olduğu kimselerin vasıtasıyle yapar. Örneğin; hanımı kölesi, hizmetçisi ve çocuğu gibi. Zira bunlar gibi kimseler vasıtası ile emaneti koruması,
malını koruması gibidir. Fakat gündelikli, ücretle çalıştırdığı kimsenin yanında çalıştırdığı kimsenin yanında muhafaza etmez. Şayet vedia bu gibi
kimselerin dışında kalanların yanında koruma edilirken helak olursa emanetçi bunu tazmin eder. Zira vedianın sahibi, onun tarafından koruma
edilmesi, o şekilde istemiştir, diğeri tarafından koruma edilmesini Kabul etmemiştir.
Malikilere göre; emanetçinin hanımı, oğlu tve hizmetçisi gibi bakımı altında bulunan ve tecrübe ile kendilerine güven kazandığı kimselerin
yanında muhafaza edebilir. Fakat yeni çalıştırmaya başladığı ve bu konuda itimad hasıl olmamış kimselerin ve yeni evlendiği hanımının durumu
ise böyle değildir. Bütün fakihlere göre: Vedianın teşvik edilmiş (mendup) bir ibadet olduğu, onu muhafaza etmekte sevap bulunduğu ve onun
kayıtsız olarak bir emanet olup haksızlık veya taksirat olmadıkça vedinin üzerine tazminatın gerekmediği üzerine ittifak etmişlerdir. Zira
Peygamber (s.a.v.) şöyle byurmuştur:
Hainlik etmeyen vedi (yanında emanet bırakılan) kimsenin üzerinde tazminat yoktur."
Diğer taraftan Hz. Peygamber: "Kendisine emanet edilip güvenilen kimsenin üzerine tazminat gerekmez." buyurmuştur.
Emin kimseye tazminat şartını koşmak batıldır. Mal sahibi emanetçiden emaneti isteyecek olsa ve o da: "sen bana bir şey emanet etmedin" dese
daha sonra da: "Kayboldu" diyecek olsa, tazmin eder. Zira bu takdirde o emanetin sınırlan dışına çıkmış olur. Eğer; "senin berden alacak bir hakkın
yoktur" dedikten sonra, "kayboldu" diyecek olursa yemin ile birlikte sözü kabul edilir. Eğer emaneti mal sahibinin evine onun hazır olmadığı bir
zamanda geri götürse veya mal sahibinin aile fertlerinden birine verse de sonra mal helak olsa emanetçi zamin olur. Zira mal sahibi baktığı
kimselerin eline geçmesini istemediğinden dolayı başkalarının yanında emanet bırakmıştır. Ariyet ile icarede ki olan durum bundan ayrıdır. Zira
bunlarda örf ve adetlere göre hangi aile fertlerine verilmiş olursa caizdir. Şu var ki ariye alman şey mücevher bir gerdanlık, kolye gibi kıymetli bir

şey olursa o zaman tazmin eder. Zira ayete muhalif olur.
[74]

Mudi, vedi, mude yani emanetçi ile ihtilaf etse ve vedi: "Vedia benim yanımda iken kendi kendine helak oldu" veya "onu ben sana geri verdim"
deyip mudi bunu kabul etmeyerek: "hayır tersine onu sen helak ettin" diyecek olursa, vedinin sözüne itibar edilir. Zira o koruma konusunda
emanetçi kabul edilmiş bir kimsedir. Fakat daha evvelden de açıkladığınız gibi sözü yemin ile beraber kabul edilir.
Mudi, telef edildiğine dair delil getirecek olursa vedi emaneti tazmin eder. Aynı şekilde vediden helak konusunda yemin etmesini istese, o da kabul
etmese, yine hüküm öyledir. Vedinin aleyhine vediayı helak ettiğine dair delil getirse, vedi de kendiliğinde telef olduğuna dair beyyi-ne getirse
mudinin beyyinesinin kabul edilmesi evladır. Zira o daha bir ispat edici bir delildir. Çünkü onun getirdiği beyyinede helakin isbatıyle beraber
taksirat gibi bir fazlalığın da ispatı söz konusudur. Eğer vedi müdinin vedianın telef olduğunu ikra ettiğini bir beyylne ile meydana bırakılabilirse
onun bu delili kabul edilir. Böyle bir ispat, mudinin beyyinesinin yalanlanması demek olur.
Malın iki kişiye emanet bırakılması, mal sahibi kendi malını iki kişiye emanet olarak bırakırsa, bu emanet de para gibi ikiye bölünebilen cinsten ise,
vediler malı ikiye bölerek her biri yarısını muhafaza eder. Şayet biri koruması gereken payı diğerine teslim ederse, mal da helak olursa malın
yansını ödemek zorundadır. Zira mal sahibi malını onlardan birine eamnet etmemiştir. Bazıları bu halindeki kişinin kişinin za-min olmayacağını,
zira mal sahibinin ikisinin de malı muhafazasına razı olduğunu, bu sebeple de onlardan birinin o malı muhafaza için diğerine verebileceğini

söylemişlerdir:
[75]

iki kişinin, ortak oldukları malı başkasına emanet bırakması: İki kişi, ortak oldukları bir malı birkişiye emanet bıraksa, ondan sonra onlardan biri
gelip emanet bırakılan malın hepsini veya kendi hissesini istese, vedi diğer şerik gelmeden emaneti teslim etmez. Zira emanetin öteki sahibinin bu
malla rızası olup olmadığı belli değildir. Ancak ve ancak emanet sahiplerinden biri yalnız kendi hissesini istiyorsa, mesele Kadıya götülür. Kadı
emaneti bölerek onun payını verir. Vedia akdinin sona ermesi, emanet sahibi emanetini geri alırsa veya emanetçi emaneti sahibine teslim ederse
vedia akdi sona erer, emanetin muhafazasının vacip olduğu bir halde, emanet sahibine -sahibi istemediği halde- iade etmek haramdır. Emanetin
muhafazasının edep olduğu bir halinde, emaneti sahibine ,sahib istemediği halde- iade etmek de mekruhtur. Vedia akdi, emanet veren ve emaneti
kabul eden kişilerden birinin ölümü ile sona erer. Zira akid bu kişiler arasında yapılmıştır. Vedia akdi, akdi yapan taraflardan birinin delirmesi,
sürekli baygınlık geçirmesi, sefîhlik veya iflas sebebiyle veya hacr altına alınmasıyle sona erer, mal sahibinin mülkünü satması, bağış veya bunun
gibi bir muamele yapmasıyla da vedia akdi sona erer. Vedia akdi, iade veya istirdadın başka-sıyle sona ererse, mal emanetçinin elinde kaybolan bir
mal gibi seri bir emanete dönüşür. Bu vaziyette emanetçinin o malı sahbine veya velisine mal sahibi malını istememiş bile olsa, iade etmesi lazım

gelir.
[76]

Vedianın sahibi vediye: "Hanımına bu emaneti teslim etme" dese o da bunu hanıma teslim etse ve helak olsa, Hanelilere göre tazmin etmez. Zira
teslim etmemesine imkan yoktur. Çünkü o evin dışına çıktığı takdirde evde olanlarda, evin kendisi de zevcesine teslim edilir. Bunun için faydalı ve
yerinde olsa dahi böyle bir şarta riayet etmekle birlikte o emaneti korumasına imkan yoktur.
 
Vediaya Bağlı Bazı Teferruatlar
 
Malilikilerden İbni Çezey, vediaya dair fer-i bir taife hükümler zikretmiştir. Bu taifeler şöyledir:
1- Vedia ile ticaret: Vedia malı ile ticaret eden kimseye bundan dolayı sağladığı kar helaldir. Ebu Hanife; "bu kâr sadakadır" derken, bazı kişiler
de; "bu kâr mal sahibine aittir" demişlerdir.
2- Vedianın borç verilmesi: Vediayı borç veren kişi eğer bu ayn ise mekruh olur. İmam Eşheb onun karşılığını ödeyebilecek ise, caiz olarak kabul
etmiştir. Eğer mal ise, caiz değildir. Yiyecek şeyler gibi ölçülen veya tartılan nevinden olursa, "acaba yiyecekler naMtler gibi mi değerlendirilir,
inallar gibi mi değerlendirilir" konusunun teferruatı ile ilgili hükümler cihetinden iki görüş vardır.
3- Vedia meselede ihtilaf: Eğer vediden vedia istenir o da helak olduğunu ileri sürerse, yemini ile beraber de sözü kabul edilir. İade ettiğini söylerse,
yine öyledir. Fakat vediayı bir belge ile kabzetmiş ise o-nun, geri ödediğine bağlı iddiası beyyine olmadıkça kabul edilmez.
İbn'ul-Kasım, Ebu Hanife ve Şafii; "isterse delil ile kabzetmiş olsun, onun sözüne itibar edilir" demişlerdir.
4- Vediayı muhafaza karşılığında ücret istemek: Eğer emanetçi vediayı muhafaza karşılığında ücret isteyecek olursa, onun böyle hakkı söz konusu



olmaz. Fakat evini işgal edecek nevinden bir emanet olursa, kirasını alabilir, eğer muhafaza etmek, bir kilit gibi olsa bunları getirmek mal sahibine
aittir.
5-  Emanetinin inkâr edilmesi nedeniyle onun da kendisindeki benzer başka bir emaneti inkar etmesi.
 

OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

LUKATA
 
Lukata: Lugatta, yerden alınan mal, anlamına gelir, Kur'an-ı Ke-rim'de Hz. Musa hakkında şöyle buyurulmuştur:

"Firavun'un adamları onu yitik olarak (denizden) aldılar. 
[77]

Lukata'nın ıstılahi anlamı ise, her hangi bir kişiye ait olmayan bir mekanda bulunup sahibinin kim olduğu bilinmeyen ve korunma altında olmayan
mal veya muhterem bir istihsasdır. Burada ihtisas kelimesiyle, şer'an mülk edinilmeyen ve fakat kişinin elinin altına dahil olmasının ve kendisine
ait olmasının mümkün olduğu, örneğin; köpek gibi şeyler kastedilmektedir.
'Muhterem' kelimesiyle de malın ve ihtisasın vasfı sözkonusu edil mektedir. Yani bir malın muhterem olması demek. "Şer'an muteber olması
demektedir. Bunun için oyun eğlence aletleri, içki, domuz, harbi kafirin malı gibi şer'an mal sayılmayan şeyler muhterem değildir. Şu halde av
köpeği muhterem bir ihtisastır. Böyle olmazsa muhterem sayılmaz. Korunma altında ojmayan maldan maksat da, malın muhafazayı temine yönelik
alametler taşımaması ve çevrili bir yerde veya binada olmamasıdır.
Lukata kelimesi, lukta olarak da okunur. İbn Malik, bu kelimenin dört luğatı vardır, demiştir. Lukatat, lukta, lukata ve leket şeklinde. el-Halil b.
Ahmed de şöyle diyor:
Kafin fethası ile bu kelime fail isminin mübalağasıdır ki, bu kişide mültakit olur. Humeze ve lümeze gibi, kafin sükunu ile ise ism-i mefulun
mübalağa sıfatıdır. Kendisinden dolayı görünen şeye duhke denilmesi, alay edilene de hüz'e denilmesi gibi. Yolda bulunup alınan bir şeye lukta
denilmesinin nedeni ise, çoğunlukta tabiat olarak insanların onu yerden almakta ellerini çabuk tutmalarıdır. Zira o yolda bulunan şey bir maldır.
Hanbelilere göre lukata şer'an: Sahibinin kaybettiği ve başkası tarafından bulumup alman maldır.
Maliki ve Hanbelilere göre; "kayıp hayvanı almak mekruhtur. Kaybolan malı almak da, aynı şekildedir."
Zira İbn Ömer ile Abbas'm sözleri bunu delil olarak göstermekte dir. Bu konuda bizim için önemli olan Hanefi ve Şafii fakihlerin açıklamalarıdır.
Onlara göre sahibi bilinmeyen kaybolmuş bir malı yerden almak meşrudur. Zira Rasûlullah (s.a.v.)'a altın ve gümüş lukatası hakkında soru
soruldu. O da şöyle buyurdu:
"Onun içinde bulunduğu torbasını ve bağını kendin iyi belle ve bir sene boyunca bunu etrafa yayınla, eğer ona sahip çıkan kimse olmazsa sen de
onu istinfa et. Senin yanında bir vedia olarak kalsın, her hangi btrgûn sahibi gelip isteyecek olursa da ona ver ve öde."
İstinfak'ya onu kendisi tüketip bedelini borçlanması yahut da yanında vedia (emanet) olarak alıkoyması ve sahibi gelinceye kadar tutması, sahibi
gelince de ona ödemesi demektir. Adamın birisi de kaybolmuş develer hakkında soru sordu: Hz. Peygamber (s.a.v.j şöyle buyurdu:
Ondan sonra ne, onu bırak! Onun ayakları da içecek suyu da onunla beraberdir. Yani korunmaya ihtiyacı yoktur. Suya kendisi gider ve ağaç
yapraklarını yer, bu durumu sahibi tarafından bulununcaya kadar devam et."

Hz. Peygambere kaybolmuş koyun hakkında da soru sokrulunca şö-ye buyurdu:"Sen onu al, zira o ya senindir, ya kardeşinindir ya da kurdun. 
[78]

Ebu davud, Ahmed ve İbn Mace, Cerir b. Abdullah'tan şunu rivayet etmektedirler: "O, kendi inekleri arasına karışmış bir ineğin görün-meyecek
kadar uzaklara gidinceye kadar kovulmasını emretmiş, sonra da şöyle demişti. Ben Rasûlüllah (s.a.v.)'i şöyle buyururken dinledim:

"Kaybolmuş olan bir hayvanı ancak sabık olan bir kimse yanında barındırır. 
[79]

Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöye buyurmuştur: "Yitik mal müslüma ateşe doğru götürür." Yani onu mülk edinmesi halinde ateşe gitmesine sebep
teşkil eder.
Müslim, Ahmed ve Tirmizi, Ubeyy b. Ka'b'dan lukta ile ilgili hadiste Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedirler:

"Sen onu ilan et, eğer birkişi gelip sana sayısını, torbasını ve bağını bildirecek olursa onu ona ver, değilse sen ondan fayda gör. 
[80]

Bütün bunlar hacdaki lukatamn dışındaki şeyler hakkındadır. Ulema, hacdaki olan luktayı almanın caiz olmadığı konusunda icma etmişlerdir. Zira
Peygamber (s.a.v.) bunu nehyetmiştir. Mekke'deki lukatamn hükmü aynı şekilde caiz değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) Fetih günü Mekke'de şöye
buyurmuştur:
Onun lukatasını almak, sahibini bulmak üzere ilan vermiş olan ki-menin dışındakine helal değildir."
Bir başka lafızda da şöyle buyurulmuştur:
Mekke'de yola düşürülen bir şeyin alınması, onu ilan edecek kimse dışında hiç bir kişiye, helal olmaz."
Adamın birisi Rasûlüllah (s.a.v.)'e lukata hakkında soru sordu. O da: "bir sene boyunca bunu ilan et" diye buyurdu.
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Lukata helal değildir. Her kim (lukta olarak) bir şey alacak olursa, bir sene süreyle onu ilan etmelidir."
Abdurrahman b. Osman et-Teymi (r.a.)'dan:

Rasûlüllah (s.a.v.)'in hacıların kayıp eşyasını almaktan yasak ettiği rivayet edilmiştir. 
[81]

İbn-i Ömer (r.a.)'dan: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Kimse başka birisinin hayvanını izinsiz sağmasın. Sizden biriniz, yemek tası kendisine getirilsin de, getirilirken kırılıp içindeki yiyeceğin başka
yere dağılmasını hiç arzu eder mi? Hayvanların yeleleri sahiplerinin yiyeceklerini taşımaktadırlar. Bunun için kimse başka birisinin hayvanını,

sahibinin izni olmadan, asla sağmasın. 
[82]



Tirmizf de hadis'in lafzı şöyledir:
"Sizden biriniz bir hayvana rastladığı zaman, hayvanın sahibi orada ise, kendisinden izin istesin, verirse hayvanı sağıp, sütünden içtiği kadar içsin,
ayrıca alıp götürmesin, sahibi orada değilse üç defa seslenip çağırsın, biri çıkarsa ondan izin istesin, çıkmadığı takdirde sağsın. İçsin, fakat

beraberinde süt alıp götürmesin. 
[83]

İslâm fıkhında sahibi veya yakını tarafından terkedilmiş bir çocuğa lakit denildiği gibi, yitirilmiş, sahibi tarafından düşürülüp kaybedilmiş bir mala
da lukata denilir. Bu iki terim aynı kökten türetilmedin Aralarında görüldüğü gibi nüans farkı vardır. Hükümleri:
Hanefılere göre: Böyle bir çocuğu almak menduptur. En hayırlı işlerden birisidir. Zira bunun sonucunda insan bir canın hayatta kalmasını
sağlamış olur. Çocuğun mağara ve buna benzer tehlikeli bir mekanda bulunması halinde olduğu gibi, almadığı takdirde öleceğini tahmin ettiği
halde, o şahsın çocuğu alması farzı kifaye olur. Zira bir kişinin alması ile çocuğun korunması maksadı hasıl olur.
Diğer mezhep imamları da şöyle demektedir: Çocuğu almak farz-ı ki-fayedir. Ancak helak olacağından korkulursa farzı ayn olur. Bir de lakit ile
alakalı diğer bir taife fer'i hükümlerde vardır. Bunların bir kısmı şöyledir:
1. Lakiti alan kimse, çocuğa sahip olmaya başkalarından daha haklı olur. Multekit isterse teberru olarak çocuğun terbiyesini ve harcamalarım kendi
üstüne alır. Beytü-1 maldan masrafları karşılanmak üzere tebiye edip büyütmesi için birisine vermek isterse, çocuğun işini hakime bildirir. Zira
beytü-1 mal müslümanlann ihtiyaçları içindir. Lakitin bir herhangi bir malının olmaması durumudur. Eğer çocuğun bir malı varsa -örneğin; Lakiti
alan onun yanında bir mal da varsa o zaman lakitin malından masrafı olur. Zira beytü-1 mala ihtiyacı yoktur. Bunun için beytü-1 malden hakkı
sabit olmaz. Bu hüküm fakihler arasında ittifak ile kabul edilmiştir. Şayet lakiti alan kişi kendi malından harçlığını yaparsa, eğer hakimin izni ile
harcamalannı yapmış ise, lakitin ergenlik çağma ermesinden sonra ona başvurarak hare ettiği masraflarını ondan alabilir. Şayet hakimin izni
olmadan masrafta bulunmuşsa, o masraf teberru olur. Çocuğun ergenlik çağına erdikten sonra ona yaptığı masrafları lakitten alamaz, lakit de
lukatada olduğu gibi multakitin (lakiti bulanın elinde) bir emanettir.
2. Lakitin can ve malı üzerindeki velayet yetkisi hakime bağlıdır. Şu halde onu korumak, evlendirmek, eğitimini gerçekleştirmek, malında tasarruf
etmek gibi konularda hakim yetkilidir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sultan (devlet yetkilisi) velisi olmayanın velisidir." MültaMtin evlendirme ve malda tasarruf yetkisi (velayeti) yoktur. Şaiîi ve Ahmed şu lafızları
rivayet etmişlerdir. Velisiz nikah yoktur. Herhangi bir kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanacak olursa, onun nikahı batıldır. Şayet velisi yoksa
sultan (devlet yetkilisi) velisi olmayanın velisidir. Eğer hakim lakiti evlendirecek olursa mehir beytü-1 malden ödenir. Eğer lakitin malı varsa o
zaman lakitin malından ödenir. Aynı bu şekilde lakitin beytülmalden masraf; ilaç, giyim ve sairen ihtiyaçları da ödenir. Bu rivayet Hz. Ömer ve Hz.
Ali'nin (r.anhuma) rivayetleridir. Hanefilere göre müslüman bir kimse, lakiti İslâm memlekette bulursa mekana lakit tabidir ve müslümandır. Kafir
olan bir kişi onu dar-ı İslâm'da bulursa yine müslümandır. Eğer müslüman veya zimmi, lakiti kilisede bulursa, o zaman lakit zimmi olur. Şu halde
bu meselede üç görüş meydana gelir.
a) Mekana ya da bulana itibar edilir.
b) Bulana itibar edilir.
c) Mekana itibar edilir.

Hanefilere göre birinci görüş daha sahihtir.
[84]

Lakit, hür ve müslümandır: Zira insanda asi olan hürriyettir ve bir şeyin lakiti tebdil edecek başka bir sıfata götürmediği sürece, kendi sıfatında
kalmasıdır. Bir de diğer taraftan lakitin bulunduğu mekan Dar'ul-İslâm'dır. Hürriyet memleketidir. O yerde bulunan kimse genel aslın gereğince hür
olur. Zira ekseri olarak rastlanılan hüküm budur. Aynı zamanda da zahiren görülen de budur. Dar'ul-İslâm'a tabi olarak da müslüman itibar edilir.
Bu kıyasa göre lakit, bir İslâm ülkesinde bulunacak olursa müslüman olur. Öldüğü takdirde gusledilir ve namazı da kılınır. Müslümanların
mezarlığna defnedilir. Eğer bir zimmi veyahut bir müslüman, lakiti hristiyanlara bağlı bir kilisede veya yahudilerin havrasında veyahut hiç bir
müslümanm bulunmadığı bir kasabada, bir köyde bulacak olursa, zahire göre hüküm edilerek lakit bir zimmi olur. Şayet bir zimmi, lakiti bir İslâm
memleketinde bulursa, müslüman olur. Yani bu durumda mekana bağlı olur.
İbn Sema'nın en-Nevadir'deki rivayetinde yere dikkat edilmez. Zira elde bulundurmak, yerden daha güçlü ve kuvvetlidir. Bunun delili anne ve
babaya tabi olmak, dar'a tabi olmaktan daha üstündür.
Başkabir rivayete göre ise lakit, bulanın veya mekanın durumuna göre müslüman kabul edilir.
Şafiilerle Hanbeliler de şöyle demektedir: "Lakit, Dar'ul,İslâm'da bulunursa müslümandır. Dar'ul-Küfürde bulunursa -eğer esir ve tacir gibi-bir
müslüman orda sakin olmuyor ise kafirdir. Şayet orada müslümanlar oturuyorsa -İslâm'ın üstünlüğü ve yüceliği ile, daha sahih görülen görüşe göre
o müslümandır. Bunun delili ise Ahmed ve Darekutni'nin şu hadisidir: "İslâm daimel evkat üstündür ve ona üstün olunmaz. Lakitin, nesebi belirsiz
olarak kabul edilir. Her hangi bir kişi, lakitin kendisine nisbetini iddia edecek olursa, onun iddiası sahih olur. Aynı zamanda da ondan ne-seb hasıl
olur. Şu halde multakit olsun veya bir başkası olsun lakitin kendisinin oğlu olarak iddiasında bulunacak olursa, her harigi bir beyyi-ne (delil)
olmazsa bile iddiası kabul edilir. Fakat kıyasa göre böyle olmaması gerekir. Zira kıyasa göre delil olmazsa iddiası kabul edilmemelidir. İşte kıyasa
göre böyle olması gerektiği gayet zahirdir. Zira o varlığı da, yokluğu da muhtemel bir iddiada bulunmaktadır. Tercih edici bir beyyine olursa öteki
de tercih olabilir. Burada o beyyine yoktur. İstihsani olarak beyyinesiz olarak bunların iddiaları kabul edilir. Zira bu iddia ile lakit nesep sahibi
olmak şerefine vasıl olur. Bu olmazsa toplumda ayıplanır. Bu şekilde iddiada bulunanın tasdik edilmesi beyyinesiz olarak daha faydası vardır.
Zimmi, bir lakitin nesebini iddia etse, yine onun iddiası kabul edilir. Aynı zamanda zimmiden nesebi sabit olur. Fakat bu lakit müslümandır. Zira
nesep iddiası lakite fayda verecek cihetinde kabul edilir. Zira cihetinde kabul edilmez. Annesinin İslâm'a girmesi durumunda olduğu gibi, bir de
onun oğlunun olması kafir olmasını gerektirmez. Böyle bu şekilde çocuğun din cihetinde ebeveynden (anne-babadan) hangisinin hayırlı ise ona

tabi edileceği bilinen bir özellikdir.
[85]

İki şahıs o çocuğun kendi çocukları diye iddiada bulunacak olsa ve her ikisinin zahir olarak delili olmazsa onlardan birisi müslüman öteki zimmi
olsa, o çocuğun nesebinin müslümandan meydana geldiğinin sabit olması daha evladır. Zira bu durumun lakite menfaati vardır. Eğer, iddiada oluna
iki kişinin ikisi de hem hür, hem de müslüman olsa onlardan bir tanesi, çocuğun vücudunda kendisine ait olduğuna bir işaret vardır diye söyleyecek
olursa, Hanefi'lere göre bunu söyleyen kişi nesebine girmeye daha ötekinden haklıdır. Zira bu işaret sebebiyle o tercih edilir. Zira Yüce Allah (c.c.)



şöyle buyurmuştur: 
[86]

Yüce Allah'ın Mısır Azizi'nin karısı hakkında yakınlarından birisinin yaptığı tanıklığını bize haber verip anlatması bunun delilidir. Onun
yakınlarından bir şahid de şöyle hakemlik yaptı: Eğer Yusuf un gömleği önden yırtıldıysa o kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır... Yok,

eğer gömleği arkadan yırtıldıysa, kadın yalan söylemiştir. Yusuf doğru söyleyenlerdendir. 
[87]

Onlardan her ikisi de bir nişan ve işaret söyleyemeyecek olursa, veya her ikisi de bu meselede delil getirirse her ikisinin de çocuğu olduğuna hüküm
verilir. Zira biri diğerinden evla değildir.
Hz. Ömer (r.a.) Efendimizden bu misale benzer bir durumda şöyle dediği rivayet edilmiştir:
O bu ikisinin de oğludur. O da ikisine mirasçı olur; ikisi de ona mirasçı olur."
Onlardan birisi bir açık delil, diğeri de bir nişan ve alamet söyleyecek olursa, delil sahibi tercih edilir. Zira tercih edici bir sebep olduğu için onun
tarafı ağır basmıştır. Şafîiler de şöyle demektedir: İki kişi bir lakitin kendilerinin olduğu iddiasında bulunsalar ve her ikisinin beyyi-neleri yoksa,
lakit hakim arzedilir. Kime benzerse ona ait olduğu hükmüne bağlı olur. Zira şüpheye düşülmesi halinde hakimin lakit hakkındaki fikri, onun
sulalmden meydana geldiğine dair bir rivayete dayanmaktadır. Zevcesi olmayan bir kadın, lakitin kendi oğlu olduğunu iddiada bulunsa, o kadının
iddiası kabul olmaz. Zira bu konuda bir kişinin nesebini başka bir kocaya insad etmek meydana gelmektedir. Ki bu da caiz değildir. Eğer kocası var
ise aynı zamanda da kocası da onun iddiasını tasdik etse veyahut ebe o kadının lehine şahitlik ederse veya iki kişi o kadının lehine şahitlikte
bulunursa, sülale o kadından meydana gelir. İki kadın bu şekilde bir iddiada bulunup onlardan birisi de beyyine (açık delil) getirirse delil sahibi
tercih edilir. Eğer her iki kadın da beyyine getirecek olursa, Ebu Hanife'ye göre her ikisinin çocuğudur. Ebu Yusufa göre hiç birinin çocuğu değildir.
Muhammed'den ise iki rivayet gelmiştir: "Birisine göre her ikisinin de çocuğu kabul edilir, diğerine göre ise onlardan birisinin oğlu kabul edilmez.
Hakim lakiti evlendirecek olursa, mehir beytü malden ödenir. Fakat lakitin malı varsa onun malından ödemek gerekir. Aynı bunun gibi lakitin
beytü malden gereken masraf; ilaç, giyim, harçlık ve diğer ihtiyaçlar da karşılanır. Bu görüş Hz. Ömer ve Hz. Ali (r.a.)'den rivayet edilmiştir. Nasıl
ki beytü mal, onun gibi muhtaç kimselere gerekli harcamaları yapmak üzere vardır. Zira beytü mal malı bulunmayanı, kötürüm ve yatalakta
olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine masraf etmekte bulunmak içindir, eğer diğer taraftan bu şekildeki olan bir kimsenin mirası da beytü-1 mala aittir.
Zira nimet külfete karşılıktır. Yani beytü mal lakitin hem mirasını alır, hem diyetini alır. Onun gerektireceği masraftan da o karşılar. (Haraç-daman
karşılığı yani gelir tazminat ödemenin mukabelesi kabul edilmiştir.)
Malikiler, Şafliler ve Hanbelilere göre: Lukata bir emanettir. Luka-ta için şahid tutma şart değildir. Yalnız olarak şahit tutmak müstaha-ptır. Lukata
alan kişi şahid tutmayacak olursa, onlara ve Ebu Yusufa göre tazminatı yoktur. Bunun delili ise - Süleyman b. Bilal ve başkalarının şu hadisidir:

"Sahibi gelirse (ona verirsin), gelmezse senin yanında bir emanet olsun." 
[88]

Şahit tutmanın şart olmasının sebebi ise, Rasûlüllah (s.a.v.)'in Zeyd b. Halid ve Ubeyy b. Ka'ba şahit tutmaksızın sadece lukatayı tarif etmelerini
emretmesidir. Şu halde hanefilerin delil göstermiş olduğu iyazm şahit tutmaya dair rivayet ettiği hadisteki emrin, sadece mendup oluşa ve
müstehaplığa hamledilmesi anlaşılmış olur. Ebu Hanife ile Muhammed'e göre: Bir kişi lukatayı alsa, sonra onu aldığı yere geri götürse, kendisine
tazminat lazım gelmez. Zira o teberru cihetiyle ve Allah'tan karşılığını ümid ederek almıştır. Eğer geri götürmüş ise, bu teberrusunu iptal etmiş

olur.
[89]

 
Tazminatı Lazım Olup, Olmadğı Bakımından Lukatamn Hükmü:
 
Hanefılere göre; lukata, multakitin (onu alanın) elinde bir emanettir. Ona her hangi bir taarruzda bulunmadığı veya istenmesi halinde sahibine
teslimi engellemediği sürece, tazminatını ödemesi gerekmemektedir. Bu ise lukatayı alanın yanında korumak ve sahibine geri vermek üzere
aldığına dair şahit tutması ile olur. Zira şer'an bu surette almaya izin verilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Kim bir lukata bulursa adil kimseleri şahit tutsun."
Burada emir vücubu gerektirmektedir. Zira şahid tutmayacak olursa, zahire göre o, lukatayı kendisi almaktadır. Şahid tutmak için de: "Herhangi bir
şeyini kaybettiğini işittiğiniz kişiyi bana gönderiniz." demesi kafidir. Aynı bunun gibi, lukatayı alan kimseyi lukata sahibi, malik adına muhafaza
etmek için aldığı konusunda tasdik etse yine lukata emanet hükmüne tabi olur. Şayet multakit şahit tutmaz ve lukata sahibi ile birbirlerini bu
konuda tasdik etmezler. Aksine lukatayı alan kişi: "Ben bunu malikin namına aldım" deyip malik de onun yalan söyediğini söylerse, Ebu Hanife ile
Muhammed'e göre lukatanın tazminatını öder. Zira zahire göre o, o lukatayı malik için değil, kendisi İçin almıştır. Lukatayı tanıtmak, örneğin;
günümüzde olduğu gibi gazetelerde ilan vermek gibi bir takım masraftan gerektirecek olursa, hanefî ve Hanbelilere göre bu gibi harcamaların,
lukatayı bulana ait olacağını söylemişlerdir. Zira bu bizzat tanıtana düşen, onun tarafından verilmesini gerektiren bir haktır. Bunun için lukatayı
mülk edinmeyi kastettiği gibi, bu harca mayı da vermek ona ait olur. Başka taraftan lukatayı bulan tanıtmayı bizzat kendisi yapacak olsaydı,
sahibinden ayrıca alacak bir ücreti söz konusu olmazdı. Bunun gibi tanıtmak İçin ücretle başkasını tutacak olursa lukatanın aslı sahibinin her hangi
bir şey verilmesi gerekmez.
Malikilere göre lukatayı gören kişi, lukataya kendinden masrafları yapacak olursa, lukatanın sahibi, yapılmış olan harçlığı ona verip lukatayı almak
veya masraf mukabilinde onu görene teslim etmek arasında serbestlik bırakılır.
Şafıilere göre lukatanın tanıtılması: Eğer multakit lukatayı sahibi namına korumak niyetiyle aldığı takdirde, tanıtım harcamalarını vermek
mecburiyetinde değildir. Hakim bunları beytü-1 maldan öder ya da malikin adına bu harcamaları borç alır. Eğer lakiti gören kimse mülk yapmak
için almış ise, ister o lakiti mülkiyetine geçirsin isterse geçirmesin tanıtmanın harçlığını kendi bizzat vermesi gerekir. En makbul fikir budur.
Malikilere göre multakit lukatanın asıl sahibine giderek yaptığı harcamaları alabilir. Şaflilere ve Hanbelilere göre lukatayı yerden alan multakit,
lakiti muhafaza etmeyi bedelsiz ile üstlenmiş olur. Bunun için lukata malikinden her hangi bir masraf olursa olsun kesin olarak bir şey alamaz.
Şayet yapacağı masrafları malikinden almak istiyorsa, o zaman masraf yapmak için hakimden izin almak gerekir. Eğer hakim hazır olmazsa o
zaman yaptığı masraflara şahit tutmak lazımdır. Hanefıle-re göre ise, şayet multakit, hakimin izni almazsa o zaman lukataya masrafı olursa, o
teberru olarak oluyor. Zira o malikin emri olmadan o-nun zimmetini borç ile meşgul etmek kabiliyetine sahip değildir. Bir de şafıiler şöye derler:



Şayet yapacağı harcamaları malikinden almak istiyorsa harcama yapmak için hakimden izin almalıdır. Hakimin izni olmadan lukataya masrafı
olursa, o zaman asrafı teberru olarak oluyor. Zira o, sahibin emri olmadan onun zimmetine borç bırakmak velayetine sahip değlidir. Eğer harcamada
hakimden izinli olarak yapacak olursa, o zaman bu masraf sahibin borcu olur. Zira gaib kimsenin malı üzerinde velayet yetkisi vardır. Eğer bu lakit
bir hayvan ise, aynı zamanda faydası olup burada onu ücretle tutacak bir adamda var ise, o hayvanı kiraya verir ve masrafı kiradan çıkartilabilir.
Zira bu hayvanın ücretle kiralanmasında malikin faydası ve maslahatı vardır. Eğer icare vermesinden bir fayda ve menfaat çıkartılamıyorsa, o

zaman masrafın kıymetini çıkartmak için, hakim mültakite o hayvanı satıp bedelini muhafazasını emreder.
[90]

Eğer icare yoluyla hayvandan bir fayda gelmiyorsa ve yapılan masrafın, kıymetinden fazla olmasına korkuluyorsa, hakim mütakite o hayvanı satıp
bedelini korumasını emreder. Eğer o hayvanı satmamanın daha uygun olacağı görüşünde olur ve aksine masraf yapmanın yerinde olacağı kanaati
ağır basarsa, ona masraflarım karşılamasına izin verir ve yapılan bu masrafları sahibin üzerine borç olarak kabul eder. Sahib bulunduğu takdirde
multakit yaptığı masrafları getirinceye kadar lukatayı teslim etmemek hakkına sahiptir. Eğer yapılan masrafları vermek istemiyecek olursa, hakim
lukatayı satar ve mültakite yapmış olduğu masraf ne ise verir, lukatanın sahibine iade edilmesi için onu başkasından ayırd edecek bir işaretini
söylemesi, yahut beyyine yani açık delil ile onun kendisine ait olduğunu ispat etmesi, eğer o lukatanın kendisine ait olduğunu ispat eder veya
başkasından ayırd edecek bir alametini zikredecek olursa, örneğin; içinde bulunduğu kabı yahut bağı, niteliklerini, ağırlığını, sayısını zikredecek
olursa, o zaman mülakatın onu sahibine teslim etmesi helal olur. İsterse kefil de olabilir. Zira o lukatayı o kişiye alamet ve ayına özelliği sebebiyle
geri vermesi hakkında şer-i delil varid olmuştur. Bu meselede fakih-lerin ittifaklan vardır. Ancak ve ancak multakidin, mahkeme yoluyla mücerret
ayırıcı niteliklerini söylediği zaman lukatayı malikine vermek için zorlanıp zorlanmıyacağı veyahut sahibin bu meselede bir açık delil getirmesinin

lazım olup olmadığı cihetinde fakihler arasında ihtilaf vardır.
[91]

Hanefilere ve Şafiilerce en iyi görüşe göre, mültakit, lukatanın kendisine ait olduğunu beyyinesiz olarak iddia eden kişiye teslim etmeye
zorlanmaz. Zira o kişi iddia sahibidir .Aynı zamanda bu iddia da öteki iddialar gibi beyyineye ihtiyacı vardır. Çünkü Peygamber (s.a.v.) Efendimiz
şöyle buyurmuştur:
"Eğer insanlara iddiaları üzerine (istedikleri) verilecek olursa, bir çok insanlar kalkıp başkalarının mallarını ve kanlarını iddia edeceklerdir. Fakat
öyle olmaz, beyyine yani delil getirmek iddiada bulunan kimseye, yemin de bu iddiayı inkar eden kişiye düşer."
Bir de lukata başkasına ait olan bir maldır. Niteliğini belirterek bu malın teslim edilmesi -vediada olduğu gibi- icap etmez. Ancak ve ancak
mültakitin bu lukatayı söylediği işaretlerin doğru olması durumunda iddia eden kişiye vermesi hanefilere göre helaldir. Yahut da mültakit iddia
sahibinin doğru olduğuna zannı galibi ile kanaat getirirse, şafülere göre teslim etmesi helaldir. Burak da Rasûlullah (s.a.v.)'in şu emri ile amel
etmemiz lazımdır. "Eğer sahibi gelir ve onun torbasını ve bağnı tarif ederse, sayısını belli etse onu ona ver; değilse o senindir."
Malikiler ve Hanbelilere göre eğer lukatanın sahibi belirtilen sıfat-larıyle onu sıfatlandırabilecek olursa, mültakit sahibine teslim etmesi için
zorlanır. Zann-i galibi ile onun doğru söylediğine kanaat getirmesi ile getirmemesi arasında fark yoktur. Beyyinenin getirilmesine de ihtiyaç
yoktur. Zira Peygamber (s.a.v.) Efendimizin şu emrinin zahiri bu şekilde amel etmeyi lazım gelir. "Bir kişi gelip sana onu sayısını, kabım ve bağını

haber verecek olursa, sen onu ona teslim et. 
[92]

 
Lukatayı Mülk Edinmenin Hükmü:
 
Lukatanm bir sene müddet ile tanıtıldıktan sonra ne yapılacağı konusundaki hüküm hakkında fakihler farklı iki görüş beyan etmişlerdir. Birinci
görüş lukatanm zengin tarafından değil, fakir tarafından mülk edinilmesini, ikincisi ise mutlak olarak mülk edinilmesini caiz kabul eden görüştür.
Hanefilere göre: Eğer lukatayı bulan zengin bir kişi ise lukatadan menfaat görülmesi caiz değlidir. fakir veyahut akraba olan bir fakire sadaka eder.
Bunlar anne-babası, hanımı yahut çocuğu bile olabilir. Zira bu başkasına bağlı bir maldır. Onun rızası olmazsa o maldan menfaat görmek caiz
değildir. Zira Kur'an ve sünnette bu meselede kayıtsız nas-lar vardır. Örneğin; Yüce Allah'ın şu emirleri bunlara misaldir:

Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. 
[93]

Ve haddi aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez. 
[94]

Hz. Peygamberin şu emri de bunu açıklamaktadır:
Müslüman bir kişinin malı onun rızası, gönül hoşluğu ile olmadıkça (bir başka müslümana) helal olmaz."
Başka bir sahih hadiste de şöyledir:
Lukata helal değildir. Her kim bir şey bulacak olursa bir sene süreyle onu tanıtsın. Sahibi çıkacak olursa ona geri versin. Çıkmazsa tasadduk
etsin."
Başka bir hadiste ise şöyledir:
Her kim bir lukata bulursa, ona bir veya iki adil kimseyi şahit tutsun. Hiç bir şey değilse o Alah'ın bir malıdır. Onu dilediğine verir."
Eğer lukatayı alan kişi fakirlerin zümresinde olsa, o zaman tasadduk yoluyla o lukatadan menfaatlaması caizdir. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.)
Efendimiz: "Onu tasadduk etsin." buyurmuştur. Şayet lukatayı tasadduk ettikten veya ondan fayda gördükten sonra sahibi zahir olursa
artık sahibi serbesttir. Zira sahibi isterse bu sadakayı sahih olarak kabul eder ve sevabı ona ait olur, isterse de mültakite tazminat ödettirir. İsterse bu

lukatanm kendisine sadaka olarak verildiği fakirden onu alır. Onlardan hangisine tazminatı ödetirse o, ötekine başvurup bir şey alamaz.
[95]

Fakihlerin Cumhuruna göre: multakitin lukatayı mülk edinmesi caizdir. Ve bu da ister zengin olsun, ister fakir olsun,öteki malları gibi olur. Zira
Ömer İbn Mesud, Aişe ve İbn Ömer (r.anhum) gibi bir grup sahabeden rivayet edilmiştir. Zeydd b. Halid'in hadisinde Hz. Peygambe-r'in (s.a.v.) şu
sözlerinde de sabit olmuştur:
Eğer o, lukatayı tanıyan çıkmazsa, sen onu harca!" Bir başka lafızda da şöyle denilmektedir: "Değilse, o lukatanm durumu, senin malın durumu
gibidir." Başka bir lafızda ise: "Sonra onu yiyebilirsin." Bir diğer lafızda: "Ondan menfaat görebilirsin." Diğer başka lafızda ise: "Ona istediğini
yapabilirsin" diye buyurulmuştur.



Ubeyy b. Ka'b'm rivayet ettiği hadisde ise;
Sen onu harca", bir diğirinde ise: "Sen ondan yararlan" demiştir ki bu sahih bir hadistir.
Hanbeliler der ki: Lukata tanıtmanın tamamlanması ile, mirasta olduğu gibi, mültakitin altına hükmen girmiş olur. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Sahibi geldiği zaman (ona ver), değilse, onun durumu senin malının durumu gibi olur."
Aynı şekilde Hz. Peygamber (s.a.v.):
Onu harca demiştir."
Eğer lukatanın mülk edinilmesi temellüküne bağlı olsaydı, ona bunun için gerekli olan yollan da açıklardı.
Malikiler şöyle demektedir; mültakit mülk edinmeye niyet etmekle ona sahip olur. Yani mülk edinmek kastını yeniler. Zira başkası tarafından satış
akdindeki gibi yapılacak icap ortada yoktur.
Şafıiler de şöyle demektedirler: Mültakit konuşanlarda ise, mülke delalet edecek bir lafız ile ve mülk edinmeyi dilemek şekliyle sahip olur. Örneğin;
"lukata olarak gördüğümü mülk edindim" söylemesine delalet eden bir lafızdır. Zira mütakit bu lukatayı bir bedel mukabilinde mülk edinmiş olur.
Zahirilerden başka fakihlere göre: Mültakid lukatayı yediği zaman, sahibine zamin olur. Bu konuda ittifak etmişlerdir.
Lukata Mekke'de olsun veya başka şehirlerde olsun aynı zamanda bir emanettir, onun hükmü emanet gibi hill ve hareme göre değişmez. Demek
lukata hakkında varid olmuş hadis-i şerifler, hill ile harem arasında fark yoktur. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in şu emri buna misaldir:
"Sen onun torbasını ve bağını bir sene süre ile tarif et..."
Başka hadislerde de durum aynıdır.
Şafîilere göre: Harem lukatasmm tarifi daimel evkat vaciptir. Zira harem bölgesinin lukatası mülk yapmak için helal olmaz, daimel evkat onu
korumak için olabilir. Onun lukatasım ilan edecek kimse hariç, diğerleri alamaz." bu tanıtmada bir sene veya başka bir süre ile de vakit belli
etmemiştir. Şu halde bu, tanıtmanın daimel evkat olacağının delilidir. Bunun tersi hususu olarak bir vakitin tayin etmenin faydası yoktur. Velhasıl

bu mukaddes yerde diyetin ağırlaştırıldığı gibi, adeta kişinin malı da koruma altına alınmış gibidir.
[96]

Kıymetsiz şeyler hakkında fakihler şöyle demektedirler:
Az miktardaki şeylerin mubah olduğunda ve bunlardan ilan edilmeksizin menfaat görmelerinde fikir ayrılığı yoktur. Bir hurma tanesi, bir ekmek ve
bez parçasında olduğu gibi. Zira Peygamber (s.a.v.) bir hurma bulup onu yiyen kimsenin durumunu kınamayıp tersine şöyle demiştir:
Eğer sen ona gitmeseydin o sana gelirdi."
Bir de Peygamber (s.a.v.) bir hurma bulmuş ve şöyle demiştir:
Ben bunun zekat malından olacağından korkmasaydım yiyivere-cektim" (Buhari ve Müslim Enes'ten rivayet etmişlerdir.)
Dikkat edilecek olursa tanıtma ilan müddetinin tamamlanması, lukatanın çabukça bozulup çürüyen cinsten olmayan şeylerden olması hali ile
ilgilidir. Şayet çabuk bozulup çürüyen nevinden ise, onu ya ta-sadduk eder veya kendisi harcar.
Hanefîlere göre hüküm öyledir. Şafîilere göre ise o lukatayı bulan kişi serbesttir. İsterse satar ve tanıtmadan sonra bedeline sahib olur, dilerse derhal
ona sahib olur yer ve (sahibinin ortaya çıkması halinde) kıymetinin bedelini öder. Tanıtma mahalli: Lukata çarşı pazarlarda, insanların toplanma
yerlerinde tanıtılır. Tanıtmadan maksad onun duyurulması ve açığa vurulmasıdır. Bu şekilde sahibinin bundan haberdar olması sağlanmış olacaktır.

Bir şey kaybeden kişi bunu mescitte ilan etmez. Zira mescit bunun için yapılmış bir yer değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
[97]

Her kim bir kişinin mescitte yitik ilan ettiğini işitirse ona: 'Allah yitiğini ona geri çevirmesin!' desin. Zira mescitler böyle bir iş için yapılmış

değildir. 
[98]

Hz. Ömer (r.a.) Efendimiz de lukata bulan kimsenin mescid kapısında onu tanıtmasını emretmiştir. Şafiiler sene içerisinde tanıtma yolunu da
açıklayarak şöyle demiştir: Senenin başında sabah akşam olmak üzere günde iki defa tanıtır. Daha sonra günde bir defa, daha sonra haftada bir
veya iki defa, ondan sonra da yaklaşık her ay birer defa tanıtmak kaii gelir.
Sokağa terk edilmiş sahipsiz çocuğa rastlayan kimse onu himayeye ehil bile olsa, bu vaziyetteki olan bir çocuk bulduğunu yetkili olan kimselere
haber verip şehadette bulunmalıdır. Zira ileride bunu kendi öz evladı diye tanıtabilir. Bu ise dinimizce aykırıdır. İşi iyi olursa okutup evlendirir.
Kur'an-ı Kerim'de "onları babalarına nisbetle çağırın" buyurulmuştur. Başka bir ayette de şöyledir: "Onlar sizin dinde kardeşinizdir."
Sahibi tarafından bırakılmış bir çocuğa iki ve üç kişi birden o çocuğa rastlasalar, bunlardan mali imkanları daha fazla ve ahlakı daha geniş olup
güvenilir kişi tercih edilir. Hepsi aynı seviyede iseler o zaman hakimin vereceği kararla belli olur. Hangi sebeple olursa olsun çocuğunu bir yere
götürüp terkeden kişi günahkar olur. Bir insanı himayesinden çıkarıp sokağa atmakla günahı kebair sayılır. Bu şekildeki olan bir çocuğu alıp himaye
etmek ise fakihlerin çoğuna göre; farz-ı kifaye kıs-mındadır. Diğer bir kısmına göre müstehaptır. Fakat farz-ı kifaye diyenler görüşünde daha
isabetli olur. Zira bir insanı kurtarmak sevapların en büyüğüdür. Bir insanın zayi olmasına göz kapatmak veya ilgisiz kalmak merhametsizliğinden
kötüsüdür.
Diğer bazı mezheplere göre: Rastlayan eğer ehil olsa o zaman çocuğun himayesi farz-ı ayn olur. İslâmî ölçülere göre: Himayesine aldığı çocuğu
başkası ondan alamaz. Ne kadar başkası hakime bile başvursa (ben daha ehilim) diyerek çocuğu ondan almaya hakkı yoktur. Zira hakim, bu
meselede davayı kesinlikle reddetmelidir. Fakat çocuğu evvela bulan kişi ehil kişilerden olursa, sonra kendi nzasıyle çocuğu yine ehil bir kimseye
verir. Sonradan pişman bile olsa geri almaya hakkı yoktur. Çocuğun vela-sini isteyen kimse bir süre sonra hakime başvurup, hakim de onun
durumunu iyice araştırıp amacını tespit ettikten ve bunda yarar gördükten sonra böyle bir kadar verir. O zaman o kişi çocuğun velisi olur. Aynı
zamanda çocuk ileride bir cinayet yaparsa, onun diyeti adama ödetilir. Çocuğun malı varsa da ölürse, çocuğa bakan kimse ona varis olur.
 
Lukat (Yitik Mal) Nelerdir:
 
Giyim, para, süs eşyası, altın, el aletleri, mücevherat, gıda maddesi ve canlı hayvan bu cümledendir. Buna göre rastlanılan bir yitiği bulunduğu
yerden almanın hükümleri farklıdır.



a) Alınması haramdır.
b) Alınması vaciptir.
c) Alınması menduptur.
d) Alınması mubahtır.
1- Bahçe ve tarlada bilinerek yerde bırakılan tahıl ve meyve gibi bir şey değil de sahibi tarafından ya unutularak, ya da düşürülerek yitirilen bir mal
ise, bunu alıp ondan menfaat beklemek haramdır. Şu halde kendine güveni olmayan veya itikadı zayıf bulunan kimselerin rastladıkları yitikleri
almasındansa almamaları daha uygun olur. Zira alıp kendi zimmetine geçirir ve yararlanıp malikini araştırmazsa, aynı zamanda harama girmiş olur.
Fakat kendinden emin ve i'tikadı yerinde bir kişinin rastladığı yitiği alıp koruması daha sevaplı olur. Ve hasıl alman yitiğin haram ve mubah olması
alanın niyetine bağlıdır.
2- Rastlanıldığı yerde terkedildiği takdirde zayi olacağı kesin olarak bilinen bir yitiği alıp sahibini buluncaya kadar alıp muhafaza etmek vaciptir.
İmam Safiye göre; kaybolmasından korkulan bir yitiği alıp muhafaza etmek vaciptir.
3- Terk edildiği zaman kaybolacağı tehlikesi var ise o zaman alınması menduptur. Bu şekildeki sahibinin aradığı yitik malın helal-haram
hudutlarını bilmeyen bir kimsenin eline geçmesi önlenmiş olur.
4- Rastlandığı bir malı almayıp kendi halinde bırakarak daha güvenilir kişiler tarafından alınıp korunacağı biliniyorsa onu alıp korumak mubahtır.
Terk edildiği takdirde bir vebal ve günah yoktur.
Ahmed bin Hanbel'e göre rastlanılan bir yitiği olmaktansa kendi haline bırakmak daha iyi olur. Zira nefs kötü şeylere çokça emredendir. Mal tatlı
gelir de onu harama itebilir. Hatta ve hattaki azçok Hanbeli mezhebiyle birleşen Suidi Arabistan'da yitikleri almak yasak etmişlerdir. Bazı
evkatlarda rastlanılan yitikleri köylerin civarında yalnız başına dolaşan bir koyun veya keçi ya da sığır olabilir. Bunların kendi haline bırakılması
daha uygun olur. Zira sahibi mutlaka onu aramaya çıkar ihtimali de çok kuvvetlidir. İnşaat yakınlarında rastlanılan tahta, çivi, demir ve benzeri
malzeme de bu kısmındadır. Bunların yitik diye alınması caiz değildir. Zira sahibi bunları muhakkak toplamaya gelir kanaati vardır. Yitik malı alıp
kullanırsa, örneği rast geldi taksiyi veya aracı alıp ona bir müddet biner. Bulduğu taksisi veya aracı götürüp kendi işini görüp de daha sonra götürüp
yerine bırakır ve o mal orada kaybolursa zamin olur.
 

OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

MÜSABAKA
 
Müsabakanın tarifi: Lugatta müsabaka, başkasını geride bırakmak manasına gelir. Bu müsabakadan maksad; iki veya daha fazla kişinin, at ya da
deve gbi yanş yapabilen hayvanlara binip koşu yapmalarıdır. Fakat hayvanların bir cinsten olmaları şarttır. Müsabakanın hükmü ve meşruiyetinin
delili ise ayet, hadis ve icma ile sabittir. Ayet ise: Alla-hu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

düşmana karşı gücünüzün yettiği kadar, kuvvet ve savaş atları hazırlayın, bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı. Korkutursunuz. 
[99]

Sünnet ise, İbn Ömer şöyle rivayet ediyor:
Rasûlüllah (s.a.v.) idmana çekip zayıflatılmış atlar arasında Hayfa'da başlayıp Seniyet'ul-Veda'da sona ermek üzere, bir idmana çekilip

zayıflatılmamış atlar arasında da Seniye'den ta Benü Zurayk mescidine kadar diğer bir yarış tertip etti. 
[100]

Tüm müslamanm icmal müsabakanın cevazı üzere ittifakları olmuştur. Şu halde bu hüküm hayvanları cihada teşvik etmek için müsabaka yapmak
sünnettir. Fakat kibirlenmek, iftihar etmek için müsabaka yapmak haramdır. Zira ameller gayelerine göre belli olur. Şu halde müsabakadan ne
savaşa niyet ve ne de iftihar kastedilmezse bile yine mubah kısmından sayılır. Zira vücuda yararlı fiziksel yapıyı geliştirici ve cesareti artırıcı bir
çeşit spor ve jimnastiktir.
Müsabaka iki kısma ayrılır: Birinci ivazlı ikincisi ise ivazsızdır.
Birinci kısım mutlak olarak caizdir. Kuşlarla, katırlarla, eşeklerle, fillerle ve gemilerle veya koşarak gibi bununla beraberdaha kuvvetli olanın
meydana çıkması için güreşmek ve taş gibi ağırlıklar kaldırmak da caizdir. Bunun delili ise Aişe (r.anha)'nın şu sözleridir:
Rasûlüllah (s.a.v.) benimle yarıştı, ben onu yarışta geçtim. Bir süre böylece kaldık, en son ben biraz şişmanlayınca benimle tekrar ya-nştı bu sefer

beni geride bıraktı. Bunun üzerine bunu ötekinin yerine say" buyurdu. 
[101]

Selem b. El-Ekva; "Ensar'dan bir kişi ile Peygamber (s.a.v.)'in huzurunda yarıştı Seleme onu geçti." Müslim ve Ahmed.  
[102]

Peygamber de (s.a.v.) Rukane ile güreşmiş ve onun sırtını yere getirmiştir. 
[103]

Rasûlüllah (s.a.v.) hangilerinin daha kuvvetli oldğunun ortaya çıkması için bir taş kaldıran grubun yanından geçmiş onların bu durumunu tepki ile
karşüamamıştır."
Diğer müsabakalar da buna kıyas edilmiştir. Hanefilere göre ivaz karşısında yapılan müsabakalar dört şeyden başka caiz değlidir. Zira Rasûlü
Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Nası (demir ucu bulunan ok veya mızrak), hafir (at, eşek ve katır) huf (deve, inek ve benzeri) ile ayak (yürümek veya koşmak) zira ilk üç şekil

öğrenilmesi emredilmiş savaş araçlarıdır. Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: "Onlara gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayınız. 
[104]

Peygamber (s.a.v.) de ayet-i kerimede geçen "kuwet-i ateş ile tefsir etmiştir. Başka bir hadiste de peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Üç şey lehiv değildir: Adamın atını eğitmesi, hanımı ile oynaşması, ok ve yayı ile atış yapması, bunlar hak cümlesindendir."
Atışın içine bütün fenni silahlar girmiştir. Ayaklar ile yarış yapmanın ve güreşmenin delili ise, sözünü ettiğimiz Peygamber (s.a.v.)'in Hz. Aişe ile
yarışması ve Rükane ile güreşmesidir. Aynı zamanda yürüyerek ve koşarak yarış yapmak cihette düşmanı mağlup etmek için yarar vardır.
Cumhura göre ok, mızrak deve, inek, at, eşek ve katır dışında yani silah taşımak ve binicilik gibi eğitimlerin dışında kalan hususlarda, ivazlı



yarışmak caiz değildir. Zira Rasûlüllah (s.a.v.) "Huf, hafır veya nasl'ın dışında müsabaka yoktur" diye buyurmuştur.
Müsabaka nevleri: Deve veya at yansının çeşitli hükümleri ve şekilleri vardır. Bunlardan bir kısmı helal bir kısmı da haramdır. Yarış kumar şekline
girmezse helaldir. Bu meselede tespit edilen temelleri şöyle sıralayabiliriz:
1- Yarışa katılan iki kişiden; devlet veya müsabakaya katılmayan üçüncü bir şahıs tarafından, bu yarışı kazanana belirli bir mal ya da para
vereceğim der. Bu şekilde yarışma caizdir. Zira bunda kumarın bir şekli yoktur. Bu şekildeki olan müsabakaya ikiden fazla yarışmacı katılabilir.
2- Yarışa katılanlardan birinin diğerine bir mal veya para söz vermesiyle yapılan yarıştır. Örneğin; müsabakaya katılanlardan biri diğerine "eğer
beni müsabakada geçersen sana bu kadar mal veya para vereceğim. Fakat ben seni geçersem sen bana hiç bir şey vermeyeceksin, der bu şekilde
yapılacak olan müsabaka caizdir. Zira tek taraftan ortaya bırakılır ki kumar kapsamına dahil olmaz.
3- Bu şekildeki müsabakada, müsabıklardan her bir yarışı kazanana belli bir mal vermeyi kabul eder. Yani müsabıklardan hangisi yenilirse,
ötekine muayyen bir mal vermek üzere müsabaka yaparlar. Bu kısım kumar kısmına girdiği için haramdır.
4- Bu şekildeki olan müsabakada, üçüncü şekli gibidir. Fakat burada atı, birinci ve ikinci yarışçının atma eşit olan üçüncü bir yarışçı daha
müsabakaya katılır. Bu üçüncü yarışçı onları geçerse, ikisinde ortaya koyduğu malı alır. Fakat onlar üçüncü yarışçıyı geçerlerse, ondan hiç bir şey
almazlar. Bu kısım kumar kısımda olmadığı için üçüncü kısımda ayrılmış ve helaldir.
Görülüyor ki şimdiki olan yarışlarda tek taraftan veya üçüncü bir şahıs tarafından muayyen bir meblağ ortaya konulması ve yarışmayı kazanacak
olanın ödüllendirilmesi ya da yarışmayı tamamen mukabele-siz yapılması caizdir.Fakat günümüzde yapılan at yanşmalan caiz olan 1. ve 2.
maddelerine uygun düşmediği ve kumar kapsamına girdiği için haramdır. Zira örneğin; spor toto ve milli piyango biletlerinde olduğu gibi bir çok
kimselerden para toplanır ve kazananlara belli bir meblağ verilmektedir. Çünkü üçüncü şahıs veya bir kuruluş araya girip yarışanlardan para
toplaması ve kazananları mükafatlandırması, dinen haramdır. Kumar ve onun gibi tüm oyunların haram kılınmasının bir nedeni de toplumu hazıra
konmaya heveslendirmesi çalışma aşkını kırıp tembelleştirme ve daimel evkat bir tarafı zarara bırakmasıdır. Müsabakanın şartlan: Müsabakanın
her hangi bir şekilde olursa olsun belli bir takım şartlan vardır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:
1- Yanşan kişinin yarışın nerede başlayıp nerede sona varacağını bilmesidir.
2- Müsabakaya yani yanşa girecek atlar veya develer belli olmalıdır. Ondan sona, onlann değiştirilmesi caiz değildir. Şayet bir değişme olursa
yarışma fesada gider.
3- Yanşa girecek atlar eşit olmalıdır. Şu halde yanşa katılacak atların kazanma ve kaybetme ihtimali olmalıdır. Eğer içinde kuşkusuz olarak yansı
kazanamayacak bir at varsa veya kesin olarak kazanacak bir at varsa, o zaman yarış caiz değildir.
4- Yanşa katılan yanşçılar, kazananlara ne kadar mükafat verileceğini bilmelidirler, verilecek mükafatın cinsini de bilmelidirler.
5- Kazanan yarışçılara verilecek olan mükafat (para veya mal) yanşçılar tarafından ortaya konulmamalıdır. Kazanan yanşçılara verilecek olan para
veya malı, devlet veya zenginlerden biri vermelidir. Şu halde mükafatın, yanşmaya katılanlardan biri tarafından veya yanşmaya iştirak etmeyen

devlet veya kurum ya da zenginlerden biri yani üçüncü bir şahıs tarafından verilecek olması.
[105]

Müsabaka, savaşa elverişli olan, hücum edebilen, geri dönebilen at, katır, deve gibi her hayvanla yapılabilir. Bunlara elverişli olamayan öküz, inek,
kuş vb. hayvanlarla müsabaka yapılması ciz olmaz. Bunun delili geçmiş olan hadisi şerifdir.
Münadele, atmak anlamına gelen medl kökünden gelmektedir. Mükafaha ve mukaveme kelimeleri de aynı manadadır. Ok ve silahlarla atma
yanşlara denir, bu yarışmanın maksadı savaşta kullanıldığı şekilde eğitim yapmaktır. Şer'i manası ise, iki veya daha fazla kişinin, ortaya konulan
muayyen bir ödül için silahlarla atış yapmasıdır. Savaşa kuvvet hazırlığı maksadryle yapılırsa sünnettir. Zira meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile
sabittir. Şu ayet-i kerimeden, münadelenin meşru olduğu ve teşvik edildiği istidlal edilmiştir.

Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlardan hazırlayın. 
[106]

Hz. Peygamber (s.a.v.) ayette geçen güç ve kuvveti ok, mızrak gibi silahları atmak şeklinde tefsir ederek şöyle buyurmuştur:

"İgah olun kuvvet, ancak atmaktır. 
[107]

İcma ise tüm müslümanlann ittifakı bu eğitim üzere devarn etmişlerdir.
Seleme b. el-Ekva'dan şöyle rivayet ediliştir:
Hz. Peygamber, Eşlem kabilesinden ok atan bir kaç kişininyanın-dan geçerken şöyle dedi: 'Ey İsmailoğluları! Atınız! Şüphesiz sizin babanız atıcı
idi. Atınız, ben de filan kabileyle beraberim." Bunun üzerine, oradaki diğer kabileden olanlar ok atmayı terk ettiler. Hz. Peygamber (s.a.v.) onlara
şöyle sordu: "Neden atmıyorsunuz?" Onlar da; "Sen onlarla beraber olduğun halde biz nasıl atarız!", "O halde ben hepinizle beraberim, atınız."
Müsabaka deve, at gibi hayvanlarla, ok, kargı gibi aletlerle yapılır. Mükafat da bunlarla yapılan müsabakalar için söz konusudur. Eğer ek
müsabakanın ve gerekse münadelenin araçlarını peygamberimiz (s.a.v.) şöyle açıklamıştır:

Yarışlar ancak deve ya da at veya ok ile olur. 
[108]

Tüm silahların nevi ok hükmündedir. At gibi yapılan müsabakanın dört şekli olduğu gibi, silahla münadele yapmanın da dört kaidesi vardır. Burada
da üçüncü şekli batıldır. Üçüncü şekli ise, şöyledir: Münadele yapan kişiler, ortaya muayyen bir miktar para koyar, munadılayı kazanan o parayı
alıp diğerleri kaybeder. Bu şekildeki münadıla yapmak kumar şekline girdiği için haramdır. Zira Allah Teâlâ bunun bir pislik olduğunu haber
vererek men etmiştir.
Münadıl'in şartları: Münadıla'nın sahih olması için şu şartlara riayet edilmesi lazım ve elzemdir.
1- Atış yapılacak hedef, münadele yapanlar tarafından bilinmelidir. Eğer silahla atılacak olursa, o zaman kaç merminin atılacağının belirlenmesi,
eğer hedef noktası belli olmazsa münadıle sahih değildir. O zaman sadece atış hedefi vurmaya hamledilir.
2- Atış yapılacak silahların aynı cins olması lazımdır. Ne kadar rızaları da olsa yine caiz değildir.
3- Atıcıların kaç atış yapacakları belli olmalıdır. Yani atıcıların kaç kişi olduğu, her birinin kaç atış yapacağı ve atış yapılacak mesafenin ne kadar
olduğu münadele yapanlar tarafından bilinmelidir.
4- Mahn cinsi ve miktarı belli olmalıdır. Münadele yapan kişiler tarafından, kazanacak kişiye verilecek mükafatın ne olduğu ve ne kadar olduğu
bilinmelidir. Eğer yapılan münadelenin haram olan üçüncü kaidesi olsa, o zaman bir muhallin bulunması gerekir. Kendisiyle münadele apıl-ması



caiz olan aletlerin tesbitlnde usul ve kaide şudur: Şu halde savaşta işe fayda olmayan veya faydası az olan aletlerle münadele yapmak caiz değlidir.
Bunun için top oyunun her çeşidinde satrançta, yüzmede, tek ayak üzerinde durmada, küçük kayıklarla müsabakada ve bunlar gibi şeylerde
münadele yapmak caiz değildir. Zira bunların hiç birinin savaşta faydası yoktur. Fakat bunlar caiz olan oyunlardandır. Bunların bazıları mendup ve
müstahap da olabilir. Örneğin; para ve mal mukabelesi olmaksızın yüzmek müstehaptır. Fakat para ve mal için yüzmek caiz değildir. Müsabaka ve
münadele akdi lüzumlu bir akiddir. Taraflardan biri tek başına bu akdi iptal etmez veya göstermeye sokmaktan kaçamaz. Alış-ve-riş ve icare gibi
nasıl taraflardan biri tek başına fesh ve iptal edemez. Bu akid de öyledir. Fakat yapılacak müsabaka ve münadele için ortaya bir mal veya para
konmamışsa, o zaman bu akid taraflar için caiz olan bir akiddir, taraflardan biri tek başına fesh edebilir. Eğlence ve oyun; caiz ve haram olan lehvin
kısımları: Lehvin manası: İnsanı düşünmekten, aki-betten korkmaktan, ibret almaktan, tefekkürden, insanın uykusunu kaçıran hakikatlerden
uzaklaştıran,alıkoyan, insanı faydasız şeylerle meşgul eden bu tür şeylere verilen isimdir. Mizah, oyun, hikaye, şarkı-türkü, tiyatro ve müsamere
gibi olan şeylerdir. Lehv ve eğlence kısımları ise, hüküm itibariyle üç kısmı vardır:
 
1. Kısım
 
Bu faydası ve zararı olmayan eğlence ve levh'drir. Şu şekildeki olan levh ise mekruhtur. Örneğin; faydasız şaka ve mizahın yapıldığı meclislerinde,
hikaye toplantılarında bulunmak. Çünkü bu şekildeki olan lehvlerle zamanı boşa geçirilmiş olduğu içinmekruhtur.
 
2. Kısım
 
Haram: Bu tip lehv şahsiyete ve cemiyete kötü bir etki bırakan eğlencelerdir. Şu şekildeki olan lehv ve eğlenceleri düzenlemek ve o yerde de
bulunmak haramdır. Birinci kısım lehvlerde, eğer insanı farz olan ibadetlerden veya geçim işinden meniyeti olursa ya da yalan gibi kötü bir huya
alıştırmaya neden olursa haramdır. Bir de lehvin ikinci sınıf ve kısmı için şunu da örnek verebiliriz: Haram olan sazlı ve çalgılı, pavyon, gazino ve
düğün gbi lehv ve eğlence yerlerinde veya kadınların sahneye çıkarılarak, türkü-şarkı söyletildiği yerlerde eğlenmek haramdır.
 
3. Kısım
 
Bu nefis için, toplum için faydalı olan lehv ve oyunlardır. Bu tür oyunlar, faydanın ehemmiyet neticesine göre çıktığı için yani meydana geldiği için
müstahap kısmına girer. Bu kısım kişi ve toplum için faydalı oyunlardır. Halk arasında yaygın olan oyunlar umumi olarak haram veya mubahtır.
Fakat mubah kısmı da sının aşarsa mekruh ve haram derecesine ulaşabilir. Bunların izahatı şöyledir:
1- Satranç ve dama gibi oyunlardan hangisi düşünmeye, tedebbü-re, neticelere bakmaya dayalı ise o dinen caizdir. Fakat caz olmakla beraber bu
faydayı aşarak fazla bir bağımlılık meydana getirirse o zaman mekruh olur. Fazla meşguliyetten dolayı bir takım farzlar terkedilirse veya evinin
yönetimine sebep olursa o zaman satranç veya dama oynamak haram olur. Tavla, üç taş, zar ve her türlü iskambil oyunları ve bunlar gibi diğer
oyunlar dinen haramdır. Zira bu gibi oyunlar, nefsi, u-mur ve ahvaldeki değişimlerde tesadüfün etkisi üzerinde durmaya alıştırır. Artık insanın aklı
oluş ve hareketlerde ilk amilin tesadüf olduğunu tahayyül etmeye başlar. İnsanın düşünme kabiliyetini körleştiren bu oyunlar ve diğer şansa bağlı
olan öteki oyunlar hepsi haramdır. Zira bu tip oyunlar çeşitli iş ve hailede insanı şans olmasına sevkeder ve alıştırır. Artık kainat ve düzenin birinci
etkeninin şans olduğunu akla hayal ettirir. Bu oyunlar şahsiyete zararlı izler bırakan oyunlar olur ki, harama dahil olur. Zira Rasûlü kibriya (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur:

Ne ben oyundanım ne oyun bendendir. 
[109]

Ondörtlü ile oynamak haramdır. Zira bu oyun tavla ve falolya benzemektedir. Aynı zamanda bu oyunda esas zarlardır. Satranç; cumhura göre
haramdır. Zira Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: "Satranç da kumar tü-ründedir." Yine Hz. Ali (r.a.) satranç oynayan bir grup yanından geçmiş ve şöyle
demiştir: "Şu önlerinde eğildiğiniz putlar da ne oluyor."
Şafiilere göre satranç oynamak mekruhtur. Haram değildir.Zira Ibni Abbas, İbni Zübeyr, Ebu Hureyre ve Said bin el-Müseyyeb (r.a.)'in satranç
oynadıkları rivayet edilmektedir. Haram olduğuna dair bir nas varid olmamıştır. Hanefi ve Hanbelilere göre zevk 'keyf verici çalgı aleti olmazsa bile
şarkı söylemek, dinlemek haramdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Şarkı kalpte münafıklığı yeşertir. 
[110]

Malikilerin bazılarına göre çalgısız şarkı söylemek mubahtır. Şafiilere göre çalgısız şarkı söylemek ve dinlemek mekruhtur. Zira Hz. Aişe (r.a.)
şöyle rivayet etmiştir:
Yanımda şarkı söyleyen iki cariye vardı. Ebu Bekir (r.a.) gördü ve şöyle dedi: Rasûlüllah (s.a.v.)'in evinde şeytan kavalımı çalıyor? Bunun üzerine
Rasûlüllah şöyle buyurdu: Bırak onları, zira bugün onların bayram günleridir."
Bu hadis müttefakun aleyhtir. Hz. Ömer de şöyle demiştir: "Şarkı yolcunun azığıdır."
Velhasıl Gazali, bazı eserlerinde çalgı aleti olmazsa yalnız şarkı söylemek helaldir. Bu helalin üzerinde ittifakın bulunduğunu söylemiştir. Eğer
çalgı ile şarkı olursa her dört mezheplerinin meşhur olan görüşlerine göre davul, zurna, saz, tanbur, ud, zurna, (kaval ve benzerleri), rebab ve buna
benzer telli, ney ve bütün üflemeli sazları kullanmak haramdır. Bunları dinlemeye devam edenin şahadeti reddedilir.
Zira peygamber (s.a.v.) şöye buyurmuştur:

"Ümmetimden şarabı, domuzları, ipeği ve çalgıları helal kabul eden kimseler olacaktır. 
[111]

Başka bir hadiste ise şöyledir: "Ümmetimden bazı kimseler şarabı başka isimler vererek içeceklerdir. Onların tepelerinde çalgılar çalınacak, şarkıcı

kadınlar şarkı söyleyecektir. Allah (c.c.) onları yerin dibine geçirecek, onlardan domuzlar ve maymunlar kılacaktır. 
[112]

Bir de çalgı aletlerinin haram kılındığına dair Kur'an-ı Kerim'den yüce Allah'ın şu emrini delil olarak göstermişlerdir:
 İnsanlardan öylesi vardır ki, halkı fark ettirmeden ve hiç bir bilgiye dayanmaksızın Allah yolundan saptırmak ve dini alaya almak için boş söz ve



eğlencelere müşteri çıkar. İşte onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır. 
[113]

İbni Abas: "Bunlar oyalayıcı, eğlendirici şeylerdir" demiştir. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, hiç işitmemişcesine, sanki kulağında bir ağırlık
varmış gibi, büyüklük taslayarak arkasını döner. Onu pek acı bir azapla müjdele, bu zatlar aklen de bunu delil olarak göstermişlerdir. Zira bu gibi
aletler keyf, zevk ve şehvet verir ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan meneder, malın kaybolmasına sebep olur.
Bunun için bunlar da şarap gibi haramdır.
Şafiiler ve Hanbeliler tek başına kullanıldığı zaman neşe vermeyen, ancak şarkının neşesini arttıran çubuğun mekruh olduğunu söylemişlerdir.
Zira o, bu durumda şarkıya bağlı olur. Onun için şarkının hükmü onun hükmü olur. Çalgı, şarkı, raks, alkış ve benzeri ile birlikte olursa, bunların
hükmünü alır, bunlardan birisi olmazsa mekruh olmaz. Zira çalgı tek başına bir çalgı aleti değildir. Aynı zamanda da neş'e de vermez. Diğer
eğlendirici araçların hilafına da tek başına dinlenilmez.
İmam Malik, zahiriler ve bir grup Sufi, ud ve kamış eşliğinde bile olsa semayı {şarkı dinlemeyi) mubah görmüşlerdir. Bu aynı zamanda (İbni Ömer,
Abdullah b. Cafer, Abdullah b. Zübeyr, Muaviye, Amr b. el-As ve buna benzer) bir grup ashabın ve Said b. el-Müseyyeb gibi bir grup tabiinin de
görüşüdür. Kırılma, dökülme, eğilme, bükülme, eğilip kalkma gibi ölçülü bir takım hareketleri kapsayan raks (oyun, dans) kesinlikle haramdır.
Bunu helal gören fasık olur. Düğün ve sünnet esnasında mubah şarkı söylemek ve def çalmak caizdir.
Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Nikahı ilan ediniz ve nikah için def çatınız. 
[114]

Düğün ve başka toplantılarda güzelliği anlatan, ahlaksızlığa ve şarap içmeye teşvik gibi bir takım kötülüklere karşı arzu uyandıran şarkılar, düğün
ve başka toplantılarda haramdır.Aynı zamanda haram kılınmış bütün oyalayıcı şeyler de haramdır.
er-Ru'yani, el-Kaffal'dan Malik b. Enes'in görüşüne göre; çalgı aletleri ile birlikte şarkının mubah olduğunu zikretmektedir. Ki zahiri mezhebinin
görüşü de öyledir.
Medine alimleri arasında Ud'un mubah olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Bu görüş bazı Şafîilerin yanında da vardır. Bunun mü-bahiyetinki
olan deliller ise, Ud'u men edici hadislerin kendilerine göre sahih olmamasıdır.
El-Fakihani şöyle demektedir: "Ne Allah'ın kitabında, ne de sünnetinde açık ve sahih bir hadiste oyalayıcı şeylerin haram olduğuna dair bir şey

bilmiyorum, burada söyleyenler olsa olsa kafi olmayan, ancak ışık tutucu özelliği bulunan bir takım zahiri deliller ile genel ifadeleridir." 
[115]

Şunu iyice bilelim ki, iyiliği veya cihadı teşvik eden marşların ihtilafı olmazsa, bir de kadınların tesettüre riayet etmesi şartıyle haram değildir.
Fakat kötü şeylere teşvik edici tüm şarkıların haram olduğu kesinlikle doğrudur. Hatta- ve hattaki şarkının helal olduğunu söyleyenler dahi, onu
haram olarak kabul etmişlerdir. Çağımızdaki olan radyo ve televizyonun çokça görülen münkerleri kesin olarak haramdır. Zira insanları kötüye
teşvik etmektedir. Şu halde çağımızda şarkı dinlemekten uzak olmak daha evla ve iyidir. Özellikle şarkıların içinde naz, pos, boy, mukbile, açza,
ayrılık, visal, içki içmek gibi şeylerden söz ediliyorsa, öyle şeylerden uzak durmak lazım ve elzemdir. Asabi veya psikolojik bazı hastalıkların
tedavisi için müzik dinlemek te haram değildir. Develeri yürütmek için şarkı söylemek yani hiuda söylemek helaldir. Bunu söylemesi de dinlemesi
de sakıncalı değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) bunu bildiği halde sükûtu olmuştur.
Bir de bedevi araplarm nağmeli şiir okumalarına da ses çıkarmamıştır. Buna kıyas şarkı hududuna gelmediği zaman çeşitli şekillerde şiir okuma

türleri de caizdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) de şiir dinler ve bunu sakıncalı görmemiştir. 
[116]

Bir de Rasûlü Ekrem (s.a.v.)in Hassn, Ka'b b. Malik, Abdullah b. Ravaha gibi şairleri vardı ve bunlar onu övücü şiirler söylemişlerdir. Hatta ve
hattaki rasûlü Ekrem (s.a.v.) Banet Suâd diye bilinen kaside-i lamiyesini okuyunca Ka'b b. Zübeyr'e üzerindeki cübbesini ona hediye etmiştir.
Bunun için Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Gerçek şu ki; sözün bazısı sihirdir, sihrin bazısı da hikmettir.
Şiirin güzeli normal sözün güzeli gibi, çirkini de normal sözün çirgini gibi hükme tabidir.
Yine bir hadiste şöyle buyurmuştur:
"Şar söz ayanndadır. Şiirin güzeli sözün güzeli gibi, çirkini de sözün çirkini gibidir."
2- Hayvanlarla oynamak; örneğin horoz döğüştürmek, hayvanları toslaştırmak,develeri güreştirmek kesinlikle haramdır. Zira öyle oyunlar
hayvanlara zarar verir. İnsanlar üzerine kötü iz ve etki bırakır.
3- Musaraa (güreş) bunu çeşitleri vardır: Vücuda zarar vermiyen, insana kuvvet veren, insana savaş taktiklerini öğreten güreşler mubahtır. Hattaki
bazıları da müstahapdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Rükane isminde bir kişiyle güreş yapmış ve onu mağlup etmiştir. Kemik kırmaya, yaralamaya
ya da bir tarafı çirkinleştirmeye sebebiyet verip, vücuda zararlı izler bırakan her çeşit güreş oyunu haramdır. Örneğin, tekvando ve boks oyunları
gibi... Mal ve para üzerine şart koşulursa caiz değildir. Bu mal ister tek taraftan isterse her iki taraftan ya da üçüncü şahıs tarafından olursa kumar
hükmüne girer. Haramdır.

[1]
 el-Fıkh'ul-Meheci, c.3, s. 143

[2]
 Buhari, 2156; Müslim, 2201

[3]
 Yusuf, 72

[4]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 146

[5]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s.147

[6]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 147

[7]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 148



[8]
 el-Fıkh'ul-İslami c.4, s.788

[9]
 Bakara, 23

[10]
 İsra, 70

[11]
 M. Nuriye, 127

[12]
 el-Fıkh'ul-İslami c.4, sh.747

[13]
 Muğni'l-Muhtac, 2/341

[14]
 Şura, 49

[15]
 İbrahim, 39

[16]
 Ali İmran, 8

[17]
 Ahzab, 50

[18]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 102-3

[19]
 Buhari, 1424; Müslim, 1074

[20]
 Buhari, 2437; Müslim, 1077

[21]
 Nisa, 4

[22]
 Maide, 2

[23]
 Nisa, 1

[24]
 Bakara, 177

[25]
 Ebu Davud, Tirmizi

[26]
 Buharı, 1961; Müslim, 2557

[27]
 Buharı. 2428

[28]
 İmam Ahmed, Müsned, 1193

[29]
 Ma-ide, 2

[30]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s.8

[31]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5.s.8

[32]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 108

[33]
 Buhari ve Müslim

[34]
 Buhari ve Müslim

[35]
 Müslim, Ebu Davud

[36]
 Ebu Davud, Ahmet

[37]
 Buhari, Tirmizi

[38]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 109

[39]
 İbni Mace, 2383; Tirmizi, 1351

[40]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s. 10

[41]
 el-Fikh'ul-İslami c.5, s. 11

[42]
 el-Fıkh'ul-Menhec, c.3, s.lll

[43]
 Buharı, 2431; Müslim, 1197

[44]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 112

[45]
 Hakim, Müstedrek, 11/188

[46]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s. 113

[47]
 Ebu Davud, 339; Tirmizi. 2133

[48]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3. s. 116

[49]
 Buhari, 2447; Müslim, 1623



[50]
 Nisa, 36

[51]
 İsra, 23

[52]
 Buharl, 5626; Müslim, 2548

[53]
 Bakara, 177

[54]
 Beyhaki, Şuabul İman

[55]
 El-Fıkh'ul-îslâmi, c.5, s. 18

[56]
 Müslim, 865

[57]
 Nisa, 58

[58]
 Bakara, 283

[59]
 Ebu Davud, 3535; Tirmizi, 1264

[60]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s.242

[61]
 Bakara, 185

[62]
 Maide, 2

[63]
 Müslim, 2699

[64]
 Buhari, 1407

[65]
 Müsned, 1/446

[66]
 Tirmizi, 1352

[67]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c-3, s.246

[68]
 Nisa, 58

[69]
 Darekutni, 167

[70]
 Tevbe, 91

[71]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s.245

[72]
 el-Fıkh'ul-İslami c.3, s.250

[73]
 el-Fıkh'ul-Menheci, c.3, s.250

[74]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s.44

[75]
 el-Fıkh'uI-Menheci, c.3,s.251

[76]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s.53

[77]
 Kasas, 8

[78]
 el-Fikh'ul-İslami c.5, s.774

[79]
 Neyl'ul-Evtar, c.5, s.338

[80]
 Neyl'ul-Evtar, c.5, s.367

[81]
 et-Tac, el, s.464

[82]
 Buhari, Müslim, Tirmizi

[83]
 el-Flkh'ul-İslami c.5, s.764

[84]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s.766-7

[85]
 el-Fıkh'ul-lslami c.5, s.767

[86]
 el-Fikh'uUslami c.5, s-768

[87]
 Yusuf, 26-27

[88]
 c.5, s.766  s.341

[89]
 el-Fıkh'ul-İsIami c.5, s.770

[90]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s.779

[91]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s.780



[92]
 el-Fıkh'uI-İslami c.5, s.781

[93]
 Bakara, 188

[94]
 Bakara, 190

[95]
 el-Fıkh'ul-İslami c.5, s.782

[96]
 el-Fıkh'uI-İslami c.5, s.777

[97]
 el-Fıkh'ul-İsIami c.5, s.778

[98]
 Müslim, Ebu Davud

[99]
 Tevbe, 60

[100]
 Buhari, 410; müslim, 1870

[101]
 Ahmed, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Şafii, Beyhaki, Urve'den o babasından o da Hz. Aişe'den rivayet etmiştir. Neyl'ul-Evtar, c.8, s.91

[102]
 Neyl'ul-Evtar

[103]
 Ebu Davud

[104]
 Enfal, 60

[105]
 el-Fıkh'ul-Menheci

[106]
 Enfal, 60

[107]
 Müslim, 1917

[108]
 Tirmizi, 1700; Ebu Davud, 2574

[109]
 Buhari, Taberani Tufet'ul-Fukaha, c.3, s.497

[110]
 el-Muğni, c.9, s. 175

[111]
 Buhari

[112]
 İbni Mace rivayet etmiştir. Neyl'ul-Evtar, c.8, s.96

[113]
 Lokman, 6-7

[114]
 İbni Mace Hz. Aişe'den rivayet etmiştir. Neyl'uI,Evtar, c.4, s. 187

[115]
 Neyl'ul-Evtar, c.4, s. 188

[116]
 el-Muğni, c.9, s.176



OTUZ BEŞİNCİ BÖLÜM
REHİN
(İPOTEK)

Rehin-İ Kabz Etmenin Usulü:
Rehin Akdinin Hükümleri
II. Rehin Bırakılan Malın TeLef Olmasıyle İlgili Hükümler:
Rehin Bırakılan Malın Artışıyla İlgili Hükümler:
Rehinle İlgili Fer'i Hükümler:
Rehnin Çoğalması veya Fazlalıkları:

OTUZ ALTINCI BÖLÜM
SULH
(BARIŞ)

İkrarla Beraber Olan Sulh
Sulh'un Rükün Ve Şartlan:
Müşterek Haklar Üzerinde Tecavüz

OTUZ YEDİNCİ BOLUM
HAVALE

Havalenin Sıhhat Şartları
OTUZ SEKİZİNCİ BÖLÜM
ŞUFA

Şufa Hakkının Şartları
OTUZ DOKUZUNCU BOLUM
İARE
(ÖDÜNÇ)

İare'nin Tarifi ve Meşruiyeti
Ariyet İle İlgili Bazı Hükümler
1- Tazminat Hakkı:
2- Yararlanma Sınırı:
3- Ariye Olarak Verilen Malın Masrafı:

KIRKINCI BÖLÜM
VEKALET

1- Müvekkil (Kendisine Vekil Tutan).
2- Vekil.
3- Siğa.

KIRK BİRİNCİ BÖLÜM
KEFALET

1- Akıl Ve Ergenlik Ehliyeti:
2- Hürriyet:
3- Mekfülu Anh Borçlu Olan Kişidir:
4- Mekfulu Bin:
5- Siğa:

KIRK İKİNCİ BÖLÜM
İKRAH
(ZORLAMA)

İkrah'ın Vaki Olduğu Tasarruflar ve Onlar Üzerindeki Tesiri
1- Hissi Tasarruflar.
2- Şer'i Tasarruflar.
Şer'i Tasarruflarda Zorlamanın Hükmü

KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GASP

Gasbın Haram Kılınışı:
Gasb'ın Hükümleri:

KIRK DÖRDÜNCÜ BOLUM
İKRAR
(İTİRAF)

İkrar Nev'leri Ve Bundan Dönmenin Hükmü:
Sıhhat Halinde İkrar:

KIRK BEŞİNCİ BÖLÜM
HACR
(KISITLIK)



Hacr Çeşitleri:
Buluğdan Sonra Fasıklık Ve Ona Terettüb Eden Hükümler:
Ölüm Hastalığına Yakalanmış Kimsenin Hacr Altına Alınması İlgili Hükümler:
Küçüğün Tasarruflarında Hacr:
Ma'tuh'un Tasarruflarının Hacr Altına Alınması:
Sefih Olan Kimsenin Hacr Altına Alınması:
Muğaffel Kimsenin Hacraltına Alınması:

KIRK ALTINCI BÖLÜM
MÜSAKAT
(SULAMA-BAĞCILIK)

1- Mal Sahibi (Malik).
2- Çalışan Kişi (Amil).
3- Siğa (İcap Ve Kabul).
4- İçinde Çalışılacak Olan Mal (Bahçe, Arazi Vs.).
5- Çalışma (Amel).
6- Mahsul (Meyve).

KIRK YEDİNCİ BÖLÜM
MÜZARAA
(ZİRAAT ORTAKLIĞI)

Müzaraanın Rüknü:
KIRK SEKİZİNCİ BÖLÜM
KIRAD
(MUDAREBE)

Sıhhat Şartları:
Akdin Şartları:
Küsur Ve İhmalin Bir Kısmı Şöyledir:
Mudarabe Akdinin Sona Ermesi
Anlaşmazlık Meydana Gelmesi:

OTUZ BEŞİNCİ BÖLÜM
 

REHİN
 

(İPOTEK)
 
Rehinin tarifi:  Lugatta, hapsetmek anlamına gelir. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Bir nefis kazandığı şeyler mukabilinde rehinedir. 
[1]

 Yani her nefis dünyada yaptıklarının hesabını vermedikçe, cennete girmekten menedilmiştir.
Rehin kelimesi bazen devam ve sübut manasına da gelir. Istilahta ise rehin akdine rehin denir ki borç karşılığında bir malı garanti ve teminat
olarak bırakmaktır ki, borç ödenmediği takdirde o mal ödeme yerine geçebilsin. Çağımıza göre bunun ismine ipotek diyoruz. Şu ayet-i kerime'de bu
manada gelmiştir.

Eğer yolculukta olur katip de bulamazsanız, alınan rehin (yeterlidir). 
[2]

Ayette geçen rıhan kelimesi, rehinin çoğuludur, "rehin" kelimesi sözlükte "merhum" şey hakkında kullanılır. Bu da mefule masdar manası vermek
türündedir. Olup, borca karşı bir çeşit garanti, vesika ve belge hükmündedir. İpotek ve rehin olarak bırakılan mal, o borcun garanti altına alınması
için olur. O zaman borç sahibi alacağının kayıp olmayacağı hususunda garanti içinde, ileride kendisine verileceğine de huzurlu olur. Şu halde
alacaklı alacağını alamadığı takdirde veya alması zor olduğu zaman onu satıp o paradan borcunu alabilir. Meşruiyeti: Kur'an, Sünnet ve İcma ile
sabit olmuştur. Allahu Teâlâ (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Eğer seferde olur da yazacak birini bulamazsanız, borçludan alınmış rehineler yeterlidir. 
[3]

Bu ayet, alacağın garanti altına alınması için rehinelerin, yazma yerine tuttuğuna delalet eder. Aynı zamanda bu ayet rehinin meşruiyetine delalet
etmektedir. Sünnete gelince Hz. Aişe (r.anha) şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v.) vefat ettiğinde zırhı otuz ölçek arpa karşılığında bir yahudinin yanma rehin olarak bulunuyordu. 
[4] Hazerde de ve katibin

bulunduğu bir yerde de yazı yerine rehin vermek caizdir. Şu rehin vermek seferde de, hazerde de, katip bulunsun bulunmasın, caizdir ve meşrudur.
Hz. Alşe'den rivayet edilen söz konusu hadis de buna delalet etmektedir. Zira, Hz. Peygamber (s.a.v.) bir Ya-hudiden yiyecek maddesi almış ve

rehin olarak da zırhını bırakmıştır. 
[5]

İcmaa gelince, her zaman ve asırda İslâm fakihleri caiz olduğu hususunda görüş birliği içinde olmuşlardır.
Hükmü: Rehinin akdi caiz olduğu için herkes kendi keyfindedir. Mükellef olan kimse bu rehini isterse yapar, istemezse yapmaz. Çünkü insan kendi
hakkını garanti altına alabilir. Fakat bir şahısta itimadı olursa rehinsiz olarak ta alabilir. Rehin'in, hikmeti: Cenab-ı Allah (c.c.) insanlar için kolaylık
dilediğini ve aynı zamanda onlardan zorluğu kaldırdığını ve yararlarını düzenlemek için şer-i şerifi ortaya koymuştur. Halk birbirleriyle alış-veriş



yapmaya muhtaçtır. Fakat çok kez nakit paraları olmaz. Bunun için ihtiyaç duyduğu malı borca almaktan başka çare olmaz. Mal sahipleri rehin
almadan mallarım borca vermediklerinden, mahkemeye gidip uğramak istemediklerinden, şahid, kefalet ve yazı ya da razı olmaz. Kendi yanma
rehin için bir malın bırakılmasına razı
olur. İhtiyaç sahibi de bunu kabul eder. Bir malını rehin olarak koyar ve almış olduğu malını götürür. Bu karara göre her iki tarafın işleri meydana
gelir ve aralarındaki olan işlem kolaylaşır. Şu halde rehin bu maslahat için meydana gelmiştir. Rehin akdinin rükünleri şunlardır:
1- Akid yapan iki kişi, bunlar rehin isteyen ve rehin veren kişilerdir.
2- Siğa akdin yapılmasına delalet edilen lafızdır.
3- Borç bu akdin sebebi olan borçtur ki rehin veren kişinin ödemesi lazım gelen miktardır. Rehin alan kişinin de malıdır.
4- Rehin bırakılan mal, bu da alacaklıya, borcun garantisi olarak verilen maldır.
1. Akid yapan iki kişi bunlar rahin (rehin veren) ve mürtehin (rehin alan kişide) bunların şartları da şu şekilde sıralayabiliriz:
a) Her ikisinin akil-baliğ olmaları ve mali tasarruflarında hacr altında bulunmamaları lazım ve elzemdir. Şu halde çocuk ne kadar mümeyyiz olsa
bile ne rehin alabilir ne de verebilir. Eğer mürtehin çocuktan, mal alıp karşılığında rehin verirse, sahih değildir. Eğer mal telef olursa mürtehin
zamin olur. Rehinede çocuğun malda bırakırsa yine rehine olarak kabul edilemez. Rehinin hükmü onun üzerine meydana gelmez, bazı evkatt aklı
gidip gelen kişi de çocuk gibidir. Zira çocuk da deli de akid ehli değildir. Yani şeriat onların akit hususundaki sözlerine ve tasarruflarına itibar
etmez. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Kalem, üç kişiden kaldırılmıştır. Akıllanıncaya kadar deliden, uya-nmcaya kadar uyuyandan, erginlik çağına oluncaya kadar çocuktan. 
[6]

Kalemin kaldırılmasından maksad onların üzerine günahlarının ya-zılmamasıdır. Malî tasarruflarında hacr altına alman kişi şeriata göre sefih
kısmından sayılır ki malında güzel ve iyi tasarruf yapmamaktadır. Bu, malını haram olan yerlerde harcamak veya helal yerde israf etmek gibi
tasarruflarla cereyan eder. Öyle kimselerin malî tasarrufu menedilmiştir. Rehin alıp vermek de malî bir tasarruf olduğu için yasaklanmıştır.
b) Rehin alan ve veren olan kişi ikrah ve zorlanmış edilmemelidir. Eğer kişi rehin almak veya vermekte zorlanırsa, rehin geçerli olmaz ve o rehinin
üzerine -ileride zikredilecek olan hükümlere dahil olmaz. Bununla beraber- zorlanan rehin alan kişi ise rehin veren kişinin, verdiği rehini alması
vaciptir. Eğer zorlanan, rehin veren kişi olursa, rehin alan kişinin aldığı rehini vermesi vacip olur. Bundan sonra akid yapmak iss-terlerse, bir daha
rehin verip alabilirler. Zira rehin şer'i tasarruflardandır. İkrah ve zorlama olursa hükmü iptal olur.
c) Rehin aldığı veya rehin verdiği malda teberru ehliyetine sahip olmalıdır. Örneğin; rehin alan kişi karşılığında rehin aldığı malın sahibi olması
gerekir. Rehin veren kişi de rehin verdiği malın sahibi olması gerekir. Vasi veya veli, velayeti altında bulunan kişinin malından herhangi bir şeyi
rehin olarak bırakamaz. Velayeti altında bulunan kişinin alacağından ötürü rehin alamaz. Zira vasi ve veli, vasiyetleri ve velayetleri altında bulunan
kişinin malından her hangi bir şeyi teberru olarak vermek yetkisine sahip değillerdir. Zira rehin alan kişi de rehin olarak aldığı malda tasarruf etme
hakkında sahip değildir. Fakat gelecek şartlar dahilinde tasarruf edebilir. Kusurlu bir kişinin malına el koyup onun menfaatini karşılıksız olarak
elden kaçırmak teberrudur ki velinin teberru yetkisinin olmadığını daha önce onu biliyoruz. Zira rehin almak suretiyle, bir anlamda kişi malında
tasarruftan menedilmektedir. Onun için rehin alan, aldığı maldan yararlanamaz. Bunun için fakihler şöyle söylemişlerdir:
Veli, velayeti altında bulunan çocuğun malını normal halinde satmaya yetkili değildir. Ancak ve ancak satılan malı teslim etmeden evvel parasını
alabilirse o zaman satabilir."
Şu halde velinin yetkisi yoksa hacr altında olan çocuğun parası mukabilinde rehin alma yetkisi de yoktur. Bununla beraber fakihler iki ciheti bu
konuda istisna etmişlerdir. Bu iki ciheti vasi ve veli rehin verebilir, rehin alabilir. Zira burada velayetleri altında bulunan kişinin menfaati vardır.
Bu iki cihet ise zaruret ciheti ile rehin bırakılan malın, alınan maldan aşağı olmasıdır.
d) Zaruret ciheti örneği: velayeti altında bulunan ihtiyaç sahibi bir kişiye harcamak istediği zaman onun yanında harçlığı olmadığı zaman, onların
harcamaları için alacağı bir mal mukabelinde onların malında rehin verebilir. Ancak onların ödenme vakti yaklaşmış olacaklarından veya mal
çıkacak mahsulden veya hal-i hazırda para etmeyen, ileride para gibi borçlan vermeyebileceği ümidi varken mallardan olmalıdır. Ve-ya yağma
edilmesinden korktuğu bir malı varsa, onu bir zamana kadar satabilir veya malı muhafaza etmek için borç alıp aldığı borcun garantisi olarak da
onların malından rehin bırakabilir.
e) Rerih bırakılan mal üe mukabilinde alman mal arasında -velayeti altında bulunan kişini maslahatına olmak üzere büyük bir kâr bulunmalıdır.
Örneğin; fiyatı 200 milyon türk lirası olan bir mal 100 milyon türk lirası ile satılıyor, onların da bunu peşin olarak almaları mümkün değile, onların
malından 100 milyon türk lirası borç karşılığında rehin bırakılabilir. Aynı zamanda o mal 100 milyon türk lirası ile alınır ve şahit tutulmalıdır.
Sürede örfe bağlı olarak uzun sayılmayan bir zaman olacaktır. Bu şarta göre olmazsa rehin bırakmak caiz değildir. Rehin almak da rehin vermek
gibidir. Örneğin veli, velayeti altında bulunan çocukların 100 milyon Türk lirası fiyatındaki malını 200 milyon Türk lirası ile satarsa, buna bunun
mukabelesinde rehin alırsa, bu da caizdir. Zira burada çocukların menfaati vardır.
2.  Siğa. İcab ve kabul demektir. İcab ve kabul ise rehin veren ile alanın, bunu kabul ettiklerine delalet eden lafızdır. Örneğin; rehin veren kişi
"bendeki alacağına karşılık şu evimi sana rehin olarak bıraktım" veya "elimdeki şu malı, bendeki alacağına karşılık rehin olarak al" dese, alacaklı
da, "rehin alarak kabul ettim" dese, o zaman icab ve kabul sahih olarak meydana gelir. Şu halde rehin akdi yapan taraflardan birinin lafz-ı diğerinin
fiili kafi gelmez. Örneğin; alıcı, "şu eşyayı bana şu kadar zaman zarfında ödemek üzere sat, şu saatimi de rehin olarak kabul et" dese, satıcı da "onu
sana sattım" deyip malı vasiye teslim etse, saatıcı da rehin olarak alsa, -en sahih görüşe göre- rehin akd olunmuş sayılmaz. Çünkü burada rehin
vermeye ve almaya delalet eden bir sığa söylemesi lazımdır. Dilsiz olan kimseler için rehin, vermeye veya almaya delalet eden işaretleri yeterlidir.
Zira dilsizin işareti zaruret nedeniyle lafız yerine kabul edilir. Dilsizin yazması da bunun gibi kabul olur.
3.  Rehin bırakılan mal "bu alınan malın ödenmesinin garantisi" olarak satıcının yanına bırakılan maldır. Fakihler, rehin almanın gerçekleşmesi için
şu şartları ileri sürmüşlerdir.
a) Rehin bırakılacak olan şey ayn olmalıdır. Yani gözle görülebilen ve elle tutulabilen bir mal olması şarttır. Şu halde, evde oturmak hakkı gibi bir
menfaati rehinede vermek sahih değildir. Zira menfaat zamanın geçmesiyle kaybolur, bununla garanti olmaz.
b) Rehin bırakılan mal, satılabilen mallardan olmalıdır. Bu mallar, akid esnasında o malın var olması gerekir. Şer'an mal kısmında sayılması, mal
sahibinin malı teslim etmek kudretine sahip olması, malın akid vaktinde teslim edilmesi gibi şartlardır. Bunun için rehin bırakan kişi "koyunlarımın
doğuracağı yavruları rehin olarak bırakıyorum" dese, rehin akdi sahih olmaz. Domuz veya köpeği rehin bırakma da gerçekleşmez. Zira domuz ve



köpek şer'an kıymetli mallardan sayılmaz. Hac ve Umre için ihrama giren kişinin avladığı hayvana, harem yani mekke sınırları içinde avlanan
hayvan da domuz ve köpek gibidir. Zira bunların avlanması Ölü yani murdar hükmündedir. Aynı zamanda bunlar şer'an mal sayılmazlar.
Havadaki bir kuşu da rehine bırakmak sahih olmaz. Zira teslim etme kudreti kişide yoktur. Filan adamdaki olan alacağımı, borcuma karşılık rehin
bırakıyorum, demekte sahih olmaz. Zira onu teslim etme kudretine sahip olan kimse yoktçur. Satın almak üzere pazarlığı yapılan bir malı da rehin
bırakmak sahih değildir. Mülkü dahilinde olmayan ot ve odun gibi şeyleri toplayıp rehin bırakmayı söz etmek de sahih olmaz. Zira onlar daha onun
mülküne dahil olmamıştır. Aynının eşkalini ve miktarının belli olması gerekir. Fakat rahinin mülkü olması lazım gelmez. Zira her hangi bir
kimsenin malını rehin etmek gayesiyle iğreti, iare olarak alıp izniyle onu rehin etmek sahihdir. Bir kimse rehin etmek için malını birisine iare ve
iğreti olarak verirse vadesi geldiğinde rehinden kurtarmak için rahini zorlayabilir. Şayet iare ye iğreti olarak verilmiş olan böyle bir merhun, helak
olursa, rahin sorumlu olmadığı gibi mürtehinde sorumlu değildir. Rehin olarak bırakılan malın, hepsine sahip olmakta şart değildir. O malın bir
kısmına sahip olması kafidir. Bunun için kişi mülkünde olan bir malı rehin bırakabildiği gibi ortak olduğu bir arabadaki, bir arazideki, bir evdeki
hissesini de borcu karşılığında rehin olarak bırakabilir. İşte buna fa-kihler Rehn'ul-Muşaa diyorlar. O malı muşada payını satabildiğine göre, rehinde
bırakabilir. Zira rehin bırakmanın ve rehin almanın amacı, bir vesika vermek, bir garanti sağlamaktır. Bu şekildeki olan kişi alacağını almakta
zorlanırsa, rehin aldığı malı satarak alacağını tahsil etme şansına sahip olur. Bu ise şayi olan bir rehine de sahih olur. Rehin, ikamette ve sefer
halinde tüm fakihlere göre cazdır. Cumhura göre rehinin sahih olmasının şartı malı kabzetmesidir. Şu halde rehin bırakılan malı kabz olmadıkça
rehin işlemi meydana gelmez.
Malikilere göre rehin işlemi malın teslimi olmasa da yine işlemi kabul etmekle sahih olur. Şaflilere göre rehin bırakılan malın, rehin alanın yanında
devamlı kalması şart değildir. Hanefi ve Malikilere göre ise şarttır. Rehin, rehin alanın elinden, Ne şekilde çıkarsa çıksın, giderse rehin batıl olur.
Fakat Ebu hanifeye göre "mal rehine verene emanet ve iğreti yoluyla dönmüş ise o zaman rehin batıl olmaz. Hanefi, şafıi ve Hanbelilere göre birkişi
yüz milyon Türk lirası karşılığı bir şeyin rehin verse, ondan sonra yüz daha ödünç alıp rehin verilen şeyi iki yüzün; toplam borcun karşılığı olarak
koymak istese bu caizdir. Fakat Şafii mezhebindeki en kuvvetli görüşe göre caiz değlidir. Çünkü rehin ilk hak ile ilgili olarak yapılmıştır. Malik de
caiz olduğunu kabul etmiştir. Cumhura göre bir hak meydana gelmeden (borçlanma olmadan) rehin vermek caiz değildir. Hanefılere göre sahih
olur.
4. Kendisi içni rehin bırakılan mal, bu rehin bırakanın bıraktığı rehine karşılık aldığı maldır. Bu malda da bulunması lazım olan şartlar şunlardır:
a)  Şaüilere göre borç olmalıdır. Dirhem, dinar ve revaçtaki olan diğer paralar gibi zimmete sabit olan ve malların kendisiyle kıymetlendirü-diği
şeylerden olmalıdır. Zira borçlu borcunu ödemediği takdirde, alınan rehin satılarak alacaklının hakkı ödenir. Bu da ancak ve ancak borca verilen
malda mümkün olur. Bu iş de borcun sebebine bakılmaz. Rehin veren kişi malı ister malum olan bir zaman içinde ödemek üzere alsın, ister rehin
alanın bir şeyi itla etmesinden ötürü olsun, ister kard-ı ha-sen olsun konu değişmez. Bunun için kendisi için rehin bırakılan hakkın ayn olması sahih
olmaz. Örneğin: malını ariye olarak veren kişinin, karşılığında rehin istenmesi veya gasbedilmiş malına karşılık gasbmdan rehin istenmesi caiz
değildir. Çağımızda bu usule göre rehin istemek adete dahil etmişlerdir.
Muğni'l-Muhtaç sahibi şöyle demiştir: "Bazı kişiler bir kitabı vakfeder. Fakat kitabın ariye olarak verilmemesini, kütüphaneden çıkarılmamasını,
çakarıldığı veya ariye olarak verildiği takdirde de karşılığında rehin alınmasını şart koşar ki öyle işlem fıkha göre sahih değildir. Ayn-lar
karşılığında verilenin sahih olmamasının sebebi, borcunu ödeyemediği zaman rehin bırakılan ayn satıldığında o aynlan karşılayamaması-dır.
Örneğin, rehin bırakılan bir saat, alınan para ve onun gibi diğer şeyleri nasıl karşılayacaktır? Eğer rehin bırakılan saatin kıymetli bir şey olduğu
söylenecek olursa, onun kıymetinin kıymet verenlerin fikirlerine göre değiştiği için, münakaşa ve münazaaya yol açar, bunu sahih kabul etmemek
ise ihtilaf kapısını kapatır. Bununla beraber rehin meşru kılınmış ve Allah'ın kitabında borç karşılığında zikredilmiştir. Nasıl ki rehinin
meşruiyetinden konu açarken bunu belli etmiştik, şu halde rehin borçtan başka sabit olmaz.
b) Borç. Rehin veren kişinin zimmetinde sabit olmalıdır. Borcun sübütünden evvel, rehin sahih değildir. Örneğin; bey kesinleştikten sonra satılan
malın parası gibi, ne kadar o mal teslim alınmadan evvel rehin verilirse veya kadının geçmiş zamandan kalan harçlığı karşılığından veya rehin
verenin borç aldığı bir malı onu kabzettikten sonra veya evvel rehine vermesi gibi, bu durumlarda rehin vermenin sahih olmasının sebebi, hakkın
sabit olmasıdır. Ki bu da bir garanti, bir vesika alınmasını lazım gelir. Yine bunlar gibi borcu vacip kılan akidle beraber vaki olursa, rehin sahih
olur. Örneğin; kişi şu elbiseyi bana bir ay içinde ödemek üzere 100 milyona sat, buna karşılık ben de sana şu saatimi rehin olarak bırakayım, dese,
mal sahibi de "kabul ettim" veya "elbiseyi sana sattım" dese akid gerçekleşir. Bir kişi, bir sene sonra ödemek üzere bana 100 milyon lira borç ver,
bunun mukabilinde bende sana kilimi rehin olarak vereyim" dese, "para sahibi de "kabul ettim" dese akid gerçekleşir. Zira ihtiyaç, hepimizi bu çeşid
işlemlere mecbur etmektedir. Şayet bu şekilde akid yapılmazsa, borcun sübütü şart koşulursa müşteri malı aldıktan sonra genellikle rehin vermekten
kaçınır veya rehin vermeden borç alınır. Borç aldıktan sonra rehin verilmeye kalkışılırsa borç veren kişinin, borcunu alma garantisi yok olur. Ancak
hakkın sabit olmasından önce rehin hakkı sabit olursa veya rehin gerektiren akid sabit olursa o vakit sahih olmaz. Örneğin, istikbaldeki
harcamasına mukabil kişinin karısına mal vermesi veya ileride vereceği borca mukabele olarak rehin alması veya ileride alacağı bir mala mukabil
rehin vermesi sahih olmaz. Zira rehin vermek ve almak hakların korunmasının garantisidir. Onun için hakkın sübütunden evvel garanti/vesika
verilmez. Bu vesika hakka tabidir. Örneğin; şahitlikte olduğu gibi haktan evvel olmaz. "Aleyhinde şahitlik yapılacak kişi ortaya çıkmadan evvel
şahitlik yapılmaz!"
c) Vasfı ve miktan belli olmalıdır. Örneğin; borç verilen paranın Türk parası mı, Suriye parası mı, Mısır parası mı, Alman Parası mı, bilinmezse
veya bu paranın 10 milyon lira mı, 20 milyon lira mı olduğu belli olmazsa, rehin verilen malın miktannın, vasfının bilinmesi hükmünü değiştirmez.
Çünkü borcun miktan, cinsi veya vasfı malumiyeti olmazsa, borcun ödenmesi durumunda, rehin bırakılan malın borcu karşılayıp karşılamayacağı
da belli olmazsa rehin akdi, kabz etmeden evvel caiz bir akiddir. Rahin isterse o rehini verir, isterse de vazgeçer. Rehnin kabziyeti ise, onun
tamamlayıcı bir şartıdır ki rehin akdi onunla lazım olur. Rehin verilecek mal, rehin verenin elinde olduğu sürece, rehin vermekten vazgeçebilir.
Fakat onu rehin olarak verdikten, rehin alan kişi de onu kabzettikten sonra rehin akdi lüzumlu hale gelir. Rehin veren kişi artık rehin vermekten
vazgeçmez. Verdiği rehineyi geri alamaz, artık o mal, rehin alan kişiye ait olur. Ancak rehin alan kişinin rızasıyle rehin verdiği malı geri alabilir.
Bunun delili allah Teâlâ'nın şu ayetidir:

Eğer yolculukta olur, katip de bulamazsanız, alman rehin (yeterlidir). 
[7]

Şu halde kabz meydana gelmezse rehin akdinin tamam olmayacağına delalet eder, kabz meydana gelse akid tamam olur. Akid eğer tamam olursa o



zaman lüzumlu olur. Şayet kabsız olarak rehinin lüzumu olursa, o zaman ayetteki olan mekbûdatun kelimesinin bir anlamı kalmaz. Şu halde
Kur'an-ı Kerim'in içinde tek bir kelimesi hatta bir harfi, fuzûli sözlerden ve faydasızlıktan münezzehtir. Bu vasıf, rehinin kaydı olduğu için ki akid
lüzumlu olsun. Bir de rehin akdinde, rehin veren açısından teberru manası vardır. Zira rehin alan kişiye, aldığı rehin kar-şılğmda her hangi bir bedel
vacip olmaz. Bunun için akid sahih olması için kişinin kendi istiğiyle yapması lazım gelir ki bu rehin verenin malı teslim etmesiyle, rehin alanın da
kabzetmesiyle sabit olur. Bu şekilde akid lüzumlu olur. Rehin veren kişi bundan sonra rehin vermekten vazgeçemez.
 
Rehin-İ Kabz Etmenin Usulü:
 
Rehin bırakılan mal, bazan arazı gibi gayr-ı menkul, bazen de otomobil ve benzerleri gibi, menkul mallardan olur. Rehin bırakılan mal, gayr-ı
menkul olursa, rehin veren kişi, mal ile rehini alacak olan şahıs arasından çekildiğinde o zaman mal telim olduktan sonra kabz meydana gelmiş olur.
Gayr-ı menkulü teslim etmekten amaç, rehinn alacak kişinin araziyi teslim almasına mani olacak engelleri ortadan kaldırmaktır. Örneğin, kişi evini
rehin olarak verirse, evinde kiracı veya eşya olursa, onları çıkarmalan gerekir. Evi rehin olarak kabzettirmek ve kabzetmek, evi boşaltmak ve rehin
alacak kişinin onu teslim almasına mani olacak engelleri ortadan kaldırmak, o zaman ev ile kişi araşman çekilmekle sahih olur. Rehin bırakılan mal
menkul mallardansa, onu boşaltmak kafi olmaz. Onun, adet ve örfe göre getirilip teslim edilmesi lazımdır. Şayet getirilip teslim edilmezse, kabz
meydana gelmez. Bu hükümler, gayr-ı menkul veya menkulün tamamının rehin bırakılması halinde olur.
Rehin verilecek mal, ortak bir menkul olsa, öteki ortak, malın hepsinin rehin olarak verilmesine rızası' olursa, o ortak malı rehin alan kişiye götürüp,
teslim etmekle kabz meydana gelir. Eğer öteki ortak, malın hepsinin rehin olarak verilmesine nzası olmazsa, rehini alacak olan kişi malın hepsine
diğer ortağın eline bırakılmasına ve onun kendisine vekil olmasına rızası olursa, o zaman rehin akdi tamam olduğu için sahihtir. Eğer mürtehin
malın hepsinin öteki ortağın eline bırakılmasına rızası olmazsa, mesele kadıya götürülür. Kadı adil birklşi tayin eder, mal onun yanına bırakılır.
Malın yansı rehin alan kişiye, yansı da öteki ortağa ait olur. Kendi payım rehin olarak veren kişi, hakimden veya rehin alan kişiden izin almak
şartıyle kendi payından yararlanabilir.
 
Rehin Akdinin Hükümleri
 
Rehin verilen mal, rehin alana teslim edildikten sonra bunun üzerine birtakım hükümer terettüb eder. Şimdi bu hükümleri izah edelim:
1- Rehin bırakılan malın rehin alanın yanında kalması şu halde rehin alan kişi, rehin bırakılan malı kabzettiği zaman akid tamam ve lüzumlu olur.
Artık rehin olan kişi bundan vazgeçemez. Rehin bıraktığı malı ancak borcunu ödedikten sonra alabilir. Bunun için rehin alan kişi, rehin aldığı malı
hapsetme yani kendi yanında durdurmak hakkı vardır. Aynı zamanda rehin, rehin alanın elindeki olan rehineyi çıkaramaz. Şu halde rehin akdinin
tamamlanması için birinci kabz kafidir. Rehin akdinin devam olması için bu kabzın devam etmesi şart değildir. Zira rehin alan kişi, isterse rehin
aldığı malı sahibine geri verebilir, bununla da rehin akdi batıl olmaz, sona ermez. Rehin alan kişi isterse yine sahibine d rehini geri verebilir.
Çünkü rehin almaktan amaç, alacağını meydana getirmektir. Rahin yani rehin veren kişi, rehin verdiği maldan menfaat alabilir, rahin, rehin alan
kişinin izniyle o rehineden yararlanabilir. Bu da rahinln kendi malını alıp çalıştırmak suretiyle olur.
2- Rehinin masrafı ye muhafazası: Rehini muhafaza edip korumak; o rehinin telef ve zarar görmesini engellemektir. Mürthin yani rehin alman
malın korunması, onun için faydalıdır. Çünkü onun maslahatı rehin alınan malın sağlam kalmasmdadır ki alacağını almakta zorluk çıktığı zaman
onu satıp alacağını tahsil edebilsin, bunun için rehin alman malı korumak, rehin alanın vazifesidir. Aynı zamanda ona ait bir maslahattır. Bir de mal
onun eli altında bulunmaktadır. Her kim eli altında bir şey varsa adet ve örflere göre o malı muhafaza etmek zorundadır. Zira o akdin istemesiyle
bu malı muhafaza etmekle kendini mecbur tutan akid hükmündedir. Rehin bırakılan malı muhafaza için bir emanetçiye bırakılması lüzumlu olsa, o
zaman emanetçinin ücreti rehin alan kişiye aittir. Rehin bırakılan malın bir kasada korunması lüzumlu olsa, o zaman, rehin alan kişi, aldığı malı
kasada muhafaza etmelidir. Rehin alınan malın masrafı ise, o malın muhtaç olduğu her şeydir. Örneğin; rehin alınan mal ev ise, onun bakımı ve
tamiri, ağaç ise onun sulanması, hayvan ise onun yemi gibi olan masraflarıdır. Bu masraflar, rehin bırakılan kişiye aittir. Zira rehin bırakılan malın
yaşamasını devam ettirmek lazımdır. Rehin bırakılan mal da rehin bırakan kişinin mülkü olduğuna göre malının telef olmaması, rehin alan kişinin
hakkının", muhafaza etmesi ve malının yaşaması için ona masraf etmek mecburiyetindedir. Şu hadis-i -şerif buna delalet etmektedir:

"Rehin alman mal kilitlenmez. Rehin bırakılan mal, rehin bırakanındır. O malın artışı da masrafı da ona aittir. 
[8]

 Şu halde o malın menfaati de
sahibine aittir. Zararı da onun üzerinedir."
Hadis,i şerifte geçen (ğalku'r-Rehn), ehin alıkonulması rehin verenin onu kurtarmaktan acze düşmesi nedeniyle rehin alanın yani mürte-hin ona hak
kazanması manasınadır. Şu halde bu şekildeki olan, şart koşulan vakitte sahibi tarafından geri alınamadağı zaman, rahinin mülkünden çıkarak
mürtehinin hakkı olmaz. Bu usul cahiliye adetlerinde-dir. Bu uygulama reddedilmiştir. Eğer rahin, belli edilmiş bir vakitte mürtehinin hakkını
vermeyecek olursa, o zaman mürtehin, yani rehin alan da bu rehini mülk olarak kabul edinirdi. İkinci sari yani Rasûlü Zi-şan (s.a.v.) bu usulü iptal
etmiştir.
3- Rehin alanın, rehin aldığı mal hususundaki durumu rehin alan kişi, rehin bırakılan malı kabzetmişse, alacağını tahsil edinceye kadar, onu yanında
hapsetmeye yetkilidir. Rehin olan kişinin o malı rehin alan izni olmadan onun elinden çıkarması caiz değildir. En sahih görüşe göre rehin alan
kişinin elinin, rehin aldığı mal hususunda emanet eli olmasıdır. Şu halde rehin aldığı mal zayi olduğu zaman sorumluluğu yoktur. Telefe giden
rehin malına karşılık alacağından alınmaz. Rehin aldığı malın hepsini veya bir kısmının zayi olması durumu değiştirmez. Rehin alan kişi, rehin
aldığı malın zayi olması hususunda bir saldırgan veya bir kusur işlemiş olursa bunlar için mal telef ve zayi olursa o zaman za-min olur. Bunun delili
şuhadistir:
"Rehin bırakılan malın artması da kesilmesi de rehin bırakılan kişiye aittir."
Rehin bırakılan malın eksilmesinden maksad zayi ve telef olmasıdır. Rehin malmdaki olan eksiklik ve fazlalık, rehin veren kişiye ait olduğuna
göre, rehin malının telef olması durumunda, rehin alan kişi za-min olmaz. Zira onun eli emanet elidir. Fakat malın muhafaza etmesinde bir taaddi
ve kusur olursa o zaman kesinlikle zamin olur.
4- Rehin bırakılan maldan yararlanmak.



A) Rehin bırakılan maldan rehin bırakan kişinin yararlanması.
Rehin veren kişi rehin alanın müsaadesiyle o malı götürüp ondan fayda görebilir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) "Rehin bırakılan maldaki araş sahibine
aittir" buyurmuştur. Ancak o mal sahibinden haczedilmiştir. Zira rehin alan kişinin hakkı o mala aittir. Rehin bırakılan mal, rehin alanın elinde
bulunduğu sürece, mal sahibi ancak onun izniyle o maldan fayda görebilir.
Rasûl-ü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Rehin bırakıldığında bineğe, nafakasıyle binilir. Rehin bırakıldıın-da süt, nafakasıyle içilir. Rehin malının nafakası, ona binen ve sütünü için
kimseye aittir. Rehin malına binen ve onun sütünü içen, onu rehin alarak nafakası da ona aittir."
Ancak bu konuda gelecek hususlara dikkat etmelidir.
a) Rehin malından fayda görürken ona her hangi bir zarar göstermemelidir.
b) Rehin malından fayda görmek için müsaade alıp götürdüğü zaman, o mal sefere götürülmemelidir. Zira sefere götürülen malın zarar görmesi
görmektedir. Aynı zamanda rehin malını sefere götürmek içcin bir zaruret de yoktur. Rehin alan kişi, rehin bırakılan maldan istifade edilmesine izin
verdiğinde mal sahibi ondan istifade eder. Rehin bırakılan maldan,rehin alanın yanında bulunduğu halde yararlanmak mümkün ise, onu rehin alan
kişiden alıp götürmeye gerek yoksa, bulunduğu yerde ondan yararlanılır. Ancak alıp götürmeden ondan istifade etmek mümkün değilse, rehin alan
kişinin izniyle onu alıp götürmek ve ondan fayda görmek lazımdır. Bunun için en güzeli, rehin bırakılan malı istifade etmek için rehin alan kişiden
alıp götürürken iki erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit tutmaktır. Çünkü mali bir işlemdir ve şahitlere ihtiyaç vardır. Bıraktığı rehini alıp
ondan yararlandıktan sonra geri götürüp teslim etmelidir.
B) Rehin bırakılan maldan, rehin alan kişinin faydası alınan rehinin, alacak için bir garanti, bir vesika olduğunu söylemiştik. Ancak rehin,
alacaklının elinde olduğunda böyledir. Rehin, alacaklının elinde, olduğu zaman, alacağını alamadığı zaman onu satarak hakkını ondan alabilir.
Bunun için rehin bırakılan mal, rehin alan kişinin mülkü sayılır. Ancak rehin alan kişi o malın faydalarından istifade edemez. Çünkü malın esas
mülkiyeti, rehin verene ait olduğu gibi, faydaları da ona aittir. Bunun için rehin veren kişinin izni olmadan rehin alan kişi rehin malından fayda
görmez. Rehin alan kişi, rehin verenin iznini almadan rerin malından yararlanırsa, rehin malına saldırganlık etmiş olur. Bunun için mal zayi olursa
zamin olur. Rehin bırakan kişinin rehin malından istifade etkmek için izin vermesi durumunda rehin alan kişi rehin malından istifade edebilir mi?
Burada şu iki durum arasında bir fark gözetmek iyi olur, rehin veren kişinin akid yapıldıktan sonra akid lafzından ayrı olarak rehin alan kişiye
rehin malından yararlanma izni vermesi ile rehin akdinde maldan istifade etme şartı koşulması ayn şarttır. Eğer izin akdi ile beraberse ve akidde
şart koşulmuşsa, bu şart nasıl fa-sid ise, en sağlam görüşe göre rehin akdi de fasiddir. Zira bu şart akdin işlemesine zıddır. Çünkü akdin işlemesi
alacağı garanti altına almaktır. Rehin akdi, rehin bırakılan maldan istifade etmeyi mubah kılmak için yapılmamıştır. Bir de bu şart, rehin verenin
zaranna, rehin alanın faydasınadır. Zayıf görüşe yine bu şart fasiddir. Fakat akid batıl olmaz. Eğer rehin alan kimse için akidde maldan fayda şartı
koşulmuşsa bu caizdir. Ve aynı zamanda o faydayı rehin alan kimse içindir. Zira rehin bırakacak olan kimse mal sahibidir ve ötekilerinin haklarının
kaybolmaması için ve mal sahibinin müsade vermek şartıyle istediği kişiye mülkünde tasarruf etme kuvvetini verebilir. Bu konuda rehineye bir
ziyanın dokunması yoktur. Zira rehin alan kimsenin ondan yararlanması, bunu rehin alan kimsenin elinden çıkarmaz. Ve onun yanındaki hakkı
muh-tesib olarak baki kalır.
5- Rehin bırakılan mal tasarruf etmek.
Rehin bırakılan malda tasarruf etmekten amaç, iltizamı bir hüküm meydana getirmektir. Örneğin; hibe satış ve benzeri olan bir tasarruftur. Bu
tasarruf rehin bırakan tarafından veya rehin alan tarafından yapılır. Bir tarafın izniyle veya izinsiz olur.
A) Rehin bırakılan malda, rehin bırakan kişinin tasarruf etmesi.
Rehin olan kişinin rehin bıraktığı malda,satış, hibe, vakıf gibi o malda mülkiyetini kaldırarak bir tasarrufta bulunması mürtehinin izni olmazsa
batıldır. Bunun üzerine şer'i bir hüküm terettüp etmez. Zira böyle bir tasarruf sahih olacak olursa rehinin garanti özelliği ortadan kalkmış olur. Eğer
bu tasarruf mürtehin ile beraber yapılırsa veya onun müsadesiyle bu tasarrufta bulunursa, o zaman böyle bir tasarruf sahih, rehin ise batıl olur.
Alacağın vesikası, garantisi olmaktan çıkar. Fakat icare akdi bundan müstesnadır. Rehin bundan devam eder. Rehin olan kimsenin mürtehine zarar
vermemek şartıyle yapacağı her çeşit tasarrufu sahihdir. Daha önceden de izah etitğimiz gib evde oturmak, bineğe binmek gibi, aynı şekilde rehinin
borcunun vadesinden sonrasına uzanmayan icare ve iare gibi akidleri de caizdir. Zira bu şekildeki olan tasarruf borcun vadesinin gelmesi ve
ödenmemesi halinde rehinin satılması hususundaki mürtehinin hakkına herhangi bir yolda zarar vermez.
Hanbeliler de Şafîiler gibi şöyle der: Mürtehinin izni olmazsa, rehin, rehinde her hangi bir tasarrufta bulunacak olursa o tasarruf batıldır. Zira
böyle bir tasarruf, mürtehinin garanti üzerindeki hakkını iptal eder. Bu tasarrufun icare, satış, hibe, vakıf, rehine ve her hangi bir başka tasarruf
olan bir şekli olursa fark yoktur. Velhasıl rahinin, mürtehinin izni olmazsa rehinde tasarruf bulunması, Hanefilere göre mevkuftur. Eğer bunu
geçerli kabul ederse ne ala, etmezse batıl olur. Öteki imamlara göre ise batıldır. Eğer yapılan tasarruf, mülkü izale etmeyen icare ve benzeri gibi
tasarruf ise, tasarruf geçerli olduğu gibi rehin akdi de fasid olmaz. Rehin eski hali üzerine kalır. Rahin yani mal sahibi rehinedeki olan evine
oturabilir. Katır ve at ise ona binebilir. Tarla ise onu sürer. Fakat tarlanın üzerinde bina yapamaz. Ağaçlandıramaz. Rahin, borcunu kapatmadığı
takdirde, mehüm mürtehinin izniyle satılır ve borcu verilir. Eğer rahin borcun vadesi geldiğinde mehunu satmazsa hakim kendisine "ya borcunu
vereceksin veya mehunu satacaksın" deyip bunlardan birini yapması için kendisine zor kullanır.
Mehün olan arsa üzerine bina etmek veya onu ağaçlandırmak caiz değildir. Yaptığı takdirde bina yıkılmaz, ağaç sökülmez. Fakat borcun vadesi
gelince binayı yıkmadan veya ağacı sökmeden borcun kapatılması mümkün değilse o zaman gereği yapılır. Merhun köle olursa rahinin maddi
durumu müsait olduğu takdirde onu hürriyete kavuşturabilir.
B) Rehin alan kişinin rehin aldığı malda tasarruf etmesi.
Rehin alan kişi rehin aldığı malda tasarruf ederse, bu ya rahinin izniyle olur, ya da izinsiz olur. Mürtehin olan kimse izinsiz olarak rehin aldığı
malda tasarruf ederse bu tasarruf hangi çeşit olursa olsun - onun üzerine şer'i bir eser terettüb etmez. Mürtehin olan kimsenin rehin malında tasarruf
etmesi kusur ve taaddı sayılır. Rehin malı telef olduğunda zamin olur. Zira mülkü olmadığı için ve mülk sahibi de kendisine izin vermediği için
rehin malında tasarruf etmiştir. Şu halde mürtehin olan kimse rehin aldığı maldan istifade edemeyeceği gibi o rehineyi de mülk edinmez. Fakat
rehin veren kişi yani rahin mürtehine tasarruf etme hususunda izin verirse yapılan tasarruf sahih ve geçerli olur. Zira bu şekilde, mal sahibinin
izniyle o malda tasarruf yapmış olmaktadır. Fakat bu tasarruf, mülkü izale edecek bir tasarruf olursa rehin akdi batıl olur. Zira bu durumdaki olan



tasarruf rehini, borcun vesikası-garantisi olmak-tan çıkar. Eğer bunun aksi ise örneğin; icare, ariye ve bunlar gibi mülkiyeti çıkartmayan bir
mürtehinin elinde bulunduğu müddetçe garanti ve vesika demektir.
Hanefılerden başka cumhura göre böyledir. Hanefilere göre: Mürtehinin elde bulundurması, rehnedilen malın aynı itibariyle bir emanet, merhunun
mal olması itibariyle de istifa (tahsil etme) veya tazminat yolu iledir. Bu, rehnin maliyetinin borca takabul eden kısmında olmaktadır. Şu halde
merhunun telef olması veya'başka bir neden ile sahibine geri verilmesi mümkün olmadığı takdirde, mürtehinin o kısmından alacağım almış olur ve
bu, onun tazminatından hesab edilir. Rehin kıymetinin borçtan fazla olan kısmı ise, emanettir. Delilleri ise, şu hadis-i şeriftir:
"Rehin kendisi içerisindeki iledir."
Yani ondaki rehin karşılığı telef olur. Hadisi ile şu rivayettir:

Adamın birisine bir at rehin bırakıldı ve onun yanında iken telef oldu. Rasûlullah (s.a.v.) mürtehine: "Senin hakkın gitti" buyurdu. 
[9]

Hanefîler ilk hadis gereğince amel etmişlerdir. Telef olduktan sonra her birisi; "ben onun kıymetinin ne kadar olduğunu bilmiyorum" demek
suretiyle kıymetinde şüpheye düşülecek olursa, kendisine karşılık olarak verildiği borç kadar tazminatı ödenir. Fakihlerin ittifakıyle rahin,
mürtehinin izni ile rehni satabilir. Rahin vefat edecek olursa, onu satma izni varisinin veya mirasçısının olur. Nitekim rahin, hayatta olduğu
takdirde, başkasını mürtehini veya adil birisini veya bunların dışında yabancı bir kişiyi satış yapmak için vakit tutabilir.
6- Borcun ödenmesiyle rehin akdi sona erer.
Safilere göre rehin bırakan kişi borcunu tam olarak ödediği takdirde, verildiği rehini kurtarmış, rehin akdi sona ermiş olur. Mürtehin o malı,
sahibine teslim etmesi lazım gelir. Rahin ne zaman borcunu öderse bu ödemek ister zamanında olsun ister zamanından önce olsun mürtehin de rehin
malını o zaman iade etmek zorundadır. Mürtehin alacağını aldığı halde rehin malını vermeyi geciktirir. Veya vermekten mani olursa bununla
beraber herhangi bir özürü de olmazsa zamin olur. Zira malı teslim etmemekle gasıp durumuna düşmektedir. Çünkü o malı elinde tutma yetkisi
kalmamıştır. Şayet mürtehinin bu hususta bir özrü varsa, örneğin; malın bulunduğu yer uzak olduğu için hemen teslim edemiyorsa, o zaman zamin
olmaz. Allah tüm eşyaların hakikatim daha bilir. Rahin borcunu taksitle ödüyorsa, son taksiti ödemeden evvel mal rehinden çıkmaz. Veya rehin
alan kişi onu geri kalan taksitlerden affetmedikçe rehin olmaktan kurtulamaz. Rehin bırakılan mal bölünebilen mallardan olsa bile mal sahibi,
ödediği taksitlerin oranı nisbetinde rehin malının rehin olmaktan kurtulacağını iddia edemez. Zira rehin, bir garanti ve vesikadır. Borcun tümüne
karşılıktır. Bunun için borcun bir kısmının ödenmesiyle rehin malı bir rehin olmaktan çıkmaz. Ancak borcun hepsini Ödendikten sonra, rehin sona
erer. Bütün fakihlerin bu konuda görüşleri birdir. Rahin, "rehin akdini yaparken ödediğim her taksit için, rehin verdiğim malın bir kısmı rehin
etmekten çıkacaktır" şeklinde bir şart koşarsa rehin akdi fasid olur. Zira bu şart, rehin akdinin maksadına zıddır.
7- Rehin bırakılan malın satılması.
Rahin, borcunu ödeme zamanı geldiği halde borcunu ödemez veya ödeyemez ise, mürtehin de alacağını isterse, rehin bırakılan mal satılır. Alacaklı
olan kişi alacağını ondan alır.
Rehin bırakılan malın satılması, rehin bırakan kişiye veya onun vekiline aittir. Zira rahin olan kişi o malın sahibidir onun vekili de onun gibidir.
Rehin malının satılması için, mürtehin izni alınmalıdır. Çünkü o-nun alacağını tahsil etme hususunda o malın bedelinde hakkı vardır. Rehin alan kişi
rehin malının satılması için izin vermezse, o konuyu kadıya götürülür. Kadı ona, malın satılması için izin vermesini veya onu ibra etmesini
emreder, rehin alan kişi razı olmazsa, kadı, malı satarak o-nun alacağını verir. Rehin veren olan kimse de zarardan kurtulur. Eğer rehin veren kişi
rahin malını satmaktan imtina ederse kadı, ona borcunu ödemesini emreder veya rehin malının satılmasını emreder. Rehin bırakan kişi bunlara
yanaşmazsa hakim, ona rağmen malı satar ve alacaklının parasını öder. Bu şekilde alacaklı zarardan kurtulur. Rehin bırakan kişinin, satılıp borcunu
ödeyecek başka bir malı varsa, rahin de, rehin bıraktığı malmdaki başka malını satarak borcunu ödemek istiyorsa, rehin bırakılan malı satmaya
icbar etmemek gerekir. Zira borcun Ödenmesi için merhunun aynısının satılması kesinlikle şart değildir. Zira vacip olan, borçlunun malından
alacaklının alacağının ödenmesidir. Bu konuda rehin bırakılan mal ile başka bir mal arasında hiç bir değişme ve fark yoktur. Eğer rahin mürtehıne
o malı sat, paranı ondan al, diye izin verirse en sahih kavle göre mürtehin olan kimse rehin malını satarsa o malı satması caiz ve sahihtir. Zira rahin
olan kişi, akid, mübrem ve lüzumlu olmadan önce ,akidde bir aldatma görürse- verdiği izinden vazgeçebilir. Mürtehinin, rehin malını, rahînin
bulunmadığı bir yerde satması caiz değlidir. Zira onu kendi parasını almak için satmaktadır ki bu durumda rahinin maslahatını gözetmemesi, malı
satmak hususunda acele etmesi ve malı değerinden düşük satması söz konusudur.
 
II. Rehin Bırakılan Malın TeLef Olmasıyle İlgili Hükümler:
 
Rehin bırakılan mal, bazen kendiliğinden, bazen de semavi bir afetle kayb ve telef olur.
1- Rehin bırakılan malın kendiliğinden kayb ve telef olması rehin bırakılan malın kendiliğinden telef olmasından maksat, her hangi bir kişinin
kusuru veya saldırganlığı nedeniyle helak olmamasıdır. Rehin bırakılan mal herhangi bir kişinin kusuru veya saldırganlığıyla helak olmuşsa onun
helak olmasına sebep olan kişi onu tazmin etmekle yükümlüdür. Bunun mal sahibi veya rehin alan kişi veya bir başkası olması durumu
değşitirmez. Zira malın helak olmasına sebep olan kişi her halükârda zamindir. Tazminatla mükelleftir. Tazminat ise, -helak olan mal buğday gibi
misli bulunan mallardansa helak olan malın mislidir. Helak olan hayvanlar gibi kıymeti takdir edilen mallardansa, helak olan malın kıymeti ödenir.
Ödenen misil veya kıymet helak olan malın bedeli olarak rehin alan kişinin yanında esas rehin yerine rehin olarak kalır. Rehin bırakılan mal, rehin
alan kişinin kusur ve taksıralığı nedeniyle telef olmaz da kendiliğinden telef olursa, rehin alan kişi zamin olmaz. Zira rehin alan kişinin rehin
malın üzerindeki eli, emanet elidir. Bunun delili ise Rasûlü Zişan (s.a.v.)'in şu sözüdür:

Rehin kapatılmaz, rehin bırakılan mat sahibinindir. Onun faydası ve zararı sahibine aittir. 
[10]

Rehin bırakılan malın, sahibinin olmasından amaç, helak olması halinde zararın da sahibine ait olmasıdır. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.); "Onun
faydası da zararı da sahibine aittir." buyurmuştur. Şu halde rehin bırakılan mal, helak olursa, sahibinin malından helak olmuş gibidir. Onun sahibi
onu rehin bırakan kişidir. Ancak rehin bırakılan mal telef olursa, mal sahibi onun yerine başka bir malı rehin olarak bırakmak mecburiyetinde
değildir. Zira onun telef olmasına, kendisi sebep olmamıştır. Bir de hadisten anlaşılan hükmü bu husus te'yid eder: Rehin alacağın senedi ve
vesikasıdır. Bununla beraber bir tecavüz olmaksızın rehin helak olsa örneğin; borcun yazıldığı vesika yani sened, borcun şahitleri vekil yok olsa,



bu vesikaların yok olmasıyla rehin bırakılan maldan ötürü borçtan her hangi bir şey sakıt olmaz.
2- Rehin bırakılan malın helak edilmesi, ya rehin bırakılan kişi, ya da rehin alan kişi, ya da başka kimseler tarafından meydana gelir, malı helak
eden kim olursa, olsun o malın tazminatına zamin olur. Fakat bunun hükümleri malı telef eden kişiye göre farklı gösterir.
A)  Malı telef eden, rehini bırakan kişi olursa şu hükümler terettü-peder.
a) Rehin malını borcun ödenme vakti gelmeden evvel helak etmişse, rehin malının mislini ve kıymetini ödemesi istenir. Ödenen tazminatı rehin
malı yerine rehin alan kişinin yanma bırakılır.
b) Eğer borcun ödenme vakti gelmişse, rehin bırakan kişiden borcun ödenmesi istenir. Helak ettiği rehin malını tazmin etmesi talep edilmez.
c) Rehin bırakan kişinin rehin malını helak etmesi durumunda rehin alan kişi davacı,rehin bırakan mal- sahibi ise davalı konumundadır. Zira rehi,
bırakılan malın kıymetinde hak sahibi olan, rehin alan kişidir. Rehin alan kişi, rehin malını yanında tutma hakkına sahiptir. Bu şekildeki alacağını
alamadığı zaman, o malı satarak alacağını tahsil eder.
B) Malı helak eden mürtehin olan kişi olursa şu hükümler teret-tüb eder:
a) Malı telef eden, mürtehin olan kimse olursa, malın mislini veya kıymetini tazmin etmek mecburiyetindedir. Zira o malı kabzetmekle onu
zimmetine almış olmaktadır. Bir de alacağının senedi için o malı kabzet-miştir. Onun mal üzerindeki eli, her ne kadar emanet eliyse de mal kendi
kusuru sebebiyle telef olduğu için zamin olur.
b) Rehin malını, alacağının ödenme vakti gelmeden evvel zayi etmişse, zayi ve telef olan malın misli veya kıymeti mürtehinin yanında kabul edilir.
Çünkü bu bedel, rehin bırakılan mal hükmündedir.
c) Rehin malını, alacağının ödenme vaktinde helak etmişse, malın tazminatını da borç ile aynı cinstense, alacağına karşılık kabul edilir. Eğer alacak,
malın tazmin bedelinden az ise, fazlası rehin bırakana iade edilir. Eğer alacak, malın tazmin bedelinden az ise, malın tazmin bedeli alacaktan
düşülür. Geriye kalan miktar rehin bırakan kişiden alınır. Alacak ile rehin malının tazminin bedeli eşit ise mesele yoktur: Rehin bırakan ile rehin
alan kişinin birbiri üzerinde hiç bir hakkı kalmaz.
C) Malı helak eden başkası olursa şu hükümler terettüb eder.
a) Malı helak eden başkası olursa, helak etiği günkü kıymetini Öder. Eğer mal misli olan mallardan ise mislini öder. Ödenen bedel veya misil, helak
olan malın yerine rehin alan kişinin yanında rehin olarak kalır.
b) Malı helak eden kişinin başkası olması durumunda davacı, rehin veren kişi olur. Zira helak olan malın da onun menfaatinin de sahibi olur.
Rehin alan kişi de davada bulunabilir. Çünkü malın bedeli o-nun alacağının vesika ve garantisidir. En sahih kavle göre bu durumda rehin veren kişi
dava açmazsa, rehin alan kişi dava açmaz.
 
Rehin Bırakılan Malın Artışıyla İlgili Hükümler:
 
Rehin bırakılan malın artışı, ister mala bitişik, ister maldan ayrı olsun mala tabidir. Örneğin; rehine bırakılan malın yavrusu olursa veya meyvesi
olursa veya kazancı olursa veya rehin bırakılan mal hayvan olur da etlenirse, bütün bu artışlar rehin bırakan kişiye ait olur. Çünkü bu artışlar onun
mülkünün artışlarıdır. Rehin malındaki artış, aslına tabi olarak rehin akdine girer mi? Yani rehin alan kişi maldaki artışı da mal gibi alacağını
alıncaya kadar yanında tutabilir mi? Yoksa rehin veren kişi malın artışını alıp götürebilir mi? Çünkü rehin akdi bunun üzerine cereyan etmemiştir.
Bunun cevabı şöyledir: Mala bitişik olan fazla lıkların rehine tabi olacağı açıktır. Zira mala bitişik olan fazlalıkların maldan ayrılması mümkün
olmaz. Süt, yavru, meyve ve benzer gibi fazlalıklar ise rehine kısmında değildir. Rehin alan kişi bu tür artışı yanında tutamaz. Zira bu tür artış
rehin bırakan kişinin mülküdür. Bir de rehin akdi bunun üzerine cereyan etmemiştir. Bir de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şu sözü buna delalet eder:
"Rehin bırakılan malın zararı da karı da sahibine aittir."
 
Rehinle İlgili Fer'i Hükümler:
 
1- Rehin malının adil bir kimseye teslim edilmesiyle ilgili hüküm şunlardır.
a)  Rehin malının kendisine teslim edildiği adil kişi, rehin malını onlardan birine, diğerinin izni olmadan veremez. Zira onlar, rehin malını
birbirlerine bırakmaya razı olmamışlardır. Rehin malında ikisinin de hakkı vardır. Rehin bırakanın hakkı, o malın adil bir kişinin yanında muhafaza
edilmesi, malını borca satanın hakkında alacağnın vesikası, garantisi olması için o malı rehin almaktır. Bu bakımdan rehin malının kendisine teslim
edildiği adil kişi, onlardan birinin izni olmadan malı diğerine teslim etmek suretiyle onlardan birinin hakkını iptal etmeye yetkili değildir. Şayet
onlardan biri rehin malının diğerine verilmesine razı olursa bu caizdir. Malın kendisine teslim edildiği adil kişi, izinsiz olarak malı onlardan birine
verirse, malın zayi olması durumunda zamin olur.
b) Rehin bırakılan mal, adil kişinin bir kusuru veya taksiratı olmadan helak olursa, adil olan kimse zamin olmaz. Zira onun mal üzerindeki eli,
emanet elidir. Onun eli rehin alan kişinin eli sayılır. Rehin alanın eli de emanet elidir. Rehin malı, adil kişinin kusuru ve taksiratı ile helak olursa -
tıpkı rehin alan kişi gibi zamin olur.
c) Rehin malının kendisine teslim edildiği adil kişi, borç ödenmediği zaman malı kendiliğinden satmaya yetkili değildir. Zira rehin veren alan kişiye
tasarruf yetkisi vermemiş, yalnız koruma etme yetkisi vermiştir. Ancak onlar böyle bir yetki verirlerse veya akidde "Adil kişi malı satabilir" şartı
koşulmuşsa malı satabilir. En sağlam kavle göre bu durumda rehin bırakan kişiye müracat etmeden malı satabilir. Şayet rehin bırakan kişi onu
azlederse azil geçerli olur. Azledildikten sonra borcun ödenme zamanı geldiğinde malı satamaz. Ayrıca kendisine rehin bırakılan adil kişi de
kendisini bu işten azlederek, malın satılmasını onlara bırakabilir.
d) rehin malının kendisine teslim edildiği adil kişinin kusuru veya taksiratı sebebiyle mal telef olursa veya malı, tarafından birinin izni olmadan
diğerine verir mal da telef olursa, malın bedeli veya misli adil kişiden alınır. Alman bedel başka birinin yanına bırakılır.
2- Ariye olarak alınan malın rehin olarak bırakılması.
Rehinin şartlarından söz ederken, rehin bırakan kişinin rehin bıraktığı malın sahibi olmasının şart olmadığını, ariye olarak alman malm rehin
bırakılmasının sahih olacağını söylemiştik. Zira rehin bırakılan mal borcun vesikasıdır. Bu vesika, borçlunun malı ile sabit olduğu gibi, borçlunun



mülkü olmayan kefil ve şahitlerle de sabit olur. Rehin de, borcu ödeme manası vardır. Kişi borcunu isterse kendi malından, isterse de sahibinin
izniyle başkasının malından verebilir. Ariye olarak alınan malın rehin bırakılmasıyle ilgili birtakım hükümler bulunmaktadır.
a) Ariyeyi kayıtlandırmak. Yani ariye olarak aldığı malın sahibine, o malı rehin olarak bırakacağını, borcunun miktarını, cinsini, vasıflarını ariye
aldığı malı kimin yanına rehin bırakacağını söylemesi şarttır. Zira hedeler ve dolayısıyle teklifler bu tür vasıflarının değişmesiyle beraber değişir.
Örneğin: Ariye sahibi, bazen malının başkasına rehin verilmesi-ne razı olur. Filan kişinin yanma rehin bırakılmasına razı olmaz. Çünkü insanların
işlemleri ayrı ayrıdır.
b)  Bir malı ariye olarak alıp rehin bırakmak isteyen kişi, ya mal sahibinin şartlarına uyar ya da uymaz. Eğer mal sahibinin şartlarına uyarsa rehin
akdi sahih olur. Malını borca satan kişi bırakılan rehini kabzederse rehin akdi tamam olur. Bundan sonra ne o malı ari olarak veren kişi, ne de rehin
veren kişi malı alamaz. Bu akdin üzerine rehin akdinin daha evvel geçen bütün hükümleri terettüb eder. Bir de ariye olarak alman ve rehin bırakılan
mal, rehin alan kişinin bir taksiratı ve kusuru olmazsa zayi olursa, mürtehin zamin olmadığı gibi rahin olan kişi de zamin lomaz. Zira o malın zayi
olmasıyle borcundan her hangi bir şey noksan olmaz. Zimmetindeki olan borç eski gibi kalır. Fakat o malı ariye olarak alıp rehin bırakan kişi, ariye
sahibinin şartlarına uymazsa, örneğin; malı belli bir kişinin yanına bırakmak için alır da bir başkasmın yanma bırakırsa, rehin akdi o zaman batıl
olur veya Mısır parası mukabilinde rehin bırakacağını söyler de Türkiye parası muka-belinde rehin bırakırsa, akit yine batıl olur. Veya 1000 mark
mukabi linde rehin bırakacağını söyler de 200 mark mukabilinde rehin bırakırsa akid yine batıl olur. Fakat 2000 lira mukabilinde rehin
bırakacağını söyler de 100 lira mukabilinde rehin bırakırsa, akid sahih olur.
c) Ariye olarak alınıp rehin bırakılan malın rehin alan kişinin elinde taksirat ve kusurun olmaksızın telef olursa tazminat lazım gelmediğini
söylemiştik. Fakat mal, rehin vermek üzere ariye olarak alan kişinin yanında helak olursa veya bir zarara uğrarsa, malı ariye olarak alan kişi zamin
olur. Ariye olarak alman mal, ister rehin alana vermeden evvel helak olsun, isterse rehin akdi bittikten sonra helak olsun, ister ariye olarak alan
kişinin kusur veya taksiratı sebebiyle helak olsun, isterse de kendiliğinden helak olsun hüküm aynıdır. Zira mal,alınma amacından başka helak
olmuştur. Yani rehinden helak olmamıştır. Bunun için malı ariye olarak alan kişi zamin olur.
d) Malını rehin bırakılmak üzere ariye veren kişinin rehini kurtarması, rehin veren kişi borcunu ödeyip rehin verdiği malı rehinden kur-
taramıyorsa, malını rehin bırakılmak üzere ariye veren kişi borcu ödeyip malını rehinden kurtarma yetkisine sahiptir. Rehin alan kişi de bunu kabul
etmek zorundadır. Zira ariye sahibi, borcu teberru olarak ödememektir. Eğer ariye sahibi malını rehinden kurtarmak için borcu ödemek isterse,
rehin alan kişi de bunu kabul etmezse, kabul etmesi için zorlanır.-Çünkü ariye sahibi malını kurtarmak için verdiği parayı bilahare rehin veren
kişiden alır. Zira borcu insaniyet için ödemiyor ki ona minnet olsun. Ariye sahibi kendi malını rehinden kurtarmak, daha sonra onu esas borçludan
almak üzere borcu ödemektedir. Ancak ariye sahibi bu borcu teberruan ve mecanen öderse, rehin alan kişi bunu kabul etmek zorunda değildir. Zira
ariye sahibi bu durumda ödediği parayı esas borçludan alamaz. Burada bir minnet söz konusudur ve ariyeyi alan kişi bu nedenle bunu kabul
etmeyebilir. Bu durumda ariye veren kişi, rehin bırakan kimsenin durmuna geçer ve vermiş olduğu parayı geri alır.
e)  Malını ariye olarak veren ve o malı ariye olarak alankişinin ölmesi, ariye olarak malı alıp da rehin bırakan kişi ölse, borcunu ödeyecek bir mal
da bırakmazsa, rehin bulunduğu hal üzere kalır. Ariye olarak alınıp rehin bırakılan mal bu durumda satılmaz. Ancak ariye sahibi satılmasına razı
olursa satılabilir. Zira o mal onun mülküdür. Ariye sahibi o malın satılmasına razı olur. Onun parası da borcu ödemeye yeterse rehin alan kişi razı
olmasa dahi mal satılır. Zira rehin alan kişinin hakkı, alacağını tahsil etmektir ki bu da rehin bırakılan malın satılmasiyle mümkündür. Ariye olarak
alınıp rehin bırakılan mal satıldığında borcu ödemeye kafi gelmiyorsa, ancak rehin alan kişinin rızasıyle satılabilir. Zira rehin alan kişinin o malı
yanında tutmakta faydası vardır. Çünkü bu durum ariye sahibi malına ihtiyaç duyabilir. Bunun için borcunu ödeyerek malım rehinden kurtarmak
isteyebilir. Veya o malın ileride değeri yükselerek rehin alan kişinin alacağını karşılayacak duruma gelebilir. Malını ariye olarak veren kişi ölürse,
borcu da varsa, ariye olarak verdiği maldan başka bir malı da yoksa, o malı ariye olarak alıp rehin bırakan kişiye borcunu ödeyip malı rehinden,
kurtaracak ariye sahibinin varislerine teslim etmesi emredilir. Bu şekilde o mal ile ölen kişinin borcu ödenir. Alacaklı olan kişi de hakkını almış
olur. Malı ariye olarak alıp rehin bırakan kişi borcunu ödeyip malı rehineden kurtaracak durumda değilse, ariye sahibinin varisleri borcu öderlerse
malı rehinden kurtarabilirler. Eğer varisler borcu ödemez veya ödeyemezlerse, varisler ve ariye sahibinden alacaklı olanlar, rehinedeki malın
satılmasını isterlerse mal da rehin alan kişinin alacağını karşılıyorsa mal satılır. Bu durumda rehin alan kişinin rızası şart değildir. Ancak o mal
rehin alan kişinin alacağını karşılamıyorsa, rehin, kişinin müsaadesi olmadan satılmaz. Zira onun satılmasında rehin alan kişinin menfaati vardır.
Çünkü bu durumda ariye sahibinin varisleri onun alacağını ödeyerek malı rehinden kurtarabilirler veya ileride o malın kıymeti artar, rehin alan
kişinin alacağını karşılar.
3- Rehin akdi tamamlandıktan sonra borcun veya rehin malının artırılması.
a) Rehin bırakılan malın artırılması.
Bir borca karşılık her hangi bir şey rehi olarak bırakılırsa, rehin alan kişi o malı kabzettikten sonra, rehin bırakan kişi başka bir mal daha vererek
rehini artırmak isterse, bu caizdir. Zira bu, borcun garantisini artırmaktır. Bu tıpkı rehinsiz olarak borç verilmesi borç alan kişinin daha sonra bir
mal getirip rehin bırakması gibidir. Bu bakımdan rehin alan kişi o fazlalığı da alabilir. O fazlalık tab'an değil, kasten rehin olur ve rehin akdinin
bütün hükümleri onun üzerinde cari olur. Tıpkı ondan evvelki rehinin üzerinde cari olduğu gibi, böylece iki rehin birleşerek tek rehin olur.
b) Borcun artırılması bu da şöyledir: Örneğin; bir kişi 1000 lira borç alır. Onun karşılığında da bir şeyi rehin bırakır. Bu birinci akid bittikten sonra
1000 lira daha borç ister. Fakat buna karşılık yeni bir rehin vermez. Bu şekildeki muamele sahih değildir.
Bu borcun garantisini ve vesikasını eksiltmektedir. Bu konu, bundan evvelki meselenin tam tersidir. Zira birinci meselede borcun vesikası
eksiltilmektedir. Aynı şekilde rehin bırakılan şey birinci borçla alakalıdır. Borçta artış ise meşgul olan bir şeyi meşgul etmektir ki bu rehinde artışın
hilafına sahih değildir. Zira rehin akdinde gar-ı meşgul olan meşgul edilmektedir. Ve o ikinci rehindir. Zira o borçla meşgul değildir ve sahihtir.
4- Rehin akdi yapan, tarafların ikiden fazla olması.
a) Örneğin; bir kişinin, bir veya daha fazla şahısta alacağı olsa, borçlu şahıslar birleşerek alacaklarının yanına seccade, ev ve benzeri gibi bir malı
tek akidle rehin olarak bıraksalar -ister tek akidle hepsini üzerinde sabit olsun isterse onun her parçası her birinin üzerinde ayrı ayrı sabit olsun akid
sahih olur. Zira rehin alan kişi müşteri gibi, rehin veren kişiler de satıcı gibidirler. Bir kişinin bir kaç kişiden ayrı ayn mal alması caiz olduğu gibi,
beş-on kişinin ortak olduğu malı alması da caizdir. Şu halde muamele akdi yapanlar iki kişiden fazla olduğundan, rehin akdi de müteaddid sayılır.
Rehin bırakılan mal da akid yapan kişilerin sayılan kadar kabul edilir. Bunun için kendi payına düşen borcu ödeyen kişinin rehin malmdaki payı



rehinden kurtulur.
b) Rehin alanların müteaddid olması iki veya daha fazla kişinin bir şahısta alacağı olsa, borçlu şahıs da ev veya benzeri bir malını alacaklıların
hepsine birden rehin bıraksa, alacaklılar da bunu kabul etse rehin akdi sahih olur. O alacak ta, alacaklıların hepsinin ortak olup olmaması meseleyi
değiştirmez. Rehin veren kişi, rehin alanlardan birinin alacağını ödediği zaman, rehin bıraktığı mal, ödediği borç nisbetinde rehinden kurtulur. Zira
burada pazarlık müteadddittir. Yani alacaklıların sayısı kadardır. Bu, herbiriyle ayrı ayrı yapılmış bir akid gibidir.
c)  Rehin bırakılan malın birden fazla olması.
Bu da şöyledir: Rehin bırakılan kişi, rehin alan şahsa, şu iki arabayı, 15 milyar lira karşılığnda sana rehin bırakıyorum" dese, rehin alan da bunu
kabul etse, rehin sahih olur.
 
Rehnin Çoğalması veya Fazlalıkları:
 
Rehin akdi merhunun artmasını da kapsar. Karşılığında rehin verilen borç, merhunun sonradan artan kısımlarına da taalluk eder. Bu meslede
fakihlerin kimisi konuyu geniş tutarken, kimiside sıkı tutmuştur. Fakat merhumun çoğalan kısımlarının rehin verenin mülkü olduğunda ittifakları
vardır. Zira rahin aslına maliktir. Bu da onun mülkü olan bir şeyin artışıdır. Hanefilere göre; aslından doğan şey ister meyve, yün ve süt gibi ona
bitişik olsun, isterse yavru gibi ondan ayn olsun her çeşit artış, rehninden sayılır. O artış asıl ile beraber rehin olur. Zira o da asla tabı olur. Nasıl
rehin lazım bir hakdır o da lazım bir hak olur. Ücret, arazinin mahsulü gibi aslından doğmayan artışlar ise rehne tabi değildir. Bunun için bunlar asıl
rehin ile beraber rehin olmaz, bunlar hepsi rahine aid olup borç bunlara taalluk etmez. Zira bunlar rehnin maliki ile başkası arasındaki bir
akitleşmenin neticesidir. Rehin alan maldan meydana elmemiştir, bu görüş aynı zamanda Malikilerle Şaflile-rin de görüşüdür. Malikilere göre:
Bitişik ve ayrılmayan, ondan meydana gelen yağ ve güzellik gibi her çeşit fazlalık, rehninden sayılır. Şafîilere göre: Bitişik artış rehnden sayılır.
Yani yağ, büyüklük, güzellik, meyvenin gelişmesi gibi nitelikteki artış, rehninden sayılır. Zira bunlar aslına tabidir ve ondan ayrılmazlar. Ondan
ayrı her hangi bir ziyade veya yavru, meyve, yün, süt, yumurta yahut ev kirası gibi rehinden ayrı bir artış söz konusu olursa, bu da rehnin
kapsamına girmez. Hanbelilere göre: Rehnin bütün artışı hangi şekilde olursa olun hepsi mürtehinin veya onun vekilinin elinde rehin olur.
 

OTUZ ALTINCI BÖLÜM
 

SULH
 

(BARIŞ)
 
Sulh: Anlaşmazlığı ve nizayı ortadan kaldırıp, hasımların arasını bulmayı sağlayan bir akiddir. Şer'i istilahta ise, sulh, kavgayı kaldıran,banşı
sağlayan bir akiddir. Sulhun meşruiyeti, sulh caiz ve meşrudur. Bazı evkat mendup olur. Allahu Teâlâ sulh'u hayırlı bir iş olarak ifade ederek şöyle
buyurmaktadır:

Sulh'un hepsi hayırlıdır. 
[11]

Sulh; kitap, sünnet ve icma ile meşrudur. Kitaptan delil, yüce Allah şöyle buurmuştur:
Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya bir maruf işlemeyi veya insanların arasını düzeltmeyi emreden başka

kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa, yarın biz ona büyük bir ecir (mükâfat) vereceğiz. 
[12]

Sulh'un meşruiyeti hadiste ise Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Bir haramı helal, bir helali de haram kılanı hariç, sulh Müslümanlar arasında caizdir. 
[13]

Bir haramı helal kılan sulha örnek, şarabın helal olduğu üzerinde sulh yapmak, bir helalin haram kılınmasına örnek de ikinci hanımı ile ilişkide-
bulunmamak üzere kocanın diğer hanımı ile sulh yapmasıdır. İcmaya gelince: Her müslümanlann her asırda sulh'un meşru olduğunda ittifak
ettikleri sabittir. Nitekim Hz. Ömer sulh edinceye kadar hasımları geri çeviriniz, zira meselenin hükmen fasledilmesi, kini miras bırakır. Hz. Ömer
bu sözü, sahabilerden bir cemaate söylemiş ve onlardan hiç biri de buna itiraz etmemiştir. Şu halde sulh'un meşru olduğunda icma-i ümmet vardır.
Sulh'un hikmeci: İslâm; kardeşlik-birlik yardımlaşma, tefrikayı ve nedenlerini ortadan kaldırma dinidir. Çünkü Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle
buyurmaktadır:

Hepiniz, hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Tefrikaya düşmeyin. 
[14]

Allah'ın İslâm anayasasının, insanlara, hak sahiplerine haklarının verilmesini emrettiğini görüyoruz. Zira hak sahibine hakkının verilmemesi,
genellikle münakaşa, husumet ve kavgaya sebep olur.
Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin, insanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için o mallan hakimlere (rüşvet

olarak) vermeyin. 
[15]

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl (haksız ve gayrı meşru) bahanelerle yemeyin, kendi rızanızla yaptığınız ticaret olursa başka ve

nefislerinizi de öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. 
[16]

Bir de Rasûlü Kibriya (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

Birbirinize buğz ve hased etmeyin. Sûa-i rahmi kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun! 
[17]

Benden sonra küfre dönüp, bazınız bazınızın başını vurmasın. 
[18]

Allah o kişiden razı olsun ki sattığı zaman da ve satın aldığı zaman da, borcunu ödendiği zaman da, alacağım istediği zaman da kalayhk



göstermektedir." Görülüyor ki insanlar arasında vuku bulan anlaşmazlıkları gidermek ve bunun yerine barışı yerleştirmek İslâmiyetin
hedeflerindedir. işte bu hedefi meydana getirmek için, İslâm sulhu meşru kılarak insanları sulha teşvik etmiş ve onu hayrın nedeni kılmıştır. Her
yerde ümmet için sulhta hayır vardır. Bunun için Rasûlü Zişan (s.a.v.) iki müslümanm arasını bulup barıştırmak için yalan söylemeye ruhsat
vermiştir.

İnsanların arasım düzelten, bunun için hayırlı söz söyleyen ve hayırlı söz taşıyan kimse yalancı değildir. 
[19]

İslâm'da sulhun bir kaç çeşidi vardır ve hepsi de meşrudur.
1. İslâm devletinin başka devlette yaptığı sulh.

"Eğer onlar barışa meylederse sen de barışa yanaş, Allah'a te vekkül et. 
[20]

Hicretin 6. yılında yapılan Hudeybiye sulhu, devletlerarası bir sulhtur.
2. Arası açılmış kan ile kocayı barıştırmak. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Karı-koca arasını bulup barıştırmakta sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Eğer bir kadın kocasının aldırışsizlığından veya huysuzluğundan

korkarsa, aralarında anlaşmaya çalışmalarında üzerlerinde bir günah yoktur. 
[21]

3. Malı olmayan işlerde münakaşa eden iki kişi arasındaki sulh.
Seh b. Sad şöyle rivayet ediyor: Küba halkı kavga edip birbirlerine taşlar attılar. Hadiseyi duyan Rasûlüllah (s.a.v.) Haydi gidip onları barıştıralım"

dedi. 
[22]

4. Müslümanlardan iki grup arasında sulh.

Eğer mü'minlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. 
[23]

5. Mali muamelelerdeki sulh.
Fakihler sulh babı sözüyle, bu kısım sulhu kasdederler. Sulhun diğer kısımları ise, bablarımn arasında zikredilecektir. Muameledeki sulh bazen iki
dava sahibi arasındaki muamelede cereyan eder. Bazen de müddei ile yabancı arasında cereyan eder. Her iki durumun da kendine mahsus
hükümleri vardır: davacı ile davalı arasındaki sulh, sulh bazen davacı ile davalı arasında olur ki davalının hakkı ikrar etmesiyle meydana gelir. Buna
ikrarla beraber olan sulh denir. Sulh bazen davalı, iddiayı inkar ettiği halde olur ki buna da inkarla beraber sulhtur. Şimdiki ikrar ve inkarla beraber
olan sulhun hükümlerini izah edelim.
İnkarla beraber olan sulh, bir kişi başka birisinde 1000 riyal alacağı olduğunu iddia eder de o kişi bunu inkar eder, sonra da sulh yapılmasını isterse
bu şekildeki olan sulh caiz değildir. Zira bu sulh haramı helal, helali haram kılmaktadır ki bu, yukarıda geçen hadisle men edilmiştir. Müddei yani
davacı iddiasında yalancı olduğu halde sulh yapılırsa, bu sulh haram olur. Zira bu sulh haramı helal kılan bir sulhtur. Ve bu da caiz değildir. Şayet
davacı iddiasında doğru olduğu halde sulh yapılırsa, bu da haram olur. Zira bu helali haram kılan bir sulhdür ki men edilmiştir.
 
İkrarla Beraber Olan Sulh
 
İkrarla beraber olan sulh, bir kişinin başkasından alacağı bir malı olduğunu iddia etmesi ve bu hususta sulh yapmayı talep etmesidir. Bu şekildeki
olan sulh caizdir. Davacının alacağının bizzat mal olması veya alacak olmasının ayrı ayn hükümleri vardır.
a) Mal hususunda yapılan sulh bazen malın bir kısmı üzerine sulh yapılır ki buna sulh-u hatita denir. Bazen de üzerine de sulh yapılan mal
davacının malından başka bir mal veya bir menfaat olur ki buna da sulh-u muâvede (bedel) sulhu denir. Sulhu hatita yani tenzilat sulhu, Örneğin;
A, B'in elinde bir evi bulunduğuna dair dava açar bunu itiraf ederse, davacı olan A'nın evin yarısını davalı olan B'ye vermek suretiyle sulh yapsa
kesinlikle caizdir. Bu şekildeki olan sulh hibe olur ki hibenin ahkamı ne ise buna da tatbik edilir. Zira burada hak sahibi kendi hakkından bir payını
davalının üzerinden tenzilat yaparak bırakmıştır. Bunun gibi bir kişi bir şahıs da, 100 milyon lira alacağı vardır diye iddia eder ve davalı da onu
kabul ederse, davacının bir kısmını tenzilat ederek sulh yaparsa caizdir.
b) Muavede yani bedel sulhu: İddia edilen şeyin başkasını vermek suretiyle yapılan sulhtur. Örneğin, biri diğerinin elinde bulunan bir ev üzerine
dava açar ve davalı da eve karşılık bir otomobil vererek sulh yaparsa, bu sulh caiz ve sahihtir. Bunun misali evin otomobil ile değiştirilmesi
gibidir. Böyle bir sulhta asıl itibariyle bir satış muamelesi sayılır ve buna alış-verişin hükümleri geçerlidir. Aynı zamanda bu çeşit sulha da;
"muavede (bedel) sulh" denir. Zira hak sahibi malı karşısında kendi gönlüyle başka bir şey alır. Burada hıyar'ul-meclis, hıyar'uş-şart ve hıyar'ul-ayb
geçerlidir. Alış-verişi ifsad eden şeyler bunu da ifsad eder.
Diğer sulh örnekleri: Eğer sulh bir menfaat üzerine olursa, örneğin; iddia edilen hak, bir ev olursa, davalı da eve karşılık otomobilini bir sene
kullandırmak üzere sulh yaparsa, caizdir ve bu sulh akdi asıl itibariyle icare akdi sayılır. Zira burada icarın hükümleri cereyan eder. Bunun için buna
icarenin hükümleri uygulanır. Eğer iddia edilen şeyin üzerine yapılırsa, Örneğin; davacının iddia ettiği evde 10 seneye kadar oturmak ve tekrar
davalıya geri vermek üzere sulh yaparsa, bu sulh akdi ariye (ödünç) akdi sayılır ve bu sulha da ariyenin hükümleri tatbik edilir. Bazı evkat üzerinde
sulh yapılan bir mülk veya menfaat olur ki bu sulh-u muavede (bedel) denir. Bazan borçlu olan kişinin borcunu itiraf etmesi ve borcun belli bir
kısmından vazgeçilmesi suretiyle yapılan sulhtur. Örneğin, Kab b. Malik'ten rivayet edildiğine göre;. Abdullah b. Ebu Hadrad ile bir alacağı
yüzünden mescidde münazaa ederler. Onların seslerini duyan Rasûlü Ekrem (s.a.v.) odasının perdesini aralayarak "Ey ka'b" diye seslenir ve ka'b
"buyur ey Allah'ın Rasulü" deyince Hz. Peygamber "alacağının yansından vazgeçmesi için eliyle işaret eder. Ka'b'ın Vazgeçtim ey Alah'm Rasûlü"
demesi üzerine, Hz. Peygamber, Abdullah'a "kalk geri kalan borcunu öde" der! Bunun gibi sulha da sulh-u lıatita denir. Velhasıl bütün bu sulh
muamelelerinde davalı; davacıya bir hak ittiraf ederse, caizdir. Eğer davalı, "senin benden alacak bir hakkın yok" deyip inkar ederse, o zaman sulh
olmaz. Sulh; İbra, hat, iskat lafızlanyle sahih olduğu gibi, bu lafızlardan başka da anlaşma yoluyla sulh olur. Fakat sulh, ibra ve ibraya benzeyen
lafızlarla olursa kabul şart değildir. Örneğin; "ben onu 50 milyon liradan ibra ettim" denildiğinde "kabul ettim" söylemesi şart değildir. Fakat ibram
söylemesi için şu şartların bulunması lazımdır:
1. İbra eden kişi teberru yetkisine sahip olmalıdır. Çocuğun velisi onun yerine ibra edemez. Zira çocuğun velisi çocuğun malında teberru etmeye



sahip değildir.
2. İbra edilenin miktarı belli olmalıdır. Örneğin; "seni alacağın bir kısmından ibra ettim"demek kâfi değildir.
3. İbra, bizzat mal olmayan alacaktan olmalıdır. Şu halde bir mal olur da sulh onun üzerine yapılırsa, ibra lafzını kullanmak sahh değildir.
4. Bir şart ve zamana bağlı olmaması gerekir. Sulh lafzı kullanıldığında sulhun diğer çeşitlerinde olduğu gibi kabul şarttır. Yabancı kişi davacıya
gelerek "ben davalının vekiliyim, seninle sulh yapmak için geldim, o senin alacağını itiraf ediyor" derse, sulh sahih olur. Davalı o kişinin
vekaletini kabul etmezse, sulh batıl olur.
 
Sulh'un Rükün Ve Şartlan:
 
1. Akid yapan iki kişi.
2. Siga, sulh yapan iki kişinin icab ve kabulüdür.
3. Kendisi için yapılan mal.
4. Üzerinde sulh yapılan mal.
Kişinin hakkı olmalıdır. Bu bir mal olabildiği gibi, kısas gibi mal olmayan bir hak da olabilir. Bir kişinin başka bir şahıs üzerinde kısas hakkı olur
da kısas hakkı yerine bir mal üzerinde sulh yapılırsa, caiz olur. Üzerinde sulh yapılan şeyin, ev gibi mal olması veya 1000 dinar borç olması hükmü
değiştirmez. Borç üzerinde sulh yapılmışsa, borcun borç ile satılmış olmaması için borcun sulh meclisinde kabzedilmesi şarttır. Kısas ister nefisle,
ister azalarla ilgili olsun onunla sulh yapmak caizdir.
Enes'ten şöyle rivayet ediliyor:
El-Naddır'ın kızı Rubeyyi bir kızın ön dişlerini kırdı. Akabinde ikisinin taraftarları peygamberin huzuruna gelip davalarını açıkladılar. Rasûlüllah
(s.a.v.); "Kısası eda ediniz. Kısası eda ediniz." buyurdu. Bunun üzerine Enes; "ey Allah'ın Rasûlü! Falan kadından kısas talep edilir mi? Vallahi
ondan kısas alınmaz" dedi. Rasûlulah (s.a.v.); "Sübhanal-lah! Ey Enes! Kısas Allah'ın yazılı İslâm anayasasıdır." dedi. En son yaralının velileri
diyeti kabul ettiler (de bu şekilde kısas düştü); bunun üzerine Rasûlüllah; "Allah'ın kullarından öyle kimseler vardır ki (bir konuda) Allah üzerine
yemin etse, Allah elbette onu yemininde doğru çıkarır." buyurdu.
Eğer sulh zina, sirkat, şarap içme hadleri karşılığında yapılırsa caiz değildir. Zira bunların haddi. Allah'ın hakkıdır. Onun için Allah'ın emrettiği
cezadan başkası uygulanamaz.
Bir Bedevi Rasûlüllah (s.a.v.)'e gelerek şöyle dedi:
Ey Allah'ın Rasûlü! Benim için ancak Allah'ınkitabı ile hükmetmeni istiyorum, onun hasmı da şöyle dedi: Evet aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet
ve konuşmak için de bana müsaade buyurun, -konuş, oğlum, hasmın olan şu zatın yanında hizmetçi bulunuyordu. Derken oğlum onun karısı ile zina
etti. Banada da bu zinadan dolayı oğluma recm cezası lazım geldiği söylendi. Ben de 100 koyun ile bir cariyeyi fidye olarak vererek oğlumu
kurtardım. Bundan sonra konuyu alimlere sordum. Onlar, "oğlunun cezası yalnız 100 sopa ile 1 yıl sürgündür. Hasmının zina eden karısına da recm
lazım gelir" dediler. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin aranızda muhakkak Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ile
koyunlar tekrar sana ger verilir. Oğluna da 100 sopa ile 1 yıl sürgün cezası verilecektir. Ey Uneys! Haydi şu adamın karısının yanma git, eğer (zina
ettiğini) itiraf ederse onu recmet, Uneys o kadının o kadının yanma gitti. Kadın da zina ettiğini itiraf etti. Ondan sonra bana Rasûlüllah (s.a.v.)
onun recmedilmesini emretti ve ben de o emri yerine getirdim. Başka had cezalan da zina haddine kıyas edilir. Zina ve hırsızlık gibi Allah'ın
hakkının galip olduğu tüm hadlerde anlaşmak caiz değildir. Aleyhinde şahitlik yapmaması için bir kişiye mal vererek antlaşmak da caiz değildir.
Zira şahitlik de Allah'ın hakkıdır. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Şahitliği Allah için (doğru) eda edin. 
[24]

Ey iman edenler! adaleti ayakta tutanlar olun. Allah için şahidolun. 
[25]

Her dört mezhebe göre Allah'ın hakkı olan tüm hadlerde sulh yapmak batıldır. Böyle bir akitte bulunan kimsenin almış olduğu malı iade etmesi
lazımdır. Zira haksız yere o malı almıştır. Hakim bunu bilecek olursa, onun şahitliğini iptal eder. Zira o bunu yapmakla fasık olmuştur. Tevbe
etmesi hali ayrıdır. O vakit şehadeti kabul edilir. Tazir mukabilinde sulh yapmak caizdir. Zira tazir insanın hakkıdır. Aynı şekilde dört' mezhebin
ittifakıyle nefiste kısas ve nefisten aşağısında organlarda sulh yapmak yeni kısas almak caizdir. Zira kısas insan hakkıdır. Bunun için sulh caizdir.
Bu sulh bedelinin bir ayn veya bir deyn olması arasında fark yoktur. Ancak bedelin deyn olması halinde mecliste kabz şarttır. Zira borca karşılık
borç esası üzere ayrılma söz konusu olmasın, sulh bedelinin diyet miktarı olması ile daha az olması veya daha çok olması arasında bir fark yoktur.
Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

Her kime kardeşi tarafından bir şey affolunursa artık örfe uymak ve ona (diyeti) güzellikle ödemek gerekir. 
[26]

İbn Abbas der ki:
"Bu ayet-i kerime, kasten öldürmenin cezası karşılığında sulh yapmak hakkında nazil olmuştur."
Ayette geçen şeyin adı azı da çoğu da ifade eder, onun için ayet-i kerime kısas dolayısiyle az veya çok şey karşılığında sulhun caiz oluşunun
delilidir. Fakat bu, hata sonucu öldürmek ile şubhul-amd (kasten öldürmeye benzer katl)in cezası mukabilinde sulhtan ayrıdır. Eğer diyet
miktarından veya erş miktarından fazlası üzerine sulh yaparsa, bu sulh caiz değildir. Zira erş ve diyet, şar'an bilinen ve fazlası söz konusu olmayan
bir miktar ile takdir edilmişlerdir. Takdir edilen şeye yapılan ilave riba olur. O da caiz olmaz. Kısasın sulh bedeli ise kısasın bir bedelidir. Zira kısas
bir mal değildir. Onun bedeli olan mal da miktarı belli edilmiş mala bir faizlik meydana gelsin şu halde bu meselede şer'i bir takdir olmadığı için,

faiz meydana gelmez. 
[27]

Hanefllerle Hanbelilere göre üzerinde sulh yapılan şeyin (musalahunanh) belli olması şart değildir. Burada sulh, bir satış değildir. Bir ibradır. Zira
peygamber (s.a.v.) geçmişteki bir miras için davalaşan iki kişi hakkında şöyle demiştir: "Paylaştınnız, hakkı arayınız, sonra da birbirinize hakkınızı
helale diniz."
Bu paylaşma belirsiz bir şey için, sulh yapılmıştır.



Malİkilere göre: "Belirsiz üzerine sulh yapmak yani davacının, kendisi dolayısıyle sulh yaptığı alacağının miktarı belirsiz olsa sulh caiz değlidir."
Şafıilere göre: "Meçhul üzerine sulh caiz değlidir. Zira sulh bir satıştır. Bir hanım kocası tarafından boşansa, kadında kocasının elinde bulunan bir
küçük çocuğun kendisinden olma oğlu olduğunu iddia etse erkek her hangi bir kadını nikahlamadığını söylese, kadın da erkeğin iddiasını reddetse
ve kadın vereceği bir mal mukabilinde o erkeğe sulh yapsa ve kocanın bu davasından vazgeçmesini sağlayıp her hangi bir şey karşılığında nesep
üzere onunla sulh yapsa, bu sulh batıldır. Zira nesep kadının hakkı değildir. Çocuğun hakkıdır. Şufa hakkına sahip olan kimse kendisi için vacip
olan şufa haki mukabilinde müşteri ile belli bir mal üzere, örneğin; satılan evi müşteriye teslim etmek üzere sulh yapsa, bu şekildeki olan sulh sahih
olmaz. Zira sulh mahallinde şefî'nın her hangi bir hakkı yoktur. Nefse kefil olan kişi, mekfulün leh ile belli bir mal üzere kendisini kefaletten ibra
etmek için sulh yapacak olsa, sulh batıl-kefalet devam etmektedir. Bir erkek bir kadını nikahlamış olduğunu iddia etse, kadın da bu nikahı kabul
etmese, onun nikahı altında bulunduğunu ikrar etmesi için yüz milyon lira üzere sulh yapsalar, o da ikrar etse bu sulh caizdir. Kocanın verdiği bu
yüz lira da mehrine yapılan bir ilave olur.
 
Müşterek Haklar Üzerinde Tecavüz
 
Burada müşterek haklardan bazılarının izahatı:
1. Ruşen (saçak), sabat (tünel) ve mizab (oluk) yapımı.
Bu üç yapı, açık veya kapalı bir yol üzerine yapılır. Bunların tafsilatını şu şekillerde özetleyebiliriz:
a) Açık yolda yapılması:
Bu üç yapı, her kesin gelip geçme hakkı olan umumi bir yol üzerinde yapılır ve gelen gidenlere zarar verirse caiz değildir. Zira yol ammenin
hakkıdır. Bu hakkı mani eden bir şey yapıldığı zaman yıktırılması lazımdır. Çünkü peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Zarar vermek ve zarar verdirmek yoktur."
Fakat fitneye meydan vermemek için yıktırım işi hakim (belediye başkanı) tarafından yıktırılır ve bunun yıktırılması için herkesin müra-cat hakkı
vardır. Zira gayr-ı meşru bir şeydir. Eğer bunların yapılması gelen giden yayalara, arabalara diğer nesnelere zarar vermiyorsa caizdir. Bu şekildeki
olan yapılar üzerine sulh yapmak, yani onun mukabilinde para almak sakıncalıdır. Aynı zamanda bu sulh hakim veya başkası tarafından yapılırsa
yine caiz değildir. Zira bu konuda iki cihette caiz değildir. Birincisi hava üzerine akid yapılmaz. İkincisi ise havada da ammenin hakkı vardır. Bir
de hava hizasındaki yere tabidir.
b) Kapalı yolda yapılması:
Kapalı yol ise çıkmaz sokak tek bir kişiye ait olsa, o zaman onundur. Yani onun mülküdür. Arası bir kaç kişiye ait olsa, diğer ortakların izni
olmadan saçak ve tünel gibi şeylerin yapımı caiz değildir. Bunun için sulh da caiz değildir. Eğer kapısı çıkmaz sokağa açılan her kişi, o çıkmaz
sokakda müşterekdirler. Şu halde duvan çıkmaz sokağın bitişinde olan kimse, o çıkmaz sokağa müşterek değildir. Bu çıkmaz sokakta ortaklık ancak
sokağın başından kapıya kadardır. Evin kapısından sokağın bitimine kadar olan kısımda o kimsenin müşterek hakkı yoktur. Ortak olmayan
yerlerde bir şey yapılırsa onlardan müsaade almak icab etmez.
2. Yolu kenarına yeni kapı açmak:
Şu halde sokak başına daha yakın yeni bir kapı açarsa hakkı vardır. Zira bu, bir kısım hakkını iptal etmektedir. Eğer yeni açılacak kapı sokağın
başından daha uzak olsa o zaman ortaklarından izin almak gerekir. Bir de eski kapıyı kapatmadan yeni kapının açılması ancak ve ancak ortakların
müsaadesine bağlıdır. Müşterek olan kimselerinin izinlerini almazsa, bir mal mukabilinde sulh yapılması caizdir. Zira bu konuda, yerden fayda
görmek vardır.
3. Yolda basamak yapmak ve ağaç dikmek:
Yola ağaç dikmek, yola olan ve basamak yapmak haram ve sakıncalıdır. N ekadar yol geniş de, ne kadar gelen gidenlere bunlann yapılmasında bir
zararları olmasa da, ne kadar imam yani belediye başkam izin verse de yine haramdır. Zira istikbalde nüfuslar çoğaldığı için yol daralır. Onunla
beraber geçenler izdiham meydana getirir. Bir de o yapıların zaman geçmesiyle yeri temellük edilmiş yere benzemektedir. Artık oradan herkesin
geçme hakkı ortadan kalkmış olur. Bunun için bu yapıların üzerine sulh yapma caiz olmaz. Fakat yola ağaçların dikmeleri insanların umumi
maslahatları olduğu için caizdir. Bu ağaçların dikmeleri zararları olmadıkça sakıncalı değildir. Şu halde ferdi menfaat ve temellük için dikmek
kesinlikle sakıncalıdır.
4. Başkasının duvarı üzerine direk bırakmak:
Bazı yerlerde birinin duvarı, öteki kimselerin evine bitişik olur. Bu konuda, duvar sahibinin izni ve müsaadesi olmazsa, onun duvarı üzerine direk
uzatıp koymak veya duvarına kazık çakmak caiz değildir. Bu meselede zorlamada yoktur.  Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kardeşinin nzası dışında, hiç bir kişiye kardeşinin malı helal olmaz.'™
İslâm'da ne zarar vermek, ne de zarara uğramak vardır." Bu Şafiinin yeni mezhebine göre öyledir. Fakat İmam-ı Şafiinin eski mezhebine göre,
duvar sahibi duvarına ağaç konmasına razı olmazsa, hakim onu zoraki olarak razı eder.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Sizden her hangi biriniz komşusunu, kendi duvarına bir ağaç başı koymaktan menetmesin. 
[28]

Umumi veya çıkmaz bir tarafa pencere açmak da caizdir. Zira duvar sahibi kendi istediği gibi bir yola doğru pencereyi açabilir. Duvarın sahibi,
komşusunun direğini duvannın üzerine koymasına izin verirse, bu, ariye sayılır. Direğin sahibi duvardan bir sefer istifade edebilir. Eğer direğini
oradan indirirse veya başka bir şekilde düşerse veya yıkılır da ev sahibi onu bir daha yaparsa direk sahibi bir daha o duvann üzerine koyamaz. Eğer
duvar sahibi para mukabilinde duvanna ağaç konmasına razı olursa bu icare sayılır. Duvar sahibi istediği zaman dönebilir. Döndüğü zaman direk
sahibi, isterse icar bedelini verir ve olduğu gibi bırakır. İsterse de duvar sahibine; "ben icannı vermem, yıkarsan yık. Fakat bu kadar ziyanım vardır
onu bana ver" der. Artık duvar sahibi serbesttir. Her hangi bir kimsenin duvanna dayanmakta ve onun gölgesinde oturmakta bir sakınca yoktur. Bir
kimse başkasına ait bir tarlanın içinden su geçirmek ve başkasının avlusuna karatmak için para karşısında sulh ederse caizdir.

 
OTUZ YEDİNCİ BOLUM



 
HAVALE

 
 Havalenin tarifi: Lugatta "intikal etmek" demektir. Şu halde bir sıfattan başka bir sıfata intikal etmek, demektir. Hanefılerin İstılahında havale:
'Talep hakkının (mutalebe) borçlunun zimmetinden mültezim (ödemeyi üzerine alan kişijnin zimmetine intikal etmesi" demektir. Bunun için
kefaletten farklıdır. Zira o talep hakkında zimmeti zimmete eklemektir. Hanefîlerinden başkasının yanında tarifi ise şöyledir: "Borcun bir

zimmetten bir başka zimmete intikalini gerektiren bir akit" olarak fa-kihler tarif etmişlerdir. 
[29]

Fakihler ittifakıyle havaleden sonra, borçludan borcunu ödemesi istenmez.
Meşruluğu: Borcun havale edilmesi sünnet ve icma ile caizdir. Bu borç karşılığında borçta tasarrufun yasaklanmasından istisna edilmiş bir akiddir.
Sünnetten meşruluğunun delili, peygamber (s.a.v.)'in şu emridir:
Ebu Hureyre (r.a.)'dan: "Zenginin başkasına olan borcunu geciktirmesi, savsaklaması bir zulümdür. Yani haksızlıktır. O halde birinizin alacağı,
zengin birine havale edildiğinde bu havaleyi kabul ve takip etsin. Borçlunun, ödeyebilecek durumda iken hiç bir meşru özrü olmadığı takdirde
bugün, yarın vereceğim deyip borcunu savsaklaması, uzatması, alacaklıyı mağdur bir duruma düşüreceğinden zulm demektir. Alacaklının
istemesinden sonra böyle eziyet ve savsaklamalar şer'an haramdır. Alacaklı tarafından isteme olmadan yapılan oyalamalar ve gecikmenin haram
olmadığı söylemiştir. Borçlu, alacaklısından, başkasında olan alacağını tahsil ve borcuna mahsup edilmesini dileyebilir. Alacaklı kabul ederse
havale akdi kararlaştırılmış olur. Bu takdirde alacaklının diğer borçluya gidip alacağını ondan takip ve tahsil etmesi gerekir. Alacaklının bunu
yapması Hanbeli'ye göre, vacip, diğerlere göre müste-haptır.
Peygamber (s.a.v.) bu hadisle, ticaret kaidelerinin mühim bir esasını bırakmıştır. Bu, muamele ticaret aleminde, yazılı yazısız senetli se-nedsiz hale

devam etmektedir. 
[30]

"Zengin birisinin üzerine havale yapılırsa, o havaleyi kabul etsin.
[31]

 Burada "havale edildiğinde" şeklinde de rivayet edilmiştir. Buradaki olan
emir Cumhura göre; müstahaphk içindir. Fakat Ebu Davud ve Ahmed'e göre ise oradaki olan emir, vücup içindir. İcmaya gelince; değişik asırlarda
yaşayan müslümanlarm hepsi havalenin meşru ve caiz olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Havale ayn'larda caiz değil, borçlarda caiz olan bir
akiddir. Zira havalede nakil manası vardır. Tahvil ise, borçta olur aynda olmaz. Örneğin; Havale, üzerindeki borcu hükmü olarak başka birinin
üzerine nakletmektir. Ayn'lardaki (mallardaki nakil ise hakiki bir nakildir. Zira mallar. Zimmette sabit olmaz. Onun için mallarda havale olmaz.
Mesela; çamaşır makinesi ve halı gibi bir malı havale etmek, havale değil, vekalettir. Burada vekalet hükümleri cerayan eder. Şafîilere göre
birtakım rükünleri ve rükünlara bağlı şartları da vardır. Bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:
1-  Havale eden: Havale eden kişi, borcunu alacaklı olduğu bir kişiye havale edendir. Havale eden kişinin akid ehli, akil ve baliğ olması gerekir.
2- Havale edilen kişi: Borçlu tarafından alacağını almak için başkasına havale edilendir. Buna aynı zamanda muhtali (ihalenin taliplisi) isteklisi de
denir. Havale edilen kişinin de akid ehli; akil-baliğ olması şarttır. Zira bunların sözleri İslâmî ölçülere göre geçerli değildir.
3-  Muhal-i aleyh: Borcun kendisine havale edildiği kişidir. Ki, bu havale borcun ödenmesini o şahsa vacib kılar. Borcun havale edildiği kişinin de
akil-baliğ olması şarttır.
4- Muhal-i bih: Havale yapan kişinin başka birisinde olan alacağıdır. Havalenin sahih olması için bu alacağında birtakım şartlara sahip olması
lazımdır. Alacaklı borç olmalıdır, mal olmamalıdır. Ayn (mal) hususunda havale yapmak geçersizdir. Borç, lazım olan borçlardan olmalıdır. Borç
satılan malı teslim ettikten ve hıyar müddeti bittikten sonra ödenmesi lazım gelen borç gibi veya lazım olmayan dönüşen para gibi veya hıyar.
Cayma zamanındaki para gibi olmalıdır. (En sağlam görüşe göre hıyar zamanındaki para, lazım olmaya dönüşür.) Eğer satıcı, birki-şiyi parayı
almak üzere müşteriye havale ederse, bu havale gerçeğe döner: Zira bu borç ne kadar tahakkuk etmese de borçtan dolayı havale sahih olur.
Örneğin; hanırnıyla cinsi münasebetten önceki mehir, icar müddeti bitmeden önceki ücret, satılan malı kabzetmeden önceki paradan olduğu gibi.
5- Siga: Siga, icab ve kabul demektir. İcab kişinin "ben seni falana havale ettim, demesi, kabul ise havale edilen kişinin "ben de kabul ettim" veya
"razı oldum" demesidir. İcab ve kabul'ün akid meclisinde olması şarttır. Havale akdi kesin olmalıdır. Bir de havale akdinde hıyar'uş ve hıyar'ul-
meclis yoktur. Zira havale bey ve alış-veriş değildir. Bir borcu diğer bir borca havale etmektir.
 
Havalenin Sıhhat Şartları
 
1- Havale edenin, kendisine hayale edilenden alacağının bulunması: Alacağı bulunmazsa, havale caiz değildir. Zira en sahih görüşe göre havale
bir borcu diğer borca karşılık satmaktır. Bu satış aynı zamanda caiz değildir. Fakat zaruret burada olduğu için caiz kılınmıştır.
a) Lazım bir borç veya lazım borca dönüşecek bir borç olmalıdır. Nasıl ki halk üzerinde bulunan muhal-i bih'in (havale edilen borç)in du-rumuda
böyledir.
b) Kendisiyle havale yapılan borç, zamanın gelmesi bakımından, tehir açısından cins, miktar ve özellikleri açısından eşit olmalıdır. Bunlardan
birinde iki hakkın ihtilaf etmesi halinde havale sahih olmaz. Zira havale dostluğa birden yapılan bedeli akiddir ve ihtiyaçları karşılamak ve
yardımlaşmak için caiz kılınmıştır.
2- Havale eden ile havale edilenin rızasının bulunması, kendisine havale edilen kimenin nzası şart değildir. Zira muhalün aleyh (kendisine havale
edilen) borçludur. Muhil ise, yani havale eden hak sahibidir. Hakkını kendisi alabileceği gibi başkasıyla da aldırabilir.
3- Alınacak borcun belli olması: Havale eden, havale edilen ve kendisine havale edilenin alınacak borcun miktarı, cinsi ve niteliğini bilmeleri
gerekir. Zira belirsiz bir şeyin havalesi caiz değildir. Bu şartlara cami olan bir havale meydana geldikten sonra, havale edenin zimmeti, havale
edilenin borcundan kurtulmuş olur. Hak, kendisine havale edilenin zimmetine intikal olunur. Artık havale eden ile edilenin arasında bir hak talebi
kalmaz. Hak, havale edilen ile kendisine havale edilenin arasında kalır. Havale edilen, herhangi bir nedenle borcunu, kendisine havale edilenden
alamazsa, havale edenden bir hak taleb etmez. Eğer bunu şart koşarsa, havale akdi sihhatta çıkar. Zira bu şart havalenin hükmüne ters
düşmektedir. Zira havalenin hükmü gereği havale edilen hak birinci borçludan ikinci borçluya geçer. Eğer bunun tersi olursa, hakkın intikaline



engel olur.
Postayla yapılan havale: Bir kişi bir miktar malını başka şehirde yaşayan kimseye gönderirse, bu emanettir. Malı götüren kişi o emanete bir taksiratı
veya kusur göstermediği veya malına karıştırmadığı takdirde mesul olmaz. Halkın postane aracılığıyla gönderdiği inallar veya para birbirleriyle
karışır. Kişinin gönderdiği paranın aynısı alacaklının eline geçmez. (Örneğin; beş tane 10 milyon liralık kağıt parası bir kişi gönderir, alacaklıya 5
milyon liralık kağıd parası verilir) bu yüzden postanede yatırılan para kaybolursa, müessesenin sorumluluğu vardır. Postane aracılığı ile gönderilen
para borç olursa, gönderen kişi de paranın falan yerdeki falan kişiye verilmesini şart koşmamişsa, paranın bir kısmını postaneden alınmasında
kerahet yoktur. Fakat kişi, postaneye falan yerdeki falan kişiye verilmek şartıyle parayı yatırırsa, bu borçtaki zaman şartı gibidir. Eğer borçlu olan
kişinin parayı postaneye yatırmakta her hangi bir hedefi yoksa, her hangi bir kimseye havale etmiyorsa, borç sahih olur. Her ne kadar şartla riayet
etmek mendup ise de şart batıl olarak kabul edilir. Borçlunun parayı postaneye yatırmakta zararı varsa, örneğin; yolda kesin bir tehlike
bulunuyorsa, buna rağmen parayı postaneye akid batıldır. Zira burada borçlunun bir menfaatinin men edilmesi vardır. Havale bazı hallerde sona
erer.
1. Havalenin feshedilmesi: Havale feshedildiğinde muhilden talepte bulunma hakkı tekrar havale edilene avdet eder. Fakihlere göre fesih, gayesine
ulaşmadan önce akde son vermektir.
2. ölüm. İflas veya başka bir neden ile muhalin hakkının teva bulması: Bu hanefilere göredir. Bunun delili Hz. Osman'dan muhalân a-ley hakkında
söylediği rivayet edilen şu sözdür:
Müflis olarak ölen kimsenin (havale ile alınmak üzere) mevcud borcu, muhilin zimmetine geri döner."
Zira havale, alacaklı olan şahsın hakkının sağlıklı bir şekilde elde edilmesi kaydı ile mukayyetdir. Zira gaye borcunu almaktır. Bu havale konusu
satılan şeyde "(kusurdan) salim olmak" sıfatı gibidir.
Ebu Hanifeye göre teva iki şeyden birisiyle meydana gelir: Ya mu-halün aleyh müflis olarak ölür veya havaleyi inkar ve yemin ile bunun
olmadığını ileri sürer. Muhalinde bu konuda delili bulunmaz. Teva sözlükte: Helak olmak, telef olak" demektir. Şeriat olarak Hanefılere göre:
Muhalün aleyhin iflas gibi, muhalin her hangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığı bir sebep ile borcun tahsil edilmesine imkan olmamasıdır.
Bu şekilde teva meydana gelirse borç yine muhalin zimmetine avdet eder.
Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre, havale tamamlanıp hal; intikal eder ve muhalda razı olursa, artık o hak ebediyyen muhile bir daha dönmez. Bu
hakkın elde edilmesi (istifası) ister mümkün olsun, isterse uzatmak, iflas, ölüm veya başka bir neden dolayısıyle mümkün olmasın. Havale
esnasında muhalün aleyh iflas etmiş olup muhal bunu bilmese bile muhile geri dönme hakkı yoktur. Zira o bu meselede gerekli araştırmayı
terketmekle kusur etmiştir. Aldanarak (magbun olarak) bir şey satın alana benzer. Eğer muhal, muhalân aleyhin Ödeyebilme gücünde olması şartını
koşmuş ise, Hanbeli ve Malikilere göre; muhile geri döner.

 
OTUZ SEKİZİNCİ BÖLÜM

 
ŞUFA

 
Şufa; sözlükte eklemek, pekiştirmek, iki şeyi birbirine yapıştırmak, eşlemek veya ilave etmek anlamına gleir. Bir şey eklenildiği takdirde şefeat
denir. Zira şefi, bu hak ile mülkiyetine geçirdiği şeyi payına yahut da mülküne ekleyerek ona ilave eder. Ondan kuvvet alarak bir daha güçlenir.
Önce şefi yalnız kendi mülkiyetinde idi. Şufa ile o satılanı da mülküne ilave etmiş olur. Bu şekildeki tek manasına gelen vitr'in zıddı (çift manasına
gelen şef olmuş olur. Fıkhi bir ıstılah olarak ise şufa komşu veya ortağın (kendisine bilgi vermeden) komşusunun veya ortağının sattığı malı,
müşterinin verdiği fiyatı vererek alma hakkıdır. Bu mülk edinme hakkını ise, yeni giren ortağın yahut da komşuluğun zararını önlemek için yapar.
Bu Hanefilere göre böyledir. Zira Hanefî mezhebinde komşuluk yoluyla da şufa hakkı vardır. Malik, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde komşu için
şüf a hakkı yoktur. Hanefılerden başka cumhura göre şuf ayı şöyle tarif etmektedirler. Şufa; ortağın birisinin başkasına, sattığı hissesini, diğer
ortağın aynı bedeli ile zorla alabilme yetkisine denir. Bu tarife göre şafıi mezhebinde; bitişik olsa bile komşusunun şüf a hakkı yoktur. Fakat
Hanefilere göre komşusunun da şüf a hakkı vardır. Hemen bunun da izahatı yapalım ki şufa da olduğu gibi zikredeceğimiz diğer bütün
muamelatlarda iki tarafın da akıl-baliğ, reşit ve zorlanmamış bulunmaları şarttır. Cumhura göre şufayı akara hasretmiştir. Zahirilere göre hayvan ve
ona benzer menkullerde de şufayı caiz kabul etmişlerdir. Şüf anın meşruluğuna delil ise, sünnet ve icmadır. Sünnetten delil pek çok hadis-i şerif
vardır. Bunlardan birisi Hz. Cabir (r.a.)'in rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir.
Rasûlüllah (s.a.v.) paylaştırılmamış şeylerde şufa yapılacağı hükmünü vermiştir. Eğer sınırlar tesbit edilir, yolların nereden geçeceği ortaya
çıkartılırsa şufa olmaz."
Bir başka rivayette ise şöyledir:

"Şufa evde yahut arazide veya bahçede olur. 
[32]

Hz. Cabir'in rivayet ettiği başka hadis-i şerifte ise şöyledir: "Komşu komşusunun şuf asına daha bir hak sahibidir. Eğer hazır değlise, onun için -

yollan bir olduğu takdirde, beklenir. Komşu komşusunun şuf asına daha bir hak sahibidir. 
[33]

Amr b. Şerid şöyle rivayet ediyor: "Sa'd b. Ebi Vakkas'm yanma gitmiştim. Misver b. Mahreme de oraya geldi ve elini omuzuma koydu. O sırada
Rasülüllah'm azatlısı Ebu Rafı geldi ve şöyle dedi: "Ey sad! Hanen içinde bulunan iki odamı (satmak istiyorum) benden bunu satın al!." Sad da;
"Vallahi ben o odaları satın almıyorum." Misver b. Mahreme de hemen şöyle dedi: "Vallahi sen bu iki odayı alacaksın." bunun üzerine Sa'd Ebu
Rafî'ye dedi ki: "Vallahi ben sana 4000 dirhemden fazla vermem, bunu da taksit taksit ödeyebilirim." Bu iki odaya karşılık bana (başkası
tarafından) 500 dinar verildi. Eğer ben Peygamber'i (s.a.v.) "komşu komşuya en haklı bir şefi'dir" buyururken işitmemiş olsaydım 500 dinar teklif

edilen o iki odamı sana 400 dirheme vermezdim. Bunun üzerine o iki odayı Sa'd'a verdi. 
[34]

Peygamber (s.a.v.)'in insanlar arasındaki uyum ve muhabbet yolunu açık olarak gösterdiğini görüyoruz. Bu da muamelelerdeki en yüksek ahlaktır.
Ashab-ı Kiram'ın da zararlarına bile olsa Hz. Peygamber'in yolundan ayrılmadıklarını görüyoruz. Şu halde Ashab-ı güzînin sözleri şöyledir:
"Dinledik ve itaat ettik derlerdi. Eğer kişi Hz. Peygamber'in yoluna uymaz da hissesini başka birisine satarsa, şeriat o kişinin parasını ödeyerek



malı ondan almak hakkını diğer ortağa tanımıştır. Müslümanlar arasındaki kin ve buğza sebep olacak anlaşmazlıklar ortadan kaldırılmış olur. Şu
şekildeki olan kişilerin vücudları tek vücud gibi olurlar. Birbirleriyle sevgi saygıdeğer içinde hayat ederek sağlam kale gibi olurlar.
İcmadan deliline gelince! Her asırda İslâm alimleri satılan ev, bahçe, arazi gibi paylaştırılmayan şeylerde ortak olan kimsenin lehine şufa hakkının
kabul edilmesi üzerinde icma etmişlerdir. Meşruiyetinin hikmeti İslâm hukukunnun amaçlarından biri; insanları zararda muhafaza etmek ve
üzüntüleri götürmektir. Ortak olan iki kişi bazen ortaklığı sürdürür. Bazen de biri payını satmak ister ki, işini böyle münasip görür. Tabii şeriat
buna mani olmaz. Ancak ortağına zarar vermemesi için tasarrufunu sınırlandırmış ki, ortağı alıcı olduğu halde, payını başkasına satamasm. Çünkü
bu müşteri derhal paylaşma iddiasında bulunabilir veya ahlakı ve muamelesi çirkin çıkabilir. Bu takdirde eski ortak, ortaklık malına yeni ilaveler ve
tadilat yapmak zorunda kalır. Bunun için zarar görür.
Bir yere devamlı olarak kalmak için gelene yabancının zararını menetmektir. Zira bu aykırı geçim her kötü şeyleri meydana getirebilir. Ortak
altyapıların kullanılması veya yapılması çocukların oynaması, duvarın kaldırılması, gündüz ışığın menedilmesi, ateş yakılması, toz çıkartması,
hayvanların durdurulması ve bunlara benzeyen diğer şeyleri engellemiş olur. Bahususen bu yeni gelecek ortak, şayet bir düşman veya ahlaksız bir
kimse ise, şufa vasıtasıyle bu gibi kötü zararların önüne geçilmesi neden olur. Hanelilere göre; şufa'nın rüknü dörttür:
a) el-Meşfü'u bihi" ismi verilir. Şufa ile mülkiyete geçen akarda "el-Meşfü'u aleyh" adı verilir. Şufa talebinde bulunan kimseye ise "eş-Şefi" adı
verilir. Zira kendisi sebebiyle şuf anın istendiği akara "el-Meşfû-u bthi" adı olarak üçüncü kısım ayrılmıştır.
Şuf anın sebebi: Şefî'in mülkünün ortaklık veya komşuluk sebebiyle müşterininkiyle bitişik olmasıdır. Şartı ise atılan yerin ister alt, ister üst olsun
bir akar olmasıdır.
Malikilere göre: Şuf anın dört tane rüknü vardır. Birincisi, satın alandır ki safı adı verilir. Kendisinden satın alınan ki meşfü'un aleyh denilir ve birde
meşfü-un fih ile sığa bulunur. Sığa demek satın almaya delil olan lafız veya başka bir şeydir.
Şafiilerle Hanbelüere göre: Şuf anın rükünleri üçtür: Alan, kendisinden alman kimse ve alınan şey, siga ise temlikte icap eder. Bunun için şefi

tarafından: "Mülk edindim veya şuf a ile aldım" gibi lafızm söylenmesi şarttır.
[35]

Hanejilere göre: Şuf a ile satın almak ne kadar satılması geçerse de yine caizdir. Zira yeni bir satın derecesinde olduğu için, şefıa satıştan sonra ona
hak kazanır. Şuf a yolu ile satın almak ile ne sabit oluyorsa, onlar da sabita olur. Hiyar-ı ru'yet ve hıyar-ı ayn sebebiyle geri verebilir.
Fakihler, ev, bostan, kuyu, arazi ve bunlara bağlı olan ağaç ve yapı çeşitinden olan akarlarda şuf a hakkının bulunduğu meselelerinde ittifak
etmişlerdir. Bunlardan başka ihtilaf etmişlerdir. Dört mezheplere göre: Elbise, hayvan ticari mallar gibi menkullerde şuf a olmadığını açıkça ifade
etmişlerdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Arazi yahut ev ve bahçe... Hakkında şurfa ile hükmetmiştir..." Hadis-i bunu ifade
ediyor. Başka diğer hadislerde ise: peygamber (s.a.v.) taksim edilmeyen ortaklaşa bulunan ev yahut bahçe... hakkında şufa ile hüküm vermiştir"
diğer taraftan şufa hem ittifak sureti ile yapılan şirketler, hem hanefılere göre -komşuluk sebebi ile söz konusu olan zararın ortaran kaldırılması içni
meşru kılınmıştır. Zira bu gibi şeylerde süreklilik- ve devamlılık vardır. Menkul ise akarın hilafında devamlı değildir. Bunun için menkul hakkında
ortaklığın zararı daimi olarak değildir. Bir de şufa mecburi olarak mülke dinmektir. Onun için hanefılerden başka ortağın diğer ortağından intikal
eden hissesini, hissesinin intikal ettiği kimsenin elinden cebren alma hakkını kazanmasıdır."
Üst ve alt: Hanefiler, akar hükmünde bulunan ve yolu aşağıdan gitmese bile üst yapılan ve benzerlerini de akara dahil olarak saymışlardır. Zira
üstte kalma hakkına sahip olduğu için, üstteki olan hak akara bağlı olarak kalmaktadır. Bunun için akarın üst veya altta olması arasında fark

yoktkur. 
[36]

 Şafıiler ve Hanbeliler, üst katlarda şuf ayı caiz değil demişlerdir. Zira buradaki olan yapı alt yapının çatısı üzerindedir.

Üst yapının alt arazisi durumunda olan altın çatısının ise, kalıcılığı yoktur. Bunun için bu da menkuller gibi olur.
[37]

Hanefılere göre; akarın taşımı ister olsun ister olmasın arasında fark yoktur. Küçük ev, küçük hamam, değirmen ve kuyu gibi. Zira onlara göre: Şuf
anın illeti ortaklığın veya kaydsız olarak komşuluğun zararını defetmektir. Bu illet ise taksimi mümkün olmayan şeylerde de şufa caiz olur.
Hanefilerden başka cumhura göre: Akarın taksimatı olan şeylerde şart kabul edilmiştir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Şufa
paylaştırılmayan şeylerdir..." Yani sanki "şufa paylaştmlma-dığı sürece palaştırılması mümkün olan şeyler hakkındadır" denmiş gibidir. Hanefılere
göre şufa özel olan şirb (arazi sahibinin nöbeti geldiğinde sulama hakkı şirb: Hayvan ve ekini sulamada sudan faydalanma sırasıdır. Bir de yol gibi
akar haklarında sabit olur. Eğer bunlar özel değil ise bunlarda sufa hakkı söz konusu değildir. Özel yol (Tariki has) yolun başka bir yola açılmaması
(çıkmaz olması) demektir. Şayet ana yola açılıyor ise özel değildir. Eğer bir grup arasında ortak olarak küçük bir akar suyun şirbi var ise ve bununla
arazileri sulanıyorsa bu akar sudan şirb hakkı olanların tümünün şufa hakları vardır. Şayet akar umumi olsa bu hakta şufa yalnız bitişik komşuya ait
olur. Özel yolun durumu da böyledir. O yol sahiplerinin tümü şufa hakkına sahiptir.
Şafii ve Hanbelüere göre: Ana yola açılan kullanılır yolda satılan evin geçişi hakkında şufa hakkı yoktur. Zira bu geçişin mülkiyeti yoktur.
Kullanılmayan yol ise bu geçişte kendisine düşen değer ile şufa hakkının sabit olmasıdır. Eğer umumi bir yola bir kapı açmak suretiyle bu
sağlanabiliyorsa, bu geçiş hakkında düşen ivaz karşılığında şufa meydana gelmez. Zira bu misalde alıcının zarar görmesi vardır. Şufa ise zaran
kaldırmak için meşru olmuştur. Zira bir zarar başka bir zararla götürmesi olmaz. Tüm mezheplere göre gemilerde şufa hakkı yoktur. Zira gemilerde
nakil olan mallan gibidir. Şufa ise sürekli duran ve zararı da devam eden araz hakkında meşru kılınmıştır.
Cumhura göre bina gibi arazi olmayan şeylerde, araziden bağlı olmayan ağaçlarda şüf a yoktur. Şayet ağaç satışta araziye bağlı ise o zaman onlara
da şufa hakkı vardır. Şafiilerde daha sağlam görülen görüşe göre, araziye bağlı olan şeyler arasına daha aşılanmamış ağaçların meyveleri de
dahildir. Zira bunlar da satışta kendi aslına bağlıdırlar. Bina ve dikilmiş ağaçlara kıyasen bunlar da satın almaya tabi kabul edilir.
 
Şufa Hakkının Şartları
 
Her ortaklık malında şüf a hakkı sabit olmaz. Ancak aşağıdaki şartlara cami olan malda meydana gelir.
1. Alandır. Bunun şartı satıcıya ortak olmasıdır. Zira komşu için Şaftilere göre şuf a hakkı yoktur.
2. Kendisinden alınandır. Bunun şartı, ortaklığı alandan sonra olmasıdır. Onun için iki kişi bir anda ortaklaşarak bir şey satın alırlarsa, hiç birisi için
süfa hakkı yoktur. Bunun gibi bir şahıs, birisinin tarlasından bir pay alırsa, sonra satıcı, kalanın hepsini veya bir kısmını başka bir kimseye satarsa



ilk müşteri için süfa hakkı yoktur.
3. Alınandır. Bunun şartı üç tanedir.
a) Bedel karşısında istimlak edilmesidir.
b) Gayri menkul olması.
c)  Taksim edildiği zaman paylı olmasıdır. Bunun için küçük hamam ve bir tek gözlü değirmen gayr-ı menkullerde şüf a hakkı yoktur. Şüfa için,
şefiin, istimlakma delalet edecek bir söz söylemesi şarttır. Ne ile satılmış ise şefî'de ona göre istimlak eder. Şu halde hakimin hükmü şart değildir.
Ortak olan bir maldan bir pay üç güne kadar hıyar'ul-şart olmak üzere satılırsa, alış-veriş kesinleşmeyince ortak olan kimse şufa davası açamaz.
Şefıi olan kimsenin almak istediği şeyi temellük edebilmek için (şufa aldım veya temellük ettim) gibi bir söz söylemesi ve parası teslim etmesi
veya alıcının parasını şefiin zimmetinde kalmasını kabullenmesi lazımdır. İki şefiiden birisi lazım, diğeri hazır olmazsa hazır olan kimse meşfuun
hepsini, alabilir. Hazır olmayan kimse geldiği zaman isterse onun ortaklığa katılabilir. İki sefilden birisi şüfa hakkından vazgeçerse diğeri ya tümü
alacak veya tümü terkedecektir. Şefii hakkının bir kısmını kullanmazsa tamamen şüfa hakkı düşer. İki kişi arasında müşterek olan tarlanın bir
payını alan kimse zaman geçmeden derhal aldığını ağaçlandırır veya üzerine inşaat yaparsa, sonra şefi bunlardan haberi olmadığı halde şüfa yolu
ile temellük ederse, müşterinin kesesinden gitmek üzere bina yıkılacak ve ağaç sökülecektir. Fakat inşaat ve ağaçlardan haberi olduğu halde şüfa
ile alırsa meccanen bina yıkılmaz. Ağaç da sökülmez. Şufa hakkının talebi acildir. Şefii satış işini işittiği gibi imkan dahilinde vakit geçirilmeden
derhal o işi yapılmalıdır. Örneğin; bu hakkı talep etmesi gereken kişi gece haberi olursa, sabaha kadar tehir edebilir. Namazda ve haberi olursa,
sabaha kadar tehir edebilir.
Namazda veya hamamda veya yemekte veya başka bir meşru bir işinin başında olursa o işini tamamlasın, hasta olursa veya düşmandan korktuğu
İçin dışarıya çıkmazsa, o zaman şüfa işini iptal etmemek için bir vekil tutmak gerekir veya şüf aya vazgeçmemek için şahit tutması lazımdır.
Bundan taksiratı olursa kesinlikle şüfa hakkı sakıt olur. Ebu Hanife'ye göre şüfa hakkı ölümle batıl olur. Bu hak varislere geçmez.
Ahmed b. Hanbel'e göre ise ölen kimse bu hakkı istemeden ölmüş ise varislere geçmez.
 

OTUZ DOKUZUNCU BOLUM
 

İARE
 

(ÖDÜNÇ)
 
İare'nin Tarifi ve Meşruiyeti
 
Tarifi: El-Ariyye: (ya)nın teşdiyiyle de, tahfıfiyle de okunur. Bu lafız (teavûr) kelimesinden ismi masdar olan (are) kelimesine nıensupdur. Teavûr
ise; tenavüb, tenavûl, yani; nöbetleşme, birbirinden alma anla-mmadır. Ariyet (ödünç) verilen şey, veren ile alan arasında nöbetle kullanılması
bakımından bu adı almış demektir. Bir de ariyetin sür'atle gidip gelmek anlamına gelen (are)den alındığını benimseyenler de vardır. Ya da, ariyet
(arel, ya, ri) filinden bir isimdir. Meccanen verilip, ivazdan ari olduğu için bu adı almıştır. Muir; ariyet veren, müsteir; ariyet alan, kimsedir, müstear
da verilmiş mala denir.
Hanefilere göre ariyet, ıstılahta; (menfaati birine meccanen, yani; bir bedel mukabilinde olmaksızın, rücüu kabil olmak üzere hemen temlik edilen
maldır.) İcare, icab ve kabul ile teati ile mün'akid olur.
Şaiîilerle Hanbeliler ise, şu şekilde tarif etmişlerdir:
İare, bedelsiz olarak menfaatin mubah kılınmasıdır. Buna göre iare, menfaatler hakkında söz konusu olması itibariyle hibeden farklıdır. Zira hibe
bizzat malın aynı hakkında söz konusudur. Bu iare önce vacib idi. Sonra nesh oldu. Fakat eti yenilen hayvanı kesmek için bıçağı ariyet olarak
kasaba vermek vaciptir. Bir de hava çok soğuk ve ya çok sıcak olursa, çıplak olan kimseye elbise,denize veya kuyuya düşmüş bir kimseyi
muhafaza etmek için çalışan kimseye ip vermek yine vaciptir. Gay-rimeşru şeylerde iare vermek haramdır. Örneğin; ihramda olan kimseye avı
kesmek için ariye olarak bıçak vermek haramdır. Ariyenin meşruiyeti: Kitab, sünnet ve icma ile meşru kılınmıştır.
Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Veyl o namaz kılanlara ki namazlarından gafildirler; onlar ki gösteriş yaparlar. Onlar ki maunu (en ufak bir yardımı) men ederler. 
[38]

Maun'u menetmeyi azaba, helaka uğrayan kişilerin sıfatı olarak zikir olmuştur. Cumhur müfessirlere göre maundan maksad; kova, çanak, çömlek,
iğne, balta, keser gibi şeyleri emanet olarak vermenin meşru ve matlup olduğuna delalet eder. Müfessirlerin hemen tamamı maundan maksad, bir
kimsenin komşusuna makas, iğne, keser, balta, kırbaç, bakraç ve benzeri şeyleri ariye olarak vermek olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunların
manasında olan her şey de bunlara ilhak edilmiştir. Ariye'nin meşru olduğuna başka bir ayet ise şöyledir:

İyilik ve tevazuda birbirinize yardım ediniz. 
[39]

İmkanı olduğu halde, ariyet isteyen kimseyi boş çevirmek büyük günahtır. Ariyenin meşru olduğunun sünnetten delili ise, Enes'in rivayet ettiği şu
hadistir.
Buhari ve müslim'de zikrolan rivayete göre: Peygamber (s.a.v.) Ebu Talha'dan iare olarak bir at almış ve ona binmiştir. Ebu Davud güzel bir isnadla
kaydettiği rivayete göre: "Peygamber (s.a.v.) Safvan b. Ümey-ye'den ödünç olarak bir takım zırhlar almış o: "Bunları gasbederek mi alıyorsun ya
Muhammedi" diye sorunca şöyle cevap vermiştir: "Hayır!
Gerekirse tazminatı ödenecek, ariyet ödünç olarak alıyorum." Bu hadis Ahmed, Buhari ve Müslim, Enes b. Malik'ten rivayet etmişlerdir.
Başka bir hadiste ise Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Her kimin işletmediği bir arazisi varsa onu hibe etsin veya ariye olarak (müslüman bir kardeşine) versin. 
[40]

Konuyu işlerken birçok hadis zikredilecektir. Bu hadisler ariye'nin meşruiyetine delalet edildiği gibi, ariyenin hükümleri de açıklamaktadırlar.
İcmaa gelince: İslâm alimlerinin tümü ariyenin meşru olduğu hususunda ittifak etmişlerdir ve müslümanlar her zamanda ariye akdi yapmışlardır.



Ariyenin meşruiyetinin hikmet ve sebebi ariyenin meşru kılınmasının nedeni, Allah Teâlânın müslümanlar arasında emrettiği yardımlaşmanın
ariye yoluyla tahakkuk etmesidir. Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

"İyilik etmek ve (fenalıktan) sakınmak hususunda birbirinizle yardımlasın. 
[41]

İslâm dini kolaylığı ve yardımlaşmayı genel prensip olarak kabul ettiği için halka yardımlaşmayı emretmiş ve kolaylık olması için ariyeyi meşru
kılmıştır ki insanlar birbirlerinin eşyalarından istifade etsinler. Öyle bir yardımlaşma mal sahibinin izni ve rızasına bağlı olmalıdır. Ariyenin meşru
kılınması maslahati celb, belayı defetmek, sıkıntıyı ortadan kaldırmaktır. Zira halk birbirini yardımına koştukları müddetçe Allah da onlara yardım
eder. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
Kul, kardeşinin yardımına koşmakla, dünyada yapılan iyilik ve ihsandan başka hiç bir şeyin yarar sağlamadığı bir günde kendilerini azap ve ikabdan
korumuş olurlar."
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Zekat ve diğer haklarını ödemeyen deve, sığır ve davar sahipleri kıyamet gününde, onlar (tarafından çiğnenip boynuzlanmak) için düz ve geniş bir
alana oturtulacak, sert ayaklıları sert ayaklarıyla onu çiğneyecek, boynuzlu olanları da boynuzlanyle onu süsecekler. Boynuzluların arasında o gün
hiç boynuzsuz veya boynuzu kırık bulunmayacaktır. Ey Allah'ın Rasûlü! Bunlardaki hak nedir. Döllük olan erkeklerini ihtiyaç vaktinde emanet
vermek kova ve bakraçların ariye olarak vermek, ihtiyaç sahiplerine bu hayvanların sütü, yünü ve iş yapmasından faydalanmaları için muayyen bir
müddette emanet vermek, sürüler su başlarına getirildiğinde orada bulunan muhtaçlara ve yolculara sütlerinden ikram etmek Allah yolunda

sırtlarına binmek ve yük yükletmek. 
[42]

Hanefllere göre iarenin rüknü, müir (ariyet verenjin icabından ibarettir. İcap, muirenin "ben sana bu şeyi iare (ödünç) olarak verdim" yahut da
"sana bu elbiseyi, bu evi meniha olarak verdim" veya "bu araziyi sana (meyvesini) veriyorum" demesi gibi ifadelerle meydana gelir. Bu sözlerdeki
icapta iare lafzı sarihtir. Minha yani meniha olarak vermek ise, insanın bir süre kendisinden yararlanacağı bir bağıştır. Bundan sonra bunu asıl
sahibine iade eder. Müstair (ariyet alanjın kabulü ise Hanefılerin Cumhurunun görüşüne göre kıyasa göre rükün olması lazımdır. Fakat istihsanen
rükün değildir. Şafîilere göre iare akdinin dört rüknü vardır:
1- Muir (eşyayı iareye veren kişi).
2- Müstair (iare yoluyla eşyayı isteyen kişi).
3- Siga.
4- İare olarak verilen mal.
Bu rükünlerin herbirinin de şartları vardır: şimdi bu şartların izahatına çalışalım :
1- Muir (bir şeyi ariye yoluyla başkasına veren kişi). Ariye veren kişide şu şartların bulunması lazımdır.
a) Ariye veren kişi vermiş olduğu malın menfaatine sahip olmalıdır. Örneğin; kendisine vakıf veya vasiyet edilen bir malı veya kiraladığı bir malı
ariye olarak verebilir. Zira bunların menfaati onun mülküdür. Buradaki olan menfaat ariye menfaate dönüşür. Bunun için müstair (ariye yoluyla
birşey istiyen kişi) almış olduğu malı istiare yoluyla başkasına veremez. Zira müstair o malın menfaatine sahip değildir. Zira kendisine yalnız o
maldan yararlanma mubah kılınmıştır.
b) Teberru ehliyetine sahip olmalıdır. Delinin veya çocuğun malını ariye olarak vermesi sahih değildir. İflastan veya sefihliğinden hacr altına  
alman kişinin de malım ariye olarak vermesi sahih değildir. Zira bunlar da teberru ehli değildirler.
c)  Malını ariye olarak veren kişi kendi rızası ile vermelidir. Malını ariye olarak vermeye zorlanan kişinin ariyesi sahih değildir. Zira Rasûlü Kibriya
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir müslümanın malı başka bir müslümana ancak kendi rızasıyla verirse helal olur. 
[43]

2- Müstair (iare yoluyla eşyayı isteyen kişi). Mustairin şartlan şunlardır:
a) Akidle kendisine yapılan teberruya ehil olmalıdır. Yani sözü şeriata uygun olmalıdır. Şu halde çocuğun ve delilin iaresi sahih değildir. Zira
bunların sözleri muteber ve meşru değildir. Fakat bunların velileri onların namına mallarını iare yoluyla verebilir.
b) Mustairin belli olması gerekir. Eğer belli olmazsa anye sahih değildir. Örneğin; müstair iki kişi olursa veya müstair cemaatlar gibi olursa bu
malımı herhangi birinize ariye olarak verdim veya içinizden birine kitabımı ariye olarak verdim" dese ariye sahih değildir. Zira burada müstair
meçhuldür.
3- Siga. Ariye akdinde siğa, icab ve kabulden oluşan ariye akdine delalet eden lafızdır. Ariye akdinde, ariye veren ile ariyeyi talep eden kişilerin
ikisinin birden lafızları şart edğildir. Onlardan birinin lafzı, ötekinin de o malı kullanmayı kendisine helal kılındığına delalet eden fîiliyet-leridir.
Ariyede akdin sahih olması için taraflardan birinin lafzı şarttır. Eğer ariye veren kişi, "şu kitabı al, oku veya bu kitabı ariye olarak verdim" dese,
müstair de onu teslim alsa, iare sahih olur veya müstair "bana şu kitabı ariye olarak ver" dese, kitap sahibi de kipabı ona teslim etse, ariye sahih
olur. Sigada tetabuk şart değildir. Örneğin; biri "bana şu malı ariye olarak ver" dese, öteki de bir müddet sonra verse, ariyeye razı olan kişinin onu
reddettiğine delalet edecek bir şey yoksa, ariye sahih olur. Bir vakitle sınırlandırılan veya bir şarta bağlanan iare de sahih olur. Örneğin; mal
sahibinin birkişiye "eğer içinde oturan adam çıkarsa, şu evimi sana bir sene oturmak için ariye olarak verdim" dese, ariye sahih olur. Zira iare
temlik akdi değildir. Bunun için şart ve sınırlamayı kabul eder. Çünkü ariye, sadece menfaatin mubah kılınmasıdır.
4- İare olarak verilen mal (mustear). Ariyet alınan, menfaati mubah kılan maldır. Bu malda şu şartların bulunması gerekir:
a) İare yoluyla verilen malın menfaati, veren kişinin mülkü olmalıdır. Şu halde bir malı iare yoluyla alan kişi onu başkasına iare olarak veremez.
b) İare yoluyla verilen mal kendisinden faydalanılması mümkün olan mallardan olmalıdır. Bunun için soğuktan korumayan, güneşin hararetinden,
avret yerlerini kapatmayan, çürük-yırtık elbiseleri iare yoluyla vermek sahih olmaz. Devamlı bir hastalığı olan bir hayvanı veya motoru olmayan
bir arabayı binilmek için ariye olarak vermek de sahih değildir. Çünkü ariye akdi menfaata bağlıdır. En sahih kavle göre ariye olarak verilen malın
menfaatinin verildiği zaman mevcut olması şart değildir. Örneğin; eğer küçük bir tay binilmek için ariye olarak verilirse, akid sahih olur.
c) Ariye olarak verilen mal İslâmî ölçülere göre mubah olmalıdır. Bunun için levh (oyun) aletlerini ariye olarak vermek sahih değildir. Bir kadına,
yabancıların yanında süs olarak kullanılan süs eşyalarını ariye olarak vermek sahih değildir. İçki koymak üzere bir kabı, domuzu kesmek için



bıçağı, masum bir kişiyi öldürmek için bir silahı ariye olarak vermek sahih değildir. Zira İslâmî ölçülere göre bu şekilde istifade etmek kesinlikle
sakıncalıdır. Ariye olarak verilen mal, araba, ev, elbise, kab ve bunlar gibi noksan olmayan mallardan olmalıdır. Eğer o mal kullanmakta
noksaniyeti olursa, o malın ariyesi sahih değildir. Bunun için sabun, mumu ve bunlar gibi maddeleri ariye olarak vermek sahih değildir.
 
Ariyet İle İlgili Bazı Hükümler
 
1- Tazminat Hakkı:
 
Bir kişi, ötekiden bir şeyi ariyet yoluyla alırsa, musterian yanındaki olan mal teminatlıdır. Zira kendi menfaati için diğerinin malını almış olduğu
için telef olursa, isterse kendisi kullanırken olsun, ister başka bir sebeple olsun, ister taksiratı olsun ister olmasın, ödemesi lazımdır. Zira o
başkasının malını kendi menfaati için almıştır. Ariyet ne kadar semavi bir afetle bile olsa yine tazminat gerekir. Telef olunduğu günün kıymetiyle
tazmin edilir. Önceki alış fiyatıyle tazmin edilmez. Fakat mu-irin izni ile verilen kullanım nedeniyle kıymeti azalırsa veya yıpranırsa, tazminatı
verilmez. Fakat başka bir işte kullanırsa o zaman tazminat gerekir. Örneğin; arabayı binmek için vermişse, o da yük için kullanırsa o zaman
tazminat lazımdır. Ancak ariye aldığı malı kullandığı yer, mala, sahibinin kullanılmasına izin verdiği yerden daha az etki yaparsa, kullanabilir.
Şayet mal sahibi verdiği malın kullanılmasına kayıtsız olarak izin vermişse, o zaman o maldan normal bir şekilde istediği yerde istifade edebilir.
Mal sahibi kullanılmayacak yerleri belirtirse, orada kullanmak mala az etki yapsa dahi orada kullanılmaz. Mal sahibi arazisini mutlak şekilde ariye
olarak verirse, ariye alan kişinin o araziye bina yapması, ekin ekmesi, veya ağaç dikmesi caizdir. Fakat arazi sahibi arazisini ağaç dikmek veya bina
yapmak için ariye olarak verse, o araziye ekin ekilebilir. Zira ekin ağaç veya bina kadar araziyi yıpratmaz. Arazi sahibi arazisine ekin ekmek için
ariye vermişse o araziye ağaç dikilmez. Bina yapılmaz. Zira ağaç dikmek ve bina yapmak, ekin ekmekten daha fazla ariziyi yıpratır. Ariye olarak
aldığı bir motosiklete vekilini veya işçisini bindirip ondan o şekilde istifade edebilir. Fakat vekili veya işçisi kendisinden daha ağır olmamalıdır.
 
2- Yararlanma Sınırı:
 
Ariyet olarak alman şey, sahibinin izin verdiği sınır içinde kullanılmalı bunun ötesinde kullanma hakkı yoktur. Ariyet verilirken kullanma alanı
sınırlandırılıp tayin edilmezse, o şey örf ve adete göre kullanılır. Örneğin; oturmak için bir evi ariye olarak alan kişi orada demircilik ve
marangozluk yaparsa ve yemekte kullanılan kapları ariye olarak alıp onlarla kum veya taş taşırsa, malda da bir noksanlık ve kusur meydana gelse,
bunu tazminatı gerekir. Yine mal sahibi malım istedikten sonra ariye alan kişi onu kullanmaya devam ederse ve malda bir noksanlık meydana gelse
ve telef olursa, o malın tazminatı gerekir. Hatta mal sahibi, istedikten sonra veya kullanma müddeti bittikten sonra normal şekilde kullanırken
malda meydana gelen noksanlıkları da ariye olarak alan kişi ödemek zorunda olur. Zira musteir o malı izinsiz olarak kullanmıştır.
 
3- Ariye Olarak Verilen Malın Masrafı:
 
Örneğin; çalıştırmak için verilen bir hayvanın yem masrafı veya oturmak için verilen evin tamir masrafı, malı ariye olarak veren kişiye aittir. Malı
ariye olarak veren kişi ister o malın sahibi olsun, ister onu kiralamış da ariye olarak vermiş olsun hüküm değişmez. Zira malın masrafı mülke
tabidir. İare ise malik tarafından malın menfaatinin teberru edilmesi demektir. Malın malikine ariye mukabilinde bir şey vermek vacip değildir.
Ariye alman malın kullanma süresi sona ererse veya ariye akdi fesh edilirse, o malı sahibine götürüp teslim etmek vaciptir. Eğer götürme masrafı
olursa, o masraf ariye alan kişiye aittir. Vacibi yerine getirmek için lazım olan şey de vaciptir. O şey ise harcamada vacip olur. Zira Rasûlü Ekrem
(s.a.v.) sözü de buna delalet etmektedir.
Bir şeyi emanet olarak alan kişi, onu sahibine verinceye kadar o maldan sorumludur."
Yani aldığı malı sahibine teslim edinceye kadar yapılan harcamalar ona aittir.
Safvan b. Umeyye'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber Safvan'a şöyle demiştir:

"Geri vermek üzere emanet olarak aldım. 
[44]

Eğer kira ile bir araba alınır da kira müddeti zarfında başkasına ariyet olarak verilirse, araba kiralayan kişiye değil de mal sahibine teslim ediliyorsa
geri götürme harcaması mal sahibine aittir. Burada ariye-nin mutlak şekilde verilmesiyle bir zamanla sınirladınlması arasında fark yoktur. Fakat
arazi bir zamanla sınırlandırılarak ariye verilmişse, ekin de tayin edilen zaman içinde yetişmemişse, bu da ariye alan kişinin kusuru sebebiyle
olmuşsa, örneğin; tohumu geç atmışsa veya sel ve kar sebebiyle tohum atması gecikmiş de arazi sahibi, ariye ariye alan kişiyi ekini kaldırıp araziyi
tesviye etmeye ariye alan kişi bundan zarar görse dahi, zorlayabilir. Zira araziyi ariye olarak alan kişi, sının aşmış, zulüm işlemiştir. Zira Rasûlü
Zişan (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Haksız yere başkasının yerine ağaç dikenin hakkı yoktur. 
[45]

4- Ariye olarak alınan mal, örf ve adette nasıl teslim ediliyorsa, sahibine o şekilde teslim edilmelidir. Örneğin; bazı eşyalar genel olarak sahibinin
evine götürülür veya sahibinin vekiline teslim edilir. Kıymetli mücevherler genel olarak sahibinin eline teslim edilir. Ariye olarak alınan ev, arazi
ve bunlar gibi gayr-i menkullerin tahliye edilmesi, sahibine teslim etmek sayılır. Ariye alan kişi, aldığı malı mal sahibine verdiğini iddia ederse, mal
sahibi de bunu inkar ederse, yeminle beraber mal sahibinin sözüne itibar edilir. Zira inkar eden odur.
Hanefilere göre: Muir ariyetin tazmini musteire şart koşarsa bu şart batıl olur. En sağlam görüş de budur. Zira vediada da durum öyledir. Rehinde

tam inat olmama şartının koşulması da böyledir. Zira bu şart ile aktin gereğinde değişiklik yapmaktadır. 
[46]

Müstear (ariyet alınan) müsteirin elinde kullanma halinde de kullanma halinin dışında da bir emanettir. Bir taksirat olmadıkça kesinlikle bir
tazminat yoktur. Vedia ve icarede olduğu gibi. Zira kişinin bir fiili olmadığı tazminatını gerektirici bir iş yapmadığ sürece, tazminat ödemesi lazım
gelmez. Zira şu şekildeki bir kimse başkasının malını korumaktatır. Bu ise, mal sahibi için bir iyiliktir. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:



"İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi?" (Rahman, 60) Hanefî, Şafii ve Hanbelilere göre; müsteirin lehine sabit olan mülkiyet, gayb-i lazım
bir mülkiyettir. Tıpkı hibede sabit olan mülkiyet gibi. Şu halde müstairin dilediği her hangi bir vakitte onu geri vermek hakkı vardır. İare ister
mutlak olsun ister mukayed olsun fark yoktur. Fakat muir, iare alan kimseye, ariyetini geri istemesi halinde zarar görecek herhangi bir iş için izin
vermemiş veya ariyet lazım özelliğini taşımamış olmalıdır. Örneğin; iddet bekleyen bir kadının oturması için ariyet olarak bir yer istiare etmiş
kimseden muirin o yeri geri istemek hakkı yoktur. Ölüsüne saygı göstermek için bir cenazeyi defnetmek için ariyeten arazi vermiş ise muirin
ölüsünün defnedildiği ve müsteirin geri verme imkanı olmayan yerde rücu etmesi (ariyetini geri istemesi) defnedilenin toprak olmak suretiyle eseri
kayboluncaya kadar caiz değildir. Delilleri şudur: Ariyet Hz. Peygamberin (s.a.v.) şu emri ile caiz bir akittir:
Ariyet tastamam ödenir. Minha geri verilir. Borç ödenir, kefil ise kefaletini öder, denilmektedir." Tirmizi, "hasen bir hadistir" derken, İbni Hibban,
sahih olduğunu söylemiştir.
Bir kimse tarlasını bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere ariyet olarak verse, ariyet alan tarafından bina yapıldığı veya ağaç dikildiği taktirde tarla
sahibi ariyetten dönemez. Ancak ariyet alana binanın ve dikilen ağaçların sökülmüş olarak kıymetini ariyet alana verir veya (yapılan şey)
söküldüğünde bir işe yarayacaksa sökmesini emreder. Ariyet vermenin belirli bir süresi varsa süre bitmeden dönüş yapamaz. Süre bitince yukarıda
geçtiği gibi ariyet veren ariyet mal üzerinde yapılan şeyin bedelini verip onu kendisine almakla, yapılan şeyi söktürmek arasında serbesttir.
Ebu Hanife (bu hususta) şöyle diyor:
Ariyet için bir vakit belirlenmiş ise ariyet verenin ariyet alana yaptığı şeyi söktürmeye hakkı vardır. Aksi halde süre bitmeden sökmeye mecbur
tutamaz."
Şafii ve Ahmed b. Hanbel'e göre tarlayı ariyet veren sökmeyi şart koşmamış ise, ariyet alan sökmeyi tercih ederse, söker, sökmeyi tercih etmez ise,
ariyet veren kıymetini ödeyerek (dikilen ağaç veya yapılan binaya) sahip olmakla, söktürüp eksilmeden doğan zararı öder. Ariyet veren bir tercihte
bulunmazsa ve ariyet alan gereken ücreti bolca (gereken) verirse söktüremez.
 

KIRKINCI BÖLÜM
 

VEKALET
 
Vekalet'in tarifi ("vav" harfi fethi ile yani vekâlet ve kesri ile yani vikalet şeklinde okunur.) Lugatta mutlak olarak kullanıldığı zaman "korumak,
hıfz etmek manası kast edilir. Nasıl Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
Ve dediler ki: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!"
Yani ne güzel koruyucudur. Bir başka yerde:

Ondan başka hiç bir ilah yoktur. Sen onu vekil et. 
[47]

 manası, koruyucu olarak onu bil! demektir. Aynı zamanda vekil bazı evkatta da tevfiz yani
havale, telim manasına da gelmektedir.

Allah'a tevekkül ettim", "Tevekkül edenler artık Allah'a tevekkül etsinler. 
[48]

Yine Allah (c.c.) Hud (a.s.)'dan haber vererek şöyle buyurmaktadır: dedi ki: "Ben benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. 
[49]

Yani ben Allah'a dayandım, güvendim ve ben kendi işimi o'na havale ettim demektir. Hanefllere göre şer'i vekalet: Caiz ve belli olan bir tasarruf
hususunda insanın kendisinin yerine bir başka kimseyi bırakmasından ibarettir. Şafîilere göre vekaletin şer-i tarifi ise, bir kişinin yapabileceği ve
vekaleti kabil bir şeyi hayatta iken başkasına bırakmasıdır. Buradaki hayatın kaydı ise, vasiyetten ayırmak içindir. Hanefilere göre vekaletin rüknü
icap ve kabuldür. İcap; müvekilin sözleridir. Örneğin: "Şunu yapmak için sana izin veriyorum" veya "ben, bu iş için seni vekil kıldım" veya "bunu
yap" ve bunlara benzeyen sözler söylemesidir. Kabul ise, vekil tarafından olup; "kabul ettim" veya kabulün yerine geçecek diğer sözlerin

söylenmesidir. 
[50]

Fakat kabulün lafzı şart değildir. Zira vekilin tayini bir mubah kılma ve bir hacri yani kısıtlamayı kaldırmaktır. Bunun için yemeğin (misafirlere)

mubah kılınmasına benzemektedir. 
[51]

Vekaletin derhal veya daha sonra kabul edilmesi fakihlerin ittifaklarıyle caizdir. Zira Peygamber (s.a.v.)'in tayin ettiği vekillerin kabulleri fîlleriyle
olmuştu ve onların vekaletinden bir zaman sonra ile meydana gelmiştir. Eğer icap ve kabul meydana gelmezse vekaletin akdi sahih değildir.
Cumhura göre vekaletin dört rüknü vardır:
Müvekkil (vekil belirten-vekalat veren) Vekil, müvekkelünfih (hakkında vekalet verilen şey) ve Sigra'dır.
Devr-i vekalet, Hanbelilere göre sahihdir. Örneğin; "ben seni vekil tayin ediyorum, seni azlettiğim her seferde veya sen her azledildiğinde ben yine
seni vekil ediyorum" veya "sen benim vekilimsin" demek olur.
hanefî ve Hanbelilere göre vekalet, şartsız sahih olduğu gibi, şarta bağlı olarak da sahihdir. Örneğin; "Ali geldiği zaman bu çantam, satmak için sen
benim vekilimsin" demek gibi. Bu şarttan evvel vekilin vekaleti sahih değildir. Vekaletin bazen müstekbeldeki bir zamana izafe edilmesi de
sahihdir. Örneğin; "Yarın bu ceketimi satmak için seni vekil olarak bırakıyorum" demekg ibi yarından evvel vekil olmaz.
İmam Şafiiye göre vekalet zaman veya sıfat çeşidinden bir şarta bağlı olursa sahih olmaz. Örneğin; "Ali gelirse veya aybaşında seni bu işten vekil
tayin ediyorum" demek gibi. Bunun sahih olmadığına sebep şudur: Vekalet batıl olmasında cehaletin etkili olduğu akitlerden biridir. Bir de vekalet
aynı zamanda alış-veriş, icare vb. Onlarda şarta bağlanması caiz olmadığı takdirde burada da caiz değlidir. Fakat vekil tayin etme, vasiyetten
farklıdır. Zira vasiyette bilgisizliğin aldatıcılık vasfı te'sir etmez. Fakihler bir ay veya bir sene gibi bir zaman ile vekaletin süresinin tayin
edilmesinin sahih olarak üzerinde ittifak etmişlerdir. Zira vekalet ihtyaca göredir. Vekalet ister ücretli ister ücretsiz olmak üzere sahihtir. Zira
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) amillerini (zekat toplama memurları) zekatları kabz etmek üzere gönderir. Ve onlar için çalışmalarının karşılığı bir ücret
verirdi. Yine Buhari ile Müslim'de yer alan Ebu Humeyd'es-saidi'nin şu rivayeti vardır:
Peygamber (s.a.v.) Ezdlilerden İbnü'l-Lutbiyye diye bilinen bir adamı zekat toplamak üzere vazife onlara vermiştir."



Yine Buhari ile Müslim'de yer alan ve Hz. Ömer'den gelen rivayete göre o İbni's,Sa'di adındaki birisini zekat toplamakla vazife vermiştir. E-bu
Davud'daki rivayete göre Peygamber (s.a.v.) Ebu Mes'ud'u zekat toplayıcı olarak onlara vazife vermiştir. Bunun için Hz. Peygamber (s.a.v.) amca
çocukları şöyle demiştir:
Zekatları toplamak üzere bizleri göndersen de onlann sana (tahsil ettiklerini) ödedikleri gibi biz de ödesek ve onlann aldıklan ücreti biz de alsak."
Bir de vekalet bağlayıcı bir akit değildir. Onun için vekilin onu yerine getirmesi üzererine vacip değildir. Bunun için vekalette ücret almak caiz
olur. Şehadet ise böyle değildir. Zira şahidin onu yerine getirmesi o-nun için farz olan bir vazifedir. Eğer vekalet ücretsiz olursa, o zaman vekil
tarafından bir iyiliktir. Eğer vekalet ücret mukabilinde olursa, o zaman onun hükmü icare akitleri gibi olur. Vekil bu ücreti, eğer dikilen bir elbise
gibi olursa, o zaman onu müvekkiline teslim etmekle kendi hakini kazanır. Şu halde hangi vakit ile o elbiseyi dikilmiş olarak teslim ederse o vakit
ücretini alır. Eğer hac veya alış-veriş konusunda vekalet verilirse bunu yaptığı takdirde ücretine hak kazanır. Fakat alış-verişte ne kadar semeni kabz

etmese de bile yine hüküm aynıdır. 
[52]

Eğer vakelet ücretle olursa müvekkil vekiline, tayin edilen müddet bitmedikçe vekaleti bırakamaması gerekir. Onun tersi ise, ücret vermi-yeceği
şartını koşması caiz olur.
Hanefilerle Malikilere göre umumi vekalet caizdir. Zira müvekkilin sahip olduğu her meselelerde ve vekaletin caiz olduğu mallarda ve mallardan
başka bütün tasarruflarda vekalet caizdir. Zira bu meselede büyük hile ve aldanma vardır. Şu halde hususi vekaletin sahih olduğu üzerinde fakihler
ittifak etmişlerdir. Vekalette çoğunlukla rastlanılan asıl durum da budur. Meşruluğu; kitap, sünnet ve icma ile vekalet caizdir. Vekaletin
meşruiyetine delalet eden ayetler şunlardır:

Şimdi siz birinizi bu gümüş paranız ile şehre göndersin de baksın, hangi yemeği daha temiz bulursa ondan size bîr nzızk alıp getirsin. 
[53]

Bu ayet alış-veriş konusunda bir vekalettir.

Cenab-ı Allah (c.c): "Kocanın ehlinden bir hakem, kadının ehlinden de bir hakem gönderiniz.
[54]

  buyurduğunda da vekaletten söz edilmektedir.

Diğer taraftan; "Benim bu gömleğimi alıp götürünüz.
[55]

 ayeti ile yine Allah (c.c.) bize naklettiği Hz. Yusuf un: "Beni yeryüzünün hazinelerinin

başına getir.
[56]

 ayetinde de vekaletten edildiği söz gibi: "Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlerin, miskinlerin ve onun üzerine

çalışanların (amillerin)dir. 
[57]

 buyruğunda kendilerinden söz edilen kimseler, imamın (İslâm devlet başkasının) zekatı tahsil etmek üzere
gönderdiği zekat toplayıcılarıdır.
Burada şanı yüce Allah zekatların toplanması için çalıştırılması sureti ile çok kimselerin vazifelendirilmesini caiz kılmıştır. Bu da hak sahipleri
namına bir vekalet hükmündedir. Vekaletin meşru olduğu hususunda birçok hadis varid olşutur. Onlardan biri siyer ehlinin rivayet ettiği şu
hadistir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Amr b. Ümeyye ed-Damri'yi, Ümmü Habibe Remle binti Ebu Süfyan'ın nikahına talip olduğunu bildirmek üzere vekil tayin
etti. Hz. Peygamberin mevlası Rafi' şöyle rivayet ediyor:

Rasûlüllah (s.a.v.) ihramdan çıktıktan sonra Meymune ile nikahlandı ve gerdeğe girdi. Peygamber ile Meymuna arasında ben elçilik yaptım. 
[58]

Urve el-Bariki şöyle rivayet ediyor:
Rasûlüllah (s.a.v.) bana bir dinar vererek bir koyun almamı emretti. Ben o dinar ile iki koyun satın aldım. Onlardan birini bir dinara sattım, diğer

koyun ile bir dinarı da peygambere getirdim. Durumu anlatınca peygamber bana "Allah senin alış-verişinde bereket kılsın" diye dua etti. 
[59]

Peygamber (s.a.v.) Hakim b. Hızam'ı kurbanlık almak üzere vekil tayin etmiştir. İcmaya gelince: Ayet ve hadislerin, meşruiyetine delalet ettiği
vekalet hususunda alimlerin tümü icma etmiştir. Vekaletin meşruiyetinin hikmeti: İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermektir. Zira Allahu Teâlâ,
insanlan nimet, yetenek ve göç hususunda farklı yarattığında kesinlikle kuşku ve şüphe yoktur. Aynı zamanda bütün insanlara nzık kapılan
açmıştır. Herkese bir veya bir kaç maişet yolu göstermiştir. Bununla beraber bazı insanlara işlerini başa götürmek için, tecrübe, yetenek ve güç
verilmiş halde yine de işlerin çokluğundan dolayı yardımcıya ihtiyacı vardır. Diğer kısımlara da tecrübe, yetenek ve güç verilmemiş; öyle insanların
işlerini başa götürmek için ötekilerden daha fazla ihtiyacı vardır.
Bir kısım insanlara da yetenek ve güç ne kadar verilmiş ise de, fakat bazı işlerde tecrübesi yoktur. Bir kısım insana da hakka sahib veya haklı
olduğu halde, fakat hakkını tesbit etmek için veya kendi davasını meydana getirmek için bir bilgisi yoktur. Hele bazısının hışmı hücceti kuvvetli
olduğu için, haksız olduğu halde kendini haklı olarak göstermektedir. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü insanın başkalarına ihtiyacı olur.
İşlerin yürümesi, ihtiyaçların karşılanması, sıkıntıların giderilmesi, muamelelerin kolaylaşması için maslahat, vekil tayin etmeyi gerekli kılmıştır.

Zira Allah'ın şeriatı zorlukların kaldırılması için gelmiştir. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: (Allah) size dinde güçlük kılmadı. 
[60]

Vekalette asi olan ibaredir. Mendub olan işlerde vekalet tutmak menduptur. Mekruh olan işlerde ise mekruh, haram bir işte ise haram olur. Fakat bir
kişiden zararı defetmek için vekalet tutmak vacip olur. Örneğin, yiyeceğe muhtaç olup onu satın almada aciz olan bir kişiye olmak vaciptir.
Şafiilere göre vekaletin rükünleri dörttür.
1- Müvekkil (kendisine vekil tutan).
2- Vekil.
3- Siğa.
4- el-Müvekkilufih (kendisi için vekil tutulan mal veya tasarruf).
 
1- Müvekkil (Kendisine Vekil Tutan).
 
Hanefilere göre müvekkilin vekil tayin etitiği hususta tasarrufa malik olması ve aynı zamanda bu tasarrufun hükümlerinin onu bağlayıcı olması
şarttır. Bu kıyasa göre mümeyyiz olmayan ve delinin kendileri için vekil tutmak sahih değildir. Zira ehliyetin şartlarından birisi olan akıl onlarda



yoktur. Bir de tasarruf hükümleri bunlarda bağlayıcı değildir. Aynı zamanda mümeyyiz olan kişinin bizatihi malik olmadığı boşama, sadaka ve
bunlargibi. Kendisine mutlak olarak zararlı olan tasarruflar için vekalet vermesi de sahih değildir. Fakat teberrulan kabul etmek caizdir. Mümeyyiz
ticaret için velisi tarafından izinli ise, bu meselede onun vekalet vermesi sahihtir. Zira bu tasarruflarda bizzat o maliktir. Eğer tasarruflardan men
edilmişse, velisinin geçerli kılmasına bağlı olmak üzere vekalet vermesi sahih olur. Bunun gibi ticaret konusunda da öyledir.
İmam Şafiiye göre; mutlak olarak küçüğün vekalet vermesi sahih değildir. Zira ona göre küçüğün bu durumda herhangi bir tasarrufta bulunması
sahih değildir.
Malikilerle Hanbelilerin görüşü de aynıdır. Ebu Hanifeye göre müvekkilin vekalet verdiği şeyde tasarrufun caiz olmasını şart koşmayıp sadece
vekil için şart koşmuştur. Onun için bir müslümanin bir zimmi-yi rakı ve domuz alması için vekil tutmak caizdir.
Safilere göre müvekkil şer'an tasarruf etme hakkına sahip olduğu hususlarda vekil tutabilir. Kendisinin tasarruf etmesinin sahih olmadığı ve aslın
tasarrufa yetkisi olmadığı hususlarda ise, vekilin selahiyeti olmaz. Şu halde mal sahibi akil-baliğ ve hacr altında değilse, malında tasarruf yapmak
için vekil tayin etme hakkına sahiptir. Şu halde baba-de-de ve vasi gibi veya malın sahibi bunlardan başkasını kendisine vekil tutup o malda tasarruf
etmesini sağlayabilir. Akıl-baliğ olan kişi kendisini evlendirmesi için bir başkasını veli tayin tayin edebilir. Zira o onları evlendirme hakkına
sahipdir. Bunun için çocuğun veya sürekli baygınlık geçiren kişinin vekil tayin etmesi sahih değildir. Çünkü kendileri şer'an tasarrufta bulunmaya
salahiyeti yoktur. Kendileri tasarrufta bulunmaya yetkili olmazsa vekilleri tayin etmeleri de sahihdeğildir. Hacr altında olan bir kişi, malı satmak
için vekil tayin etmesi sahih olmaz. Zira kendisi bu tasarrufa ehil değildir.
Fasık bir baba kızını evlendirmek için bir vekil tayin edemez. Zira kendisi kızını evlendirme yetkisine sahip değildir ki bu hususta vekil tayin
edebilsin. Fasık olan bütün veliler için durum aynıdır.
Hanefi mezhebine göre fasık bir baba kızını evlendirebilir. Bir de akıl, baliğ kız, şahitler huzurunda kendini evlendirebilir. Hac ve Umre için ihrama
giren kişinin nikah akdi yapması sahih olmadığı gibi kendisinin nikah akdini yapması için başka birini vekil tayin etmesi de caiz değildir. Ancak
ihramlı olan kişinin "ben ihramdan çıktıktan sonra beni evlendir" diye birini vekil tayin etmesi caiz olur. Fakat gözleri kör olan kişi bundan istisna
edilmişitir. Zira kör olan kişi kendi malını satamaz aynı zamanda kendi için bir şey de satın alamaz. Bunun için zaruret olduğu için, kendine bir
vekil tayin etmesi kesinlikle caizdir. Çünkü vekil tutması caiz olmazsa o zaman çok şiddetli bir sıkıntıya maruz kalır.
 
2- Vekil.
 
Başkası tarafından tasarrufta bulunması için tayin edilen kişidir. Vekilliği hangi bir işte olursa olsun, tasarruf edebilme durumunda olması şarttır.
Şu halde kişi, yapması haram olan bir işte vekil olmaz. Zira insanın kendi nefsi için tasarrufta bulunması, başkası için tasarrufta bulunmasından
daha güçlüdür. Vekil tayin edilen kişi, o işte asaleten tasarrufta bulunamıyorsa, vekaleten o işte batırakı evla bulunamaz. Çocuk nafile hac için,
kurban kesmek için, zekat dağıtmak için vekil olabilir. Zira bu çeşit tasarrufları kendi nefsi için yapması caizdir. Kadın nikah akdinde vekil
olamaz. Zira kadın, kendi nefsi için nikah akdi yapmaları, helal değildir.
Mümeyyiz (baliğ olmamakla beraber iyiyi kötüden ayırdedebilecek yaşa gelmiş) olan çocuk vekil olabilir. Seleflere göre bu hususta müsamaha
göstererek mümeyyiz olan bir çocuğun sözüne itibar etmişlerdir. Çocuk, velime sahibinin davetini getirdiğinde ona itimad edilir. Fasık olan ve
müslüman olmayan kişilerde bu meselede çocuk gibidir. Şu halde bir kafir velime sahibinin davetini getirirse, velimeye icabet edilir.
İmam Nevevi: "Çocuk ile fasık'a veya kafir ile fasıka itimad etmenin caiz olduğu cihetinde ihtilaf yoktur. Vekilin sahih olması için vekil tayin
edilen kişinin belli olması da şarttır. Örneğin; bir kişi iki emlakçı-ya "sizden birine evimi satmak için vekalet verdim" dese, vekalet sahih olmaz. Bir
kişi "İsteyen kişiye, evimi satmak için vekalet verdim" dese, vekalet yine sahih değildir. Vekilin hükümde de adil olması şarttır. Eğer veliden veya
kadıdan ötürü vekaleti altında bulunan çocuğun malını satmak için vekalet verilmişse, adil olması şartır. Hanefi'ye göre mümeyyiz küçüğün
vekaleti ise ister ticaret meselede izin verilmiş olsun, isterse hacir altında olsun sahih olur. Zira vekil maksadını anlatabilmede müvekkilin yerini
tutar. Şu halde akılı ve mümeyyiz olan bir çocuk vekil olabilir. Zira Seleme'nin oğlu çocuk olduğu halde Peygamber (s.a.v.)'i (vekaleten)
nikahlamıştır.
Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre, küçüğün vekaleti sahih değildir. Çünkü o mükellef olmadığından, kendi adına tasarrufta bulunması sahi olmaz.
Fakat Şafiilerdeki sahih görülen görüşe göre mümeyyiz çocuğun bir eve girmek için kendisine verilmesi, bir hediyenin sahibine ulaştırılması, hac,
tatavvu, kurban kesmek ve zekat dağıtmak üzere vekil tayin edilmesinin caiz olduğunu açıklamışlardır.
 
3- Siğa.
 
İcab ve kabuldür. Sığanın iki şartı vardır: Birincisi, mal sahibinin, vekil tayin ettiğine delalet eden sarih veya kinaye bir lafız söylemesi gerekir.
Zira mükellef bir kişinin rızası olmadan onun adına tasarrufta bulunmak caiz değildir. Şu halde mal sahibinin "seni evimi satmak için vekil kıldım"
demesi sarih lafızdır. Mal sahibinin "seni evimin satışında kendi yerime kaim yaptım" veya "seni naib kıldım, sana haber veriyorum" demesi,
kinayi lafızdır.
Vekalette faks, telefon, yazı, mektup lafız yerine geçer. Vekil tayin edilen kişinin vekaleti kabul ettiğine delalet eden bir   şey kafidir. Burada lafız
şart değildir. Hatta ve hattaki bir fiil dahi yeterlidir. Zira vekil tayin etmek, tasarrufu mubah kılar. Örneğin, misafir için getirilen yemeğin mubah
kılınması gibidir ki misafir "ben kabul ettim" diye söylemesi şart değildir. İkincisi; vekaletin bir şarta bağlanmaması şarttır. Örneğin; kişi "Zeyd
seferden dönerse, falan işte benim vekilimsin" veya "Ramazan ayı gelse falan işte benim vekilimsin" Öyle şeylerde belirsizlik vardır. Bununla
beraber yine vekalet şahindir. Zira tasarrufta izin verilmiştir.
4- el-Müvekkilufih (kendisi için vekil tutulan mal veya tasarruf).
Kendisinde tasarruf edilecek nesne, vekilin sahibi adına tasarrufta bulunacağı şeydir. Burada da bulunması lazım gelen bir takım şartlar vardır:
a) Vekalet veren müvekkil, vekalet verdiği zaman vekalet verdiği hususta tasarruf hakkına sahip olmalıdır. Örneğin; velayeti altında bulunan
çocuğun evini kiraya vermek için vekil tayin edebilir. Zira o mal onun velayeti altındadır. Şu halde ileride alacağım evi satmak için seni vekil tayin
ettim" demesi sahih değildir. Veya bundan sonra evleneceğim falan kadını boşama hususunda seni vekil tayin ettim" demek caiz değildir. Fakat kişi,



mülkünde tasarruf etmek üzere birini vekil tayin ettikten sonra "mülkiyetime girecek olan mallar hususunda da vekilimsin" dese, vekalet sahih olur.
Bu gibi olan vekalet, kişinin ağaçlarının çıkacak meyvelerini satmak üzere seni vekil tayin ettim" demesi gibidir. Ki bu caizdir. Zira kişi
"meyvelerin aslı olan ağaçların sahibidir. Elindeki olan elbiseleri satmak için vekil tayin ettikten sonra "bundan sonra alacağım elbiseleri satmak
hususunda da vekilimsin" derse, mülkünde olmayan malların satışında da mülkünde olan mallara tabi olarak -vekalet sahibi olur. Bir kişiyi bir
eşyayı satıp onun parasıyle başka bir eşya almak üzere vekil tayin etmek caizdir. En meşhur kavle göre satın alma hususunda da vekalet akdi
sahihdir.
b) Vekalet meselesi olan iş, bir bakıma da olsa belli olmalıdır. Zira vekalet meselesi olan iş, her cihetinden belirsiz olursa, bu belirsizlik taraflar
arasında anlaşmazlığa ve zarara neden olur. Fakat vekalet meselesi olan işin her cihetten bilinmesi şart değildir. Çünkü izin her ciheten bilinmesi
çok zordur. Bir de vekalet de ihtiyaç sebebiyle meşruiyeti olmuştur. Bunun için vekalet konusunda müsamaha gösterilmesi lazımdır. Örneğin;
kişinin, bir şahsa mallarımı satmak, alacaklarımı tahsil etmek ve emanette bulunan mallarımı getirmek için seni vekil tayin ettim" dese bu vakelet
sahihdir. Her ne kadar malların miktarı, alacaklıların miktan ve kimin üzerinde oldukları, emanetlerin kimde ne kadar olduğu bilinmiyorsa da yine
de vekalet akdi sahihdir. Çünkü burada vakalet konusu olan iş bir bakıma bilinmektedir ve burada da zarar azdır. Eğer mal sahibi, bir kişiye, "seni
tüm işlerimde vekil tayin ettim" veya "sen benim vekilimsin" veya "her şeyi sana tevfîz ettim" istediğin gibi tasarruf et" dese, vekaletin akdi sahih
olmaz. Bu şekildeki olan vekalette zararın çok olduğu gibi, işlerde her cihette belirsizdir. Bunun için günümüzde umumi vekalet her cihette
belirsizdir. Bunun için günümüzde umumi vekalet diye isimlendirilen vekalet tarzı İslâmî ölçülere göre sahih değildir. Çünkü bu çeşit vekalette
zararın çok olması zahirdir. Bir de vekilin tasarruf ettiği hususlarda müvekkilin nzası olmaz.
Bir kişi Ali'yi vekil olarak tayin etse, fakat Ali vekaletini kabul etmezse, vekaleti batıl olur ama bir kişi bir kimseye yemek yemesi için izin verirse
fakat o kimse bu vekaleti reddederse, bilahare yemek yemeye gönlü olursa yiyebilir. İkinci izne ihtiyacı yoktur. Boşama yetkisi yalnız olarak
erkeğe verilmiştir. Fakat kadın boşamak için vekil olabilir. Şu halde bir kişinin vekaletini alıp eşini boşayabilir. Bir kimse kapalı bir evde kendisine
ait bazı eşyaları bulunur, o kendi eşyaları almak için de kapısını kırmaktan başka çaresi yoktur. Kendisi ancak o kapıyı kırabilir. O kapıyı kırmak
için başkalarını vekil yapamaz. Fakat yaşlı veya hasta olursa ya da çok şerefli ve itibarlı bir kimse olduğu için, kapı kırmak gibi şeyler kendisine
yakışmazsa, o zaman vekil tayin etmesi caizdir. Vekil, müvekkilin malını kendi nefsine satamaz. Fakat baliğ oğluna ve babasına satabilir.
Vekil olan kimse, müvekkilinin iznini almadan iş için bir vekil tutması sahih olmaz. Fakat gücü yetmeyen veya ona yakışmayan bazı şeylerde
izinsiz olarak bir emin vekil tayin edebilir. Vekil müvekkilden izin alarak bir vekil tayin etse, ikinci vekil, onun vekili olduğu için istediği zamanda
onu vekaletten alabilir, vekil emindir. Tasıratı olmazsa her hangi bir şeyin helakinden sorumlu değlidir. Bütün akdin ahkamı, müvekkile taalluk
etmez vekile taalluk eder. Müvekkil olmamak gibidir vekil ile müvekkilden birisi ölürse veya deli olursa veya bayılırsa vekalet akdi fesh olur.
Müvekkil, belli bir zaman veya mekan veyahut vekalet için bir şahıs tayin etmişse mutlak ona göre riayet etmek gerekir. Vekil olan kimse
müvekkilin satılık eşyasını kendine satamadığı gibi velisi bulunduğu çocuk, deli ve sefih için de satamaz. Fakat akil ve baliğ olan oğluna satabilir.
Cumhura göre teslim olmak, hak sahiplerine ulaştırmak, teslim etmek gibi mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bunlar; zekat, keffaret, nezir, sadaka,
edasından aciz kaldığı ve vasiyet etitği hac ve umre, hacda şükür kurbanın kesmesi, hac ve umre ihramında ihrama karşı işlediği kusurlarının cezası

olarak keseceği kurbanın kesimi. Kurban kesimi vb. ibadetlerdir. 
[61]

Malikiler hac için vekil tayin etmeyi kabul etmezler. Niyabeti kabul etmiyen işlerde vekalet sahih olmaz. Bunun için namaz, oruç, ha-desten taharet
gibi sırf bedeni ibadetlerde vekalet sahih değildir. Zira bu ibadetler, nefisle mücadele etme hususunda Allah tarafından insanları denemek için meşru
kılınmıştır. Bu imtihan ise vekaletle meydana gelmez. Kısacası kulların haklarından olan konularda vekalet caizdir. Allah'ın haklarından olan
konularda ise kefalet caiz değildir. Zira Allah Teâlâ'nın hakkı, belli bir ferdin maslahatı için değil aynı zamanda toplumun maslahatı içindir. Bu
genel birnizamdır. Ferdlerin hakkı da bunun içindedir. Bunun için bu haklar Allah'a nisbet edilmiştir. Zira bunun tehlikesi çok büyük, faydası da
geneldir. Öyle haklara Allah'ın hakkı denmiştir. Çünkü Allah yalnız olarak bu hakka müstehakür. Allah'tan başka kimse bu hakkı iskat edemez.
Katıksız olan ibadetlerde Allah'ın haklarından olduğu için onlarda vekalet sahih olmaz. Nasıl ki bunu daha önce de belirtmiştik. Had cezalan da
Allah'ın haklarındandır. Suçun ispatı için vekalet sahih değildir. Zira hadlerde aslolan ispat ve uygulama değil, hadlerin düşmesidir. Şu halde küçük
bir şüphe meydana gelse hadler düşer, bunları ispat etmek için vekil tutmak buna aykırı olur. Zira Allah Teâlâ küçük bir şüphe ile hadlerin
düşürülmesi emretmektedir. Fakat hadları uygulamak için vekil almak caiz ve sahihtir. Zira Ra-sûlü Ekrem (s.a.v.)'in zina suçu kesinleşen bir kişiyi

recmetmek için vekil tayin ettiği sabit olmuştur. İçki içen bir kişiye de hadd vurmak üzere Rasûlü Zişan (s.a.v.) bir vekil tayin etmiştir. 
[62]

Kulların haklarından olan hususlarda vekil tayin etmek fakihlerin ittifakıyle caiz ve sahihdir. Kulların haklarından maksad: Evlenmek, boşanmak,
almak, satmak, şirket kurmak, sulh yapmak ve benzeri gibi fertlere bağlı olan haklardır. Bu çeşit konularda vekaletin meşru ve sahih olduğuna dair
bir çok delil getirmiştik. Bu haklardan biri de bu hakların ispatı hususunda husumetlidir. Burada vekalet caizdir. Zira Hz. Ali (r.a.) kardeşi Akil'i
vekil tayin etmiş ve "Ebubekir (r.a.) onun için neye hükmederse, o benim üzerimedir" demiştir. Hz. Osman'ın (r.a.) katında da Abdullah b. Cafer'i
vekil etmiş ve husumette zorluk vardır. Şüphesiz şeytan husumet zamanında hazır olur, ben de o anda hazır olmayı hoş görmüyorum" demiştir.
[63]

Kısasta vekil tutmak kısasın ispat edilmesinde ve cezasının uygulanmasında vekil tutmak sahihtir. Zira burada kul hakkı daha galiptir. Kullar
öldürülen kişinin velileridir. Bunun için kısası ispat edebilir, hadd cezası yerine diyet alabilirler. Hanefılere göre hadlerin ispatı için vekalet vermek:
Eğer had hakim huzurunda açıklanması için davaya ihtiyacı olmayan zina ve şarap içmek haddi gibi bir had ise bunun ispatı için vekil tayin sahih
değildir. Zira bu şekildeki olan had, hakimin huzurunda delil veya ikrarı ile sabit olup hak sahibi tarafından bir daha dava açılmasına gerek yoktur.
Bunun için dava olmaksızın hisbe şehadeti bunda kafidir. Bunun neticesi şöyedir: Hakkında vekalet verilende onun zina ve şarap içme haddi gibi
dava ikamet etmenin şart olmadığı her hangi bir had olmaması şart aranır. Eğer hakkında dava açmayı gerektiren hırsızlık ve kazf haddi gibi bir
had olursa, Ebu Hanife ve Muhammed'e göre bunun için vekil tayin etmek, haddi gerektirici suça dair delil ikame etmek için caiz olur.
Ebu Yusuf a göre bu meselede vekalet vermek caiz değildir. Bu şekildeki olan had, ancak beyyine veya müvekkil tarafından ikrar ile sabit olur.
Şafiilere göre; Yüce Allah'ın hadlerinin ispatı için vekalet vermek caiz değildir. Zira öyle hadlerde hak, şanı yüce Allah'a aittir. Hanbelilere göre;
kısasın ve kazf haddinin ispatında müvekkilin huzurunda ve gıyabında vekalet vermek sahihtir. Zira bunlar insanlara ait haklar olup ve bu meselede
vekalet vermek ihtiyaca göre lazım ve elzemdir. Zina ve hırsızlık haddi gibi yüce Allah'ın halis hakkı olan hadlerde de bunların ispatı için vekalet



vermek caizdir. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) zina haddinin tatbiki için Üneys'e vekalet vermiştir. Hatta kendisine şöyle emir vermiştir: "Şayet itiraf

ederse onu recmet" Onu haddin ispatında da istifasında da vekil tayin etmiştir. 
[64]

Dört mezhep imamlarına göre hakimin (yöneticinin) yüce Allah'ın hadlerinin ve kısasın istifasında yani haddin yerine getirilmesi ve suçluya
uygulanması demektir. Hukukullah, Allah bu hususta hakkında değişmez bir ceza belirlemiştir. Kendisine karşı suç işlenmiş kimsenin bunda her

hangi bir müdahalesi yoktur ve uygulanması lazım gelen cezadır. 
[65]

Vekalet vermesinin caiz olduğu üzerinde ittifakları olmuştur.
Ebu Hanife ve Muhammed'e göre: hırsızlık ve kazf haddi gibi dava ikamesini gerektiren hadlerin istifası için hak sahibi tarafından vekalet verilmesi
halinde, eğer müvekkilin kendisi ve vekili haddin tenfizi esnasında hazır bulunursa vekalet caiz olur. Zira haddin yerine getirilmesini herkes güzel
bir şekilde meydana getiremez. Zira kalbindeki zaaf ve rikkat nedeniyle veya bu meseledeki bilgi ve malumatının noksanlığı nedeniyledir.
Bazılarına göre bu meselede vekalet vermek caizdir. Hanefilerin diğerlerine göre ise, cezayı yerine getirmesi için vekalet vermek caiz değildir. Zira
hadler şüphelerle bertaraf edilir. Müvekkilin hazır olmaması da bir şüphe olabilir. Şu halde şüphe ile beraber haddin yerine getirmesi caiz değildir.
Onun için müvekkilin -ki o mecniyyün aleyhtir- hazır olmadan haddin yerine getirmesi caiz değildir. Her dört mezhebe göre tazir konusunda vekil
tayin etmek caizdir. Vekilin, müvekkilin hazır olsun olmasın fark yoktur. Zira tazir kişinin hakkıdır. Şüpheler ile sakıt olmaz. Kısasın yerine
getirmesi için vekil tayin etmek caizdir. Şayet müvekkil aynı zamanda kısas hakkının takibinde yetkili olur ve hazır bulunursa caizdir. Fakat
müvekkil gaib olsa caiz olmaz. Zira hazır olursa katili affetmesi ihtimali vardır.
Şafiilere göre: Kısas ve kazf haddi gibi insanlara ait hakların istifasında, diğer mali haklarda olduğu gibi vekalet vermek sahihtir. Hatta bazen kazf
haddinde vekalet vermek vacip bile olabilir. Bu şekilde yol kesme haddinde böyle olabilir. Bu meselede müvekkilin hazır olması olmaması aynıdır.
Özet olarak, Malikiler, Şafiiler ve Hanbeliler, hasmın hazır olmaması halinde de hadlerin ve kısasın uygulanmasını caiz görürler. Hane-fîler ise
bunu caiz görmezler. Zihar olan bir masiyette vekil tutmak caiz değildir. Kendi hanımından zihar yapan kimse, vekil tayin etmez. Zira zihar bir
günah ve münkerdir. Şahidlik, yemin ve nezirlerde vekalet: Şa-hidlerde vekil tayin etmek caiz değildir. Örneğin; kişinin, bir başkasına falan
meselede benim yerime şahitlik yapmak üzere seni vekil tayin ettim" demesi caiz değildir. Zira bunun hükmü şahidin bilgisine bağlıdır. Ancak ve
ancak şahitlik, şahidin gördüğü veya duyduğunu ifade etmesidir. Bu ise, vekil için hasıl olmamıştır. Şehadet, şahidin bizzat kendisine bağlıdır. Şu
halde burada vekalet kabul edilmez. Eğer şahit, bir vekil tayin ederse vekil, şahidin şahidi olur. Yine nezir ve yeminlerde de vekil tayin etmek sahih
olmaz. Örneğin; bir kişi başkasına, "seni falan meselede benim yerime yemin etmek üzere vekil tayin ettim" veya "falan şeyi benim adıma
nezretmek üzere seni vekil tayin ettim" dese vekalet sahih olmaz. Çünkü burada Allah Teala'yı tazim etmek önemlidir. Ki bu, katıksız ibadete (sırf
bedeni olan ibadete) benzer. Bu da yemin etmesi gereken ve nezretmek isteyen kişinin bizzat kendisine bağlıdır. Bu bakımdan bu konularda vekil
tayin etmek caiz değildir. İla, Han, kasame ve zi-har konularında vakelet, yani vekil tayin etmek caiz değildir. Zira bunlar yemindir. Lian ise zaten
şehadettir. Şehadet olsun yemin olsun bunlarda vekil tayin etmek caiz değildir. Kasame, bir mahalle veya bir köyde kimin tarafından öldürüldüğü
belli olmayan bir kişi bulunduğunda o mahalle ve köy sakinlerinden ölünün velisinin seçtiği elli kişinin teker teker ölü olarak bulunan kişiyi
öldürmediklerine dair yemin etmeleridir. Yemin şekli şöyledir:
"Allah'a yemin ederim ki onu ben öldürmedim ve kimin öldürdüğünü de bilmiyorum."
En sağlam görüşe göre ziharda da vekil tayin etmek caiz değildir. Zira bu bir takım lafız ve yeminlere bağlıdır- Bazı fakihlere göre: Ziharda vekil
tayin etmek caizdir. Zira zihar talak gibidir. Aynı zamanda zıharın amacı, hanımına yaklaşmayı kendine haram kılmakdır. Bu da ancak talak ile
sabit olur. İkrarda vekalet örneği kişinin, başka birine, falan adamın bende 100 milyon türk lirası olduğunu ikrar etmek için seni vekil tayin ettim"
demesi en sağlam görüşe göre caiz değlidir. Eğer vekil bu borcu müvekkili adına ikrar ederse, müvekkilin bu parayı ödemesi lazım gelmez. Zira
ikrar, hakkın varlığını itiraf etmektir. Aynı zamanda şahitlik gibi ikrar da vekaleti kabul etmez. Haram olan hususlarda vekil tayin etmek: Kişinin,
bir şeyi gasbetmek veya bir şeyi çalmak ya da cinayet işlemek hususunda vekil tayin etmesi caiz değildir. Eğer vekil öyle şeyleri yaparsa kendisi
zamin olur. Günahı da o çeker. Zira haramların vebalı, cezası yalnız olarak işleyene bağlıdır. Zira sari haramı herkes için men etmiştir.
Odun toplamak, avlanmak gibi mubah hususlarda vekil tayin etmek. Yani kişinin, bir başkasını kendisine odun toplamak veya avlanmak için vekil
tayin etmesi en sahih görüşe göre caizdir. Vekilin topladığı odunlar, tuttuğu avlar, balıklar ve benzerleri müvekkilin mülkü olur. Zira mubahların
temellük edilmesi, mülkiyetin sebeplerinden biridir. Bunun misali satın almak gibidir. Bunun için bu konuda vekalet sahih-dir. Husumetlerde vekil
tayin etmek, hakim karşısında murafaa, davasında vekil tayin etmektir. Bu, günümüzde avukatların müvekkillerini müdafaası gibidir. Vekil,
müvekkilin üzerinde bulunan bir hak ikrar etmek yetkisine sahip değildir. Zira vekil yalnız münakaşa hususunda vekil tayin edilmiştir. İkrar ise bu
meselemizden değildir. Zira ikrar sulh yapmaktır. Şu halde vekil yalnız hakkın ispat edilmesi için tayin edilmiştir. Onun için o malı kabzetme
yetkisine sahip değildir. Bu şekildeki olan yetki, ne şer'an vardır ne de örfen vardır.
Kabz için vekil tayin etmek:
Bir kişi, başka bir şahısta bulunan hakkını kabzetmek için vekil tayin ederse, o, şahıs da bunu inkar ederse, vekil hakkı isbat etmek için muhaseme
yapabilir mi? Buradaki iki görüş vardır: Birinci görüş ise muhaseme yapabilir. Zira kabz'e izin vermek muhasemeye de izin vermek demektir.
İkinci görüşe göre vekil, hakkı isbat için muhaseme edemez. Zira izin, yalnız olarak kabz için verilmiştir. Kabz için verilen izin, lafzen de örfen de
muhaseme etmeye delalet etmez. Çünkü insan bazen birine kabz için vekalet verir. Fakat aynı kişinin hakkı isbat hususundaki vekaletine razı
olmaz. Bununla beraber insanlar kabz için dindar, muttaki ve emin kişileri vekil (avukat) tayin ederler. Fakat bunlar hakkı isbat hususunda çok zayıf
olabilirler. Vekil'in yakınlıkla itham olunacağı kimselere mal satması:  Bir malı satmak üzere vekil tayin edilen kişi o malı kendisine satamaz (o
malın parçasını vererek kendisi alamaz), aynı zamanda vekil o malı küçük çocuğu için de himayesinde ve velayetinde bulunan kişiler için de satın
alamaz. Kendisine, küçük çocuğuna, himayesinde veya velayetinde bulunan kimselere satamaz. Hatta ve hattaki müvekkil vekil'le ne kadar izinde
vermiş ise de yine satamaz. Zira satıcı ile alıcının gayeleri ayrı ayrıdır. Zira alıcı, sermedi olarak ucuz olarak almak ister, vekil onun tersi ister. Eğer
vekil, malı kendisine alırsa, alıcı ile satıcı aynı kişi olur ve alış-verişten kastedilen hedef meydana gelmez.
Yukarıda geçen kişilerden başkasına yakınlarına satmasında herhangi bir sakınca yoktur. Vekil o malı, hanımına, kardeşlerine ve öteki akrabalarına
satabilir. Bir de vekil babasına, dedesine, asılları olan herkese, baliğ olan oğluna ve diğer fertlerine müstakil oldukları zaman satabilir. Fakat öyle
bir fiyatta satacak ki o malı başkalarına sattığında da aynı kân elde eder olmalıdır. Böyle olursa sevgi zannı ortadan kalkmaz. Alış-veriş akdi sahih



olur.
Fasid bir alış-veriş için vekil tayin etmek. Örneğin; bir ölçek buğday verip iki ölçek buğday almak için veya aralarında riba cereyan eden mallardan
birini verip diğerini fazlasıyle almak için veya lehv (oyun) aletleri karşılığında malını satmak için vekil tutmak caiz değildir. Zira Allah Teâlâ
bunları kesinlikle haram kılmıştır.
Bir kişi mutlak olarak, "bana araba al" demesi, "bana kusursuz bir araba al" manasına gelir. Bununla beraber vekil, kusurlu bir araba alırsa, aynı
zamanda alırken de kusurlu olduğunu bilirse, alman araba vekil'in kendisine ait olur. Zira müvekkil, kusurlu araba alması için izin vermemiştir.
Onun için bu kusurun cezası da vekile ait olur. Vekil, aldığı arabanın kusurlu olduğunu bilmiyorsa, arabada verilen paraya denk olursa, araba
müvekkile ait olur, burada vekilin kusuru olmadığı için, isterse arabayı alıkoyar, isterse de satıcıya iade eder. Eğer satın alınan kusurlu araba,
verilen paraya denk değilse, en sağlam görüşe göre müvekkilin cayma hakkı vardır. Zira zarar gören o dur. Eğer müvekkil kusura razı olursa vekil
onu geri verme hakkına sahip değildir. Ancak araba peşin para ve peşin mal ile alınmışsa cayabilir. Zarar gören müvekkildir. Eğer vekil malı
borca almışsa, vekilin o malı iade etmeye hakkı vardır.
Mezhep İmamları vekilin, kendisini vekil tayin eden kişi aleyhine kısas ve had cezaları ile ilgili meselelere de ikrarda bulunmaz. İsterse bu iş
mahkemede olsun, isterse mahkemenin dışında olsun fark yoktur. Bu konuda ittifak vardır.
Maliki, Şafii ve Ahmed b. Hanbel'e göre:
Vekalet veren hazır olduğu halde vekalet (yoluyla kendisini ilgilendiren bir işlemin yapılması) sahihtir. İsterse diğer taraf buna razı olmasın.
Yalnız bu var ki, vekil diğer tarafın düşmanı olmasın. Ebu Hanife'ye göre diğer taraf razı olmadıkça vekalet veren hazır olduğu halde vekalet sahih
değildir. Fakat vekalet veren, hasta veya üç günlük mesafede yolcu olursa o zaman caiz olur. Vekil tayini hakimin huzurunda olmazsa, vekil belge
ile vekaletini tasdik eder. Sonra mahkemede isteği olan konuyu ve davalıyı isteğini yerine getirmeye davet eder. Bu Maliki, Şafii ve Hanbelİ
mezheplerine göredir.
Hanefi'ye göre ise vekil tayini sırasında davalının hazır bulunması, eğer davalı birden fazla ise onlardan birinin bulunması vekaletin sahih olması
için şarttır. Vekil, kendisini vekil tayin eden bulunsun, bulunmasın, kendi kendisini dilediği zaman vekaleten azledebiir. Bu maliki, şafii ve
Hanbelüere göredir. Hanefiye göre ise vekil tayin eden bulunmadıkça, vekil vekaleti fesh edemez. Şafii mezhebine ve Malikideki tercih edilen
görüşe göre; vekil tayin eden kişi vekili olmaktan azledebilir. Bundan isterse vekilin haberi olmasın, vekil tayin edenin azlettiği andan itibaren
vekaleti sona erer. Hanefilere göre vekil vekaletten azledüdiğini bilmedikçe vekaletten azledilmiş olmaz. Hanbelilere göre ise her iki görüş gibi
rivayet olmuştur. Malik'i, Şafii ve Ahmed b. Hanbel, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre; o şehrin parasıyle ödemek gerekir.
 

KIRK BİRİNCİ BÖLÜM
 

KEFALET
 
Kefalet'in sözlük manası, birşeyi üstlenmek, himayesi altına al maktır. Şu ayet-i kerime'de de bu manada kullanılmıştır:

Onu Zekeriyya'nın himayesine verdi. 
[66]

Aynı zamanda da şu hadis-i şerifinde de bu manada kullanılmıştır:
Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in ortada ve şehadet parmağını işaret ederek söylediği "ben ve bir yetimi büyüten kişi böyleyiz. Sözündeki kefil kelimesi de

bu anlamdadır. 
[67]

Yetimin kâfili, onu yanma alan, bakıp büyütmeyi tekfül eden; bunu kendisine gerekli kılan kimse demektir. Hanefi ve Hanbelilere göre sözlükte
zammetmek (eklemek) manasındadır. Hanefılerde İstılahı manası ise; mutlak olarak zimmetin zimmete zamm edilmesi (eklenmesi) demektir. Yani
mal, can veya gasbedilmiş ve bunun gibi ayn'ın istenme sinde kefilin zimmetinin medinin (borçlunun) zimmetine zammedilmesi (eklenmesidir). Bu

manada borç kefilin zimmetinde sabit olmaz. (Silin zimmetinde de sakıt olmaz) 
[68]

Malikiler, Şafiiler ve Hanbeliler'e göre; ıstılahı manası ise başkasının zimmetindeki bir şeyi iltizam etmek veya borçlu olan kişiyi huzura getirmeyi
tekeffül etmektir. Yani asıl borçlu borcunu ödemediği takdirde, kefil olan kişinin o borcu ödemeyi tekeffül etmesi veya borcunu ödemeyen asıl
borçluyu hakimin veya alacaklının huzuruna getirmeyi tekeffül etmesidir veya bir şahsa hakkı olan malı, o malı elinde bulunduran bir başkasından
alıp vermeyi taahhüd edip kefil olmasıdır. Bu manaya göre; borç, ikisinin zimmetinde sabit olur. Şu halde borcun, asilin zimmetinde kalması ile
birlikte kefilin zimmetinde sabit olması için alacaklının buna fazla bir hakkının terettüp etmesi zaruri değildir. Zira borç kefilin zimmetinde sabit
olsa bile alacaklının ya kefilden veya asilden sadece birtek kıymeti tahsil etme hakkı vardır. Şu halde borcun birden fazla kişinin zimmetinde sabit
olmasına bir sakınca olmaz. Meşruluğu: kefalet genel olarak kitap, sünnet ve icma ile meşru kılınmıştır. Kitapta meşruluğunun delili Cenab-ı Allah
(c.c.) şöyle buyurmuştur:

"Ona getirene bir deve yükü müjdelik var. Ben de buna kefilim. 
[69]

Burada geçen "za'im" kelimesini İbni Abbas "kefil" diye açıklamıştır. Sünnetten delil ise, bir çok hadis kefaletin meşruiyetine delalet eder.
Seleme b. el-Ekva şöyle anlatıyor: "Biz peygamber'in yanında oturuyorduk. Bir cenaze getirildi. Cenaze sahipleri Hz.Peygamber'e şöyle dediler:
Ey Allah'ın Rasûlü! Cenaze üzerine namaz kıldır.
Ölünün üzerinde herhangi bir borç var mı?
Hayır! Geride bir şey bıraktı mı?
Hayır!
Bunun üzerine Peygamber cenaze namazını kıldırdı. Bir müddet sonra başka bir cenaze daha getirildi. Yine aynı şekilde cenaze sahipleri Hz.
Peygambere şöyle dediler. Ey Allah'ın Rasûlü! Cenaze üzerine namaz kıldır.
Ölünün üzerinde borç var mı?
Evet.



Geride bir şey bıraktı mı?
Üç dinar bıraktı.
Bunun üzerine Rasûlüllah onun da cenaze namazını kıldırdı. Sonra üçüncü bir cenaze daha getirildi. Onun sahipleri de şöyle dediler: (Ey Allah'ın
rasûlü!) Cenaze üzerine namaz kıldır.
Geride bir şey bıraktkı mı?
Hayır!
Peki Ölünün üzerinde borç var mı?
Üç dinar (borcu var).
O zaman arkadaşınızın namazını siz kılın.

Bunun üzerine Ebu Katade şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasûlü! Cenaze üzerine namaz kıldır. Onun borcu benim üzerime (vacib)dir. 
[70]

İcma'dan delil ise müslümanlar genel olarak tazminatın cevazı üzerine icma etmişlerdir. Zira insanların kefalete ihtiyaçları vardır. Kefaletin
meşruiyetinin hikmeti; müslümanlarm yardımlaşmaları için bir fırsattır. Bazen bir kişi memleketinden uzak bir yerde mali bir cezaya çarptırılır.
Fakat bunu ödeyemediği için yakasını bırakmazlar. Oysa bir kişi ona kefil olursa, o da memleketine gidip parayı ödeyebilir. Bazen de bir kişi
ihtiyaç duyduğu bir malı satın almak istediği halde parası olmadığı için alamaz. Mal sahibi de malını borca vermez. Veya rahin kabul etmez. Rehin
kabul etse de bile kişinin rehin bırakacak malı yoktur. İşte bu gibi konularda bir kefile ihtiyaç vardır. Zira mal sahibi kefil ister. Bunun için Allah
Teâlâ kullarının maslahatını gözeterek kefaleti meşru kılmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Allah size kolaylığı diler ve size zorluk dilemez. 
[71]

Size dinde zorluk kılmadı. 
[72]

 Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Din kolaylıktır. Kolaylaştınnız. Zorlaştırmayımz.
[73]

 Dikkat edilecek olursa iyi bir niyet ile kefalet, bu
işi yapanın sevap kazanacağı aynı zamanda bir itaat de olabilir.
Şafii mezhebine mensup el-KeffaTin arkadaşlarından birisi şöyle demiştir:
Tevrat'ta yazılıdır: kefalet zemm edilmiştir: Zira onun başı pişmanlık, ortası kınanma, sonu ise tazminat ödemedir." yani işin başında kefalet
meydana geldikten sonra kefil kendisini ve insanlar onu levm eder ve kınar. Malın kendisinden istenmesi zaman malını telef olduğu için pişman
olur. Bundan sonra da bu malın tazminatını öderse ğara-met sabit olur. Onun için şöyle denilmşitir. Kefaletin başlangıcı melamet, ortası nedamet,
sonu ise garamet (borcu ödemek)tir. Rüknü: Ebu Hanife ve Muhammed'e göre kefaletin rüknü icap ve kabul. Şu halde kefilin icap, alacaklıdan da

kabuldür. 
[74]

Ebu Yusuf ile Fakihlerin cumhuru; kefaletin rüknü yalnız icaptır. Kabul rükün değildir, demişlerdir. Buna kıyasen mal olsun, can olsun onların
kefaleti sadece kefil ile gerçekleşmektedir. Fakihlerin cumhuruna göre lehine edilen (mekfülunleh) kişi olan alacaklının kabulü şart değildir. Hatta

ve hatta ki rızası da şart değildir. Zira Ebu Katade hadisinden kabulden diye bir şey yoktur. Bu kefalet nezre (adağa) benzemektedir. 
[75]

Onun için kefilin icabı ile tamam olur. Ebu Hanife ile Muhammed kefaletin şartlarında mekfülunleh (alacaklı kişi)nin rızası şarttır, derler.
Mekfülunleh (borçlu kişi) yani asılın rızası fakihlerin ittifakıyle şart değ-lidir. Zira onu ödemeyi üzerine almak caizdir. Bir de ölü adına tazminat
ödemek ve teminat vermek Ebu Hanife'den başka, cumhura göre sahih-dir. İsterse borcuna karşılık ödeme yapılacak bir şey bırakmamış olsun,
kefaletin veya damanın fakihlerin ittifakıyle rükünleri dörttür:
(Damin (malında tasarruf etmesi caiz olan her şahıs olabilir) bu kıyasa göre sefihin ve küçüğün damanı sahih değildir. Madmün (kendisinden
niyabetin sahih olduğu her çeşit haktır. Bu da beden kefaleti olur veya borç kefaleti olur veya eşya kefaleti olur. Had ve kısaslar da olmaz. Zira
bunlarda kefalet caiz değildir. Madmunanh (hayatta ve ölü olsun, kendisinden malum olan bir talep edilen hekes) ve siga (ical). Şa-fiiler beşinci bir
rükün daha ilave etmişlerdir ki o da Madmununleh (alacaklı, lehine teminat verilen kişi)dir. Hanefi ve Şafiilere göre gelenek ve göreneklere göre
açık ve kinaye yolu ile her çeşit lafız ile meydana gelir. Açık lafızlar ise "teminatın altına aldım, ben onun zaimiyim, kabiliyim (borcunu ödemek)
bana aittir" veya "benim üzerimedir. Bunu ödemeyi üzerime ben alıyorum, onu bana bırak" lafızlarından birisini ağzında söylemesidir. Kinaye ise
kişinin; onun üzerindeki borç benim yanım-dadır. Onun borcu benim borcumdur. O adamı damanıma alıyorum. Filanın damanı üzerime olsun"
sözlerinden birisini söylemesidir. Eğer bu sözleri söylerken mal veya bedeni kastederse, kefalet lazım olur. Eğer kastı öyle olmazsa o zaman boş ve
lağv olur. İtibarlı olmaz. Eğer "filanın benim yanımda şu kadarı vardır" diyecek olursa, bunun hem vedia olması hem de zimmetinde alacak olması
ihtimali vardır. Dilsizin iltizama delalet eden işareti veya yazısı da lafız yerine geçer. Yani dilsiz kefil olmaya delalet eden bir işaret yaparsa kefil
olur. Akidde talik caiz değildir. Örneğin: Kişi eğer Ali gelirse, ben sana şu adamdaki alacağına kefil olurum dese veya "sen bu işi yaparsan,
borçlunu hakim huzurunda getirmeyi tekeffül ediyorum" dese sahih değildir. Zira kefalet bir akiddir. Akidler ise tencizi kabul etmez.
Hanefî fakihleri ve diğerleri kefilin şartlarında iki şart koşmuşlardır:
 
1- Akıl Ve Ergenlik Ehliyeti:
 
Delilin ve küçüğün kefalet akidleri sahih değildir. Bu şart üzerinde ittifak edilmiştir. Zira bunlarda teberru yetkisi olmadığı için bu akdi yapmazlar.
Şafiilerde rüşt, yani borç ve mal salahiyeti diye ifade edilir. Zira kefalet mali bir tasarruf olup, küçük, deli veya sefillik nedeniyle hacir altında olan
kişilerin bu akidleri sahih değildir. Zira bunlar rüşt değildir.
 
2- Hürriyet:
 
Zira hürriyet, tasarrufun sahih olmasının şartıdır. Kölenin kefaleti sahih değildir. Zira kefalet teberru babmdadır. Köle ise efendisinin izni almadan
bir teberru işini yapmaz. Eğer yapılırsa kefaleti sahihdir. Fakat köleden böyle haklar hürriyete kavuşturulmasından sonra istenir.



Asılın (kendisine kefil olunanın) şartları: Asilde de iki şart vardır:
1. Kefil olunan şeyi ya bizzat veya vekili vasıtasiyle teslime kadir olması. Bu yalnız olarak Ebu Hanifeye göre şarttır. Zira ona göre müflis olarak
ölmüş ve borcunu ödeyecek terekesi de yok iken bir ölünün borcuna kefil olmak sahih değildir. Zira bu şekildeki olan bir borç haliyle sakıt olur.
Onun için öyle borcun tazminatı da sahih değildir. Aynı zamanda bu borç ibraya benzemektedir. Bir de ölünün zimmeti ölümle orta sakıt olur. Bu
zimmette de borç kalmaz.
2. Mekfulunleh: Alacaklı olan kişidir. Kefil, onun hakkının kaybolmaması için onun alacağını ödemeyi kendi üzerine alır. Kefil olan kişinin
hakalacak sahibini şahsen tanıması gerekir. Zira hak sahibi, hakkını esas borçludan alamadığında onu kefilden ister. Eğer hak sahibinin vekili
varsa, kefil olan kişinin onu da tanıması gerekir. Zira insanlar umumi olarak alacaklarını tahsil etmek üzere kendilerinden daha katı bir kimseyi
vekil tutarlar. Bunun için vekili tanımak asılı tanımanın yerine geçer. Kişi kefil olduğu esnada hak sahibinin hazır olunması gerekmez. Kefaleti
kabul etmesi veya kefalete rıza göstermesi de şart değildir. Zira bu kefalet onun için faydalıdır. Hakkının teminatıdır. Kefalet sebebiyle hak
sahibinin her hangi bir zararı yoktur.
 
3- Mekfülu Anh Borçlu Olan Kişidir:
 
Buna bazen kefîl ile arasındaki farkın anlaşılması için asıl denir. Bu hakkın ister borç, ister borçtan başkası olsun, Zimmette sabit olması gerekir.
Bir de bu hak kendisi için kefaletin caiz olduğu haklardan olmalıdır. Borçlu olan kişiye keil olmak için, borçlunun rızası şart değildir. Zira
başkasının borcunu onun rızası bile olmazsa ödemek caiz olduğundan, borca kefil olmak da caizdir. Nitekim Ölmüş bir kimsenin borcuna kefil
olmak, ölü borcunu karşılayacak bir mal bırakmamış olsa da sahihtir. Bir de bir kişinin bir kişiye kefil olması bir iyiliktir ve insan tanıdığına da
tammadığna da o kişi ehil olmasa da- iyilik yapabilir. En sahih olan görüşe göre bilinmesi şart değildir. Çünkü kefil ile menküfülu anh arasında bir
muamele bahis mevzu değildir. Vade bitiminde asli borçlu ile kefilin, yani ikisinin durumları müsait olursa, alacaklı hangisinden isterse hakkını
talep edip alabilir. Zira asli borçlunun, asil itibariyle o borç zimmetinde sabittir. Kefile gelince; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kefil, borcu ödemek zorundadır. 
[76]

Bunun üzerine asli borçlu, borcunu ödemezse, kefil istenir ve ondan ahnır. Hak sahibi olan alacaklı, asli borçluyu ibra ederse; yani alacağından
vazgeçerse, kefil de vaz geçmiş olur. Fakat alacaklı, alacağını daha almadan önce kefili ibra ederse, asli borçlunun zimmetinden ibra olunmaz. Eğer
borçlu ölürse, kefil Ölenin mirasından alacaklının hakkını kendisini kefaletten ibra etmeden talep eder. Zira vedenin bitimine kadar miras eriyebilir.
O zaman bu hakkı kendisi öder. Kefil, asli borçlunun talebiyle kefaleti üstlenmişse, alacaklıya ödediği borcu alır.
 
4- Mekfulu Bin:
 
Üzerinde kefalet cereyan eden haktır. Bu hakkın borç veya başka bir hak olması durumu aynıdır. Bu hakkın şartlan şöyledir:
a) Akid yaparken bu hak sabit olmalıdır. İster müstakbel zevcenin nafakası gibi cereyan eden bir neden olsun, isterse filan adama gelecekte borç
verilecek bir şeyin tazminatı için cereyan etmeyen bir hususta olsun, şu halde sabit olmayan bir hakka kefil ve zamin olmak sahih değildir. Zira
kefalet ve tazminat, hakkın vesikası ve garantisidir. Garanti ise hak sabit olmadan evvel meydana gelmez. Örneğin; şahitlikte olduğu gibi, çünkü
herhangi bir hadise olmadan evvel şahitlik olmaz. Hakkın sabit olması için, kefil olanın itiraf etmesi, her ne kadar kefil olanın üzerine her hangi bir
şey sabit olmuyorsa da yeterlidir, örneğin; "Zeyd'in Halid'de 200 dirhem alacağı olsa, başka biri de buna kefil olsa Halid borcunu inkar ettiğinde,
Zeyd alacağını kefil olan kişiden talep edebilir. Bazılara göre: "Müstakbelde vacib olan bir hakka kefil ve zamin olmak sahihtir" demişlerdir.
Örneğin; bir kişi Hasan'a; "Ali'ye 300 dirlem ver, ben Ali'ye kefilim" dese, Hasan da bir zaman sonra Ali'ye 300 dirhemi verse, bu şekildeki olan
kefalet sahih olur. Zira öyle alış-verişlerde insanların ihtiyaçları çok vardır. Bir akrabaya ileride verilecek olan nafakaya kefil olmak sahih
değildir. Zira bu nafakanın verilmesi kesinlikle bir borç değil, bir ihsan ve iyiliktir.
Hanefilere göre: Mekfülün bih'in asil üzerine madmun yani tazmin edilmesi gerekli olması, borç, ayn, nefs veya fiil olması arasında bir ark yoktur.
Fakat ayn'ın bizatihi madmun olması şartı aranır; ayn; emanet ve madmun olmak üzere iki çeşittir. Emanet, vedia, şirket malları. Ariyet, müderebe
ve ecirin elinde bulunan kiralık şey gibi mallardır. Med-mun ise gasedilmiş vb. mallar gibi bizatihi madmundur. Yahut da satılan malın
kabzedilmeden önceki durumu gibi biğayrihi (başkası sebebi ile) madmundur. Satılan böyle bir mal, semen (kıymet) ile madmundur. Rehin ise borç
ile madmundur. Örneğin; satılan malın teslim edilmesi, satan kişinin üzerine madmundur (onun garantisi altındadır. Mislini veya kıymetini
ödeyecektir) rehinin teslimi borcun ödenmesinden sonra genel olarak mürtehin (rehin alan) üzerine madmundur.
Can ile kefalet: Nefs ile veya bedeni ile kefalet bunlara "kefale bi' nefs ve kefaletu'l vech" de denilir. Bu şekildeki olan kefalet, kefil olunanın,
lehine kefalet edilenin huzuruna getirilmesini kabul etmektir. Zira bu şekildeki olan kefalete insanların ihtiyacı vardır. Bu kıyasa göre, üzerinde
başkasının hakkı bulunan kimsenin nefsine kefil olmak sahih-dir. Zira can ile kefalet fiil ile kefalet demektir. Şu halde şahsın teslimi demektir.
Teslim fiili ise asilin üzerine madmun bir fiildir. Onun için bu meselede kefalet caizdir. Mal sebebi ile ise nefse kefil olmayı aralarında dört mezhep
imamının da bulunduğu fakihlerin cumhuru sahih görmüşlerdir.
Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:
Etrafınızın kuşatılması hariç onu bana kesin olarak getireceğinize dair Allah'tan bana sağlam bir taahhüt vermediğiniz sürece onu sizinle beraber

asla göndermem, dedi. 
[77]

Bir de Peygamber (s.a.v.) de: "Zaim (kefil) ödeyicidir." buyurmuştur.
İşte bu da kefaletin iki çeşidi de şamil gelmektedir. İmam Şafii'nin: "Beden kefaleti zayıftır." diye söylemesi ise kıyasa göre demiştir. Zira hür olan

bir kişi el altına girmez. Bir de onun teslim edilmesine de kadir olunamaz.
[78]

Şafıilere göre; üzerine başkasına ait mal bulunan veya bir insan için kısas ve kazif haddi gibi ceza bulunan kimse için, can veya bedel ile kefaletin
sahih olduğu şeklindedir. Yine bu mezhebe göre, yüce Allah'a ait şarap, zina ve hırsızlık cezaları gibi hadlerde bu şekildeki olan kefalet caiz
değildir. Zira bu gibi hadlerin bertaraf edilmesi için mümkün olduğunca çalışır. Hanbelilere göre: İster Allah'a ait bir hak olan zina ve hırsızlık gbi



bir had olsun, isterse de kazif ve kısas gibi, insana ait bulunan bir had olsun, üzerinde had bulunan kimseye can ile kefalet sahih olmaz. Özet olarak
kendisine had icap eden kişinin kendisi olmaksızın bizzat had veya kısas için kefalet caiz değlidir. Zira had bir cezadır. Buna vakelet cereyan
etmez, eğer üzerine haddin bulunduğu kişinin nefsine kefili olunursa kefalet sahih olur. Şafıilere göre; şarap, zina, hırsızlık gibi, sırf Allah'ın hakkı
olan hadlerde nefis veya beden kefaleti caiz olmaz. Zira bu gibi hadlerin mümkün olduğunca bertaraf edilmesine çalışır. Kısas, kazif haddi ve tazir
gibi bir insanın halis hakkı olan hadlerde, nefis teslimi için kefalet caizdir. Zira bunlar bir insanın hakidir. Onun için diğer mali haklarında olduğu

gibi burada da kefalet sahih olur. 
[79]

Hanefilere göre bu şartlar şu fer'i meselede çıkmaktadır: Her hangi bir şeyi bizzat belirlenmiş olmayan herhangi bir vasıta veya binek ile taşımayı
taahhüt edenin zimmetinde bulunan bir taşıma işini üstlenmek için kefalet sahihtir. Zira o takdirde hak edilen şey kefil tarafından yerine
getirilebilir. Fakat bir yerden bir yere taşıma işini başkası ile değil de bizzat tayin edilmiş bir vasıta veya binek ile taşımayı üstlenmekte kefalet
sahih değildir. Zira kefil, tayin edilmiş özel taşıma aracının telef olması sebebi ile bu taşıma işini gerçekleştirmekten acze düşmüş olabilir.
Fakihlerin tümüne göre mali kefalete borcun miktarının niteliğinin ve ayn'ının bilinmesi şart değildir. Kişinin: Ben onun milyonluk borcuna
kefilim" demesi şeklinde belli miktar ile kealet sahih olduğu gibi; "senin onun üzerinde bulunan borcuna kefilim" demek şeklinde belirsiz olan
borca kefil olmak da sahihtir: "Bu satışta senin ödemen gerekecek tazminata ben kefilim" demesi ile kefalet sahihdir. Fakihlerin tümü da-man-i
derekin sahih olduğunda icma etmişlerdir. Hanefilere göre bir kişi başkasına "filan kişi senin malını gaspederse veya bu kişilerden birisi senin
malım gaspederse ben onu sana öderim. Aynı şeklide şu yola git, eğer senin malın alınırsa ben onu öderim" demesi gibi her iki haldeki kefaleti
sahih olarak kabul etmişlerdir.
Şafii'nin yeni mezhebinde şöyledir: Daman yani kefalet altında bulunan borcun miktarı, cins, sıfat ve ayn'ı itibariyle bilinmiş olması şarttır. Zira
daman bir akitle bir insanın zimmetindeki bir malı ispat etmektir. Şu şekildeki olan ispat ise satıştaki semende olduğu gibi bilgisizlikle birlikte caiz

değlidir. Deman-ı derek ise insanların buna ihtiyaçları nedeniyle Şafiilere göre caizdir.
[80]

Deman-i derek kelimesi ra'nın fethi ile "derek" ve sükunu ile de "derk" şeklinde okunur. Buna teb'a denir. Yani meydanda bir hak yok iken onun
yapılması lazımdır. Örneğin; yabancı bir kişiyle muamelede bulunmaya ihtiyaç görülebilir ve onun sattığı şeyin müstehak (başkasının onda hakkı
bulunması) olmasından ve tekrar onun ele geçirilemeyeceğinden korkulabilir. Bunun için, bu işi sağlama bağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bir
de buna "damanu'1-uhde" adı da verilir. Zira da-min, satıcının uhdesinde bulunanı iade etmeyi üzerine almıştır. Uhde ise hakikatte fiyatın üzerinde

yazıldığı bir belgedir. Fakat fakihler mecazen buna semen (bedel-kıymet) hakkında kullanırlar. 
[81]

b) Hak lüzumlu olmalıdır. Bu ise, ister satılan malın kabzedildikten sonra parası gibi müstakır olsun, ister cinsi münasebetten sonraki mehir gibi
cereyan müddeti bittikten sonra olsun, ister de cinsi münasebetten önceki mehir gibi loşun, konu değişmez. Hali hazırda lüzumlu olmayan, fakat
lüzumlu olmaya doğru giden bir muamelede kefalet sahihtir. Örneğin, satılan malın, alış,verişten cayma müddetindeki parası gibi, lüzumlu
olmadan önce de ona kefil olmak sahihtir. Lüzumlu olmaya doğru giden akidden maksat mehir gibi, satılan malın parası gibi sebepsiz
feshedilmeyen akittir. Eğer borç lüzumlu değilse, lüzum olmaya doğru da gitmiyorsa, yani borçlu olan kişi bahşiş parasında olduğu gibi her hangi
bir sebep olmaksızın onu feshedebiliyorsa, bu tür muamele ve borçlarda kefalet sahih değildir. Cuale, kaybolan devesini gitirene belli bir mal
(bahşiş-mükafaat) vermeyi va'd etmektir. Kişi, devesi bulunmadan önce va'dinden vazgeçebilir. Bu, lüzumlu olmayan ve lüzumlu olmaya doğru
da gitmeyen bir borçtur. Bunun için burada kefalet sahih değildir. Bir de şufa hakkına kefil olmak sahih değildir.
 
5- Siğa:
 
Kefil olanın icabı, kefil olunan zatın da kabul etmesidir. Ben kefilim demesi yeterlidir. Hak sahibinin bunu kabul etmesi şart değildir. İcab iltizama
delalet eden bir lafızla olabileceği gibi iltizama delalet eden kinayi bir lafız ile de olabilir.
 

KIRK İKİNCİ BÖLÜM
 

İKRAH
 

(ZORLAMA)
 
İkrah: Lugatta; "başkasını istemediği bir işe baskı altında tutarak mecbur etmektir."
Bu severek ve rıza ile yapmaya zıddır. Bunun için Cenab-ı Allah (c.c.) tarafından hem sevmek, hem de ikrah bir arada zikredilmiştir:

Olurki bir şey hoşunuza gitmezken o, sizin için hayırlı olur; bir şeyi de sevdiğiniz halde o da hakkınızda şer olur.
[82]

Istılahta ise bir kimseyi, razı olmadığı ve kendi istediği ile başbaşa bırakıldığı takdirde yapmayı seçmeyeceği bir işi yapmak zorunda bırakmaktır.
imam Şafii el Umm adlı kitabında ikrah-ı şöyle tarif ediyor:
"Kişi, öyle bir kimsenin eline düşer ki artık ondan yakasını kurtaramaz. Bu durumdan; hapsetmek, vurmak, malını telef etmek gibi korku ve
mahzur hasıl olur. Bu da insanların durumuna göre değişir. Örneğin; şerefli bir insanı halk arasında istihfaf etmek, tehdit sayılır. Bazı insanları halk
arasında hafife almak, onu tehdit etmek sayılmaz. Mürüvvet ve makam sahibi bir kişiye küçük bir tokat vurmak bazen tehdit sayılır. Malını telef
etmekle tehdit etmek, kişiyi sıkıntıya sokmak demektir. Bunun için mal hususunda zengine yapılan tehditle fakire yapılan tehdit farklıdır. Kişinin
nefsi için ikrah sayılan durum ile kişi için aziz sayılan babası, dedesi, kardeşleri, kız kardeşleri, evlatları ve benzerlerine yapılan ikrah aynıdır. Bir
kişi "şu işi yapmazsan yakınlarından birini öldüreceğim" diye tehdit edilirse şu işi yapmazsan seni öldüreceğim" diye tehdit edilmiş gibi sayılır.
İkrah'ın tahakkuk etmesi için gerekli olan şartları şunlardır:
1- Tehdit eden kişi tehdidini yerine getirecek güçte olmalıdır. Tehdit eden kişi tehdidini yerine getiremeyecek güçte olursa bu tehdit değildir. Aynı



zamanda bu hezeyan olur.
2- Tehdit edilen kişinin, işi yapmadığı takdirde tehdit sahibinin tehdidini yerine getireceğine inanması gerekir.
3- Tehdit edilen kişinin; kaçmaktan, mukavemet etmekten yardım istemekte bulunmaktan aciz olması şarttır.
4- Zorlanan kişi, zorlandığı fiili zorlanmadan önce yapmamış olmalıdır. Şu halde başkasının mahnı telef etmeye veya içki içmeye ve zina etmeye
zorlanan kişi zorlanmadan önce bu fiilleri işlememiş olmalıdır.
5- Yapması için zorlandığı şey, yapmadığı takdirde tehdit edildiği şeyden daha ağır ve tehlikeli olmalıdır. Örneğin; kişi "malını telef etmezsen bir
tokat atacağım" diye tehdit edilirse, tehdit eden kişi "elini kesmezsen seni öldüreceğim" diye tehdit ederse, tehdit edilen kişi de bu tehdidin yerine
getirileceğine inanıyorsa bu tehdit sayılır. Zira öldürme tehdidi, tehlike için elini kesmesinden daha şiddetlidir. O zaman kişi daha kolay olanı tercih
edebilir. Yani elini kesebilir.

"Hz. Aişe şöyle rivayet ediyor: "Rasûlüllah (s.a.v.) iki şey arasında muhayyer bırakıldığında en kolay olanı tercih ederdi. 
[83]

6- Eğer zorlanan kişi istenilen şeyi yaptığında ancak tehditten kurtulacaksa, şu hususlara göre karar verilir: Eğer kişi "kendini öldür, yoksa ben seni
öldürürüm" diye tehdit edilirse bu ikrah sayılmaz. Zira her iki durumda da kurtuluş meydana gelmez. Yine kişinin "elini sen kesmezsen ben
keseceğim" diye tehdit edilmesi de bunun gibidir. Bunun için bu şekildeki olan zorlamaya maruz kalan kişinin bu işi bizzat yapması doğru olmaz.
Zira bu tür bir tehdit, gerçek anlamda tehdit sayılmaz. Gerçek anlamda tehdit edilen kişi, istenen şeyi yapınca tehditten kurtulan kişidir. Şu halde
kişi kendini öldürdüğünde veya elini kestiğinde tehdit yerine gelmiş olur. Bunu yapmazsa tehdidin mutlaka yerine getirileceği kesin değildir. Zira
tehdit, genellikle korkutmak için yapılır. Tehdit eden kişi tehdidini yerine getirmek isterse bile onu yerine ge~ tiremeyebilir. Örneğin: kendisi
ölebilir vs.
7- Tehdit derhal yerine getirilecek türden olmalıdır. Tehdit eden kişi tehdidini ileride yerine getireceğini söylerse, ikrah meydana gelmez. Zira
tehdidin tecil edilmesi, tehditten kurtulmayı kolaylaştırır. Zira kişi birinden yardım istiyebilir. Birinin himayesine girebilir veya bir kuvvetli adama
sığınabilir veya onun gibi bir yol bulabilir.
8- Zorlanan kişi, zorlandığı husustan daha fazlasını veya daha azını yapmamalıdır. Çünkü zorlanan kişi zorlandığı hususta daha fazlasını veya daha
azını yaparsa, onu kendi isteğiyle yapmış sayılır. Bunun için zorlanmış sayılmaz. Bunun için kişi, hanımını boşaması için zorlansa, o da hanımını
boşamayıp evini satsa veya kişi, hanımını üç talak ile boşamaya zorlansa o da bir talak ile boşasa, bunları kendi isteyerek yapmış sayılır. Bunlann
hükümleri bunları yapan kişi üzerine terettüp eder. Zira bunlar, ikrah kapsamına girmezler.
9- Zorlandığı fiil belli olmalıdır. Örneğin; kişi iki hanımından birini boşamaya zorlansa, veya Ali ve Veli'den birini öldürmeye zorlansa, bu ikrah
sayılmaz.
10-  Zorlanan kişi, zorlandığı şeyi yapmak mecburiyetinde olmamalıdır. Örneğin; iflas sebebiyle hacr altına alınan kişi malını satmaya zorlanırsa
veya ila yapan bir kişi hanımını boşamaya zorlanırsa veya kasten bir şahsı öldüren kişi kısas yamaya zorlanırsa, bunlar ikhah sayılmaz. Zira zaten
bunları yapmak zorundadır.
11- Birini bir şey yapmaya zorlayan kişi, zorlandığı hususta hak sahibi olmamalıdır. Örneğin; evli bir kişi hanımını "eğer bende olan alacağını
bağışlamazsan seni boşarım" diye tehdit ederse, bu ikrah sayılmaz. Karısı alacağım bağışlarsa, borç kocanın üzerinden düşer. Kadın borcu bir daha
kocasından isteyemez. Bazı alimler bunun ikrah sayılacağını. Zira koca'mn karısı üzerinde hakim olduğunu ve tehdidini her zaman yerine
getirebileceğini söylemişlerdir. Bu görüşe göre kadın alacağını kocasına bağışlasa bile borç kocanın üzerinden dümez. Kadın istediği zaman o
borcu kocasından isteyebilir.
 
İkrah'ın Vaki Olduğu Tasarruflar ve Onlar Üzerindeki Tesiri
 
İkrah, bir şeyin yapılması veya yapılmaması için vaki olabilir. Tasarruflar iki çeşittir:
 
1- Hissi Tasarruflar.
 
Bunlar söz, yeme, içme, Öldürme, itlaf etme, küfretme gibi duyularla bilinen birtakım fiillerdir.
 
2- Şer'i Tasarruflar.
 
Şeriatla bilinen satış, nikah, talak ve bunlar gibi, akidlerdir. Şeriat onlara özel isimler vermiş ve onlar üzerine belli hükümler terettüp etmiştir.
1) Hissi tasarruflar ve zorlamanın onlar üzerindeki tesiri hissi tasarruflara iki çeşid hüküm taalluk eder:
Ahirette taalluk eden hükümler; yani ceza verip verilmemesi, tazminat ödenip ödenmemesi dünyada gerçekleşen fiil ve tasarruflar. Bu tasarrufların,
uhrevi veya dünyevi hükümleri üzerine terettüb eden eserleri nelerdir? Yapılan zorlamanın tesiri, hissi tasarrufların türüne göre değişiklik arzeder.
Bazen haram veya mahzurlu olduğu halde zorlama sebebiyle yapılan tasarruf mubah olur. Bazen yasağın aslı kalmakla beraber zorlama sebebiyle
ruhsat verilir. Bazen de zorlamaya rağmen haramlığı devam eder. Yapılmasına ruhsat verilmez. Şimdi bu hususların izahlarını ve hükümlerini
beyan edelim:
1. Zorlama sebebiyle yapılması mubah olan husular: Zorlanan bir kişi için murdar olmuş bir hayvanın etini, akan kanı, domuz etini yemek, içki
içmek mubah olur. Bir müslüman bunları yemeye veya içmeye zorlanırsa, bunları yeyip içmesi mubah olur. Zira Ce-nab-ı Allah (c.c.) zaruret
olduğunda bunları yeyip içmeyi mubah kılmıştır. Çünkü Allah (c.c.) bunları haram kıldıktan sonra şöyle buyurmuştur:
Çaresiz kalarak yemek zorunda olduklarınız hariç.
Bunların haramdan istisna edilmesi, zaruret halinde yenilmelerinin mubah olduğuna delalet eder.
Başka bir ayette ise Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

"Fakat darda kalana başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan yemesi ona günah değildir. 
[84]



Buradan günahın nefyedilmesi, bunların zaruret halinde yenilmesinin mubah olduğuna delalet eder. Bunları yemeye zorlandığında ye-mezse,
yemediği için de eziyete maruz kalırsa sorumlu olur. Zira yememekle kendini tehlikeye atmış sayılır. Bununla beraber Allah (c.c.) nefsi tehlikeye
atmayı yasaklamıştır:

Sakın kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. 
[85]

Bunlar, ahirete taalluk etmesi içindir. Dünyevi hükümleri için zorlamanın tesiri ise şöyledir: Fakihler, içki içmeye zorlanan kişinin hadd cezasına
çarptırılıp çarptinlmayacağı hususunda ve sarhoşun yaptığı tasarrufların hükmü hususunda şöyle hüküm etmişlerdir: "İçki içmeye zorlanan kişiye
hadd yoktur. Zira hadd, bir kişiyi işleyeceği bir suçtan men etmek için teşri kılınmıştır. Zira içki içmeye zorlanan kişinin fiili ise zorlandığı için suç
sayılmaz. Çünkü içki içmek, zorlanan kişi için mubahtır. Hatta ve hattaki o içkinin içmesi onun için vaciptir. Zira o içki içmezse eziyete maruz
kalırsa günahkâr olur. İçki içmeye zorlanan kişinin sarhoşluk halindeki tasarrufları geçerli değildir. Zira sarhoşun tasarrufunun geçerli olması için,
içkiyi kendi isteğiyle içmiş olması şarttır. Kendi iradesiyle içip sarhoş olan kişinin tasarruflarının geçerli kabul edilmesi, onun cezasının tatbik
edilmesini onu içki içmekten caydırmak içindir. Bunun için burada hedeflenen gaye meydanda yoktur. Zira Ra-sûlü Zişan (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Allah (c.c.) hata, unutkanlık ve zorlama nedeniyle işlenen fiillerin günahını ümmetimden kaldırmıştır."
İbn Mace bunun için zorlama nedeniyle yapılan tasarruf geçerli olmaz. Bu hadis, hem dünyevi, hem de uhrevi hükmü kapsamaktadır.
2. Zorlama nedeniyle yapılmasına ruhsat verilen şeyler:
a) Kişiye zahiren küfre sokan bir söz söylemek veya bir şey yapmak, Örneğin; kişi Hz. Peygambere küfretmeye zorlansa veya puta secde etmeye
zorlansa veya küfür sayılan başka şeyler yapmaya zorlansa, -kalbi iman ile mutmain olduktan sonra, bunları yapabilir. Bu hususta ona ruhsat
verilmiştir.
Şu ayet-i kerime buna delildir:
Kalbi iman ile mutmain (dopdolu) olduktan sonra küfre zorlanan kimse dışında kim imanından sonra Allah'ı inkar eder, göğsünü küfre açarsa

onların üzerine Allah'tan bir gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. 
[86]

Ammar b. Yasir'den onun da babasından rivayet ettiğine göre müşrikler Ammar b. Yasir'i yakalamış, Peygambere küfredip putları hayırla
yadetmeden bırakmamışlardır. Daha sonra Ammar b. Yasir Peygamberin yanına geldiğinde Peygamber ona şöyle sormuş; "Geride ne bıraktın.",
Ey Allah'ın Rasûlü! Şer bıraktım. Zira ben seni inkar etmeden, onların putlarını hayırla yadetmeden yakamı bırakmadılar. "Kalbim imanla doluydu

ey Allah'ın Rasûlü!", "Eğer onlar seni bir daha zorlarsa, sen de aynı şeyleri söyle!" 
[87]

Bu bilgi bize gösteriyor ki, zorlama karşısında kalben değil, yalnız, sözle inkar etmeye ruhsat vardır. Zira küfür daimel evkat mubah kılınmamıştır.
Haramlık hükmü devam eder. Fakat ikrah fiilin hükmünü değiştirerek fiilin cezasını ortadan kaldırır. Şu halde sorumluluk ikrah sebebiyle kalkmış
olur.
Küfre dahil olmak için zorlanan kişi küfre dahil olmaz da onun için öldürülürse, Allah yolunda cihad edenin ecrini alır. Zira Allah'ın dinini
yüceltmek için kendisini feda etmiştir. Şu hadis bunu göstermektedir: Habbab b. Eret şöyle rivayet ediyor: (İslâm'ın ilk günlerinde) Rasûlüllah
(s.av.) Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yaparak dayandığı bir sırada kendisine (kureyş müşriklerinin işkencelerinden) şikayet ettik: "Ey Allah'ın
Rasûlü! Bizim için Allah'tan zafer dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?", "Sizden önceki ümmetler
içinde öyle mazlumlar vardı ki müşrikler tarafından, onun için yerde bir çukur kazılır. O kişi bu çukura (başı dışarıda kalacak şekilde) gömülürdü.
Sonra büyük bir testere getirilir, başı üstüne konur, ikiye bölünürdü de (bu işkence) o mü'mini dininden döndüremezdi. (Bir başkasının da) demir
taraklarla etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı da bu işkence o mü'mini dininden döndürmezdi. Allah'a yemin ederim ki o, İslâm dinini
muhakkak surette kemale erdirecektir. Öyle bir derecede ki bir süvari (yalnız başına) Sana'dan Hadramevt'e kadar (selametle) gidecek, Allah'tan
başka hiç bir şeyden korkmayacak. Yahut koyun sahibi yolcu, kurdun koyunlarına saldırmasından başka bir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler

acele ediyorsunuz. 
[88]

Bu hadisten şu şekilde istidlal edilir. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) işkence gören müslümanları sabretmekle vasıflandırıp onlan medhetmiştir. Onlar
işkenceden kurtulmak için küfür kelimesini söylememişlerdir. İşte bu, ruhsat yolunu tercih edip işkenceden kurtulmak için küfür kelimesini
söylemekten, azimet yolunu seçip işkenceye göğüs germenin daha üstün olduğuna delalet eder.
Rivayet edildiğine göre Müseylemetu'l-Kezzab, ashab-ı kiramdan iki kişiyi yakaladı. Onlardan birine şöyle sordu: Muhammed hakkında ne
diyorsun?
Allah'ın Rasulüdür
Peki, benim hakkımda ne diyorsun?
Sen de Allah'ın Rasulüsün.
Müseyleme, o kişiyi serbest bıraktı. Sonra diğerine aynı şeyleri sordu:
Sen Muhammed hakkında ne diyorsun?
Allah'ın Rasûlüdür.
Peki benim hakkımda ne diyorsun?
Ben sağırım.
Müseyleme aynı soruyu üç kez tekrarladı. O da hep aynı cevabı verdi. Bunun üzerine onu öldürdü. Bu haber Rasûlü Ekrem'e (s.a.v.) u-laştığında
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Birinci kişi Allah'ın verdiği ruhsata yapışmıştı, ölümden kurtuldu. İkinci kişi ise hakkı söye-di, ne mutlu ona!
[89]

Hubeyb'in kıssasında konu aynıdır. Kafirler Hubeyb'i yakalayıp Mekke müşriklerine sattılar. Mekkeliler Hz. Peygambere küfür etmesi için
Hubeyb'e işkence ettiler. Fakat Hubeyb, işkenceye rağmen Hz. Pey-gambere küfretmedi. Müşrikler de onu öldürdüler. Bu haber Hz. Peygambere
ulaştığında Hz. Peyamber onun ruhsata yapışmayıp işkenceye katlanmasını reddetmediği gibi, onun azimeti tercih edip işkenceye katlanmasını



övmüş ve o, şehitlerin efendisi ve cennette benim arkadaşımdır." buyurmuştur. 
[90]

İşte bunlar, uhrevi hükümlerdir. Dünyevi hükümlerine gelince; küfre zorlanan kimsenin kafir olduğuna hükmedilmez ve dinden dönmüş olana
yapılan muamele ona yapılmaz.

İmam Şafii (r.a.) "küfre zorlanan kişi hariç. 
[91]

 ayeti hakkında şunları söylemiştir: "Küfür kelimesini söylemenin; karısının boş olması, kanın helal
olması, malının ganimet olması gibi birtakım hükümleri vardır. Fakat Allah Teâlâ küfre zorlanan kişiden günahı ıskat edince, küfrün diğer

hükümleri de sakıt olmuştur. Zira en büyük hüküm sakıt olduktan sonra, küçük olanlar bittarı evla sakıt olur. 
[92]

Bir kişi, müslüman olması için zorlandıktan sonra, o da müslü-man olursa o kişinin müslümanlığı sahih olarak kabul edilir. Aynı zamanda ona
müslüman muamelesi yapılır. Bahususen harbi ve mürte-din İslâm'a zorlanması daha uygun olur. Zira bu şekildeki olan zorlama hakka doğru bir
zorlamadır. Ne kadar kalpte küfür bulunma ihtimali olsa bile, yine İslâm tarafını tercih etmek gerekir. Zira bunda hak dini yüceltmek vardır. Aynı
zamanda hak dini yüceltmek lazım ve elzemdir. (Fakat burada şuna dikkat edilmelidir ki, İslâm'da bir kafiri müslüman olmaya zorlamak yoktur.)
b) Müslümanın malını itlaf etmek veya ırza, namusuna dil uzatmak: Kişi, bir müslümanın malını yok etmek veya ona sömek,namus ve ırzına dil
uzatmak üzere zorlanırsa, bunları yapması için kendisine ruhsat verilmiştir. Onun için yapmakla günahkar olmaz. Fakat haramlık hükmü kalkmaz.
Zira bu yalnız zorlama nedeniyle meydana gelen bir ruhsattır. Bunun için zorlanan bunu yapmazsa bu yolda cefaya tahammül olursa büyük sevaba
nail olur. Zira müslümanın malına ve namusuna el ve dil uzatmayı Rasûlü Ekrem (s.a.v.) haram kılmıştır:

"Her müslümanın kanı, malı ve ırzı (şerefi ve namusu) diğer müslüman üzerine haramdır." 
[93]

Dünyevi hükmüne gelince; fakihler şöyle demiştir: "bir insan başkasının malını yok etmeye zorlanır da yok ederse, mal sahibinin zorlayan ve
zorlanılana ödettirme hakkı vardır. Yani hangisinden isterse malını ondan isteyebilir. Zira zorlayan buna sebep olmuş, zorlanan da malı bilfiil yok
etmiştir. Ancak bu durumda zorlanan tazminat öderse; bu tazminatı zorlayandan alma hakkı vardır.
3. Zorlama nedeniyle ruhsat ve mubaha tabi olmayan hissi şeyler: Bu konuda bazı hisli tasarruflar vardır ki şer'an onlar mahzurludur; Bunların
haramlığını şer'an sabit olduğu gibi, aklen de haramdır. Şu halde bunlar ne mubahtır, ne de işlemeye ruhsat verilmiştir.
a) Haksız yere adam öldürmek ne kadar zorlama da olsa bile bir adamı öldürmek günahı kebairdir ve kesinlikle ruhsatı yoktur. Bunun gibi bir uzvu
da kesilmez. Kim bunu yaparsa Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmeyin. 
[94]

Rasûlü Ekrem de şöyle buyurmuştur:
Allah'tan başka ibadete layık hiç bir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın muhakak bir elçisi olduğuma şehadet eden müslüman kimsenin kanı
helal olmaz. Ancak şu üç sebepten biri ile helal olur. Zina eden dul (ve evli). Öldürdüğü nefse karşı öldürülme, İslâm dinini terkedip cemaatten

ayrılma! 
[95]

Bir müslümanı öldüren kişi öldürülür. Evli veya dul bir kimse zina ederse öldürülür. İslâm'dan dönen bir kişi öldürülür. Haram olması konusunda
bir müslümanın azasını kesmek de bir müslümanı öldürmek gibidir. Zira aynı zamanda bu saldırganlıktır. Saldırganlık da haramdır.
Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Mü'min erkeklere ve mti'min kadınlara, bir şey yapmadıkları halde eziyet verenler gerçekten bir iftira ve apaçık bir günah işlemişlerdir. 
[96]

Bu zorlama isterse eksik olsun isterse tam olsun hükmü aynı-dır.Dünyevi hükmüne gelince; esas görüşe göre, hem zorlayan ve hem de zorlanana da
kısas uygulanır. Zira zorlayan kişi, bir müslümanın öldürülmesine sebep olmuş. Zorlanan da bilfiil öldürmüştür. Öldürmeye sebep olmakta bilfiil
öldürmek gibidir. Zulmü önlemek ve öldürmenin ne kadar korkunç bir iş olduğunu saldırganlara göstermek içindir.
b) Zina yapmak: İşlenmesi hiç bir durumda mubah ve ruhsatlı olmayan haramlardandır. Zira tüm semavi dinlerde zina haram kılınmıştır. Akıl da
dinle beraber zinanın çirkinliğini kabul etmiştir. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Sakın zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. 
[97]

Erkek veya kadın olsun zorlama yoluyla zina yapan Allah (c.c.) katında günahkar olur ve ahirette cezalandırılır. Fakat dünyada kendisine had
cezası uygulanmaz. Zira zorlama sebebiyle burada şüphe vardır. Şüphe ise hadleri kaldırır.
Ebu Hanife'ye göre: İkrah tam olduğu halde bu şekildeki olan ikrah ise onun zamanının örfüne göre ancak devlet yetkililerinin ikrahı halinde
gerçekleşirdi. Had vacip olmaz yöneticinin dışındakilerin ikrahı halinde ise had vaciptir.
Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre: "tam ikrah ister yönetici tarafından ister başkaları tarafından yapılmış olsun, had vacip olmaz. Son olarak Ebu
Hanife'nin kabul ettiği görüş de bu olmuştur. İkrah noksan olması durumda ise, Ebu Hanife ve iki talebesine göre de had vacip olur. Zira noksan
ikrah keyfiyeti ortadan kaldırmaz.
Özet olarak, Hanefiler tam ikrah halinde haddi vacip görmezlerken, noksan ikrah halinde vacip görürler. Kadın zina etmek için zorlanacak olursa,
fakihlerin cumhuruna göre ona had uygulanmaz. Yapılan bu ikrah ister tam olsun, ister noksan olsun fark yoktur. Zira Allah Teâlâ şöyle
buyurmaktadır:
Cariyelerinizi iffetlerini korumak istedikleri halde dünya hayatının geçici metaını kazanma maksadıyle onları zinaya zorlamayın. Kim onları

zorlarsa Allah onların zorlanmasından sonra mağfiret ve rahmet edicidir. 
[98]

Bu ayet-i kerime, zina için zorlanan kadının günahının olmadığının delilidir. Günahı olmadığına göre ondan had de kalkmış olur. Eğer erkek tam
ve eksik olarak ikrah ile zinada bulunmak üzere zorlanacak olursa, Hanbeliler de tercih edilen görüşe göre ona had uygulanması vaciptir. Zira zina
ancak erkeklik organının sertleşmesi ile gerçekleşir. Korku ile birlikte ise sertleşme meydana elmez. Sertleşmenin bulunması halinde ise, yapılan
bu fiilin isteyerek yapılması meydana gelir. Bunun için ona had uygulanır. Fakat bu sertleşme hadtı zatında tabii bir şey olduğu için, bunu isteyerek
yapmış demek müstekreh hakkında bir delil değildir.
 



Şer'i Tasarruflarda Zorlamanın Hükmü
 
(yani sözlü veya bu yünkil kanuni tasarruflardaki etkisi)
Belirli şer' tasarruflar ya inşa (akit yoluyla) veya ikrar ile olur. İnşa tasarruflar iki çeşittir.
a) Talak, nikah, zıhar, rida, ric'at, yemin, fey, ila, nezir ve kısasın affedilmesi gibi reddi ve feshi kabul etmiyen tasarruflardır. Bu tasarruflar
lüzumlu tasarruflardır.Yalnız olarak akidle lüzumlu olurlar: Ne reddi ne de feshi kabul etmezler.
Hanelilerin görüşüne göre fesih, yani red ihtimali olan ve rıza şartı aramayan şer'i tasarruflarda bulunmak için ikrahın her hangi bir etkisi yoktur. Bu
gibi tasarruflar ikrah olması ile birlikte kabul edilir. Örneğin: Bir adam boşamak, nikah, zıhar, nda ric'at yapmak, yemin yahut ila veya dil ile iladen
dönmek, adakta bulunmak, kısas affetmek gibi bir işi yapmak üzere zorlanacak olursa, zorlandığı şey (mukrehun aleyh) vaki olmuş olur. Zira bunlar
ciddiyet veya alay konusunda aynıdır ve geçerli olan tasarruflardır.
Bunun aslı delili ise şöyledir: Huzeyfe b. el-Yeman (r.a.)'m rivayet ettiği şu hadistir: "Müşrikler onu yakalayıp herhangi bir gazvede Rasü-lullah
(s.a.v.)'a yardımcı olmamak üzere yemin ettirince o da ikrah altında kalarak yemin etti, daha sonra Rasûlullah (s.a.v.)'a yaptığı yemini haber
verince, Peygamber (s.a.v.) ona şöyle dedi: "sen ettiğin yeminde dur. Biz de onlara karşı Allah'ın yardımını alırız."
Abdurrezâk da musannefinde İbni Ömer'den mükrehin talakının geçerli olduğuna dair rivayet kaydetmektedir. Allahu Teâlâ (c.c.) şöyle
buyurmaktadır:

Eğer ondan sonra yine onu boşayacak olursa, artık ona helal olmaz. 
[99]

Hanefllerin dışında kalan fakihlerin cumhurunun görüşüne göre kişi bunlardan birini yapmaya zorlanır da yaparsa, zorlama sebebiyle yapılan
tasarruf kabul edilmez. Onun üzerine de hiçbir hüküm cari olmaz. Örneğin; mükrehin talakı meydana gelmez. Bunun gibi ikrah ile nikah akdi ve
bunlar gibi diğer şeyleri de sabit olmaz. Tercih edilen görüş budur. Sünnet-i seniye de buna delalet eder: "Hansa Ensar'dan Hizam kızıdır. Dul iken
babası evlendirmiş, kendisinin ise, bundan keyfi gelmemişti, bunun için Rasûlullah (s.a.v.)'e vaziyetini anlatınca Peygamber (s.a.v,) de onun

nikahını iptal ve reddetmişti.
[100]

Bir başka bir olay meydana gelmiştir ki, o da bir genç kızı babası kardeşinin oğlu ile kız istemediği halde evlendirmiş; fakat Peygamber (s.a.v.) bu
konuda kızı serbest bırakmşür, kız şöye dedi: "Ey Allah'ın Ra-sûlü! Babamın yaptığı işe karşı değilim. Fakat ben, evlenme işinde kadınların da söz

hakkı var mı onu öğrenmek istedim. 
[101] Kişinin boşanmaya zorlanması da böyledir. Yani boşama geçerli olmaz. Zira Rasülü Zişan (s.a.v.) şöyle

buyurmuştur: "Zorlama olan yerde boşama ve azad etme geçerli olmaz.
[102]

Ebu Davud dedi ki:
İğlakın gazab olduğunu zannediyorum."
İbn Kuteybe ise: "İğlak ikrah demektir" der.
Bazı fakihlere göre bu lafzın hem ikrahı hem gazabı hem de deliliği kapsadığıdır, demektedirler.
Zorlama olduğunda bu tasarruflar nazar-ı itibara alınmazlar. Onların üzerine her hangi bir hüküm terettüb etmez. Zira bu meselede bir çok delil
vardır: Onlardan biri de Hz. Peygamber'in şu sözüdür: "Zorlamanın hüküm ve eseri zorlanandan kaldırılmıştır: Fakat gelecek tasarruflar bu
karardan ayrılmıştır. Bir kadın herhangi bir çocuğa süt vermeye zorlanırsa veya bir erkek bir kadınla cinsi münasebette bulunmaya zorlanırsa
zorlama olması durumu değiştirmez. Emzirme ve cinsi münasebetin üzerine şer'i hükümler terettüp eder. Yani emzirilen çocuk iki yaşından
küçükse ve beş kere emzirilmişse, zorlamaya rağmen haram-lık meydana gelir. Cinsi münasebette de -zorlanmaya rağmen, mehir ve diğer hükümler
terettüb eder. Zorlamanın, feshe tahammülü olan inşai tasarruflardaki etkisi fakihler, bu tasarruflardan her hangi birinin zorlama sebebiyle meydana
gelmesi halinde zorlamanın tasarrufu iptal edeceği, dolayısryle o tasarrufun üzerine herhangi bir hüküm terettüp etmeyeceğini söylemişlerdir.
Çünkü bu tür tasarrufların sahih olmasının şartı, rızadır. İkrah da nza olmadığı için tasarruf geçerli olmaz. Zira Allah'u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Ancak karşıhklı nza ile yaptığınız ticaret başkadır.
[103]

 Mali akid; satış, alış, hibe, icare vekalet, havale ve malla ilgli olan diğer akidleri kapsar.
Hanefîlere göre müstekrehin satışı, icaresi ve hibesi fasittir. Fakat ikrahın ortadan kalkmasından sonra müstekreh bu tasarrufu, geçerli kabul etmekle
fes etmek arasında serbesttir. Zira rıza bu gibi tasarrufların sıhhati için şarttır. Malikilere ve Züfere göre böyle bir satış fuzuli'nin satışına
benzemektedir. Fuzuli'nin satışı da mevkuf bir satıştır. Hatta müstekreh ikrahın ortadan kalkmasından sonra yapmak üzere zorlandığı şeyi geçerli
kabul ettiğini ortaya koysa artık akit sahih olur. Zorlamanın, şer'i tasarruflardaki ikrahlar üzerindeki etkisi; fakihler, zorlanması halinde kişinin
ikrannın geçersiz olduğu ve onun üzerine herhangi bir hüküm terettüp etmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. İkrar edilen tasarrufun hissi bir
tasarruf olması örneğin; zina yaptığını, içki içtiğini, birisini öldürdüğünü zorla ikrah ettirmek gibi veya fesh edilmesi mümkün olmayan inşai bir
tasarruf olması -örneğin nikah talak ve benzeri şeyleri ikrar etmeye zorlanması veya feshe kabiliyeti olan alış,veriş, icar ve benzerleri gibi inşai
tasarruflardan olması hükmü değiştirmez. Burada dikkate alınacak esas nokta şudur:
1- Zorlama nedeniyle küfrü ikrar etmenin üzerine hiçbir hüküm terettüp etmediğine göre, öteki ikrarların üzerine her hangi bir hüküm terettüb
etmemesi bittari evladır.
2- Rasülüllah'ın (s.a.v.), onlara zorla yaptırılan onlardan kaldırılmıştır. Bu mübarek sözü ise umumidir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bu sözü,
herhangi bir tasarrufa zorlanan kişiye o tasarrufun etkisinin olmayacağını ifade eder. İkrar da tasarruftan bir tasarrufdur.
3- İkrar bir haberdir. Doğru da yalan da olabilir. Kişi bir şeyi kendiliğinden ikrar ederse doğru olarak tercih edilir. Zira insan kendi aleyhine yalan
söylemekle itham edilmez, zorlama durumunda ise yalan tarafı tercih edilir. Zira zorlamada tehdit vardır. Bunun için böyle bir ikrar Hanefi, Şafii,
Hanbeli ve Zahirilere göre ikrar geçersizdir ve ona her hangi bir sonucun etkisi yoktur. İkrarda bulunan şey, ister icare ve satış gbi fesih ihtimali
olan nevinden olsun, isterse fesih ihtimali olmayan şeylerden olsun fark yoktur. Malikilere göre de zina, hırsızlık, içki, kazf veya kati gibi işleri
ikrah altında iken ikrar etmek ise geçersiz ve lağv kabul edilir.
4- İkrar, şahitlik babındadır. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

"Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutanlar olun. Allah için şahit olun, velev ki şahitliğiniz kendinizin... aleyhinde olsun. 
[104]



Kişinin kendi aleyhinde şahitlik yapması, ikrardır. Bu bakımdan ikrar, şahitlik hükmündedir. Şehadet ise töhmet ile fesh ve reddedilir. Ayı zamanda
da ikrarı sahih de olmaz. Zorlanma sebebiyle ikrar eden kişi de itham edilir. Onun şahitliğinde itham vardır. Onun kendi aleyhindeki şahitliğinde
itham olduğu için ikrarı kabul edilmez. Muhayyer bırakılan şer-i tasarruflarda ikrahın etkisi, şer'i tasarrufların hükmü konusunda fakihlerin görüşleri
ikiye ayrılır:
Şafıilere göre: Yapılması için ikrah edilen şeyin belirlenmesi şarttır. Muhayyer bırakmak halinde ikrah yoktur. Bu şekildeki feshi kabul olmayan ve
muhayyer bırakılan tasarruflar geçerlidir. Şafiilerden başkası ise yapılması için ikrah olunan şey (mükrehun aleyh)in tayini şart değildir. Muhayyer
bırakmakla beraber ikrah da bakidir. Buna bağlı olarak fesih ihtimali olmayan ve muhayyer bırakılan şer'i tasarruflarda ikrahın etkileri de terettüp
eder. Şu halde bir kimse, zifaf olduğu veya olmadığı hanımlarından birini boşamak üzere ikrah edilse, o da bu iki kadından birisini boşayacak
olursa Şafıilere göre ikrah muteber değildir ve boşama da meydana gelir. Zira onun yaptığı bu işte muhayyer olduğuna dair bir delil vardır. Diğer
mezheplere göre ise ikraha itibar edilir. Hanelilere göre talak vaki olur. Zira onlara göre fesih ihtimali olmayan sözlü tasarruflarda ikrahın bir tesiri
olmaz.
Malikilere göre talik lazım değildir. İkrahın ortadan kalkmasından sonra müstekreh talakı geçerli kılmak hakkına sahiptir.
Hanbelilere göre talak vaki olur. Zira onlara göre muhayyer bırakmak belirtmek gibidir.
Fesih ihtimali bulunan ve muhayyer kılınan tasarruflarda ikrahın etkisi konusunda fakihlerin iki görüşü vardır.
a) Muhayyer bırakmak ile beraber ikrah söz konusu değildir, diyen şafıilerin görüşü.
b) Muhayyer bırakmakla birlikte ikrahında söz konusu olmasına mani bir durum olmadığı görüşünde olan diğer imamların görüşü. Örneğin; bir
adam mülkü bulann iki apartmandan birisini satmak üzere zorlarsa, o da o ikisinden birisini satsa, bu şekildeki olan satış bu konuda Şafîilere göre
ikrah olmayacağından dolayı geçerlidir. Fakat diğer mezheplere göre ise, belirlenme şeklindeki olduğu gibi, ikrahın tesiri buna vardır. Buna göre
Hanbeli ve Zahirilere göre iki apartmandan birisinin satışı batıl, Hanefüerin cumhuruna göre fasit, Malikllerle Züfer'e göre mevkuf olur. İkrah
nedeniyle helal olmayan ve ruhsat da verilmeyen haram ve hissi tasarruflar, bu şekildeki olan tasarruflar, haksız olarak müslüman bir kimseyi
öldürmek veya parmak uçları dahi olsa, organlarından her hangi birisini kesmek şeklindeki olan tasarruftur. Zira haksız olarak adam öldürmek,
haramdan süzmüş bir haram fiilidir.
Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

"Hak ile olması müstesna, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyiniz. 
[105]

Bir de başkalarına haksızlık edip tecavüzde bulunmak da haksızlıktır.
Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
"Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işlemedikleri şeyleri insnad ile eziyet edenler, muhakkak onlar apaçık bir yalan ve günah yüklenmişlerdir.
[106]

 
KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
GASP

 
Gasp: Lugatta, gasp, bir şeyi zulmen almak manasındadır. Istılahi manası ise, başkasının hakkını zulmen istila etmektir.
Başkasının hakkı ise ya mal ya ev ve benzeri gibi evde oturmak gibi bir menfaat veya ev köpeği gibi bir ihtisas veya içme hakkı gibi bir haktır.
Zulmen istila etmekten maksat da zulüm ve saldırganlık cihetiy-le başkasının hakkını sahibinin rızası olmaksızın istila etmektir. Eğer bir kişi, sahibi
kendisine mubah kılmadığı halde onun yemeğini yerse, bu gasp sayılır. Ev sahibinin rızası olmadan evinde oturursa, ona ne kadar kira verse bile,
yine kira veren gasp sayılır. İzin almadan bir kişinin döşeği üzerine oturursa, yine gasp sayılır. Kişi, sahibinin rızası olmadan onun kilimlerinin
üzerine oturursa yine gasbp sayılır. Bu zamana göre bazı insanlar mal sahiplerinin rızasını almadan ücretini vererek onların dükkanlarında veya
evlerinde oturmaktadırlar ki, bu gasptır.
Gasb'ın hem dünyevi hem de uhrevi tüm hükümleri bunların üzerine terettüb eder. Bunlar her ne kadar "biz kiracıyız ve kira veriyoruz" deseler de
gerçekte gaspçıdırlar.
 
Gasbın Haram Kılınışı:
 

Gasbın haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de haram kılmışının delili, Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. 
[107]

Cenab-ı Allah'ın şu buyruklarıdır:

Mallarınızı, aranızda haksız sebeplerle yemeyin.
[108]

 Peygamberimiz (s.a.v.) de şöyle buyurmaktadır:
Kanlarınız, maflannız ue namuslarınız (birbirinize) haramdır."
Her başkasına ait bir yerden haksız yere bir kanş kadar alırsa, Allahl kıyamet gününde onu yerin yedi kat yerden itibaren o arazi parçasını, o zalim

kişinin boynuna (halka yapıp) geçirir.
[109]

Bir müslümanın malı diğerine ancak onun rızasıyle helal olur.
[110]

 İcmaa gelince: İslâm fakihleri de, gasbın haramlığı onun hırsızlık nisabına
ulaşmasa bile büyük bir günah olduğu üzerine ittifak etmişlerdir.
 
Gasb'ın Hükümleri:
 
Gasb'ın üzerine hem dünyevi, hem de uhrevi hükümlerin tümü terettüb eder. Gasb'ın uhrevi hükmü, günahkar olmakla beraber, ahi-rette azaba da



duçar olur. Zira bu gasb büyük günahlardan sayılır. O-nun için Allah katında eğer bu masiyetten tevbe edilmemişse muahaza edilmeyi gerektirir.
Gasb'ın dünyevi hükümleri ise, şunlardır:
1. Hakim. Gasbı cezalandırır. Bu günahı yaptığı için, gasıbı gasb-dan caydıracak bir cezaya uygun göreceği ceza ile cezalandırmalıdır. Bu ceza
dövmek, hapsetmek ve bunlar gibi diğer cezalar olabilir. Mal sahibi ne kadar gasbı affetse bile, yine gasıba gereken ceza verilmelidir. Zira, bu ceza
Allah'ın bir hakkıdır. Bir de zulmü ve şer'i Önlemek için uygulanmalıdır.
2. Gasıbı bu işten derhal durdurmalı. Örneğin; gasbettiği şeyi sahibine eğer mevcut ise geri vermelidir. Zira gasb bir masiyettir ve masi-yeti
terketmek de mümkün olduğu kadar çabuk olmalıdır. Çünkü Rasû-lü Ekrem {s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Sakın sizden biriniz ister şaka, ister ciddi olarak kardeşinin eşyasını almasın, kim kardeşinin asasını alırsa kendisine iade etsin. 
[111]

Gasb edilen mal, gasbedildiği yere götürülüp sahibine teslim edilmelidir. Bu masrafı da gasıba aittir. Gasıb, gasb etiği malı teslim ettiğinde
tazminattan kurtulur.
3.  Gasp edilen şeyde tasarruf etmesi: O malı hibe etse veya satarsa veya ariye olarak verirse ve kiraya verirse veya emanet ederse, böyle
tasarrufların hepsi batıldır. Bu hiç bir şer'i hükme dahil değildir. Bunun için o gasb malın kimin yanına intikal olunursa, gasıplık hükmü kendisine
geçer. Zira onların her biri sahibinin izni olmadan elini başkasının mülkü üzerine koymuştur. Gasb malın gassbedildiğini bilimese bile kendisine
intikal olduktan sonra telef olunması halinde tazminatını ödemek zorundadır. Zira bilmeden alan günahkar olmaz. Fakat o malın tazminatını vermek
zorundadır. Bunun için gasbedilen şey telef olursa, sahibi hem gasp edenden, hem de satın alandan isteyebilir. Bu malın intikal ettiği kişiden tazmin
ederse, o kişi ödediği tazminatı bilahare ga-sıbdan alır. Malın intikal ettiği kişi onun gasb edildiğini bilmiyorsa^ o-nun mal üzerindeki durumu,
emanetçinin, durumu gibidir. Aslında o-nun eli eman eli de ise ariye yoluyla veya borç ya da benzeri surette malı alan kişiler (müsteair)
verdiklerini geri alamazlar. Zira onlar gasıbla, kendilerinin zamin olduklarını bilerek muamelede bulunmuşlardır ve gasıb de onları aldatmış
değildir. Kişi karşısındakinin gasıb olduğunu bildiği halde muamelede bulunursa gasıbdan o malı geri alamaz. Zira gasıb onu aldatmamış, o bile bile
ahş-veriş yapmıştır.
4. Gasbedilen malın gasıb'ın elinde telef olması gasp edilen mal gasıbın elinde telef olmuşsa, gasıb zamin olur. O malın başkası tarafından veya
kendiliğinden veya semavi bir afetle de bile telef olsa onun tazminatını vermek zorundadır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ödeyinceye kadar aldığını korumak ele vaciptir.
[112]

 Şu halde gasıbın gasbettiği maldan sahibine iade edinceye kadar sorumlu olduğuna delalet
etmektedir. Eğer gasbedilen malın aynısı olursa aynısıyle, aynısı yoksa gasbettiği günden tazmin gününe kadar olan en yüksek fiyatiyle vermek
zorundadır.
5. Gasbedilen malın noksanlanması, gasbedilen malın eksilmesi, bazen maddi, bazen de eksilme manevi olur. Gasbedilen malından maddi bir
eksilme olursa, örneğin; malm bir parçası eksildiğinde malın ne kadar kıymeti azalmasa dahi, gasıb onun tazminatını vermek mecburiyetindedir.
Manevi olan noksanlar ise, örneğin; gasbedilen malın fiyatı düşmekle beraber iade edilirse, o zaman gasıb her hangi bir tazminat vermez. Çünkü o
mal olduğu gibi vardır. Değişen insanların alış,verişleridir.
6. Gasb edilen malı, gasıbın elindeyken değişirse örneğin; bir kimse, bir şeyi gasb eder ve o şey bizzat değişirse, gasb edilen yumurtadan civciv
çıkarsa veya gasbedilen ekin tane haline gelirse, aynı şekilde o malı sahibine iade etmesi lazımdır. Bu durumda fiyatı yükselirse sahibine aittir.
Eğer fiyatı noksan olursa, gasıbden kıymet düşüklüğünün de bedelini isteyebilir. Zira bu noksanlık gasıb'ın elindeyken meydana gelmiştir. Şayet o
malın kıymeti artmışsa, o artışa mal sahibine aittir. Zira bu artış malın artışıdır ve mala aittir. Gasbedilen maldaki değişiklik, ona bir ayn ekliyerek
meydana gelmişse, örneğin; gasbedilen ev sıvanıp boyanmışsa veya gasbedilen elbise boyanmışsa aynı zamanda da malın kıymeti de bunlarla
artmamışsa, mal sahibi o malı olduğu gibi alır. Gasıb da her hangi bir ücret vermez. Zira gasbedilen mal, gasıb'm ona eklediği şeylerle kıymet
kazanmamıştır. Eğer eklediği şeyler malın kıymetini azaltmışsa, gasıb, mal ile beraber kıymet düşüklüğünün de bedelini vermek zorundadır. Zira
malm kıymetinin azalması, onun fiiliyle meydana geliştir. Eğer gasbedilen mala gasıb tarafından bir takım aynlar eklenmiş de malın kıymeti fazla
etmiş ise, ayn ızamanda bu artış da malın kıymetine eşit ise mal sahibi ile gasıb mala ortak olur. Gasbedilen malın kıymeti, örneğin; 200 dirhem ise,
mala eklenen aynlar ile malm kıymeti 300 dirheme çıkmışsa, malın kıymeti, ikisi mal sahibine biri de gasıb'a ait olmak üzere üç payına bölünür.
Eğer ikisinin kıymeti aynı ise, aralarında yarı yarıya tasim edilir. Gasbedilen mal kendisine eklenen malın kıymetine denk değilse, örneğin,
gasbedilen mal 100 dirhem, eklenen mal da 100 dirhem olduğu halde ikisi birden 150 dirhem ediyorsa, mülkünün kıymeti (yani 100 dirhem) malı
gasbedilen kişiye 50 dirlem de gasıba verilir. Kıymet artışındaki fark, onun fiiliyle ve ona izafe edilmesiyle alakalıdır.
7. Gasbedilen malm bir menfaati varsa, örneğin; gasbedilen evde oturmak, gasbedilen hayvana veya arabaya binmek gibi menfaatlar, ga-sibın
tazminatındadır. Gasbedilen maldan ister gasıb menfaati görsün ister başkası menfaati görsün hüküm aynıdır. Gasıb, malı sahibine teslim ettiği
güne kadar ki en yüksek ücretten ödemeyi yapmalıdır. Aynı zamanda bu, örf adete göre ücret gerektiren bir süre olmalıdır. Çünkü menfaatler de bir
çeşit maldır. Sahibinden alıkonulduğu için tazminata dahil olur. Gasbedilen mal, gasbedenin elinde telef olursa, onun tazminatını da menfaatiyle
beraber ödemek zorundadır.
8.  Gasb edilen malın fazlalığı, gasp edenin yanında bu artış meydana gelse, o zaman bu artışın hepsi sahibine aittir. Zira bu artış, mülkünün
sebebiyle meydana gelmiştir. Bu fazlalık ister bitişik olsun, ister bitişik olmasın fark yoktur. Örneğin; besili bir hayvan zayıflarsa, gasıb, besili
olduğu zamanki kıymeti ile zayıfladığı zamanki kıymeti arasındaki farkı ödemek zorundadır.
9. Gasb edilen malın başka bir mala karışması: Gasb edilen mal başkasıya karışmış veya karıştırılırsa, o malın ayrılması mümkünse ayırmak gerekir.
Eğer mümkün olmazsa, o zaman telef gibi sayıldığı için tazminatı ödenir. Yani mal sahibi o malın bedelini ve mislini gasb'tan alır. Eğer daha
kalitesiz bir malla karıştırılmış, gasıb-mal sahibi razı olmadığı takdirde gasb malını veremez. Onun yerine ücret-i misil Öder.
10.  Gasb edilen tarlada ekin ekmek, ağaç dikmek veya bina yapmak: Bir araziyi gasbedip onun üzerine bina yapan veya ağaç diken kişi, yaptığı
binayı ve diktiği ağacı kaldırmakla zorlanır. Bu sebeple tarlanın değeri düşerse bunun tazminatını ve geçen müddet için tarlaya kira gerekiyorsa
onu da ödemesi vacip olur. Zira gasıp bütün bu şeylerde saldırganlık etmiştir. Zira peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Zalim bir damarın hiç bir hakkı yoktur.
[113]

Tarla sahibi, bina veya dikilen ağaçların kıymetini ödeyerek almak isterse, gasıb satmak zorunda değildir. Zira bina ve ağaçlar onun mülküdür.



Onun rızası lazımdır. Her iki taraf bu satışa rıza gösterip anlaşırsa o zaman caiz olur. Araziyi gasp eden kişi, araziye tohum saçmışsa, arazi sahibi,
gasıbı tohumu çıkarıp araziyi tasviye etmeye zorlayabilir. Bundan dolayı arazinin kıymetinde bir noksanlık meydana gelmiş ise, onu da gasıb'tan
alabilir. Arazi sahibi, tohumun para karşılığı arazisinde kalmasına izin verirse, gasıbm onu çıkarması yasaktır. Çünkü çoğunlukla onunla menfaat
temin edilmez. Bir kişi bir ağacı gasbetse o ağacı gemi veya bina yapımında kullansa, gemi batacak bina yıkılacak olsa dahi, ağacın çıkarılıp
sahibine iade edilmesi lazım ve elzemdir.
Hanefllere göre; Gasıb, gasb ettiğinin, bineğe binmek, evde sakin olmak gibi, menfaatlerinin tazminatını, o bu menfaatleri, ister ele geçirmiş olsun,
isterse tümüyle menfaat sağlamamış olsun ödemez. Zira Hanefllere göre menfaat bir mal değildir. Hanefllerden İmam Muhammed ile Şafîiler ve
Hanbeliler şu şekli kabul etmişlerdir: İster yağ ve bunun gibi şeylerde olduğu gibi bitişik olsun, ister hayvanın yarusu ve ağacın meyvesi gibi bitişik
olmasın, gasıbın elinde her hangi bir miktarları telef olacak olursa, tazminat altındadır.
Cumhura göre; aralarında üç mezhebin, Hanefllerden İmam Muhammed ve Züfer'in bulunduğu fakihlerin cumhuru da şöyle demektedir:
Gasb, mücerret istila ile, başkasının malının, onun izni olmadan ele geçirilmesi ile meydana gelir."
Başkasının malını istila etmekten veya malını almaktan maksad ise, fiille hiss edilen istila veya almaktır. Bunun için de mal ile sahibi arasında engel
teşkil etmek, -sahibinin o malı koyduğu yerde bırakmış olsa bile- kafidir. Bunun için akarın gasb edilmesinde ve gasb edilenin artışları ile
menfaatlerinde ortaya çıkar. Aynı şekilde hanefilerin gasb edilen malın, kıymet taşıyan bir mal olmasını şart koşmaları şeklindeki görüş ayrılığının
etkisi, kıymet taşımayan malın gasbmda da ortaya çıkar. Akarın gasb edilmesi: Hanefi ve Ebu Yusuf a göre gasb ancak taşınır mallar hakkında

düşünülebilir. 
[114]

Zira onlara göre akar yerindedir. Nakil edilmemiştir.
 

KIRK DÖRDÜNCÜ BOLUM
 

İKRAR
 

(İTİRAF)
 
İkrar: lugatta ikra, itiraf ve isbat etmek manasına gelir. Şeriat ıstı-lahmdaki manası ise, bir kimsenin; kendi üzerinde bir hakkın bulunduğunu itiraf
etmesidir. İkrar'm meşruiyeti Kur'an, Sünnet ve icma ile sabittir: Ayetteki olan delili ise, Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:  
Bunu ikrar ettiniz mi? Bu husustaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? demişti de onlar (bütün peygamberler), ikrar ettik demişlerdi. (Bunun

üzerine Allah) "Şahit olun, ben de sizinle beraber sahi d olanlardanım" dedi. 
[115]

İkrar'ın meşruiyetine delalet eden hadisler ise şöyledir:
Ya Uneys! Haydi bu adamın karısının yanına git, eğer ikrar ve itiraf ederse onu recm et." Uneys kadına gidince suçu ikrar etti, bunun üzerine

Rasûlüllah (s.a.v.) emir verdi ve o kadın recm edildi. 
[116]

İcmaya gelince: İslâmî ikrarın sıhhati ve onun bir hüccet olduğu üzerinde Rasûlullah (s.a.v.) zamanından şimdiye kadar karşı çıkan söz konusu
olmaksızın, icma edilegelmiş bulunuyor. Kıyas ile de icmanın hüccet olduğu sabit olmuştur. İkrarın meşru olmasının hikmeti; ona ihtiyaç
olmasıdır. Zira ikrar nedeniyle bir çok insanın haklan ortaya konmaktadır. Zira ikrar meşru olmasaydı insanların bir çok haklan kaybolurdu. Her
halükarda İslâmî ölçülere göre haklann sahiplerine iade edilmesi hususunda çok önemlidir. İslâm sürekli olarak haklan kayıp olmaktan muhafazası
hususunda da sürekli çaba sarfetmiştir. Bunun için ikrann meşru olması ve kabul edilmesi tabii hale gelmiştir. Bu şekildeki olan haklar ister
Allah'ın, ister insanların hakkı olsun ikrarla açığa kavuşur. Bunun için insanların haklan alınır. Allah'ın hakkı da e-da edilir. Çünkü Maiz b. Malik
Hz. Peygamberin huzurunda zina suçunu itiraf etti ve bu suçundan temizlenmek için Allah' Teâlâ'nın hakkını eda etmek üzere kendisine ceza
uygulanmasını talepte bulundu. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), recm edilmesini emretti. Ölünceye kadar taşlandı. Yine Gamidiyeli bir kadın da

zina suçunu itiraf, ikrar etmiş Rasûlullah (s.a.v.) onun da recm edilmesini emir buyurdu. 
[117]

 
İkrar Nev'leri Ve Bundan Dönmenin Hükmü:
 
İkrar edilen haklar iki çeşittir:
Biri Alah'ın hakkı diğeri kul hakkıdır.
1. Allah'ın hakkı: Zekat, kefaret, hırsızlık, zina, irtidad ve içki hadleri (cezalan) gibi haklardır. Bu cezalar, toplumun düzenini sağlamak ve dinden
sapmamak için, meşru kılınmıştır. Allah haklanna karşılık kul ile Allah arasındaki tevbenin faydası vardır. Bir de Allah'ın hakkını ikrar eden kişi,
ikranndan rücu (dönüş) edebilir. Zira Allah (c.c.) affeder. Aynı zamanda bu ikrardan rücu yapan kişiye de ceza tatbik edilmez. Örneğin; bir kimse;
"zina yaptım" diyerek sonra dönerek "hayır yapmadım" diyerek bu suçtan dönerse kabul edilir. Aynı zamanda da o cezadan da kurtulur. Zira Allah
haklan, ayıplan defetme ve örtme temeli üzerine kurulmuştur. Herhangi bir şüphe ile bu ayıplann kapatılması amaç edilmiştir. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.v.) Maiz b. Malik zina suçunu itiraf edince, bu suçtan dönüş yapmak üzere dolaylı bir şekilde işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur:
Belki onu yani kadını öptün veya ona göz kırpmışsındır." Bu söz, peygamber (s.a.v.) Maiz'e zina ikranndan dönmesini, bir şüphe sebebiyle insanın
kendi ayıbını gizlemesi ve özür beyan etmesini telkin etmektedir. Aynı zamanda da bir sinyaldir. Başka bir hadiste Ra-sûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Müslümanlardan, elinizden geldiği kadar cezalan düşürünüz. Eğer bir çıkış yolu varsa onu serbest bırakınız. Zira imamın affetmek hususunda hata

etmesi, cezayı tatbik etmek hususunda hata etmesinden daha hayırlıdır." 
[118]

Diğer bir hadiste şöyledir:



Şüpheler üzerine hadleri tatbik etmeyin.
[119]

Şu halde ikrardan dönmek, bir şüphedir. Şüphe ise, had cezasını götürür. Hakimin zina suçunu itiraf edene, bundan dönmesi için sinyal vermesi
menduptur. Fakat kadı, ikrarda bulunan kişiye, açıkça ikranndan dön diyemez. Zira o takdirde yalan ile emretme olur. Eğer Allah hakkını ikrar
eden kimse, kendi ikranndan dönerse, hüküm yani ceza kendisinden sakıt olur. Çünkü İslâm dini, ayıplann kapatılmasını sever ve bütün fuhuşluğun
yayılmasından kaçar. Bunun delili ise, Maiz b. Malik (r.a.)'m recm edilmesiyle ilgli rivayettir. Zira Maiz'e taşlar vurulmaya başlayınca, süratle
kaçmaya başlamış, fakat onu taşlıyanlar tutup ölünceye kadar taşladılar. Olayın gelişimi hakkında Peygamberimiz (s.a.v.)'e haber verilirken, Hz.

Peygamber (s.a.v.) "keşke onu bıraksaydınız" dedi. 
[120]

2. Kul hakkı: Kul hakkı ikrardan sonra, dönmek sahih olmaz. Bunun için, bir kişi Ali'nin bende alacağı vardır veya onun malını telef ettim veya
Ali'ye zina iftirası attım veya onun malını telef ettim veya Ali'ye zina iftirası attım diyerek ikrarda bulunsa, bundan dönmesi sahih değildir. Zira
ikrar ettiği suçun cezası ne ise, o ceza kendisine tatbik edilir. Fakat hak sahibi (Ali) onu yalanlarsa, o zaman dönebilir. İkrar edenin şartlan: İtiraf
eden bir kimsenin; hakimin huzurunda itiraf ederken gelecek şartlara haiz olması lazımdır:
1) Ergenlik çağma girmesi.
2) Akil olması.
3. Kendi keyfiyle ikrar etmek.
Bir şeyi ikrar etmesi için zorlanan kişinin ikrarı sahih olmaz. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Allah Teâlâ ümmetimin göğüslerindeki vesveseleri için, onanla amel etmedikleri veya onu açıkça söylemedikleri sürece günah yazmaz. Yine bunun

gibi Allah Teâlâ ümmetimin zorlanması nedeniyle yaptığı jullerin günahını yazmaz." 
[121]

4. Hacr altında olmamak yani ikrarda bulunan kimse, mal nedeniyle kısıtlık altına girmemeli, bu şekildeki olan kimse, her hangi bir borcu
olduğunu itiraf ederse sahih değildir. Belirsiz bir şeyi itiraf eden kimsenin, örneğin; "Ali'nin bende bir alacağı vardır" dese, bunun açıklaması lazım
gelir. Eğer açıklamaktan men olursa, kesinlikle hapsedilir. Hacr altında bulunan bir kişi hadd ve kısası ikrar ederse, ikrarı sahihtir. Zira bunlar mal
ile ilgili değildir. Bir de bunlarda itham yoktur. Örneğin; Hacr altında olan kişi hırsızlık yaptığını kikrar ederse, eli kesilir. Fakat çaldığı mal, mal
sahibine verilmez. Hastalık halinde yapılan ikrar -ölüm hastalığı bile olsa ikrarı sahihtir. Bir kişinin sağlıklıyken ikrar ettiği borç ile hasta
halindeyken ikrar ettiği borç arasında kesinlikle hiç bir fark yoktur. Sağlık zamanındaki edilen borç, ölüm döşeğindeki olan borca takdim edilmez.
Her iki itiraf da eşittir. Birkişi ölmüş bir zat için bir şey itiraf ederse, itirafı sahih olduğu için o zatın varislerine vermesi lazımdır.
Bir kişi ben çocukluk zamanında falan kimsenin şu kadar malını çaldım veya itlaf ettim derse, itiraf ettiği miktarı o falana vermesi lazımdır. Bir
kimse ölüm döşeğindeyken varislerinden birisine şu şeyi hibe edip teslim ettiğini itiraf ederse, ikrarı muteberdir. Mülk edinmek insana has bir
şeydir. Hayvan her hangi bir şeye malik olmaz. Binaenaleyh, bir kişi, (şu hayvanın bu kadar hakkı zimmetimde vardır) derse, bu söz geçersizdir. Bir
kişinin şu evim veya elbisem Ali'nindir derse, bu söz geçersizdir. Zira (evim) deyip kendisine isnad ettikten sonra (Ali'nin de demesi çelişkilidir.
Bir kimse (falana ait zimmetimde bir şey vardır) derse, bu, mal sayılabiliecek her hangi bir şey ile izah edilebilir. Fakat izahı tezek ve domuz gibi
mal sayılmayan bir şeyle edilirse kabul olmaz. Bir kadın birisine sinyal ederek; (şu kocamdır) derse, adam da inkar ederse hakkı sabit olur. Öyle ki
sonra rucu edip evlilik iddiasında bulunsa muteber değildir. İkrarın sahih olması için Hanefi'lere göre erginlik çağına yetişmek şart değildir. Bu
kıyasa göre küçüğün, borçlara dair ikran sa-hihdir. Zira öyle şeyler ticarete bağlı olan ihtiyaçlanndadır. Bir de Hane-filere göre Allah'ın hakları iki
çeşittir:
1) Amme hakkı. Yani topluma ait olması. Zina, hırsızlık, şarap ve benzeri sarhoşluk verici şeylerin içilmesi için ceza olunan kimselerin bu
çeşittendir. Eğer ceza görmeden evvel kendi ikrarından dönecek olursa, o zaman cezası batıl olur. Zira dönüşte şüphe olduğu için, ceza sakıt olur.
Hanefilere göre zina halinden başka bir defa ikrar kafidir. Fakat zina cezasriçin ikrarın dört sefer tekrarlanması gerekir. Zira Maiz'in ikrarı da dört
sefer tekrar olmuştur.
2) Hakkın kula ait olması: Bu da kazif haddidir. Bu hadde dair bahisteki açıklamalarımızda kazf, zina ve başka hadleri lazım gelen suçluların
ikrarının sıhhat şartlarını söz konusu etmiş bulunuyoruz. Kulların, yani fertlerin haklan: Bunlann çeşitleri vardır: Kimisi neseb, kimisi talak, şüfa
hakkı, kimisi kısas veyahut diyetin uygulanması ve Ödenmesini talep hakkıdır. Kimisi nakdi ve ayni mallardaki ve benzeri hususlardaki hakdır.
Bunlann şartı ise yoktur. Hatta bu çeşit hakların dilsiz tarafından ikrar edilmeleri sahih olduğu gibi, bunlara dair ikrann sahih olması için kendinde
olmak (ayık olmak) da şart değildir. Hatta ve hattaki sarhoşun bu haklara dair ikrarlan sahihtir. Yine bu çeşit haklar, yüce Allah'ın haklarının
hilafına şüphe bulunması durumunda da sabit olurlar.
Mukarrun leh: Yani lehne ikrarda bulunulan kişi ister mevcud olsun, ister annesinin döl yatağında olsun, o şey belli olduktan sonra yeterlidir.
Örneğin: "Zeyneb'in karnındaki olan çocuğun benim üzerimde bin dirhemi vardır." der ve ikrarını kabul edilebilir bir sebebe bğlıyacak olursa,
örneğin; vasiyet yahut miras gibi bir yolla onun lehine mülkiyetin tesbit olması dolayısıyle bu ikran uygundur.zira ceninin ehliyeti, noksan bir
vücup ehliyetidir. Bunun için bilindiği gibi vasiyet, miras veya vakıf yolu ile olması hali müstesna, onun lehine malî hakların tesbit olmasına imkan
yoktur. Eğer sözü geçen kadın o çocuğu ikrar zamanında annesinin karnında var olduğu bilinecek bir süre içerisinde doğuracak olursa, ikrarda
bulunan kişinin ikrar ettiği şeyi ödemesi lazımdır. Eğer ölü olarak doğuracak olursa bu durumda mal vasiyet eden veya miras bırakan kimseye ait
olur. Eğer canlı iki yavru veya üç yavru dağu-racak olursa o mal onların arasında pay edilir. Muhammed, mazhar olan görüşünde Şafii Maliki ve
Ahmed ise şöyle demişlerdir. İkrarda bulunan kişi, mutlak ifade ile ikrarda bulunacak olursa, yani kendi ikrarında vasiyet veya miras gibi bir
nedenle bağlamayacak olursa, cenine bu ikrar sahihtir. Zira bu ikrar cenin için kesin olarak mülk edinme sebebidir. Zira ikrar, şer'i bir kaynaktır.
Fakat bir kişi tarafında miras bırakacak yahut cenine vasiyet edildiği birisinin ölüp bunu ona miras olarak terkettiği kabul edilir. Şu halde cenin
için ikrarın hükmü öyledir. Bir kişinin bir ineğin karnındaki yavruyu, başkasına ikrar etmesi sahih olduğu gibi, kadının karnında olan çocuğa da
ikrarı sahihdir ve yerine getirmesi de lazımdır. İster mülkiyeti göstermesi için bir neden belli etsin isterse belli etmesin aynıdır ve fakihlerin
ittifakıyle sahihdir. Zira ikrar edilen bir şeyin meçhul olması ikrarın sıhhatine mani değildir. Fakat şahid olunan bir şeyin meçhul olması ise
şehadetin ve yargının sıhhatine engeldir. Zira meçhul olan bir şeye hüküm vermek sahih olmaz. İkrar da ise, ikrar edenin o şeyi yahut ikrar ettiği
hakkı açıklaması istenir. Yeminle beraber sözü kabul edilir. Bir kişi bir başkasının üzerinde bir malın olduğunu iddiada bulunsa ve bunu tesbit



etmek için onun el yazısı ile yazdığı lehine mal ikrarını çıkarıp gösterse, davalı da bu yazının kendisine ait olduğunu inkar etse, karşılaştırmak
amacıyle yazı yazması istense, o da kabul etse, her iki yazı arasında kalemden çıktığına delalet açık bir delil olsa, Buhara alimlerine bu bir hüccet
olup ona göre hüküm verilir. Muhammed'e göre bu bir hüccet olmaz. Sarrafın simsarın ve satıcının, sarrafın defteri onlara göre amel edilir. Zira bu
gibi kimseler kendi defterlerine ancak leh ve aleyhlerinde olan şeyleri yazarlar. Eğer kendi eliyle bir çek yazsa ve ona "bunun doğruluğuna şehadet
eder misin" denilse o da "evet" diyecek olsa bu bir ikrar olur. Eğer sükut etse ikrar olmaz.
İkrarda istisna caizdir: Zira istisna kitab, sünnet hem de Arapların lisanına göre sabittir. Kitaptan delil ise Cenab-ı Allah'ı şöyle buyurmaktadır:

O da onların arasında elli yılı müstesna bin yıl kaldı" 
[122]

Hadiste delil ise şöyledir:
Allah yolunda ölmek, borcundan başka her şeye kejjareta'r.' Başka bir hadiste ise şöyledir:

Allah (kul) borcundan başka şehidin her şeyini yarlığar.
[123]

Bir kimse bir şeyi ikrar etse ve ondan birşeyi istisna etse, istisnadan geriye kalanı ikrar etmiş olur. Örneğin: "O kişinin benim üzerimde 20
müstesna 80 dirhemi vardır." diyecek olsa, 60 dirlem ikram etmiş olur. Bunun için, fakihler istisnanın tarifini şöyle izahı yapmışlardır: İstisna,
istisnadan sonra geri kalanı söylemektir."
İstisna edilen şeyin arkasında örfi olarak tek bir sözmüş gibi bitişik olmalıdır. Şu halde bir ayırımın girmesi olursa o zaman istisna sahih olmaz.
Fakat yorgunluk, sesin kesilmesi, hatırlamak, nefes almak, öksürmek ve aksırmak gibi bir arızı nedenle kısa süre susarak ara verirse zarar
kesinlikle yoktur. Fakihlerin ittifakıyle çoktan azın istisnası ittifakla sahihtir.
Hanefilerdeki zahir'ur-rivayete göre ise çoğun azdan istisna edilmesi de sahihdir. Fakihlerin ittifakıyle tamamının; tamamından istisna edilmesi
sahih değildir. Huruf-ı atıfle olsun veya atıfsız olsun istisnadan bir şey ayrılma caizdir. Örneğin: "O adamın üzerinde iki ve dört müstesna, on altı
dinarı vardır: "Bu konuda o altısı istisna etmiş, onunu da bırakmış olur. Ayette Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:
Gönderilen Rasûller! "Elbette biz suçlu ve günahkar bir millete gönderildik" dediler Ancak Lut ailesi bunların dışındadır. Biz onların tümünü

mutlaka kurtarıcılarız. Yalnız karısı müstesna: Onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. 
[124]

İstisnadan istisna: Yani müstesnadan istisna yapmak olur. Şu halde derhal istisna yapılan sözden istisna yapılır. Örneğin: "Benim üzerimde 20
dinar vardır. Altısı müstesna, ikisi müstesnadır." diyecek olsa, bu onaltı dinan ikrar etmiş olur. Başka cinsten istisna: İmam Malik ve Şafii'ye göre
müstesna minhin cinsinden başka şeyin istisnası sahihtir. Zira Kur'an-ı Kerim'de ve Arap dilinde bu cins istisna zikrolmuştur. Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır:
Onlar orada selam müstesna, boş sözler işitmezler.
Şair de şöyle demektedir:
Ne kadar memleket var ki orada bir dost bulunmaz. Yabani sığır yavrusu ile beyaz develer müstesna." Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre şöyledir: Şu
adamın benim üzerimde bir elbise müstesna, on dirhemi vardır." demekle, zimmete borç olarak sabit olmayan nevinden olursa, o zaman sahih
değildir. Zira müstesnaminh olan on dirhem, zimmete ikrar yoluyla borç olarak sabit olmuştur. Müstesna olan elbise ise zimmette ikrar yoluyla sabit
olması veya ödenmesi ihtimali bulunmayan aynlardan bir ayni maldır. Bunun için müstesna minhin cinsinden de olmaz. Çünkü elbise ile dirhem
arasında cins ortaklığı yoktur. Sağlıklı iken ve hastalık halinde yapılan ikrar: Sağlıklı demek, hiç bir şekilde hasta değil veya hastadır. Fakat ölüm
hastalığına yakalanmış olmayan kimsedir. Hastadan maksadımız ise, ölüm hastalığında olan kimsedir.
 
Sıhhat Halinde İkrar:
 
Mirasçılar için ve yabancılar içinde ikrar sahihtir. Zira sıhhat halinde onun malında mirasçılarının hakkı yoktur. Fakat hastalık halinde ise
zimmetinde borç sabit olur ve aynı zamanda zimmetten terekeye intikal eder. Bu kıyasa göre önceki olan borca ve sonraki olan borca öncelik
yoktur. Fakat sıhhat halinde bazı borçlar bazısına tercih edilebilir. Hastalık halinde ikrar iki kısma ayrılır: Başkasından alacağını tahsil ettiğine dair
ikrar ile başkasına borcu olduğunu ikrar etmesi, şayet bu alacak, sağlıklı iken yabancı bir kimseden olsa o zaman ikrar sahihtir. Eğer bu alacak
hastalık halinde sabit olmuş olsa, o zaman sahih olmaz. Zira alacaklıların hakkı zimmetten terekeye intikal eder. Aynı bunun gibi mirasçıdan tahsil
etmesi lazım gelen bir alacağını tahsil ettiğine dair ikrarı da sahih olmaz. Zira töhmetten dolayı sahih değildir. Hastanın başkasına borcu olduğuna
dair ikrarı olursa bakılır. Eğer bu kişi yabancı ise fakihlerin ittifakıyle sahihtir. Zira burada itham yoktur. En büyük delil ise Hz. Ömer ve oğlu
Abdullah (r.anhuma) şu şekilde bu konuyu izah etmişlerdir: "Hasta bir kimse yabancı bir kişinin lehine borç ikrarında bulunacak olursa, bu
terekesinin tamamında caizdir. Hanefî ve Hanbelilere göre bu konuda mirasçılarının muvaffakatı veya bir delil veyahut hakimin müşahadesi
olmazsa sahih olmaz. Zira hastalığı halinde mirasçıların hakkı malına taalluk eder. Bunun için herhangi bir mirasçıya bir bağışta bulunması
kesinlikle engel edilir.
Hanefılere göre bir kişi yabancı bir kadın için bir şey ikrar ederse, sonra o kadınla evlenecek olursa onun ikrarı batıl, zira zevcelik sonradan
meydana gelmiştir. Bir kişi ölüm döşeğinde yabancı bir kişinin alacağı bende vardır. Sonra o kişi benim oğlumdur, dese, nesebi o kişiden sabit
olur. Fakat onun hakkında yapmış olduğu kararı batıldır. Zira ne-seb ikrardan önce meydana gelmiştir. Kendi çocuğuna ikrar etmiş oluyor bu ikrar
sahih değildir. Ölüm hatalığmda kendi zevcesinin talebi yani istemesiyle üç defa veya daha az sayıda talakla boşasa sonra onun bir alacağı
olduğunu ikrar etse aynı zamanda kadın iddeti içerisinde iken kocası ölse, kadın kocasının ikrar ettiği alacak ile ondan hak ettiği mirastan, daha az
olanı hangisi ise onu alır. Zira bu meselede kan-koca töhmet içindedir. Çünkü boşama yolu ile yapılan ikrarın sahih olması sonucunu elde etmek
istemiş olabilirler. Bunun için alacak ile mirastan daha az olanı sabit olur. Eğer boşama kadının istemesiyle olmazsa o zaman koca onu boşamak
suretiyle mirastan mahrum etmek istemiş olur. Kadına kocanın ikrarı batıldır. Aynı zamanda kadına da mirası verilir. Eğer kocasının ölümünden
evvel iddeti sona erecek olursa ikrarı sabit olur. İkrarı sabit olur ve kadının alacak mirası olmaz.
 

KIRK BEŞİNCİ BÖLÜM



 
HACR

 
(KISITLIK)

 
Hacr: Sözlükte men etmek, daraltmak ve alıkoymak manasına gelir. Bunun için haram kılınan şeye de "hicr" denilmiştir. Zira Allah (c.c.) şöyle
buurmaktadır:
Kesinlikle haram kılınmıştır diye söylerler, demek akla da hicr" adı verilmiştir."
Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Bunda akıl (hicr) sahibi olanlar için büyük bir yemin vardır. Değil mi?" 
[125]

Buradaki olan hicr kelimesi akıl manasmdadır. Zira akıl kişiyi kötü şeylerden men eder. Mescid-i haramdaki el-Hatim"e de hicr adı verilmiştir.
Zira bu bölüm Kabe'nin içine alınması engellenmiş gibidir. Aynı şekilde meydana dahil sayılmaktan da alıkonulmuştur. Hacr'ın şeriat ıstılahındaki
manası ise insanın malında tasarrufta bulunmaktan men edilmesidemektir. Bunun zıddı ise izindir. Bu Hanefılere göredir.
Şafıiler ve Hanbelilere göre ise şöyledir: Hacr, kişiyi mali tasarruflardan men etmektir. Bu da ister delinin küçüğün veya sefihin men edilmesi
hallerinde olduğu gibi şer'i hükümlerden kaynaklansın, ister ödemesi lazım gelen bedeli ödeyinceye kadar müşterinin malında tasarrufta
bulunmaktan hakim tarafından men edilmiş olsun aynıdır, hiç bir fark yoktur. Hacr altında bulunan kişi (sefih, hasta ve müflis) talak, cezayı
gerektiren ikrar gibi tasarruflar ile vacip ve mendup bedeni ibadetler gibi tasarruflardan men edilmez. Bunların mendup olanları değil de hac gibi
farz (vacip) olan mali ibadetleri geçerlidir. Fakat delinin ve küçüğün ister mali, ister zimmette, isterse de evlenmek ve boşanmak gibi şahsi
hallerine dair tasarrufları, hiçbir şekilde ve mutlak olarak sahih değildir. Malikilere göre ise hacr, şeriatin hükmettiği bir nitelik olup bu niteliğe
sahip olan kimsenin gıda ihtiyacından fazla miktarındaki tasarruflarının ya da malının üçte birinin fazlasını teberruda bulunmasına mani olur.
Birinci durumda sefihin, müflisin, delilin, küçüğün ve bunlar gibi hacr altına dahil olmasını kapsamaktadır. Bu durumda bunlar gıdalarından fazla
olan miktarlardaki satış veya teberru gibi tasarruflarından men olunurlar ve onların bu tasarrufları velilerinin izin vermesine mevkuf ve bağlı olarak
durmaktadır. İkinci durumda ise ölüm hastalığına yakalanmış kimse ve zevcenin hacr altına alınması halini kapsar. Bu durumda olanların alış-
verişte bulunmaları engellenmemekle beraber mallarının üçte birini teberru etmekten alıkonulurlar. Küçüğün veya delinin hacr altına bulunan kişi,
bazı evkata hiç bir surette mün'akit olmaz. Örneğin; hanımını boşamak halinde olduğu gibi. Zira burada bu konuda zarardan başka bir şey yoktur.
Bazı evkatta da hacr, delinin veya küçüğün tasarrufunun, velisinin sahih kabul etmesine mevkuf yani şarta bağlı olmasını gerektirir. Mümeyyiz bir
kimsenin aliş-verişte olduğu gibi misaldir. Şu halde aklı ermeyen ve hacr altında bulunan kimsenin tasarrufu sahih değildir. Deli olsun küçük olsun,
birisinin malını telef etse, o zaman tazminatını öder ve onun değeri, malı varsa malından alınır. Bu ödemeyi deli ve küçük adına vasisi ve velisi
yapar. Zira tazminat ödemek "hitab-ı vaz" ne-vindendir. Aynı zamanda temyiz veya teklif şartı yoktur. Fakat kısaslar ve hadlar gibi bedeni cezalar,
onlara verilmez. Zira sahih kasd onlarda yoktur. Fakat öldürme halinde, üzerlerine diyet vacip olur. Zira onların öldürmeleri hataen öldürme olarak
değerlendirilir. Zira onların öldürmeleri yanlışlıkla öldürme gibi hesab görür. Hacr altında olan kişi satış veya hibe olarak bir tasarruf veya akidde

bulunacak olursa, bu tasarruf kesinlikle sahih değildir. Zira hacr altında olan kimsenin akdi mevkuf yani şarta bağlı olarak sahih olur. 
[126]

Meşruiyet: Zikrettiğimiz anlamda hacr (kısıthk); meşrudur aynı zamanda da fıkıhta tesbit edilmiştir. Meşruiyetin delili ise Kur'an-ı Kerim, sünnet ve
icmadır. Kur'an'da delil ise hacrin meşruiyetine üç ayet-i kerime nazil olmutur. Birincisi şudur:
Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı sefihlere (beyinsizlere) vermeyin, kendilerine bunlardan yedirin, giydirin,birde onlara güzel söz söyleyin.
[127]

Sufehâ sefih'in çoğuludur. Sefih ise malda güzel harcama etmeyi beceremeyen, malı lüzumsuz yerlere sarfederek kayb eden kişi demektir. Ayette
geçen emvalûkum (mallarınız) tabiri, malı, müslümanların hepsine bağlı etmektedir. Çünkü mal Allah'ındır ve ümmetin onda hakkı vardır. O,
malın, bir ferdin mülkü olması bu gerçeği değiştirmez. Ayette geçen kıyamet tabiri ise o malda müslümanlar için bir geçimlik, bir güç, bir maslahat
olduğunu haber vermektedir. Bir de Allah (c.c.) malların beyinsizlerin eline vermemelerini emrediyor. Bunun için onlar üzerine hacr koymak
gerekir. İkinci ayet-i kerime ise şöyledir.

Eğer üzerinde hak olan kişi akılsız (sefih) yahut zayıf olur ya da bizzat yazdırmaya gücü yetmezse velisi adaletle yazdırsın." 
[128]

İmam Şafii'ye göre bu ayet-i kerimedeki olan sefihin manası müsrif, savurgan, mübezzir. Zayıfın manası ise küçük çocuk ile akli dengesi yerinde
olmayan yaşıl şekilde; bizzat yazdırmayan kimseyi de akli dengesi yerinde bulunmayan kişi olarak tefsir etmiştir. İşte Allah Teâlâ buna göre
velilerinin bu gibi kimselerin yerine geçeceğini bize bildirmektedir. İşte bunların üzerine hare konulmasının delili de bu ayettir. Üçüncü ayet-i
kerime ise, Cenab-ı Allah {c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar onları deneyin, eğer onlarda bir olgunluk ve reşidlik görürseniz mallarını onlara teslim edin." 
[129]

Ayetteki olan ve'btelü kelimesinin manası ise; "deneyiniz" demektir. Yine ayette geçen "yetama" kelimesi de yetimin çoğuludur. Yetim ise babası
ölmüş olan çocuklara denir. Nikah çağına varmalarından amaç ise, ergenlik çağma varmalarıdır. Rü'den amaç, güzel tasarruf, aklın selameti ve
dinin salahıdır. Bu ayet, rüşde erişmeyen bir kişiye mal teslim etmenin caiz olmadığını rüşde erişinceye kadar üzerinde hacr bulunduğunu haber
vermektedir. Sünnete gelince Abdurrahman b. Ka'b babasından şöyle rivayet ediyor:

Hz. Peygamber, borcu sebebiyle Muaz'ın malına hacr koydu ve o malı satarak borcunu ödedi. 
[130]

Hz. Osman da israflığın sebebiyle Abdullah b. Cafer'i hacr altını almıştır. 
[131]

İbn Ömer şöyle rivayet ediyor:
Uhud savaşında ondört yaşında iken Hz. Peygambere gösterildim. Hz. Peygamber savaşa katılmama izin vermedi. Hendek savaşında onbeş yaşında

[132]



iken Hz. Peygambere tekrar gösterildim, bu defa savaşa katılmama izin verdi.
Hz. Ömer'in şöyle rivayeti olmuştur:
Kesin olarak bilin ki Cüheyne kabilesinden Useyfia, dininden ve emanetinden dolayı kendisine hacr tatbik edildi denmesine razı oldu. Borçları
ödemekten yüz çevirdiği halde borçlanmış ve borcu birikmiş, o da borçlarını ödememiş, kimini Useyfia yanında bir alacağı varsa, yarın gelsin, onun

malını satacağız ve alacakları arasında taksim edeceğiz. Borçlanmaktan sakının. Zira borcun başı da sonu da üzüntüdür. 
[133]

İcmâya gelince; bütün İslâm alimleri hacrin meşruiyeti ve sahih olduğu hususunda görüş birliği içindedirler. Kesinlikle birisinden hacri inkar
etmemiştir. Hikmeti, kısıthğm meşru oluşunun hikmeti; genel olarak hacrin meşru olmasının hikmeti insanların faydaları içindir. Zira Hacr altına
alman sefih, deli, çocuk ve bunlar gibi kimseler iyi bir tasarrufta bulunamıyacağı için mallarına zarar verirler. Eğer hacr altına alınan kişi iflas
etmiş kimseler de ise, hak sahiplerinin, alacaklıların maslahatım amaç edilmiştir. Çünkü onun kalan mallarına kısıtlılık konur ki hem alacaklılar
haklarını alsın, hem de mal sahibi daha fazla zarar görmesin. Şu halde sefih, çocuk ve deli hükmündeki kimselerin mülk edinme ve haklara malik
olma ehliyetleri sakıt olmaz. Mülkiyetin semeresi, kendisine bağlı olduğu icar, alış-veriş ve bunlar gibi diğer tasarruf politikasından ibarettir ki bu
da mal ve dünya işlerinde yetişkinliğe ve gözü açıklığa bağlıdır. Bunun için kâmil olmadıkları için öyle kimselerin mallarında tasarruf etmelerine
mani olmak lazımdır. Zira onlar daha kamil bir rüşde erişememişlerdir. Bunun için onlara naib kılınmıştır. Eğer onlar ileride kemal-i rüşde
erişirlerse mallan kendilerine verilir.
 
Hacr Çeşitleri:
 
Hacr'ın; belli başlı nevilerinden söz edeceğiz.
Çocuk deli ve sefihin hacr altına alınması: Çocuktan amaç, erkek olsun ya da kız çocuğu olsun, buluğ çağına ulaşmayan kimsedir. Deliden maksad
ve amaç, akıl dengesini kaybeden kişidir. Bu deliliği de ister devamlı olsun ister arada sırada olsun fark yoktur. Sefihden maksad, kamil bir rüşde
erişmeyen, din ve dünyasının maslahatlarını yerine getiremeyen veya tasarruflarında dengesiz davranıp malını sağa,sola saçan veya malını
faydasızyere sarfeden veyahut haram olan işlere, harama yapan kişidir. Bu üç kişiler üzerine konulan hacr'a bağlı birtakım hükümler vardır.
Onların hükümlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Çocuğun, delinin ve sefihin alış-veriş, hibe rehin, nikah ve benzeri hususlardaki tasarrufları sahih olmaz. Şu halde bu üç kişinin bir şeyi
borçlanır veya satın alır ve elinde telef olursa o zamin olmaz. Velhasıl mali işlerde kesinlikle tasarrufatları sahih değildir. Zira bu, Kur'an ve
sünnetin nasıyle belli olmuş ve konulmuş hacr'ın bir sonucudur.
2- Delinin ve çocuğun hacri şer'idir. Yani hakimin kararına bağlı değildir. Deli kendine gelince, çocuk reşid olarak ergenlik çağma ulaşınca harçları
kendiliğniden kalkar. Reşid'in manası, mütedeyyin olup fışkını icap ettirecek gayri meşru şeylerde bulunmadığı ve İslâm'ın farzlarını eda ettiği
gibi, malın kumar gibi haram şeylere vermeyen demektir. Sefih ise hacr konulabilmesi için hakimin hükmüne bağlıdır. Eğer hakim sefih olan
kimseye hacra hüküm etmezse, ihmal edilmiş bir sefih sayıldığı için, tasarrufatı geçerli olur. Üzerine haciz bulunan kimsenin malı ve sair işlerini
çeviren velisidir. Çocuğun velisi, babası varsa babası, yoksa dedesidir. O da yoksa babanın tayin ettiği vasidir. Bunlarda yoksa kadıdır. En sağlam
kavle göre anne veli olmaz. Şu halde çocuğun velisi olmadığı takdirde, aynı zamanda da emin bir hakimde olmazsa o zaman zarurete binaen anne
ve onu işini yapabildiği gibi emin olan bir akrabası onun işini çevirebilir. Veli çocuğun menfaatma göre hareket eder. Çocuğun ihtiyacı olmazsa
tarlası ve bağını satamaz. Menfaati için malım vade ile satabilir. Şüfa davasını açacak olursa caizdir. İsraf etmemek için elbisesi ve yemeği için
harcama yapabilir. Çocuğun malının zekatını verebilir. Buluğ; onbeş yaşını bitirmesiyle meydana gelir o çocuk isterse erkek, ister kız olsun, veya
ihtilam olmasıyle meydana gelmiş, ihtilam olmaktan amaç, erkek veya kızdan meninin gelmesidir. Bir de kız ise hayız görmesiyle de buluğ
meydana gelir. Bir erkek, sıcak memleketlerde, dokuz yaşman girerse ihtilam olmaya başlar. Bir kız da dokuz yaşında hayız görmeye başlar. Bu
durum, iklim ve hayat şartlarına göre değişiklik arzeder. Çocuğun üzerinden hacr'ın kalkması için hem baliğ hem de reşid olması şarttır. Şafii
mezhebinin alimlerinden bir kısmı, reşid olmaktan maksadın sadece dünya ile ilgili olduğunu, mallarını koruyup gözetebilecek bir olgunluğa
erişmek olduğunu söylerler). Bir kişinin rüşde erişip erişmediği ise deneme yoluyla anlaşılır. Zira Allah Te-âlâ (c.c.) şöylebuyurmaktadır:
Yetimler evlenme çağına varıncaya kadar onları deneyin, eğer onlarda (mallarını koruyabilecek bir) olgunluk görürseniz, mallarını kendilerine

verin." 
[134]

Görüldüğü gibi burada reşid olma, hacrin kalkmasını gerektiren baliğ olmanın şartı olarak zikredilmektedir.
 
Buluğdan Sonra Fasıklık Ve Ona Terettüb Eden Hükümler:
 
Fısk, Allah Teâlâ'nın çizdiği sınırı aşmak demektir. Örneğin; kişinin büyük günahlardan birini yaparak tevbe etmezse veya küçük günah işlemekte
devam etse, fısktır: Baliğ ve reşid olduğu için üzerinden hacr kaldırılan kişi, bir süre sonra fasık olursa, fakat mali tasarrufları iyi olursa, tekrar hacr
altına alınmaz. Zira ne sahabe, ne de tabiun zamanında fısk sebebiyle tekrar hacr altına alındığı görülmemiştir. Hacr altında olan kişinin velisi,
onun malını koruyup çalıştırdığı için ücret alabilir mi? Bunun cevabı şöyledir: Sahih olan görüşe göre veli zengin ise ücret alamaz. Fakir ise ve
onun malını koruyup çalıştırması kendisini rahat bırakmayıp tüm zamanını alıyor ve kendisi için çalışıp kazanmasına engel oluyorsa o zaman
normal bir şekilde ücret alabilir. Bu ücreti ise, ancak hakim veya onun naibi tayin ve takdir eder. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:
"Kim zengin ise onların mallarından yemeyip iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da örfe göre yesin, yetimlere mallarını verdiğiniz zaman
yanlarında şahid bulundurun. Hesap sormak hususunda Allah yeterlidir." (Nisa, 6)
Eğer adil olan veli fasıklaşırsa, kadı, velayeti ondan alarak adil gördüğü bir kişiyi veli tayin eder veya bizzat kendisi veli olur. Zira Hz. Peygamber
şöyle buyurmuştur:

Velisi olmayan kişinin velisi sultandır.
[135]

Kadı da sultanın naibi olduğu için velisi olmayan kişinin velisi sayılır. Velinin, hacr altına alınan kişinin malına onun menfaat ve faydalarına iyi
bir şekilde tasarruf etmesi ve onun malını korumak ve çoğaltmakla vazifelidir. Fakat onun malı çoğaltmak için kumar oynaması kesinlikle caiz



değildir. Şu halde onun malını çoğaltmak için ticaret yapmak ve gayr-ı menkul satın almak gibi meşru yollara başvurmalıdır. Çünkü Cenab-ı Allah
(c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Sefihlere (parasım-pulunu israf eden hesap bilmez, aklı ermez ve yetmezlere) Allah'ın sizin için geçim kaynağı olarak kıldığı mallarınızı sakın

vermeyin. Ancak onlara o mallardan yedirin ve giydirin. Onlara güzel söz söyleyin." 
[136]

Ayette geçen "onlara o mallardan yedirin ve onları giydirin" cümle si onlara o malların kârından yedirin ve giydirin" manasına gelir. Zira Allah
(c.c.) "o mallardan" dememiş, o mallarda "tabirini kullanmıştır. Velhasıl onların mallarının esası kalmalı, sadece o malın kazancından onlara
sarfedilmelidir. Eğer veli, onların malında meşru ve doğru bir şekilde alış-veriş yaparken, kuvvetinde olmayan bir nedenden dolayı zarar ederse,
zamin olmaz. Zira yemin etmek suretiyle velinin sözüne itibar edilir.
 
Ölüm Hastalığına Yakalanmış Kimsenin Hacr Altına Alınması İlgili Hükümler:
 
Ölüm hastalığı; ölümle neticelenecek bir hastalığa müptela olan kişidir. Doktorlar ve tecrübeli kişiler bu hastalığın tedavi ve çaresi olmadığını itiraf
ederler, dalgalı bir denize atılan veya göğüs göğüse yapılan bir savaşa katılan veya şiddetli doğum sancısı çeken kişiler veya şiddetli tipi veya
fırtınaya tutulan kişiler de ölümcül bir hastalığa yakalan kimseye kıyas edilmiştir. Fakat diş ağrısı ne kadar şiddetli olursa olsun, ölümcül hastalığa
dahil değildir. Zira diş ağrısının ölümle sonuçlanması görülmemiştir. Şu şekildeki olan ölümcül bir hastalığa yakalanan kişinin hükümlerinin en
önemlileri şunlardır:
1. Kişinin bir varisi varsa ve tasarrufu da sahih ise, Ölümcül bir hastalığa yakalanan kişinin malının üçte birinden fazlasında tasarrui etmesi varisinin
iznine bağlıdır. Eğer varisi, tasarruf etmesine izin verirse tasarrufu sağlam olur, onun aksi ise aksi olur. Varisinin izin verip vermemesi ölüm
sonrası için geçerlidir. Sa'd b. Ebi Vakkas şöyle rivayet ediyor:
Veda haccı senesinde çok zor bir hastalığa yakalandım. Hz. Peygamber arasıra bana başvurmaya gelirdi. Bir defasında dedim ki: Ey Allah'ın
Rasûlü! Gördüğün gibi bir hastalığa yakalandım. Benim bir tek kızımdan başka da varisim yoktur. Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi?
Hayır!
Yarısını tasadduk edeyim mi?
Hayır!
Üçte birini tasadduk edeyim mi?
Üçtebiri de çoktur. Fakat üçte birini tasadduk edebilirsin. Senin varislerini zengin bırakman, onları fakir bırakmandan, başkalarına el, avuç

açmalarından daha hayırlıdır. 
[137]

2. Kişinin bir varisi yoksa veya tasarrufu sahih olmayan bir varisi varsa ölümcül hastalığa yakalanan kişi servetinin üçte birinden fazlasında
tasarruf edemez. Bu tasarrufun, hayattayken veya ölümüne bağlı olarak yapılması meseleyi değiştirmez. Eğer kişi bu sının gözetmeden fazla
tasarruf yaparsa, malın üçte birine dahil olan kısım geçerli, diğeri ise geçersizdir. Bu da tasarrufları birbiri arkasında olursa böyledir. Eğer bir defada
olursa, malın üçte biri bunlara taksim edilir. Taksim edilmesi mümkün olmazsa, tasarrufun tümü batıldır.
3. Yukarıda zikredilen hükümler, borcu malından az olan hastalar için geçerlidir. Borcu malından çok olan hasta ise hacr altına alır. O malının
azında da çoğunda da tasarruf edemez.
4. Nafakalar, tasarruflar ve teberrular arasını, zikrettiğimiz üzere ayırd etmemiz lazım ve elzemdir. Daha evvel sıraladığınız üç bend teber-ruatı
kapsamaktadır. Tasarruflara ve vacip olan nafakalara gelince, kişi nafakayı hayatta iken yerine getirmiş ise ana maldandır, yoksa eğer ölümünden
sonra verilmesini vasiyet etmişse, bu bir borcun, bir haccın veya zekatın edasını vasiyet etmek gibidir. Eğer nafakayı mutlak bir tarzda vasiyet
etmişse, onu bütün malından çıkarması gerekir. Eğer üçte birinden çıkarmalarını vasiyet etmişse, ona itibar edilir. Üçte bir yetmezse diğer
mallardan tamamlanır. Şu halde tasarrufun malm üçte biri ile sınırlandırılmasmm faydası nedir? denecek olursa, bunun cevabı şöyledir: Kişi bu
teberruat dışında başka teberruat vasiyet etmiş olursa, işte bu fayda meydana gelir. Zira o zaman vacipler çatışacaktır. Hatta malın üçte biri, hepsini
kapsayacak bir şekilde olmazsa teberrular iptal edilir veya vacipleri yerine getirmeye kafi gelecek bir miktara ayrılır. Gerisi ise iptal edilir. Üçtebir
ile takyid etmenin faydası ise, varislerin faydalarını içindeki vasiyetler mirasın çoğunu yiyip bitirmesin. Fakihler küçüğün malında maslahat için ve
zarar vermek şartıyle tasarruf etmesinin farz olduğunda görüş birliği içindedirler. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur.

Bir de yetimin malına.. En güzel olandan başka bir suretle yaklaşmayın. 
[138]

Bir başka ayette de Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Şayet onlarla bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşleriniz-dir. Allah iyilikde bulunanı da kötülük yapanı da bilir.
[139]

Yine fakihler zengin olan kimsenin yetimin malından yiyemeyeceği üzerinde görüş birliği içindedirler. Fakat fakir olan bir çocuğun velisi ise israf
yapmamak şartıyle ve uygun bir şekilde yetimin malından yiyebilir. Rivayet edildiğine göre adamın birisi Rasûlullah (s.a.v.)'e şöyle sorar:
Benim her hangi bir malım yofctur. Yanımda da bir yetim vardır. (Bunun durumu ne olacaktır.) Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) ona şöyle
buyurdu: "Yetimin malından israf etmemek şartıyle, savurganlık yapmamak şartıyle, mal biriktirmemek şartıyle ve yetimin malıyla kendi malını

koruma yapmamak şartıyle yiyebilirsin. 
[140]

Hanefılere göre çocuğun velisi herhangi bir şeyi teberru etmeye ve küçüğün malından bir şeye malik olmaya için sahip değildir. Zira bu sırf olarak
zarardan başka bir şey değildir. Çocuğun velisi malından vasiyyette bulunmaz, malından herhangi bir şeyi hibe vermez, hanımı boşamaz, hakim ise
malından borç olarak verebilir. Fakat veli küçüğe yapılan hibeyi sadaka ve vasiyeti kabul edebilir. Zira bu şekildeki olan tasarruf sırf olarak onun
faydası içindir. Veli de bu tasarruf imkanına sahiptir. Peygamber (s.a.v.} 'de şöyle buyurmuştur: "İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olan
kimsedir." Veli çocuğun malından ödünç olarak verebilir, vedia bırakabilir, rehin olarak da kendi borcu karşılığında çocuğun malından rehin
vermek yetkisi vardır. Veli çocuğun malından kıymetinden daha fazlaya satabileceği gibi, kıymetinden daha aşağısına da satın alabilir. Aynı
zamanda da mislinin kıymetiyle satabilir. Yani çocuğun bizat kendisi ve malını ecr-i misilden daha fazlasıyle veya ecr-i misille veya insanların



örften aklanabileceği miktarından daha aşağı ücret ile çalıştırabilir. Aynı bu şekilde de ki-ralayadabilir. O çocuk isterse bu ücreti geçerli olarak
kabul eder ve sürdürür. İsterse de iptal eder, eğer buluğ çağına girse. Fakat malın icaresin-de böyle bir seçim çocuğun hakkı yoktur. Zira baba,
çocuğun menfaati sebebiyle buna sahiptir. Ve onun tasarrufu geçerli olur. Veli küçüğün malı ile mudarebe şirketi için verebilir. Keza onun malı
yolculuğa götürebilir.
Alış-veriş, icare isticare için vekalet verebilir. Zira bunlar ticarete tabi olan alış-veriş kısımlarındandır. Adil velinin, kıymetinin misli ile veya daha
fazlası ile çocuğun akarını satması caizdir. Fakat vasinin, bu malı zaruret olmazsa satması caiz değildir. Fakat hakim bunu kabul etse, o zaman
vasinin satması da caiz olur. Babanın veya dedenin küçüğün malını kendisi için satın alması veya kendisine ait olan bir malı küçüğe satması,
kıymetinin misliyle ve adeten değerinden daha aşağısına satması caizdir. Fakat fahiş bir kusur ile bu satış caiz değildir.
Hanefılere göre: Erkeğin ergenliği, menisinin gelmesi veya ihtilam ile belli olur. İhtilamda amaç ise, uyanıkken veya uykuda cima veya başka bir
nedenle meninin çıkmasıdır. Bunun delili ise Cenab-ı Allah'ın şu ayet-i kelimesidir.
Çocuklarınız buluğ çağına erdiklerinde, kendilerinden önceki büyüklerin izin istemeleri gibi, bu üç vaktin dışında yanınıza girmek için izin

istesinler." 
[141]

Bir de Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
İhtilamdan sonra yetimlik yoktur."
Ebu Davud, Ali b. Ebu Talib'den rivayet etmiştir. Şu halde ihtilam olmakla beraber ergenlik yani buluğ meydana gelir. Netice olarak evvela ihtilam.
Örfe göre suyun inzal olmasının bir nedenidir. Onun için hüküm ihtilama bağlanmıştır. Hamile bırakmak da bu şekildedir. Zira örfi olarak inzal
olmazsa hamilelik meydana gelmez. Kızın erginliği ise, aybaşı olma-sıyle meydana gelir. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Allah aybaşı olduktan sonra hiç bir kişinin namazını baş örtüsüz kabul etmez. 
[142]

Hadis-i şerifte geçen el-Himar, kadının başını örten şey demektir. İşte bu, onun ergenliğinin başlangıcının delilidir." '" Başka bir hadiste ise
şöyledir:
Allah aybaşı olabilecek çağa gelmiş bir kadının namazını başörtü-süz kabul etmez."
Aybaşı olan kadın ise ergenlik yaşma gelmiş demektir. m Bunun için hamile kalmakla da buluğ bilinir. Zira gebelik kadının inzal oluşunun
delilidir. Erkek için ergenliğin asgari yaşı on iki, dişinin asgari yaşı dokuzdur. Hanefilere göre en sahih kavi budur. Tabii bir buluğ meydana
gelmediği takdirde o zaman yaş ile buluğ meydana gelir. Bu kıyasa göre çocuğun isterse erkek olsun isterse kız olsun, onbeş yaşma gelse o zaman
ergenlik yaşına girmiş olduğu kabul edilir. Zaten mürahiklik yaşı da budur. Fetvaya esas olan görüşe göre ergenlik yaşma geldiği kabul edilir. Ebu
Hanife'ye göre: Erkek onsekiz yaşını kız ise onyedi yaşını tamamladığı zaman baliğ olur. Malikilere göre: Tabii bulûğun alametleri yedidir.
Bunların her iki nevi arasında müşterektir. İkisi ise yalnız dişiye bağlıdır. Bunlar hamilelik ve aybaşıdır. Erkek ile dişi arasındaki olan belirtiler ise
şunlardır: Koltuk altının kokması, sesin kalınlaşması, sert etek kıllarının bitmesi, burun ucunun sertleşmesi, kayıdsız olarak meninin uyanırken
veya uyurken gelmesi bulûğun alametleridir. Etek kıllarının bitmesi ile buluğun delili ise, Tirmizi'nin Semure'den rivayet ettiği hadis-i şerifidir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Müşriklerin yaşlılarını öldürün ve daha tüyleri bitmemiş çocuklarını bırakın.
Eğer bunlar meydana çıkmazsa o zaman onsekiz yaşma girmesi ile buluğ meydana gelir.
Şafiilerle ve Hanbelilere göre bulûğ beş şey ile meydana gelir: Üçünde erkek ve kadın ortaktır. Bunlar onbeş yaşmı tamamlamak, etek kıllarının
bitmesi ve meninin gelmesidir. İkisi de kadına aittir. Bunlar da hamilelik ve aybaşıdır.
 
Küçüğün Tasarruflarında Hacr:
 
Küçük tüm insanın geçtiği bir zamanda katedilen mesafedir. Dünyaya gelişiyle bu mesafe başlar. Ergenlik yaşına kadar devam eder.

Fakihlere göre: Ergenlik yaşına ulaşmamış yetim küçüklerin, hacr altına alınmasının vacip olduğuna birlik içindedirler. 
[143]

Hanefi ve Malikilere göre: Küçük ya mümeyyizdir ya da mümeyyiz değildir. Mümeyyiz, yedi yaşı tamam olmuş çocuktur. Mümeyyiz olmayan ise
yedi yaşı tamam olmamış çocuktur. Zira Rasûlü Ekrem (s.av.) şöyle buyurmaktadır: "Çocuklarınıza yedi yaşında iken namaz kılmalarını

emrediniz. 
[144]

Tasarruflar ikiye ayrılır: Sözlü tasarruflar ve fiili tasarruflardır. Sözlü tasarruflara gelince: Eğer bu tasarruflar mümeyyiz olmayan kimseden
meydana gelse, o zaman o çocuğun tüm tasarrufları batıldır. Zira öyle çocuğun ödeme veya tasarruf ehliyeti yoktur. Çünkü o çocuğun ne temyiz
gücü ne de aklı vardır. İster rızası olsun, ister faydalı olsun fark yoktur. O çocuğun talakı, ikrarı ya da akdi -delininki gibi- geçerli değildir. Zira
onların sözlerine itibar olmaz. Eğer bu sözlü tasarruflar mümeyyiz kişiden meydana gelse, o zaman üç kısma ayrılır:
1. Onun için zararlı bir şey olursa. Örneğin; hanımını boşaması, ödünç vermesi, borç vermesi gibi. Bunların hepsi geçerli olmaz ve batıldır. Zira
Hanefılerin kabul ettiği kaidelerden birisi de şudur: Her talak sahihdir. Fakat ma'tuh yani bunak ve küçüğün talağı sahih değildir.
2. Onun için zarar olsun faydalı olsun, alışveriş, evlenmek, kiraya vermek ve kiralamak gibi. Bu tasarruflar eğer mümeyyiz kişi tarafından öyle
şeyleri aklıyla meydana gelse, mümeyyizin yapmış olduğu tüm tasarrufları velinin geçerli kabul etmesine bağlı olmak üzere sahih olur. Fakat
velinin fahiş bir gabn olan şeyleri kabul etmek yetkisi yoktur. Şafiilerle ve Hanbelilere göre: Mümeyyiz olsun veya olmasın, küçüğün bütün mali
tasarrufları geçersizdir. Hatta ve hattaki mümeyyizin velisi kendisine izin vermiş olsa da bile yine sahih olmaz. Bu Şafiilere göredir. Mümeyyiz
küçüğün evin içine girmek ve hediye götürmek iznine itibar edilir. Yine velisinin izni ile ihramı sahih olur. İbadeti sahihtir. Münkeri defetmek
hakkına sahiptir ve ergenlik yaşına ulaşmış kimse gibi sevap da alır. İslâm'a girmesi de muteberdir; Hz. Ali'nin (r.a.) İslâm'a girmesinin muteber
olduğu gibi, Hanbelilere göre: Velisinin izni olduktan sonra mümeyyizin tüm tasarrufu geçerlidir. Zira izin sebebiyle üzerinden hacr kalkar ve izin
verdiği şeyler için ikrarı da geçerlidir. Her dört mezhebe göre küçüğün mal olsun, can olsun telef ettiği şeylerin tazminatını ödeyeceği konusunda
görüş birliğin içindedirler. Velhasıl Hanelilerle malikilere göre küçüğün ve delinin ikrarları da, akitleri de sahih değlidir. Şafi-ilerle Hanbelilere göre
de yine sahih değildir.



3. Ona mutlak menfaat sağlayan tasarruf, vasiyyeti veya hibeyi kabul etmesi. İslâm'a girmesi gibi. Bu nevi tasarruflar geçerlidir. Vasisinin ve
velisinin sahih olarak kabul etmesine bağlı olmazsa bile, küçüğün menfaati için sahih olur. Fiili tasarruflara gelince, onlar gasplar ve teleflerdir:
Delinin veya küçüğün hacr altına alınmasının öyle tasarruflarında etkisi yoktur. Zira bunlar telef veya gasb ettikleri her hangi bir can veya malının
tazminatını ödemek durumundadırlar. Çünkü fiiller hakkında hacr ödemeye mani değildir. Hacr yalnız olarak sözler ile ilgilidir. Zira fiillerin
varlıkları his ve müşahede ile bilinen hacr altına alınabilmelerine imkan sağlayacak türden başvurulacak bir esası yoktur. Halbuki sözler öyle

değildir. Zira onlara itibar vakıa ile değil de, şer'an varlıkları dolaysıyledir. Amaç ise bunların muteber kabul edilmeleri için bir şarttır.
[145]

 
Ma'tuh'un Tasarruflarının Hacr Altına Alınması:
 
Ma'tuh, anlayışı kıt, dürüst ve doğru olarak konuşamayan, sözleri birbirine karma karışık yapan, dengeli olmadığı için, işlerini çevireme-yen olan
kimseye denir. Bu durumda olan kimse ister doğuştan olsun ister sonradan meydana gelmiş bir hastalık nedeniyle olsun, aynıdır. Hiç fark yoktur.
Bu şekildeki olan kimse eğer bu ma'tuhluk oldukça ileri derecede bulunursa ve aynı zamanda da ma'tuh da gayr-ı mümeyyiz olursa, o zaman deli

gibi ve mümeyyiz olmayan küçük gibidir. Tasarrufları hepsi gayrı sahihdir. 
[146]

Eğer ma'tuhluk hafif ve ma'tuh kişi de temyiz gücüne sahip olursa, Hanefilerle Malikilere göre faydalı şeyleri geçerli, zararlı şeyleri batıldır. Fakat

hem faydalı hem de zararlı olabilen tasarrufları ise velisinin geçerli kabul etmesine aittir. Yani onun durumu mümeyyiz küçük gibidir. 
[147]

 
Sefih Olan Kimsenin Hacr Altına Alınması:
 
Sefih üzerinde hacr, mezheplerin ittifakıyle küçüğün ve delinin hacr edilmesi gibidir. Hanefi mezhebinde sefihin hacr altına alınması, hem fetvaya
uygun olan, hem de tercih edilen görüştür. Sefih ise malım savurup saçan, tükenmesi doğru olamayan yerlere sarfeden şeriata ve hikmete layık
olmayacak bir yolda malını bitiren kimsedir. Malikilere göre; malı şarap, kumar (karşı tarafı yenen kimseye şu muayyen miktar verilecek şekildeki
oyunlar olup icma ile haramdır) veya malını yere atması veya denize veya buna benzer şekillerde telef etmesi gibi tasarruflarda bulunmak
sefihliktir. Hanefilere göre: Sefihlik; malı, hayır yolunda bile olsa saçıp savurmaktır, örneğin; malı benzeri yerlerin inşaatında harcayıp tüketmesi
gibi şeriatın ve aklın gereğinin aksine zayi edilmesidir. Saçıp-savurmak (tebzir} ise nafakada israf gibidir. Maslahatsız tasarruflarda bulunması
veya dindar akıl sahibi kimselerin maslahat kabul etmediği şarkıcılara malını vermesi gibi yollarda harcaması ticaretlerde hoş görülmeyecek
nevinden aldanması da sefihlik kısmından sayılır. Şu halde tasarruflarda iyilik, ta-samühlık meşrudur. Yemek içmekte olduğu gibi daimel evkat
israf haramdır. Zira Allah Teâlâ (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Onlar ki infak ettiklerinde israf da etmezler. Cimrilik de göstermezler.
[148]

Şafiilere göre: Ne kadar çok da olsa, malın hayırlarda ve diğer sadakada harcanması, durumuna yakışmayan yiyecek ve giyeceklere harcanması
tebzir {israf veya savurganlık) değildir. Zira onun hayır yollarda malını harcamakta bir maksadı vardır. Bu maksad ise sevap kazanmaktır. İsrafta
hayır olmadığı gibi, hayırda da israf olmaz. Bir de mal, kendisinden faydalansın ve ondan zevk alınsın diye kazanılır. Sefihin hacr altına alınması
için hakimin hükmü lazımdır. Hakimden başka babanın veya dedenin hükmüne itibar edilmez. Sefihin velisi hakimdir.
Sefihin tasarrufları ise şöyledir:
Velisi ile nikahı sahih olur. Ric'ati, boşaması, mehr-i misil veya daha az miktar karşılığında "hul" yapması, zihan, ilası, zevcesinin doğurduğu
çocuğunun nesebini ilan yaparak nefyetmesi. Kendisinden doğan çocuğun nesebini kendisine ilhak etmesi sahihtir. En sağlam görüşe göre ne kadar
velisinin izni olsa da bile, onun mali tasarrufu yine sahih değildir.
 
Muğaffel Kimsenin Hacraltına Alınması:
 
Muğaffel veya ğafıl kimse alış-verişlerde aldatılan , kalbinin saflığı nedeniyle ve tecrübesinin azlığı sebebiyle kâr getirici tasarrufları meydana
getirmeyen kimsedir. Sefihten farkı ise, heva ve hevesinin peşinden gitmemesi, malını boşuna telef etmemesi, malını telef etmek maksadını
gütmernesidir. Sefih ise bunun tam aksine olup kasdi olarak malını telef etmekte heva ve hevesinin peşinden gitmektedir. Muğaffel matuh yani
bunak da değildir.Zira matuhun sözlerinde karışıklıklar görülür.
Ebu Hanife'ye göre muğaffel kimse hacr altına alınmaz. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre alınır. Fetva da onların görüşlerine göredir. Öteki
fakihlerin görüşü de budur. Bundan amaç ise bu şekildeki olan kişinin menfaatini göz önüne almaktır. Tasarruflarının hükmü ise sefihinki gibidir.
[149]

Kamu menfaati nedeniyle hacr altına almak caizdir. Zira bu genel zararını men etmek ve insanların bu gibi fesatlardan korunmasını sağlamak için
faydalı bir ceza olur. Bunun için cahil doktor, müflis kiralayıcı ve laubali müftü hacr altına alınır. Yani bu üç kişi, fiilen işlerini yapmaktan
engellenir. Örneğin; insanların ölümüne sebep teşkil edecek ilaçlar veriyor ya da hastalara oldukça ağır zararlı tesiri bulunan bir ilacın zararını
ortadan kaldıramıyor ise o zaman o doktor kesinlikle cahildir. Ahlaksız ve laubali müftü ise, halka batıl yolları öğreten kimsedir. Örneğin; kadının
zevcesine talakı bain olması için veya kadının üzerinden zekatın sakıt olması için kadına irtidadı öğretmek gibi. Aynı zamanda bunu yaparken de
haramı helal kıldığına helali de haram kıldığına aldırış etmez. Haberi ilimde olmadığı ve fıkhi meselelerde bilmediği fetva vermesi de böyledir.
İşte bunun için Ebu Hanife'den gelen rivayete göre o, yalnız bu üç kişiyi hacr altına almıştır. Zira iş yapmaktan men etmek marufu emretmek ve
münkerden nehyetmek kısmından kabul edilir. Bunun için ahlaksız müftünün müslü-manlarm dinlerini bozması, müfliskiralayıcının da insanların
mallarını bozup onlara zarar vermesi, cahil doktorun da insanlara zarar vermesidir.
Ölüm hastalığı: Doktorların tesbiti; çoğunlukla görülmese dahi böyle bir hastalıktan çokça insanın ölmüş olmasıdır. Mecellede şöyledir: Erkeğin
veya kadının normal işlerini yapmaktan aciz olması, bu hastalığından da fazla olmak veya değişmesi olmazsa bir sene geçmeden evvel ölüm
meydana gelen hastalıktır. Eğer bu hastalık fazla olursa, fazla olduğu tarihten veya değişmeye başladığı tarihten itibaren ölüm hastalığı ile



değerlendirilir. Bir seneden fazla artsa bile yine öyledir. Bu şekildeki olan hastaya hasta yani meriz denir. Bunun karşılığı ise sahih ve sağlıklı
kimsedir. Bunun ne kadar başka bir hastalığı olsa dahi ölüm hastalığı halinde olmayan kişidir. Her hangi bir kimsenin daha sonra iyileştiği
hastalığı sağlık gibi kabul edilir. Yatalak, felç ve veremli kimse ne kadar bunların hastalığı uzayıp giderse ve onu yatağına düşürmezse, öyle
kimselerde merizin zıddı sahih sayılır.
Malikilere göre; Hasta olan kişi ikiye ayrılır: Birincisi ekseriyetle ölümünden korkulmayan hasta, örneğin; gözleri rahatsız, cüzzamlı, alaca
hastalığa tutulmuş ve diğer hastalıklara yakalanmış olan kimselerdir. Bunlar hiç bir şekilde hacr altına alınmazlar. Genelde ölümünden korkulan
hasta, örneğin; ileri derecede sıtma, verem, zantülcenb ve bunlar gibi olan hastalıklar. Fakat ölüm tehlikesinin takdiri her asırda tıbmen ilerleme
şartlarına bağlıdır. Örneğin; eskiden apantist, fıtık ve verem tehlikeli birer hastalık olmakla birlikte, şimdi ise, bunların zorluklan anlaşıldıktan ve
ona uygun tedavi yolları bulunduktan sonra, tehlikeli hastalıktan çıkmışlardır.
Fakihlerin ittifakıyle, mirasçıların hakları hasta olan kimsenin malında olduğu için, hacr altına alınması caizdir. Malikiler öldürmek üzere
hapsedilmiş, idam emri verilmiş kişi, cephedeki savaşçı, altıncı ayına ulaşıp bir gün bile olsa yedinci ayından gün almış gebe kadın gibi kimseleri
ölümünden korkulan kimselerden saymışlardır. İleri derecede rüzgar ve buna benzer korku esnasında denizde yolculuk yapan kişinin durumu
hakkında ihtilaf edilmiştir. Fakat en sağlam görüşe göre; ölüm hastalığına yakalanmış gibi değildir.
Hanefî, Şafii ve Hanbelilere göre: Ölüm hastalığına yakalanmış kimsenin hacr altına alınması sadece -ortada borç olmadığı takdirde-, o zaman
terekerekesinin üçte birinden fazlasında yapacağı sevaplar hakkındadır. Şu şekildeki hastalığa yakalanmış olan kimse -sadaka, vasiyet, hibe ve
hayır yapma maksadıyla satış, aldanma faktörünü içine alan sevaplarında- malının üçte birini aşan miktarda hacr altına alınır. Yani bu şekildeki olan
kimsenin teberrulannm hükmü vasiyetinin hükmü gibi üçte birde sahih olur. Üçte birden fazlasında olsa o zaman mirasçıların sahih kabul
etmesine bağlıdır. Malikilere göre: Hastanın tedavi, giyinmek, içmek ve yemek gibi ihtiyaç miktarından fazla olan tasarruftan -terekenin üçte
birinden fazlası ile evlenmek istemesi halinde olduğu gibi men edilir. Bununla birlikte borçlanmak, müsakat (meyve yetiştirme), mudareb akdi
yapmak, satın almak, satmak ve icare akitlerin-de bulunmak gibi ivazlı (bedelli) tasarruflardan, karşı tarafı kayırmak maksadı ile yapılmış
olmadıkça men edilmez. Eğer hasta halinde ölürse malının üçte birindeki teberru nevinden tasarruftan sahih olur. Eğer Ölmezse o zaman
sermayesinin tümünde dahi tasarruf sahih olur.
Hanbelilere göre: Hasta kişinin ailesi olsun, şahsı için olsun veya herhangi bir kimseye icaze almadan, zaruri ve özel ihtiyaçlanna dair tasarrufları
kesinklikle sahihdir. Bu ihtiyaç da mesken, giymek ve yemek gibi kendisi için gerekli olan zorunlu masraflardır. Nafakası karşılamakla yükümlü
olduğu kimselerin masrafları da buna dahildir. Doktorun ücreti, ilaç parası, cerrahi operasyon ücfeti gibi lazım gelen tedavi masrafları da buna
dahildir. Bu durumdaki kişi evlenebilir. Haneliler, Şafl-iler ve tercih edilen görüşlerinden Hanbelilere göre; Reşid olan kadının malının tümünde
ister teberru ister ivaz ile tasarrufta bulunma hakkı vardır. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Şayet onların reşid olduklarını görürseniz mallarını onlara veriniz." 
[150]

Bu ayet-i kerime kadınlar hakkında hacrin kaldınlması ve tasar-rufda serbest oldukları hususunda gayet açık bir delildir. Bir de Peygamber (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur:

"Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz, kullandığınız süs eşyasından olsa dahl.
[151]

Bunun üzerine onlar da sadaka vermiş, Hz. Peygamber sadakaları kabul etmiş, onlara herhangi bir soru sormamış, her hangi bir açıklamada
bulunmalarını istememiştir. Bu görüş daha sahih ve daha yerindedir. Zira İslâmî ölçülere göre kadının mali kişiliği kocanın mali kişiliğinden
bağımsızdır. Bu ise kadına mülk edinmek ve tasarruf konusunda noksansız bir ehliyet vermiş bulunan şeriatın övünç konularından birisidir.
Malikilere göre ise hür, reşid ve evli kadın, malının üçte birinden fazlasından -hastaya kıyasen- hibe ve kefalet gibi ivazsız tasarruflarında,
kocasının menfaatine olmak için hacr altına alınır. Onun üçte birinden fazlaca olmak üzere yapmış olduğu teberruları, kocası bu teberru-nun
tümünü yahut dilediği kadarını reddedinceye kadar sahihdir. Eğer koca hanımının yapmış olduğu teberruyu bir talak ile bain oluncaya kadar
bilmiyor ise yahut bilip de susarsa veya onlardan her hangi birisi ölür ise, teberrusunun tümü sahih olur. Eğer kadın üçte birinden fazlasını
teberruda bulunacak olursa kocası, yapmış olduğu bu teberrunun tümü geri alabilir. Onu sahih de kabul edebilir. Yalnız üçte birini aşan kısmını da
geri alabilir. Hanımının anne ve babasının nafakasını temin etme gibi görevlerinde, onun üzerine hacr konulmaz.
Kadın kocasının malından izni olmaksızın basit şeyleri sadaka verebilir mi?

Bu konuda umumi olarak selefin en Önemli görüşlerinin ifadesi olan İmam Ahmed'den iki rivayet gelmiş bulunmaktadır.
[152]

Birinci rivayete göre caizdir. En sağlam rivayet de budur. Zira Hz. Aişe (r.anha) rasûlüllah (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etmektedir:
"Herhangi bir fesat söz konusu olmaksızın kadın, kocasının evinden infak ettiğinden dolayı ecir alır. Kocası da kazandığı için ecrini alır. Aynı
şekilde malın koruyuculuğunu yapanın da bir o kadar ecri vardır ve kimsenin ecri de ötekinin ecrinden bir şey eksiltmez."
Hz. Aişe'nin rivayet ettiği bu hadiste izinden söz edilmemektedir. Zira bu gibi şeylere karşı gönül rızası vardır. Fakat kocası kadını tasad-duktan
men eder veya cimri olduğu için razı olup olmayacağından şüphe edecek olursa o zaman onun malından sadaka vermek haramdır.
İkinci rivayet ise caiz değildir. Zira Rasûlü Ekrem şöyle buyurmuştur:
Kadın kocasının izni olmaksızın evinden bir şey infak etmesin."
Fakat birinci rivayet daha sahihtir.
 

KIRK ALTINCI BÖLÜM
 

MÜSAKAT
 

(SULAMA-BAĞCILIK)
 
Müsakat kelimesi, sözlükte, sulamak anlamına gelen "saky" kökünden müfaale babmdadır. Medineliler tarafından bu işleme muamele adı verilir.



Musakat'm ser'i anlamı; meyvesini paylaşmak üzere bağ veya hurma ağaçlarını sulayıp hizmet etmek için bir işçiye vermek üzere yapılan akiddir.
Hanefîlere göre; müsakat, mahsulünün belli bir miktarı karşılığında bakımlarını üstlenecek kimselere ağaçların verilmesidir.
Meşruiyeti; hem sünnet hem de icma delalet etmektedir. Zira Peygamber (s.a.v.) bu şekilde Hayber halkına arazinin işletme ve bakım işini
vermişlerdir. Sahabe, müsakat konusunda icma etmiştir. Zira Peygamber (s.a.v.)'in hanımları, Hulefa-i raşidin ve medine halkı bu işlemi yaptıkları
gibi müsakatm mübahlığı üzerinde ashab-ı kiramın da icma-sim devam ettirdiler. Onlardan birisi de bu konuda itirazda bulunmadı.
Meşru oluşunun sırrı ve hikmeti ise, halkın müsakat ortaklığına muhtaç bu insanlara huzur ve kolaylık getirmektedir. Zira bazı evkatta bir kimsenin
bağ veya bahçesi olur, Fakat ona mukayet olma gücü yoktur. Bunun için istediği şeyi ve faydasını elde edemiyordur. Başkasının ise, bahçesi veya
bağı yoktur. Fakat ağaçlara mukayet olması için, uzman ve bu işi meydana getirmek için de bedeni de kuvvetli olabilir. Bir de ağaç ve arazi sahibi
onlara bakmak için işçi tutsa zarara girme ihtimali olabilir. Zira bazı işçiler tembellik yapar ve ağaçlar ve sulama işlerine iyice bakmaz. Bunun için
o zaman ağaçlar meyve getirmez. Veyahut elde edilen gelir işçilik masrafını çıkartmaz. Gelir de çok az olur. Şu halde müsakat akdiyle işçi pay
sahibi olduğu için, daha verimli ve daha istekli çalışır. Bu faydalı çalışması sebebiyle çok sefer ağaçlar da daha çok meyve verir. Bunun için hem
ağaç sahibi zarara uğramadan daha iyi bir gelir hem de işçi yaptığı çalışmanın karşılığında iyi bir ürün elde eder. Böyece hem mal sahibi hem de
arazi veya bahçeyi müsakat akdiyle alan kişi maldan istifade etmiş olur. İşte bu muamelede hem malı işleten kişi, hem toplumun maslahatı, hem de
mal sahibinin faydası vardır.
Musakat'ın rükünleri:
Altı rükünleri vardır.
1- Mal sahibi (malik).
2- Çalışan kişi (amil).
3- siğa (icap ve kabul).
4- İçinde çalışılacak olan mal (bahçe, arazi vs.).
5- Çilışma (amel).
6- Mahsul (meyve).
 
1- Mal Sahibi (Malik).
 
Mal sahibi eğer mal sahibi bu musakat akdini kendisi için yapıyorsa, tam bir ehliyete sahip olması şarttır. Eğer mal sahibi deli, sefih veya çocukluk
sebebiyle hacr altına alınmış kimselerden olursa, bununla beraber maslahat ve ihtiyaç da böyle bir akdin yapılmasını istiyorsa, o zaman onların
yerine mülkü üzerinde veli olan kişi veya velisi akdi yapabilir. Vakıfta veya beyt'ul-malde olduğu gibi malın belli bir sahibi yoksa, hakim veya
naibi veya vakfın idarecisi akdi yapar.
 
2- Çalışan Kişi (Amil).
 
Amil (çalışan kişi} çalışan kişi de mal sahibinde bulunması lazım olan akdin ehliyetine sahip olmalıdır. Çalışacak kişi deli veya çocuk olursa akid
sahih olmaz.
 
3- Siğa (İcap Ve Kabul).
 
Siğa (icab ve kabul) musakat akdinde icab ve kabul şarttır. İcab bazı evkatta 'çıkan hurmanın 10'u karşılığında seninle musakat akddi yaptım'
şeklinde sarih lafızlarla olur. Bazı evkata da, 'şu ağacı gereken bakım ve çalışmayı yapman karşılığında sana teslim ettim" veya 'şu ağaçtan çıkan
meyve karşılığında çalış' gibi kinaye lafızlarla olur. Öyle lafızlar, halk arasında akid için kullanılmaktadır. Amil (çalışacak kişi) malik'in kendisine
şart koştuğu oranda razı olduğuna delalet eden bir lafız kullanırsa o zaman musakat akdi sahih olur. En sahih görüşe göre icare kelimesiyle musakat
akdi yapılmaz. Zira icare lafzı kullanılan akid, musakat akdi olmadığı gibi icare akdi de olmaz. Çünkü ücret meçhuldür. Musakat akdinin gerçek
olması için kabulün adeten icab'a bitişik olması şarttır. Dilsizin yazısı ve işareti veya kişinin işareti de lafız yerine geçer.
 
4- İçinde Çalışılacak Olan Mal (Bahçe, Arazi Vs.).
 
İçinde çalışılacak olan mal, arazi, bahçe vs.) müsakat akdi bütün meyveli ağaçlarda sahihtir. Zira hurma ağaçları hakkında ne kadar nass varid
olmuş ise de bağ da hurmaya kıyas edilmiştir. Zira ikisi de aynı manadadır. Fakihler her ikisine de zekat düştüğü hususunda ittifak etmişlerdir. İbn
Ömer Hz. Peygamberin Hayber halkıyle, çıkan hurmanın bir kısmını vermek üzere musakat akdi yaptığını rivayet etmiştir. Üzümün hurmaya kıyas
edilmesinin başka nedenleri de vardır. Her ikisi de kuru ve yaş olarak yenir. Her ikisi de azık olarak saklanır. Her ikisinin de ne kadar kurusu
olacağı yaşken takdir edilebilir.
Şafii mezhebinin bazı alimlerine göre bütün meyvelerde hurma ve üzüme kıyas ederek- musakat akdinin olabileceğini söylemişlerdir. Bir de hadiste
geçen meyve kelimesi de umumidir. Bunun İçin bu görüş daha kuvvetli ve şeriatın hikmetine. daha uygundur. Yani bu, insanların maslahatına daha
faydalıdır. Özellikle meyve çeşitlerinin çok olduğu çağımızda, her çeşit meyvede musakatın geçerli olduğu görüşünü kabul etmek daha faydalı olur.
Nass'ın hurma üzerine varid olması, arap yarımadasında ba hususen de Hicaz'da hurmanın çok olmasından ileri gelmektedir. Buna hadisin diğer
rivayetleri de delalet etmektedir. Bu rivayetlerin çoğunda hurma manasına gelen nahl kelimesi kullanılmıştır. Allah her şeyin hakikati daha iyi bilir.
Ebu Hanife ve İmam Züfere göre; müsakat akdi caiz değildir. Bunlara göre mahsulün bir kısmı karşılığında yapılan müsakat akdi batıldır. Zira
böyle akid elde edilen ürünün bir kısmı karşılığında yapılan bir kiralamadır. Bu şekildeki olan kiralama ise neyhedilmiştir. Zira Rasûlü Ekrem
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Her kimin bir arazisi varsa onu bizzat eksin. Üçte bir, dörtte bir ve belli edilmiş bir yiyecek karşılığında onu kiraya vermesin.
[153]



Bu hadis muzdariptir.
Maliki, Şafii, Ahmed, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre: "Müsakat, bir takım şartlarla beraber cumhura göre caizdir.Zira Peygamber (s.a.v.)'den
şöyle rivayet edilmiştir: (s.a.v.) elde edilecek ekin veya meyvenin yansı karşılığında Hayber halkı ile anlaşmıştır."
Bu hadisi İmam Ahmed ve Kütüb-i Sitte sahipleri rivayet etmiştir. Aynı zamanda da insanların bu şekildeki olan akde ihtiyaçları vardır.
Hanefi mezhebinde fetva, Ebu Yusuf ile Muhammed'in görüşüne göre verilmiştir. Zira Peygamber (s.a.v.) hanımları, Hulefa-i Raşidin ve Medine
halkı bu işlemi yaptıkları gibi, müsakatm mubahlığı üzerinde ashab-ı kiramın da icmaı vardır. Hanefilere göre müsakatm rüknü icap ve kabuldür.
İcap ağaçların sahibi tarafından yapılır. Kabul de amil tarafından yapılır. Hanefilere göre; müsakat akdi, meyve veren ağaçlara yapılır. Bununi çin
müsakat meyveli ağaçlar, hurma, üzüm bağlan veya asmaları patlıcan, yonca kökleri gibi şeylere yapılırsa şahindir. Zira bu akdin caiz olmasının
nedeni, ihtiyaçtır. Hatta ve hattaki öyle bir ihtiyaç-dır ki Hanefilerin sonraki alimleri söğüt ve kavak gibi meyvesiz olan ve odun gibi yetiştirilen
ağaçlara muamelerinin yapılmasını sahih olarak kabul etmişlerdir. Zira bu çeşit ağaçların da korunmaya ve sulanmaya ihtiyaçları vardır.
Malikilere göre; müsakat akdi fasulya ve nohut gibi ekilen şeyler ile üzüm, elma, nar, hurma çeşidinden sabit kökleri olan meyve veren ağaçlar
hakkında yapılabilir. Bunun da iki şartı vardır.
a) Birkaç sene için dahi olsa, muayyen bir müddet ile bu akdin yapılması lazımdır.
b) Müsakat akdi, meyvenin olgunlaştığının görülmesinden ve satılmasının caz oluşundan evvel yapılmış olmalıdır. Ayrıca bu meyvenin muz ve
incir gibi kopartıldıktan sonra tekrar oluşmayan türden olması lazımdır.
 
5- Çalışma (Amel).
 
Amel, amilin ağaçları ıslah etmek, sulamak için çalışmasıdır. Amil meyvenin fazla olması, güzelleşmesi için, her türlü çabayı ve gayreti
göstermelidir. Örneğin; su yollarını açmalı, su arkinı temizlemeli, gereksiz otlan yolmalı, ağaçlann diplerini açmalı, ağaçların aşılarını yapmalı,
ağaçlardaki böcekleri temizlemeli, ihtiyaç ve örfe göre, meyvelerin güneşten korunması için üzerine ot koyması gölgelik ve destek yapması,
meyveyi hırsızlardan muhafaza etmesi, ilaçlayıp haşarattan koruması, bunlar gibi meyveleri toplaması, kurutulması gerekenleri kurutması. Şu halde
her sene tekerrür edilen bakım ve kazı gibi tüm işleri yapmakla yükümlüdür. Eğer ağaçlann çokluğu veya bağ ve bahçesinin büyüklüğünden dolayı,
işçi bu işi yapamıyorsa, o zaman yardımcı tutar ve bunun ücreti de kendisine ait olur. Bütün bunlar çalışanın görevidir. Fakat ağaçlann korunması
için her sene yapılması lazım olmayan bir işi yapmak onun vazifesi değildir. Yeni bir ark açmak, bahçeye duvar yapmak, yeni bir kuyu açmak,
nadas için gereken aletleri almak, kapı takmak, su çıkarmak için motor getirmek bunlar hepsi mal sahibinin vazifesidir. Eğer mal sahibi çalışan
kişiye vazifesi olmayan bir şeyin yapılmasını şart koşarsa veya çalışan da, kendine bağlı olan bir vazifesini yapmasını mal sahibine şart koşarsa, o
zaman müsakat akdi sahih olmaz. Müsakat akdinin sahih olmasının şartlan:
1) İşçilik ve korumanın yalnız olarak işçiye verilmesi. Yani mal sahibi, işçi İle arazi arasından çekilip bahçesi işçiye teslim etmelidir ki, istediği
zamanda çalışmaya sahip olsun. Eğer arazi sahibiyle işçinin birlikte çalışması vya bahçenin mal sahibinin elinde kalması şart koşulur-sa o zaman
müsakat akdi batıl olur. Eğer bahçe sahibi kendi kesesinden ikinci işçiyi ücretle tutsa o zaman müsakat akdi sahihdir.
2) Her ikisinin hisselerinin malum olması, örneğin; 1/3 veya yan yanya gibi her birinin paylannm malum olması gerekir. Şu halde her iki kişinin
meyvelerden alacaklan pay nisbetinin eşit olması şart değildir. Birinin hissesinin ötekinden fazla olması caizdir. Eğer mal sahibi işçiye, bahçemle,
meyvesi aramızda olsun, dese, bu çıkan meyvesinin yansı anlamına gelir. Mal sahibine veya çalışana bir miktar örneğin; beş yüz kilo şart koşulursa
o zaman müsakat akdi sahih değildir. Zira burda üç ihtimal vardır: Ağaçlar bu kadar meyve verir veya azını verir veya hiç vermez. Bu durumda her
ikisi de mahrum olur veya birisi mahrum olur.
3)  Meyvelerin malik ile işçi arasında olması: Meyvelerin bahçe sahibi ile çalıştırılan işçi arasında taksim edilmesi şarttır. Eğer bir kısmının
başkasına verilmesi şart koşulursa veya tümü birisine şart koşulursa müsakat akdi sahih olmaz.
4) Müddetin yanlışlık olarak belli olması: Yani üzerine müsakat akdi yapılan ağaçlann genel olarak meyve vereceği ve bu meyvelerden istifade
edilebilecek bir zamanın belirtilmesi şarttır. Zaman belli olmazsa veya belli olan zamanda umumi olarak o ağaçlann meyveleri olgun-laşmıyorsa, o
zaman müsakat akdi geçerli olmaz. Çalışanın meyvedeki hakkı, meyvenin ortaya çıkmasıyle onun hakkı sabit olur. Meyve zamanından evvel çıksa,
bir kısmı da henüz olgunlaşmamış olsa çalışanın hakkı sabittir. Meyveler tamamen olgunlaşmadan evvel yapılan müsakat akdi sahih olduğu gibi,
henüz ortaya çıkmış veya daha çıkmamışken musakkat akdi yapmak da geçerlidir. Zira bahçenin işinin yarısı yapılmamıştır.
Musakat akdi, her iki taraf için de bağlayıcıdır. Musakat akdi rükün ve şartlan ile beraber tamamlandığında, tarafların biri fesh edemez. Her i-ki
taraf da akdin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak taraflar razı olduğu zaman çalışmaya başlamadan evvel ve sonra dönebilirler. Fakat
akidden sonra meyveler bir afetle telef olsa dahi amil gerekli çalışmaları yapmalıdır. Zira akid mal üzerine yapılmıştır. Şu halde akdi yapan işçiye,
bahçesinin işleri bitmeden evvel akdi fesh etme yetkisi verilseydi, mal sahibi bundan zarar görürdü. Zira meyvelerin tümü veya bir kısmı fevt
olabilir. Çünkü mal sahibi bahçenin işini yapamadığı için işçi ile musakat akdi yapmıştır. Eğer akdi fesh etme yetkisi mal sahibine verilseydi, bu
defa da çalışan kişi zarar görürdü. Zira çalışanın, çıkan meyveden alacağı pay, ücret-i misü'den genellikle fazla olur. Her hangi bir nedenle musakat
akdi iptal olursa, o zaman bütün meyveler mülk sahibine ait olur. Çünkü bu/ziyadelik mülk sahibinin ziyadesidir. Bunun için işçiye de normal
işçilik ücreti verilir. İşçinin mal cihetindeki durumu ise, o emanetçi gibidir. Eğer ağaç, meyve veya herhangi aled çalışanın, kusur ve ihmali
görünmediği takdirde helak veya zarar görürse yeminle beraber çalışanın sözüne itibar edilir. Zira mal sahibi o, işçiye itimad etmiş ve ona
güvenmiş, şu halde güvenilmiş kimsenin yemini daimel evkat geçerlidir.
Musakatın bitimi: Üzerinde akid yapılan müddet bittiğinde musakat akdi sona erer. Meyveler olgunlaşıp toplandığı halde akid müddeti bitmemiş
ise veya akid müddeti bittiği halde meyveler olgunlaşmamış ise, musakat akdi meyveler olgunlaşıp toplamncaya kadar devam eder. Taraflardan
birinin ölmesiyle akid sona ermez, eğer işçi ölürse, onun varisi onun yerine devam eder. Mal sahibi ölen işçinin varisinin emin olduğuna
inanıyorsa, işçinin varisi de o işi beceriyorsa, mal sahibi bahçeyi ona teslim etmek mecburiyetindedir. Eğer varise itibarı olmazsa veya varis.o işi
bilmiyorsa, o zaman mal sahibi hakimin izniyle işi yürütecek birine verecektir. Onun ücreti ölen işçinin mirasından ödenir. Fakat varis bizzat
çalışmaya zorlanamaz. Eğer Ölen kişi miras bırakmışsa varis o, işi yürütecek birini bulmaya ve onun ücretini ödemeye zorlanır. Zira işin
tamamlanması, ölen kişinin üzerinde bir haktır. Ölen işçinin mirası yoksa, onun varisinin ne işi tamamlama, ne de işi tamamlatmak için işçi tutma



mecburiyeti vardır. Bu durumda mal sahibi isterse musakat akdini fesh eder. Zira işçinin çalışması mümkün değildir. Ölen işçinin mirasçısı
meyveler olgunlaşmamışsa, işçinin o zamana kadarki çalışmasına karşılık ücret-i misil alır. Meyveler olgunlaşıp ortaya çıkmışsa, işçinin hal üzere
meyvedeki hissesinin kıymetini alır. Eğer mal sahibi ölürse işçi çalışmaya devam eder. Ve işini bitirdiğinde hakkını alır.
Çalışan kişinin hainlik yapmasıyle musakat akdi sonra ermez. Çalışan kişinin hainliği kendi itirafıyle veya delil ile sabit olursa, onu gözetleyecek
bir kişi tayin edilir. Onun çalışmasına engel olmaz. Zira öyle çalışma kendisine vaciptir. Bir de bu işte onun çalışmayı tamamlaması, gözetleyen el
tayin etmek suretiyle meydana gelir. Gözetleyicinin ücreti çalışan kişiye aittir. Çünkü gözetleyicinin tayin edilmesine o sebeptir. Şayet
gözetleyicinin hainliği de olursa, o zaman işten el çektirilerek o-nun kesesinden işi yapacak bir adam tutulur. Zira onun işi tamamlaması
zorlaşmıştır. Şu halde musakat akdi yapan işçinin hapsedilmesi veya çalışmayacak derecede hastalanması veya kaçması da musakat akdinin fesh
edilmesine sebep olmaz. Zira Hakim işi tamamlayacak birini kiralar. Parasını onun kesesinden öder. Fakat başka biri veya mal sahibi onun yerine
meccanen çalışmayı kabul ederse, p zaman konu değişir. Onun tesbit edilen hakkı sabit kalır.
İşçi dönme imkanına sahip değilse veya dönmek istemiyorsa, mal sahibi başka bir işçi tutar, onun parasını musakat akdi yapan kişiden tahsil eder.
Eğer bir şey harcamış ve onun üzerine de şahit tutmuşsa, o zaman verdiğini geri alır. Şahid yoksa verdiği teberru kısmından sayılır. Eğer hakim
veya mal sahibi işçinin yerine işi tamamlayacak birini bulamazlarsa, onun yerine teberru olarak çalışacak bir kişi de yoksa, o zaman mal sahibi
musakat akdini iptal edebilir. Zira üzerinde akid yapılan işi yaptırması mümkün değildir. İşçinin o zamana kadar ki çalışmasına emsali ücret
verilir. Eğer meyveler olmuşsa, payına düşen meyvenin kıymeti verilir. İşçi ile malik, tayin edilen oranda ihtilafa düşerlerse, örneğin; mal sahibi,
"ben meyvenin 1/4'ini vermek üzere akid yaptım" derse, işçi de, "hayır, meyvenin 1/2'sini vermek üzere akid yaptık" derse, ikisine de yemin teklif
edilir. Eğer her ikisi de yemin ederlerse, o zaman musakat akdi fesade gider. Bütün meyveler mal sahibine ait olur. İşçiye de emsali bir ücret vardır.
Hanefi'lere göre: Musakat üç şeylerden birisi meydana gelse, sona erer.

1) Akdin ya açıktan açığa karşılıklı veya özürler sebebiyle -icare-nin feshinde olduğu gibi, fesh edilmesi. 
[154]

2) Üzerine anlaşılan müdetin sonu gelmesi.
3) Akid yapanlardan birinin ölmesiyle, işçinin hırsızlık yaptığı bilinirse ve meyveleri olgunlaşmadan evvel çalmasından endişe olursa, o zaman
akid fesh olur. İşçinin masrafı hissesi kadardır.
 
6- Mahsul (Meyve).
 
Kişinin arazisini ağaç dikmesi için bir kişiye teslim etmesi demektir. Şafıilere göre tarifi ise şöyledir: Kişinin aralarında ortak olmak üzere

başkasına kendinden ağaç dikmek üzere araziyi teslim etmesidir. 
[155]

Şam (Suriye'liler buna münasebe veya müşatara ismini verirler. Zira halk, dikilen fidana "nasb" adını verir ki manası dikilen şey demektir. Diğer
taraftan ürün ikisi arasında her birisine yarısı olmak üzere ayrı ayrı paylaştırıldığı için de bu manada müşatere ismi verilmektedir.
Cumhura göre; ağaçların malik ile işçi arasında yan yanya pay-laştınldığı, müğarese şeklidir. Onlara göre bu caiz değildir.
Malikiler bazı şartlarla beraber bunu caiz olarak kabul etmişlerdir. Hanefilere göre; bir kişi ağacı ve ekini bulunmayan boş bir arazisini ağaç
dikmek üzere arazi ve ağaçlan dikecek kişi ile yan yanya paylaşmak şartıyle belli bir müde ile bir kişiye teslim ederse bu, üç sebebi olduğu için
sahih değildir.
1) Amilin çalışmasıyle değil ortaklıktan evvel mevcut olan arazi üzerinde ortaklık şartı koşulmuştur. Bu, nehyedilmiş bulunan değirmencinin
almayı şart koştuğu belli miktardaki un (kafizu't-tahhan) manasına gelmektedir:
Darekutni, Ebi said el-Hudri'den şöyle dediğini rivayet etmektedir:
Erkeğin dişi üzerine çekilmesi değirmencinin öğütülen ekinden aldığı un (kafızu't-tannan) nehyedilmiştir."
Ebu Hanife, Şafii ve Maliki, bu hadis-i şerifi, ücretin yapılan işten7 sonra yapılanın bir kısmı olmasının caiz olmadığına delil göstermişlerdir.
Bunun misali, kumaşını bir boyacıya kendine ait boya ile boyajnası için ve boyanan bezin yansı boyacıya ait olmak üzere, kiralayan Idşinin
durumuna benzer ve bu da akdi ifsad eder.                           
2) Malik, arazinin yarısını dikilecek olan ağaçlann mukabilinde tayin etmiştir. Elde edilen ürünün yansını da amilin işinin karşılığı olarak kabul
etmiştir. Bunun için işçi akid esasında bulunmayan ve meçhul olan ağaç dikmek karşılığında arazinin yansını satın almış olur. Bunun için akid
fasiddir. Bu İbni Abidin'in tercihidir. Zira mügaresinin kafîzu't-tahhan manasında olmasının bir zaran yoktur. Çünkü| müsakat ve mü-zaraa
meselelerinin bir çoğunda aynı hüküm vardır. şunun için İmam Ebu Hanife her iki akdin fasid olduğu görüşünü seçmiştir. Fakat Ebu Yusuf ve
Muhammed ise Peygamber (s.a.v.)'in Hayberlilerle muamelesini delil göstererek, kıyası terk etmişlerdir. Bunların görüşleri daha şahısta-na denktir.
3) Arazi sahibi bir kişiyi aletleri ile arazisini ağaçlandırmak üzere ücretle tutsa ve onun çalışması ile meydana gelecek bahçesinin yansının
kendisine ait olmasını şart koşsa, bu da akdi fesad eder. Zira bu, belirsiz olan bir hak karşılığı bir kiralamadır. Ve aynı zamanda da ga-rardır.
Müğarese akdi fasid olduğu zaman da meyvelerin tümü ve dikilen ağaçların hepsi arazi sahibine aittir. İşçi olan kimse ancak ağaçlan diktiği günkü
dikiminin kıymetini ve yaptığı işte benzer ücreti hak edebilir. Ancak Hanelilere göre müğarese şu şekilde caizdir: Malik, arazisinin yansını
dikimin yansı karşılığında satar ve arazi sahibi de, amili üç yıl müdet ile kendi hissesinde çalışmak üzere az bir ücret mukabilinde tutar. Aynı bu
şekilde Hanefîler -el-Fetave'1-Haniye'de olduğu gibi- mu-ğaresenin arazide caiz değil, fakat yalnız ağaç ve meyvede ortaklık yapılmasını da sahih
olarak kabul etmişlerdir. Maliki mezhebinden başka Cumhura göre: Müğarese caiz değildir. Zira ondan elde edilecek ürünün bir kısmı karşılığında
arazide çalışmak sahih değildir. Bir de diğer taraftan ağaç dikmek, musakat işinin kopmasına girmez. Malikilere göre ağaçların yetişmesi için
çalışmak, ya ciale ile, ya müğarese ile, ya da icare yoluyla olur.
Amilin ağaçlardan meyve, araziden pay sahibi olması için müğarese de ancak ve ancak beş şart ile sahih olur:
1. Meyve verme süresi itibariyle ağaçlann nev'leri aynı veya yakın olmalıdır.
2. Amil arazide ekin, salatalık nev'i ve baklagiller değil, kökleri sabit ağaçlar dikmelidir.
3. Amilin araziden ve ağaçtan pay sahibi olması lazımdır. Eğer yalnızca bunlardan birisinde pay sahibi olursa caiz değildir. Ancak arazinin diğer
kısımları istisna edilerek, ağaçlann arazide bulunduklan yerleri birlikte tayin etmiş olması hali müstesnadır.



4. Müğarese vakıf arazide yapılmamalıdır.
5. Bu akid süresinin birçok yılı kapsamaması lazımdır. Eğer meyve vermenin ötesinde bir müddet belli edecek olursa o zaman caiz değildir. Eğer
bu müddet meyve verme süresinden aşağı olursa sahih olmaz. Netice olarak Ebu Hanife'ye göre eğer amilin diktiği ağaçlan ile meyveler taraflar
arasında ertak şartıyle, ağaç dikümişse, yine sahihtir. Hem arazide hem de ağaçlarda ortak olma şartı ile yapılan muğaresinin satış ve icare akidleri
vasıtasıyle sahih hale getirilmesine imkan vardır. Örneğin; arazi sahibi arazinin yansını, ağaç dikme mukabilinde satar ve malik, amil olan kişiyi üç
yıl bir süre kendi payında çalışmak üzere pek fazla olmayan ücret karşılığında ücretle tutabilir. Böylelikle Hanefilerin açıklamalarına göre olur.
Malikiler, muğareseyi bazı şartlarla sahih kabul ederken, Şafiiler de onu ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle onun akdini batıl olarak kabul etmişlerdir.
Hanbelilerin belirttiklerine göre yalnız meyveden belli bir kısmın amile ait olması şartiyle sahih olarak kabul etmişlerdir. Muğarese, fasid olduğu
zaman, arazi sahibi, amilin dikme işinin kıymetini ödeyecektir veya onları sökmesini isteyecektir. Bu büyük imamlann içtihadlarına göre: hüküm
vermek gerekir. Zira müctehid imamların tesbit, istibat, iç-tihad ve dayanaklarını bilmeye ihtiyaç vardır. Nitekim İmam Ebu Hani-fe; "Bizim
hükümdeki dayanağımızı bilmeyen kimse, mezhebimizle amel etmesin!" demiştir. Bir de İslâm fıkhının temel usullerini bilmeye çok önemli bir
ihtiyaç vardır. Günümüzde hadis kitaplarında bir mesele hakkında ilgili hadisleri alıp hüküm verenler vardır veya Kur'an-ı alıp hüküm vermekte,
müctehid olan kimselerin, ilim adamlarının ve cumhurun tesbit ve ictihadlannı haberleri olmadığı için büyük fahiş hatalar yaparak, büyük
mesuliyetin içine girmektedirler. Zira bir fıkhın meseleyi bilmek veya fetva vermek için birçok ilimlerin hem tahsilini yapmak, hem de o ilme ciddi
bir araştırmada bulunmak lazım ve elzemdir. Şu halde ilmihal kitabını okuyup ya da bir hadisin metnini alıp din adına hüküm vermek, elbette ki
cehaletten gelen büyük bir cesaretin göstergesidir. "Fetva vermeye en cesaretliniz. Cehennem ateşine karşı en çok cesur olanınızdır!" buyurması
çok önemlidir.
 

KIRK YEDİNCİ BÖLÜM
 

MÜZARAA
 

(ZİRAAT ORTAKLIĞI)
 
Muzaraa ve muhabere'nin tarifi: Muzaraa sözlükte; (ekin anlamına gelen) "ez-zer"den müfaale babmdadır. Manası ise; ekip-biçmek demektir.
Istılahi manası ise; tohum, toprak sahibine ait olmak şartıyle mahsulü bölmek üzere araziyi bir işçiye ekmesi için vermektir. Muhabere ise,
müzaraanm aynısıdır. Fakat muhabarada tohumun işçiye ait olmasıdır. Müzaraaya aynı şekilde (yumuşak arazi manasına gelen) kelimesinden
türetilmiş "el-Muhabere" ve (tarla manasına gelen) el muha-kele" adlan da verilmektedir. Iraklılar buna el-Karah adını verirler.
Şafîiler ise muhabereyi, "orada çalışan kimsenin, tohumu da koyması şartı ile elde edilecek ürünün bir kısmı mukabilinde arazide çalışmak" diye
nitelendirirler. Şu halde muzaraa ve muhabere her ikisi de birdir.Fakat muhaberede tohum işçiye aittir. Muzaraanın meşruluğu E-bu Hanifeye ve
Züfer'e göre caiz değildir. Bunlara göre muzaraanın akdi fasiddir. Bir başka ifade ile onlann görüşüne göre üçte bir veya dörtte bir karşılığında
müzaraa akdi batıldır. İmam Şafii de müzaraayı caiz görmemiştir. Fakat ihtiyaç sebebiyle müsakata tabi olarak caiz kabul edilmiştir. Eğer hurma
ağaçlan arasında ekilmeyen bir arazi varsa, amilin (çalışan kişinin) aynı kişi olması şartı ile hurma ağaçlan için müsa-kat akdi ile birlikte ekin
bulunmayan arazi bölgeleri üzerinde müzaraa sahih olur. Akdi yapan taraflar her iki akdi ayn ayrı yapmamalıdırlar. Bu akid birlikte ve kesintisiz
olarak yapılmalı. Hatta ve hattaki müzara-at akdi müsakat akdinin önüne geçirilmemelidir. Zira müzaraa akdi müsakat akdine tabi bir akiddir. Tabi
olan ise öne geçmez. Yine Şafîilere göre müsakata tabi olarak muhabere akdi caiz olmaz. Zira onun meşruiyetine dair bir delil gelmemiştir.
Ebu Hanife, Züfer ve Şafii'nin muzaraanın meşru olmadığına dair delilleri ise Müslim, Sabit b. ed-Dahhak'tan şunu rivayet etmektedir:

Rasûlullah (s.a.v.) müzaraa akdini nehyetmiştir. 
[156]

Rafi'nin arazinin kiralanmasını nehyeden hadisini rivayet etmiştir. 
[157]

Diğer taraftan çalışan ortağın ücreti, araziden çıkacak olan üründedir. Bu ürün ise ya akid esnasında mevcut değildir. Ya da arazinin vereceği ürün
miktarı bilinmediğinden dolayı belirsizdir. Bir de arazi bazı zamanda hiç ürün de vermeyebilir. Bunun için icare akdinin fasid olmasını
gerektirmektedir. İleride geleceği üzere Peygamber (s.a.v.)'in Hayberliler ile muamelesi ise o bir mukaseme harcı idi. Zira hare ikiye ayrılır.
Birincisi: Harac-ı vazife, feth edilen arazinin belli bir alanı üzerinde yıllık miktarı kesin ve belli bir kısmının tayin edilmesidir.
İkincisi ise, haracı mukasemedir: Yarısını tayin etmek gibi, arazi gelirinin muayyen bir miktarının tayini şeklinde olur.
Ebu Yusuf, Muhammed, Malik, Ahmed, Davud, ez-Zahiri ve aynı zamanda Cumhurun görüşlerine göre: Muzaraa caizdir. Zira Peygamber (s.a.v.)'in
Hayberliler ile araziden elde edilecek ekin veya meyvelerin yansını almak şartı ile muamele akdinde bulunmuş olmasıdır. Diğer taraftan bu mal ile
çalışma (emek) arasındaki bir ortaklık akdidir. İhtiyacı önlemek için mudarebe akdi gibi caizdir.
 
Müzaraanın Rüknü:
 
İcab ve kabuldür. Şu halde arazi sahibi, çalışacak olan kişiye "şu tarlamı ve arazide çıkacak ürünün şu kadarının bana verilmesi şartıyle sana ziraat
etmen için verdim." demesi çalışacak olan kimsenin de; "bu teklif ve şartlan kabul ettim veya razı oldum" demesiyle sahih olur.
Muzaraanm sahih olması için dört rüknün bulunması şarttır: Arazi, tohum ve işçilik, ziraatte kullanılacak hayvan ve aletlerdir, bunlardan meydana
gelen şekil ise, yedi tanedir. Bunlardan üçü sahih, dördü fasiddır.
Sahih olanlar:
1. Arazi ve tohum bir taraftan işçilik ile hayvan ve alet diğer taraftan, bunun sahih olmasının nedeni, işçilik üzerine bir isti'car söz konusudur.
Hayvan ve aletler, işçinin aleti sayılır. Yani ona tabi kabul edilir.
2. Yalnız arazi bir taraftan, işçilik tohum ve hayvan ile alet diğer taraftan bu da sahihdir. Zira bu durumda tohum sahibi işçi, üründen belli bir kısım
karşılığında araziyi icarla tutmuş sayılır ki, bunda da bir engel yoktur. Müzaraada söz konusu olan işçilikten kasıt, ürünle ilgli bütün işlerdir.



Mesela, tohumu tarlaya götürmek, araziyi sulamak, yetişen ekini korumak, biçmek ve harman etmek bu cümledendir.
3. Arazi, hayvan ya da makina bir taraftan, işçilik diğer taraftan, bu da sahihdir. Zira arazi sahibi kendi aletiyle iş gördürmek üzere işçi tutmuş, yani
onu ücretle tutmuş sayılır. Bu da caizdir.
Fasid olanlar:
1. Arazi ile hayvan bir taraftan, işçilik ile tohum diğer taraftan. Zira tohum alet kapsamına girmez. Bunun için işçilik üzerine ilgili olmayan bir
yükü yüklemektir. Bunun için bu fasiddir.
2. Arazi işçilik ve hayvan bir taraftan yalnız tohum diğer taraftan. Burada arazi sahibi kendi tarlasını isticar etmiş oluyor ki bu sahih değildir.
3. Arazi ile işçilik bir taraftan, tohum ile hayvan ve alet diğer taraftan. Burada arazi sahibi bir bakıma kendi arazisini isticar etmiş oluyor ki bu
sahih değildir.
4. Arazi, tohum ve işçilik bir taraftan, hayvan ve alet diğer taraftan, bu da ikinci maddede olduğu gibi, muzari'in kendi tarlasını icare ile tutmasına
yol açtığından sahih değildir.
İş gücünü ortaya koyup tarlayı ekene (müzari) denir. Bunun müzaraa akdinde iki şartı vardır:
1. Akil olması.
2. Dinden dönmüş olmaması,. Şu halde akli dengesi yerinde olmayanla henüz aklını kullanacak çağa girmeyen çocuğun müzari olması caiz
değildir. Temyiz çağma gelip aklını kullanabilen, çocukların velilerinin izniyle ziraat yapmaları caizdir. İkinci şart Ebu Hanife'nin kıyasına göredir.
Ona göre, dinden dönen bir kimseyle muzaraa akdi yapmak caiz değildir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre, mürtedlik müzaraa şirketinin
kurulmasına engel değildir. Muzaraa akdi ise yukarıda saydığımız şartlar tahakkuk ettiğinde sahih olur. Aksi takdirde fasid olur. Bunun için mal
sahibi işçi ile, sadece çalışması için muzaraa veya muhabere akdi yaptığında, çıkan mahsul mal sahibinindir. Zira bu mahsul, arazinin ve tohumun
karşılığıdır. Bunun için amil'e kendisinin , çahştırmışsa hayvanlarının ve aletlerinin çalışmasının karşılığında ücret-i misil verilir. Eğer muhabere
akdi yapılarak iş yapılmış mahsul elde edilmişse, elde edilen mahsul çalışan kişiye aittir. Zira tohum ondadır. Artış da tohuma tabidir. Fakat mal
sahibine arazinin ücret-i mislini vermelidir.
Eğer mal sahibi ile işçi tohuma ortak iseler, çıkan mahsule de ortak olurlar. Taraflar tohumlan oranında mahsule ortak olurlar. Eğer tohumun yansı
mal sahibinden, yansı da işçiden çıkmışsa, mal sahibi işçiye ücret-i mislin yarısını verir. Çalışan da, mal sahibine çalışmasının ücret-i mislinin
yansını verir. Bu şekilde taksim ederler.
Allah'ın şeriatı kolaylık üzerine bina edildiğinden, fakihler muzaraa ve muhabere akdindeki maslahatı bazı zamanlarda tahkik etmek için bir yol
görmüşlerdir. Zira arazi, onu işletmeyi bilmeyen kişilerin elinde veya ondan istifade etme imkanı olmayan kimselerin elinde bulunabilir. Diğer
tarafta ise işletmeyi bildiği halde arazisi olmayan ve arazi kiralamaya gücü yetmeyen kişiler bulunabilir. Arazi sahibi, amile tohumun
ayırdedilmeyen bir kısmını (örneğin: 1/4'ini veya 1/2'sini) ayırmamak kaydıyla verir ki tohumun o kısmıyla araziyi eksin-biçsin ve mahsul alsın.
Aynca arazinin gayr-ı muayyen bir kısmına yetecek bir mikta-n da iare yoluyla amile verir. Elde edilen mahsul mal sahibi ile işçi arasında
tohumlan nisbetinde taksim edilir veya arazi sahibi ayırd edilmeyen tohumun yansını arazinin menfaatinin yansına karşılık işçiye verir.. Böylece
çıkan mahsule ortak olurlar; birinin diğerine ücret vermesi gerekmez. Zira çalışan kişi arazinin mahsulünden payını almaktadır. Arazi sahibi de
işçinin çalışmasından, mahsulden aldığı pay nisbetinde istifade eder. Çünkü tohum arazi sahibinden çıkmıştır. Eğer tohum çalışan kişiden çıkarsa,
arazinin belli olmayan muayyen bir parçası -mesela yansı gibi- tohumun ayırdedilmeyen yansı ve arazinin kendisine verilmemiş diğer kısmında
çalışması karşılığında icar edilmiş olur veya arazinin yansında tohumun yansı karşılığında, diğer yansında ise te-berruan çalışmış olur. Böylece her
biri tohumlan ve arazinin menfaati oranında mahsulden pay alır. Birinin diğeri üzerinde hiç bir hakkı kalmaz. Bir de Şaiîi olmayan fakihlerin bir
çoğu muzaraa akdinin müstakil olarak caiz olduğunu söylemişler ve buna delil olarak da Hz. Peygamberin Hayber ailesi ile yapmış olduğu
muameleyi göstermişlerdir. Yine Şafii olmayan fakihlerin bir çoğu muhabere akdinin de muzaraa akdi manasında olduğunu, dolayısıyle de caiz
olması gerektiğini her iki akdin de menfaat üzerinde varid olduğunu söylemişlerdir. Bu durumda tohum arazi sahibinden olursa, buradaki menfaat
çalışmanın karşılığı olur. Tohum çalışan kişiden olursa, buradaki menfaat da arazinin menfaati olur. Amil hasat sonrası arazi sahibinin payından bir
fazlalık ister ve tohum amil tarafından konulmuş olursa, caiz değildir. Zira ücret için istenen fazlalık müzaraa işinin sona ermesinden ve üzerinden
akid yapılanın -ki oda menfaattir- elde edilmesinderrsonra gerçekleşmiştir. Bu ise caiz değildir. Zira hasattan sonra feöyle bir akid yapılacak olsa
caiz olaz. Bunun için hasat sonrası istenen bu fazlalık da caiz değildir.
 

KIRK SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

KIRAD
 

(MUDAREBE)
 
Kırad'm tarifi: Kırad lugatta kesmek anlamına gelen "el-Kard" kökünden türetilmiştir. Buna kırad denildiği gibi, buna mudarebe veyahut muamele
de denir. Zira bu şirket türlerinden birisidir.
Irak şivesinde mudarebe, hicaz şivesinde kırad adı verilir. Zira mala sahib olan kişi, amile (çalışacak olana) malından bir miktar kesip verir,
tasarrufta bulunmak üzere kârdan'da ona bir miktar verir. Yahut da "kırad" kelimesi, "mukarede'den alınmıştır ki, bu da eşitlik demektir. Zira kâra
hak kazanma cihetinde aralarında eşitlik vardır. Iraklılar'ın kırad"a "mudarebe" ismini vermektedirler. Zira akdi yapan taraflarından her birisine,
kârdan belli bir oran tayin edilmektedir. Diğer taraftan çalışan kişi yolculuk yapmak gereğini duyabilir. Yolculuk ise (aynı kökten gelmek üzere)

(derb fi'l-ard) adını alır. 
[158]

Kırad'ın ıstılahi manası ise, şöyledir: Mal sahibi malının bir kısmını ticaret yapmak amacıyle işçiye verir. Elde edilen kâra ortak olurlar. Bunun için
buna şirket denilmiştir. Buna; "mudarebe" de denir.
Meşruiyeti: Kırad ve mudarebe muamelesi: Fakihlerin Kur'an sünnet, icma ve kıyastan deliller getirerek mudarebenin caiz olduğu üzerinde ittifak
etmişlerdir. Fakat bu akit garar ve meçhul icareden istisna edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den delil Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:



Diğer bir kısmı da Allah'ın lütfundan arayarak yer yüzünde yola, sefere çıkacaklar. 
[159]

Rabbinizin rızkından istemenizde size bir günah yoktur. 
[160]

Bu ayet-i kerimeler genel manaları ile, mutlak olarak, malda mu-darebe yolu ile çalışmayı da kapsamaktadırlar. Sünnetten delillerine gelince, İbni
Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmektedir:
Abdullah b. Abbas, babası Abbas b. Abdul Muttalib'ten şöyle rivayet ediyor: "Abbas, Mudarabe yoluyla mal verdiğinde çalışan kişiye şunları şart
koşuyordu: "Bu mal ile deniz yolculuğuna çıkmayacaksın, sel tehlikesi olan bir dereye inmeyeceksin, hastalıklı hiç bir hayvanı satın almayacaksın.
Eğer bu şartlara riayet etmezsen zalim olursun. Abbas'ın böyle şartlar koşması Hz. Peygamber'in kulağına gitti. Hz. Peygamber şu şartları geçerli

kabul etti. 
[161]

İbni Mace'nin Suhayb (r.a.)'dan rivayetine göre peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Üç şeyde bereket vardır: Belli bir süreye kadar satmak,
mukaraza yani (mudarebe) ve satmak maksadıyla olmamak üzere evde kullanmak kasdıyle buğdayı arpaya karıştırmak, (bu hadisin) isnadı zayıftır.
Şu halde fıkhın bütün bahislerinin kitaptan yahut sünnetten dayandıkları bir esasları vardır. Bundan istisna ancak kiraz (mudarebe-dir) bunun delili
(hakkında) kitapda ve sünnette hiç bir esası bulamadık. Fakat bu mücerret ve sahih bir icmadır. Fakat Hz. Peygamber zamanında mudarebe vardı
ve o, onun var olduğunu bilip ikrar etmiştir. Eğer öyle bir şey asrında olmasaydı caiz olmazdı.
Bir de kırad'daki olan asıl ve temel Rasûlullah (s.a.v.) Hz. Hatice (r.anha) için, mudarebe cihetiyle onun malım alıp ticaret için, Şam'a götürmüştür.
İcmaya gelince, Ashab-ı Kiram'dan bir grubun, yetimin malını mudarebe yapılmak üzere verdiklerine ve kimsenin buna karşı çıkmadığına dair
yapılan rivayettir. Buna göre bu bir icma olmuştur. Zeyd, babası Eslem'den şöyle rivayet ediyor:
"Hz. Ömer (r.a.)'in iki oğlu Abdullah ile Ubeydullah, Irak'a giden ordu ile birlikte sefere çıkmışlardı. Dönüşlerinde Basra valisi Ebu Musa el-
Eş'ari'ye uğradılar. Onları güzel karşılayıp ve dedi ki: Elimden size faydalı olacak bir iş gelse mutlaka yapardım, daha sonra şöyle dedi: "Evet,
burada Allah'ın malından bir miktar mal (zekat) bulunmaktadır. Ben bunu mü'minlerin emrine göndermek istiyorum, o malı size borç olarak
vereyim, siz de bununla Irak'tan bazı şeyler satın alın, ondan sonra da Medine'de satarsınız. Bunun sermayesini mü'minlerin emrine verirsiniz. Ana
parayı Halifeye teslim edersiniz. Elde ettiğiniz kârda ikinize ait olur." Her ikisi de: "Bu işi biz yapabiliriz" deyince; Ebu Musa bunu yaptı ve Hz.
Ömer'e de bu malı onlardan almak için mektup yazdı. Medine'ye varıp o malı sattılar ve kâr ettiler. Ana parayı Hz. Ömer'e verdiklerinde, Hz. Ömer
onlara şöyle sordu:
Bütün ordu sizin gibi borç aldı mı?
Hayır!
Demek yalnız siz borç aldınız? Öyleyse hem malı hem de kân teslim ediniz.
Abdullah sesini çıkarmadıysa da Ubeydullah şöyle dedi:
Ey Mü'minlerin emiri, eğer mal telef olsaydı, biz onun tazminatını ödeyecektik.
Hz. Ömer yine:
Onu ödeyiniz, dedi.
Abdullah yine sustu. Ubeydullah yine aynı sözü söyledi. Hz. Ömer'in yanında oturanlardan birisi şöyle dedi:
Ey mü'minlerin emiri! Sen bunu aralarında bir kırad işlemi olarak değerlendirsen (yani kârın yansım ikisine öteki yansını da beytülmale ayırmak
şeklinde ve mudarebe şeklinde yapsan) nasıl olur? Hz. Ömer buna razı oldu. Sermayeyi ve kârın yansını aldı. Abdullah ile Ubeydul-lah da kârın

diğer yansını aldılar. 
[162]

Ala b. Abdurrahman babası tarikiyle dedesinden şöyle rivayet etmiştir:
Osman b. Affan, Ala b. Abdurrahman'm dedesine kân aralannda ortak olmak üzere çalıştırmak için kırad (mudarebe) olarak mal yani sermaye

verdi." 
[163]

Hakim b. Hizam birine mudarebe yoluyla mal verdiğinde ona "malımla hastalıklı hayvanlar almayacaksın, malımı, sel basması muhtemel olan bir
dereye indirmiyeceksin, malımla deniz yolculuğuna çıkmayacaksın, bunlardan birini yaptığında malıma zamin olacaksın" diye şart

koşuyordu.
[164]

Rivayet edilen bu eser'ler, ashab arasında kırad (mudarebe) muamelesi yapıldığına delalet etmektedir. Onlar bu mudarebe muamelesini biliyorlar,
yapıldığını görüyorlar ve hattaki kendileri de yapıyorlardı. Hiç kimsenin bu madur ebe muameleye karşı çıktığı rivayet edilmemiştir. Bu şekildeki
olan mudaraba, akdinin meşru olduğu hususunda icma olmuştur. Kıyastan deliline gelince: Mudarebe insanların ihtiyaç duymaları nedeniyle
müsakata kıyas edilmiştir. Zira insanların bazısı fakır, bazısı da zengindir. Bazı insanların malı olabilir. Fakat tasarruf edeceğini bilmez, ne şekilde
ticaret yapacağını beceremez. Öteki taraftan kimisinin malı yoktur. Fakat malın tasarrufatını çok iyi bilir. Bunun için, bu akdin meşru kılınmasını,
her iki taraf için ihtiyacı karşılanmaktadır. Zaten Allah (c.c.) tüm akitleri yalnız kullann maslahatı için ve ihtiyaçlarını gidermek için muşruiyeti
meydana gelmiştir. Bir de insanlar arasında yardımlaşma ve birbirinden fayda görmeyi meydana gelmek için mudarebe akdine ihtiyaç vardır. Bu
mudarebe de genel bir maslahat da bulunmaktadır. Böylece insanlar birbirini çalıştırabilir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

"Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini... Ötekine derecelerle üstün kıldık. 
[165]

Rüknü: Cumhura göre mudarebenin rükünleri üç tanedir. Akdi yapan iki taraf (malik ve amil) makudun aleyh olan re'sulmal (sermaye), çalışma
(emek ve kâr) siğa (icap ve kabul)dür. Safirler ise bunlan beş tane olarak kabul etmektedir: Mal, emek, kâr, siğa, ve akdi yapacak her i-ki taraf
Hanefılere göre; icap lafızlan: Mukareze, mudmele ve mudarebe lafızlarıdır. Bunlann manalanna gelen başka ibare veya kelimeler de caizdir.
Örneğin; Rabbül-mal yani sermaye sahibinin "şu malı Allah'ın bize ihsan edeceği kâr (mukabilinde) aramızda yan yanya, dörtte bire, dörtte üç, üçte
bir veya bunlar gibi miktan belli cüzlerle temeyyüz etmekle mudarebe yapmak için al." demesi gibi. Aynı zamanda "şunu al, onu çalıştır. Allah
(cc.)'nm bize ihsan edeceği rızıkda şu esasa göre aramızda paylaş tinisin." demek yine caizdir. Zira akidlerde kabul olan lafızlann şekilleri değil,
manalardır. Kabul lafızlan ise mudarebe yapacak olan amilin (emeğini ortaya koyacak olanın): "Aldım, razı oldum, kabul ettim" ve bunlar gibi



diğer lafızlar söylemesidir. Şu halde icap üt kabul meydana geldikten sonra, akid tamam olur. 
[166]

Mudarebenin kısımlan iki tanedir.
1. Mutlak mudarebe; kişinin malını başkasına kayıtsız olarak vermesi ve: "Ben bu malı sana kâr aramızda dörtte üç veya üçte bir ve bunlar gibi
miktarlarda olmak üzere mudarebe yapman için veriyorum1 demesi ile meydana gelir.
2. Mukayyet mudarebe; bir kişinin malını bir başkasına, mu| darebe yapmak için yüz milyon verip belli olan bir beldede veya belli bi] mal üzerinde
veya belli bir müddet ile çalışmasını şart koşması, yahu belli etmiş olan bir kişi ile alış-veriş yapması şartıyle vermesidir. Bu soı iki nevi yani
müddet tayin etme ile kişi tahsis etme nevileri. Ebu Haniİ ile İmam Ahmed'e göre caiz olup Malik ve Şafıiye göre caiz değildir. Eğe mal sahibinin;
"filan kişiden benim alacağım, miktarı yüz milyon Türk parasıdır. O sana getirir ve sana teslim ederse, o parayla mudarebe akdi yap." demesi
zamanında o da bu şartı kabul ederse, Hanefilerte Maliki ve Şafiilere göre öyle şartın koşulması caiz değildir. Hanbelilere göre caizdir. Zira
mudarebe akdi kârdan belli bir kısmın mülk cihetiyle verilmesini meydana getirir. Temlik ise şartı kabul etmez.
Mudarebe akdinin niteliği: Fakihlerin ittifakıyle mudarebe akdinin, amilin işe daha başlamadan evvel bağlayıcı ve lazım olmadığı için, akit
taraflarından her birisinin bu akdi feshedebiliyorlar. Fakat amil mudarebeye başlayacak olursa, o zaman İmarn Malike göre; lazım, bağ-layıcı ve
miras alman bir akit olur. Hatta ve hattaki amilin güvenilir çocukları varsa, onlar babalan gibi mudarebe akdine de girebiliyorlar.
Ebu hanife, Şafii ve İmam Ahmed şöyle demektedir: Mudarebe akdi lazınWe bağlayıcı olmadığı için, akid taraflarından her birisinin istediği
zamanxakdi feshedebilir. Bir de onlara göre miras alman bir akid de değildir. Yani  btı-mu4arebe akdi miras alınmaz. Şafiilere göre: Mu-darebenin
üç rüknü vardli;:
1. Sermayeci yani mâl sahibi.
2. Amil yani malı çalıştıran.
3. Sığa-icap ve kabuldür.
Bu üç rükün meydanla gelmezse mudarebe akdi sahih olmaz.
 
Sıhhat Şartları:        
 
Mudarebenin sıhhat şarüarimn bir kısmı sermaye ile diğer kısmı da akitle bağlıdır: Sermayeye bağlı olan'sartları şunlardır:
1. Para cinsinden olması: Çalıştırılmaya verilen şey, ticaret malı kısmında olursa, mudarebe o zaman caiz\ieğiîdir. Zira sermayede ve kârda
meçhuliyet olduğu için, büyük zarar .meydana gelebilir. Çünkü ticaret malının fiyatı teslim anında ve iade abında değişmektedir: Cumhura göre
tedavülde kullanılan nakitlerden/' dinar olsun dirhem olsun veya benzerlerinden olmalıdır. Şu halde akar yahut menkul ticari mallarla mudarebe
akdi sahih değildir. Zira/Sermaye mal olursa bunda yarar vardır. Mudarebe akdi maldan sahüı olmadığı gibi, aynı şekilde saf ve sikke haline
gelmemiş altın ve gıimüşte de sahih değildir. Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Malik'e göredir. Zira bunların yanında bunlar semen değildir. İmam
Muhammed'e göre1 ise bu sahihtir. Zira ona göre bunlar eşyalar karşılık semendirler. Netice olarak para cinsinden olan her parada mudarebe akdi
caizdir. Fetvada buna göredir.
2. Hazır olması: Sermaye hazır vey ayn yani belli olmalıdır. Deyn (alacak) olmamalıdır. Şu halde; bir kişinin zimmetinde bulunan alacak üzerine
kirad ve (mudarebe) yapmak, sahih değildir. Bu Hanefî, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile de uyum halinde olan bir görüştür. Hanefi, Şafii ve
Hanbelilere göre vedia (emanet) bir kişinin elinde bulunursa ve vedia ile mudarebe akdi yapılırsa o zaman mudarebe akdi sahihtir. Zira vedia
sermaye sahibinin mülküdür. Malikilere göre ise, rehin ve vedianın mudarebede sermaye olması caiz değildir. Zira bunlarda deyn ve alacağa
benzemektedir. Eğer mal gasbedilmiş ise bu mal ile gasıbla mudarebe akdi yapacak olsa caizdir. Çünkü bu sermaye sahibine ait bir mal olup onu
gasıbına veya gasıptan alabilecek kimseye satması mubahtır. Zira bu mal emanet gibidir.
3. Miktarının belli olması: Sermayenin miktarı belli olmalıdır. Eğer sermayenin miktarı belli olmadığı takdirde, o zaman mudarebe akdi sahih
olmaz. Zira sermayenin belli olmaması kârında belli olmamasını meydana getirir. Her halükârda kârın belli olması mudarebenin sıhhati için bir
şarttır.
4. Sermayeyi işçiye (çalıştırana) teslim edilmiş olmalıdır: Mal sahibinin, sermayeyi onu çalıştıracak olanın eline vermesi gerekir. Ta ki o sermayede
çalışma imkanını elde edebilsin, bir de sermaye onun elinde bir emanettir. Eğer sermaye sahibini, bu malı elinde tutarsa o zaman mudarebe akdi
sahih olmaz. Eğer mal sahibi bu sermayenin eli altında kalmasını şart koşacak olursa, mudarebe akdi fasid olur. Bu aynı zamanda Ebu Hanife ve
talebeleri Malik, Şafii, Evzai, Ebu Sevr ve İb-nü'1-Münzir mezhepleri ile uyum halinde olan bir görüştür. Hanbelilere göre ise malikin malı elinde
tutmasının şart koşulmasını caiz olarak k-abul etmişlerdir. Malikiler amilin, ücretsiz olarak sermaye sahibinin çalışmasını da şart koşmasını caiz
görmüşlerdir. Eğer sermaye sahibi şart koşmazsa kendi keyfiyle mudaribe (işçiye) teberru yoluyla çalışacak olursa, o zaman mudarebe akdinin
sıhhatine etki etmeyeceğim ittifakla kabul etmişlerdir. Eğer mudaribe bizzat vasinin yahut babanın kendisi ile birlikte çalışmasını şart koşacak
olursa, o zaman bütün mezheplere göre de uyum halinde olan bir görüştür. Fakat vasi yahut baba, küçüğün malında mudarebe yapacak ve küçüğün
çalışmasını şart koşacak olursa, mudarebe sahih olmaz. Zira o mal küçüğün mâlıdır. Sermayeyi çalıştırana teslim etmesi gerekir.
 
Akdin Şartları:
 
1. Mudarebe akdi kayıtsız bir akiddir. Sermaye sahibi alış-verişte amil (sermayeyi çalıştırana) serbest bırakacak ve kendisine genel bir tasarruf
kuvvetini verecektir. Eğer şu kilimleri alacaksın veya Ali'nin hurmalarını alacaksın veya şu köyün, koyunlannı alacaksın veya Ah-med'den başka
kimseye alış-veriş yapmayacaksın veya Ender bulunan mallan alıp satacaksın, gibi şartlar koşarsa o zaman mudarebe akdi batıl olur.
Mudarebe akdinde bir müddet belli etmek şart değildir. Eğer bir-müddet tayin edilir de o müddet içerisinde alış-veriş yapılmaz; kâr elde edilemezse
akid fesh olur. Fakat satınalma hususunda müddet belli edilir de satma hususunda müddet beli edilmezse, o zaman akid feshol-maz. Zira kâr etme
yolu açıktır.
2. Hem sermayeci hem de sermayeyi çalıştıran kimsenin ehil olmalarıdır. Bunun için, mükreh, çocuk ve deli olan kimselerin mudarebe akdi de
amil olmaz. Zira ticaret yapma hususunda da başkasına vekil olma yetkisine sahip değildir. Fakat mal sahibi âmâ yani kör olsa mudarebe akdi



yapabilir. Zira kör olan kimse, ehil bir kimseyi vekil olarak tayin etmek için, mudarebe akdinde tutabilir. Şu halde sermaye sahibi ile çalışan her
ikisi de vekalet verme ve vekil olma ehliyeti bulunmalıdır. Zira mal sahibi vekalet veren, çalışan da vekil gibidir. Çünkü çalışan kişi mal sahibinin
malında onun izniyle tasarruf etmektedir. Akit yapanlardan biri sefıhliğinden ötürü hacr altında olursa o zaman mudarebe akdi sahih olmaz.
3. Kârın, sermaye sahibi ile sermayeyi çalıştırıcı arasında ortak olması: Şayet kârın hepsi birisine ait olursa veya her ikisinden başkasına pay şart
koşulursa, o zaman akid fesh olur. Şu halde elde edilen kâr, yalnız her ikisine has olmalıdır.
4. Sermayeyi çalıştıranın, iş ve tasarrufta muştaki olması: Sermaye sahibi, çalıştırıcı ile beraber çalışacağını şart koşarsa, o zaman riıudarebe akdi
fesh olur. Fakat çalıştırıcı kendi hesabına ait işçi tutarsa veya sermaye sahibi kendi keyfiyle yardım ederse o zaman akde zarar yoktur. Mudarebe
işiyle meşgul olan kimsenin eli emanet eli olduğu için, zira mal sahibine ait olur, çalışan kimse bu zarara ortak olmaz. Zira zarar, malın telef olması
hükmündedir. Şu halde çalıştırıcı bir kusur ve ijımal işlemedikçe telef olan mala zamin olmaz.
 
Küsur Ve İhmalin Bir Kısmı Şöyledir:
 
1. Mudaribe verilen sermayeden ve bununla elde edilen kardan fazla bir şey satin almamalıdır. Şu halde mudarib fazla bir şey satın alır ve ziyana
uğrarsa, kendisine zarar aid olur.
2. Sermaye sahibinden çalıştırıcı izin almadan mudarebe malını başka bir yere götürmesi caiz değildir. Zira başka bir yere götürülürse tehlikeye
düşürebilir. Fakat mal sahibinin izni olursa, o zaman malı sefere götürebilir. Eğei/ bu izin mutlak olarak olsa, o zaman tüccarların gitmesi adet
olan emi/ı beldelere gidebilir.
3. Mudarib borca mal satamaz. Fakat mal sahibinin borca satmasına izin verirse, o zaman mudarib o malı borca satabilir.
4. Mudarib, başka birisiyle mudarebe akdi yapamaz. Sermaye sahibinin ne kadar izni olsa da yine mudarib başkasıyla mudarebe akdi yapmaması
gerekir. Eğer mudarib ikinci akid yaparsa batıldır. Bu şekilde olan bir akid yapılırsa o.zaman ikinci işçi, birinci işçinin kendisine verdiği malda
tasarruf ederse, sermaye sahibinden ücret-i misil alır. O malın kân ise sadece mal sahibine ait olur. Birinci işçi, ikinci işçinin sağladığı kârdan hiçbir
paya sahip olmaz. Zira birinci işçinin o kârda kesinlikle çalışması olmamıştır.
5. Sermaye sahibinin izni olmazsa, mudanbm kendisine ait olmayan bir işi yaparsa o işde bir zarar meydana gelse O, zararda ki mesuliyete alır ve
ödemek zorundadır. Kavliezhere göre çalıştırıcı sefere çıktığı zaman muderebe malından kendi için harcama yaparsa caiz değildir. Zira böyle bir
masraf bazı evkata bütün kârı bitirir. Bu bitmek ise sermaye sahibine bir kâr bırakmaz. Fakat bir görüşe göre; ikâmet halinde kendi normal
harcamasından fazla olan masrafı, sefer sebebiyle mudarebe malından karşılayabilir.
Mudarib, ikameti halinde bulunduğu müddetçe harcamasını mudarebe malından yapamaz. Zira bu örf ve adete aykırı olduğu gibi, bazan kârın tümü
harcamaya gidebilir. Bu nedenle mal sahibine kâr kalmaz. Bu akdin şartına terstir. Eğer kânn tümü nafakaya gitmese de bile, kârın bir kısmı da bile
harcama için ayrılsa yine mudareb akdine ters düşer.
Hanefî fakihlerine göre, çalışan kişi sefere çıktığı zaman tüm masrafını mudarebe malından alabilir. Zira o sefere çıkmakla bütün işini bu işe
bağlamıştır. Bunun için harcamasını mudarebe malından alması caizdir. Buna ihtiyaç olduğu zaman hanefi mezhebini taklid etmekde her hangi bir
sakınca görmüyoruz. Fakat akitde bu şart yapmamalıdır. Zira bu gibi şartın yapılması akdi fesada götürür. Çalışan kişinin yapması gereken şeyler,
çalışan kişi mudaraba akdinin gereklerini yerine getirmelidir. Bunlar tüccarlar arasında adet olmuş şeylerdir. Örfen yapılması gereken şeyleri
yerine getirmek üzere kiralanan kişinin ücreti, mal sahibinin özel malından olmalıdır. Şu halde mudarebe malı haricindeki diğer malından olmalıdır.
Hatta ve hattaki mal sahibi ücretin mudarebe malından olmasını şart koşarsa o zaman akid sahih olmaz. Zira bu şart akdin gereğine zıddır. Akdin
gereği ise, mal sahibi olmayanın çalışmasıdır. Bir de örfen yapılması gerekli olmayan işleri yapmamasıdır. Fakat mudarebe malından icar edilebilir.
Çünkü bu hem ticaret gereğidir, hem de maslahat icabıdır. Örf onu çalışmak hususunda kendisinin istemesi müstesna, zorlamaz. Eğer kendisi
teberruan çalışırsa, mudarebe malından ücret-i misil alması caiz değildir. Zira kendisini icar etmesi gayrı sahih bir fiildir. Eğer noksanlık ve ziyan
mudaribin malda tasarruf etmesinden evvel meydana gelmişse, o zaman bu noksanlık ve ziyan mudarebe malından düşülür. Bu noksanlık ve ziyan
sermaye sahibine ait olur. Zira mudarebe akdi ancak ve ancak tasarrufta kesinleşir. Eğer bu mudaribinin ihmal ve kusuru olmadığı takdirde zamin
olmaz. Bu noksanlık ve ziyan kârdan sonra meydana gelse, örneğin; inalda meydana gelen bozukluk ve fiyatların düşmesi ya da tabii ve doğal
olarak yangın gibi bir afet sebebiyle zarar meydana gelse, bu zarar kârdan kapatılır. Çünkü örf bu şekilde oluşmuştur. Bir de kârın, malın şemsiyesi
ve hafızacısı (koruyucusu) olduğunu belirtmiştik. Eğer ziyan ve eksiklik semavi bir afet gibi veya hırsızlık, gasb sebebiyle meydana gelmişse,
tercihe, şayan görüşe göre: Bu zarar kârdan, kapatılır. Tercihe şayan olan görüşe göre sermaye ile kâr edildiği anda itibaren, rau-darib bu haktan
(kârdan) ortak olur. Fakat bütün ticaret malını satıp sermaye nakite dönüştürüldükten sonra kârı bölüşürler. Zira malın satışından evvel zarar
meydana gelebilir. O zaman zarar kârdan düşürülür.
 
Mudarabe Akdinin Sona Ermesi
 
1. Mudarebe akdi, fesihte sona erer. Örneğin; sermaye sahibi, "ben bu akdi fesh ettim" veya "ben bu akdi iptal ettim" derse akid fes-holur. Çalışan
kişide "bundan sonra tasarruf yapmam" derse, o zaman akid fesh olur.
2. Akid yapan kişilerden biri ölürse, akid sona erer. Zira ölümle \ vekalet iptal olur. Sermaye sahibi ölürse, amil elinde bulunan malları
\paraya çevirmek için satabilir. Zira sermaye sahibi tarafından verilen vekalet izni daha devam etmektedir. Bir de kârın belli olması için malların
satılması lazımdır. Çalışan kişi ölürse, onun varisleri ancak mal sahibinin izniyle malı paraya çevirebilirler. Zira mal sahibi bunlara izin
vermemiştir.
3. Akid yapan kişilerden birisi delirirse veya devamlı baygınlık geçirirse akid sona erer.
4. Mudarebe malının helak olmasıyle, akid sona erer. Zira o, mal makudunaleyhdir. O malın helaki, isterse semavi bir afetle olsun, yangın, sergjbi,
veya taraflardan birinin telef etmesiyle olsun, fark yoktur. Fakat mali\mal sahibi telef ederse, o zaman amilin hakkını ödemesi lazımdır. Mali\amil
telef ederse, hakkını da almamışsa akid sona erer. Bedel amilden alınmışsa akid devam eder. Malı başkası telef ederse veya bedelini alırlarsa \akid
yine devam eder. Bu durumda kâr yoksa bedeli mal sahibi talep eaer.



 
Anlaşmazlık Meydana Gelmesi:
 
1. Verilen sdrmaye miktarı ile çalıştırıcı, sermayenin cinsi veya miktarında ihtilaf etmeleri: Amil ile sermaye sahibi sermayenin cinsi ve miktarında
ihtilaf ederlerse, yeminle beraber amü'in sözüne itibar edilir. Zira amil asıldır. Fazla paranın ona verilmemesi de asıldır.
2. Sermaye sahibi ile amil1 in, sermayenin geri verilip verilmediğinde ihtilaf etmeleri örneğin; Mudarib "ben sermayeyi mal sahibine teslim ettim"
dese, sermaye sahibi de "hayır, teslim etmedi" dese, yine yeminle beraber mudaribin sözüne itibar edilir. Zira mudarib emindir.
3.  Mal sahibi ile mudaribin kâr için ihtilaf etmesi örneğin; mudarib "kar etmedim" veya "ben şu kadar kâr ettim" derse, yeminle beraber
mudarebin sözüne itibar edilir. Çünkü aslolan, malın yokluğudur. Fakat mudarib belli bir kâr ettiğini, daha sonra da hesapta bir yanlışlık olduğunu
söylerse, kabul edilmez. Zira bu hakkı inkar etmek anlamaya gelir.
4. Sermaye sahibi, alınan bir mal için "sen bunu şirket için satın aldın, derse, mudarib de "ben bunu kendim için aldım" derse veya mal sahibi "sen
bu malı kendin için aldın" derse mudarib de "ben bu malı şirket için aldım" derse yeminle beraber mudaribin sözüne itibar edilir. Zira mudarip
emindir. Fakat mudarib mudarebe maliyle birşey alır da "bunu kendim için aldım" derse kabul edilmez. Satın alınan mal mudarebe şirketine ait
olur.
5. Sermaye sahibi ile, mudaribin kârdan alacakları payları kısımlarda ihtilaf etmeleri olursa, o zaman her ikisinin de yemin etmesi lazımdır. Zira
akdin sahih olduğu hususunda akdin ivazında ittifak etmişlerdir. Tarafların her biri, aynı zamanda hem davacı hem davalıdır. Bunun için ikisi de
kendisinin doğru, diğerinin yanlış söylediği konusunda yemin eder. İkisi de yemin ettikten sonra kârın hepsi sermaye sahibine ait olur. Zira kâr
mülkün artmasıdır. Mudarib ise çalışmasına karşılık ücret-i misil alır. Zira onun emeğini geri döndürmek mümkün değildir. Bunun için emeğinin
kıymetini geri döndürür ki o da ücret-i misildir.
6. Sermaye sahibi ile mudarib sermayenin telef olması hakkında ihtilafları olursa, örneğin mal sahibi "mudaribin kusuru sebebiyle helak olmuştur"
derse, yeminle beraber mudaribin sözüne itibar edilir.
7. Sermaye sahibi mal helake gittikten sonra, "o sermayeyi borç o-larak vermiştim" dese, mudarib de, "öyle değil, mudarebe ortaklığı için verdin"
derse, yeminle beraber sermaye sahibinin sözüne itibar edilir. Zira mudarib, malı aldığını itiraf ederek malın tazminatının sakıt olduğunu iddia
etmektedir. Aslolan ise malın tazminatının sakıt olmamasıdır. Mudarib, mudarebe malı, olduğunu iddia etse, sermaye sahibi de "mudarebe malı
değildir. Ben seni vekil tuttum" derse, yeminle beraber sermaye sahibinin sözüne itibar edilir. Zira sermaye sahibi, kendi maksadını ve niyetini

herkesten daha iyi bilir. O zaman mudaribe ücret-i misil verilir. Zira mudarib ücrete müstahak olmadığını itiraf etmiştir. 
[167]

Akde taraf olan sermaye sahibi ile mudarib de aranan şartlar, vekalet ve vekalet ehliyetidir. Zira mudarib, sermaye sahibinin emri ile tasarruf
etmektedir. Bu ise vekalet vermek demektir. Her ikisinin müs-lüman olması şart değildir. Şu halde mudarebe, dar'ul-İslam'da müs-lüman ile zimmi
ve müstemen arasında da sahihdir. Malikilere göre mekruhtur. Hanefüere göre kâr ve kazancın tümü sermaye sahibine (rabb'ul-mal) için şahit
kılmsa, mudarib yani çalışıp emeğini koyan ortak müstebzi olur. Zira mudarebe akdi kâr ve kazançda (ribh'da) ortak-lıa dayanır. Eğer kâr ve
kazancın tümü mudarib için olursa, o zaman mal, madaribin elinde karz (ödünç) olur. Şayet kâr ve kazancın tümü mal sahibi için olsa, mal
mudaribin elinde ticaret malı (bidaa) olur. Eğer mudareb, fasid olursa, o zaman mudarib ücretli işçi olur. Zira mudarib, mal sahibi için malında
amildir. Aynı zamanda kâr ve kazançta ortaktır. Kar ve kazançtan onun için şart kılınan şey, işe karşılık ücret gibidir. Mudarebe sahih olduğu
müddetçe, bu hüküm caiz olur. Şöyle ki, eğer kâr ve kazanç hasıl olursa mudarib ondan payını alır. Kâr ve kazanç hasıl olmazsa olmaz. Şayet
mudarebe fasid olsa, ortaklığın ma'nası yok olur ve icare manası zahir olur. Bu takdirde malikin, mudaribe işinin e-cr-i mislini vermesi lazım gelir.
Fasid mudarebe de, sahih mudarebe gibi, ödeme yoktur. Zira mudarib, emindir. Şu halde, ödemez. Malı başkasına verip kâr ve kazancı malike şart
eylemek, bidaa (ticaret malı)dır. Amil için şart eylemek ise, karz (ödünç)dır. Mudarib niyabet yolu ile amel eder. Şu halde yabancı ile mudareb
etmeyi tasrih etmesi (belirtmesi ve açıklaması) lazımdır. Yada, tefviz-i âmme ile mudarebe tefvizi lazımdır. İda ve iba'a: Mudarebe-den aşağıdırlar.
Öyle ise mudarebe, ikisi de içine alır. Tefviz-i amm (umimi tefviz): Bütün vakitleri gösterir bir zaman zarfına mukarin olarak yapılan tefvizdir.
Tefviz ise başkalarına, emrini ve tasarruflarını vermektir. İbda ise: Bir kimsenin, kârı tamamen kendisine ait olmak üzere diğer bir kimseye
sermaye vermesidir ki, sermayeye bidaa ve veren kimseye mubdi ve alan kimseye müstebdi, denilir. İda ise (emanet verme) demektir.
Her şeyi yüce Allah bilir ve bilgimizde Allah'a aittir.
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DÖRT MEZHEBE GÖRE
 

İSLAM FIKHI  VE MUCTEHİDLERİN FARKLI GÖRÜŞLERİ
 

KIRK DOKUZUNCU BÖLÜM
 

ŞİRKET
 

(ORTAKLIK)
 
Camisab Özmer: Diyarbakır'ın küçük Kadı köyünde 1933 yılında doğdu. Diyarbakır ve civarında dini ve irşad hizmetler yaklaşık bir asırdan beri
ya-zann babası tarafından fahri olarak yapıldığı için bu aile bölgede (molla mele) Hoca evi diye tanınmıştır. Yazarın babası 1973'de vefat etmiştir.
(Rahme-tullah Allelah-i) Yazar ilk olarak merhum babasının yanında ders almış, sonra babasının izniyle o zamanın meşhur müderrislerinden
Silvanlı Molla Hüseyin-i Küçük, Molla Yakup ve Siirtli Molla Said yorgacı hazretlerinden ders almıştır. En son ders aldığı hocası ise Mardin'in
Savur ilçesinden, Ah-medi köyünden Üstad Şeyh Seyyid Seyfeddin ve oğlu Şeyh Arif ve Siirtli üs-tad molla M. Şerif (Rahmetullah-i Aleyhim)
hazretlerinden 1956 yılında İlmi icazet almıştır. Daha sonra yazar İstanbul'a gitmiş ve oradan da Sultan Ahmet medresesinde Gönenli Muhammed
hocanın medresesinde bir zaman müderris olarak kalmış ise de babası kendisini geri çağırmış ve kendi yerine fahri olarak müderris olarak atamış ve
aynı köye imam tayin etmiştir. O da babasının isteği üzerine İstanbul'dan dönmüştür. Yazar kendi köyünde 1957 yılında başladığı imamlık ve
müderrislik faaliyetini halen sürdürmektedir.
 

ŞİRKET
 

(ORTAKLIK)
 
Şirketin tarifi: Şirket sözlükte karışıp bir arada almak; yani birbirinden ayırd edilmeyecek şekilde iki malı birbirine katmak demektir. Daha sonra
bu kelime Fakihler tarafından "iki hissenin karışması söz konusu olmazsa bile buna has ayet hakkında kullanmaya başlanmıştır. Zira akit
karıştırmanın nedenidir. Fethul-Kadir birde şu ayet-i kerimede geçen şürekâu tabiri de bu manada istimali olmuştur.

O halde onlar... Üçte birde ortaktırlar. 
[1]

Meşruiyeti: Şirket caiz bir âkiddir. Meşruiyeti: Kitab sünnet ve İC ma ile sabittir. Kitaptan meşruiyetin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur:

Muhakkak ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler, iman edip Salih âmel işleyenler müstesna öyle kimselerde zaten çok azdır. 
[2]

Birinci ve ikinci ayet ortaklığın caiz olduğunu zâhır olarak göstermektedir. Sünnetten delil ise şöyledir.
Ebu Hureyre (r.a.)'m rivayet ettiği kudsi hadiste yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Biri ötekine hainlik etmedikçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Eğer hainlik ederse aralarından çekilirim." 
[3]

Bu hadisin açıklaması şöyledir: Her bir ortak güvenilir ve doğru olduğu zaman Allah (c.c.) onları korur ve kendilerine yardımcı olur. Alış verişlerim
ziyade eder. Emniyetten uzaklaşırlarsa ziyadeyi kaldırır ve yardımlarını onlara kaldırır bunun için aralarında münakaşa çıkar ve ziyan ederler. Bu
konuda pek çok Hadisi Şerif sabittir. "Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Birbirlerine hainlik etmedikçe Allah'ın yardımı ve kuvveti iki ortağın üzerindedir. 
[4]

İcmaya gelince: Asr-ı sedadet'teki insanlar kendi aralarında ortaklık kurar ve Hz. Peygamber (s.a.v) buna mani olmazdı. Bundan dolayı her zaman
müslümanlar arasında ortaklık akidleri cereyan ettiği halde hiçbir alimin buna karşı çıktığı görülmemiştir. Bunun için bu icma olarak kabul
edilmiştir. Bir de Saib b. Ebi Saib, Rasulullah'm peygamberlikten evvel ticarette ortağıydı. Fetih günü geldiğinde şöyle dedi.

"Merhaba ey kardeşim! Ey benim işlerimde muhalefet ve çekişme nedir bilmeyen (sevgili) ortağım!" 
[5]

Bu rivayetteki geçen 'ortağım' ifadesi Hz. Peygambere ait olduğu kabul edildiği takdirde şirketin meşruiyetini Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ikrar
ettiğini gösterir. Eğer bu söz Saib b. Ebu Saib'in sözüyse Hz. Peygamber'in sükutu kendisinin bu konudaki takririni gösterir. Bera b. Az-ib şöyle
rivayet ediyor: Zeyd b. Erkam ile ortak idik. Biraz peşin biraz borç ile gümüş aldık. Bu haber Hz. Peygamber'in kulağına gittiğinde bize şöyle dedi:

Peşin para ile aldığınızı kabul edin ve fakat borca aldığınızı geri verin.
[6]

Hadiste geçen nesie kelimesi bir zamana kadar borç vermek manasına gelir. Bu hadis şirket kuruyordu Hz. Peygamberin men etmediğini gösterir.
Müslümanlar her asırda şirket kurmuşlar. Fakat hiç kimse bunun gayr-ı meşru olduğunu söylememiştir. Böylece şirketin meşru olduğunda icma
oluşmuştur. Meşruiyetin hikmeti yüce Allah insanların güçleri, varlıkları ve imkanlarım eşit olarak yaratmamıştır. Herhangi bir insan olursa olsun
kendi yaşamı için lazım olan her şeyi kendi başına meydana getiremez. Ancak ve ancak başkasıyla yardımlaşırsa yaşamını daha iyi bir şekilde
meydana getirebilir. Bazı evkattada kişinin elinde mal vardır. Fakat ticaret yapmakta ve işlerini yürütmede yeterli değildir. Bazı kimseler zengin



olur. Fakat mallarını idare edip çalıştıramazlar. Bazıları da ticaret işlerini iyi bilir işten daha iyi anlar. Fakat bir iş yapacak mala sahib değillerdir.
Böylece insanla güçlerini ve mallarım birleştirerek ticaretlerini genişletir. En rahat kazanma yollan bulur ve ticarete başlarlar. İşte birinden mal
ötekinden tecrübe ve kuvvet birleşirse o zaman çalışma ortamı meydana gelir. Onunla beraber kazanç sağlayıcı ticaret yolları da açılır. Eğer şirket
olmasaydı hiçbir insan bu imkanları tek başına meydana getiremezdi. Şu halde insanların ihtiyaç ve maslahatları için şirket meydana gelmiştir.
Allah Teala da insanların işlerini kolaylaştırmak onlardan sıkıntıyı kaldırmak için meşru kılmıştır. O'nun şeriatının yüceliğinden kanun-u ilahisinin
kemalindendir ki şirket caiz kıldı ve onun için menfaat meydana gelir. Zarar ve kötü şeylerde defedilir. "Şirke" kelimesi malların
karıştırılmasından başka manada da kullanılır. Örneğin:

"Bana ailemden bir vezir kıl; kardeşim Harun'u! onunla arkamı kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. 
[7]

Hanefilere göre şirketin ıstılahı anlamı ise şöyledir. Şirket sermaye ve kârda ortaklar arasındaki akidden ibarettir.
[8]

Şafiilere göre ise şöyledir. "Bir inalda iki veya daha fazla kişinin tayin şeklinde değil şuyü şeklinde haklarının sabit olmasıdır.
[9]

Hanbelilere göre ise şöyledir: "Şirket hak edilen bir şeyde yahut tasarrufta iki veya daha fazla kişinin bir arada bulunmasıdır. Malikilere göre de
şöyledir: İki ortaktan her birisinin ötekine her birinin tasarruf hakkını baki tutmakla birlikte her ikisine aid olan malda tasarruf iznini vermesidir.
[10]

Bu tarif Hanefılere göre çok uygundur. Zira Akid olması açısından şirketin hakikatini ifade eden bir tariftir. Diğer tarifler ise şirketin hedefi etkisi
yahut şirkete bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar nazar-ı itibara alınarak yapılmıştır. Şafiilerin tarifi ise umumimidir. Zira bu tarif Akidle olan şirketi
de akidsiz olan şirketi de içine alır. Şirketin hal manasıyla tarif ise ortakların kendi istek ve iradesiyle kazanç elde etmek amacıyla yaptıkları bir
akiddir.
 
Şirketin Kısımları:
 
Şirketin tarifinden de anlaşıldığı üzere şirket bazen kâr amacıyla bazen de başka amaçlarla kurulur. Bunun için fakihler şirketi mülk ve akid şirketi
olarak iki kısma ayırmışlardır. Mülk şirketi iki veya daha fazla kişinin kendi irade ve istekleri dışında bir mülke ortak olmalarıdır. Örneğin:
kardeşlere babalarından kalan miras malı gibi. Bu şirketin hükmü şudur: Ortaklarından her biri ötekinin payında -izin almadıkça-tasarruf edemez.
Zira biri ötekinin velisi değildir. Fakat Fakihler şirket bu şirketin türünü. Bu türün bütün şekilleri kendisiyle ilgili olan miras vasiyet ve benzeri fıkhi
konuların içinde ele alınır. Fakihlerin şirketten kasıdlan akid şirketidir. Bunun tarifi daha evvel yapılmıştır. Akid şirketi birkaç çeşiddir. Bunlardan
bazıları meşru bazıları da gayri meşrudur. Akidle yapılan şirket çeşitlerini fıkıhçılar dört kısma ayırmışlardır. Şafiilere göre yalnız inan şirketi
caizdir. Ötekiler ise batıldır.
1. İnan şirketi: İki kişinin aralarında ortak olan bir malda ticaret yapıp kân aralarında almak üzere ortak olmalarıdır. İbnul Münzirin de tarif ettiği
gibi bu icma ile caizdir. İnan şirketinin bu tarifi Hanefiler, Şa-fıiler, Zeydiler, Caferiler, Zahiriler ve iki görüşlerinden birisinde Hanbeli-lerin ittifak
ettikleri bir tariftir. Buna göre ortaklık satın almak suretiyle sermayede şirketiyle sermayede tasarrufta bulunmadıkça meydana gelmez. Şirketi
inanda ortaklar kârda da zararda da ortak olurlar.
Ortaklardan birisinin kardan pay aldığı halde zararı yüklenmekten muaf tutulması sahih değildir. Bu ilke seran kabul edildiği gibi beşeri kanunlarca
da kabul edilmiştir. Bu şirkete bu adın veriliş sebebinde farklı görüşler olduğu gibi bu tür şirketin bazı şartlarında da farklı görüşler vardır. Buna
"inan" (dizgin) adının veriliş sebebi ortaklarının atlarını birbirine eşit tutup yürüyüşte de eşit olan iki süvari gibi mal ve tasarrufta eşit olmalarıdır.
Bu şekildeki her iki atında dizginleri eşit seviyede olur. Bir görüşe göre inan kelimesi bir şeyin anz olması halinde kullanılan (bir şey anz oldu) den
türetilmiştir. Bir ihtiyaç anz olduğunda (Ennetli hacetun) "Bir ihtiyacım arız oldu" denilir. Bunun için bir ortaklığa anz olan ortaklık anlamına
"inan şirketi" adı verilmiştir. Bu inan şirketi insanlar arasında çokça kullanılan şirketlerdendir. Zira bu şirkette kefalet yoktur. Zira birinin şirkette
mesul olması diğerinin sorumlu olmaması da caizdir. Nasıl ki ortaklardan birisinin diğerinden fazla olması caizdir. Bunun için onlardan her birisi
ancak bizzat akdettiği tasarruflardan mesuldür. Bu ortağın tasarruflanndan öteki sorumlu tutamaz. Bununla beraber kârda eşit olmalan veya farklı
olmalan da caizdir. Aralanndaki olan kâr ittifak ettikleri şarta göre dağılır. Zarar ise sermaye miktanna göredir. "Kâr koştuklan şarta göredir. Zarar
ise her iki ortağın mallanna göre olur."
Şafiilere göre ise şirketi inanın sahih olması için aşağıdaki şartlan bulunması gerekir.
1. Ortakların her birinin ötekine tasarruf izni vermesi: Bu izinden sonra her biri diğerinin faydası için ve ona zarar vermemek için tasarruf etmek
gerekir. Bunun için ortağından izin almadan veresiye vermek caiz olmadığı gibi şirket malını bulunduğu yerden başka bir yere satmak içinde
götürmek de caiz değildir.
2. Kâr ve zararın malların miktanna göre dağılması: Zarar malın noksanlığı olduğu gibi kârda aynı zamanda malın fazlasıdır. Onun için zarar ve
kânnın ortaklannrn belli ettikleri malın miktanna göre dağılmasını gerekir. Bununla beraber şirkette konulan mallarının eşit olması gerekmez.
Ortaklann biri fazla çalıştığı için fazla bir şey şart koşulursa bu şartın itiban yoktur.
3. Ortakların vekalet için ehil olması: Her ortak akılbaliğ olmalıdır. Ortaklann mallannı haciz altında olmamalıdır. Zira ortaklann tümü ortaklık  
malının tümünde tasarruf haklan vardır. Ortağın malında vekil olarak kendi malında da asıl olarak tasarruf da bulunabilir. Şu halde ortaklarının her
biri diğerine hem vekil hem de müvekkildir. Bunun için onlann ehliyeti şarttır.
4. Ortak malların karıştırılması akid yapmadan önce ortakların bıraktıkları mallan birbirinden ayırt olmayacak bir şekilde birbirine kanştı-nlması
gerekir.
5. Ortaklann ortaya bıraktıkları malın cinsleri bir olması: Şu halde kanştırıldığı zaman biri ötekinden aynlmaz bir şekilde olması gerekir.
Örneğin: Buğday, arpa ve demir gibi şeyler olmalıdır. Eğer bir ortak buğday diğeri ise para koyarsa caiz değildir. Şayet buğday sahibi ötekine bir
miktar buğday satar ve bu şirket aynı zamanda buğdaylık üzerine kurarlarsa o zaman sahih olur. Sahih olan şirketin sona ermesi:
1. Şirket ortaklarından birinin delirmesi veya devamlı bir şekilde bayılması olursa o zaman fesh olur. Zira teklifin sebebi olan akıl ortada olmadığı
için şirket Fesh olunmuş sayılır. Fakat baygınlığın şartı da bir farz namazın vakti devam etmesiyle baygın kalması gerekir. Deliren ortağın vekaleti



velisine intikal eder. Veli isterse Fesh eder isterse yeni bir akid ile şirketi devam eder. Fakat baygınlığı uzun süreceği biliniyorsa veya üç gün veya
üç günden daha fazla baygın kalırsa o zaman delilik halinde olduğu gibi vekalet veliye gider. Veli nasıl yaparsa yapabilir. Eğer onun baygınlığı bu
müddet az olursa ayıldığı zaman ister malı taksim eder isterse yeni bir akid ile şirketi devam edebilir.
2. Ortakların ölümüyle şirket Pesh olur. Ortaklar öldüğünde mülk yapanların mülkiyetinden çıkarak başkalarının mülkiyetine girer ve vekalet
mirasçılara gider. Mirasçılar ise şirket akdi yapmış değildirler. Bunun için iki ortaktan biri ölürse şirket sona erer. Eğer ortaklar ikiden fazla ise
yalnız ölen için ortaklık sona erer. Ötekilerinin için şirket devam eder. Zira  vekalet değerleri için bakidir. Diğer ortakların tasarrufları caiz ve
sahilidir.
3. Ortakların hepsinin veya bazılarının şirket akdini fesh etmeleriyle şirket sona erer. Şirket akdi caiz bir akiddir. Bunun için ortakların her biri
istediği zaman onu Fesh edebilir. Fesh etmek şirkete son vermek demektir. Eğer ortaklar ikiden fazla ise onlardan birinin Fesh etmesi öteki

ortaklar için şirket akdi fesh olmaz. 
[11]

 
Şirketi Mufavada:
 
Muvaavede sözlükte "eşitlik" demektir. Zira kârda ve diğer şeylerde eşitliğin nazar-ı itibara alınmasıdır.
Istılahı manası ise şöyledir: İki ve daha fazla kişinin bir işte ortak olmak üzere sermayelerinde tasarruflarında ve dinlerinde eşit olmak şartı ile
akitleşmeleridir. Bu şirkette her bir ortak ötekinin hem vekil hem de kefil olduğu gibi elde ettikleri kazanç ve uğradıkları zararda da ortaktırlar
Hanefilerle Zeydiler bu ortaklığı şu hadisi delil yaparak caiz kabul etmişlerdir. "Mufavada yaptığınız zaman o mufavadayı güzel yapınız." "Mufada
yapınız. Zira bu bereketi daha çok artırır." Hafız ez-Zeylâi bu hadis ile ondan önceki hadis hakkında şöyle demektir. Bu Ğaribtir, Yani aslı yoktur.
Şafıiler Hanbeliler ve Fakihlerin cumhuru bu şirketi kabul etmemişlerdir. Zira bunun gibi şeriatte bir akit zikri olmamıştır. Bunun için İmamı Şafiî
(Allah rahmet eylesin) şöyle demiştir: "Eğer mufavada ortaklığı batıl değilse ben dünyada batıl diye bir şey bilmiyorum." Geçmiş olan hadis ise
bilinen bir hadis değildir ve sünen sahiplerinden hiçbir onu rivayet etmemiştir. Hadiste mufavadanın kasd edilmiş olması yalnız ihtimaldan başka
bir şeye delalet etmez. Bu konuda tartışmayınız. Zira tartışma Şeytandadır.
 
Vücuh Yahut Zimmet Üzere Ortaklığın Tarifi:
 
İki veya daha fazla kişinin sermayeleri olmaksızın zimmetlerinde vadeli olarak satın alıp peşin satmalarıdır. Bunu insanların yanındaki şöhretleri ve
itibarına dayanarak yaparlar. Bu şirket "vadeli alıp peşin satmak üzere yüce Allah'ın bize iyilik edeceği kârı yani semenler arasındaki farkı
aramızda şu şarta göre taksim etmek üzere ortak olduk." demeleri ile olur. "Vücuh ortaklığı" denilmesinin sebebi genellikle insanlar arasında vecih
itibarlı olandan başkasına vade ile verilmemesi içindir. Bu şirket her hangi bir mal ve sanat yokken zimmetlerin ortaklığı diye bilinmektedir. Bu

şekilde ki olan şirket Hanefi ve Hanbelilere göre sahihtir. Zira bu her bir ortağın diğerini satma ve satın alma için birbirine vekil ve kefildirler. 
[12]

Malikiler, Şafiîler, Zahiriler, Leys b. Sa'd, Ebu Süleyman ve Ebu Sevr ise bu şekildeki olan şirketi batıl olarak kabul etmişlerdir. Zira böyle bir
şirkette hile vardır. Her bir ortak herhangi bir sanat veya özel bir muamele ile sınırlanmamış bir kazancı arkadaşına ivaz olarak vermektedir. Bu
ortakların kârları ise mülkiyetleri payları kadardır. Birisinin yarısını yahut yarıdan fazlasını şart koşması sahih olur. Zira Resûl-i Zişanın (s.a.v.)
"Müslümanlar şartlarına bağlıdırlar." buyurmuştur. Yapılacak zararın taksimi ise her bir ortağın tazminat payı kadar yapılır. Bu işde ittifaklıdır.
4. Beden yahut o mal ortaklığının tarifi: iki veya daha fazla sayıdaki kişinin bedenen çalışmak ve Allah'ın kendileriyle nasip kılacağı kazancı
paylaşmak üzere ortaklık kurmalarıdır. Bu ortaklık terziler ortaklığı yahut marangozlar dellalar, hamallar gibi diğer meslek ortaklığı diye bilinir.
Bu ortaklıktan amaç kazançlarının aralarında eşit olsun isterse aynı olsun değişen bir şey olmaz. Buna bedenler şirketi ve o mal şirketi denildiği gibi
kabul şirketi sanatkarlık şirketi de denir. Şu halde petrol araştırma şirketi. Yükleme boşaltma ve bunlar gibi diğer şirketlerde o mal şirketlerinden
kabul edilir. Bu şirket cumhura göre caizdir. Zira böyle şirketlerden amaç kazanç elde etmektir. Bu şirketlerde aynı zamanda vekalet vermekte
mümkün olmaktadır. Bir de insanlar bu tür ortaklık ile teamül ede gelmişlerdir. Bir de şirket mal ile yahut amel ile olur. Muharebede olduğu gibi

bahis mevzuu burada ise her hangi bir amel (iş) dir. 
[13]

İbn Mesud şöyle demiştir.
"Bedir gününde Ben, Ammâr ve Sad ortak olduk. Sad iki esir aldı. Ben ve Ammar hiç alamadık. Peygamber (s.a.v.) bizim bu ortaklığımıza karşı
çıkmadı."
Bu hadisi Ebu Davud Nesai ve İbn Mace rivayet etmiştir. İbni Tey-miyye Munteka el-Ahbar min Ehadisi Seyyidil-Ahyar adlı eserinde şöyle
demektedir:

"Bu hadis bedeni ortaklık ve mubahları mülk edinme hususunda kesin bir delilidir. 
[14]

Bu şirket savaşta elde edecekleri seleb (düşman ölüleri üzerinden alınacak eşyalar) de bir ortaklıktır. Fakat Malikilere göre sanatın bir olması şart
olarak kabul etmişlerdir. Bir de çalıştıkları mekanında aynı olmasını kayd etmektedirler. Hanbelilere göre bu şekildeki olan şirket ot, odun ve bunlar
gibi mubah şeylerde bile sahihtir. Hanbelilere göre darul-harbde talan yapmak, savaşlarda kati edilenlerin selebini almak, ot toplamak için ortaklık
sahihtir. Fakat dellalların ortaklığı caiz değildir. Şafiiler ve Henefılerden Züfere göre böyle bir şirket sahih değildir. Zira onlara göre böyle bir
şirket ancak ve ancak mallarda olur. İşlerde böyle bir şirket sahih değildir. Zira ortaklardan bazıları daha çok çalışır ve kazanır. Bazıları az çalışır
veya çalıştığı halde kazanamaz. Bunun için çok çalışıp kazanan kazancını diğer ortaklarıyla paylaşmaya razı değildir. Bunun için elde edeceği
faydaları kendine has olmalıdır. Örneğin odun toplamak, av avlamak ve öteki mubahlarda ortak olmaları halinde durumu böyledir. Bu şekildeki
olan ortaklık çeşidi Hanefılere göre de sahih değildir. Zira ortaklığın bir şartı vekalettir. Mubahın mülk edinilmesinde ise vekalet sahih değildir.

Zira mubah istila bir şekilde mülk olur. 
[15]

Bu zamanımıza göre de hayat veya mal sigortası şirketidir. Bunların şirketi şöyledir: Herhangi bir kimse traktörünü, araba sahibi arabasını, tüccar



ticaret mallarını, ev sahibi evini, ekin sahibi ekinini sigorta ettirir ve her iştirakçinin ayda bir veya yılda bir muayyen bir miktar parayı sigorta
şirketine verecek bir şekilde olmaktadır. Eğer iştirakçilerden birinin malı sel, trafik kazası ve sel gibi bir nedenle helake giderse o zaman onun
bedelini sigorta şirketinden alabilir. Bunun gibi isteyen herkes ayda belli bir miktar taksitle para ödeyerek hayatını sigorta ettirir ki: Öldüğü
takdirde onun aile efradına bir yardımlaşma kaynağı olsun va da belli bir yaşa gelinceye kadar kendisine bir miktar aylık ödensin. Bu usule göre
olan sigorta şirketleri takbiren yüz on sene evvel çıkmıştır. İslam Fakihlerinin bir kısmı sigorta şirketi içinde faiz olmamak şartıyla helal olduğuna
demiş. Bazıları da haram olduğuna hükmetmiştir.
 
Helaldir Diyenlerin Delili:
 
Sigorta akdinin bir satış akdi olmadığı için. Zira felakete uğramış kimselerin zararının hafifletmesi için bir dayanışma ve yardımlaşma akdi
olduğunu, birde zarara düşen kişinin tek başına bu yükü kaldırmayacağı ancak ve ancak başkasının yardımıyla bu felaketi götürebileceği gibi
sebepler ileri sürmüşlerdir. Haramdır diyenlerin delili: Bu akidde gerar ve hile vardır. Faiz vardır. Bir kumarın çeşididir. Birde halkın malı haksız
olarak alınmaktadır. Bu ve bunlar gibi sebepler ileri sürmüşlerdir.
Avlanmak, odun toplamak, ot toplamak, su almak, meyve toplamak, maden çıkartmak maksadıyla yeri kazımak suretiyle altına alınan bütün mubah
şeylerde amel (emek) ortaklığı: İki kişi mubah şeylerde or tak olurlarsa Hanefilere göre onların ortaklığı fasiddir ve her birisi ne alırsa onun sahibi
odur. Zira ortaklıkta vekalet anlamı vardır. Fakat mubah şeylerde vekaletin anlamı olmadığı için vekalet vermek batıldır. Çünkü vekalet veren
kişinin o mubahı almak üzere emir vermesi sahih değildir. Zira bu meselede onun mülkiyeti ve yetkisi yoktur. Vekil kimse ise vekalet
gerekmeksizin mubah olan şeyi alma imkanına sahiptir. Şu halde vekalet meydana gelmediği için ortaklıkta sabit olmaz. Mubah olan şeylerde
ortaklık Fasıd olduktan sonra aldıkları mülkiyeti bizzat ele geçirmek suretiyle sabit olursa o zaman duruma bakılır.
1. Ortaklardan birisi çalışır bu işde kendisine yardımcı olursa örneğin: Birisinin söküp toplarken diğerinin de bunu taşımasını yaparsa o mubah olan
tümü çalışana ait olur. Yardımcıya miktar ne olursa olsun ecri misli verilir. İmam Muhammed"e göre bu şekilde olur. Ebu Yusuf a göre ise yardımcı
olduğu şeyin yansını yahut kimetini aşmamak şartıyla ona ecri misli verilir. Zira o ikisinin birlikte alacaklarının toplamanın yarısını razı olmuştur.
2. Eğer ortaklara an her birisi tek başına bir şeyi ele geçirse sonra birbirine karıştırır ve satarlarsa eğer bu ağırlık ile tartılan ve yahut hile ile ölçülen
bir şey ise o zaman her birisine ait olan ölçek ve ağırlık miktarına göre semen aralarında paylaştırılır. Eğer bu tartılmayan ve ölçülmeyen nevinde
olsa o zaman semen aralarında kıymete göre taksim edilir. Onlardan her biri kendisine ait olan şeyin kimetini alır. Zira ağırlık ile tartılan vekil ile
ölçülen şeyler benzer şeylerdendir. Vezni ve keyli olmayan birine farklı şeyler ise o zaman aynı duruma göre semenin pay pay edilmesine imkan
olmadığı için o zaman kıymete göre paylaştırılır.
3. Eğer tümünü beraber almış iseler o zaman aldıkları aralarında yarı yarıyadır. Zira yarı yarıyadır. Zira hak ediş nedeni açısından birbirlerine
eşittirler. Onun için hak edişte de eşit olurlar.
4. Onlarda her birisi sözü geçenlerden bir şeyi kendi başına almış olsa o zaman alınan şey onun mülkiyeti altına girer. Zira mubah şeylerde

mülkiyetin alınmasının sebebi ele geçirmektir. Onların her birisi tek başına almak ve ele geçirdikten sonra o zaman tek başına mülk edinilir. 
[16]

Şafilerdeki ercah görüşle cumhurun görüşüne göre odun toplamak, ot toplamak avlamak, su çekmek, dağlardan maden ve buna benzer mubah
şeyleri almak için ortaklık sahihtir. Zira bunlar için vekalet vermek caizdir. Vekil bu maksat ile yapacak olursa o şeyin mülkiyeti vekalet verene ait

olur. Zira mubah şeylerin mülk edinilmesi mülkiyetin sebeplerinden birisidir. Bunun için bu satın almak gibidir.
[17]

Fasid ortaklık nevlerinden birisinde bir kişinin bir şeyi satın alıp başkasının ona:
"O şeyde beni ortak yap." demesidir. Bu şekildeki olan bir şey satın aldığı şeyin mislinin yarısında alış veriş ayarmdadır. Eğer ilk müşteri satılan
şeyi kabz etmeden evvel gerçekleşirse ortak yapmak caiz değildir. Zira ortak yapmak (işrak) ve tevliye satış akitlerinde de öğrendiğimiz üzere
kabzdan evel caiz olmaz. Aynı zaman akit batıl olur. Zira kabzdan evvel taşınabilir bir mebinin satışı demektir. Bu da aynı evvel ki gibi caiz olur
ve müşteri ortağı sebinin yansını ödemek için ilzam eder. Şayet ortak semenin miktarını bilmiyor ise öğrendiğinde serbesttir. İsterse mebiden
hissesini alır. İsterse almaz. Fasid {emek) ortakları çeşitlerinden biride budur. Ortaklardan birisinin bir atını ötekinin mesela katırı varsa her ikisi bu
hayvanları kiralamak üzere ortak olsalar: bunlardan gelen kira kendi aralarında paylaştırılmasını kabul etseler bu şekildeki olan ortaklık batıldır.
Zira ortaklık vekaleti bu konuda yoktur. Onların her birisi bu konuda ücretin yansı kendisinin olmak üzere hayvanını kiralamak için arkadaşına
vekalet vermektedir. Böyle vekalet batıldır. Nasıl li birisine:
"Sen kendi atını ücretini aramızda paylaşmak için kiraya ver." diyecek olsa bu şekilde ki olan vekalet batıldır. Zira vekalet ve ortaklığın müşterek
bir manası vardır; o da vekalet vekilin vekaleten evvel doğrudan doğruya yapmayacağı şeyi yapmak için vekil kılınmasıdır. Malik ise kendi
hayvanını vekaletten evvel satabilir. Kiraya da verebilir. Şayet her ikisi hayvanlannı kiraya vermeyecek fakat belli bir bedel karşılığında belli bir
yükü kabul edip bu yükü her iki hayvana yükletecek olurlarsa ücret koştuklan şarta göre taksim edilir. Zira bu durumda ortaklık sahih olur. Fakat

bu durum şirket Fasid olur. İcare akdi ise sahihtir.
[18]

İki ayn arabası olan iki kişinin her iki arabayı başkalanna kiralayarak elde edecekleri kân paylaştırmak amacıyla ortaklık yapmalan sahih değildir.

Zira malik olduğu şeyin geliri malikina aittir. Bu şekildeki olan ortaklığı Şafiilere görede sahih değildir. 
[19]

Her iki ortağını diğer ortak üzerinde malının ecr-i misli vardır. Bir kişinin birisine ücret aralannda paylaştınlmak için bir hayvanı kiralamak için
vermesidir. Bu durumda ortaklık fasittir ve kârın hepsini bineğin malikine aittir. Zira kendisine bu bineğin verildiği kişi onu cihetinde vekilidir.
Vekilin kiraya vermesi müvekkilin kiraya vermesidir. Evinin yahut geminin kiraya verilmeside buna benzemektedir. Akit Fasid olduğu takdirde
amile ecri misil vermek lazımdır. İki kişi bir at satın alır ve kabz ettikten sonra bir başkasının ona ortak ederlerse kıyasa göre ortağın ona yarısına
sahib olması lazımdır. İstihsanen üçüncü ortağın üçte birine sahip olması lazım gelir. Zira eşitlik şarttır.

 
ELLİNCİ BÖLÜM

 



ESKİ VE YENİ DURUMUYLA ŞİRKETLER
 
Bilindiği gibi islam hayat dinidir. Onun için meşru ve helal olan ne kadar çalışma ve kazanç yolu varsa şeriat onu tasvip etmiştir. Ne kadar
çekişmeli, kuşkulu ve tartışma götüren, insanlar arasındaki yardımlaşma ve sevgi ilişkilerini kaldıran kazanç yolu varsa şeriat onu yasak ve haram
kılmış, öyle şeylerin kapısını kapatmıştır. Şeriat, eğer insanların menfaatleri aralarında her hangi bir çatışma almadan meydana gelse, o zaman
insanlara karşı hoşgörü ve kolaylık göstermiştir. Bunun için islamda "şirketler düzeni" ortak ve karşılıklı adalet rıza menfa-atlara meşru ve sahih
ölçülere riayet temelini esas alarak bir düzene koymuştur. Bir de akitlerde esas olan helal ve mübahhk oluştur. Bu meselede fakihlerin şu sözlerine
kadar şumulıdır.
Şirket tüccarlarını adeti üzere akd olunur."
Meşru kazancın en önemli yolları üç tanedir: Ticaret, sanat ve ziraat Kişi gücü yettiği takdirde bunlardan birisini yerine getirir. Fakat çoğunlukla
başkası ile yardımlaşmak ihtiyacını hisseder. Zira gerekli malî ve beşeri imkanlara sahib olmayabilir. Gerek teknik bilgi yahut gayret açısından ve
gerekse korkunç hayat dalgalan arasında kişinin karşı karşıya kalacağı tehlike ihtimallerini hafif etmek için böyle bir dayanışmaya gerek duyabilir.
Bunun için şirket semavi şeriatlerde meşru kılınmıştır. Zira insanlar arasında dayanışma mecburidir. Kur'an-ı Kerim bizlere Hz. Davud'un ifadesiyle
ortakların gerçek durumlarını anlatarak şöyle buyurmaktadır:

Elbette ki bir çok ortaklardan bazısı birbirlerine haksızlık ederler iman edip salih amel işleyenler müstesna onlarda çok azdır ya!" 
[20]

Başka bir ayette ise şöyledir:

Eğer onlar bundan daha fazla iseler o halde üçte bire ortak olurlar. 
[21]

Hadise gelince Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Birbirlerine hainlik etmedikleri sürece Allah'ın eli ortaklarla birliktedir. "
es-Saib'in Peygamber (s.a.v.)'e Peygamberliğinden sonra şöyle dediği sahih rivayetle sabittir." Cahiliye zamanında benim ortağım idin. En hayırlı
bir ortaktın; bana muhalefet etmez ve benimle çekişmezdin." Ha disi kudside şöyle denilmektedir:
Aziz ve Celil olan Allah buyuruyor ki:
Biri ötekine hainlik etmediği sürece ben iki ortağın üçüncü-süyüm. Eğer ona hainlik edecek olursa aralarından çıkarım."
Mekke'nin Fethi günü Peygamber (s.a.v.) Şaibe şöyle demiştir.
Merhaba kardeşim ve ortağım. Bana muhalefet etmez ve benimle çekişmezdin." Günümüzdeki olan tüm şirket nevlerini Hanefilere göre caizdir.
Zira şirket kârda ve sermayede olan tüm kişiler arasındaki bir akitten meydana gelmektedir. Bu ortaklık yapılacak işler ve tasarruflarda veya bir
takım sorumlulukları kabul etmekte (tazminat altında tutmakta) olur. Hanefi Fakihleri Mecburi ortaklık olarak kabul ederler. Geçmişte ve
günümüzde en önemli şirketlerden birisine "mudareb" şirketidir. Bu şirkette mal bir taraftan emekte öteki taraftan meydana gelir. Şeriat insanların
ihtiyaçları için bu tür şirketi kabul etmiştir. Zamanımızda insanlar yeni bir takını nevlerini tanımış bulunuyorlar. Medeni kanunda bunların bir
kısmını düzenlemiştir. Kollektif adı komandid şirketler anonim şirketler ve benzerleri gibi. Diğer şirketler ise düzenleme-yip onlar için hiçbir şey
söylememiştir. Gizli hisseli şirketler ve hayvanlar üzerinde yapılan ortaklıklar araba ortaklan gibi bu tür ortaklıklarda ya beraberinde icare ile
yapılırlar veya icaresiz yapılıyorlar.
Şeriate göre bu tür ortaklıkların hükmünü açıklamamız lazım gelmemektedir. Zira insanların bu meselede çokça soru soruyorlar. Birde onlar kimi
zaman oldukça karmaşık ve caiz olmayan bir takım şirketleri de adet ve örf haline getirmek tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyorlar. Şeriatten
hareketle hazırlanan ve ondan kuvvet alan Ürdün Medeni Kanunu hususi olarak bir yolla bazı şirket nevlerine dair hükümleri açıklamakla iktifa
edilmiştir. Bu şirketler ise o mal şirketi (iş ortakları) vücuh şirketi ve muharebe şirketidir. Bunlar 611 ile 635. maddelerde hükme bağlanmıştır.
Bundan evvel ise şirketlere dair genel hükümler genel bir şekilde 582 ile 610. maddeler arasında gösterilmiş bulunmaktadır. Bu kanun o mal ve
vücuh şirketlerine dair hükümleri Hanefi ile Hanbeli mudarebe şirketine dair hükümleri ise Hanefi mezhebinden hareketle tesbit etmiştir. Suriye ve
Mısır'da hazırlanan madeni kanunlarda ise şirketler şahıs şirketleri ve mal şirketleri olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Şahıs şirketleri şahsi unsurun
ön planda olduğu şirketler olup bunlar ortakların kişilikleri ve aralarındaki karşılıklı güven esası üzere yükselir. Her bir ortağın koyduğu mal göz
önünde bulundurulmaz. Bu tür şirketler tedaimin (kollektif) ve adı komandit şirketleri ile gizli hisseli şirketi (şeriketü'l-muhassa) kapsamaktadır.
Mal ortakları ise oluşmaları esnasında mal unsuru üzerinde yükselen ortaklıklardır. Bu ortaklıklarda ortağın kişiliği göz önünde bulundurulmaz.
Bu tür ortaklıklar ise anonim ortaklığı ve hisseli komandit ortaklık ile limited şirketleri kapsar. Peki bu tür şirketlerin her birisinin islam şeriatmdaki
hûkmu nedir?
 
1- Kollektif Ortaklık (Tedaimin):
 
İki veya daha fazla kişinin her türlü ticaret malında yahut bir kısmında ticaret maksadı ile kurduklan ortaklıktır. Bu tür ortaklıkta ortaklar şirketin
bütün işlerinde müştereken sorumludurlar. Bu sorumlulukları sermaye sınırlan çerçevesinde kalmayıp bazen her bir ortağın özel mallan-na da
taşabilir. Dikkat edilecek olursa bu tür tazminat (yahut kefaret veya sorumluluk) unsurunda Hanefilerin dışındaki mezheplerce caiz görülmeyen
muvafada şirketindeki ayıncı özelliği andıran bir taraf vardır. Bu şirket genel olarak bütün ticari şirketlerde ortaklığı gerektirir. Sermaye tasarruf
ve din hususunda da ortaklar arasında eşitlik şartı aranır. Her bir ortak şirket ile alakalı diğer ortağın kabul ettiği sorumlulukların kefili kabul edilir.
Ortakların her birisinin mallarında artış meydana gelme ihtimali olduğundan dolayı ortak arasında eşitliğin gerçekleştirilmesi oldukça zor bir
durumdadır. O bakımdan böyle bir ortaklık çok nadir bir şekilde var olmakta yahut ömrü kısa olup devamlılığı olmamaktadır. Bu durum şirketin
çabuk bir şekilde inan şirketine dönüşmesi sonucunu verir. İnan şirketi ise malda olsun, tasarrufta olsun, dinde olsun eşitliği gerektirmemektedir.
Bu tür ortaklıkta iki kişi kân aralarında paylaşmak üzere ticaret yapma maksadıyla kendilerine ait olan malda ortak olurlar. Birinin malının
ötekinden fazla olması caizdir. Aynı şekilde onlardan birisinin de ortaklıktan sorumlu olması öte onlardan her hangi birisi ancak bizzat akdini
yaptığı tasarruflarından sorumlu değildir. Kâr ise aralarında ittifak ettikleri şarta uygun olarak paylaştırılır. Cumhura göre bu böyledir. Ancak i-
mam Şafii bu konuda muhalefet etmiş olup ona göre kâr mal miktarına göre paylaştırılır. Bu durumda onlardan birisi kân ötekinden ticaretteki



bilgisi sebebiyle sermayelerinin eşit yahut farklı olmasına rağmen artış gösterebilir. Zarar ise mezheplerin ittifakıyla sermaye miktarına göredir. Bu
da şu hadis ile amelin bir gereğidir. Kâr koştukları şarta göredir. Zarar ise iki malın miktanna göredir.
"Hanefi imamlarından Kemal b. Humam'ın görüşüne aykırı olarak benim kanaatimce inan şirketinde kefalet şartını koşmakta bir mahzur yoktur. O
takdirde her bir ortak diğer ortağın kefili ve onun adına tazmi-natçı olur. Zira kefalet bir teberru akiddir. İki ortakta bunu şart koşmuştur. Kefalet
şirketin dışındaki işlerde caizdir. Aralannda mali bir ilişkinin bulunmadığı iki kişi arasında kefaletin caiz olması öncelikle söz konusudur. Bunu
pekiştiren husus da şudur: Akitlerde asi olan karşılıklı rızadır.. Şirket ise karşılıklı rıza üzerine kurulan bir akittir. O bakımdan şer'i haslarla
çatışmayan her bir şartın yerine getirilmesi lazımdır.
 
2. Adi komandit Şirket (Şeriketu't-Tavsiyeti'l Basıta):
 
Bir kısmı komandite bir kısmı da komanditler diye bilinen ortaklar arasında kurulan bir şirkettir. Komanditlerin mallan olup şirketin her türlü
işlerinden sorumludurlar. Bu sorumluluklarda ve şirketin borçlannı ödemekte dayanışma içerisinde bulunurlar. Komanditerler ise malları takdim
eder. İdaresinden sorumlu olmaz ve ortaklığın sorumlu-luklannı yüklenmezler. Bu tür ortaklık da caizdir. Çünkü Fakihlerimiz inan şirketinde işin
ortaklardan birisi tarafından yapılmasının sadece kendisinin sorumlu olmasının şart koşulmasını caiz kabul etmişlerdir. Buna göre çalışana fazla kâr
şart koşmamız yahut özel bir maaşın takdir edilmesi caizdir. O takdirde o bir ecir (İşçi) olur. Şirketin üretiminden sorumlu olan kimsenin bir tek
veya daha fazla ortak olması durumu değiştirmez. Sorumlu olmayanın da bir yahut daha fazla olması arasında da fark yoktur. Birinci grup için
kefalet ve sorumluluk şartını koşup ikincileri için böyle bir şartın koşulmaması kollektif şirkette açıkladığımız gibi caizdir. Bu tür ortaklığı ayrıca
mudarebe ortaklığının bir çeşidi olarak kabul etmek de mümkündür. Komandite ortaklık mudarib ve şirkete tasarrufta bulunup başkalanna karşı ona
taaluk eden sorumlu olan kişidir. Komanditer olan ortak ise mudarebe şirketindeki sermaye sahibi durumundadır. Bu kişi ise şirketin idaresinden
sorumlu değildir. Ayrıca şirket ile ilişki içerisinde bulunan hak sahiplerinin haklan o-nun tazminatı altında değildir ve o ancak zarar edilmesi
halinde sermayesinin zaran dışında her hangi sorumluluğu kabul etmemektedir. A'mil olan mudarib ise kendisine müsamaha edilen tasarruflarda
zarardan sorumlu tutulmaz. Ticaretle uğraşanlann adetine uygun olarak tasarrufunda hür ve serbest olur. Kârlar ise mudarebe ortaklığında ortak
olan kimseler arasındaki anlaşma esaslarına göre dağıtılır. Netice olarak böyle bir ortaklık Fıkhı Hükümler bakımdan aralanndaki basit farklılıklar
ile birlikte bir mudarebe ortaklığı olarak kabul edilir. Dikkat edilecek olursa anonim ortaklığının yaygınlık kazanması bu tür komandit şirketlerin
yaygınlığını sınırlandırmıştır. Zira anonim ortaklıklar âdeten geniş üretim alanlannda çalışırlar ve çoğu zaman büyük bir basan elde ederler. Çünkü
bunlarda oldukça büyük miktarlarda sermayeler birikir. Komandit şirketin meziyeti anonim ortaklıkta da tahakkuk etmektedir. Bu meziyet ise
şudur: Pay sahibi olan kişi tacir niteliğini kazanmaz ve ancak adına yazılı olan kişi tacir niteliğini kazanmaz ve ancak adına yazılı olan paylann
kıymeti çerçevesinde sorumlu tutulur.
 
3. Gizli Hisseli Şirket (Muhâssa Şirketi):
 
Bu da diğer akidler gibi bir akiddir. Bu akid gereği iki veya daha fazla kişinin her birisi malın yahut işin bir hissesini takdim etmek şartıyla malı bir
projede ortak olur. Böylelikle bu işten elde edilecek olan kâr yahut zarar aralarında paylaştırılır. Ancak bu şirketin ayırt edici özelliği herkesin
gözünden gizli olmasıdır. Bunun şirket sermayesi yoktur. Şirketin unvanı da yoktur. İnsanlar tarafından bilinmez. Zahiri bir varlığı yoktur. Diğer
şirketler gibi bağımsız manevi bir kişiliği de yoktur. Bu tür şirket mesela bir mezad (açık artırma) da yahut bir işin bitmesi ile Fesh olan özel bir alış
verişte ortaya çıkan geçici bir şirkettir. İşin bitirmesinin akabinde kârlar tasfiye edilir. Bu şirkette önde görünen tek bir kişidir. Zahiren kendi adına
ilişkiler kurmaktadır. Şirket ise gizli kurmaktadır. Onun hükmi bir kişiliği bulunmamaktadır. Böyle bir şirket genel olarak şer'an caizdir. Çünkü bu
inan şirketinden bir türdür. Bunda eşitlik yoktur, karşılıklı tazminat ve kefaletde bulunmaktadır. Bu şirket ticaret türlerinden özel bir tür üzerinde
akd edilir. Kâr ise va-nlan anlaşmaya göre dağıtılır. Zarar da bu iş için kullanılan sermayelere göre pay edilir. Başka bir ifade ile bu hisseli şirket
ortakların hisseleri ortaklar arasında mülkiyetini koruyacak olursa inan ve mudarebe şirketi olur ve o kısmında sayılır. Fakat onlar bunu hepsinin
menfaati için diğer hisselerle birlikte kullanmak üzere bir kişiye teslim etmişlerdir. Ayrıca kân yahut zararı aralarındaki anlaşma veya hisselerine
göre paylaştırmayı da şart kabul etmişlerdir. Sahipleri tarafından onlardan birbirlerine verilen mal bir mudarebe kabul edilir. Bu malda tasarruf
eden ortakda mudarib olur. Fakat oda sermayenin bir kısmını koymuş olduğundan dolayı aynı zamanda bir inan ortağıdır. Nitekim onunla birlikte
şirketin yönetiminde bazı ortaklarda tasarrufta bulunacak olursa ortaklık onların arasında inan ortağı olur. Şirketin yönetiminde pay sahibi
olmayanlar ise mudarib ortak olurlar.. Bilindiği gibi mufavada ortaklığı i-nan şirketi ile vücuh ve ebdam şirketlerinin bir arada bulunmasıdır.
Çünkü tek başına sahih olan bir şey başkası ile birlikte de sahihtir. Buna binaen bir tek şirkette birden çok şirket türünün bulunması caizdir.
 
4. Anonim Şirket (Müsaheme Şirketi):
 
Mali şirketlerin en önemli türlerinden birisidir. Bu şirkette sermaye birbirine eşit küçük parçalara bölünür. Bunların her birisi parçalanması mümkün
olmayan bir paydır. Bununla birlikte bu payın tedavülü mümkündür. Ortağın sorumluluğu paylarının üzerindeki nominal kıymet kadardır. Şirket
müdürü ve çalışanları pay sahiplerinin yanında ücretli kabul edilir. Bunların Özel maaşları vardır. Bunların pay sahibi olmaları ile olmamaları
arasında fark yoktur. Şirket müdürünün şirket adına şirket sermayesinden daha fazla borçlanma yetkisi yoktur. Daha fazla borçlanacak olursa
bunun tazminatı ona aittir. Ortakların üzerinde tazminat sorumluluğu ise paylan ile sınırlıdır. Kârlar paylar nisbetinde dağıtılır. Yani sermayeler
oranına göredir. Bu şirket kişi nazar-i itibara alınmayıp öncelikle oluşumunda mala itibar edildiğinden kişiyi önemsemeyen şirket özelliği ile
tanınır. Çünkü itibar ortaklann kişiliklerine değildir. Hatta ortaklar birbirlerini tanımazlar. Şirket idaresi ile ilgili olarak idare meclisinin yıllık genel
kurul toplantılarında sunduklan bilgilerden fazlasını da bilmezler. Bu konuda beşeri kanun koyucusu Anonim ortaklıkların oldukça büyük ve
genelde şahısların elinde bulunamayan büyük sermaye gerektiren nis-beten büyük yatırımlara hasr edilmesini uygun görmüştür. Dokuma ve iplik
sanayi, pamuk ve benzeri dokumalar, demir ve çelik sanayi, porselen ve benzeri sanayiler bu şirket de seran caizdir. Çünkü bir inan şirketidir. Zira
karşılıklı rıza temeli üzerinde kurulmuştur. İdare meclisinin pay sahibi ortaklann vekaleti ile şirket işlerinde tasarrufta bulunması ve ortaklann



birden çok olmasını engelleyen bir şeyin olmaması, ortağın sorumluluğunun sadece mali hissesi kadar olması mudarebe ortaklığındaki sermaye
sahibinin sorumluluğuna benzemektedir. Şirketin devamı yahut sürekliliği ortaklann üzerinde ittifak etmeleri sebebiyle uygundur. Müslümanlar ise
helal olan hususi anda şartlanna bağlı kalırlar. Şer'an paylann çıkartılması caiz olmakla birlikte faizli kâr maksadıyla hisse senetlerinin çıkartılması
şer'an helal değildir.
 
5. Hisseli Komandit Şirket:
 
Bu şirketler de iki tür ortak bulunur. Bunlann kimisi komandite kimisi hisse sahibidir. Hisse sahibi olan ortaklar adi komandit şirkette bulunan
komanditlere benzerler. Onlardan her hangi bir kimse ancak takdim ettiği hisse sınırlan çerçevesinde sorumludur. Şu kadar var ki hisse sahiplerinin
sayısı onlardan genel bir kurul oluşmasına müsaade edilecek şekilde daha fazladır. Pay sahibi olarak hisse komanditlerden farklıdır. Çünkü pay
sahibi tedavülü mümkün olan paylara sahiptir. İkincisinin ise öyle bir imkanı yoktur. Bu ortaklıkta ortaklann kişilikleri muteber olmayıp onlann
mallan muteberdir. Bu da şer'an caiz bir ortaklıktır. Çünkü bu ortaklık bazı ortaklar arasında belli bir tazminatın şart koşulduğu inan ortaklığı
türündedir. Bu ise kefalet şekli olduğu için caizdir. Teminat sahibi olan ortağın (komanditenin) tasarruf hürriyeti diğer ortaklann izninden
kaynaklanmaktadır. Yine komanditlerin pay sahibi kimselerin mallarını çalıştırması mudarebe ortaklığının hükümlerine tabidir. Anonim ortaklıkta
açıkladığımız gibi bazı ortaklann pay sahibi olmalarını engelleyen bir durum yoktur. Çünkü hissenin paylar şeklinde sunulması özellikle pay sahibi
ortaklann sayısı belli ve birbirlerini tanıyor iseler şer'an caizdir.
 
6. Limitet Şirket:
 
Diğer mal ortaklıkları gibi ticari bir ortaklıktır. Bunda ortaklann kişiliklerine itibar yoktur. Kamu bu ortaklığın ortak sayısının elliden fazla
olmamasını şart koşmuştur. Onlann her birisi ancak payı oranında sorumluluk taşır. Bu durumda bu ortaklık mal şirketler ile şahıs şirketlerinin
özelliklerini bir arada toplamaktadır. Bu tür ortaklıklarda o malı şirketlerde olduğu gibi "ortağın sorumluluğunun ancak hissesi miktan ile sınırlı
olması ve hissenin mirasçılanna intikal etmesi" özellikleri vardır. İdaresi ise Anonim ortaklıklardaki gibidir. Bu şirkete ortaklardan bir yönetici
tayin etmek mümkün olduğu gibi başkalarından da tayin etmek mümkündür ve bunun maaşı sınırlıdır ve ücretle tutulan bir işçi durumunda olur
yahut ortaklardan birisi kârdan belli bir pay karşılığında şirketi yönetebilir. Şahıs şirketleriyle ortak yanlan ise ortağın bir şirkette hissesi olmakla
birlikte pay sahibi olmamasıdır. Ortakların hisseleri ticari paylar gibi tedavül etmez. Bunun en önemli farklı özelliği genel yazım yolu ile değil de
şahsi katılma (iştirak yolu) ile gerçekleşmesidir. Bütün bu hususlar Seran caizdir ve böyle bir şirket inan şirketlerinden sayılır. Bunda ortağın
sorumluluğunun hissesi miktan ile sınırlandınlması halinde olduğu gibi müdarebenin de bazı özellikleri bulunabilir. Nitekim sermaye sahibi mu-
darebe de ancak sermayesi kadar sorumludur. Netice olarak medeni kanunun benimsediği bu şirketler İslam Fıkhı kaidelerine yabancı değildir.
Bunlar Fakihlerimizin tanımladığı ortaklık kurumlan ile paralellik arz etmektedirler. Fakat çağın ihtiyaç ve örfüne göre bir değişiklik
göstermektedir. Şahıs şirketlerinin tümü islam Fıkhında insanların maslahatı ve değişikliğin tabiatının gereğine uygun olarak şeriat ile Beşeri
kanunlar arasında bir takım hükümlerdeki faklılıklarla birlikte İslam fıkhındaki mudarebe ortaklıkları kabilindendir. Mali şirketler ise çoğunlukla
inan şirketleri kabilinden kabul edilir. Bununla birlikte teminat ve taahüt halinde mufava-da ortaklığının bazı nitelikleri yahut da ortağın
sorumluluğunu yalnızca hissesi miktarı ile sınırlandırma halinde mudarebe ortalığının bazı niteliklerini taşır. İdare ise eğer idareci pay sahibi bir
ortak olursa işleri görmek üzere ona bir vekalet vermek şekliyle oluyor demektir. Bu durumda vekalet ücret ile de ücretsiz olarak da sahihtir yahut
müdür isticar akü ile bir işçi durumunda veya müsahim (pay sahibi) değil ise görevlendirmek suretiyle bir işçi durumunda olur. Bu durumda o
görevlendirme gereği ücret ile çalışır. Ortak olduğundan dolayı değil. Bu son kısmı (yani: "İslam Fıkhı açısından eski ve yeni durumuyla şirketler"
başlığı altındaki açıklamaları) belli bir ihtiyat ile değerlendirmek gereği kamaatindeyiz. Müellifin yazdığı bir bölümü (hatta bir satırı dahi) atlamak
"ilmi emanet" anlayışına sığmayacağı için kısa ve özlü de olsa mülahazalarımızı kaydetmek istiyoruz.
1) Muhterem müellifin her hangi bir şirket hakkında "caizdir" hükmünü vermek için gerektiğinde iki-üç şirket türünü muhtelif yanlarıyla bir araya
getirip böylece bu hükmü çıkardığını görüyoruz. Bu çaba müellifin bu hususta yazdıklarının en göze çarpan özelliğidir. Biz burada böyle bir çabayı
uygun göremiyoruz. Çünkü birden çok şirket türü nün tek bir akitle ortaya çıkması veya daha sonradan meydana gelen değişikliklerle şirketin başka
şirkete dönüşmesi halinde bile islam Fıkhında biline gelmiş şirket türlerinden başka bir şirket türü ortaya çıkmaz, yine islam fıkhında söz konusu
edilen şirketlerden biri ile karşı karşıya kalınır. Müellefın beşeri hukukça tedvin edilmiş şirketlerin caiz olup olmadığını ele alışında ise durum böyle
değildir. İslam hukukuna yabancı bir şirket ile karşı karşıya bulunmaktadır. O takdirde islam hukukunda bilinmeyen yani şeriat tarafından adı
konulmamış bir akid türü ile karşı karşıya kalıyoruz" demektir.. Müellefinde icar Akdi'nin baş tarafında belirttiği gibi şeriat tarafından adlan
konulmuş akidler'"den biriside şirketierdir.
Bu tür akidler hakkında ise hem akidlere dair genel kaideler uygulanır. Hem de kendilerine has hükümlere tabidirler. Beşeri hukukun öngördüğü
şekliyle şirketlerin yapısını islami görüp bunları meşruiyet çerçevesine aldığımız takdirde bu tür akidler hakkındaki genel kaidelerle özel bir çok
hüküm kendiliğinden uygulama alanı bulamayacağı açıktır. Bu ise yerine göre bu tür şirketlerin batıl olmasını Fasit olmasını gerektirir. Cevaz
sınırlarının dışına çıkartır. Diğer taraftan müellefın de işaret ettiği gibi islam şeriatı esas alınarak hazırlanmış "Ürdün medeni kanunu" da islam
hukukunda öngörülen şekliyle şirket türlerin ve hükümlerini tedvin etmiş bulunmaktadır. Bu da bu kanun düzenleyenlerin Batıdan gelme şirket
yapılarının islam hukukunda öngörülen şirket yapısıyla bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
2)  Mükellefin gerçek olarak göstermeye çalıştığı "Örf haline gelmek" ile "değişme" de yerinde ve vakıaya uygun gerekçeler değildir. Çünkü bu gün
müslüman halkımıza uygulanan beşeri hukukların hiç birisi tabii ve islam'ın egemenliğinde meydana gelmiş gelişmeler değildir. Aksine bunları
tepeden inme İslama ve müslümanlara rağmen ortaya çıkarılmış belli bir plan ve program sonucu gündeme sokulmuş sun'i şekillerdir. O bakımdan
islami olmayan bir ortamda ve islami olmayan yollarla ortaya çıkmış bu gelişmelerin insanlar arasında islamın benimsediği şekliyle örf haline
geldikleri iddia edilmez. Dolayısıyla böyle bir gerekçe ile bu şirketlere "cevaz!" hükmünü vermeyi mümkün göremiyoruz.
3) İslam'ın ekonomik yapısında egemen olan ruh ile beşeri ekonomik sistemlerin alt yapısını teşkil eden ruh arasında gayet açık bir fark ve
uzlaşması imkansız bir ayırım bulunmaktadır. Şöyle ki: İslam malı hayatın temel esaslarından biri kabul etmekle birlikte; Ferdin elinde hiçbir



zaman bir tahakküm ve istismar vasıtası olmasına imkan ve fırsat vermez. İslam'ın öngördüğü ortaklık çeşitlerinde bu ruhu çok açık şekilde
görebiliriz. Ortaklığın birkaç kişi arasında kurulabilme imkanı bulunmakla birlikte genellikle "iki şahıs" m söz konusu edilmesi bize göre sadece
şirket akdinin iki taraf olduğundan dolayı değildir. İslam toplumundaki ticari teşebbüslerdeki "ortaklık" ların karakteristik özelliği hakkında da fikir
vermektedir. Bizim sezinlediğimize göre bu "karakteristik özellik" şirketlerin hiçbir zaman toplumun ekonomik mukadderatında istedikleri gibi
tahküm edilebilecek noktaya gelmelerine müsaade edilmeyeceği şeklindedir. Devlet yönetimi gerektiğinde "şer'i velayet" yetkisini kullanarak

böyle bir tehlikeye karşı şirketleri denetim altında tutabilir. Bu "islamm ruhu"nun bir gereğidir.
[22]

Buna karşılık; beşeri hukuk düzenlerince öngörülen sözü geçen şirketlerde ve özellikle anonim olanlarında egemen olan "ruhu" kapitalizmin
sermayeyi her zaman için ayıran yaklaşımıdır. Gerektiğinde halkın elindeki küçük tasarruflar bir araya getirebilmekte ve onları bir araya getirmeyi
başaran kurmaylar veya kapitali bir arada toplamayı beceren holdingler başkasına ait olan sermayeleri rahatlıkla kendi istekleri doğrultusunda
kullanabilmektedir. Buna karşılık hisse darlar ellerindeki senetlerden başka hiçbir şey yoktur. Özellikle şirketin çalışma alanının belirlenmesinde
yahut değiştirilmesinde yada feshinde hiç bir etkinliği olmamaktadır. Bilhassa anonim ortaklıklarda yetki hisse miktarına tabi olduğundan
hisselerin yüzde 5'i her zaman için hisselerin % 49 unu kendi istedikleri amaçlan ve alanları dışında kullanılmasını istemeyen kişilerin elinde
tutulur. Dolayısıyla dağıtılacak yıllık kar miktarının belirlenmesinden tutun da yatırım hususunda alınacak kararlara kadar şahıs sayısı itibarıyla
önemli bir yekûn teşkil edenlerin hiçbir etkinliği olmamaktadır. Yapabilecekleri tek şey ya istenileni onaylamak ya hiç ilgilenmemek ya da
elindeki hisseyi herhangi bir şekilde başkasına devretmektir. Nitekim müellifde buna işaret etmektedir. Diğer taraftan özellikle anonim şirketlerde
karın tesbitinde ve dağıtımında uygulanması teamül haline gelmiş bir şablon vardır. Bu şablona göre kar olarak tesbit edilen miktarın dörtte biri
yıpranma payı olarak ayırmakta, dörtte biri yönetime verilmekte, dörtte biri faiz gideri olarak tahsis edilmekte kalan dörtte bir ise işçi ve personel
giderleri düşüldükten sonra hissedarlara hisselerine göre dağıtılmaktadır. Şirket yöneticileri ile şirket hisselerinin yüzde elli birini ve çoğu zaman
daha fazlasını ellerinde bulunduranların büyük bir ekseriyetle aynı ya da birbirine yakın ilişkileri bulunan kimseler olduğu vakıasını göz önünde
bulundurduğumuz takdirde bu tür şirketlerin hem yapı olarak hem de amaç ve ruh olarak islamın şirketlere yaklaşımından ne kadar uzakta
olduğunu daha iyi anlayabiliriz.
4) Özellikle kurulu ve faaliyette olan şirketlerin zaman zaman hisse senetleri çıkarıp kar dağıtımı vaadinde bulunmaları hali kesinlikle mudarebe  
olarak görülemez. Çünkü bilindiği gibi ayrılarda ve akarda mudarebe olmaz. Bu şirketlerin çıkardıkları bu tür senetleri ise kârdan belli bir oran ile
birlikte ayn ve akarlarda da ortaklığı ifade eder.
5) Şirketler genelde müslümanın hassas olduğu konularda duyarsız bir tutum içerisindedir. Bunun en açık örneği istisnasız denebilecek şekilde
hepsinin açıktan açığa faizli muamelerle giriştikleri gerektiğinde karaborsaya sun'i ve anlaşmalı grevlere istihdam ettikleri işçilerin çalışmak
mecburiyetlerini istismar edip haksızlığa ve islamı olmayan daha pek çok vakaya sebep alet ve sahne olduğu bilinen bir husustur. Böyle bir şirkete
hisse koyup ortak olan hissesi kadar bütün bu cürümlere de ortak oluyor demektir. Bütün bunlardan sonra diyebilir misiniz ki: Peki öneriniz ne ise
bu alanda da ancak o olabilir. Müslüman içinde yaşadığı yapının kalıbına dökülen ortama göre renk alan bir kişilik taşımaktan ziyade; her türlü
ilişkisini ve şahsiyetini "Allah'ın boyası" ile boyamakla yükümlüdür. Onun tek sorumluluğu budur.

"Biz Allah'ın boyası ile boyandık. Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet ederiz. 
[23]

Otobüs, kamyon vb. vasıta ortaklıkları: Çoğunlukla bir kamyon küçük bir sehayat aracı veya yolcu taşıma araçlarının mülkiyetinde ortaklık yapılır.
Bu durum da bazı ortaklar belli bir takım paylara sahip olur ve onlardan birisi arabanın sürücüsü olur. Aynı zaman bazı paylara sahip olan bir ortak
da olur. Genellikle arabayı kullananda şoför belli bir ücret yahut belli bir aylık alır. Arabanın sahibi kimi zaman mesela dörtte birini şoföre vererek
bu dörtte birin kıymetinin gelecekte sağlanacak kârlardan ödenmesi şartını koşabilir. Bütün bunlar insanlar bunları örf halinde getirdiğinden dolayı
caizdir. Çünkü ortaklık adete göre akd olunup genişlik ve müsamaha kaidesi üzerine kuruludur. Yine ortaklık tazminat yahut ortakların vekâlet
yahut hem vekâlet hem de kefalet üzerinde anlaşılan ücretini de alır. Alacağı ücretin sınırı belli bir ücret olması ile tayin edilen bir miktar olması
yahut kârdan belli bir oran olması arasında fark yoktur. Anonim ve kollektif şirket bahislerinde şer'an şirket müdürünü işi görmekle görevli bir işçi
yahut bir memur olarak kabul etmekte bir engel bulunmadığını açıklamıştık. Ortaklık ve icare niteliklerinin bir arada ve aynı şekilde bulunmasında
da bir engel yoktur. Çünkü bir akidde iki akdin yahut bir akidde iki şartın bulunmasının yasaklanması illeti yahut hikmeti ortadan kalktığı takdirde
o da kalkar. Böyle bir illet anlaşmazlık ve tartışmanın meydana gelme ihtimalidir. Örf ve adette ise bu gibi durumlarda artık tartışma ve
anlaşmazlık görülmektedir. Dolayısıyla artık böyle bir şart ifsad edici olmaktan çıkmıştır ve insanların bu tür Akde ihtiyaçları vardır.
Hayvan ortakçılığı çağımızda insanlar arasında hayvanları otlatmak yahut inek ve koyunları beslemek için bir çok şirketler kurulmaktadır. Mal bir
ortaktan emekde diğer ortaktandır. Bazen her iki ortak hayvanların semeninin ödenmesinde müşterek hareket edebilir. Ondan sonra onlardan birisi
tek başına ya otlatmakta veya onlara yem ve içecek verip koruyup temizliklerini görmekte tek başına uğraşır. Bütün bunlar şer'an caizdir. Ancak
anlaşmazlığa ve düşmanlığa götürebilecek ileri derecedeki bilgisizliğin ortadan kalkması şarttır. Anlaşmazlığa götürmeyen ve insanların adeten
birbirlerini hoş görebilecekleri kadarıyla önemsiz bilgisizliklerin zararı olmaz. Bu kaideye göre aşağıdaki şekillerin hükmü de bilinebilir.
1. Bir kişi bir miktar hayvan satın alır ve bunların semenlerini tamamıyla kendi malından öder. Bir başka kişide bunlann beslenmesini ve onlar için
yem satın almayı taahhüt ederse böyle bir ortaklık sahih değildir. Çünkü amilin satın alacağı yiyecek ileri derecede bilinmemektedir ve bu
anlaşmazlığa götürür. O bakımdan akid Fasid veya batıl olur.
2. Şayet verilecek yemin bedeli hayvanların verdikleri sütten kar-şılana biliyorsa geri kalan süt gelirinin ortaklara dağıtılması esası üzere ortaklık
kurulursa sahih değildir. Çünkü süt bazen yeme yeterli gelebilir. Bazen gelmeye bilir. Sermaye sahibi eğer hayvanların gerek duyacağı yemi
karşılamayı üstlenirse o vakit sahih olur.
3. Amilin yapacağı iş hayranı beslemek koruyup gözetlemek ibaret olursa sermaye sahibi de masraf ve yiyecekleri karşılamayı üstlenip ta-ahüd
ederse ortaklık sahih olur. Aynı zamanda bu ortaklık bir mudare-be olur. Hayvanın yemini yemesi kendi isteği ile ve tabii bir durumdur. -
Hanefılerin dediği gibi- bunun hayvanın .gelişip artmasında bir etkisi yoktur demeye imkan yoktur. Çünkü çalışanın yapacağı iş yani belli oranda
yemek zorunlu bir işdir. Ayrıca hizmetlerini görmek gerekli kontrollerini temizlik ve bakımlarını yapmak da böyledir. Bütün bunların ise
hayvanların semirip fiyatlarının yükselmesinde ve türlerinin de güzelleşmesinde görünür bir etkisi vardır.
4. İki kişi hayvanın semenini ödemekte yeminin ve içeceğinin masraflarını karşılamakta ortak olsalar onlardan biriside karşılıksız olarak hizmetini



görecek olsa bu ortaklık sahihtir. Çünkü bu ortaklık işin dışında sadece sermayede bir ortaklıktır.
5. Hali hazırda çoğunlukla görülen şekil, davarların semenlerinde ortak olup çobanın yahut amilin davarların sütlerini ve yağlannı çobanın yapmış
olduğu hizmet, bakım ve gözetim karşılığında almak şeklindedir. Doğan yavrular ve yün ise iki ortak arasında eşit olarak pay edilir. Böyle bir
ortaklık şer'an el-Ezhefin Fetva kurulununda 1948 yılında kararlaştırdığı gibi caizdir. Çünkü insanlar bu şekilde teamül etmekte ve bunu örf haline
getirmiş bulunmaktadırlar. Böyle bu işe ihtiyaçları da vardır. Kitap, sünnet ve icmada bunu yasaklayan bir nasda bulunmamaktadır. Ayrıca böyle
bir işten dolayı anlaşmazlık ve düşmanlıklarda meydana gelmiyor. O halde insanlara kolaylık olması için bu caizdir. Ordaki bilgisizlik ise
anlaşmazlığa götürmeyecek kadar basittir. Netice olarak Allah'ın dini kolaylıktır. Zorluk değildir. Şeriat çatışmayan sahih örfler ise muteberdir. Bu

gibi hususlarda da artık içtihad teayyün etmiştir. Yenilik ve gelişme ise zorunlu iki husustur. 
[24]

Şirketi inanın meşru olduğunda Fakihlerin ittifak ettiklerini söylemiştik. Şirket'i inan şayi olan ve halka arasında bilinen bir şirket türüdür. Bu
şirket ortakların fiilen iştiraklarıyla kurulur şirket malı ortaklar arasında müşterektir. Şirkette asıl olan da budur. İştirakin mal veya çalışma ile
olması arasında fark yoktur. "İnan" dizgin manasına gelen inan şirketi denilmiştir. Ortaklardan her biri diğerine tasarruf yetkisi verir. Bu tasarruf
yetkisi de kendi payı için verilir. Kendiside malın diğer kısmında tasarruf yetkisine sahiptir veya ortaklarda her biri diğer ortakların malında
tasarruf etmeye sahip olabilir.
 

ELLİ BİRİNCİ BÖLÜM BÖLÜM
 

MUKASSA
 

(BORÇLARIN TAKASI)
 
Lugatta Mukassa "eşitlik sağlamak" demektir.
Istılahı ise: "Bir borcun bir başka borçtan kesilmesidir."
Mukassa da karşılıklı terk ivazlaşma ve havale şekilleri de bulunmaktadır. "Sana karşı borçlu olan kimseden alacağını onun senden alacakları
mukabilinde bir takım şartlarla düşürmendir."
Bu tarif ittifakla yapılan Mukassa ile tek taraflı mukassayı da kapsamaktadır.
Hanbelilere göre: "Miktar, cins, vade, nitelik ve süre olarak iki borcun birbirine eşit olması" diye tarif etmişlerdir. Başka bir tarife göre de şöyledir:
"Mukassa iki borçtan birisinin nitelik ve tür itibariyle kendi misli olan bir borç karşılığında düşürmesidir. Örneğin Ali'nin Hasan'dan bir dirhem
alacağı varsa Hasan'm de Ali yanında alacağı varsa. Bu misalde her iki borç eşit olarak (kısasen) karşılaşmış olur ve birisinin diğerinden borcu
isteme hakki düşürmüş olur. Mukassamn meşruiyeti tüm mezheplere göre caizdir. Zira İbni Ömer'in rivayet ettiği hadiste şöyledir:
Ben Baki'de deve satıyorum, sattıklarımı dinarla aldıklarımı dirhemle aldığım gibi aksine dirhemle sattığım dinarla aldığımda Oluyor.
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Aranızda hangi bir şey (alacak verecek) kalmaksızın ayrılmanız şartıyla o günün fiyatından almanda (ve satmanda) bir mahzur yoktur. 
[25]

Peygamber'in "mahzur yoktur" sözlerinde zimmette bulunan semenin başka şey ile değiştirilmesinin caiz olduğuna delildir birde
Bu hadis mukassaya istihsanen delalet etmektedir. Bunun için alacak ile aynı arasındaki takas yapmadır. Zira bizatihi alacağın kendisinin kabz
edilmesi tasavvur edilmez. Çünkü o zimmete bulunan hükmü bir maldan ibarettir ve alacak yani tayin ile belirlenmiş olmaz. O halde deynin kabzı
onun yani aynın kabzı demektir. Kıyasa göre deyn ile ayrı arasında türleri bir olmadığından dolayı mukassanın gerçekleşmemesi lazımdır."
Akıl mukassanın caiz olmasını istemektedir. Zira borçlan ödemenin en kolay yolu budur. Başka bir yola baş vurmak yolu yoktur. Safilerle
Hanbelilere göre takas her iki borcun sabit oluşu ile meydana gelirse bu konuda rızaya ihtiyaç yoktur. Zira alacaklılardan birisinin diğeri üzerinde
bulunan borcun mislini istemesi boşa gider ve bu istemenin faydasına da bir şey meydana gelmez.
1. Mukassanın Muhalti (konusu): Mukasada asi olan onun iki borç arasında meydana gelmesidir. Örneğin: Bir borçlunun alacaklısından kendisinin
de bir alacağı olursa bu şekilde ki mukabeleli olarak iki borç arasında takas olur. Takas Deyn ile ayn arasında meydana gelmez. Fakat Hanefılere
göre mukassanın deyn ile ayn arasında meydana geldiğini caiz olarak kabul ederler. Bir kişi on dirheme girdin er satın alacak olsa bu onun dinarı
satan üzerinde bir alacağı olur. Dinarı kabz etmesi halinde ise aynı akid gereği takas gerçekleşmiş olur. Hakikate böyle bir mukassa aynı türden iki
deyn arasında meydana gelmiştir. İki ayrı türden olay deyn ile ayrı arasında değil. Zira dinarı satın alan kişi onu kabz etmekle. Bu kabzı üzerinde
ittifak ettikleri miktar ile on dirhemlik semen mukabelinde kabz-ı daman (tazminat altında kabz) ile kabz etmiş olur. Dolayısıyla bunları kabz
etmekle onun zimmetin de satıcı için benzeri sabit olmuş olur. Bu şekilde iki borç kısas yolu ile bir araya gelmiştir. Görünüşte takas farklı iki
cinsten olan bir deyn ile bir ayn arasında gerçekleştiği vehmini vermekle birlikte bu ve benzeri şekiller iki deyn arasındaki mukassadır.
Şu şekilde de olabilir. Mecburi mukassa ancak iki deyn (borç) da meydana gelir. Hakların sahipleri arasında rıza veya ittifak yoluyla yapılan
mukassa ise bir deyn ile ayn mukabelinde caizdir.
 
Mukassa Türleri:
 
Mukassa ya caizdir veya değildir. Caiz kısmı da ya cebri olacak yahut ittifakı olacaktır.
 
1. Cebri (Zorunlu) Mukassa Ve Şartlan:
 
Cebri (zorunlu) mukassa: miktar, cins, nitelik, ödeme zamanının gelmesi ve vadesi itibariyle birinin misli olan her iki borç arasında kendiliğinden
meydana gelen ve tarafların rızasına veya taraflardan birisinin isteğine bağlı olmadan gerçekleşen mukassadır. Örneğin: Bir kişi bir şahıstan bir
nakid veya misliyat (ölçülen veya tartılan şeyler) gibi zimmetle borç olarak sabit olan bir şeyi borç alsa sonrada borç alan alacaklısına üzerindeki



borcun cinsinden peşin semen ile bir mal satsa bu misalde her iki deynn (borçlar) arasında mukassa meydana gelir ve bu ikinci deynin mücerret
sabit olması ile tarafların rızasına veya her hangi birisinin talebine de bağlı olmaksızın her iki taraf için mecburi olmak üzere sabit olur. Cumhura
göre bu şartlar meydana geldikten sonra ve engeller de olmazsa o zaman mukassa caiz olur. Fakat Malikiler Cebri mukassayı yalnız talep veya
ittifaka binaen kabul ederler.

Cebri mukassanın şartlan: Cebri mukassanın dört şarttı vardır. 
[26]

1- İki deynin veya iki hakkın karşılaşması: Borçların bir kişinin zimmetinde bir kişinin zimmetinde iki tarafından bulunmaları demektir. Kişi bir
taraf da, alacaklı diğer tarafta borçlu olmasıyla meydana gelir. Şu halde takas her iki tarafta aynı zamanda hem alacaklı hem de borçlu olmadıkça
meydana gelmez. Örneğin: Bir Müşterinin müvekkil üzerinde bir alacağı varsa iki borç meydana geldiği için mukassa caiz olur. Kendisine velayet
edilen kişinin borcu mukabelinde velinin veyvasinin borcunda haklarını mukabele edilmesi söz konusu olmadığından mukassa o zaman
gerçekleşmez. Fakat küçük çocuğu mukayet ve beslemek için bulunan kimsenin alacağı ile borcu arasında mukassa gerçekleşir. Bununla beraber
alacaklı ile borçlusunun borçlusu arasında mukassa gerçekleşmez. Zira bu iki borç arasında bir karşılaşma meydana gelmemiştir. Bir de havalede
cebri mukassa yoktur. Zira hevale cumhura göre borcu borçlunun zimmetinden muhalün aleyhin yani üzerine havale edilenin zimmetine nakl eder.
Bu kıyasa göre borçlu kimse için alacaklısının üzerinde ödemesi gereken borç kadar bir alacak kadar bir alacak sabit olduğu zaman mukassa cebren
meydana gelir ve üzerinde kendisinin alacaklarını başkasına havale edeceği bir borç da kalmaz. Bu şekilde olan alacaklının lehine havaleden sonra
borç sabit olacak olursa karşılaşma olmadığı için mukassa gerçekleşmez. Zira bu misalde ondan alacaklı olan kişi haddi zatında alacaklı değildir. O
muhalin aleyhten alacaklı olmuştur.
2- Nitelik, tür, cins vadesinin gelmesi veya gelmemesi bakımından bir veya aynı olmak suretiyle iki borcun da birinin misli olması: Deyn zimmete
bulunan bir vasıf (nitelik) tir. Hanefılere göre o hakikatte bir değildir. Onun hakkında "mal" adı ancak mecazen kullanılır. Zira kabz-den sonra mal
olmaktadır. Bir şeyin zimmette bir deyn olabilmesi ancak misli yattan olması suretiyle nitelik ile tespitinin mümkün olması halinde söz konusu
olur. Her iki borç da ayrı cinsten yahut tür itibariyle farklı ise yahut her ikisi de müeceel olursa veya birisinin vadesi gelmiş öteki müeceel olursa
Hanefılere göre mukassa meydana gelmez. Maliki-lere göre ise "türlerin ayrı olması ne kadar olursa yine mukassa sahih olur. Örneğin Deynlerden
birisi ayn (altın ve gümüş) diğeri yiyecek veya ticaret malı (uruz) veya da birisi ticaret malı ötekide yiyecek olması halinde olduğu gibi arz (ticaret
malı) ise nakit ve yiyecek olmayan şeydir. Şu halde dinar ve dirhem Hanefilerdeki Zahirü'l-rivayete göre farklı iki cinstir. Şafiilerle Hanbelilere de
öyledir. Fakat Hanefilerin bazısına göre mukassa bunlar tek bir cins (tür) kabul edilir. Bir kişinin ötekinden yüz dirhem alacağı olup borçlunun onun
üzerinde yüz dinar alacağı olması halinde olduğu gibi cinsler farklı olur ve mukassa yapılacak olursa bu konuda dirhemler dinarların kıymetinden

yüz dirhem kadar takas olur. Aynı zamanda dinar alacağı bulunan kimse, geri kalan miktar kadar dirhem alacalısından alacaklı olur. 
[27]

Günümüzde kağıt paralar rayiç akçelerin yerine geçtiğinden nakidler bazı fakihlerinin sözlerine göre takasta teamüldeki örf ile amel ederek tek bir
nev olarak kabul etmişlerdir. Bu meselede göz önündeki görülen kıymettir. Nakdin zatı değildir. Şafiilerle Hanbelilere göre ise dirhem ve dinarların
cinsleri muhtalıfıtır. Bunun için birisi dirhem öteki dinar olursa bunların cinsleri ayrı olduğu için iki borç arasında takas olmaz. Sıfat itibariyle
borçların birbirlerinin misli olması ise Hanefıilerle Hanbelilere göre şarttır. Bir de Hanefilere göre her iki borcun vadesinin gelmiş olmasını şart
olarak kabul etmişlerdir. Şu halde her ikisi de vadeli ise veyahut birisi vadeli, öteki ise vadesi gelmiş ise, hatta vadelileri bir dahi olsa zorunlu takas
gerçekleşmez. Şafiilerle Hanbeliler vadenin gelmesi ve vade süresi hakkında iki borcun birbirine uygun olmasını şart olarak kabul etmişlerdir.
Birisinin vadesi gelmiş öteki vadeli ise yahut her ikisi de vadeli olmakla beraber fakat vadeleri farklı ise veyahut her ikisi de vadeli olmakla beraber
fakat gerçekleşmez. Eğer her ikisinin de vadesi aynı olursa şafıilerin sağlam görüşüne ve Hanbelilerin görüşüne göre takas meydana gelir.
Malikilere göre her iki borcun vadesi beraber gelirse o zaman takas caizdir. Vadesi beraber gelmezse birisinin vadesi gelip ötekinin gelmezse
şayet birisi gümüş ve diğeri altın olmak gibi cinsleri ayn olursa o zaman takas caiz olmaz. Fakat her ikisi de gümüş ve altın olursa her iki borcun
vadesi geldiği takdir de o zaman takas caiz olur. Eğer borçlar yiyecek nevinden olup karz nedeniyle meydana gelmişse vade ister gelsin ister
gelmesin takas gerçekleşir. Satış için meydana gelmişse takas vade ister gelmiş olsun ister olmasın takas caiz değildir. Zira bu kabzdan evvel
yiyeceği satmak nevinden olur. Şayet borçlar ticaret malları olursa o zaman mutlak olarak takas caizdir. Aynı zamanda fakihler kalite ve
kalitesizlik için borçların birbirine eşit olmanın şart koşmuşlardır. Maliki-ler, Şafîiler ve Hanbelilere göre borcun kuvvetinde birbirine benzemesi
şart değildir. Fakat Hanefiler zayıflık ve kuvvet bakımından borçlann birbirine benzemesini şart olarak kabul etmişlerdir. Örneğin: Kadının nafaka
alacağı, kocanın kadından alacağıyla ancak karşılıklı rıza bulunursa takas olur. Bu öteki borçlardan ayrıdır.
Hanefiler, Şafiiler ve Hanbeliler piyasada itibar görüp görmemek ucuzluk ve pahalılık bakımından da birbirine benzemeyi şart olarak kabul
etmişlerdir. Eğer borçlardan birisi sahih dirhemlerden meydana gelmiş ise diğeri de ğalle dirhemlerinden yani tüccarların kabul edip bey-tülmalin
red ettiği için değilse belki "mukattaa veya" mükessere diye adlandırılan gümüş parçalardan meydana geldiği için reddettiği dirhemlerde ise
mukassa bunlardan meydana gelmez. Sebeplerin İhtilaflı tarafların borçlarının sebebinin aynı nevinden olması, borçlar arasında takasın meydana
gelmesi için şart değildir. Şu halde borçlardan birisinin sebebi karz, ötekinin ise ücretin karşılığı ve satılan bir malın bedeli olması arasında fark
yoktur. Yani bunların takasları caizdir. Borçlardan birisinin sebebi haram bir sebep olsa diğeri satış gibi helal bir sebep olsa veyahut her iki sebep
de telef etmek gibi haram sebepler olsa yine takas caizdir. Sebebin haram olması, sebebin meydana gelmesinden sonra takasa mani değildir. Zira
sebebin var olması zimmette borcum sabit olmasıdır. Zimmeteki olan borç ise diğer borçlar gibi olur.

3- Zarar olmaması: Takasın meydana geldiği zaman kesin olarak kimseye zarar vermemesi lazımdır. 
[28]

Hanbelilere göre bir kadının kendisine verilmesi vacip olan nafakasının türünden ödemesi lazım gelen bir borcu olsa ve öteki borcunu ödemede
kadar darlık içerisinde olsa kadının ödemesi gereken bu borcu nafakasından hesap yaprak caiz olmaz. Zira kadına verilmesi borç olan nafaka ile
onun ödemesi gereken borç arasında takas kadının ödeme zorluğu çekmesi meydana getirdiği için takas sahih olmaz. Bunun gibi ölünün teçhizi de
nafaka da olduğu gibi borca göre önce gelir. Bir kişi terekeden her hangi bir şeyi ölüden alacaklı olana satacak olsa, ölüye zarar vermemek için
onun hakkında takas etmek caiz değildir. Zira takas yapmakla ölüye zarar gelir. Borcun yerine rehin veren merhunu mürtehinin borcunu ödemek
için satacak olsa ne kadar rehinin kıymeti müşterinin rehindeki alacağının misli gibi bile olsa yine takas caiz olmaz. Zira satılan şeyde müntehinin
hakkı taalluk ettiği gibi diğer alacaklıların hakkında taalluk ettiği gibi diğer alacaklıların hakkı da taalluk etmiştir.



Ebu Hanefiden başka cumhura göre hakime, bir kişiden alacağı olanların talebi olsa, o zaman müflisi Hacir altına olabilir ve semen-i misilden
aşağısına satmaktan tasarruf ve ikrarda bulunmaktan alacaklılara zarar verilmemesi için engellenebilir. Şu halde borçlardan her hangi birisinde
başkasının hak ilişki bulunursa, o zaman takas caiz olmaz. Üzerinde haciz bulunan borçlu bir alacaklısının alacağını ödemek üzere bir şey satsa ve
alıcının da satıcı borçluda semenin nesinden bir alacağı varsa, satanın borcuyla alıcının alacağı arasında o zaman zorunlu olarak takas gerçekleşir.
Zira bu borçlu hacir altında değildir. Hacir altında olmayan borçlunun tasarrufu ise sahihtir. Borçlu olan kimsenin alacaklılarından bazısına
borcunu ödemesi bazısına ödememesi meselede mani değildir. Birde haciz bulunan borçlunun haciz altında olan malını satmasında bir engel
olmaz. Alıcının alacağı mukabelida haciz altına alınmış bir şeyin satılmasını isteyenin alacaklıdan başkası olması halinde alıcı ile satılan şeyin
semeni kadar takasın meydana gelmesi için mani yoktur.
4- Takas nedeniyle dini bir engel olmamalıdır. Örneğin; Selemin re'sulmalini (ücretini) kabz etmeden evvel ayılmak ve kabz etmeden evvel
müslemun Fih yani selem akdine bırakan malda tasarrufta bulunmak, sarf meclisinde karşılıklı kabz yapmamak. Aynı şekilde peşin olması lazım
iken ve ribanın cereyan ettiği mallarda kazın peşin olmaması "bırak ve koy (bedelini almakta) acele et" kaidesine göre tasarrufta bulunmak ve buna
benzer şer'i diğer engellerin meydana gelmemesi lazımdır.
 
2. İttifakla Yapılan Takas:
 
Her iki tarafın karşılıklı rızası ile yapılan takastır. Bu şer'i bir engel olmadığı takdirde caizdir. Borçlann cinsinden ayn olsun isterse olmasın,
sıfatları birbirine uysun uymasın, haklardan birinin ayn ötekinin deyn olması arasında da hiçbir engel yoktur.
 
3.  Caiz Olmayan Takas:
 
Anlatılan olan her hangi şartlardan birisi meydana gelmezse o zaman takas caiz değildir.
1. Sarf: (Nakidlerin birbiriyle değiştirmesi): Takas, sarf akdi meclis sona erecek olursa, o zaman sarf yapanların borçları arasında yapıldığı takdirde
batıl olur. Bu şekilde ki olan sarf batıl olduğu gibi, onunla her hangi bir borç da meydana gelmez. Bunun için takas da caiz değildir. Bundan başka
takas sahih olur. İster sonraki bir borç mukabelinde olsun, ister önceki bir borç mukabilinde olsun, ister de tazminat altında bir kabz yoluyla
mecliste kendisinden alacaklı kişi üzerinde borçlu için sabit olan bir borç mukabelinde olsun. Tüm bu şekillerde takas gerçekleşir. Bir kişinin başka
bir kişiden on dirhem alacağı varsa, borçlu olan kimsede on dirhem mukabelinde kendisine bir dinar satacak olsa bu sahihtir. Zira akdi bu borca
izafe ettiği için aynı akitle takas meydana gelmiş olur. Zira kişi dinarın bedelini on dirhem olarak etmiştir. Aynı zamanda dirhemlerin kabzı da, kabz
edilerek belirlenmesi de vacip değildir. Zira kabz yoluyla belirlemek nesie faizinden uzak kalmak içindir.
Sakit olan bir borçta ise faiz meydana gelmediği için icmaen bu sahihtir. Fakat faiz akibetinde tehlikeli olan borçta gelir yani aynı zamanda borç

olan dinarlar ile değiştirme şeklinde olursa böyle bir tehlike meydana gelmediği için sahihtir. 
[29]

On dirhem borcu olan kişi; alacaklısına bir dinarı, -üzerindeki on dirhem mukabelinda alması kaydını öne götürmeden- on karşılığı diye satsa aynı
zamanda bu dinarı teslim eden; semen olan on dirhem arasında takas yapsalar istihsan olarak bu caiz olur. Zira mukabeleri kabz suretiyle birinci
akit Fesh olmuş olur. Aynı zamanda borca izafe edilerek bir başka sarf akdi meydana gelmiş olur. Zira bunlar akdin mucibini tağyir ederek eski akdi
Fesh etmiş ve bir başka akit meydana getirmişler. Eğer satışı ilk semenden daha fazla bir semen ile yenileyecek olursa da yine durum öyle olur. Şu
halde bu takas ilk akdi feshi ihtiva etmekte ve bu fesih iktızaen sabit olmaktadır. Bu her iki durum evvelki takas ile alekardadır. Eğer borç sarftan
sonra meydana gelmişse, örneğin; bir dinarı bir başka kişiye on dirhem mukabelinde satsa, dinarı satın alan kişi de onu satan kişiye sarf meclisinde
on dirhem mukabelinde bir elbise satsa ve elbiseyi ona teslim etse daha sonra da o mecliste dinarın karşılığı olan on dirheme karşılık elbisenin
mukabelesi olan on dirhemi takas etseler bu meselede iki rivayet vardır: En doğrusu takas sahih olur. Zira birinci akit, bunlar takasa götürdükleri
için iktizaen fesh olmuştur. Eğer mutlak bir borç mukabelinda bir aynın satılması suretiyle sarf akdi meydana gelse ondan sonrada borçlunun
alacaklısı üzerinde tazminat altında kabz yoluyla ve o mecliste bir alacak sabit olsa, mukabeleri rızaya girmeyerek o zaman zorunlu olarak takas
meydana gelir. Nasıl ki a acaklı kişi, kendisine borcu olan kişiden semenin mislini karz olarak alsa veya ondan gasbetse, yine durum aynıdır. Zira
kabz sabit olmuştur.
2. Selemin Re'sumali (ücreti) ile takas: Hanefi, Safı ve Hanbelilere göre selemin re'sumali ile Öteki borç mukabelinda mutlak olarak takasın sahih

değil demişlerdir. 
[30]

 Bu borç ister selem akdinden sonra meydana gelsin. İster selem akdinden evvel meydana gelsin, ister her iki tarafların
rızaları olsun, sahih değildir.

3. Müslemün Fih (üzerinde selem akdi yapılan mal veya menfaat ile takas: İmam Muhammed'in el-asl adlı eserinde: 
[31]

 Şöyle demektedir:
Müslemün Fih'te takas sahih değildir. Örneğin: Bir kişi bir kilo buğdayla selem akdi yapsa, sonra da bir başka kişi yine bir Buğdayda selem akdi
yapsa ve her ikisinin de süresi aynı olsa, sıfatlan da farklı veya bir olsa bunların takası sahih değildir. Zira bu kabz edilmemiş bir şeyin satışadır.
Onlardan her biri bir kilo buğday veya her hangi bir şeyi kabz etmiş değildir. Onun mukabelinde satın aldığı şeyde onun üzerinde bir deyndir.
Halbuki onun ancak kendi Resulmalini veya üzerinde selem yaptığı selemeni alması caizdir. Eğer bunlardan önce olanı selem, diğeri karz olursa,
herhangi bir durumda bunların takasları caiz değildir. Zira mukassa da eşitlik şarttır. Bunlarda eşitlik yoktur. Birisi vadelidir, ötekide acildir,
bilindiği gibi acil vadeliden iyidir. Fakat selemin vadesi meydana gelse o zaman onlar arasında takas caiz olur. Eğer bunlardan birisi selem, öteki ise
karz olursa, yine aralarında mukassa olmaz.
4. İkale (Fesh) olduğu zaman selemin re'sumalin hükmü müslemün Fih hükmü gibidir. Müslein Fihte (üzerinde selem akdi yapılan mal veya
menfaat) mukassa caiz olmadığı gibi, ikaleden sonra selemin re'suma-linda da mukassa caiz değildir. Bu durumda bütününü kabz etmedikçe

müslemünileyh (satıcı) den Re'sumali ile her hangi bir şey de satın alamaz. 
[32]

Zira peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sen kendi seleminden veya re'sumalinden başkasını alma." İbni Ebu Şeybe bunu Abdullah b. Amr'dan rivayet etmektedir. E-bu Davud ve İbni Mace



ise merfu olarak şu şekilde rivayet etmektedir:

Her kim herhangi bir şey hakkında selem yaparsa, onu başkasına kaydırmasın. 
[33]

Şu halde ikale yani Fesh esnasında bu şekilde yap demektir. Zira artık o mebi'ye benzemiş olmaktadır. Onun için kabzdan evvel ondan tasarruf helal
değildir.
5. Cumhur, faiz şüphesi taşıyan bir şeyin haram olduğuna kanidirler. Örneğin:
Beraberinde menfaat güdülen her bir karz (borç verme) haram bir ribadır."
Yine Fakihlerin ittifakıyla kabul edilmiş sedd-ü'z-zerai'yani harama giden yolları kapama prensibiyle amel ederek bu usulü kabul etmişlerdir.
Bununla beraber ne kadar ilkenin boyutlarında ve ilkeyi uygulamalarında ihtilafları olmuş ise de, yine bu meselede yani ilkesi ile amel ederek
ittifak etmişlerdir. Bu kıyasa göre eğer takas her hangi bir şekilde ribayı meydana getirirse, o zaman takas caiz değildir. Malikilerin açıkladığı gibi
vadeli satışlarda bunların bazı misalleri şöyledir: Bir kişiye vadeli on dirhem karşılığında on irdeb yiyecek satacak olsa ve bu yiyeceği alıp ondan
fayda gördükten sonra kendisine satan kişiye on dirhem ile satın aldığı türden yirmi irdeb satsa ve ona on takas yapacak olsalar, caiz olmaz. Zira
kendilerinden istifade ettiği on irdeb yiyecek vermiş, sonrada yirmi irdeb almıştır. Semene karşılık semen ise kaldırılmıştır. Zira bu bir takastır:
Onun için burada beraberinde bir menfaat sağlayan bir kabz söz konusudur. Şimdi de kullanılan bir Mısır irdebi 198 litre veya 156 kg.'dır. Mısır
veya Arap irdebi ise 66 litreye tekabül eder.
 
4. Mukassa Dair Hükümleri
 
Burada Hükümden maksad, bir şeyden ortaya çıkan sonuç veya onun gereğidir. Takasın sebebi iskattır. Fakat kökten iskat değildir. Ödeme
manasına gelen yani bedel mukabelinde bir iskattır, bedel ise diğerinin hakkını iskat etmesidir. Nitekim ibra şartı ile talakta da durum aynıdır. Talak
da ibrada bu konuda ayrı birer istatırlar. Her bir öteki mukabelinda iskat olurlar. Şu halde takasda ivezlik manası vardır, O zaman ondan iskat
meydana gelmektedir. Malikilere göre mukassanın manası ibra ve ivalaşmadır. Bu ödeme ise karşılıklı rıza olmak şartıyla cebren meydana gelen bir
iskattır. Hanefilere göre takas, borcun aslını götürmez, yalnız borcun istemesi caiz olmasa da, yine zimmeti işgal etmektedir, borcun bağışlanması
caiz olduğu gibi, takastan sonra ibra İs-katı yolu ile borçtan ibra caizdir. Bu konuda borcun miktarından tenzilat da caizdir.
Bir kişi başka bir kişinin borcunu insaniyet olarak ödese alacaklısı borçluyu iskat yoluyla ibra etse ödemeyi yaptığı kimseye rücu eder. Fakat bu iş
çok garib ve bedi bir iştir. Zira bir kimse alacaklısına borcunu ödese veya o borçta onunla takas yapsa; bundan zimmetini arındırdığı manası
meydana çıkmaktadır. Yoksa sadece bu borcun kendisinden istenmesini önlemek için değildir. Hanefüerden başka cumhura göre şöyledir:
Mukassada eşitlik olduktan sonra, her iki borcuda iskat eder. Şayet oralarında fark varsa az olan borç miktarı diğerinden sakıt olur. Şu halde
zimmetler iskat ibrası ile ibra olur. Yalnız isteme ibrası ile ibra değildir. Borcun helak ve kayb olma tehlikesi olduktan sonra aynın borçtan
üstünlüğü olması, her vakit için devam eden borçta ortaya çıkar, sahibi tarafından ayn ile ödenip bu şekildeki ödemenin gerçekleştiği sabit bir
deynde bu, söz konusu olmaz. Şayet Ödeme ile Ödeyenin zimmetinde bir borç sabit olduğu görüşünü kabul edecek olsak ve bu durumda birbirine
benzer ve birbiri ile karşı karşıya gelen iki borç olarak kabul etsek ne için borcun aslı kökten gitmiyor da yalnız bu ödeme ile borcun talep edilme
hakkını sakıt olarak kabul ediyoruz.
Takasın nakz edilmesine dair bir yola baş vurmak sahih olmaz. Zira borç ortadan kalktığı zaman artık nakz edilmesine imkan yoktur. Fakat sağlam
takasın meydana geldikten sonra, alacaklılardan her hangi birisini, borcun tamamını almaya sahib kılmayacak bir durum meydana gelse, o zaman
takas nakz olabilir. Nasıl ki takasın yapılmasından sonra borçlardan her hangi birisinin zail olmasını meydana getiren bazı hususlar meydana gelir.
O zaman da bunun için yine nakzedilmiş olur. Birinci misali şudur:
Karz yoluyla bir kimseden bin dinar alacağı bulunsa ondan sonra bu karz alan kişi kendisine karz veren kişiye sağlığı halinde örneğin vadeli olarak-
bir dinara bir halı satsa ondan sonra karz alan bu kişi hastalansa ve karzınm vadesi gelse ve onun üzerinde ödeyecek borçlan varsa, takas
gerçekleşir. Şayet bu takdirde ölse bu durumda alacaklılar ödemesi gereken halının karşılığı olan değerde müşteriye tabi olurlar. İkinci misal ise:
Vekilin alıcıya borcu varsa satın alanın bedeli takas olur.
 

ELLİ İKİNCİ BÖLÜM
 

VAKIF
 

(HAYIR)
 
Vakfın tarifi: Vakf haps etmek, sebil kalmak ve bir şeyi durdurmaktır.
İstılahı manası ise şöyledir: Bir malın menfaatinin halka tahsis edilerek mülkiyetinin ferdi olmaktan çıkarılması ve o malda baki kalmakla
beraber, eli çekip mubah bir cihete durdurmasına denir. İnsanların hesaba çekilmek için kıyamette alıkonulacakları yere "mevkıf denilmesi de
burdan gelmektedir.. Bundan sonra da vakf mesderıdır ismi meful olan "mevkuf manasına kullanılması meşhur olmuştur. Alıkoymak demek vakf
demektir. Hatta Fas'ta vakıflar vezirine (bakanına) vezi-rü'1-Ahbas (haps edilmiş, alıkonulmuş şeyler Bakanı) denilmektedir, Bunun, biraz daha
izahınım yapsak yaran inşaaîlah olacaktır.
Vakf' Arapça bir kelimedir. Cem'isi vukuf ve "evkaf gelir.
Manası: Sahibi tarafından dini şartlara uygun olmak şartıyla hayırlı bir işe hayır ve hasenata bırakılan mal mülk demektir. Türkçe de hayırlı işlere
bırakılmış satılmamak şartıyla hayırlı bir iş için bırakılmış elemektir. Kur'an ve sünnet, vakfın meşruiyetine delalet etmektedir: Vakfın Kur'an'dan
delili şu ayetlerdir:
Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) infak edip (harcamadıkça) siz birre (en iyiye-asıl iyiliğe) eremezsiniz. Maamafih, her ne in-fak eylesiniz Allah

onu hakkıyla bilir. 
[34]



Enes b. şu şekilde rivayet etmiştir.
(Üvey babam) Ebu Talha. Rasulullaha gelerek dedi ki:
Ey Allah'ın Rasulü Allah teala kendi kitabında 'siz sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe (yani Birre) ermiş olamazsınız' buyuruyor.
Mallarımın bana en sevgili olanı da Beyrahadır.
Ravi Enes b. Malik şöyle diyor:
Beyraha mescidin karşısında bir bahçe idi. Rasulullah, bu Beyra-ha denilen bahçeye girer, orada gölgelenir ve onun içindeki güzel sudan içerdi. İşte
bu Beyraha beyçesi aziz ve celil olan Allah ve onun Rasulü yoluna sadakadır. Ben bu sadakanın hayrını ve ahiret azığı olmasını ümit ediyorum. Ey
Allah'ın rasulü! Sen bu bahçemi, Allah'ın sana gösterdiği yere sarf et.
Güzel, ey Ebu Talha! Bu sahibine kazanç getiren bir maldır. Biz bu malı senden kabul ettik ve onu tekrar sana verdik. Sen onu en yakın

akrabalarına sarfet. Ebu Talha onu akrabaları üzerine sadaka yaptı, akrabaları arasında Ubey b. Ka'b ve Hasan b Sabit de vardı. 
[35]

Vakfın meşruiyetine delalet eden ayetlerden ikincisinin manası şöyledir: "Ne iyilik yaparlarsa asla karşılığı kab olmayacaktır. Allah sakınanları

bilendir.
[36]

 ayetin metninde geçen hayr geneldir ve tüm hayırlara şamildir. Aynı zamanda vakıf da hayırlardan birisidir. Vakfın meşruiyetine
delalet eden hadislere gelince, bu konuda bir çok hadis varid olmuştur. Onlardan bazıları şöyledir:
Adem oğlu öldü mü üç şey müstesna, ameli kesilir. Cari bir sadaka, kendisinden sonra kendisi ile faydalanılan bir ilim, yahut kendisine dua edecek

salih bir evlad. 
[37]

Hadiste belirtilen devam eden sadaka alimler tarafından vakfa hami edilmiştir. İyi bir evlat; Allah'ın ve insanların hukukunda riayet e-den evlat
demektir.
İbn Ömer şöyle rivayet etmektedir: Ömer b. Hattab, Hayber'de bir araziye nail olmuştu. Bir gün bu arazi hususunda kendisiyle istişare etmek için
peygambere geldi ve "Ey Allah'ın Rasulü! Ben hayberde bir araziye sahip oldum ki kendi nazarımda ondan daha kıymetli bir mala kesinlikle rast
gelmemişimdir. Bu mal için bana ne emredersin? diye sordu. Rasulullah (s.a.v.) Eğer istersen aslını hapsedersin. (Vakfedersin) mahsulünü de
sadaka yaparsın' buyurdu. Ömer onun kökünü ve aslını alınıp satılmamak, miras almamak ve hibe edilmemek üzere tasadduk etti. Gelirinden de
fakirlere, hısımlara Mükatib (kendi hürriyetini satın alma mukavelesi yapmış olan) kölelerin hürriyete kavuşturulmasına. Allah yolundaki işlere,
yolculara, konuklara tasaddukta bulundu. Onun mütevelliliğini üzerine alan kimsenin adete göre içerisinde yemesinde ve başkasına da
yedirmesinde, kendisi ondan mal edinmemek şartıyla bir vebal ve günah olmayacaktır.
İbn Şirin, vakf edilen mal hakkında onu kendine mal edinmeksizin başka yerlere sarf edilebilir demiştir.

Hayber Feth edilip de araziler taksim edilirken Hz. Ömer'in bu vakfı, islamda yapılan ilk vakıftır. 
[38]

Vakıf sahabiler arasında yaygındır. Hatta Ca'bir, sahabilerden servet sahibi olup da vakif yapmayan hiç kimse yoktur, demiştir. İmam Şa-fiide
'Kulağıma geldiğine göre Ensar'dan seksen sahibi haram olan (vakıf) sadakalarla tasadduk etmişlerdir' demiş. "Ömer (r.a.) ile ilgili bu hadis'i şerife
vakfın meşru olduğu hususunda delildir. Bu, vakfe dilinde tasarrufun yasak olduğuna da delildir. Zira habsın manası engellemek, men etmek
alıkoymaktır. Şu halde ayn'm mülk olmasını yasak ve men eder, bir de temliki bir tasarrufa kesinlikle manidir. Fakat dikkat edile cek olursa bu
Hadis-i Şerif, vakfedilen malın vakfedenin mülkiyetinden çıkacağına delalet etmemektedir. Onun için imam Hanif Vakfın tarifini şöyle yapmıştır:
Vakıf, vakfın mülkü hükmünde kalmak üzere ayn'ı hapsetmek ve menfaatini bir hayır yoluna tasadduk etmektir. Bu kıyasa göre vakfedilen şeyin
vakfeden şeyin vakfeden kimsenin mülkiyetinden zail olması ve ayrılması lazım gelmez. Ondan rücü etmesi sahih olur. Satışı da caiz olur. Çünkü
Ebu Hanife'ce daha kabul edilen kavle göre vakıf, ariyet gibi lazım olmayan caiz bir akiddir. Fakat vakfın lazım (bağlayıcı) olması için, şu üç
şartlardan birisiyle meydana gelir.
1. Velayet sahibi olan hakimin buna hüküm verirse o zaman vakıf lazım olur.
2. Vakf edenin Ölümüne talik etmesi ve vakf edenin: Ölecek olursam evimi filan şeye vakf ettim, demesi gibi o takdirde buda ölümden önce
olmamak üzere terikenin üçte birinden misali vasiyet gibi lazım olur.
3. Mescide vakf edip mülkümden ayırması ve orada namaz kılınmasına izin vermesi, ne kadar bir kişi o carniide namaz kılacak olursa, İmam-ı
Azam'a göre artık o caminin mülkü vakf edenin mülkiyetinden zail olur. Zira her şeyin vakfı teslim ile meydana gelir. Caminin teslimi ise orada
namaz kılmakla meydana gelir.
Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre vakıfla ilgili bir hakim kararı olmasa ve öldükten sonra vasiyet şeklinde bir kural olmasa da yalnız
"vakfettim" sözü ile vakf gerçekleşir.
Hanefi alimlerinden Ebu Yusuf un kavlide böyledir. Ona göre vakıf söylemekle sahih olup mülkiyeti Vakfedenin elinden çıkar, isterse o mal
sahibinin elinde bulundursun, vakfın ikinci tarifi ise şöyledir: cumhura göre: Ebu Yusuf ile Muhammed'e Safilere ve daha sahih kabul edilen
Hanbelilere ait olan tarifi:
"Kendisi ile faydalanmak mümkün olan bir malın aynında, vakf edenin de başkasının da tasarruflarına son verip aynı bakî kaldığı halde Allah'a
yakınlık maksadıyla gelirini mubah ve var olan bir harcama yerine hapsetmektir."
Buna göre mal, vakfedenin mülkiyetinden çıkar ve yüce Allah'a mülk olmak Hükmü üzere haps edilmiş olur. Şu halde vakfedenin mülkiyetinde

kalmadığı gibi başkasının mülkiyetine de gitmez. 
[39]

Vakfedilenin gelirini de vakıf cihetine teberru edilmesi lazım olur. Bu yapanlar görüşlerine iki delil gösterirler:
1. İbn Ömer'in rivayet ettiği hadis
2. İslamın doğuşundan  bu ana kadar ümmet çeşitli malların hayır yollarına vakf edilmesi şeklinde sürekli olarak amel ede gelmiştir ve bu mallarda
da vakfedenin de, başkalarının da tasarrufu men edilmiştir.
 
İslam Tarihi'nde Cami İçin ilk Vakf Edilen Arsa:
 



Resulullah (s.a.v.) Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra bir mescid yapmayı emretti. Neccar oğullarına ait bir arsa vardı ki Mescid için çok
uygun görülüyordu. Efendimiz Neccar oğullarını çağırıp onlara şöyle teklifte bulundu. - Ey neccar oğullan! Şu boş arsanızı bana para karşılığında
satmaz mısın? Onlarda: Hayır, vallahi biz onu para karşılığında satmayız. Fakat Allah için onu bağışlarız, diye cevap verdiler. Onların bu bağışına
Resulullah (s.a.v.) efendimiz çok sevindi. Onlara dua etti ve sözü edilen arsa üzerin bu gün Revza'i mutahharanm bulunduğu mescid-saadeti inşa
etti. İşte bu arsa cami için ilk vakf edilen bir arsa olarak çok büyük bir kıymet taşımaktadır. Vakıf: Hali vakti yerinde olan zengin Müslümanların,
menfaati asla kendilerine geri dönmeyen sevap ve rıza-i Bari uğruna -gelir getiren ve sistemin nasıl çalışacağına dairde kayda bağlanan vakfiye- ile
tesbit edilen menkul, veya gayri menkul müesseselerdir. Hz. Peygamber (s.a.v.) mübarek şahsına ait olan Fedek ve Hayber hurmalığının gelirlerini,
ümmetinin fakir ve yolculara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıyla başlayan vakıf geleneği, vefatından sonra da devam etmiştir. Müslümanlar bu
geleneği çok daha geniş sahalara yaymışlar. Asırlar boyu sistemli bir şekilde geliştirip islam medeniyetinin bir şubesi olma vasfını
kazandırmışlardır. Vakıf yapan kimse de, yani vakıfta bazı şartların mutlaka bulunması lazımdır. Her vakıf nasıl ve ne şekilde idare edileceğini,
gelirin hangi maksatlarla kullanılacağını gösteren bir "vakfiyesi" vardır. Vakıflar cami, mescid ve sair dini bir vazifenin yerine getirilmesi için
kütüphane ve islami ilimlerin okunup okutulduğu müesseseler için hastahane, şifahane ve talebe yurtlan gibi içtimai müesseseler için çarşı, han,
dükkan ve diğer iktisâdi faydalar için yapıldığı gibi hayvanlara şefkat için yapılanlardan tutun da, hayatın bütün sahalarını içine alan sayısız ve
çeşitli vakıflar kurulmuştur. Bunlar gibi genç kızlara çeyiz hazırlanması için, ev eşyası kırdığı için sıkıntıya düşen hizmetçilere yardım maksadıyla
kurulan vakıflar da vardır. Günümüzde ise çok daha faklı alanlarda, çok daha değişik maksatlarla kurulan enteresan vakıflar vardır ki, bunlar
konumuzun dışındadır. Zira biz burada vakfı, sadece islami ölçülere göre sağlıyoruz. Zaten esas itibanyla vakıf, islami bir müessesedir. Bu açıdan
Müslümanlann vakıflara sahip çık-malan gerektiğini, maksat ve gayeleri dışında kullanılmaması hususunda titizliğini, maksad ve gayeleri dışında
kullanılmaması hususunda titiz davranmaları icab ettiğini hatırlatmak isteriz. Zira günahı ve vebali büyüktür. Nitekim, silsile-i sadat Hazreti'nin 33
ve son halkasını teşkil eden Süleyman Hilmi Silistrevi (k.s.) Hazretleri"nin bu husustaki ikazları şöyledir:
"Vakfedilen mala; sahibi Hakiki cenab-Hakk sahib'i mecazi insandır. Vakfeden; bu malı hakiki malikine teslim ettim. Bıraktım demek istiyor. (Bu
bakımdan sü'i istimale uğrayan) vakıfta davacı: Varis-ı Resü-lullah dava vekili, Fahr-i alem (s.a.v.) hakim: Cenab-ı Haktır. Vakfa musallat
olanların hali perişan olur."
Süleyman (a.s.), kendisine postalık yapan Hüdhüd kuşunu gücendirdiği bir gün; Hüdhüd, Hz. Süleyman tehdit makamında, 'vakıflardan topraklar
alır mülküne serper ve saltanatını yıkarım1 dediği rivayet olunmuştur. Cumhura göre vakıf sünnettir. Hanefilere göre ise vakıf mubahtır. Zira kâfir
kişiden yapılan vakfın caiz olacağı bunun delilidir. Fakat nezir (Adamak) yoluyla olsa o zaman vacibtir. O zamanda vakf edilen onun parasını veya
ayn-ı tasadduk eder. Eğer usûl ve Furü gibi kendilerine zekat verilmesi caiz olmayan kimselere vakfedecek olursa, şeriat Hükmü gereğince bu vakıf
sahih olur. Zira bu şekildeki olan vakıf ehil kimselere tarafından yerinden meydana gelmiştir. Fakat bu şekilde bir vakıfla yapılan adak sakıt olmaz.

Bir de bunlara kefaret ve zekatı verecek olursa, sadaka olarak yerine geçer. Fakat bu zekat yahut kefaret onun zimmetinde kalır. 
[40]

Muhammed b. el-Hasen ve Şafiilerîe Hanbelilere göre vakıf sahih olduğu zaman lazım ve bağlayıcı olur. İkale ile ve başka yolla Fesh etmesi sahih
değildir. Vakf edilen ayn üzerindeki mülkiyeti de kökten gider.
Zira Resûli Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Dilersen onun aslını habs edersin ve gelirini tasadduk edersin, hibe, satılmaz ve miras da bırakılmaz." Bu kıyasa göre vakıf sadaka ayarmdadır.
Onun için öteki sevaplarda olduğu gibi kendisi için vakf edildiği cihete teslim edilmesi gibi şer'i sonuçlann meydana gelmesi i-mam Muhammed'e
göre paylaştırılması mümkün müsa olan malın vakfı caiz değildir. Zira imam Muhammed'e göre vakf sadakadır.
Zira Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Onun aslım tasadduk et. O satılmaz, hibe edilmez ve miras olunmaz."
Muşa: Şayi hisseleri ihtiva eden ortaklaşa şeydir. Mesela: İki kimse arasında yarı yanya ortak olan bir mal müşa'dır. Başka bir tarife göre ise
şöyledir: Ortaklaşa olan bir maldaki yarım, dörtte bir, üçte bir gibi yaygm (şayi) hisselerden herhangi biridir. Hisselerden her biri, bu malın cüz'üne
yayılıp şamil bulunmuştur.
Hisse'i Şayia ise, ortaklaşa olan malın her cüz'üne yayılıp ve şamil olan sehündür. İmam Muhammed, mütevelliye teslimini şart kılmıştır.
Mütevellinin, vakfı teslim almasını da şart kılmıştır. Onun için İmam Muhammed'e göre taksim kabul eden şeyde şüyu, vakfı men eder. Ebu Yusufa
ise "vekeftu" yani "vakf ettim", demekle vakfı mülkünden çıkarır. Onun yanında şüyü'u yani müşanın taksimi caiz görür. Zira taksim, teslim
almanın tamammdadır. Zira kabz, bir şeyi alıp kendisinin malı etmek ve mülküne katmak (hiyaze) içindir. Bunun tamamı, taksimde ayrılabilen
şeylerdir. İmam Ebu Yusufa (r.a.) göre teslim almanın aslı şart değildir. Onun tamamlayıcısıdır. Zira ona göre vakf-azad gibi- mülkün ıskatıdır. Şu
halde şüyu 'azadı men etmez' Irak meşayihi bununla Fetva vermişlerdir. Malikilere göre vakıf sahih olduğu zaman lazım ve bağlayıcı olur. Bunun
için hakimin hükmüne lazım gelmez.
 
Vakfın Rüknü:
 
Hanefilere göre: Vakfın Rüknü sığadır. Bu da vakfın manasına delalet eden lafızlardır. "Benim bu arazim ebediyen miskin, fakir kişilere vakf
edilmiştir" demesi gibi. Bu konuda Ebu Yusufun görüşü ile amel edilmektedir, aynı zamanda da örf buna göre fetva verilmektedir. Bazı durumlarda
da zarureten vakf meydana gelir. Örneğin: Bu evin gelirini ebediyen Fakirlere vasiyet etmesi gibi, bu şekilde ev zaruri olarak vakıf olur. Zira onun
bu sözü, öldüğü zaman da "benim bu evimi filan şeye vakf ediyorum. Demesi gibidir. Cumhura göre vakfın rüknü dörttür.
1. Vâkıf (Vakfeden şahıs)
2. Vakfedilen şey (mevkuf)
3. Mevkufun aleyh (kendisi için vakfedilen)
4. Vakıf sığası.
Vakıf (Vakfeden şahıs) hayır için ehil olması gerekir. Yani baliğ, akıl ve hür olması lazımdır. Bir de kendi iradesiyle bu vakfı yapmak gerekir. Şu
halde çocuğun, delilin, kölenin ve zorlanılan kişinin vakfı sahih değildir. Bunlar gibi yine çocuğun ve delilin velileri de bunların yerine
mallarından vakf yapması da sahih değildir. Hastanın vakfı ölüm döşeğinde bulunan aynı zamanda hayatından ümidini kesen kimsenin malını üçte



birinden fazlasını vakf etmesi caiz değildir. Zira bu fazlasında varislerin haklan riayet edilmesi içindir."
Sa'd b. Ebi Vakkas'tan şöyle rivayet edilmektedir. Veda haccmda ölüme yaklaştığım bir hastalıktan dolayı Resulullah (s.a.v.) benim ziyaretime
geldi. Ben dedim ki:
Ey Allah'ın Rasulü! Görmekte olduğunuz şu hastalık, bende bu dereceye varmıştır. Ben servet sahibiyim. Bir tek kızımdan başka da varis olacak
kimsem yoktur. Bu bakımdan malımın 2/3'sini tasadduk edeyim mi? Hayır, tasadduk etme! Yarısını edeyim mi? Hayır! 1/3'ini tasadduk et. Hatta
1/3 de çoktur. Ey sa'd! Senin varislerini zengin bırakman, onları muhtaç ve halka (sadaka için) ellerini açar bir halde bırakmadan daha hayırlıdır.
[41]

Sefillikten ötürü hacr altına alman bir kişinin vakfı sahih olmadığı gibi. İflas eden bir kişinin vakfı'da sahih değildir. Zira bunların mallarında
tasarruf etme yetkileri yoktur. Bunun için bunların teberru yapması caiz olmadığı gibi mallarını onlara teslim etmek de caiz değildir. Zira bunda
müflisin ve sefihin alacaklarının maslahatı vardır.
Allahu Teala şöyle buyurmaktadır:

"Sefihlere, Allah'ın sizin için geçim kaynağı olarak kıldığı mallarmızi sakın vermeyin!" 
[42]

İmam Şafii sefih kelimesini 'Malını haram yollarda sarf eden israfçi bir kişi, olarak tefsir etmiştir. Allah Teala'nm; "Allah'ın sizin için geçim
kaynağı olarak kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyin" sözünden mak-sad, o malların müslümanların tasarrufunda, onların geçim kaynağı
olduğudur. Allah Teala bu ayette malı -Sefihlerin malı olduğu halde, fakat sefihlerin velisine nisbet etmiştir. Zira onların mallarını velilerin tasarru-
fundadır. Veliler onların mallarını çalıştırır ve aynı zamanda da sefihlerin ihtiyaçlarını gördükleri gibi de onların mallarını da muhafaza eder.
Ka'b b. Malik şöyle rivayet ediyor:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Muaz b. Cebel üzerine hacr koydu ve onun malını borçlarından ötürü sahi, alacaklılara dağıttı. Satılan mal, borcun 5/7 ine

tekabül etti. Hz. Peygamber, alacaklılara' artık sizin için bundan fazlası yoktur, buyurdu. 
[43]

Şafii mezhebine göre 'kafirin vakfı cami için de olsa, dahi geçerlidir. Zira bu konuda ittikadımıza göre amel edilir. Şu halde kafir, vakfı hayır
olarak ne kadar inancı olmazsa bile yine vakfı sahihtir. Zira kafir teberrua ve sevaba ehildir. Bir de vakıf olsun veya diğer hayırlar olsun, sahih
olabilmesi için, niyet şart değildir. Fakat niyetin sahih olması için, müslüman olmak gerekir. Bir de kafirin verdiği sadaka ve harçlığa mukabil,
dünyada mükafatı verilir, (örneğin: dünyada işi rast gelmek, ona sıhhat, evlat ve mal gibi şeyler ihsan edilir) Fakat ukbada ve alemul berzah da
kesinlikle onlar için hiçbir sevab yoktur.
Zira ResûM Ekrem (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmaktadır:
Bu konuda peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Elbette Allah Teala, müminin hiçbir iyiliğini karşılıksız bırakmaz. Dünyada (Evlat , sıhhat
ve mal ihsan ederek) karşılığını verir ve ahirette de onu mükafatlandır. Kafire gelince; Allah için yaptığı iyilik ve hasanatlann karşılığını dünyada

(Evlat, sıhhat, mülk, mal olarak) verir, ahirette gidince kendisinin mükafatlandırılacağı bir iyiliğine rast gelmez. 
[44]

Başka bir hadiste ise şöyledir:
"Müminin mükafatları hem dünyada hem de ahirette Allah teala verir. Kafire gelince Allah için yaptığı iyiliklerin karşılığını hızlandırarak ve
tezleştirerek yalnız dünyada verilir."
2. Mevkuf (Vakf edilen şey) bunun da bir takım şartlan vardır:
a) Vakf edilen malın zatı ve belli olması gerekir. Şu halde her hangi bir şeyi zatı değil yalnız kân veya menfaatim vakf etmek sahih değildir. Bu
menfaat ve kar ister sürekli olsun, ister geçici olsun fark etmez. Örneğin; evin içinde sürekli veya iki sene olarak oturmayı ya da bundan kira gelirini
vakf etmeyi şart koşmak sahih değildir. Bu bizim konumuz-daki olan vakftan sayılmaz. Bu aynı zaman da normal sadaka veya yardımlaşma
kısmındadır. Zira menfaat asla tabi ve bağlıdır. Eğer bir mülkün aslı kişinin aslı kişinin mülkiyetinde kalırsa onun menfaati da aynı kişinin
mülküdür. Bunun için menfaat vakfedilerek aslında ayrı kalmaz. Bir de vakf edilen mal belli olmazsa yine vakıf gerçekleşemez, örneğin: İki
arabasından veya iki atımdan birini belli etmeden vakf eden kişinin vakfı gerçekleşmez. Zira vakf edilen mal meçhuldür. Bu şekildeki olan vakıf
hakikaten uzak olduğu için, şaka kısmında sayılır.
b)  Vakf edilen malın menfaati günaha sebep olan ve günahı getiren bir mal olmaması şarttır. Şu halde gayri meşru aletlerin vakf caiz değildir. Zira
vakıf insanı Allah'a yaklaştıran bir sevap ve hayır işidir. Günah ise onun aksidir.
c) Mevkufun vakf edenin mülkü olması gerekir. Bunun için insanın elinde olmayan bir malı vakf etmesi geçerli değildir. Hür bir insanın kendisini
vakf etmesi de bu kısmındadır. Zira kişinin nefsi, kendisinin mülkü değildir. Zira kişinin mülkiyeti Allah'a aittir. Bina için veya ziraat için elverişli
olmayan bir arsayı giyilmeyecek yırtık bir elbiseyi vakf etmek de sahih değildir. Zira vakf edilen malın menfaati gerekir.
d) Vakf edilen malın, gelir kaynağı devamlı olması gerekir. Vakf edilen şeyin, yemek ve gıda maddeleri gibi şeylerin vakfı sahih değildir. Zira öyle
şeylerde devamlı olarak istifade olmaz. Bitmesiyle yok olur. İstifadenin devamlı olmasından amaç; nisbi bir devamlılıktır. Ebedi değildir, Bunun
için, bir kimse hayvan veya araba vakf ederse bunlann vakıfları sahihtir. Ne kadar bunlann vakıfları devamlı olmaz; zira hayvan Ölür. Araba
bozulur. Fakat bunlardan istifade nisbi olduğu için devamlı sayılır. Bir anda yenilip tüketilen yiyecekler ve benzerlerini vakf etmek caiz değildir.
Fakat bunlar sadaka olarak verilir. Vakfın sahih olması için ebedi gelir getirmesi gerekmez. Çünkü hayvan hastalanabilir. Arabada trafik kazasında
heder olabilir. Vakf edilen maldan derhal gelir sağlamak gerekmez. Bunun için bir hayvan yavrusu vakf edilirse, Onun vakfı sahihtir. Zira ileride o
hayvandan faydalanılabilir. Akarların (taşımazların) vakfı sahihtir. Bunlar ister çeşmeler, ister kuyular, ister ev, ister ticarethaneler, ister arazi olsun
gelir getiriyorlarsa veya ileri de getirmeleri mümkünse vakf edilebilirler. Zira hem Kur'an hem sünnet, hem de ashabın fiilleri bunun caiz olduğuna
delalet etmektedir. Sahabeler'den imkanı olup da vakıf etmeyen kimse yoktur. Sahabelerin yapmış oldukları vakfın çoğu zaman arazi, ev ve
kuyulardan ibaret idi. Menkul (taşınırların) vakfı geçerlidir. Araba, savaş aletleri hayvan, elbise, mutfak eşyaları, kitaplar, kilim ve halı gibi menkul
malları vakf etmek sahihtir.
Zira bu konuda Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kim Allah'a iman ederek ve vadini tasdik ederek Allah için bir at vakf ederse; kıyamet gününde, o hayvanın yediği içtiği, tersi ve idrarı vakfedenin

sevap terazisine konacaktır. 
[45]



Halid'e gelince; sizler Halid'e zulmediyorsunuz. Halbuki o zırhlarını ve bütün savaş aletlerini Allah yolunda vakfetmiştir. 
[46]

Ortak bir malın vakf edilmesi: İsterse bu mal menkul olsun ister gayri menkul olsun fark yoktur. İster ortaklardan biri, ister hepsi vakf vakf etmiş
olsun yine sahihtir, fark yoktur. Bu mal ne kadar birbirinden ayrılamayacak bir şekilde karışıksa yine onların vakfı sahih olur.
Zira İbn Ömer şöyle rivayet etmektedir;
Ömer (b. el-Hattab) Resülullah'a gelerek dedi ki: "Hayber (gazası sonunda, ganimet taksiminde) bana isabet eden 100 hisse, şimdiye kadar hiç

sahip olmadığım derecede güzel, ben onu tasadduk etmek istiyorum. -Aslını vakfet, mahsulünü de Allah yolunda tasadduk et! 
[47]

Hatib Şibrini. İmam Nevevi'nin "el-Minhac" isimli eserine yazdığı şerhte şöyle diyor: "Çeşitli asırlarda islam alimleri: Mescidlere sergiler ve
kandillerin caiz olduğunda görüş birliği içinde oluşlardır. Buna aykırı görüş belirten olmamıştır. Dinarlar, dirhemler ve süs eşyası olmayan şeyler,
yiyecekler, içecekler, mum ve buna benzer şeyler gibi ancak telef ve yok etmesiyle faydası meydana gelen şeylerin vakfı, fukhanın ittifakıyla sahih
değildir. Zira vakf aslının durması ve meyvesinin Allah yolunda fakirlere sebil yapılmasıdır. Bunlar devamlılık esasi üzere ondan faydalanmaya
imkan yoktur.
Malikilere göre yemeğin vakfı sahih değildir. Fakat kuyular, kabristanlar, mescidler, arazı, köprü, dükkanlar, yol, çeşitli bölgeler ki akarların vakf
edilmesi caizdir. Cumhura göre mutlak olarak taşınır malların vakf edilmesinin sahih oluğunda ittifak vardır. Zira onlara göre vakfın sıhhati için
ebedi olmasın da, geçici olmasın da fark yoktur. Bir de hayır için yapılması da, aile için yapılması da yine fark yoktur. Onlara göre kandil, mescid
araçları, elbise, hasır, kilim ve diğer eşyaların vakfedilrnesi sahihtir.
Hanefilere göre ise menkulün vakf edilmesini caiz değildir. Bina ve dikilen ağaçlar da bu kısımdadır. Fakat bu bina ve ağaçlar akardan olursa o
zaman onların vakfı caizdir. Bir de atın ve silahın vakf edilmeleri sahihtir. Zira bunların hakkında dair nass vardır. Kitapların mus-haflann, elbise,
örtüleri, cenaze araçları, kap-kacak, balta ve keser gibi dinar, dirhem, ölçülebilen, tartılabilen, eşyası ile beraber geminin kayığın vakf edilmesi
caizdir. Zira insanlar bu şekildeki olan şeyleri kıyasa göre vakf etmek şeklinde çoğunlukla kullanmışlardır.
İbn Mesuddan şu rivayet gelmiştir:
"Müslümanların güzel gördüğü bir şey, Allah katında da güzeldir. Bir de örf ile sabit olan, nass ile sabit olmuş gibidir. Şu halde binaların vakf
edilmesi artık bir örf haline gelmiştir.
 
3. Mevkufun Aleyh (Kendisine Vakf Edilen)
 
İki Kısma Ayrılır:
1) Kendisine vakf edilen kişi veya kişiler belli olduktan sonra hali hazırda kendisine mal edebilecek bir durumda olması gerekir. Örneğin şu halde
daha dünyaya gelmemiş hayvana veya bir çocuğa ya da ölmüş olan kimseye vakf etmek caiz değildir. Zira vakıf esnasında o şeyi temlik yapmak
şarttır. Bunun için islamla ilgili olan kitaplan ve mushafları müslüman olmayan bir kişiye vakf etmek sahih değildir. Zira müslü-man olmayan bir
kişi, bunları mülk edinmesi sahih değildir. Bir kişi kendi nefsine asaleten vakıf yapması da sahih değildir. Zira bunun bir anlamı yoktur. Bu tahsil-i
hasil'dan başka bir şey değildir. Bunun için böyle vakıf caiz değildir. Kafir belirli bir zimmi olursa, vakıf da masiyete vesile olmazsa, o zaman kafir
üzerine vakıf yapmanın caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Zira Zimmi'ye sadaka vermek caizdir. Eğer zimmiye vakıf yapılırken o zimmi de kiliseye
hizmet etmek için yapılırsa o zaman vakıf sahih olmaz. Zira kiliseye vakıf etmek gibidir. Muahid (anlaşmalı) ve müstemin (canım kurtarmak
şartıyla teslim olan) kimseye vakıf yapmak caizdir. Bunların üzerine vakfın sahih olması islam memleketinde kalmasına bağlıdır. Harbi kafir ile
mürted bir kişi üzerine vakıf yapmak sahih değildir. Zira şeriat harbi kafirin ve mürted'in yakalandıkları yerde öldürülmelerini emr etmiştir. Zira
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuştur:
Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasıdü olduğuna şehadet, namazı ikame ve zekatı da eda edinceye kadar insanlarla
muharebe etmekle emr olundum. Onlar bunları yapınca kanlarım benden korumuş olurlar. Ancak islam'ın hakkı mukabil olmak müstesna!

İnsanların (gizli işlerinden dolayı olan) hesapları da Allah'a aittir." 
[48]

Başka bir hadiste ise şöyledir:

"Dinini değiştiren kimseyi öldürün. 
[49]

2) Belli olmayan şey üzerine vakıf yapmanın şartları: Fakirler, medreseler ve benzerleri gibi belli olmayan şeyler için yapılan vakfın sahih olması
için günaha vesile olmaması gerekir. Bunun için vakfın geli ri, kfirlerin mabedlerine, havralarına, kiliselerine ve onların bakıcılarına vakf etmek
sahih değildir. Fitnecilere, yol kesicilere silah vakf etmek de yine sahih değildir. Şu halde alimler, kuralar, fakirler, mücahidler, mescitler, Kabe,
medreseler, Ölülerin kefenlenmesi, hastahaneler, islam ülkesinin sınırlarının muhafaza etmek için vakıf yapmak şer'an sahihtir. Aynı zamanda
müsteza etmek gibi işler için vakıf yapmak şer'an sahihtir ve aynı zamanda müstahaptır. Zenginler için vakıf yapmak caizdir. Onlar mülk edinmeye
de ehildir. Bir kişi bir evi vakf ederek; bu evin geliri zengin ve fakirlere vakf dese bu vakıf sahihtir.
Bunların anlamı:
a) Fakir: Kendisine zekat düşen kimseye denir. Miskinler vakfın gelirinden faydalanabilir. Zira onlar zekat alabilirler. Fakat geçimi babaların
tarafında karşılanan çocuklara, nafakaları kocası tarafından karşılanan kadına zekat bunlara gitmediği gibi, onlara vakfın gelirinden sarf etmek de
caiz değildir.
b) Zenginlik ise şöyledir: Kendisine malından, dolayı zekat gitmeyen kişi zengin sayılır. Bir kişi 'şu arazimin gelirim hayır için (veya hayır ve
hasanat için veya sevap olan hususlarda) sarf edilmek için vakf ediyorum1 derse, arazinin gelirinden vakıf yapanın akrabaları fayda görür. Eğer
bunun akrabaları olmazsa, zekat memurları hariç kendilerine zekat düşen altı sınıf ve müellefet'ul kulub fayda görür. Eğer bir kişi bunu 'Allah
yolunda vakf ediyorum' derse veya hayır için sevap için vakf ediyorum derse, bu vakfın gelirini 1/3'i gaziler, 2/3'i vakıf yapanın akrabalarına
2/3'ide mükellefet'ul-kulub ve zekat ehli olan diğer altı sınıfa sarf edilir. Fakat zekat memurlarına sarf edilmez. Fakihler, mescidlere nakışlar yapıp
onları süslemek için vakıf yapmanın sahih olmadığını belirtmişlerdir. Yine onlann belirtmesine göre kabirlerin tamiri için vakıf yapmakta caiz
değildir. Zira kabirlerdeki ölüler çürüyüp gittikleri için mal menfaatsiz bir yere sarf edilerek baş başa telef edilmiş olur. Bunun için bu zamanda



müslümanlann avamının yaptıklarına bugünkü alimler neredeyse çok güzel, diyecek kadar hoş görüp seslerini çıkarmamaktadırlar. Bugün halk,
zengin ve fakirlerden topladıkları malları, vakıfların geliriyle camileri süslüyor, nakışlar yapıyor, minberler ve mihrabı buyuruyorlar. Öyle şeyleri
yapmak israfla beraber Allah katında buğz edilen şeylerdendir. Bir de namaz kılanların kalp ve kafalarını karıştırdığını ve malı zayi etmek
olduğunu da biliyorlar. Sanki onlar şu ayeti görmemişlerdir:

"Müminler Felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu (Allah korkusu ve tevazu) içindedirler. 
[50]

Camilerin süslemesi israf kısmında olduğu gibi, kabirleri tamir etmek, kabirlerin üzerine zaviye ve türbe gibi şeyler yapmak da israf kısmında
sayılır. Bazı insanlar öldüklerinde kabirlerinin güzel ve büyük yapılmasını vasiyet ediyorlar. Bu şekildeki olan vasiyetler batıldır. Bu tür şeyler için
vakıf yapmak yine batıl olur. Hatib Şirbini Muğni'1-Muhtaç adlı eserinde şöyle diyor:
'Kabirlerin üzerine yapılan binanın yıkılması lazımdır. Zira öyle şeyler halkın mezarlığını daraltır.'Öyfe'binalann ister ev şeklinde olsun, ister kubbe
şeklinde olsun, ister mescid olsun onlann arasında fark yoktur. Hangi müslümanlann kabristanın da yapılan bu şekildeki olan binaların yıkılması
lazımdır. İmam Nevevî "el-Minhac" isimli eserinde şöyle demektedir. 'Kabirleri kireçlemek, kabir üzerine yazı yazmak ve kabir üzerine bina
yapmak mekruhtur. Allah için vakf edilen bir kabristanda öyle şeyler yapılırsa, bunların kadı tarafından kaldırılması lazımdır. Bir kimse tarlasında
ölülerin defni için müsaade eder ve içinde bir çok ölü defn edilirse vakıf etmiş olmaz. Zira "ben bu tarlayı ölülerin defni için vakf ettim" demezse
vakf etmiş sayılmaz. Bir kimse şu halıyı cami için olsun dese, bunun sözüyle bu halının vakfı gerçekleşmez. Bu ancak bir temliktir. Bunun caminin
sorumlusu, imamı veya kayyımı kim ise o halının kabul etmesi ve kabz etmesi gerekir. Bir kimse caminin ihtiyacını karşılamak için cami bakıcına
bir şey verirse, o şeyi harcamadan önce isterse o şeyi geri alabilir. Caminin arasında kıymet olmayan ot bulunsa o otu caminin sınırından dışarıya
atmakta bir beis yoktur. Fakat o şeyin kıymeti varsa o şeyin kimseye bedava vermesi caiz olmaz. Bir cami yıkılır ve tamiri olmuyorsa, vakfının
geliriyle camiye harcama yapılır. Vakıf malı lazım olmayan bir yere harcansa harcayan kimse zamin olur. Maliki ve Şafiilere göre vakıf malı
yıkıldıktan sonra bu şekildeki olan mal kendi halinde bırakılır, satılmaz. Hanbeli'ye göre satışı caiz olduğu gibi bunun gibi olan bir yere sarfı
caizdir. Vakıf malının eski haline dönmesi ümidi yoksa mescide de sarf edilmesi caizdir. Hanefi mezhebinde bu konuda bir metin yoktur. Fakat
Ebu Yusuf a göre "satılmaz" Muhammed'e göre ise "ilk sahibine döner" demiştir. Mezhep imamlan vakıf malının yıkıldıktan sonra vakf eden
kimsenin mülküne dönmediği konusunda ittifakları vardır. Bir zimminin kilise ve benzeri mabedler için vakıf yapmasına dair bir dava gelir
hükmünü sorulursa kilise ve harra için vakıf yapmasının caiz olmadığını cevap veririz. Fakat bize bu şekildeki olan dava istemezlerse, o zaman
onlann yaptıklan vakfa karışmayız. Onlan kendi dinlerine bırakırız. Hz. Pey-gamber'in bi'setinden önceki kiliselerin yaptıklan vakıflara hiçbir
şekilde müdahale etmeyiz. Onlan iptal etmeyiz. Olduklan gibi bırakırız.
4. Vakıf sığası; siğa kişinin amacını başkalanna bildiren söz (ibare) veya dilsizin işareti ve yazısı gibi aynı maksada haber veren şeylerdir. Siga,
mutlaka lazımdır. Zira sığa söylemeden vakıf meydana gelmez. Örneğin; "Falan şeyi, falan adama vakf ettim." Gibi sarih bir sözdür. "Benim şu
malım fakirlere sadakadır." Gibi kinaye bir sözdür. Fakat kinayede niyet şarttır. İster bir sarih lafız olsun, İster kinaye olsun, vakıf sigasının bir
takım şartlan vardır: Bunlan da şu şekilde izahatı yaparız:
a) Kişi dilsiz ise maksadını bildiren bir işaret veya yaz olmalıdır.
b) Siga mutlak olmalıdır. (Belli bir müddet ile belli etmemelidir.) Örneğin: kişi, arazimi ilim öğrenenler için bir yıllığına vakf ettim, derse, bu vakıf
batıl olur. Çünkü sığada vakit sınırlanması vardır. Şu halde vakıf devamlı olması gerekir. Fakihler mescid, tekke (dindar Fakir kişilerin yurtları) ve
kabristan gibi yerlerin vakfını, bu şarttan istisna etmişlerdir. Vakfın devamlılığına hükm etmiş ve şartın iptalini kabul etmişlerdir. Bunun için bir
kimse "Bu arazimi, tekke veya mescid ya da kabristan olarak bir yıllığına vakf ettim" dese, bu vakıf devamlı olarak geçerli olur. Bir yıllık şartı da
geçersiz sayılır. Şu halde bir kişi "Zeyd geldiği zaman, arabamı fakirlere vakf ettim" veya "kanm nza gösterirse evimi fakirlere sebil ettim" yahut
"ramazan ayı geldiği zaman, evimi mescid olarak vakf ettim." dese vakf akdi gerçekleşir. Şart da gerçeksiz sayılır.
c) Vakfın gelirinin nereye sarf edileceği belirtilmelidir. Kişi 'Ben vakf ettim' veya 'Fisebilillah kıldım' dese, gelirinin nereye saf edileceğini belli
etmezse, vakıf akdi o zaman gerçekleşmez, zira sarf edilecek yer belli değildir.
d) Vakfın derhal gerçekleşmeli ve mutlak olmalıdır. Kişinin, kendisi veya bir başkasının menfaat görmesi şartıyla vakıf sahih olmaz, örneğin kişi,
"şu arabamı fakirlere vakf ettim. Fakat üç gün içinde caymak şartıyla" veya "arabamı fakirlere istediğim zaman satabilmek şartıyla vakf ettim" dese
o zaman vakıf sahih olmaz. Zira vakfın şartı mutlak olmalıdır. Burada mutlak vakf etmek yoktur. Belli olan bir kişi üzerine yapılan vakfın sahih
olması için, o kişinin o vakfı kabul etmesi lazımdır. Bu konuda icab ve kabul derhal olmamalıdır. Fakat belli olmayan kişilere, örneğin; Mescide
vakf edilirse veya fakirlere vakf edilirse, o zaman burada kabulün şartı mümkün olmadığı için kabul etmek şartı yoktur.
 
Vakf Eden Kişinin Kendi Vakfından Faydalanması:
 
Bir kişi bir şeyi vakf ederse, kendi vakfından faydalanması caiz değildir. Zira vakf edilen şeyin ve bunun faydalarının da, vakf edenin mülkünden
çıkmıştır. Fakat fakihler, arazisini kabristan, mescid ve kuyu gibi şeyler için vakfeden kişinin, diğer müslümanlar gibi vakfından
faydalanabileceğini söylemişlerdir. Kişi vakf ettiği kabristana öldüğü zaman gömülebilir. Kişi vakf ettiği mescid de namaz kılabilir. Vakfettiği
kuyudan su içe bilir. Bunun delili ise Hz. Osman'ın şu sözleridir:
"Rasulullah (s.a.v.) Medine'ye geldiğinde, Rüme kuyusundan başka tatlı suyu olan yer yoktu. Resulullah 'Kim kovasını müslümanlann kovalan ile
beraber Rüme kuyusuna koyar? Kim cenneti Rüme kuyusuna karşılık satın alır? buyurdu. Ben de onu öz malımla satın aldım ve kovamı

müslümanlann kovarıyla beraber kıldım (tasadduk ettim).
[51]

Rüme kuyusu, Medine'den oturan bir Yahudiye aitti ve bir kırba suyu müslümanlara bir Dirheme satıyordu. Hz. Osman onu satın alarak
müslümanlara vakf etti. Kendisi de o kuyudan içti.
 
Vakfın Gerekli Olması ve Üzerine Teretüb Eden Hükümler:
 
1. Vakıf akdini sahih bir şekilde yapıldıktan sonra, geri dönmek, pişman olabilirim veya, iki üç gün sonra vazgeçebilirim gibi şartlar koyamaz.



2. Vakf edilen malın mülkiyeti doğrudan doğru Allah Teala'ya intikal eder. Şu halde vakfeden kişi artık o malda hiçbir şekilde hibe edemez.
Tasarruf edemez. Satamaz ve aynı zamanda da mülk de edinemez.
3. Vakf edilen maldan istifade etme hakkı, vakf edildiği yöne bağlıdır. Bu yön ister özel ister genel olsun farkı yoktur. Vakf edilen malın geliri,
kime veya nereye vakf edilmişse ona ve oraya bağlıdır. Kişi, kendisine vakf edilen malı kiraya verebildiği gibi, meyveleri de toplayabilir. Hayvan
ise sütünden ve yününden menfaatlanabilir. Fakat mevkufun aleyh yani kendilerine vakf edilenler belli değilse, O zaman onlar vakf edilen malın
gelirinin maliki değildirler. Onlar yalnız istifade etme hakkına sahiptirler. Vakf edilen malın aslını satmak, hibe etmek, almak, miras bırakmak -ne
vakf eden ne de onlara yani vakf edilenler için caiz değildir. Kendilerine vakf edilen kişilerin belli olsun ister onlar belli ol-rnasın o malda ister cami
olsun ister başka şey, bunların arasında fark yoktur. Zira vakf malın aslı/esası Allah'a istifade hakkı ise vakf edilenlere aittir.
 
Vakf Edilen Şeyin Masrafı:
 
Örneğin: Hayvanın yemi, aletlerin ve binanın tamiri gibi, ihtiyaç olursa, vakıf da bu ihtiyacın karşılanacağını belli olursa veya bu ihtiyaçta hiç bir
şeyin açıklaması olmamış ise o zaman bunların masrafı vakfın gelirinden karşılanır. Vakfın geliri yoksa, o zaman hükümet bütçesinde temin edilir.
Zira hükümet bütçesi yani beytul-mal, müslümanlann maslahatı için bir yardımlaşmadır.
 
Vakf Edilen Şeyin Ziyan Olmasıyla İlgili Hükümler:
 
a. Vakf edilen ve eti yenmeyen bir hayvan öldüğünde onun derisi kime vakf edilmişse ona vermek gerekir. Deri tabaklanırsa yine onun üzerine vakf
edilir. O kişi tabaklanan deriden faydalanabilir. Fakat onu satamaz.
b. Vakf edilen hayvan eti yenen hayvan olurda kendisine vakf edilen kişi onun öleceği kanaatine varırsa, onu kesip etini satmalı, onun parasıyla
aynı cinsten bir hayvan alıp onun yerine vakf etmeleridir. Bazılarına göre kesilen hayvanın etinin değerlendirilmesi hakimin yetkisindedir.
c. Vakf edilen malı bir kişi telef etse, ondan sonra o malın bedelini öderse, kendisine vakf edilen kişi o parayı mülkiyetine giremez. Ancak o para
ile hayvanın bir benzeri alınarak onun yerine vakf edilmesi lazım gelir. Zira vakıf yapanın amacı devamlı olarak sevap kazanmaktır. Eğer o para ile
bir hayvan gelmezse onun daha küçüğü alınıp vakf edilmesi lazımdır. Eğer bir küçük hayvan almakta mümkün olmazsa, o zaman telef olan
hayvanın parasını vakf eden kişinin en yakınına vermek zorundadır. Eğer vakf edilen hayvan telef edilirde onun tazminatı da düşmezse veya vakf
edilen mal kendi kendine yok olursa, o zaman vakıf ortadan kaybolur gider.
d. Vakf edilen malın faydası ve geliri, muattal olursa, Örneğin; Vakıf edilen ağaçlar, rüzgar onları devirdiğinde veya sel onları götürdüğünde ve
kuruduğunda, o zaman vakıf ortadan kalkmaz. O ağaçlar vakıf olarak kalmak için benzeri yerlerde veya kiraya vermek kullanmak suretiyle
onlardan fayda görülebilir. Bu vakfın devamı için yapılır. O ağaçlar hibe edilmez ve satılmaz. Onlardan bu şekilde de istifade edilmezse yakmak
veya bunu bir şekilde istihlak etmek gerekirse, kendisine vakfedilen kişi veya cihet onlan yıkar. Zira onları satmak veya hibe etmek caiz değildir.
e. Vakf edilen hasır ve benzeri şeyler çürürse veya vakf edilen kalas kırılırsa, onlar yakılmaktan başka bir işe uygun olmadıklarından zayi
olmamaları için satılmaları caiz olur veya ücretle kullanılmak üzere bir kenara bırakılacak vakfın devamı için sağlanır. Onların geliri mescidin
masraflarına sarf edilir. Ziyan olan malın bir benzeri o para ile satın alınabilirse, almak gerekir. Fakat yakılmaktan başka bir işe yaradığı sürece onu
satmak sahih olmaz.
f. Vakf edilen bir mescid yıkılsa, onu derhal yapmak da imkanı olmasa dahi onun satılması caiz değildir.. Zira ileride o mescidin yapması imkanı
olabilir.
g. Mescidin bir geliri varsa, o gelir mescidin masraflarına sarf edilir. Mescidin ileride bir daha yapılması mümkünse onun geliri muhafaza edilir.
Böyle bir durum yoksa, onun gelirini öteki mescitlerin masraflarına sarf etmek sahih olur.
h. Vakf edilen bir mescidin yıkılma tehlikesi varsa, hakim onun yıkılıp taşlarıyla yeniden yapılmasını emir vermelidir. Yıkılan mescidin taş ve
toprağıyla başka bir şey yapmak caiz değildir. Zira vakf eden kişinin maksadına bundan başka bir şey uygun değildir. Bir daha yapılan mescid, eski
yerine yapılamıyorsa, onun yakınına bir yerde yapılması daha uygundur. Bir kişi malını belli bir nehir üzerine köprü yapılmak üzere vakf ettikten
sonra o nehrin yatağı değişir veya değiştirilir ve aynı zaman da köprü muattal kalırsa, halk da başka bir köprüye muhtaçsa, o köprüyü ihtiyaç yerine
nakil etmek caizdir. Zira burada vakf eden kişinin maksadına denk olan budur.
 
Kendisine Vakıf Yapılan Kişinin Ölmesi
 
1. Vakıf yapan kişi, kendisine vakf ettiği şahsın ölümünden sonra başka sarf edilecek bir yere tayin etmişse, vakf edilen mal o yere verilir. örneğin:
Vakıf yapan kişi; "Bu evi veya arabamı Ali'ye, sonra fakirlere vakfettim." dese Ali ölür ölmez bu vakıf fakirlere verilir. Eğer Ali'den başka bir yer
belli etmemişse Ali öldüğü zaman Ali'nin en yakın akrabalarına intikal eder.
2. Bir kişi bu malımı Ali ve Veli üzerine sonra da fakirlere vakfettim" dese, birinin ölmesiyle vakıf payı diğerine geçer. Zira vakıf yapan kişi,
vakfın fakirlere intikal etmesini, Ali ve Velinin ölmelerine bağlamıştır. Birinin ölmesiyle vakıf fakirlere intikal etmez.
3. Bir kişi, şu iki şahıstan her birine evimin yarısını vakf ediyorum, sonrada onu fakirlere vakf ediyorum' dese bu iki ayrı vakıf sayıldığı için o iki
şahıstan birinin ölmesiyle onun hakkı ötekine geçmez. Zira kölenin hakkı fakirlere geçtiği içindir. Vakfın başlangıç ve devamlılık halindeki
hükümlerinin en önemlilerini şu şekilde izahatı yapabiliriz:
a) Örneğin: Kişi "Şu kütüphanemi çocuklarıma, sonra Ali'ye, daha sonra Ali'nin nesline vakf ettim.' dese vakıf caiz olur. Zira vakıf yapmanın
maksadı, devamlı olması ve Allah'a yaklaştırmasıdır. Vakf edilen malın nereye sarf edileceği başlangıçta belli edilirse o zaman devam ettirilmesi
daha kolay olur. Kendisine vakıf, yapılan kişi olduğu zaman, vakıf geliri vakıf yapan kişinin en yakınma devredilir. Zira sadakanın en üstünü en
yakın akrabaya verilendir. Bu aynı zamanda sadaka olduğu gibi de sıla-yı rahim'dir.
Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Yoksul kişiye verilen sadaka bir sadakadır. Akrabaya verilen sadaka ise iki sadakadır. Bir sadaka, diğeri de sıla-yı rahimdir. 
[52]



Şu halde vakıf mirasa göre verilmez. Sıla-yı rahime göre ölenin en yakınma verilir.
Örneğin: Sıla-yı rahim açısından kızından önce oğlu gelir. Mirasta ise kızının oğluna pay yoktur.
b)  Bir kişi 'Evimi doğacak çocuğuma, ondan sonra da fakirlere vakfettim' dese bu şekildeki olan vakıf başlangıçta batıldır. Zira bu konuda Temlik
imkanı yoktur. Bu vakfın fakirlere devamlığında olmaz. c. Bir kişi 'Şu ticarethanemi evvelâ Ali'nin çocuklarına, sonra bir adama, daha sonra da
fakirlere vakf ettim' dese bu vakıf caiz olur. Zira buradaki olan vakfın gelirinin nereye verileceği belli olduğu gibi, daha sonrada nereye verileceği
bellidir.. Evvelâ Ali'nin çocuklarına, ondan sonrada fakirlere verilir. Vakfedenin en yakınma ise verilmez. Çünkü kesinti müddetinin ne zaman
geleceği meçhuldür.
 
Vakfa Mütevelli (Yönetici) Tayin Etmek:
 
Vakıf işlerini gözetip ve koruma altına almak için bir nazır ve mütevelli tayin edilmesi gerekir. Vakfeden kişi biz zat mütevelli vazifesini
üstlenirse, bunun hakkı vardır. Zira Hz. Ömer vakfına bizzat mütevelli olmuş, sonra bu görevi sağ kaldığı müddetçe kızı Hafsa'ya ve daha sonra
Hz. Hafsa'nın akrabalarından iyi görüş sahibi olanlara bırakmıştır.
Vakıf sahibi, vakıf için bir idareci ve yönetici tayin etmemişse, o zaman kadı bir yönetici tayin eder. Zira kadının genel bir vilayeti vardır. Bunun
için herkesten daha fazla o hak sahibidir. Vakfı idare edecek kişide bulunması lazım gelen şartlar şunlardır:
a)  Adil olmak: Adaletten maksad, dini emirleri yerine getirmektir. Vakıf idarecisinde adalet şartının aranmasının nedeni idarecinin veli olmasıdır.
Zira adil olmayan kişinin velayeti caiz değildir...
b) Ehil olmak yani güçlü kuvvetli olup vakfın işini en güzel bir yolda yönlendirme kabiliyetinde bulunmasıdır. Bu iki   şartlardan biri noksan
olursa, hakim onu yöneticilikten azl ederek kendisi idare eder veya şartlara haiz olan birini, yönetici yapar. Eğer eski yönetici tekrar yöneticilik
şartlarına haiz olursa, o zaman vakfın idaresi yine ona verilmektedir. Eğer vakıf sahibi onu daha Önce tayin etmişse hüküm öyledir. Zira vakıf
yöneticisi de tıpkı yetimin velisi gibi başkasının malını gözetmek üzere seçilmiştir. Mütevellinin vazifesi, kira, imar gelir tahsili ve vakfın her türlü
gelirini hak sahiplerine taksim etmelidir. Hususen vakfın aslı ve gelirini iyi bir şekilde korumak ve kullanmaktır. Mütevveli faydalı ve garantili
işlerden başka şeylerde uğraşmamak gerekir. Nasıl ki yetimin yöneticide onun malından bu şekilde tasarrufta bulunmak zorundadır. Vakıf sahibi iki
idareci tayin emişse, onlardan biri tek başına vakfın ta-sarruna sahib değildir. Fakat hangi işlerde tasarruf edebileceği önceden belli olmuş ise, o işde
tasarruf edebilir.
 
Vakıf Yöneticisinin Ücreti:
 
Vakıf sahibi mütevelli için vakıf gelirinden ne gibi bir ücret belli etmelidir. Mütevelli vakfın ürününden yiyebilir. Zira Hz. Ömer, kendi vakfı için
şöyle demiştir: 'Bu vakfa idareci olan kişi, vakfın ürününden normal bir şekilde yiyebilir. Vakfın mütevellisi', 'hak sahiplerine verdim', dese hak
sahipleri de. Yok öyle değil' deseler, eğer hak sahipleri muayyen iseler söz onlarındır ve hesap talebi onlara aittir. Muayyen olmadık-ları takdirde,
bu hesab hakime düşer. Vakıf yöneticisinin yaptığı harcamaların ihtimal dahilinde olan miktarını kabul eder. Şüpheli görünen hususlar için hakim
yöneticiyi yemine davet eder.
 
Vakfın Bazı Konulan:
 
a. Evlatlara, torunlara ve öteki akrabalara yapılan vakfa: "Zürriyani nesli vakıf denir. Mescide, medreseye ve fakirlere yapılan vakfa da "Hayri
(Hayrat) vakıf denir.
b. Vakıf sahibi 'Ben şu arasımı veya evimi çocuklarıma ve çocuklarımın çocuklarına vakf ettim' dese, vakfın geliri onlar arasında eşit bir şekilde
paylaştırılır. Bu konuda ister erkek olsun ister kız olsun fark yoktur. Bir de evlat ile torun arasında bu konuda yine fark yoktur. Zira vakıf eden
kimsenin ibaresindeki olan 'vav1 kelimesi cem içindir. Tertib için değildir. Bir de 'vav'ın mutlak olarak cem ifadesi halinde daha sahih olmaktadır.
c. Bir kişi 'bu evimi çocuklarıma vakfettim' dese Çocuklarının çocukları vakfın gelirinden istifade etmezler. Zira çocuklarına vakf ettim ibaresi,
sadece öz çocuklara tahsis edilir. Eğer çocukları yoksa, torunları bu vakfın gelirinden istifade edebilirler. Zira torunları bu ibareye dahil olurlar.
Zira bu ibarede mükellef kişinin sözünü manasız olmaktan korunma, hem de bunda karine vardır.
d. Bir kişi 'Şu bahçe neslime vakıftır' veya 'Zürriyetime vakıftır' veya 'Beni takip edenlere vakıftır' dese, O kişinin erkek ve kız çocukları ile onların
çocukları vakfın gelirinden istifade ederler. Zira böyle bir söz tüm akrabayı kapsar.
e. Bir kişi, 'Mallarımı akrabalarımın fakirlerine vakf ettim' dese, yakın ve uzak varis olan ve olmayan, erkek ve kadın akrabalarının tüm fakirleri
vakiin gelirinden istifade ederler. İbarede zikr edilen bir vasıf, ibarenin kapsadığı kişilerin tümünde aranır. Örneğin: Kişi 'Şu arsayı evladımdan
muhtaç olanlara, torunlarıma ve kardeşlerime vakf ettim' dese Zikr edilenlerin hepsinde muhtaç olma sıfatı aranır. Çünkü ibare muhtaç evlatlara
atfedilir. Torunlarının ve kardeşlerinin muhtaç olanları vakıftan paylarını alabilirler. Örneğin: Bir kişi 'Şu araziyi çocuklarıma, torunlarıma ve
kardeşlerimin fakirlerine vakf ettim' dese, çocuklarda ve torunlarda fakirlik vasfı aranır. Fakir olmayanlara verilmez.
f. Akrabalar, evlatlar, torunlar ve zürriyet üzerine yapılan vakıflar zürriyet vakfı veya aile vakfı olarak tanınır.
Mescidler, medreseler, alimler, fakirler üzerine yapılan vakıflar ise hayır vakıfları olarak bilinir. Vakıf müslümanların Medan İftiharlarından ve
güzel eserlerindendir. Vakıf Allah'a yaklaştıran ibadeüerden biridir. Vakıf vakfedenin imanının doğruluğuna hayırdaki rağbetine, müslümanların
maslahatına önem verdiğine onlan ve zürriyetleri sevdiğine, toplumun faydalarını gözettiğine delalet eder.
Müslümanlar Hz. Peygamber zamanından bugüne kadar vakıf sanasında çok büyük örnekler ortaya koymuşlardır. Öyle ki kurdukları vakıflar
sayılamayacak kadar çoktur.Hayatın her cephesinde görülen medreseler mescidler, hastahaneler, araziler, binalar, kuyular, hayvan aralar, okullar
gibi vakıflar bunu göstermektedir. İslam aleminin çeşitli beldelerde kurdukları vakıflar bize aynı zamanda yeterli bir fikir vermektedir.
Kumandanların, askerlerin, idarecilerin, sanatkarların, tüccarların, kadınların bir çoğu kurmuştur. Müslüman ülkelerde bulunan vakıfların idare
edilmesi için özel bakanlıklar kurulmuştur. Allah Teala atalarımıza ve salih insanlara bol bol mükafatlar ve sevaplar hasanatlar versin, malesef



günümüzde bir çok müslümanı vakıf konusunda çok gevşek görüyoruz. Eskiden vakfa gösterilen rağbet ortadan kalkmış, müslümanlann çoğu
cimrileşmiştir. Bu durum imamlarının zayıfladığına, dünyanın ve dünya zevklerinin ahiret nimetlerine tercih edildiğine delalet eder. Bu ayeti
kerime bizim halimizi ne güzel ifade etmektedir.

Hayır! Sız dünya hayatını (ahiret hayatına) tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret (hayatı, dünya hayatına göre) daha hayırlı ve daha süreklidir. 
[53]

 
İrtifak:
 
Şafiiler ve Hanbelilere göre bir evin yalnız altı vakf edilmesidir. Ha-nefilere göre irtifak hakkının vakf edilmesidir.. Hanefilere göre irtifak
haklarının vakfı caiz değildir. Zira onlara göre hak bir mal değildir.
 
İkta:
 
Devletin mülkiyeti altında olan bir araziyi mülkiyeti devlete kalkmak şartıyla vatandaşlarına kullanmak, menfaat görmek ve ona düşen vergiyi
vermek üzere devletin bazı vatanlarına verdiği arazidir. ;Bu vatandaş olan kimse bu araziyi vakf etse caiz değildir. Zira o, bu arazının sahibi
değildir. Bu arazi aynı zamanda hakimler, yöneticiler ve emirler de bu araziyi vakf etseler yine caiz olmaz. Fakat vatandaşlardan ölü arazi ihya eden
kimsenin ise, o araziye ihya sebebiyle malik olduğu için bu araziyi vakf etmesi caizdir. Bir de imamın bir araziye malik olup bir kimseye ikta olarak

verirse yine onun vakf etmesi caizdir. 
[54]

Mısır'daki ümeraların yaptıkları vakıfların büyük çoğunluğu beytü'l-mâl vekilinden şeklen satın alıp vakf ettikleri iktalardır. Eğer devlet başkanı
beytü'l-maldan umumu bir maslahat için vakıfta bulunacak olursa bu caiz olduğu gibi, kira içinde olur. Şafiilere göre o şeyi vakf edecek olursa onun

vakfı sahih olur. 
[55]

Devlet yöneticisinin sulhen feth edilmiş bir araziyi vakf edilmiş bir araziyi vakf etmesi ve onun   emri sahih değildir. Zira bu şekildeki olan
arazilerin kökü maliklerinin mülkü olarak devam eder. Fakat devlet başkanı daha ganimet sahipleri arasında pay alınmış silahlı mücadele ile feth
edilmiş ülke arazilerinden bir arazinin bir mescide vakf edilmesine izin vermesi caizdir. Zira feth edilen bu arazi ganimet sahipleri arasında
paylaştırılacak olursa, o zaman ganimet sahiplerinin mülkü olur. Onun için bu şekildeki olan arazi fetih paylaştırma ile birlikte ganimeti elde

edenlere mülk olur. Bunun için bundan evvel yöneticinin bu meseledeki emirleri caiz olur. 
[56]

 
Havz Arazilerinin Vakfı:
 
Havz arazi, vatandaşlarını mülkietinde olan, lakin o araziyi kullanmaktan aciz olduğu için hükümetinde o araziyi kullanıp vergilerini almak için el
koyduğu arazidir. Bu arazinin vakfı sahih değildir. Zira buna hükümet sahib değildir. Öyle araziler asıl maliklerinin mülkü olmaya devam
etmektedir.
 
İrsad Vakfı:
 
İrsad, yöneticilerden her hangi birisinin devletinin mülkiyetinde ki olan bir araziyi hastahane veya okul gibi kamu maslahatına vakf etmesi
demektir. Velayeti amme hükmü olduğu için bu vakf caizdir. Fakat bunun ismi vakıf değildir. Şaddır.
 
Merhum (Rehin Verilmiş şey)in Vakfı:
 
Hanefilere göre: Eğer rahin merhumunu vakf etse caizdir. Zira ra-hin merhunun sahibidir. Fakat murtehinin o merhune hakkı devam etmektedir.
Rahin borcunu verirse o zaman merhûn kurtarır ve merhûn olan aynı murtehinin hakkından arınmış olur. Eğer rahin borcunu vermezse o zaman
murtehin vakıfın iptalini ve merhunun satılmasını talep eder. Eğer rahin ölse yine öyledir. Eğer borcunu verecek durumda olsa, o merhum vakıf
olarak devam etmektedir. Değilse o zaman merhum satılır ve vakıf da batıl olur. Cumhura ise merhunun vakfının sahih olmayacağını
söylemişlerdir.
 
Kiralanmış Ayn'ın Vakf Edilmesi:
 
Hanefilere ve Hanbelilere göre kiracı kiraladığı aynın gelirini vakf etmesi sahih değildir. Zira bunlara göre ebedilik şarttır. İcare ise devamlı değil,
muvakkattir, Şafiilere göre de bu menfati vakf etmesi sahih olmaz. Fakat kiracı bir binayı yahut yine kendisi tarafından kiralanmış bir arazideki
ağaçlan vakf edecek olursa, Eseh olan kevle göre sahihtir. Velhasıl cumhura göre kiraya veren ücretle kiraya verdiği aynı vakf etmesi sahihtir.
Maliküere göre sahih değildir. Malikilere göre kiracının ücretle kiraladığı şeyin menfaatini vakf etmesi sahih olur; Cumhura göre bunun vakfı sahih
değildir. Bazen vakf eden kişiden çocuk (veled) akib (sonradan gelenleri) nesil, zürriyet (soy-sop) akrabalar, âl (aile halkı) ve ehil (aile) gibi lafızlar

sadır olabilir. 
[57]

1. Veled ve evlad {çocuk ve çocuklar) vakfeden kişi ittifakla bu, lafızlar bu, sulbünden gelen erkek-kız bütün çocuklarına şamil gelmektedir. Eğer
"çocuğum ve çocuğumun çocuğu" diyecek olursa, yahut da "çocuklarım ve çocuklarımın çocukları" diyecek olsa ya da "oğullarım ve oğullarımın
oğullarfdiyecek olsa, o zaman erkek çocuklarından gelen erkek ve kız çocuklarına da şamil gelmektedir. Malikilere göre kızlara şamil gelmez.
Hanbelilere göre bu konuda erkek olsun, kız olsun her ikisi de eşittir.



2.  Zürriyet, nesil ve Akib (Soyundan, sopundan ve ondan sonra gelenler) vakf eden kişi: "Zürriyetime ve akibime" söylemiş ise, o zaman yalnız
erkeklere şamil gelmektedir. Fakat eğer bir karine veya açıklama olursa o zaman her ikisine de şamil gelir.
3. Al'cins ve beyt ehli (aile halkı, cins ve hane halkı) diyecek olsa, o zaman erkek çocuk, kız çocuk, erkek kardeş, kız kardeş, amca ve halalardan
asabe olanlar girer. Dayı ve teyzelerin bunun kapsamına girmesi hususunda ihtilaf vardır. Hanefılere göre âl-i, cinsi ve ehl'i beyti islam'da islamı
idrak edip, islam olan veya olmayan en uzak atasına kadar nesebeten kendisine yakınlığı gösteren herkese şamil gelir. Onlara göre bunlann
zenginleri de ve fakirleri de girer. Bir de Hanefılere göre asi olan küçük, yalnız anne babasının ve iki dedesinin zenginliği ile kadında yalnız
kocasının zenginliği ile zengin sayılır.
4. Karabe (akrabalar) 'Az önce geçen lafızlardan daha genel bir lafızdır. Vakf eden kişinin erkek ve kadınlar tarafından mahrem olan bütün zü
rahimleri (rahim bağıyla bağlı akrabaları) bu lafzın içine girer, Malikilere göre mahrem olsun veya mahrem olmamasın arasında fark yoktur.
Hanefılere göre kişinin karabeti, rahimleri ve nisbeten kendisine ve ensabi: Baba ve anne tarafından islam'da en uzak atasına kadar ne-seben
kendisine yakın olan herkese şamil gelmektedir. Anne babası ile sulbünden olan çocukları ise dahil değildir. Zira öyle kimseler akraba sayılmaz.
Zira öyle kimselere ittifakla akrabalık dışındadır. Aynı şekilde Hanefi ile Muhammed'e göre de yukarı doğru gidenler ile aşağı doğru gidenleri de
böyledir. Bu durumda harcama Ebu Hanife'ye göre kişiden daha aşağısına yazılmaz. Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre ise tek kişi ile yetinmek
mümkündür.
Şafiilere göre ise şöyledir: Eğer insanlar arasında kendisine en yakın olan bir gruba vakıfta bulunacak olursa, en yakın akrabalarından üç kişiye
verilir.
5. Tıfıl: Sabi ve sağir. Bunlar baliğ olmayan kimselerdir. Baliğ olursa kendisine bir şey verilmez.
Ş'ab ve Hades (Genç ve Delikanlı): Ergenlikten kırk yaşının tamamlanmasına kadar ki müddettir. Kırkı tamamladıktan sonra ona artık bir şey
yoktur.
KehV (olgun): Kırktan altmışın sonuna kadardır.
Şeyh [ihtiyar]: Altmıştan ömrün sonuna kadar olan dönemi ifade eder. Bundan sonra ki dönem için bir tabir yoktur. Erkek olsun dişi olsun bu
ifadeye girmektedir. Nitekim dul manasına gelen el-ermel kelimesi de her ikisini de kapsamaktadır.
6. Allah'ın yolu ve bunun gibi ifadeler: Hanefılere göre Allah yolunda veya borca batmış olanlara [sebilullah, ibnüVsebil, el-Ğarimun] bu ifade ile  
bir kişi vakf edecek olsa, bunlar zekattan pay hak eden kimselerdir. Sebilullah [Allah'ın yolu] ise Allah yollunda gaza cihad etmektir. Eğer vakıf
eden kişi "salih akrabalar" demiş ise, o zaman fakih-lerin dediği gibi salih kişi: vaziyeti örtülü olan ve kötülükleri bilinmeyip hakkın şüphe
edilmeyen, gidişi doğru ve çevresindeki kanaatler selim olan eziyeti belli olmayan, kötülüğü az olan, nebizi şişelere doldurmayan sarhoş eden
konularda insanlarla sohbet etmeyen, evli kadınlara iftirada bulunmayan ve yalancılığı bilinmeyen kimsedir. Aynı zamanda iffet hayır ve fazilet
ehlide bunun gibidir. Eğer akrabalardan öncelikle muhtaç olanlar" diye bir ifade kullanılmış ise, o zaman yüz dirhemeden daha az aralarından eşit
olarak paylaştırılır. Şer'an vakfın isbatı: Vakfın isbatında başka bir şahitliğe dayanarak şahitlik etmek kabul edilir. Erkeklerle birlikte kadınlarında
şahitliği kabul edilir. Şöhret   ile kulaktan kulağa duymak ile şehadet de kabul edilir. Öreğin: O kimseler tarafından: Filan mescidde harcama
yapılıyordu denilmesi gibi, yazı İle vakfın isbatı olmaz. Zira yazılar arasında birbirine benzerlik olabilir. Eskiden yapılmış ve şahitleri ölmüş
vakıfların eğer hakimlerin sicillerde bir takım rüsum ve kayıtlan varsa, aynı zamanda da bu siciller onların elinde bulunuyor ise o zamanda vakıf
ehli hakkında ihtilaf meydana düştükleri takdirde, istihsanen rûsûmlerine göre hüküm edilir. Eğer rûsûmleri bulunmayan vakıflar ise, o zaman bir
hak isbat eden kimsenin lehine hüküm verilir. Hanefılere göre vakfın tahribi eski gibi yapılır. Vakfın masrafıda vakfın gelirinden yapılmasını şart
koşmuş olması ile olması arasından kesinlikle yoktur. Zira vakf edenin amacı gelirinin ebediyen harcanmasıdır. Bunun daimi kalabilmesi için,
ancak vakfın imarı ile mümkün olabilir. Bunun için imar şartı zorunlu olarak sabit olur. Zira menfaat masraf karşılığındadır. (el-haracu bi'd-daman)
bir kişi çocuklarının oturması için bir ev vakf etse. O yerin imar edilmesi, sükna (oturma hakkı) kimin lehine olsa, o kimsenin malından yapılır.
Zira nimet külfet mukabelindedir.
Eğer lehine oturma hakkının sabit olduğu kimse imar etmeyecek olursa veya fakir olduğu için kuvveti yetiremezse o zaman hakim istediği kimseye
onu kiralar ve vakf edenin imar etmesi gibi bu kira ücreti ile orayı imar eder. İmar ettikten sonra da sükûna kimin lehine ise tekrar ona verir. Zira
buranın imarında bir işi vakf edenin hakkına, değeri ise sûkna sahibinin hakkına olmak üzere iki hakka rivayet söz konusudur. İmar etmek
istemeyen, imara mecbur tutulmaz. Zira bunda malının telefi vardır. Hanefi ve malikilere göre vakıf yapısından ve araçlarından harab olan şeyleri
(tarım aletleri gibi) hakim, vakfın onlara ihtiyacının olması halinde iadesi gerekir. Eğer vakfın ihtiyacı onlara olmadığı zaman imarına ihtiyaç
olduğu zamana kadar o araçları alı kor ve lazım olduğu zaman kullanır. O araçların iadesi imkansız olursa satılır onun parasıyla vakfın İslahı için
harcanır. Yıkılan yerinde aynı şekilde bedelinin vakıfta sahibi olanlar arasında bölmesi caiz olmaz. Zira bu vakfın bir paçasıdır. Aynı zamanda
onların bunda haklan yoktur. Onlann hakları ancak ve ancak vakfın gelir ve menfaatinde vardır. Mevkufun gelirleri var ise o zaman mevkufe
beytül maldan masraf yapılır. Eğer beytul malda harcama yoksa o zaman harab olana kadar terk edilir. Vakf edenin masrafını karşılaması lazım
gelmez. Cihad bineklerine beytul maldan masraf edilir. Vakf eden kişiye o bineklerin masrafları vermek zorunlu değildir. Bu cihad binekleri kira
vermek caiz değildir. Eğer müslü-manlarm beytulmah yoksa veya ona ulaşılmıyor ise o binekler satılır. Onların parasıyla silah ve benzeri şeyler
bırakır. Şafii ve Hanbelilere göre mevkufun masrafları ile onun donatım (teçhiz) ve imar edilme giderleri vakf edenin şart koştuğu yerden
karşılanır. Eğer buna imkan yoksa o zaman mevkufun gelirinden, akann geliri gibi sağladığı menfaatlerden bu masraflar yapılır. Zira bu şekilde
vakfın aslını muhafaza olur vakfın sağladığı mefaatlar ortadan yok olursa, o zaman masraf ve teçhiz giderleri -imar için değil- şafiilere göre beytul-
maldan yapılır. Hanbelilere göre onu masrafları mevkufun aleyh olana aittir. Onlara göre onun mülkü olduğu için terzhiz giderleri kendisine aittir.
Onlara göre satılması da caizdir. Maliki ve Şafii ve Hanbelilere göre: Eğer vakıf belli bir cemaata olmuş ise, o vakfın bir kısmı ağaç meyvesi veya
arazilerden biten tanelerden nisab miktarı olan 5 vesk meydana gelse o cemaatin üzerine zekat vacip olur. Zira o cemaat mahsule sahib olur.. Eğer
vakıf miskinlere ise o zaman zekat vacib olmaz. İmam Malike göre belli olmayan fakirler ve miskinler gibi yapılan vakıflarda 5 veskı de bulunsa, o
zaman zekatı Kabul etmiştir. Zira imam Malike göre bu vakıf vakf edenin mülküdür. O da kendi mülkünün zekatını verir. Muayyen kimselere

yapılan vakıfta ise onlardan her birisinin payını 5 vesk olması şarttır.
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Hanefılere göre: Mescid yalnız bir söz ile ebedilik sıfatı meydana getirir. Ne kadar muattal o olursa bile yine ebedilik ondan ayrılmaz. Mescid yerde
düz olsa ve mescidin imarını ve gelirini yoksa ve aynı zamanda başka bir mescid yapıldığı için musallının o mescide ihtiyaçları kalmazsa. Ebu



Hanife ve Muhammed'e göre kıymete kadar orası mescid olarak kalmaktadır. Fetvada bunlara göredir. Bir daha orası bina edenin miras cihanının
mülkiyetine yeniden girmez. Mescidin zatı olsun. İster onun malını olsun, ister o mescidde muselliler ister namaz kılsın ister kılınmasın başka bir
mescide nakletmek kesinlikle caiz değildir. Ne kadar ücreti verilecek olsa bile mescidin duvarı üzerinedir. Eklerin bırakması da caiz değildir,
haramdır. Buna göre fetva verilir. Mescidin halıları, kandilleri ve hasırlarına ihtiyaç olmadığı zaman, Ebu Yusuf a göre bunlar bir başka mescide
nakledilir. Muhammed'e bunlar yine eski sahibine verilir. Buna göre ribatlar (Fakirler için yapılmış binalar) ve kuyularla muattal olurlarsa, Ebu
Hanife ve Ebu Yusufun görüşüne mescidin ribatı, kuyu ve havuzların vakıfları ve en yakın mescid yahut ribat veya havuza harcanır. Fakat
mescidin edebildiğinde fetvaya esas olan görüş Ebu Yusufun görüşüdür. Buna göre o mescidin de, malımnda bir başka mescide caiz olmadığı gibi,
bu mescid bir daha mira olmakta caiz değildir. Bunlara göre fetva verilir. Kandil ve hasır mescidin enkazının hilafına olarak fetva, imam
Muhammed şöyle demektedir: Bunlar, onlan vakf edene veya mirasçılarına bir daha davet eder. Vakf eden mescide i-ki vakıfta bulunsa ve
bunlardan birisi imarı için, Öteki ise imamı ve müezzini için olsa. Hakimin imam ve benzerine yapılan özelliklerin arz olmasıyla mescidin öteki
maslahat ve imarı için yapılan vakıftan artanlar, mahallenin salih şahıslarının tasvibi ile imam ve müezzin için -vakfın bir olması için- harcama
yetkisi vardır. Zira amacı oranın vakfını ihya etmektir ve bu aktarım ile de vakfın ihyası meydana gelmektedir. Zira bu şekildeki olan iki vakıf tek
bir vakıf hükmündedir. Vakf edenin aynı olması ve cihetinde bir olması halinde bu tür aktarmalar caizdir. Vakf e-den ve vakıf cihetlerinden birisi
farklı olursa, örneğin: İki adam iki ayrı mescid, yahut bir adam bir medrese ve mescid bina etse ve bunlara vakıflar bağh etse: Hakimin birisine
bağlı edilmiş olanı diğerine nakl etme-caiz olmaz. Vakıf harabeye dönerse ve imarım için bir şey yoksa, o-nun yalnız kiremit, taş ve ahşap gibi bir
takım enkazı kalmış ise, hakinin emri ile satılması caiz olur. Bunun bedeli ile onun yerine vakıf alınır. Satın almak mümkün olmazsa, o zaman bu
kıymet ile vakf edene geri verir. Eğer vakfın sahibi bulunmazsa, o zaman fakirlere harcanır. Bu satış, Ebu Yusufun görüşüne göre hüküm edilir.
Fakirlere veya mi-racılara geri verilmesi ise Muhammed'in görüşüne göredir. Binaye uğraşan kimse muhallenin rızası olduğu zaman yolun bir
kısmını darlığın nedeniyle mescide ekleyecek olursa ve bunun gidip gelene zarar vermezse caizdir. Zira her ikisi de müslümanlara aittir. Bunun
akside caizdir. Yani mescidin bir kısmın darlığı nedeniyle yolla ekleyecek olursa caizdir. O yolda herkes geçebilir. Hatta kafir olan kimsede
geçebilir. Fakat hayvan, cunub ve ayı başlı olan kadın orada geçmesi caiz değildir. İmamın (İslam devlet başkanının yolu mescid yapması caizdir.
Fakat onun aksi caiz değildir. Zira yolda namaz kılmak caizdir. Fakat mescidi yolla çevirmek caiz değildir. Hanefilere göre istibdal üç nev'ir.
1. Vakf eden birisinin kendisine yahut başkasına, ya da kendisi ile birlikte başkasına şart koşması. Vakfeden vakfiyesinde mevkufun bir başka arazi
ile değiştirilmesini veya satılmasını şart koşarsa, o zaman istibdal caizdir. Onun bedeli ile zaman bir başka araziyi satın alabilir bu şekildeki olan
arazinin ikincisi de, birinci arazinin aynı şartlan gibi vakıf olur.
2. Vakf eden kişinin tamimiyle faydalanmayacak bir hale gelmiş ve aynı zamanda hiçbir şekilde ondan bir şey meydana gelmiyor veya masraflarını
da meydana getirmiyor ise, o zaman hakimin izni ile o vakfı değiştirilmesini ve satılması caizdir.
3. Vakf edenin istibdalı şart koşmamakla beraber, genelde faydalı olması ve onun bedelinin hem gelir, hem menfaat itibariyle daha hayırlı olması
için vakfın değiştirilmesi caiz olmaz.
Vakfın, mescidin dışında bir akar ise zarureten o vakfı başka ile değiştirmesi gelecek altı şart ile caiz olur.
1)  Mevkufun hepsini menfaatsiz bir vaziyete gelmesi,
2) Mevkufun imareti için bir gelirinin bulunması.
3) Satışın aldanma, zararla satılmaması,
4) Bu değiştirmeyi yapan olan kimse cennet kadısı olmak gerekir. Yani cennetlik olacağı belirtilen niteliklere sahip bir hakim ki bu da ilim ve amel
sahibi kimselerden olması gerekir.
5) Mevkuf dinar ve dirhem ile değil de, akar ile değiştirmesi; eğer dinar ve dirhem ile değiştirme olursa o zaman mütevelliler onu yiyip bitirir. Zira
mütevellilerin bu paralarla bedel satın almaları çok azdır.
6) Hakim kendisi lehine şahitliği kabul edilen kimseye veya kendisinin alacağı bulunan kimseye bu vakfı satmamalıdır. Zira bu şekilde olsa hakime
bir iltimas ve ithama maruz kalabilir.
Bu şartlar meydana gelmediği takdirde vakfın satışı fasid olmaz. Batıl olur. Eğer hakimin satışı sahih olarak kabul olsa. O zaman sattığı yalnız
kısmını olan vakfiyesi batıl olur. Geri kalanda eski halinde kalır.
Mekuf ve mamur olan arazinin istibdalinin, değiştirilmesinin caiz olduğu dört meselelerinden birisi şöyledir: Vakf eden kişi bunu şart koşmuş etse.
İkincisi şöyledir: Bir gasıb vakf arızası gasb edip oraya su akıtarak suyun altına bırakılır ise, o zaman Gasib tazminat olarak kıymetini öder. Aynı
zamanda mütevelli bu kıymet ile onun yerine bir başka arazı alır.
Üçüncüsü ise: Şahıd olmadığı halde, Ğasıbın onu inkar etmesi ve kıymetini ödemek istemesi, Mütevelli onun yerine bir bedel satın almak üzere
bunun kıymetini alabilir.
Dördüncüsü ise: Bir kişi o vakfın geliri daha fazla daha fazla daha iyi bir şekilde bedel karşılığında almak istemesi,
Malikilere göre: Mescidler: Satışı icma ile kesinlikle caiz değildir. Akar yıkılsa dahi satılmaz. Kendi nevinden başkası ile onu tebdil etmek caiz
olmaz. Nasıl ki yıkılmayanı kendi misli ile de caiz olmaz. Onun enkazı olan taş ve ahşap gibi şeylerin satılması da caiz değildir. Ticaret malı ve
hayvanların menfaati ortadan kalkacak olursa atın kocaması, elbisenin eskimesi olduğu zaman bunları satarak bedelinin vakıfa harcanması caiz
olur.
Şafiilere göre: Mescid harab olsa veya yıkılsa orada namaz kılınmasına son verilirse, eski haline iadesine de imkan yoksa, Örneğin: Şehrin veya
köyün yıkılsa artık o mescid kimsenin mülkü almaz. Zira yüce Allah'ın hakkı olduğu için ondaki mülkiyet devam etmektedir. Bunun için insanların
mülkiyetine avdet etmez. Nasıl ki bir köle azad etse. Ondan sonra da şifa bulmaz. Bir hastalığa yakalansa. O köle efendisinin mülkiyetine avdet
etmez. Bu şekildeki olan vakfın geliri, eğer bir daha mescid olarak dönmesi beklenmiyorsa, mescidler arasında ona en yakın olana harcanır. Öyle
bir mescid bulunmazsa, geliri durdurur. Mescidin yıkılmasından korkulacak olursa, yıkılır ve hakim uygun gördüğü zaman onun enkazı ile bir
başka mescidin inşasına emir eder. Eğer o mescid insan için emir vermezse o mescidi muhafaza eder. Fakat o mescide daha yakın bir yerde bina
yapmak daha uygun olur. Mescidin enkazı ile bir kuyu bina edilmez. Nasıl ki yıkılmış olan bir kuyunun enkazı ile de mescid yapılmaz. Onun
aksine bir başka kuyu yapılır. Bir kişi bir köprüye vakıf yapsa ve o köprünün üzerinde bulunduğu vadide yangın çıksa ve bir başka köprüye ihtiyaç
duyulsa o köprünün ihtiyaç duyulan yere nakil caiz olur. Sınır ve hudut ve hudut boyları kaleleri (ülkemizin küffar ülkesine bitişik olan bölgesi yani



serhad) vakfının gelirinde, eğer orada tehlike bir şey kalmazsa, Mütevelli ondan gelen geliri korunmak zorundadır. Zira o yerin bir daha sınır ve
hudud kalesi olarak dönebilir. Mescidin gelirinden artanı yıkıldığı zaman mescidi yeniden imar etmek için muhafaza edilir. Fakat o biriktiren para
ile mescid için akar satın alır ve onları da vakf daha uygun olur. Mevkufun imar edilmesi, mevkufun aleyh olanların haklarından önce gelmektedir.
Zira bu şekilde vakıf koruması uygun olur. Mevkufun aleyh bazı evkata cihet olur. Ciheti imam et'hitabet, müezzinlik, kayyımlık, Müderrislik,
vaizlik ve kütüphane memurluğu gibi müessaesat'ı vafiyyeye ait hizmetlerdir. Çoğulu (cihat) dır. Tarih boyunca ilim yayılmasına, insanlığa ve
medeniyete hizmetleri bakımından kurulmuş olanı vakıf türlülerini şu şekilde sıralaya biliriz:
1. Mekke: Mükerreme ve Medine'i Münevvere ahalisinden fakir olanlara, hacc yolunda parasız kalanlara ve Hüccacı Kiram'a su ve şerbet
dağıtılmasına özel vakıflar.
2. Kervan saray, hastahane, hazine, makbere, mer'a ve çayırları.
3. Ramazan'ı Şerifte vs. mübarek günlerde, akşamleyin camilerde cemaata hurma zeytin ve su dağıtmak için kurulmuş vakıflar.
4. Camii, mescid, musalla ve namazgahlar.
5. Çeşme, sebil, havuz, kuyu, sarnıç, yol ve göller.
6. Medrese, ribat, dergahlar, zaviye, mekteb ve kütübhaneler.
7. Camilerde vaaz edilmesi, hadis, tefsir, fıkıh okutulması; Kur'an-ı Kerim hatm eden çocuklara birer miktar para dağıtılması için kurulan vakıflar.
8. Camilerde, zaviyelerde Mevlidi Şerif menkıbesinin okutturulma-sı, Lihye: Saadetin ziyaret ettirilmesi kandil yaptırılması; Cami, Zaviye, mescid
duvarlarında ve etrafında bitecek otların yoldurulması için kurulmuş vakıflar.
9.  Mushafı -Şerif ve saiir dini- ilmi kitapların yazılması, alınması, tamir ve tecid edilmesi ve hayır müesseselerinin yaşayabilmesi için yapılan
vakıflar.
10. Yolculara yardım etmek, esirleri azad etmek, mükteblerin kitabet bedelini ödemek azad edilmiş kölelere ve cariyelere muavenetde bulunmak
için yapılan vakıflar.
11. Fakirlere, husus olarak ramazanı şerif de, Reğaib ve berat gibi mübarek gecelerde para ve erzak dağıtmak; fakir kızlara cihaz temin etmek, fakir
cenazelerini kaldırmak, yetim, yoksul çocuklara, fakir dul kadınlara bayram elbisesi almak, desti ve bardak gibi şeyler kıran hizmetçileri
serzenişten kurtarmak, kırdıkları şeylerin benzerlerini hemen alıp vermek için kurulmuş vakıflar bütün bu vakıflar için birçok paralar, akarlar,
çiftlikler, ormanlar, hizmetçiler vakf ve teşhis edilmiştir. Bütün bunlar eslaf-ı kiramın ehlafı ne kadar düşündüklerine, sadakalarının birer zülal'i
rahmet gibi devamını te'min etmek istediklerine ve kendilerinde inkişaf eden iyilik severlik ve ihtiyarlık fikrinin yükseldiğine birer şanlı, şerefli
burhandır. Mutlak olarak veya imarı mescide yapılmış vakfın geliri mescidin bina, alçılama, merdiven, gölgelendirmek için sundurmalar,
süpürgeler, toprakların nakledildiği araçlar ile kayyımın ücreti gibi mescidin faydası olan şeylere harcanır. Müezzin ve imamın ücreti veya hasır
ve yağ için harcanması caiz değildir. Zira kayyım ötekilerin aksine mescidin imamını muhafaza eder. Eğer vakıf, mescidin maslahatları için
yapılmış ise, bu sefer vakfın gelirinden, söz konusu edilen kimseler içinde harcanır. Fakat boyamak ve nakış ile süs için harcanmaz; hatta bu gibi
şeyler için vakıf yapılacak olsa sahih olmaz.
Vakf edilmiş hasırlarını satılmasının veya yakılmaya fayda verecek bir hale gelmesi kütüklerinin satılmasının caiz olduğudur. Bu şekildeki olan
satılmalarına bedelinden elde edilecek az olan bir miktarını bile vakfa dönmesi, kayb olmasından daha iyidir. Tasfiye nedeniyle, vakfın satılmasının
kapsamına dahil olmaz. Zira tasfiye olan yok hükmündedir. Bunların bedeli mescidin faydalarına sarf edilir. Eğer bu kütükler kapı ve tahta gibi
şeyler yapılmasına elverişli olacak şekilde yakılmasından başka bir işe faydalan varsa, o zaman satılmaları caiz olmaz. Eğer bu kütükler kiralamak
veya başka bir şeye yarayacak imkanı yok ise, kuruyan vakf edilmiş bir hurma ağacının ve kötü bir vaziyete girmiş hayvanın satılması caizdir. Zira
faydası beklemeyen bir şeyin satışı boş boşa bırakılmasından daha güzel olmaktadır. Fakat mescidin ne kadar haraba olarak kalsa de yine onu
satılması kesinlikle caiz değildir. Zira mescid de namaz kılmaya ve ileride imar etmeye imkan vardır.
Satılan şeyin kıymeti: Hüküm cihetiyle vakfın veya sonu kesilenden elde edilen kıymetin hükmü gibidir. Bu kıymet, insanlar arasında vakf edene
en yakın olan kişiye harcanır. Eğer ona yakın kimseler yok ise, miskinlere, fakirlere veya müslümanlann faydalarına olan alanlara verilir. Bu
kurumuş vakıf ağacın kütüğüyle icare vermek veya başka bir yolla menfaatlanmaktan mümkün ise, o zaman Şafii ve malikiye göre o kütükler
vakıfta devam eder ve satılması da caiz olmaz. Zira bu her iki mezhebe göre vakfın satılmasının caiz olamamasına dair en katı görüşlere sahip

olarak bilinirler. 
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Hanbeli mezhebi: Vakıf-yıkılan ev veyahut haraba olup ölü durumuna avdet eden arazi gibi -harap olur- ve faydaları ortadan kalkmış olsa- ve onun
imarına aynı zamanda mümkün olmazsa, yahut şehir halkının ona gelmemesi üzere bir mescidin faydası ortadan kalkarsa ve bu mescid içinde
namaz kılınmayan bir yerde kalırsa, yahut da dar geldiği halde her hangi biri tarafından genişletilmesine imkanı yoksa veya da en azından bir
kısmını satmadıkça imar etmeye imkanı yoksa, geri kalan kısmının tamiri için bir kısmının satılması caiz olur. Eğer bölümüyle, menfaat meydana
gelmezse, o zaman tümü satılır.
Bunların delilleri Hz. Ömer (r.a.) in Hz. Sa'da yazdığı mektubudur. Hz. Ömer Küfe'deki Beytülmal duvarının delindiği haberini alınca, ona mescidi
başka bir yere nakletmesini ve Beytülmali mescidin kıblesinde yapmasını, Zira mescidde her zaman için namaz kılanların bulunacağını, zira
mescidde her zaman için namaz kılanların bulunacağını bildirmiştir. Hz. Ömer bu emrini ashabında hazır olduğu bir sırada vermiş, kimse ona
muhalefet etmemiştir. Bunun için bu da diğer meseleler gibi icma olmuştur. Bu şekildeki bırakılmasına imkan olmadığı zaman, manen kalıcılığı
sağlamış olacağından o zaman satışı vacip olur. O vakıf satılacak olursa, o zaman ehline gelir getirecek nevinden ne gibi bir şey alırsa caiz olur. Bu
ise onun nevinden olsun, ister onun nevinden olmasın farkı yoktur. Amaç nev değil, fayda almaktır. Fakat birincisi hangi menfaat için
harcanıyorsa, maslahat de oraya harcamasına devam edilir. Zira harcama yerinin değiştirilmesi ve korunmasını mümkün olduğu zaman caiz
değildir. Aynı bunun gibi faydalanılması mümkün olan vakfın suretiyle değiştirilmeside caiz değildir. Vakf edilmiş atın bedeli, başka bir at almak
için, kafi gelmediği takdirde, o zaman vakfın bir başka atın satılması için yardımcı olarak kullanılır ve bu vakıf atın bedelinin bir kısmını sayılır.
Zira amaç vakfın devam etmesidir. Eğer vakfın faydası tamamen ortadan yok olmamış ise, fakat belki faydası azalmış ise, o zaman kesinlikle
satılması caiz değildir. Fakat bu azalma öyle bir seviyeye gelmiş ki olması olmaması hükmünde olursa, o zaman satılması caizdir. Mescidin nakli,
tabdil etmesi yarasının satılması, oranın genel tuvalet ve dükkan gibi şeyler yapılması, onunla menfaatlanmaya imkan olursa o zaman caizdir.
Bundan başka satılması caiz değildir. Mescid olduktan sonra mescide hurma ve bunun gibi başka bir ağacın dikilmesi caiz değildir.



İmam Ahmet şöyle demiştir:
Ben öyle ağaçların meyvesinden yemeyi istemem. İmam onu camiden kaldıracak olursa o, zaman caizdir. Zira mescid yüce Allah'ı zikretmek ve
Kur'an okumak için inşa edilmiştir. Ağaç dikmek için inşa edilmiştir. Bir de ağaç mescidde zararı vardır ve bulunduğu yerde de namaz kılan
kimseler mani olur. Diğer tarafta da meyvesi ve bulduğu yerde de namaz kılan kimseler mani olur. Diğer tarafta da meyvesi ve yaprakları mescide
düşer. Bu ağaca kuşlar gelip konar. Mescidi pisletir. Bazı evka-tada çocuklar bu ağacın meyvesine taş bile atabilir. Şu halde daha önce ağaç bir
arazide varsa, o arazi sahibi de orayı mescid yaparsa, o zaman bir engel meydana gelmez. Mescidin hasır ve süslerinden artana ihtiyaç kalmayacak
olursa, o zaman bir başka mescide verilmesi caiz olur. Bir de mescide yakın fakirlere ve başkalarına ondan tasadduk verilmesi caizdir. Bunun gibi
mescidin kamışlarından veya enkazından bir şey fazla kalırsa yine hükmü öyledir.
 
Kedik:
 
Bu lafız türkçedir: Vakf edilmiş dükkanlarda ve onlara kerar ve devamlılık üzere bitişik olanlarda sabit bir ilişkisi bulunmaktadır. Vakfın akarını
kiralayan kimsenin kendi malından kendisi adına vakfın mütevellisinin izni ile ihtiyacına göre bu tür gedikler yapması bir adet haline gelmiştir.
[60]

Kedik, dükkanlarda "süknâ" diye adlandırıldığı gibi. Zira arazilerde "kerdar" diye de adlandırılmaktadır. Hukrveya mukataa Hakkı: Bu mevkuf
arazi üzerinde hakimin izni ile akdedilen uzun süreli kira sonucu gereken bir karar hakkıdır. Burada musttahkir (hukr hakkının sahibi) vakıf
tarafına arazinin kıymetine yakın bir meblağ öder ve basit bir başka meblağ daha tertip eder ve miktar senelik vakıf cihetine müstah-kir tarafından
ödenir. Yahut da bu hakkın kendisine intikal ettiği kimseden alınır. Bunun karşılığında da müstehkirin orada ağaç dikmek, bina yapmak ve diğer

faydalanma yollan hakkı bulunur. 
[61]

 
İcare Teyn Hakkı:
 
Bu şer'i hakimin izni ile vakıf akarı üzerinde uzun süreli kiralama akdidir. Eğer vakıf önceki mamur haline döndürülmeyecek hale gelmiş ise ve
geliri ile bu kötü durumdan kurtarılmayacak ise, onu tamir etmek için kıymetine yakın peşin bir ücret ile diğer taraftan senelik oldukça düşük ve
vadeli bir ücret kiraya verilir ve her sene ödenen bu düşük kira ile akid yenilenir. Böyle bir uygulama, vakfın satışının caiz olmamasından ve uzun
bir süre onu kiralayıcı verilmesinin caiz olma yaşından kurtarmak amacıyla yapılmış gibidir. İşte bunun için bu (iki icare anlamına gelen)
"icareteyn" denilmiştir.
 
Mırsad:
 
Asıl itibariyle vakıfta her hangi bir gelirin bulunmaması halinde mütevellinin izni ile onu tamir etmek üzere yaptığı harcamalar karşılığında bir akan
kiralayan kimsenin lehine ve vakfın üzerinde sabit olan borç demektir. Daha sonra vakıf üzerinde alacağı olduğundan dolayı ona düşük bir ücretle

kiraya verilir. 
[62]

 
Kamis:
 
Vakf edilmiş değirmenin binasını kiralayana ait bir haktır. Bu hak gereğince o arada kalır. Zira bu binanın içerisinde öğütme, araç, gereç ve
levzimatı bulunmaktadır.
 
Mişeddü'l-Meseke:
 

Vakf edilmiş araziyi kiralayanın orada bulunan ekin, gübre gibi malı sebebiyle bulunan hakkıdır. Zira orada çıkartılacak olursa zarar görecektir.
[63]

 
Kıymet:
 
Vakf edilmiş bağ bahçeleri kiralayanın onlarda kalma hakkıdır. Zira bu kiracının orada devam eden yonca gibi ekinlerin kökleri ile bizzat

kendisinin yapmış olduğu çevre duvarlarının imarı söz konusudur. 
[64]

 
ELLİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
VASİYET

 
Vasiyet eskiden beri bir örf ve adet olarak devam etmektedir. Fakat bu örf ve adet bazı dönemlerde haksızlıkla beraber meydana gelmiştir.
Örneğin: Romalılarda aile reisi yabancı ve akrabası olmayan kimseye vasiyet edebilirdi ve kendi çocuklannı kız ve erkek miras hakkından sakıt
edebilirdi. Daha sonra çocuklar için babaların dörtte birini kabul edildi. Araplar da cahiliyye döneminde başkalarına karşı gösteriş ve övünmek için
yabancılara vasiyette bulunurdu. Akrabaları ve çocuklarını ileri derecede kızdırır, öfkelendirir ve yoksul bir vasiyette bırakırlardı. İslam geldiği
zamanda vasiyeti hak ve eşitlik olarak sağlam etti ve mirasın teşri edilmesinden evvel mal sahiplerini anne babaya ve yakın akrabalara vasiyette



bulunmaya mecbur etti. Bunun için islam'ın ilk zamanında vasiyet, yüce Allah'ın malın hepsini anne babaya ve yakın akrabalara vasiyet etmek
şeklindeki şu ayeti ile farz kılınmıştı:
Sizden birine ölüm gelip çattığı zaman, eğer geriye mal bıraka- anneye, babaya ve yakın akrabaya maruf şekilde vasiyette bulunmak, takva

sahipleri üzerine bir hak olarak yazıldı. 
[65]

Daha sonra Nisa süresinde yer alan mirasa dair ayet-i kerimelerin olması ile etraflı bir şekilde miras haklan teşri edilince, İslam'da meşru, olan
vasiyet konusunda iki kayıt getirilmiş oldu:
1. Mirasçıların geçerli kabul etmesi hali kabul ettikten sonra, mirasçı hakkında vasiyetin geçersizliği. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) veda haccın-da
vermiş olduğu hutbesinde şöyle buyurmuştur:
Yüce Allah, her hak sahibine hakkını vermiş bulunuyor. O bakımdan mirasçıya vasiyet yoktur."
Bu hadis-i şerif on iki sahabi tarafından rivayet edilmiş mütevatir bir hadistir. Beş tabiinden de mürsel olarak rivayet edilmiştir. Anne ve babanın
terikeden alacak miras payı ise, ilgili ayetlerle tesbit edilmişti ve sonunda vasiyet mirasçıların dışında kalanlar hakkında mendup olmuştur.
2. Vasiyete getirilen ikinci kayıt ise, üçte bir ile sınırlandmlmasıdır. Zira peygamber (s.a.v.):
Hz. Sad (r.a.) Rasûlü Ekreme (s.a.v.) şöyle diyor:
Ya Rasûlallah: Malım çok, bir tek kızımdan başka varisim de yoktur. Malımın üçte ikisini sadaka (vasiyet) edeyim mi? Rasulullah (s.a.v.) 'hayır'
buyurdular. Dedim ki: 'Yansını vasiyet edeyim mi? yine 'Hayır' buyurdu: "Üçte bire gelince olur. Gerçi üçte bir de çoktur ya, Zira senin,
mirasçılarını varlıklı olarak bırakman, insanlara el açacak muhtaç bir halde bırakmandan daha hayırlıdır ve elbette Allah rızası için sarf ettiğin her

şeyin ecrine nail olursun. Hatta hanımın ağzına verdiğin lokmanın bile mükafatını görürsün buyurdular. 
[66]

Şu halde malın üçte birinden fazlasını vasiyet etmek şer'an mekruhtur. Kerahatle beraber varislerin izni olursa caizdir. Eğer varislerin izni olmazsa
o fazlalığın vasiyeti caiz değildir. Zira bu fazlalık varislerin hakkıdır. Bir kişinin varisleri olmazsa, o kişi malının üçte birinden fazlasını vasiyet
ederse, bu fazlalığın vasiyeti sahih değildir. Zira bu fazlalık müslümanla-rın hakkıdır. Bu fazlalığa izin verecek kimse de yoktur. Bu sebeple geçen
hadisi şerife uyarak, vasiyetin, malın üçte birinden az olmasının müste-hap olduğunu söylemişlerdir. Vasiyetin tarifi: Lugatta vasiyet "bağlamak,
bitiştirmek, manasına gelir. İysâ kelimesi de aynı manaya gelmektedir. Zira vasiyet eden kişi: Dünyasının sevabını, ahiret sevabına bağlamasıdır.
Vasaya" kelimesi "vasiyet" kelimesinin çoğuludur. Fukahanm ıstılahına tföre iysa veya vesayet (visayet) vasiyeti de kapsayan bir ifadedir. Bazı
fakihlere göre vasiyet ölümden sonra tasarruf etme ve ölümden sonrasında bir malı teberru etme emridir. Buna göre bir kişi birisine dese, kızımı
evlendir veyahut öldüğümde beni yıka veya beni yıka veya cenaze namazımda imam ol gibi şeyleri de dese bu vasiyettir. "Tasarruf kelimesinden
daha geneldir. Zira akd icab, kabulden meydana gelmektedir. Tasarruf ise bir insanın üstlendiği ve şer'i bir hüküm tereddüt ettiği her şeye şamil
gelmektedir. İster tek tarafta ister her iki tarafta olsun farkı yoktur. Şu halde yalnız müminin istemesiyle ve iradesiyle tasarruf meydana gelir.

Vasiyet, ism-imeful (vasiyet edilen şey manasına) şu ayette kullanılmıştır."Vasiyetlerinizin ve borcunuzun ifa edilmesinden sonra..." 
[67]

Vasiyet kelimesi masdar olduğunda iysa manasını ifade eder ve nitekim şu ayette de kullanılmıştır.

Ey Mü'minler! Birinize ölümün belirtileri geldiği zaman, vasiyet anında aranızda sizden olan iki adil kimseyi şahitlik için tutun. 
[68]

Fakat Fakihler, iki kelime arasında fark olduğunu söyleyerek, iysa kökünden gelirse, kişinin ölümünden sonra küçük çocuklarının ihtiyaçlarını
gidermek ve malını kullanmak üzere bir başkasına yetki vermesi anlamına gelir. Vasiyet kökünden gelirse, bir kimsenin ölümünden sonraya bağlı
olmak üzere kendisine ait bir mala bir başkasını sahib ve malik kılması anlamına gelir demişlerdir. Şer'an ölümünden sonraya bağlı olan bir hakkı
bir başkasına teberru etmeye vasiyet denilmesinin sebebi vasiyet e-den kişinin bu teberru ile ahiretin hayrını, dünya hayrına bağlamasıdır. Vasiyetle
temlik etmek ile diğer temlik nevleri arasındaki fark vasiyetin tarifinden, açığa çıkar. Zira vasiyetteki temlik ölümden sonraki zamana izafe
edilmiştir. Hibe gibi akidlerdeki temlik ise hayattaki olan temliktir. Vasiyetin iki türü vardır.
a) Mutlak vasiyet, Örneğin filan kişiye şu kadar vasiyet ediyorum, demesidir.
b) Mukayyed veya muallak vasiyet ise, kişinin, şayet bu hastalığım o um ile sonuçlanır, yahut bu beldede ölürsem veya bu seferde ölürsem f Şu
kadar veriyorum demesi şeklindedir.
kger bu şart meydana gelirse o zaman vasiyet gerçekleşir. Eğer o hastalığından iyileşir veya elediği seferde veya şehirde ölmezse o zaman vasiyeti
sahih değildir. Zira vasiyetin kendisine bağlandığı şart meydana gelmemiştir. Şu halde eğer vasiyet edilen (Müşabih) bir mal veya menfaat olursa
ve musaleh (kendisine vasiyet edilen) kişi ise rnülk edinme ehliyetine sahib kimselerden olsa, o zaman vasiyetin tarifi onları kapsamına alır.
İsmiyle ve sıfatıyla tayin edilen ve belli bir sayı altında onlara vasiyet etmek yahut da sayılamayacak kadar çok nitelikleri tayin edilen Fakirlere
vasiyet halinde olduğu gibi- kimselere vasiyette bulunmak buna bir ör-nektir.
Eğer musaleh örneğin: Yetim ve okul gibi iyilik (birr) Cihetlerinden birisi olsa o zaman tarifin kapsamı içerisine girer. Bu tarif vasiyet edilen
(Müşabih) temlik manasını da içeren bir tasarruf ise, borçtan ibra vasiyetinde olduğu gibi -Yine bu tarifin kapsamına girer, Eğer müşabih kefili
kefaletten ibrai etmek gibi sırf bire iskat işlemi ise mal, menfaat veya iskat bile olmayan harçlardan bir hak ise veya mal ile ilgili bulunduğu için
mali bir şey olursa, vadesi gelmiş borcun ertelenmesini ve aktaranın filan kişiye satılmasını vasiyet etmek gibi halleri de kapsamına alır. Terike ile
anlatılmak istenen ise, varisi olan kişinin miras bırakan kimsenin yerine geçtiği her şeydir. İster mal, ister menfaat, ister ölüm ile miras bırakandan
mirasçıya intikal eden mala taaluk eden diğer bir hak olsun, bütün bunlar bir terikedir. Vasiyetin meşru oluşunun delili kitab, sünnet, icma ve
akıldır. Kitab'dan delili şu ayetlerdir:
İçinizden birine ölüm gelip -çattığında eğer bir mal bırakacak olursa, anaya- babaya ve akrabalara adil bir tarzda vasiyet etmesi üzerine farz

kılınmıştır. Bunlar muttakiler üzerinde (sabit) bir hakdır. 
[69]

Ayetteki 'farz kılınmıştır" ibaresinden maksad, vasiyet etmenin hayırlı olduğudur.' Adil bir tarzda vasiyet etmek, ibaresinden amaç da mirasçılara
zulm etmeyecek şekilde davranmaktır...

Bu hükümler ölenin borçlarının ödenmesinden ve yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden sonradır. 
[70]

[71]



Bu hükümler onların borçlarının ödenmesinden ve vasiyetlerinin yerine getirilmesinden sonradır. 
Birinci ayet-i kerime yakın akrabaya vasiyetin meşru olduğuna delildir olduğu gibi. Sonraki iki ayet-i kerime'de mirasın uygulanmasını, vasiyetin
yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden bırakmaktadır. Şu halde borç vasiyetten evvel gelir.
Zira Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurmuştur: "Sizler... Bu hükümler ölenin borçlarının ödenmesinden ve yapacağı vasiyetlerin yerine getirilmesinden

sonradır.
[72]

 ayetini okuyorsunuz.
Peygamber (s.a.v.) de vasiyetten evvel borcun ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Sünnetten delil ise
Rasûlü Ekremin (s.a.v.)'ın buyruğudur.

Vasiyet etmek istediği bir şeyi bulunan bir müslümana vasiyeti yanında yazılı bulunmadıkça iki geçe yatması muhakkak suretle caiz değildir.
[73]

Başka hadisler ise şöyledir:

Vasiyet üzerine ölen kişi yol ve sünnet, takva ve şahitlik üzerine bağışlanmış olduğu halde ölmüştür. 
[74]

Mahrum, vasiyette bulunmaktan mahrum kalan kimsedir."

Kim vasiyet ederek ölürse, güzel bir yol ve sünnet üzere, takva ve şe-hadet üzere ölür ve bağışlamış olarak ölür.
[75]

İcmadan meşruluğunun delili ise şöyledir: Fakihler vasiyetin cevazı konusunda icma etmişlerdir. Akıl deliline gelince: Allah'a daha çok yaklaşmak,
iyiliklerini artırmak ve hayatında yapamadığı hayırlı ameli telafi etmek için insanların vasiyete ihtiyaçları vardır. Vasiyetin meşru oluşunun sebebi
veya hikmeti: Dünyada hayırla anılmak, ahirette de sevaba nail ol-makdır. Bunun için mirasçı olmayan yakın akrabaları koruyup gözetmek,
muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek zayıf yoksul ve zaiflerin sıkıntıların hafifletmek imkanını vermek maksadı ile Sari, tarafından vasiyet meşru
kabul edilmiştir. Bu da adalete ve marufa bağlı kalmak, vasiyet ile başka lanna zarar vermekten kaçınmak şartına aittir.
Zira Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır.

(Bu paylaştırma) vasiyetten ve borçtan sonra, kimseya zarar vermeden (yapılacak) dır. 
[76]

Diğer taraftan İbn Abbas (r. anhumaj'ın şu hadisi rivayet ettiği bilinmektedir.
Vasiyette başkasına zarar vermek kebar (büyük günahlar) dandır. Vasiyetteki olan zarar vermek üçte birden fazlasını vasiyet etmekle meydana
gelir. Dindeki olan zarar ise, kendi malını semen-i mislinden daha aşağısına satmak ve semeni mislinden fazlası ile satın almakla meydana
gelmektedir, Hadis-şerifi sünen'inde Dârekutni rivayet etmiştir.
Vasiyetteki olan adalet ise, şer'an belli edilen terikenin üçte birinden fazla olmamak şartıyla sınırlandırılmıştır. Fakat mirasçıların geçerli kabul
etmeleri olursa o zaman üçte birden fazlasını vasiyet etmek caizdir. Rivayet edildiğine göre sahabiler vasiyetnamelerinin başına bismillahirrahma-
nirrahim yazarlar ve bu şekilde devam ederlerdi.
Bu vasiyet falan oğlu falanın vasiyetidir, O Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve tek olduğuna, ortağı bulunmadığına şehadet eder ve
yine Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, kıyametin geleceğine, onda şek ve şüphe olmadığına, Allah Teala'nın kabirdekileri haşr
edeceğine şehadet eder. Falan oğlu falan vasiyet eder ki aile fertlerinden geride kalanlar gerçekten mümin iseler Allah'tan korksunlar, aralarını
düzeltsinler. Allah ve Resulüne itaat etsinler. Onlara Hz. İbrahim ve Hz. Ya-kub'un oğullarına vasiyet ettiğini vasiyet ediyorum.

Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti (o halde sizde) ancak müslümanlar olarak can verin. 
[77]

İbn Ömer'den rivayet etmiş ve bilinmesi halinde el yazısıyla (hat) amel edenlerce delil gösterilmiştir. 
[78]

Şu halde bir kimsenin vasiyet edeceği bir malı olduğu halde vasiyetini yazmazsa ve aynı zamanda üzerinden bir süre geçse, o zaman iyi bir şey
yapmamıştır.
Bu hadisi ile vasiyeti yazmak için eli çabuk tutmaya teşvik etmektedir. Hayatta iken verilen sadaka ölümden sonrası için vasiyet edilen sadakadan
daha üstündür. Zira mü'minin imanında sadık olduğuna, hayır ve iyi ahlaka delalet ettiğine işaret etmektedir.
Zira cenab-ı Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

Artık hayırlarda yarışın. 
[79]

 "Birinize ölüm gelip de 'Ey rabbim! Beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım'

demesinden önce size verdiğim rızktan (Allah için) harcayın. 
[80]

Ebu Hureyre şöyle rivayet ediyor: Rasulullah'm huızuruna bir kimse gelerek şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasulü! (savapça) hangi sadaka daha
büyüktür?
"Sevabı büyük sadaka senin sıhhatli, son derece mala düşkün, fakirlikten korkar, zenginlikten hoşlanır bulunduğun halde verdiğin sadakadır. Can

boğaza gelip de, bu malım falan içindir. Şu malım da falan içindir, diyene kadar ve bunu da varislerin olana kadar geri bırakma! 
[81]

Başka bir hadiste ise şöyledir:

Ölümüne yakın bir köle âzad eden kişi, karnı doyduktan sonra bağışta bulunan gibidir. 
[82]

Vasiyetin meşruiyetinin hikmeti: Şeriat kaidelerine göre vasiyetin caiz olması lazımdır. Zira ölüm mülkiyeti götürdüğü için, insanın kendi malında
hakkı kalmaz. Bu mal artık varislerin hakkıdır. Fakat hikmetlerle dolu olan şeriat, vasiyeti caiz olarak kabul etmiştir. Zira bunda hem toplumun,
hem vasiyet edenin, hem de akrabaların faydası vardır. Toplumun faydası: Camilere, medreselere, hastahanelere ve okul gibi yerlere umumi
sevaplara açılan bir kapıdır. Vasiyet edenin faydası: Vasiyet yaptığı için mükafat ve sevaplara nail olur ve ölümünden sonra ahlak-ı hamide ile
anılır. Akrabaların faydalarına gelince: İslamı ölçülere göre umumi olarak vasiyet, mirasta hakkı olmayan akrabalara yapılır. Bunun için muhtaçtır.
Bir de bu vasiyet alimler, yetimler ve mücahidler için bir kapı olduğu için, sosyal ve içtimai dayanışma kanunlanndan bir kanun olduğu ve bunda
bir çok hayır ve faydanın bulunduğu herkesçe malumdur. Vasiyetin hükmü: İslamm ibtidasında, Bakara süresinin 180. ayetiyle anne babaya ve
yakın akrabalara vasiyet etmek vacib kılınmıştı. Ondan sonra bu hüküm miras ayetleriyle nesh edilmiştir. Bir de bu vücubun nesh edildiğini
bildiren hadisler de mevcuddur. Vasiyet etme hükmü, mirasçılar dışındaki kişilere ve hayır yollarına tahsis edilmiştir. Bu da varislerin rızası



haricinde malın 1/3'inden fazlasının vasiyet edilemeyeceği hükmüyle sınırlandırılmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Ulu ve yüce Allah, Her hak sahibine hakkım vermiştir. Artık varise vasiyet yoktur. Çocuk yatak sahibine aittir. Zina edenin hakkı taştır. Yani
mahrum edilmektir."
Bu kıyasa göre vasiyet bazı durumlarda nitelik sebebiyle dört kısma ayrılır.
1. Vacib (Farz) vasiyet: Herhangi bir senet veya belgesi olmayan emanetlerin ve meçhul borçların ödenmesinin kişinin üzerinde borç olan hac,
keffaret, zekat, oruç ve namaz fidyeleri gibi farzları vasiyet etmek, bunda bütün mezheplerin ittifakı vardır. Şafiilere göre bir kişinin birisinde
alacakları veya emanetleri varsa, vasiyet etmesi vaciptir. Çünkü vasiyette fayda vardır. Yine bir kişinin üzerinde zekat, hac gibi şer'i bir borç varsa,
vasiyet etmesi vaciptir. Zira vasiyet etmezse, zayi olma ihtimali vardır. Bir kimsenin zimmetinde emanet ve borç gibi kul hakkı olursa, verilmesi
için vasiyet edilmesi vaciptir. İnsanların haklarına dair emanet ve gasp edilmiş mal gibi şeylerde bilinmiyor ise- vasiyette bulunmak vacibdir.
Çocukların bu vasiyeti korunup gözetilmesi ve deli gibi çocuklara benzer ve sefih olarak ergenlik yaşma gelmiş olanların göz edilmesi de böyledir.
2. Miistehabi: Mirasçı olmayan yakın akrabalara iyilik ve hayır cihetlerine, muhtaçlara vasiyette bulunmak müstehabtır. Örfen zengin olan
kimsenin beşte birini yakın akrabalara veya dindar, alim ve yoksul olan kimseye vasiyette bulunması sünnettir. Kişinin ilim veya takva ile meşhur
olmayan bir dostuna veya bir zengine vasiyet etmesi mubahtır. Eğer yakınlık ve iyilik bağı niyetiyle yaparsa, o zaman bu vasiyet mendub olur.
Zira bu vasiyette taat manası vardır.
3. Haram: İçki gibi şer'an haram bir şeyi -şarap veya ahlaka aykırı şeyleri vasiyet etmek haram olduğu gibi, bunları yerine getirmek de haramdır.
Mirasçılara zarar vermek amacıyla yapılan vasiyet de haramdır. Bu şer'an kendilerine takdir edilmiş olan payı almalarını engellemek için yapılan
vasiyettir. Allah teala öyle vasiyetten nehyet etmiştir. Aynı zamanda batıldır ve kabul edilmez. Birde varisleri zarara uğratmak ve şer'an onların
paylan almalarına mani olmak gayesiyle vasiyet etmek yine haramdır.
Zira Allah (c.c.) vasiyet nedeniyle zarara uğratmayı neyh ederek şöyle buyurmuştur:
Varislere zarar vermemek şartı ile vasiyetin ve borcun ödenmesinden sonra... Bu Allah'tan bir vasiyedir (emirdir). Allah bilendir. Yumuşak ve

halimdir. 
[83]

Birde Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz bir adam veya bir kadın altmış yıl Allah'a itaat üzere çalışır. Sonra kendilerine ölüm yaklaşınca, vasiyette (bazı varislere) zarar verirler.

Bu sebeple her ikisine de cehennem vacib olur.
[84]

4. Mekruh: Vasiyet eden kişinin malı az olup ve bu mala da muhtaç olan fakir varisleri varsa, o takdirde vasiyeti mekruhtur. Bunun gibi günahkar
ve fasık ehline, günahlanna yardım olacağı zannıyla vasiyet etmek mekruhtur. Cumhura göre içkiyi vasiyet etmek veya herkese zarar verici bir
takım yatırım alanlarına harcamada bulunmasını vasiyet etmek veya mirasçı kimseye mutlak olarak vasiyette bulunmak yahut yabancı bir kimseye
mirasın üçte birinden fazla miktarda yapılacak olursa, bu şekildeki olan vasiyetler kesinlikle haramdır. Haram ilimlerin ve sapık kitapların
yazılması haram olduğu gibi, Tevrat ve incilin yazılması ve okunmalarına vasiyet etmek de haramdır. Aynı zamanda kilise tamir etmek veya
yapmak haramdır. Efdal olan hayır cihetlerine hayatta iken vasiyet yapmak ve bunu ölümden sonrasına bırakmamaktır. Cumhura göre vasiyetin
dört rüknü vardır. Müsi (vasiyet eden) müsaleh (kendisine vasiyet edilen) müşabih (vasiyet edilen şey) ve siğa (vasiyet ifadesi) siğa ise müsi
tarafından ona şunu vasiyet ediyorum, yahut ölümümden sonra ona veriniz, ödeyiniz gibi sözleri ile sahih olur. Kabul ise tayin edilen müsaleh
tarafında kabul edilir. Musi daha sağ iken redde kabulde sahih değildir. Müsinin ölümünden hemen sonra musalehin kabul etmesi şart değildir.
Kâsâni ve Kuduri'ye göre vasiyetin kabulü müsinin ölümünden sonra sahih olur.
Eğer müsaleh, müsinin ölümünden sonra kabul edecek olsun ister olmasın farkı yoktur. Eğer müsaleh, müsinin vefatından sonra yani red ve kabul
etmeden evvel vefat ederse, o zaman vasiyet edilen şey mirasçıların mülkiyetine dahil olur. Eğer müsaleh vasiyeti hayatta iken red veya kabul
ederse batıl olur. Şu halde "kabul ettim" gibi sarih sözlerle veya müsinin ölümden sonra müsalehin red veya kabul etmeksizin vefat ettiği gibi,
delalet yoluna yapılan kabuldür. Okul öğrencisi yahut hastahanede veya bakım evin de bulunan kimseler gibi müsaleh tarafından yapılan kabule
itibar edilmez. Fakat yetimler veya fakirler için kurulmuş barınaklar, yuvalar ve hastahaneler ve bunlar gibi hayır yerleri adına yapılan vasiyetleri
de, şer'an veya kanunen bunları temsil eden kimseler kabul edebilir. Şer'an vasiyet üç yoldan birisi ile sahih olur.
1. Kitabet (yazı) ile yapılan vasiyet: Dilsizler gibi konuşmaktan aciz kimseden sadır olması halinde vasiyet akdinin meydana geleceğinde mezhep
görüşleri yoktur. Hanefilerle Hanbelilere göre dili tutulup bu durumu uzayıp giden, yahut konuşma gücüne bir daha sahip olacağından ümidi
olmayan kimse de konuşmaktan aciz gibi kabul edilir. Şafıilere göre ise dili tutulmuş kimsenin dilsiz gibi yazmakla veya işaretle alışverişte olduğu
gibi vasiyeti kabul edilir. Eğer bir mirasçının ikrarı ile yahut musiye ait olduğunu belirten bir delil ile yazısı olduğu tesbit edilecek olursa o zaman
o-nun vasiyeti kabul olur. Bir de konuşmaya gücü yeten kimsenin yazılı olarak yapacağı vasiyeti de kabule şayan olur. İsterse o yazı ne kadar
aradan uzun zaman geçmişse de fark yoktur. Hanbelilerce tercih edilen görüş budur. Hanefilerle Malikiler şöyle demektedir. Kişi eliyle vasiyetini
yazsa ve daha sonra da şahid tutarak "burada yazılı olanlara şahitlik ediniz." dese caizdir. Şafiilere göre yazı bir kinayedir. Şu halde niyetle beraber,
yazıyla vasiyet sahih olur. Fakat yazının sahih olması için şahitliği şart olarak kabul etmişlerdir. Satışta olduğu gibi, Müsi şahitleri o belgede yazılı
olanlara okumalı veya göstermelidir. Eğer musi bu şekilde yapmazsa vasiyeti kabul olmaz. Yazı ile caiz olduğunun delili ise şudur: yazı amacı
açıklamak açısından kullanılan sözlü ifadeden hiç geri kalmaz. Hatta isbata ihtiyaç duyulması halinde sözlü ifadeden daha kuvvetlidir.
2. Maksadı anlatabilen işaret dili tutulmuş ya da dilsiz olan kimsenin yaptığı böyle bir işaret ile vasiyet akdi sahih olur. Hanefilerle Hanbelilere
göre dili tutulan kimsenin bir daha konuşmasından -bu vaziyet ölmesi durumunda olduğu gibi- umut kesilmiş olması şartı vardır. Şayet
konuşmaktan aciz olan kimse, aynı zamanda yazı yazmayı biliyor ise, onun vasiyet akdi ancak yazı ile sahih olur zira yazının amaca delaleti daha
belli ve daha sağlamdır. Malikilere göre konuşmaya gücü iktifa eden kimsenin bile maksadı anlatabilen işaretiyle vasiyeti sahih olur. Netice olarak
konuşma kabiliyeti olan kimsenin vasiyeti hem yazı ile hem lafız ile sahihtir. Malikilere göre amacı anlatabilen işaret ile de vasiyeti kabul edilir.
Dilsiz ve onun gibinin vasiyeti ise, yazı veya ibare ile ya da yazmaktan aciz olursa işaret ile vasiyeti kabul olur. Eğer yazmayı bir kişi bilirse onun
vasiyeti çoğunluğa göre ancak yazı ile kabul olur. Matlup olan bu meselede iki görüş vardır.
a) Hanefilere göre istenen (Matlup olan) kabul, reddetmekten ibarettir. Bunun için ya: "Vasiyeti kabul ettim." Yahut "buna razıyım demek gibi



sarih kabulü ile ve müşabihe tasarruf etmektedir. Örneğin: İcare, satış ve hibe gibi tasarruf ederek delaleten kabul etmek kafidir. Eğer önce musi
ölürse, daha sonra kabulden evvelde müsaleh ölüşe, o zaman müşabih nıiraçsçılannm mülkiyetine dahil olur. Zira vasiyet musi tarafından onun
ölümü nedeniyle tamamıyle bitmiş ve sahih olmuştur. Musi tarafından vasiyetin feshi söz konusu değildir. Müsalehin hakkı olduğu için tevakkuf
eder. Olduğu zaman da onun mülkiyetine girer.
b) Cumhura göre sözlü olarak veya onun yerini tutan ve nzaya delalet eden tasarruflar yolu ile mutlak olarak kabul etmektedir. Yalnız red etmekle
yeterli değildir. Zira bu red etmemek, kabul etmekten farklıdır. Fukahalara göre kabulün belirli bir zaman içerisinde yapılmasının kabul veya
reddinde derhal, hemen olmasının şart olmadığı üzerinde ittifak etmişlerdir. Kabul terahi (zamanla) olur. Şu halde ve afattan sonra uzun bir süre
geçtikten sonra bile olsa yine caiz olur. Zira derhal olması, kabulün i-cab ile alakalı olduğu -satış gibi- derhal ve hemen geçerli olması lazım olan
akidlerde şarttır. Fakat şafiilere göre mirasçı müsalehden kabul reddi istemek hakkına sahib olabilir. Şayet mirasçının bu isteğinden sonra müsaleh
vazgeçecek olursa, onun bu imtinaı vasiyetin reddine işaret etmektedir. İşte bu görüş çok iyi bir görüştür. Zira mirasçılara gelebilecek bir zarara
iyi bir usul olur. Eğer müsi bir arazi ve ev vasiyet ederse, müsaleh evi kabul edip araziyi reddetse, yahut onun aksini yapsa, onun vasiyeti kabulde
geçerlidir.
Reddettiği şey hakkında da geçersizdir. Şu halde kabulün icaba muvafakati lazım gelmez. Eğer vasiyeti, bir topluluğa yapmış ise, onların bir kısmı
vasiyet kabul edip diğerleri ise redederlerse, kabul eden kimselere vasiyet geçerlidir. Rededen kimselere de geçersizdir. Fakat müsi vasiyetin
parçalanmaması için şartını koşmuşa, o zaman bu şartla amel etmek gerekir. Zira müsinin şartına, şeriata aykırı düşmediği müddetçe onun sözüne
muvafakıyet lazımdır. Red veya kabulden dönme: Red veya kabul gerçekleştikten sonra, artık kabulden redde yahut redden kabule dönme sahih
değildir. Bunun caiz olması ancak ve ancak mirasçıların sahih olarak kabul etmelerine aittir. Eğer mirasçılardan birisi veya hapsi reddi kabul
edecek olursa, o zaman vasiyet fesh olur. Aynı zamanda müşabih terikeye avdet eder. Eğer mirasçılar reddi kabul etmeyecek olursa bu red kabul
olmaz. Aynı zamanda bu vasiyet geçerli olarak devam eder.

Şafıilerle Hanbeliler: 
[85]

Kabul ve kabzden sonra reddin sahih olmayacağını kabul etmektedirler. Zira kabul ile mülkiyet sabit olmuş. Eğer red kabulden sonra, fakat
kabzdan önce meydana gelirse, bu konuda şafiilerin iki görüşü vardır. Açıkça belirtilen hüküm reddin sahih olmasıdır. Zira bu, vakıfta olduğu gibi,
bedelsiz olarak insan tarafından yapılan bir temliktir. Kabzdan evvel reddi sahih olur. Hanbelilere göre ise, eğer müşabih, ölçülebilenlerden olsa,
reddi sahihtir. Zira bu gibi şeylerin üzerinde mülkiyet kabzden evvel istikrar kazanmaz. Bunun için kabulden evvel onu red etmeye benzer. Reddin
sahih olduğu her yerde vasiyet red ile batıl olur ve terikeye avdet eder. Bütün mirasçılara bir hak olarak döner. Red ise kişinin "vasiyeti redd
ediyorum." Yahut "onu kabul etmiyorum" veya bunlar gibi başka sözlerle meydan gelmektedir.
Fukaha, muayyen müsaleh olan kişinin kamil ehliyete sahip ve re-şid bir kimse olması halinde, bizzat kabul ve redde bulunacağı üzerinde ittifak
etmişlerdir. Zira sahibul velayet odur. Yine Fukaha, muayyena olmayan müsalehin kabul veya redde bulunmasının gerekmediği üzere ittifak
etmişlerdir. Vasiyet yalnız müsinin icabı ile lazım gelir. Yine Fukaha, Eğer müsaleh ehliyeti bulunmayan bir kimse ise -bu da deli ma'tüh (bunak)
ve mümeyyiz olmayan küçük gibi kişilerdir. Kendisi kabul veya redde bulunmaz. Zira onlann ibaresi lağudır. Bunlann adına velileri kabul veya
redde bulunabilirler. Eksik ehliyetli hakkında Fukaha farklı görüşlere ayrılmışlardır. Eksik ehliyeti ise mümeyiz olmayan küçük ile sefihlik veya
gaflet nedeniyle hacr altında bulunan kişi demektir. Hanefıler kabul yetkisine sahib olduğunu söylemişlerdir. Zira vasiyet hibe, vakıfta istihkak
sahibi olmak gibi kendisi için, hiçbir şeye karışmamış bir menfaattir. Onun, velisinin de red yetkileri de yoktur. Zira red zarardan başka bir şey
değildir. Bunlar bu zarann ödenmesiinede sahib değildir. Cumhura göre eksik ehliyetli adına kabul veya reddin velisine ait olduğu görüşündedir. O

menfaat ve maslahata uygun olanı yapar. Müsinin ölümünden sonra kabul ve reddin söylemesi olmadan müsaleh de ölür ise, Hanefılere göre 
[86]

istihsanen bu vasiyet sahih olur. Zira onun ölümü delaleten bir kabul olarak görülür. Bir de şart, redin olmamasıdır. Bunun için bu meselede vasiyet

sahih olur ve müşabih, müsaleh'in mirasçılarının mülkiyetine dahil olur. Cumhura göre 
[87]

 Müsinin vefasından sonra kabul ve red hakkı,
müsalehin mirasçılarına nakl olur. Onlardan kim kabul veya red ederse, kabul ve reddin hükmü ona tabi olur. Zira bu miras bırakanın lehine sabit
olmuş bir haktır. Ölümden sonra ise bu hak mirasçı lehine sabit olur.
Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.
Her kim bir hak veya bir mal terk edecek olursa. Bu onun mirasçılarına aittir."
Fukahanm ittifakına göre müsinin. "Şu ayın başlangıcı ile" demesiyle bu mülkiyet meydana gelir. Şayet müsi mülkiyetin tayını için bir vakit belli
etmemiş ise o zaman müsinin ölümünden sonra mülkiyet müsalehi-me ait olur. Şafiiler'e daha zahir görülen görüşe göre, müsalehin mülkiyeti
mevkuftur. Kabul edecek bile olsa, ölümüyle müşabihe malik olur. Eğer müsaleh o malı kabul etmezse, o zaman, bu yetki mirasçılara ait olur.
Hanefi ve Şafıilere göre de mülkiyet müsanin vafat tarihinden itibaren başlar. Aynı zamanda kabul olmadıkça mülkiyet meydana gelmez.
Malikilerinin en meşhur sözlerine göre ise, mülkiyet hem ölüm vaktinden, hem kabul vaktinden itibaren sakıt olur. Hayvanın yavrusu, bahçenin,
bağın meyvesi, ev kirası, koyunun yünü gibi müşabihten ayrı olan fazlalıklar böyledir. Şişmanlık gibi, fazlalıklara gelince, eğer onlar üçte birin
kapsamına giriyorlarsa o zaman ittifakla musalehe aittir. Şafıilere göre, bu artış üçte birinin hesabına dahil olmadığı için bu artışın hepsi musalehe
ait olur. Vasiyet hayattayken sahih olmaz. Zira vasiyet tabiatı itibariyle ölümden sonrasına izafe edilen bir akiddir.
Tüm akidler derhal geçerliliği kabul etmekle beraber meydana gelir. Fakat bu vasiyet ve vasi tayin etmek bundan ayrıdır. Zira bunlardan anlaşılan
(mefhumları) mustekbele (geleceğe) izafe edilmeleridir. Örneği: bir kimsenin filan kişiye, ölümünden sonraki senenin başlangıcından evinde
oturmayı vasiyette bulunması geçerlidir. Vasiyet ve isa (vasi tayin etmek) ancak geleceğe izafe edilerek yapılırlar. Sahih şart ise, İbn Teymiyye ve
İb-nu'l Kayyım'a göre müsinin, müsa lehin veya onlardan başkasının menfaati için ön görülmüş meşru bir maslahatın söz konusu olduğu şarttır.
Birde bu şartın şeriatın maksatlarına aykırı olmaması ve bu şartın nehy edilmiş de olmaması lazımdır. Bir de bu sahih şartı iki kayıt ile kayıt etmek
gerekir. Bu Hanefılerde de öyledir. Bu iki kaydın birincisi: Şartın bir maslahatı ihtiva etmesi. İkincisi de nehy edilmiş olmaması veya şeriatın
amaçlarına ters düşmemesi gereğidir. Müsinin menfaatma örnek olan şart ise devletin hak edeceği vergileri ödemesi yahut da küçük çocuklarım
kontrol altında tutması veya önce namaz, oruç fidyeleri ve buna benzer Allah'ın haklarından başlayarak vasiyetleri yerine getirmek üzere filan kişiye
şu kadar vasiyette bulunmaktır. Müsa lehin menfaatine örnek de; Filan kişiye arazisini ve evini bunları korumanın yahut da tamir masraflarının
veya akarların tescil masraflarının müsinin terikesinden karşılanmasını da şart koşmuş olması gibi.



Müsinin de müsalehin de dışında kalan bir yabancının menfaatına örnek ise; müsalehin vasiyet ederken komşusunun da bahçesini bahçesini sulama
şartını koşması. Yahut da soyundan gelip barınacak yeri bulunmayan kimselere oturmak hakkını vermek şartıyla evin menfaatini bir hayır cihetine
vasiyet etmesi gibi. Eğer şerân şart geçerli olmazsa, fakat vasiyet geçerli ise, örneğin; filan kişiye evlenmemek şartıyla belli bir miktar malı vasiyet
etmesi bu şekildedir. Buna göre vasiyet geçerli olur ve müsa-leh evlenebilir. Zira bu şart, şeriatın amacına zıddır. Bunun gibi: eğer şer'an
yasaklanmış ise, o zaman öncelikle sahih değildir. Örneğin: Bir kimseye bir payını bir içki toplantısında, yahut haram bir zevk uğruna harcaması
şartı ile muayyen bir meblağı vasiyet etmesidir. Vasiyetin bir şarta talik edilmesine gelince; hayatta iken boşama ve bunun gibi bir şarta veya
ölümünden sonraki bir şarta da bağlanması caizdir. Zira vasiyette ölümden sonraki hüküm bakımından aynıdır. Hayat zamanında vasiyeti bir şarta

talik caiz olduğu gibi, ölümden sonrasına da talik yine caizdir. 
[88]

Şu halde vasiyetin bir şarta talik ve bağlı edilmeyip kabul edilen akidlerden olduğunun ittiffakla kabul edildiğini öğrenmiş oluyoruz. Vasiyette
aranan şartlar: Vasiyetin sahih olması için dört başlıkaltmda bunları ele alacağız:
1. Müsinin teberru (bağış) yapma ehliyetine sahib olması. Bu da mükellef (akil-baliğ) hür olması demektir. Erkek veya kadın müslüman veya kafir
olması farkı yoktur. Bütün fukahalar aklın şart olduğunu kabul etmişlerdir. Bunun için, ister mümeyyiz olsun mümeyyiz olmasın şafıilere göre
küçüğün vasiyeti sahih değildir. Şu halde ticaret izni verilmiş bir mü-eyyiz olsun. Yine onun vasiyeti geçerli değildir. Zira çocuk teberru ehliyetine
sahib değildir. Hanefilerin görüşleri de aynıdır. Delinin, matuh (bunak) ve baygın olan kimsenin vasiyeti geçerli değildir. Zira bunlar teklifin esası
olan aklından mahrum olmuşlardır. Bir de bunların sözleri boştur. Sahih değildir. Onların sözlerine bir hükmün taallukı yoktur. Mezheplerin
ittifaklarına göre: Kölenin vasiyeti geçerli değildir. Zira kölenin malı yoktur. Köle ve malı efendisinindir.
Kafirin vasiyeti geçerlidir. Zira o, teberru ehlinden sayılır. Bir de se-fıhliğinden ötürü hacr altında olan kimsenin vasiyeyi de geçerlidir. Zira sefihin
konuşması geçerlidir. Bir de ölümden sonra onun sevaba ihtiyacı vardır. Bu görüş ittifakla geçerli kabul edilmiştir. Zira onun hacr altına alınmasının
sebebi malının muhafaza edilmesi içindir. Vasiyette ise malını zayi etmesi söz konusu değildir. Zira o, yaşadığı takdirde malı kendisinin olur vefat
edecek olursa bu sefer malının sevabını alır ve bu durumda o-nun mala ihtiyacı başkasından daha fazla olur. Malikilerle Hanbeliler ise 10 yaşında
veya daha küçük olduğu halde o civarda olan mümeyyiz küçüğün vasiyetini geçerli kabul ederler. Fakat mümeyyiz olmayanın vasiyetini kabul
etmemişler. Zira Hz. Ömer (r.a.) Gassan kabilesinden on yaşından küçük bir çocuğun dayılarına yaptığı vasiyeti sahih olarak kabul etmiştir.
Bir de bu çocuğun vasiyetini sahih kabul edilmesinde küçüğe bir vermemektedir. Bir de mal hayatı boyunca onun mülkiyeti altında kalacaktır.
Ayrıca vasiyetinden dönme hakkı da vardır. Fakat bu mümeyyizin kurbet (Allah'a daha yakın olmak için yapılan ibadet) manasını akl edecek
durumda olmasını şart koşarlar. Zira vasiyet, ona menfaat getirebilecek bir tasarruftur. Bunun için İslama girmesi, namaz kılması gibi. Bu şekildeki
olan tasarrufu da gerçek olarak kabul edilir. Hanefilere göre mümeyyiz yedi yaşını bitmiş olandır. Teçhiz, tekfin ve görmesi için sahih olarak kabul
ederler. Cumhura göre sarhoşun vasiyeti geçerli değildir. Fakat Şa-fiilere göre sarhoşluğu sebebiyle asi olarak kabul ettikleri müteaddi sarhoşun
vasiyetini gerçek görmezler. Cumhura göre kafirin vasiyeti ister harbi olsun geçerli olarak kabul etmişlerdir. Zira vasiyetin geçerli olması için
müslüman olmak şart değildir. Fakat harbi olan kimse, müslümana domuz veya şarap vasiyet edecek olursa geçerli olmaz. Müsinin muşa bih'e
malik olmasının şart olduğunu Zira bu teberru ehliyetinin şart koşulmasının kapsamı dahilindedir. İhtiyar ve rızasıyla vasiyet etmek gerekir. Zira
vasiyet bir mülk için icabtır. Bunun için Rıza ille yapılması gerekir. Başka eşya ve satış, hibe ve benzeri tasarruflar da, mülkün icabında olduğu gibi
bunun için şaka yapanın, mükrehin ve hatalının vasiyeti sahih değildir. Zira bu gibi arızalar rızayı ortadan kaldırır.
Temlik akidlerinde ise, rızanın varlığı lazımdır. Vasiyetin kabul olması için müsinin terikesinin hepsini kuşatacak bir şekilde borçlu olmaması
gerekir. Zira borcun ödenmesi, bütün mezheplere göre vasiyetin ödenmesinden daha evvel gelir, borç sebebiyle başkasına bağlı bir hak, müşabihe
taalluk etmiş ki 'Bu hak da alacaklının hakkıdır. Bunun için vasiyet, hak sahiplerinin geçerli kabul etmesine bağlıdır. Bu vasiyeti onlar kabul
ederlerse nafiz ve kabul olur. Eğer kabul etmezlerse o zaman batıl o ur. Fakat gaflet veya sefihlik nedeniyle hacr altında bulunan kimsenin asıyetini
hakimin iznine bağlıdır. Şu halde hakim izin verirse şahindir. O-un izni olmazsa batıl olur. Öğle vakti vasiyetin hayır yollarında olsun is-nayır
yollarında olmasının fark yoktur.
2. Musa leh'de sıhhat şartları ile nefaz şartları aranır:
Musa lehte aranan sıhhat şartlan: Sıhhat şartlan eğer bir kamu faydası için veya bir hükmi kişiliğe yapılmış ise, bunun bir masiyet ciheti olmaması
şarttır. Eğer tabii kişiliğe ve bir insana yapılmış ise,
a. Var olması,
b. Malum olması,
c. Mülk edinmeye ve istihkaka (hak kazanmaya) ehil olması.
d. Katil olmaması,
e. Malikilere göre harbi olmaması.
Hanefilere göre Daru'l-Harb'de bulunan harbi olmaması, Şafiilere göre ise harbi olan kimseye silah vasiyetinde bulunmaması. Buna göre müsalehin
bir masiyet cihaeti olmaması gerekir. Fukahanın ittifakı ile eğer müsaleh, masiyet ciheti olursa o zaman vasiyet batıldır. Örneğin: Oyun ve eğlence
aletlerini vasiyet etmek. Tavratın, İncilin yazılması ve okunması için, haram kılınmış ilimler, büyü, dalalet, harbii olan kimseye silah vasiyetii,
kumarhane, batakhanelere vasiyette bulunmak gibi, kabirler, kabirler üzerine kubbeler kurmak yahut ölülere ağıtçılar tutup ağıt yakmak, kilisenin
yapımı ve bakımı için, vasiyet etmek gibi, vasiyetler batıldır. Zira öyle vasiyetler şer'an haram kılınmıştır. Eğer vasiyet kendi zatında islami
ölçülere göre mubah olan bir şey hakkında olmakla beraber, bu vasiyeti yapmaya götüren şey haram olsa, örneğin: Fasıklık yollarında istimalim ve
kullanacakları bilinen fasıklara yapılan vasiyette olduğu gibi, bu vasiyet Hanefilerle Şafiiler vasiyeti sahih olarak kabul ederler. Zira bu şekildeki
olan vasiyet lafzı haram bir şey meydana getirmemektedir. Zira musinin kasdı ve niyeti ise Allah'a aittir. Malikilerle ve Hanbelilere göre: bu gibi
vasiyetler batıldır. İbn Teymiyye ve İbnü'1-Kayyım'ında görüşleri aynıdır. Zira akidlerde itibar, ancak ve ancak niyet ve maksada göredir. Şu halde
böyle bir durumda vasiyete iten neden, şeriatın maksadlanna zıt düşer. Bunun için batıldır. Ma'duma vasiyet: Vasiyet vaktinde müsalehin takdiren
ve hakikaten mevcud olması: Eğer yoksa, o zaman vasiyet gerçekleşemez. Zira mevcud olmayana vasiyet sahih değildir. Ma'dun'dan a-maç; evvela
var olduğu halde sonra ma'dum (yok) olan değil, hiçbir şekilde var olmayandır. Mevcuttan amaç ise bizzat sıfatı itibariyle var olandır. Vasiyet bir
temliktir mevcud olmayana temlik ise sahih değildir. Bunun için cumhura göre bir ölüye vasiyet sahih değildir. İmam Malik'e göre vasilehi-nin ölü
olduğunun haberi var ise, o zaman vasiyet sahih olur. Bu şekildeki olan vasiyet borçların ödenmesinden, vasiyetlerinin de yerine getirilmesinden



sonra, musalenin mirasçılarına aittir.
Müsaleh ise, ya hayatta olacak bir insan gibi hakikaten var olacak, ya da gebe olanın karnındaki gibi takdiren var olacaktır. Annesinin karnında
yavrunun bulunması, vasiyet esnasında hamilelik müddetinin asgarisi olan altı aydan daha az bir müddete annesi tarafından canlı olarak
doğurulduğu takdirde, hamileliğin varlığı ile bilinmiş olur. Annesinin karnında olanı vasiyet etmek ve annesinin karnındakini vasiyette bulunmak:
Annesinin karnında olanı vasiyet etmek veya anasının karnındakini vasiyette bulunmak söylemesinden itibaren altı aydan daha biraz müddette
doğum olduğu zamanda vasiyet sahihtir. Annesinin karnında olanı vasiyet etmek: Eğer mülk altında ise sahih oluır. Müsinin mülkiyeti altında
bulunan bir hayvanın karnındakini vasiyeti etmek gibi. Zira tehlike ve aldanmaya maruz olma vasiyetin sıhhatına mani olmaz. Eğer bu yavru ölü
olarak doğarsa vasiyet batıl olur. Canlı olarak doğar ve vasiyet esnasında var olduğunu bilir veya varlığına hüküm edebilirsek vasiyet sahih olur.
Bu şekilde olmazsa vasiyetten sonra meydana gelmesi mümkün olacağından sahih değildir. Annesinin karnında olana vasiyette bulunmak, tüm
mezheplere göre sahihtir. Zira vasiyet de aynı zamanda miras gibidir. Annesinin karnında olan şey ise miras olur. Şu halde ona vasiyet de sahihtir.
Annesinin karnındaki yavru miras aldığına göre, onun içinvasiyet etmek bir dahaki evla sahihtir. Eğer yavru ölü olarak ayrılırsa, o zaman vasiyet
batıldır. Zira bu şekilde miras meydana gelmez. Şayet diri olarak doğarsa, o zaman ona yapılan vasiyet sahih olur. Annesİnn karnındakini ve
annesinin karnında bulunanı vasiyete dair fukahanın ifadelerini kaydetmek iyi ve güzel olacaktır.
el-Beda'i de şöyle yazılıdır:
Zahir-i rivayeye göre bunun müsinin ölüm vaktinden itibaren hesabı olur. Tahavi'de de şöyledir: Vasiyet yapıldığı vakitten itibaren hesabı olur. En
nihayede de şöyledir: Annesinin karnındaki yavruya ve yavruyu vasiyet, altı aydan daha az bir süre içerisinde doğum olursa, şu halde vasiyet
zamanın da değilde müsinin Ölümünden sonra bu süre içerisinde doğarsa caizdir.
el-Hidaye, ed-Dürr, Çelebi ve Zeylai bunlara göre: Annesi tarafından vasiyet vaktinden hamileliğin asgari süresi olan altı ay içerisinde canlı olarak
doğrulması halinde, annesinin karnında olanı vasiyet etmek ve onun için vasiyette bulunmak sahih olur. Bununla beraber hamilenin kocasının
hayatta olması şartı da vardır. Eğer ölmüş ise aranan şart, kocasının ölüm zamanından itibaren iki seneden daha az bir süre dahilinde yavrunun
canlı olarak doğması şarttır. Ölü olarak doğacak olursa, o zaman caiz olmaz, eğer kadın bain bir talaktan dolayı iddet bekleyen birisi ise, yine aranan
şart boşanma zamanında iki seneden daha az zaman içerisinde doğması şarttır. Şayet müsi'annenin hamile olduğunu ikrar etse, aynı şekilde kabul
edilir. Vasiyet onun lehine vasiyette bulunulduğu günden itibaren iki sene içerisinde doğum yaparsa sabit olur. Zira müsinin ikrarı ile hamilelik
sabit olur.
Şafiilere göre: Annesinin karnındaki yavru için vasiyet etmek sahih ur. Annesinin kocası varsa ve altı aydan evvel annesinden ayrılırsa yani doğum
yaparsa vasiyetin yapıldığı esnada varlığı biliniyorsa, yapıldığı esnada da varlığı biliniyorsa, o zaman vasiyeti sahih olur. Zira ahiren vasiyet
esnasında yavru var idi. Hayvanın karnındaki yavrunun veya ağaçtaki meyvenin vasiyet edilmesi ve uçan kuş ile memedeki süt, koyunun sırtındaki
yün gibi teslimine güç yetirilmeyen şeylerin vasiyeti sahihtir. Zira var olmayan bir şeye selemle veya musakat akitleri ile malik olmak mümkündür.
Bir de müsaleh, mirasçı ise bu gibi şeylerde ölenin halefidir. Vel hasıl cumhura göre vasiyet esnasında müsalehin mevcud olmasını şart koşarlar.
Vasiyetin söylemesinden sonra altı aydan daha kısa bir süre içerisinde canlı olarak doğması halinde annesinin karnındaki yavruya da vasiyet geçerli
olur. Malikiler ise böyle bir şart kabul etmezler. Şu halde gerek vasiyet zamanın da gerek müsinin ölümü esnasında müsa lehin varlığını şart kabul
etmemektedirler. Müsa lehin bilinmeyen bir kimse olmayıp tam manası şarttır.
Bir kimse Ali'ye veya Veli'ye malının üçte birini vasiyet etse, veyahut sayılamayacak kadar bir müslüman topluluğuna malının üçte biri rrıüslü-
manlarındır şeklinde vasiyet etse, muhtaç olduklarını belirten "müslüman fakirler" gibi bir şekilde onları nitelendirmeksizin bıraksa, Hanefilere göre
bu vasiyet batıldır. Zira müsaleh, müsa bihin ona teslimine imkan vermeyecek kadar bir cehalet ile bilinmemektedir. Bunun gibi, iki kişiden
birisine diye vasiyette bulunsa, yine Ebu Hanife'ye, şafiiler ile hatta bütün mezheplere göre sahih değildir. Zira müsaleh belli değildir. Müsalehin
belli olması demek Ali gibi kişi olarak belli edilmesidir veya fakirler veyahut yoksullar gibi tür olarak belli edilmesi ile olur. Müsalehin mülk
edinmeye ve istihkaka ehil olması şartı üzerinde ittifaki olarak kabul etmişlerdir. Örneğin başkasına ait bir bineğe ve ata vasiyet edip müşabih ona
temlik edilmesini kasdetse veya mutlak olarak ifade etse Hanef, Maliki ve şafiilere göre bu vasiyet batıldır. Zira mutlak lafız temlik içindir. Hayvan
ise malik olmaz. "Bu hayvanın yemi için" ifadesini kullanırsa, musinin maksadına değil, lafzının zahirine göre sahih olarak kabul edilir. Bir mescide
yahut Mescid-i Haram'a veya bir okula ya da buna benzer vakıf cihetlerinden birine bir miktar vasiyette bulunsa Hanefilerle Şafiilerde inşa veya
bakım için mescide harcanır söylemedikçe bu vasiyet kabul olmaz. Zira bu bir ibadettir.
İmam Muhammed'e göre mutlak olarak bu vasiyet gerçekleşir, Mali-kilerle ve Hanbelilere göre: Bir mescide veya bir ribata yani serhat kışlasına,
yahut şehrin suruna ya da sınır boylarındaki kale ve karakolları vasiyet sahih olduğu için, aydınlatma, hah, hasır ve bunlar gibi diğer ihtiyaçlar ve
masrafları için sarf edilir. Eğer fazla kalırsa o zaman, müezzin ve bunun gibi hizmetçilere verilir. Katile vasiyet: Hanefilerle ve Hanbelilere göre
katile vasiyet sahih değildir. İsterse bu vasiyet öldürmeden önce olsun ister sonra olsun bu öldürme kesinklikle vasiyette engel olur.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Kalite vasiyet yoktur. 
[89]

Bununla beraber öldürme mirasa mani olduğu gibi vasiyette de engel olur. İsterse mirasçılar kabul etsinler ister etmesiinler durumu değiştirilmez.
Bu Ebu Yusuf un kavlidir ve mufta bihi de budur. Hanbeliler haksız yere öldürmeyi mani olarak kabul ederler. Kasden veya tesebbuben ya-nii
dolaylı veya dolaysız olan katil miras engeller ve vasiyeti iptal eder. Zira miras vasiyetten daha kuvvetli bir haktır. Vasiyetin iptal edilmesi bitarikii
evladır.
Hanefilere göre Miras ve vasiyete mani olan öldürme, baliğ ve akıllı bir kimse tarafından haksız yere veya seri bir özür olmadan meydana gelen
katildir. Bununda tesebbuben değil, mübaşereten (doğrudan) olması lazımdır. Kasden veya hata sonucu olması ise fark etmez. Bu kıyasa göre
küçüğün veya delinin öldürülmesi kısasen yahut hada olarak veya bayağı nedeniyle ya da canı ve malı savunmak gibii bir özür dolayısıyla ve
tesebbuben katili örneği: Müsaleh katil kişiye müsinin bulunduğu yeri belirtip onunla öldürmeye iştirak etmemesi gibi haller mirasa da vasiyede de
mani değildir. Zira tesebbuben katil, miras da vasiyet de mani bir rnal kabul edilmemiştir.
Şafiilere göre ise: Haksızca bile olsa, katile vasiyet sahihtir. Müsaleh hakkı olmadan musiyi öldürecek olsa bile müsa bihe hak kazanır. Zira vasiyet
bir akd ile temliktir. Bunun için mirastan farklı ve hibeyi andırmaktadır. Maliki mezhebi, Hanefi ve Hanbeli mezhebine denktir. Hanefilerle
Hanbelerin öldürmenin vasiyeti iptal ettiği görüşü ile Şafiilerle Malikilerin öldürmenin vasiyeti iptal etmediği görüşü Hanefiler, imam



Muhammed'in el-asl adındakii nass ifadesi ile amel ederek Daru'l islamda ki olan müste-nen harbiye vasiyeti sahih olarak kabul etmişlerdir. Zira bu
müstemen bizim andımız, himayemiz ve teminatımız altında bulunan zimmi gibidir.
Zira Allah'u Teala şöyle buyurmaktadır:
Sizinle din hususunda savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmanuş olanlara iyilik yapmamızı ve onlara adaletle davranmanızı Allah size
yasaklamaz. Zira Allah adaletle davranmaları sever. Allah sizi ancak sizinle din hususunda savaşmış. Sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarmaya

yardım etmiş kimselerle dostluk ve velilik etmekten nehy eder. Kim onları veli ve dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 
[90]

Ebu Hanife'den de vasiyetin müstemen harbiye caiz olmadığı rivayet edilmiştir. Nasıl ki nezrin, keffaratin, fıtır sadakasının ve kurbanın müstemen
harbiye verilmeside caiz değildir. Zira bu İslama karşı savaşa bir yardımdır.
Hanefilere göre mürted olan kimseye vasiyette bulunmak da sahih olmaz. Esas olan kevle göre Şafıilerle Hanbeliler mürtede olan vasiyet ile belli
bir harbiye yapılan vasiyeti caiz olarak kabul etmişlerdir. Fakat genel olarak harbilere yapılan vasiyeti ister üzzlkemizde olsun, ister olmasınlar
sahih olarak kabul etmezler. Ancak sahih olan vasiyet de mülk alına bilecek bir mal ile olur. Örneğin mızrak ve kılıç ve diğer silahlar gibi şeylerin
vasiyeti olmaz.
Hanbelilerden el-Haris ise şöyle demektedir. Kafir ister mürted, ister harbi olsun, eğer bize karşı savaş halinde veya savaşa yardımcı değilse o
zaman vasiyet sahih olur. Eğer bunun aksi ise onun aksi olur. Bu görüş de Hz. Peygamber (s.a.v.) 'in Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma'ya annesine iyilik

yapması iznini vermiş olması desteklemektedir. Hadisi Buhâri ve Müslim rivayet etmiştir. 
[91]

Hz. Ömer'e de Mekke'de müşrik olarak bulunan bir kardeşine bir elbise vermesi izni verilmiştir. Buhâri ve başkaları ve başkaları İbn Ömer'den

rivayet etmişlerdir. 
[92]

Darul-Harbb müslümanların velayeti ve egemenliği altında bulunmayan ve islami ibadetlerin {şeairin) çoğunun uygulanmadığı yerlerdir. Harbi ise
bizimle bağlı olduğu ülke arasında düşmanlık ve savaş bulunan kimse; müste'men ise Darul'i-İslama belli bir süre geçici bir eman ile giren kimse,
zimmi; devamlı olarak Daru'l-İslam da ikamet eden (ğayr'i müslim) kimse demektir. Din farklılığı vasiyetin sıhhatine mani değildir. Bunun için
müslümanm müslüman olmayana vasiyeti sahih olduğu gibi, müslü-man olmayanın kendi dindaşlanna veya dindaşı olmayanlara vasiyeti de
sahihtir. Hristiyanm yahudiye, yahudinin hristiyana, müslümanın yahu-diye veya hnstiyana vasiyeti ve aynı zaman bunun aksi de sahihdir. Zira

Daru'l-İslâm'da bulunan gayri müslimle, müslümanların haklarına riayet ettikleri gibi müslümanların yükümlülüklerine de sahibtir. 
[93]

Zimminin vasiyeti: Üç kısmı vardır.
a. Eğer müşabih bize göre de her iki şeriatta da Allah'a yakınlaştırıcı bir iş ise: Müslüman veya zimmi fakirlere, Mescid-i Aksa'nın imarına bir okul
inşasına veya bir hastahane inşasına ve bunlar gibi diğer yerlere sadaka olduğu gibi -bu şekildeki olan vasiyet ittifakla caizdir. Zira bu şekildeki
olan işi Müslümanlar da, Hristiyanlar da Allah'a yaklaştıncı olarak kabul ederler.
b. Eğer müşabih bize değil de yalnız onlara göre Allah'a kurbet ve yakınlık bir amel ve iş ise, Örneği: Bir mabedin yapımı veya kendi dininin
bayramı için biir mezhebin inşası için veya bir kilisenin yapılması için, bu şekildeki olan vasiyet Ebu Hanifeye göre sahihtir. Zira Zimmiye göre bu
şekildeki olan iş Allah'a yakınlaştırıcı bir iştir. En tercih görüş de budur. Ebu Yusuf, Muhammed ve diğer imamlara göre de bu şekildeki olan
vasiyetler batıldır. Zira böyle bir vasiyet masiyete yol açmaktadır.
c. Eğer müşabih bize göree Allah'a kurbet ve yakınlaştırıcı bir amel olduğu halde, fakat Zimmiye göre değilse, örneği: müslümanlara ait bir
mescidin yapılması veya kendisi yerine hacca gidilmesi gibi biir vasiyette bulunursa, bu şekildeki olan zimminin vasiyeti Hanefılerin ittifakıyla
batıldır. Zira o, müşabihin Allah'a yakınlaştırıcı bir ibadet olduğuma kanaat getirmemektedir.
Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre mürtedin şer'an haram olmayan şeylerdeki vasiyeti geçerlidir. Fakat şer'an haram olan bir şeyin vasiyeti ise, o
zaman vasiyeti mevkuftur. Eğer İslama geri dönerse, o zaman vasiyeti batıldır. Hanefiler kadınlar ve erkekler arasında fark etmişlerdir. Zira onlara
göre mürted kadının vasiyetleri! geçerlidir. Hatta onun bütün tasarrufları geçerlidir. Zira onlara göre kadın irtidad nedeniyle öldürülmez. Mürted
erkeğin vasiyeti ise mevkuftur. Eğer İslama dönse ve islam ölürse diğer bütün tasarrufları gibi vasiyetleri de sahih olur. Eğer mürted olarakk ölürse,
o zaman bütün tasarrufları ve vasiyeti geçersiz olur.
Fukuha; hastahaneler, kütüphaneler, sığmaklar, mescid, ilim medreseleri ve bunlar gibi kamu cihetlerine vasiyetin geçerli olduğu üzerinde ittifak
etmiştir. Müşabihin bir kütüphane gibi bir ayn olması ile bir evin yahut bir dükkanın kirasının devamlı veya belli bir müddet gibi menfaat olması
arasında fark yoktur. Hanefıi mezhebinde mescide herhangi bir şeyi vasiyet etmek caiz değildir. Zira mescid mülk edilmez. Fakat imam
Muhammed'e göre caiz olarak kabul edilmiştir. Fetva da onun görüşüne göredir.
Müsi: "Malımın üçte birini yüce Allah için vasiyet ediyorum" diyecek olsa, bu imam Muhammed'e göre sahih olur. Hanefilere göre müfta bih budur
ve bu da bir yollarına harcanır. Fakat mescidin süslenmesi için harcanmaz. Zira bu israftır. "Allah yolunda" kaydı ile vasiyet caizdir. Bu Şekildeki
olan vasiyet, cihat ve cihadın lazım olan yerleri için sarf edilir.
Yolda kalmış bir hacıya verilmesi de sahihtir. Fukahanın ittifakıyla haccın vasiyet edilmesi sahihtir. Zira bu birr kısmındadır.
Hac vasiyet etmek: Bütün mezheplere göre haccın vasiyet edilmesi sahihtir. Zira bu da bir ve hayır işlerindedir.
Hanefilere göre: Bir kişi farz olan haccımn yapılması için vasiyette bulunsa, şayet masrafı yeterli olsa, o zaman müsinin beldesinden binekli olmak
üzere bir erkeke hac yaptırılır. Eğer masrafı yetmeyecekse yetecek yerden bir kişi onun yerine gönderilir. Zira hacca gitmeye yol bulabilen kimsenin
yayan olarak haccetmesi şart değildir. Bunun için kendisi yerine hacca göndereceği kimseyi kendisine lazım geldiği gibi göndermesi vacib-dir. Bu
da kendi beldesinden olması lazım gelmektedir. Bunun için bu şekildeki olan hacda kendi beldesinden yeterli gelecek kadar mal muteber olur. Bir
kişi: Ben onun yerine yürüyerek hac edeceğim dese, haccı vasiyet edenin adına hac yapılmış olmaz.
Eğer hac için verirlen malda binip hacc etmek için masrafları karşılayacak yeterlilik sozkonusu ise, vekil yürüyerek hac yapsa ve masrafın kalanını
kendisine ayırsa, o zaman vasiyete muhalefet etmiş olur. Aynı zamanda yapılan masrafı ödemesi gerekiir. Zira bu şekildeki olann hac lehine sevap
hasıll olmuş olmaz. Hacı yolda iken ölse ve kendisii adına hac yapılması vasiyette bulunulmuş ise, o zaman onun beldesinden binekli olarak hac
yapılır. En sahih olan görüş de budur. Masrafı kafi ise istihsa-nen öldüğü yerde yapılır, yeterli gelmiyorsa, o zaman kafi gelecek yerden itibaren hac
yaptırılır. Vatanı olmayan kimse adına öldüğü yerden hacca gidileceği üzerinde Hanefilere göre icma vardır. Tatavvu (nafile) haccı vasiyet etmek



sahihtir. Bir kişi: Malımın üçte biri ile veya şu kadar muyay (lira) ile adıma hac yaptırınız dese, o zaman ayırdığı miktar bir kaç hac yapmak için
kafi ise, eğer bir sefer hac yapın, diye açık bir ifade kullanmış ise o zaman bu açık ifadeye göre uyulur. Fazla kalann ise, mirasçıllara iade edilir.
Eğer şu açık ifadesi yoksa, o zaman aynı, senede birkaç kişiye onun adına hac yaptırılır. En iyi olan da budur. Her sene o para ile bir kişi de

gönderebilir. Nafile hac, sadakadan daha faziletlidir. 
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Şafıilere göre farz haccı vasiyetine bir kişi bulunmamış ise, meşhur olan görüşe göre borçlan gibi, hatta ve hattaki borçlardan daha fazla ve evla
olmak üzere ana maldan hesap edilir. Eğer ana malından yapılmasını veya üçte birinden olmasını vasiyet etmiş ise, buna göre amel edilir. Aynı
zaman da diğer vacip olan harcamalar ana maldan tamamlanır. Nasıl ki: Malımın üçte birinden borcumu ödeyin, diyecek olsa ve üçte biri borcunu
ödemek için yeterli gelmese öbür kısmından ödenir. Eğer mutlak olarak, farz olan haccımı yerine getirin deyip sermayemden veya üçte birden
kaydini kullanmamış ise, malının tamamından yapılır. Aynı zamanda beldesi tahsis edilen mikat yerinden itibaren onun adına hac yapılır. Zira o
hayatta olsaydı onun için başkası lazım gelmezdi. Adına hac yapılan kimsenin malından üzerinde istihkak edilenden fazlası çıkarılmaz. Eğer
ailesinin beldesinden hac yapılması vasiiyetinde bulunmuş ise, ozaman onun bu vasiyeti yerine getirmek gerekiir. Malın üçte birinden hac yapılması
vasiyetinde bulunmuş ve buna güç yeterli olmazsa o zaman mümkün olan yerde hac yapılır. Yabancı kimsenin kendi öz malından ölen adına ister
farz olan hac ve umreyi, isterse de adak yapılmış hac ve umreyi yerine getirmesi -daha sahih görülen görüşe göre mümkün olur. İsterse mali gücü

yetmediği içiin ölümden evvel ölenin üzerinde farz olan hac ve umresi farz olmamış olsun. 
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Nafile tatavvu, Umrenin vasiyet edilmesi sahihtir. Zira bu farzdan vekaletin ve bedelin sahih olduğu gibi. Zekatın olduğu gibi nafilesinde de vekalet
ve bedel sahihtir. Ölen adına hac, malının üçte biri kafi ise, o zaman, mikattan veya beldesinden yaapıhr. Eğer kafi olmazsa mümkün olan yerde
yapılır. Eğer müsi herhangi bir kayıd koymayıp mutlak olarak kendisinin yerine hac yappılmasını vasiyet etmişse, o zaman mikattan itibaren
yerine hac yapılmasını vasiyet etmişse, o zaman hacc edeceek olan kimseye yalnız mislinin masrafı verilir. Zira mutlak ifade bundan fazlasının
verilmesini lazım gelmez. Şayet üç ayrı kişiye üç hac yapması vasiyetinde bulunursa, bunun bir sene içerisinde ödenmesi ve yapılması sahihtir.
Hac yapması vasiyet edilmiş vekilin hastalık ve onun gibi bir özür nedeniyle haccı tehir etmek yetkisi vardır. Eğer vekilin elinde iken yolda mal
telef olursa, o zaman müsinin malından gider. Zira vekil emaneti kabul etmiş vedi gibi güvenilen bir kimsedir. Malın telef olması halinde vekilin
haccı tamamlama zorunluluğu yoktur. Belli bir malın sadaka verilmesini vasiyet etmek, nafile hac vasiyet etmekten daha iyi ve güzeldir. "Allah
yolunda": Yapılan vasiyet de cihad eden gaziler ve hacca gidenlere şamil gelmektedir. Ulemaya yapılan vasiyetin tefsir, Fıkıh, hadis, Usül-ü Fıkıh
ve bunlar gibi şer'i ilimlere sahip olanlara şamil gelmektedir. Kur'an okutan, tabirci, doktor, edip, muhasebeci, mühendis ve bunlar gibi kimseler
şer'i ilimlerin kapsamına girmezler. Kelam alimleri de ulema kapsamına girmez. Bu görüş Şafıilerin görüşüdür.
Şafıilere göre her bir ilim ehlinden üç kişiye vasiyetten bir miktar verilmesi, vasiyetin yerine getirmesi için kafidir.
Hanbelilere göre ilim ehline vasiyette bulunacak olursa, o zaman bu sıfata kim sahib olursa hepsine de şamil gelmektedir. Kur'an'ı ezber bilen
kimselerdir. İnsanlann aşamaları şöyledir:
 
Tıfıl:
 
Mümeylz olmayan çocukdur. Murahik İse buluğ çağma ulaşmamış çocuk, yetim, gulam, sabi ve yafı kelimesi ise daha ergenlik yaşma girmemiş
olan kimseye denir.
 
Feta ve Şab:
 
Ergenlikten otuz yaşma kadardır. el-Kehlis otuzdan elli yaşma kadar kimsediir. eş-Şeyh ise elliden yetmişe kadar kimsedir. "el-Herim" ise,
yetmişten ömrün sonuna kadar devam etmektedir. Bir kişi: Filan oğullarının yetimlerine şu kadar vasiyet ediyorum, diyecek olsa, bu vasiyet
ergenlik yaşına gelmeden evvel.babası ölmüş olan kimselere şamil gelmektedir. İster zengin olsun, ister fakir olsun, ister erkek, ister kadın olsun
fark yoktur. Hepsine de şamil gelmektedir. Alevilere vasiyet etmek, Hz. Ali'nin bütün çocuklarına şamil gelmektedir.
Hanefilere göre bu şekildeki olan vasiyet caiz değildir. Zira alevilerin sayılmasına imkan yoktur.
Şafiilere göre fakir ve miskinlere vasiyette olduğu gibi, bu şekildeki olan vasiyet caizdir. Aynı zamanda müşabih onlardan üç ve daha fazla kişiye
paylaştırılarak yerine getirmek gerekir. Bunun gibi de sayılmayan fakat belli olan her bir topluluk hakkında da vasiyet bu şekilde yerine getirilir.
Onlardan üç kişi arasında müşabih paylaştırılır. Hanbelilere göre ise, Mümkün olduğu kadarı ile onlardan çok kişi vasiyetin kapsamına alınır. Ehil:
Bir kişi ehline vasiyette bulunsa, Ebu Hanefıye göre ehl kelimesi yalnız hanıma şamil gelmektedir. Zira ehliyet hakikatte hanım tarafındadır. Aile
halkı (al-i beyti): Eğer "Al-i beytine şu kadar vasiyette bulunsa, bu vasiyet onun kabilesine Şamil gelmektedir. Zira "al" kişinin kendisine nisbet
edildiği kabiline şamil gelmektedir.
 
Dört Mezhebe Göre Menfaatlar
 
Vasiyet etmenin caiz olduğu hükmü üzerinde ittifak etmişlerdir. Zira aynların vasiyetinde olduğu gibi bunların vasiyeti de caizdir. Hatta menfa-
atları mal olarak kabul etmeyen Hanefiler dahi menfaatlerin vasiyet edilmesini caiz olarak kabul etmişlerdir. Hakların vasiyet edilmesi: Şirb, rae-
sil, mecra, tealli ve bunlar gibi mirra ile intikal eden intifa yani yararlama haklarının vasiyeti ittifakla sahih olarak kabul edilmiştir. Şirb hakkı:
Ge nel veya özel bir ırmaktan bir tarlayı, bağı, bostanı veya hayvanları sulamak için zamanı ve miktarı belirli paydır.
 
Mesil Hakkı:
 
Bir ev veya başka bir yerin dışanya yani başkasının mülküne suyu ve seli akmak ve damlalık hakkıdır. Mecra hakkı da suyu başkasının mülkünden
geçirerek kendisininkine ulaştırma hakkıdır. Tealli Hakkı: Başkasının mülkü olan alt katın üzerinde bina yapma hakkıdır. Cumhura göre (Hanefiler



hariç) müstecirin sahib olduğu yararlama hakkının vasiyet edilmesi sahihtir. Örneğin: Bir kişi beş yıl müddet ile bir araziyi kiralasa ve daha sonra
da icarenin geri kalan müdafıni vasiyet etse. Bu sahih olarak kabul edilmiştir. Zira onlara göre icare, akid taraflarından birisinin ölümü ile batıl olur.
 
Maaşların Vasiyet Edilmesi:
 
Maliki Hanefi ve Şafii Fukahası terikenin ana malından hesab edilmek üzere maaşın vasiyet günlük taksitleri ve ödenen miktan belli olan bir malın
vasiyet edilmesidir. Bu maaşın ve malın vasiyet edilmesinde ki olan fark yalnız taksitle verilmesindedir. Terikenin gelirinde alman maaşın vasiyet
edilmesi de sahihtir. Bu da fayda görmelerin vasiyet edilmek kıs-mındadır. Terikeye oranın bilinmesi için evvela vasiyetin miktarını belli etmek
gerekir. Eğer üçte bir de yeterli ise sahih olur. Üçte birden fazlacıksa o zaman mirasçılarının geçerli kabul etmek gerekir. Bu şekilde ki olan
vasiyetin yerine getirilmesi, vasiyetin belli bir müddet için yapılması ile hayat boyunca yapılmasına göre farklılık arz eder.
1. Bir iyilik cihetine devamlı bir maaşın ödenmesini vasiyet etmek. Eğer bu vasiyetin her şeyi belli ise, o zaman vasiyetin miktarı ciheti ve süresi
yerine getirilmesi lazım ve elzemdir. Eğer onu vasiyeti ebediyen veya mutlak olarak yapılmış ise, o zaman terikenin aynlarından terikenin üçte biri
sının içerisinde belli olmuş maaşı sağlayacak kadarı vakf edilir. Üçte birden fazlası gerekiyorsa, o takdirde mirasçıların sahih olarak kabul etmesi
gerekir. Eğer aynın geliri, belli edilmiş maaştan artarsa, bu fazlası müsaleh olan cihete aittir. Eğer gelir belli edilen maaştan daha aşağıya gelirse, o
cihetin müsinin mirasçılarına müracaat etme hakkı yoktur.
2. Eğer alman maaş belli bir müddet olarak vasiyete bulunulmuş ise, o zaman terikenin gelirinden olsun isterse terikenin ana malından olsun
Hanelilerin cumhuru ile Malikilere göre terikenin üçte biri alıkonulur. Bundan maksad her ay Müsinin belli ettiği miktarın üçte birden alınması ve
gelirinden alınması içindir. İsterse üçte bir vasiyetten fazla olsun.
3. Eğer vasiyet hayat boyu bir maaş ödenmesi bir suretle yapılmış °Isa, bu da hem yerine getirilmesi hem de miktar bakımından belli bir müdde
için, vasiyet etmek gibidir.
imam Malik ve İmam Ebu Yusuf a göre müsalehin hayat süresi, çağ-•aşlarında çoğunlukla rastlanılan müddet kadar kabul edilir ve bu müde oyunca
ona ödenecek maaşa yeterli gelecek bir kısım üçte birden alıko-u ur. Ibnü'l-Kasime göre bu fazla süre için mirasçılara her hangi bir mikada dönme
hakkı yoktur, demiştir. Bir kimse birisine bin lira vasiyet etse yanında sadece bin lirası olup geri kalan malı yanında olmasa ve geri kalan malı
taşınmaz mal veya ancak şekilde ise ve vasiyet eden kimsenin varisleri cimrilik edip: "Vasiyet edilen kimseye binin üçte birinden fazlasını
veremeyiz." deseler: Malikilere göre varislerin buna hakkı yoktur. Buradaki lira semboliktir. Para miktarı değişik olabilir. Diğer mezheplere göre
binin üçte birini alır. Geri kalan malda da vasiyet yapanın tüm malında vasiyet edilen hakkı kadar ortak olur.
 

ELLİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

HITBE'NİN TANIMI
 

(NİŞAN)
 
Hıtbe, muayyen bir kadınla evlenme isteğini izah ederek bunu kadına veya kadının ailesine haber vermektir. Bu haber vermek isterse, isteyen olan
kimse olsun, ister ailesi tarafından olan kimse olsun fark yoktur. Kızın veya ailesinin onaylaması halinde nişanlanmış olurlar. Hıtbeyle beraber
uyulması gereken bazı şer'i hükümler ortaya çıkmaktadır. Bunları ileri de açıklayacağız. Hıtbe (nişan) de evlilik öncesi yapılan diğer işler gibi
evlenmeyi isteyen kişilerin birbirlerini tanımalarına vesile olur. Her ikisi de tabiat ve mizaç istemeye ya da yapmaya içten yönelme, temayülleri
inceleme fırsatı verir. Tabi bu islami ölçülere göre yapılır.
 
Nişanın Kısımları:
 
Hutbe: Evlenmek isteyen kimsenin "Falanla evlenmek arzu ediyorum" cümlesinde belirtmesiyle olabileceği gibi, evlenilmek istenen kişiyle üstü
kapalı ve işaret yoluyla konuşma yaparak da olabilir. Örneğin: Kıza ve dul bir kadına "seninle evlenilir" "zatınız gibi bir kadın veya kız istiyorum"
gibi sözlerin söylenmesiyle olur.
Şu halde nişan evlilik değil, belki evliliğe söz vermektir. Evlilik meşhur olan akid meydana gelmezse, aynı zamanda haramlığı kaldırmaz. Erkeğin
nişanlısının el yüzünden başka yerine bakması caiz değildir. Bunun için, "Fatiha süresi" nin okunmasıyla her şeyin mubah olacağıdır. Bu doğru
olmadığı gibi, büyük bir hatadır. Bu gibi sözler dine mensup olan mah-remliği kesinlikle kaldıramaz. Ancak ve ancak mahremliği kaldıran ise,
akidden başka hiçbir şey yoktur. Nişan üstüne nişan, başkanın nişanlısı haberi olduğu halde bir kıza ve dul kadına evlenme teklifi kesinlikle
haramdır. Örneğin: Kız tarafı nişana uymuşlar ve aynı zaman da ilk nişanlı nişanına dönmemiş ise, o zaman nişan üstüne nişan kesinlikle haramdır.
Bu konuda fukuhalarm icması vardır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz (MüsİümanJ kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın. Fakat bu hükümden müzayede satışı istisna edilmiştir. Günümüzdeki olan

mezatlar ve açık artırmalar bu kısımdadır. 
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(Müslüman) kardeşinin nişanı üstüne de izni olmadıkça nişan yapmasın" buyurmaktadır. Başka bir rivayete göre de şöyledir: "Bir kimsenin
(Müslüman) kardeşinin satışı üzerine satış yapmasını, nişanlısı bırakmadan ya da kendisine izin vermeden (Müslüman) kardeşinin nişanlısına talip

olması haramdır" denmektedir. 
[97]

Bu hadislere göre daha kararını vermeden evvel bir kadının birkaç kişi tarafından istenmesinin caiz olduğıuna işare etmektedir. Zira cumhurun
görüşü bu vaziyetteki olan ikinci nişanın mubah olacağıdır. Çünkü Fatma binti Kays'ı kocası Ebu Amr b. Hafs b. el-Muğire boşadıktan ve id-deti
tamamlandıktan sonra üç kişi istemiştir. Bunlar Muaviye, Ebu Cehm b. Huzafe ve Usame b. Zeyidi idi. Fatıma Hz. Peygamber (s.a.v.)'e gidip bunu



haber vermiştir.
Efendimiz (s.a.v.) ise şöyle buyurmuştur:
Ebu Cehm sopasını omuzundan indirmez. Muâviuenin malı yoktur.
Usame b. Zeyd ile evlen!" (Hadisi Müslim, Fatıma binti Kays'tan rivayet etmiştir. Fatma Kureyş'li bir kadındır. DahihAkb. Kays'ın kız kardeşi olup

ilk muhacirlerdendir. Güzel olgun ve faziletli bir kadın olduğu söylenir. 
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Ancak hadisten, kızı isteyen kişinin başkalarının da o kıza talip olmuş olduğunu bilmemesi durumunda istemesinin caiz olduğu sonucu
çıkarılabilir. Bu da ilk görüşün daha tercihe şayan olduğumu göstermektedir. Her halükarda islam adabı düşünme görüşme ve istişare dönemi bir
neticeye bağlanana kadar beklemeyi gerektirir. Bu ise insanlar arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını korur. Kin ve düşmanlık tohumlarının
ekilmesine fırsat vermez. İslami ölçülere göre evliliğin uzun ömürlü olması için iyi bir eş seçimi yapılmasını esas alır. Yuvanın huzur, uyum
mutluluk ve mu-kabeleri emniyeti sağlayacak sağlam bir esas üzerine meydana getirmesi lazımdır. Bu esas ve temel ancak ve ancak din ve ahlak ile
meydana gelir. Bir de dindarlık ne kadar yaşlandıkça daha fazla olur. Ahlak da zaman ve tecrübeleri beraber olgun olur. Şu halde güzellik, zenginlik
ve sülale gibi insanlann çoğunun peşinde koştuğu şeyler geçici olmakla beraber evlilik bağının devamını meydana getiremez. Bir de öyle şeylerin
peşine kim koşarsa, bencil, hudbin ve kibir çekmeyi meydana getirmektedir.
Bunun için Rasûla Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
Kadın dört şeyi için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini; sen dindar olanını seç ki elin bereket ve evin feyiz ve bereketle dolsun. Yani sen

bunlardan dindar olanı ele geçirmeye bak. (Böyle yapmazsan fakirliğe düşersin). 
[99]

Kütüb-i Sitte'de ve İmam Ahmed'in Müsned'inde yer almaktadır. Hadis metninde geçen teribet yedake ibaresi fakirliğe düşmek, manasındadır. Bu
ibare, Araplar tarafından darb-ı mesel olarak kullanılır. Hadiste geçen din ve ahlaktan maksat ise ibadetleri yapmak, salih ameller işlemek,
haramlardan uzak durmak ve kadının haklarını yerine getirmektir. Din, zaman geçtikçe kuvvetlenir. Ahlak ile din birbirini takip edip tamamlar.
Hayat tecrübesiyle beraber dosdoğru giderler. Bunun için evlenecek erkek ve kadının birbirlerinde ahlak ve dindarlık vasıflarım aramaları onların
sevgi ve muhabbetlerinin devamlılığı için garantidir. Velhasıl insan soy-sop için, bir erkeği veya kadını tercih etmekten kaçınmalıdır. Eğer bir
erkekde veya bir kızda dindarlık vasfı varsa, bu vasıf tek başına diğer meziyetlerden daha üstündür. Şu halde bütün meziyetler aynı kişide
toplanırsa, bu nur üzerine nur olur. Soy'un manası, kişinin aslının güzel olmasıdır. Yukanda naklettiğimiz hadiste, kadının meziyetlerinden biri de
soylu olmasıdır ibaresi geçmiştir. Kadında soy arandığı gibi, erkekde de aranmalıdır. Zira evlilik hayatının sürekli olmasını sağlayan etkenlerden
biri de soydur. Soy, güzel geçinmeye yol açar. Soylu kimse, sevdiğinde şerefli olur. Nefret ettiğinde ise zulm etmez. İmam Şafii en yakın
akrabalarla evlenümemesini tavsiye etmiştir. Evlilik kabilelerin evlilik yoluyla birleşip yardımlaşmalarına yol açmaktır. Zira akrabalar arasında
evlilik olmasa da onlar birbirlerine yardım ederler. Buna göre şu şekilde bir rivayet vardır:
Çok yakın akrabalarla evlenmeyin, Çünkü çocuk zayıf doğar. Bunun sebebi, yakın akrabaların birbirlerine olan şehvetlerinin -yabancılara oranla
zayıf olmasıdır. Şirbini bunu Nevevf nin Minyac adlı eserinde yazdığı şerhte zikretmiş. Fakat İbn Salah bu hadisin Mutemed bir aslına rastla-

yamadığmı söylemiştir. 
[100]

Hz. Peygamber'in kızını Hz. Ali'ye vermesi, bu hükmün yanlışlığını göstermez. Hz. Peygamber, bunun caiz olduğunu belirtmek için böyle
yapmıştır. Zira Hz. Fatıma, Hz. Ali'nin Amcasının oğlu olan Hz. Muhammed'in kızıdır. Bir başka hadis-i şerifte de Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Kadınları püzelli/cleri için nikahlamayınız. Olur ki gözellikîeri ahlakça düşmelerine neden olur. Onlan mallan için de nikahlamayın. Çünkü mallan
azgınlıklarına yol açabilir. Kadınları dindarlıklanndan dolayı nikahlayın. Kuşkusuz dindar olan yırtık elbiseli siyah bir cariye böyle olmayanlardan
daha üstündür."
Hz. Peygamber (s.a.v.)'e:
Hangi kadın daha hayırlıdır?" diye sordular.
Şöyle buyurdu:

Kocasının kendisine baktığında hoş görünen, emr ettiğinde itaat e-den, malında ve özel yaşantısında onun sevmediği şeyleri yapmayan, 
[101]

Çevrenin insan üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bunun için evlenecek genç, güzeliğe kanıp kötü bir çevreden evlilik yapmamalıdır. Bunun için
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Hz. Peygamber (s.a.v.)" Hadra'i dimenden sakının!" dediğinde, sahabeler: "Hadra-i dimen, nedir ya Rasûlüllah?" diye sordular. Resululla-hın
(s.a.v.) cevabı onlara şöyle oldu: "Bataklıkta (kötü çevrede) yetişen güzel kadın." cevabım verdi. Şu halde evlenmek için iyi bir kadını seçmenin iki
amacı vardır; İlki erkeğin mesud olması, ikincisi çocukların iyi bir ahlak verilerek ve doğruluk üstüne yetiştirilmesi. Bu yüzden Hz. Peygamber
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Nutfeleriniz için yani 66 çocuklannızını istikbali için seçimini yapın ve size denk olanlarla evlenin. 
[102]

Hakim bu hadisin Hz. Aişe'den sahih olarak geldiğini söylemiştir. Şafîilere ve Hanbelilere göre ve başka mezheplere göre şu şekilde özetleye
biliriiz.
1. Dindar olanını seç" hadise göre kadının dindar olması,
2. Güzel olması, zira güzel bir kız kocanın gönlünü daha hoş eder. Bunun için evlenmeden evvel, evlenilmek istenen kimseye bakmak caizdir. Fakat
Şafiilere göre çok güzel kadınla evlenmeyi mekruh görmüşlerdir.
3. Soyunun köklü ve temiz bir aileye bağlanması: Çocuğun asaletli olması için bu hususta dikkat edilmelidir. Çünkü çocuk kız tarafından bi-nne
çekebilir. Peygamberimiz (s.a.v.) in; "Soyu için" sözü buna delalet etmektedir. Babası meçhul olan kızlarla, zinadan doğmuş ve düşmüş kadınlarla
evlenmek mekruhtur.
4. Dindarlık ve kanaatkarlıkla tanınan bir ailede yetişmiş olması. Çünnkü bu onun dindarlık ve kanaatkarlığına bir işarrettir.
5. Cabir'in rivayet ettiği: "Bakire ile evlenseydin ya... Sen onunla o seninle oynaşırdınız" hadis-i şerifi gereğince bakire olması.



6. Biriyle iffetini koruyabilecek durumdaysa, birden fazla evlilik yapması. Zira bu şekildeki olan evlilikte harama düşme tehlikesi vardır.
Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

Kadınlar (iniz) arasında adalet ve eşitliği yapmaya gayret gösterseniz bile, asla buna gücünüz yetmez. 
[103]

"İki hanımı olup da birine meyleden kimse, kıyamet günü vücudunun yansı eğik olarak gelir." buyurmuştur.
[104]

Yakalanmamış olsa da fuhuş yaptığı bilinen bir kadınla evlenmek mekruhtur.
7. Yakın akrabalardan olmayıp yabancı olması. Zira bu takdirde çocukları daha sağlıklı ve necip olur. "Yabancılar daha iyi amca kızları daha
sabırlı olur." denmiştir. Uzaktan evlenmenin bir sebebi de, boşanma durumunda, vacib olan sıla-i rahimin kesintiye uğramasıdır. Rafii bu konuda
orta bir yol izleyerek şu hadisi esas almıştır: "Yakın akrabayla evlenmeyin. Zira çocuk zayıf doğar." Bazıları bu zayıflığı, şehvetin azlığına
yormuşlardır.
8. Kocasını sevebilecek doğurgan kadınlarla evlenin. Ben diğer ümmetlere karşı kıyamet günü çokluğunuzla iftihar edeceğim."
Şu halde kadının doğurgan olması kesinlikle tercihe şayandır. Bakire kızın doğurgan olup olmayacağı, ailesindeki kadınların çoğunluğunun
doğurgan olup olmadığından belli olur. Eş seçmedeki kıstas (ölçü) kişi kendine eş seçerken bazı hususlara çok dikkat etmesi gerekir. Aksi halde
evlendikten sonra ortaya bir takım çözümü zor problemler çıkabilir. Bunun için islam, çiftler arasında denklik ararken bir takım vasıflar üzerinde
durmuşlardır. Nişanlılığın helal olması için iki şartı vardır.
a. Şeri an evlenilmesi haram olanlardan olmaması, Örneğin: Ebedi kılınmış olan kimselerden olsun, kız kardeş, teyze, hala, ister geçici tahrimle
haram kılınmış olsun evli kadın ve baldız gibi kimselerle evlenmek haramdır. Ebedi olarak haram kılınanlarda neden bunların çocukları ve toplum
için büyük bir zarar meydana gelmesidir. İkincisinin haramlığı sebebi ise çekişme ve fesada götürmesidir. Geçici tahrim hallerinden biride, kadının
eski kocasının iddetini beklemesidir. Bütün mezheplere göre bu şekildeki olan kadınla sarih de olsa. Karşılıklı sözleşmeyle de olsa nişanlanmak
mutlak olarak haramdır. Bu iddet isterse vefat iddeti olsun, isteri bain veya ric'i boşanma iddeti olsun fark yoktur. Zira Allah (c.c.) şöyle
buyurmuştur:
Böyle kadınlara üstü kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizden onlarla evlenmeyi geçirmenizde size sorumluluk yoktur. Allah

onları anacağınızı bilir. Sakın-meşru sözler dışında- onlarla gizlice sözleşmeyin, müddet sona erene kadar nikah akdine kalkışmayın. 
[105]

Ta'riz açıkça söylenmeyen, fakat sözün gelişinden anlaşılan bir tekliftir. Evlenme arzusunu hissettirme kasdıyla verilen hediye de bu kısımdadır.
Örneğin: Kadına "Güzelsin" "kimbilir ne kadar çok talibin vardır." "Senin gibi birini kim bulabilir?" "Senden vazgeçemem" "Umarım Allah, saliha
bir hanımı bana nasip eder. Bunun gibi söylemek ta'riz kısmında-dır. Kocanın ölümünden dolayı, İddet esnasında dolaylı yoldan evlenmeyi teklif
etmek bütün mezheplerin ittifakıyla caizdir.
Zira vefatla beraber kan-kocalık diye bir şey meydanda kalmamıştır. Eğer ric'i talak vuku bulmuşsa bu şekildeki olan kadına iddeti tamam olmadan
evlenme teklif etmek fakihlerin ittifakıyla haramdır. Çünkü onu boşayan kocasının iddet esnasında ona yeniden dönme hakkı vardır. Çünkü kadın
daha kocasının zevcidir. Hanefilere göre, öyle kadına evlenmeyi teklif etmek kesinlikle haramdır. Cumhura göre ise:

"Böyle kadınlara üstü kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizden onlarla evlenmeyi geçirmenizde size sorumluluk yoktur. 
[106]

Eğer iddet beklemekte olan bir kadınla evlenme akdi yapıldıktan sonra zifaf vuku bulursa Allah'ın haram kıldığı bir iş yapılmış olduğundan evlilik
fesh edilir. Bu meselede mezheplerin ittifakı vardır. İmam Malik, imam Ahmed b. Hanbeli ve Şa'bi'ye göre kadın fesihten sonra da ebediy-yen o
adama haram olur. Zira Hz. Ömer'in hükmü bu şekilde olmuştur.
Hanefîler ve Şafîilere göre ise, nikah fesh edilir. Fakat iddet bittikten s°nra, aynı adam o kadına yeniden talip olup evlenmesi caiz olur. Zira buna
aykırı bir delil yoktur. Evlenilmek istenen kızı görme yabancı kadına akmanın hükmü, buluğa ermiş büyüklerin mahremi veya nikahlısı olma-n bir
kadının avretine bakması haramdır. Bu kimse ne kadar cinsi iktldarı olmazsa da bile, hatta ve hatta ki aciz bir ihtiyar yahut akli dengesi ne kadar
kalmamış ise de ve aynı zamanda doğruyu -yanlışı birbirinden ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kimse de olsa hüküm aynıdır ve değişmez.
Bakışın şehvetsiz oluşu ya da tehlikeye düşme korkusu olmazsa bile yine haramlığı ortadan kaldırmaz. Kadının avreti: yüz ve ellerinden başka

bütün vücudu avret sayılır. 
[107]

Zira caiz olmayan bakış fitneye neden olur ve aynı zamanda da şehveti tahrik eder. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

"Müminlere söyle. Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve yararlıdır. 
[108]

Hz. Peygamber (s.a.v.) de Hz. Ali'ye (r.a.) "ya Ali, bakış bakışı takip etmesin. İlk bakış senindir. (Mubahtır) fakat ikinci bakışa hakkın yoktur"

buyurmuştur. 
[109]

Bir başka hadiste de Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Bir müslümanın gözü (Mahremi ya da nikahlısı olmayan bir kadının güzelliklerine takılır da, sonra (Allah'tan korkarak gözünü ondan sakınırsa

Allah teala (bu davranışından ötürü) kendisine ibadet mükafatı verir. O kimse de kalbinde kulluğun zevkini hisseder." 
[110]

Bir hadisi kudside ise, "bakış şeytanın oklarından bir oktur. Kim benden korktuğu için onu terk ederse imanını güçlendiririm. O da kalbinde bu

imanın tattığını hisseder." buyurulmuştur. 
[111]

Şafiilere göre: Bakış hususunda rnürahikin yani ergenlik çağına iyice yaklaşmış olan çocuğun durumu büyükler gibidir. Kadınların öyle
kimselerin yanında da örtünüp sakınması lazımdır. Delinin hükmü de -avretlere muttali olması bakımından akıllı insanlar gibidir. Şafiilerin en
sahih tercihe şayan olan görüşlerine göre tüysüz gençlerle şehvetle olsun olmasın bakmak da kesinlikle haramdır. Hanbelilere göre genç çocuğa
şehvet siz olarak bakmayı caiz görmüşlerdir. Onun bakması şehvete sebebiyet vermedikçe sakalı kimse gibidir. İslam'ın hayırlarından biri de
şüpheli yer lerden kaçınmak ve şüpheli şeylere kapılan kapatmaktır. Kocanın kardeşi, amca oğlu gibi kadının mahremi olmayan kimselerin yanında
mahremi olmadığı sırada kadınla bir arada bulunmaları haramdır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.



Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla başbaşa kalmasın. Zira bulunuyorsa üçüncüleri şeytan

olacaktır." (Her ikisi de İmam Ahmed rivayet etmiştir. 
[112]

Başka bir hadiste de şöyledir:
Sakın (mahreminiz ya da nikahlınız olmayan) kadınların yanlarına girmeyin!" demiş. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam: "Ya Rasülallah yanına
girecek kocasının (kardeş ve amcaoğlu gibi) yakınlarıysa ne dersiniz? diye sorunca Hz. Peygamber, "kocanın yakınları ölümdür (felakettir)."

buyurmuştur. 
[113]

Şafiilere göre zinaya ya da zina başlangıcı olan fiilere ve fitneye se- olduğu takdirde, yüz ve elin tamamının da avret sayıldığı ve bakılmasının
haram olduğu ifade edilmiştir. Hatta Şafıüer fitneden emin olunması halinde şehvetsiz bakışın dahi haram olduğunu, Müslimanların hanımlarını
sokağa yüzü açık çıkmaktan engel etmekte ittifak ettiklerini söylemişlerdir. Eğer ellere ve yüze lezzet alma maksadıyla şehvetle bakılacak olursa,
ne kadar fitneden emin olsa da bile, yine kesin olarak haramdır. Buluğa ermemiş çocuğun, delinin, bakmaya mecbur kalan kimsenin yabancı
kadınlara bakması cazidir. Çünkü bu kimselerde şehvet yoktur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: ya da kadınların mahrem yerlerini henüz

anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. 
[114]

Erkekliği kalmamış olanların da kadınlara bakması mubahtır. "Süslerini, kocaları veya babalan veya kayın pederleri veya oğulları... Veya erkekliği

kalmamış tabilerden başkasına göstermesinler." [115]

Tabiler" kadınlara ihtiyacı ve şehveti olmayan hizmetçiler ve dilenciler kast edilmektedir. Şu halde islam dininde tesettür kesinlikle farzdır. Ayet-i
kerimelerde şöyle buyuruluyor:
"Resulüm! Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını namuslarını korusunlar. Süs ve ziynet yerlerini açıp
göstermesinler. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan yüz ve elleri müstesnadır. Baş örtülerini (göğüs ve boyunları görünmeye-cek şekilde)

yakalarının üstüne koyup örtsünler. 
[116]

Bu ayet-i kerimede Allahu Teala tesettür hakkında kesin hududunu çizmiş. Sadece yüz ve ellerin görünebileceğini belirterek, bu hükmü kulun
tercihine bırakmamıştır.
"Resulüm! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına şöyle, zaruri bir ihtiyaçları olup dışarı çıkmak istedikleri zaman, dış elbiselerini

üzerlerine giysinler. Bu onların ahlaksız kadınlardan olmadıklarının bilinmesi ve incitilmemesi için elverişlidir. 
[117]

Şu halde Tesettür kesin olarak uyulması lazım gelen bir emirdir ve iman meselesidir. Allahu Teala emir ve hükümlerini koymuş onu yasakla-nyla

sınırlamıştır. Bu hükümler Allah'ın hudutlarıdır. Kim Allah'ın hudutlarım aşarsa kendisine yazık etmiş olur. 
[118]

Selef-i Salihin ve Mezhep imamlarına göre: Ayette geçen kelimesiyle kümlerin kast edildiği hususunda ihtilafları vardır. Mücahid ve Katade'ye
göre: "Kadınlara meyli olmayanlar." İbni Abbas: "O erkeklik aleti işlemeyen kadınsı erkektir." demişlerdir. Şafiiler muhannes (kadınsı olan erkek)
kadın davranışlı, mecbüb'u (penisi kesik) hasy'ı (erkeklik organı burularak işlemez hale getirilen kimse) hunsa-i müşkul-i (aynı anda erkeklik ve
dişilik organına sahip olan kimse). Kadınlara bakış hususunda normal insanların sınıfına sokmuşlardır. Hanefılere göre de muhannes'in mahremii
olmayan kadınlara bakmasını haram olarak Şafiiler gibi kabul etmişlerdir. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bakıyorum da bu, burada
olup biteni biliyor." Hz. Peygamberin hanımlarının yanma bazen uğrayan bir muhannes vardı. Onu şehvet sahibi olmayan sınıftan kabul
ediyorlardı. Bir gün Resulullah (s.a.v.) eve geldiğinde onu bir kadının özelliklerini anlatırken gördü. Bu muhannesin sözleri şöyle idi:
Önünü döndüğüne dört arkasını döndüğünde sekiz oluyordu."
Bunu işiten Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Bakıyorum da bu burada olup biteni biliyor. Bir daha yanınıza girmesin. Bir daha muhannesi eve sokmalıdır. 
[119]

Dörtten kasıt, şişmanlık üzünden karında meydana gelen buoğum-lardır. Her boğumun iki tarafı olduğu için öne bakan kadın onu dört kat gibi
görmüş olur. Kadının arkasına bakan onu sekiz olarak görmektedir. Bu ancak şişman kadınlarda vardır. Erkekler de umumi olarak bu vasıftaki
kadınlara maildirler. Muhannes, konuşması ince olan kadınlar gibi kırıtarak yürüyen kimsedir. Bu vasıf yaradılıştan bu şekilde olabileceği gibi bazı
fasıkların yaptığı gibi yapmacık hareketler de olabilir. Bu hadis Hz. Peygamberin muhannesin eşlerinin yanına gelmesini menettiğini
göstermektedir. Zira o yabancı bir erkeğin yanında bir kadının özelliklerini anlatmıştır. Resulullah (s.a.v.) erkeklerin hanımlarını, başka erkeklerre
anlatmalarını men ettiğine göre başka erkeklerin karısının özelliklerini anlatması bittarıkı evla yasaktır. Başka bir hadis ise şöyledir: Bir kadın bir
kadınla görüştükten sonra, o kadının, özelliklerini kocasına anlatmasın. Bunu yaptığı zaman kocası o kadını seyretmiş gibi olur. Buhâri, Müslim,
Malikiler ve Hanbeliler, penisi kesik olanı, ihtiyarı, iktidarsız erkeği uli'1-irbe-den (kadınlara meyli olmayanlardan) hesap etmişlerdir.
İyileşme umudu olmayan bir hastalıktan ötürü şehveti kalmamış olanları bile aynı zamanda bu sınıftan kıyas etmişlerdir. Bunların delilleri, sözü
geçen muhannesle ilgili hadistir. Zira bu hadisin işaretiyle islam'ın Çok zorunllu durumları da, sıkıntıyı kaldırmak için buna ruhsat vermeme-jdır.
Gayri Uli'1-İbre" nin tanımında tercih edilen görüş, onların kadınlara ihtiyacı olmayan kimselerdir. Bu kimseler fitneye sebebiyet vermemeli,
kamları yabancı erkeklerin yanında anlatmamalıdır. Bu sınıfa şehveü kal-mamış ihtiyar, kadınlara ilgi duymayan bunak, penisi kesik erkek, buruk,
ısel organı olmayan, iktidarsız, aileye zorunllu işlerde yardım etmek durumunda etmek olan hizmetçi ve kadınları başkalarına vasf etmeyen mu-
hannes dahildir. Bu kimselerin kadınlara bakmalarının caiz oluşu bizatihi bu sımflardaan birine mensup olmaları yüzünden değildir. Eğer onlardan
biri kadınlara muttali olacak ve onları vasf edecek durumda ise onun da yabancı kadınlara bakması haram olur, Erkeğin emzirme, evlilik ve neseb
gibi bağlarla mahremi olan kadınlara şehvetsiz olarak bakması caizdir. Öyle kimseler diz göbek arasında kalan yerlerinden başka bakması
mubahtır. Zira mahremi olmaları için, diğer yerleri avret kısmında sayılmaz. Fakat diz ve göbek arasında kalan yerlere bakması ise cumhura göre
haramdır. Erkeğin erkeğe, kadının da kadına, göbek ve diz arasındaki kısım hariç bakması caizdir. Mecburluk şartıyla kadına bakmak: Erkeğin:
İhtiyaç ve zaruret durumunda, luzumiyete göre mahremi olmayan bir kadına bakması mbahtır: bunlar icar, borç alıp verme, tababet, şahitlik,
eğitim, hasta, hasta kadının veya erkeğin abdest ve taharet gibi hizmetleri, boğulanları veya yangında kalanları kurtarma gibi ihtiyaç ve zaruret



durumla rıdır. Hanbelilere göre kasık kıllarını traş etmekten aciz olan kimsenin bu hizmetini yapmak da mubah ve caizdir. Bunlar hepsi zaruret
miktan yapabilir.
Şafiilere göre muamelelerde yalnız yüze bakılabilir.. Hanbelilerde ise yüzle beraber ellere de bakılması caizdir. Fakat bakış ihtiyaç ve zaruret
olmadıkça tekrarlanmamalıdır. Eğer İhtiyaç olursa birden fazla bakmakda caiz olur. İhtiyaç durrnun, mahremi olan birisinin ya da kocasının
bulunması şarttır. îslami ölçülere göre: evlenilmek istenen kızı tanımak iki yolda caizdir.
1. Evlenmek isteyen erkeğin, talip olmuş olan kıza bakması için iti-mad ettiği bir kadını yollamasıdır. Bu kadın döndüğü zaman kızın özelliklerini
damata söylemesini gerekir.
Enes'in rivayetine göre; Hz. Peygamber (s.a.v.) Ümmü Süleym'i bakması için bir kadına göndermiş ve "ökçe üstü ayak kirişlerine bak, boynunu

kokla." buyurmuştur.
[120]

Amaç ağzın kötü kokup kokmadığının ve bacaklarının güzel olup olmadığının haberin alınmasıdır. Kadın da erkek gibi kendisine talib olacak
erkeğe bakması için birisini gönderebileceği gibi kendi de aracısız olarak ona bakabilir. Erkek kıza şu şekilde bakabilir. Kızın yüz ve beden güzelli‐
ğini öğrenmesidir. Bu işi yapmak isteyen kimse yüze, ellere ve boya bakabilir. Yüz güzelliğe, eller zerafete ve hayra delat eder. Boya bakması ise,
uzun ve kısaya delalet etmektedir. İslâmî ölçüler evlenmek isteyen erkeğe talip olacağı kıza bakma ruhsatı vermiştir.
Zira Rasûlü Kibraya (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sizden birini bir kadınla evlenmek istediği zaman, onunla evienme teşvik edecek özelliklerine bakabilirse baksın" buyurmaktadır.
Cabir'den şöyle rivayet olmuştur.

Bir cariye  evlenmek istiyordum, gizli olarak onu inceledim ve evremi teşvik eden bazı özelliklerini gördüm. Sonra onunla evlendim.
[121]

Muğire b. Şu'be'nin bir kadınla evlenmeye gönlü vardı Rasûlü Ekrem {s.a.v.) ona git onu gör! Çünkü görmek aranızda adalet olması için daha

faydası vardır." buyurdu. İmam Ahmed rivayet etmiştir. 
[122]

Rasülü Ekrem (s.a.v.) Muğire'yi evlenmek istediği kıza talip olmadan evvel onu görmesi için teşvik etmiştir. Zira evlenmek isteyen kişilerin tanıma
amacıyla birbirlerini görmelerinin aralarındaki denge ve ülfetin oluşumunda büyük rolü ve faydası vardır. Ebu Humeyd (ya da Ebu Hamide) den
rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) "Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediğinde ona bakmasında bir sakınca yoktur. Şu halde

evlenme niyetiyle bakması caizdir. Bunu baktığı kadın bilmese de hüküm değişmez buyurmuştur. 
[123]

Abdurrezzak ve Said b. Mansur'un Muhammed b. el-Hanefiyyeden nakl ettiğine göre: "Hz. Ömer, Hz. Ali'den kızı Ummü Gülsüm'ü istemişti. Hz.
Ali kızının küçük olduğunu hatırlatarak "onu sana göndereyim. Şayet razı olursan hanımın olsun" dedi. Hz. Ali kızını Hz. Ömer'e yolladı. Hz. Ömer
kızın eteğini dizine kadar açıp baktı. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm "Şayet Emirü'l-Müminin olmasaydın gözüne bir yumruk yerdin" dedi. Ümmü
Gülsüm Hz. Ali'nin sözünden itibaren Hazreti Ömer'in hanımı olmuş. Dolayısıylla bakması helal bir hale gelmiştir. "Ebu Hanife'ye göre, el, yüzden
başka kızın istemesinde ayaklara da bakılmasını caiz görmüştür. Fa-kihlerin ekserisine göre evlenmek isteyen kişinin, evlenmek istediği kadının
yalnız yüz ve ellerine bakabileceğini kabul etmişlerdir. Evzai. "Etli kısımlarına bakar" derken Davud ez-Zahiri, "Ona bak" hadisinin Zahirine göre"
vücudunun hepsine bakması caizdir" kabul etmiştir. Koca, yaşadığı sürece karısının bütün vücuduna bakabileceği gibi kocanın bütün organlar
bakabilir. Karı kocanın birbirinin cinsi organlarına da bakmalanı ne kadar caiz ise fakat bu bakma kesinlikle mekruhtur. Şafiilere göre; evlenmek
isteyen kişinin talip olmadan evvel kadına bakması lazımdır. Bundan kadın veya kızın haberi olmaması gerekir. Eğer kız hoşuna giderse talip olur.
Bu bakmak ise kızın hoşuna gitsin ister gitmesin yani kızın rızası olmasa da bile yine bakması, caizdir. Zira bakmanın caiz olduğuna delalet eden

hadis-i şerif vardır. 
[124]

Malikilere göre: Kızın yüz ve ellerinden başka yerlerine bakmak caiz değildir. "Kızın bakmasından zevk almamak şartıyla evlenmekisteyen kişinin
kendisi veya vekili kıza baka bilir. Bir de kızın yüz ve ellerinden başka yerlerine bakmaması gerekir. Zira nişan evlilik gibi değildir. Kızın yanında
mahremi olmazsa nişanlı kızla başbaşa yalnız kalmak kesinlikle haramdır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Yabancı (mahremi ya da nikahlısı olmayan) kadınlarla başbaşa kalmayı yasaklamış. Buna ancak kadının yanında babası kardeşi, amca gibi bir
mahremi olduğu takdirde izin vermiştir. Kadının yanında mahremi olursa, kadının konuşmasıda ihtiyaca cevap verdiği için, aynı zamanda tefrit ve
iftrattan uzak, mutedil ve beğenmiş olan görüş de budur. Nikah etmeden önce muaşeret ve flört etmek yani beraber gezip dolaşmak haramdır. Zira
her ikisi de hayn hakiki birbirine bakarlar. Onun için, halk arasında "Her nişanlı yalan söyler" tabiri meşhur olmuştur. Bir de erkek bazı hususlar da
aceleci davranabilir. Bunun zararı da en çok kıza dokunur. Zira böyle birlikte gezip dolaşmak ardından nişan bozulduğunda, kızın saygısı ve
kıymeti körelir gider. Nişandan dönme ve sonuçlan: Nişan evlilik olmadığı için ve evlilik sözü olduğu için. Fakihlerin çoğunluğunun görüşüne göre,
nişanlı olan kimse erkek olsun, ister kız olsun; nişandan vazgeçmesi caizdir. Fakat sözünü ve vaadini yerine getirmek için Allahu teala şöyle
buyurmuştur:

Ahdi de yerine getirin, Zira (insana) ahdi (in) den sorulacaktır. 
[125]

Bu sözü yerine getirmek şer'an uygun olduğu gibi, bu örfen de uygundur.
Hz. Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur:
"Bana nef işlerinizden altı şey hususunda teminat verin ki ben de size cennete girmeniz hususunda teminat vereyim: Konuştuğunuz zaman doğru
söyleyin. Söz verdiğiniz zaman yerine getirin, emanete hıyanet etmeyiniz. Cinsi organlarınızı (haramdan) koruyun. Gözlerinizi (Haramdan)

koruyun. Ellerinize sahip olun. 
[126]

Şu halde nişanlının önemli bir sebeb olmadığı takdirde bozması kesinlikle caiz değildir. Eğer nişanı bozmasını gerektiren zaruri bir durum ortaya
çıkmışsa ayrılma işini bir an evvel yapmasında her iki taraf için de fayda vardır. Nikah meydana gelmediği takdirde, nişanın bozulmasından dolayı,
herhangi bir şer'i hüküm söz konusu değildir. Erkek mehir olarak kıza bir şey vermişse aynı zamanda o şeyi geri alabilir. İsterse verilen tü-ketilse de
dursa da veya zayi olsa da fark yoktur.



Nişanı erkek tarafı bozsun veya kızın tarafı bozsun. O bozulma nedeni de hangi neden olursa olsun, nişanlı kızın mehrin kıymetini veya onun
gibisini geri vermesi lazımdır. Bu konuda fakihlerin tümü ittifak etmişlerdir. Hanefilere göre: nişan hediyeleri hibe ve bağış kısmında sayılır,
bunun için, hibe edenin, hibenin tüketilmesi veya kayb olması gibi hibeden geri dönmeyi men edici bir vaziyet olmadığı zaman, hibeden dönmesi
caizdir. Erkek, verdiği hediyelerin kalması şartıyla, onları geri alabilir. Yenilecek bir şeyin yenilmesi, yüzüğünün zayi olması, kumaştan elbise
yapılması gibi, verilen hediyeler bir değişime uğramışsa, o zaman erkek verdiği hediyelerin bedelini alamaz.
Malikilere göre: eğer erkek vazgeçmişse, verdiği hediyeler de duruyorsa, o hediyelerin birisini geri atmamak lazımdır. Eğer caymış olan kızı ise, O
zaman erkeğin hediyelerimi geri alması caizdir. İsterse zayi olsun isterse olmasın durum değişmez.
Şafii ve Hanbelilere göre: Bu hediyeleri isterse zayi olsun isterse dursun isterse tüketilmesi halinde olsun. Erkeğin vermiş olduğu hediyeleri geri
almaya hakkının olmadığı görüşündedirler. Zira onlara göre hediye hibe hükmündedir. Şu halde hibe teslim edildikten sonra kesinlikle geri
alınamaz. Yalnız babanın çocuğuna yaptığı hibe geri alınabilir.
"Nikah akdi yapılmadan önce, evlenilmek istenen kadın için velisine verilen mehir, hediye ve verilmesi vaad edilen şeylerin tamamı kadının

hakkıdır. Nikah akdinden sonra verilenler ise velisinindir. 
[127]

Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hadisi şeriflerinde buyurarak: "Bir kimse az veya çok bir mehir üzerinde bir kadınla evlenir ve hakkını ödemek

niyetinde olmayıp onu aldatırsa ve ödemeden ölürse, kıyamet günü zina yapmış olarak Allah'a mülaki olur. 
[128]

Bunun içindir ki doğan çocuklar Hazret-i Allah'a hasım kesiliyor.
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar ki: "Bir kimse az veya çok bir mehir üzerinde "Bir kimse az veya çok bir mehir
üzerinde bir kadınla evlenir ve hakkını ödemek niyetinde olmayıp onu aldatırsa ve ödemeden ölürse, kıyamet günü zina yapmış olarak Allah'a

mülaki olur." 
[129]

Bunun içindir ki doğan çocuklar Hazret'i Allah'a hasım kesiliyor. Dininde hain, vatanında nankör, ana-babaya asi heşeriyet için tehlike oluyor.
Zira nikah yok. Ana, babada besmele yok, ilim ise besmelesiz başlıyor. Nikahın şartlarından biri de mehirdir. Mehir konmazsa ve konduğu halde
hanımına verilmezse ve vermeden ölürse bütün hayatı boyunca kendi hanımı ile zina etmiş olur. Halbuki bir çocuğun ilk terbiye ocağı ana ocağıdır.
Sonra eğitim ve muhittir. Ana boş olursa, ilim besmelesiz olursa, cemiyet ahkamı yaşamazsa bu çocuk nereden nasip olacak? Bunun içindir ki
"çocuğum asi oldu" deme. İsyanı kendinde ara. Bunun müsebbibi sensin!
Resulullah (s.a.v.) Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:

"Ev(adlarınızı peygamberinize, ahl-i beytine ve Kur'an okumaya muhabbet gibi üç hasletle terbiye ediniz. 
[130]

"Hiçbir baba evladına güzel edeb ve terbiyeden daha değerli ve üstün bir miras bırakamaz. 
[131]

Kadının bu meşru hakkı verilmiyor. Mehrin adını bile duymayanlar var duysa bile yapmıyor. Yapsa bile vermiyor. Böylece nikahsız ömrü sürüyor.
Kimisi çocuk olmaması için ahlaki hükmü değiştirmeye çalışarak her türlü çareye başvuruyor.
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Nikah'ın lügat manası "eklemek ve toplamak" veya "akdi yapmak ve cinsi ilişkide bulunmak" anlamlarına gelir. Şair demiştir.
Şüphesiz ki kabirler bekarları, kadınlan, dul kanları ve yetiimleri toplar, Şer'i manada ise eşlerin Meşru bir şekilde birbirlerinden istifade etmelerini
sağlayan akiddir. Buna nikah denmesi, erkek ve kadını bir araya getirip birleştirmesindendir. Araplar, cinsi münasebet için de, akid içinde, nikah
kelimesini kullanırlardı. Fakat akit için hakiki manada, cinsi münasebet için ise mecazı manada kullanırlardı. Kur'an'da geçen nikah lafızlarının
tümü akid manasındadır. Bunlardan biri şu ayettir.

Ey müminler! Mü'min kadınları nikahlayıp da onlara dokunmadan boşadığınız zaman sizin için onlar üzerine sayacağınız bir iddet yoktur. 
[132]

Ayette geçen Mü'min kadınlan nikahladığınız 'ibaresi' akid yaptığınız adınlar anlamındadır. Çünkü ayet onlara dokunmadan boşadığınız zan
ibaresiyle devam etmektedir. Bundan, cinsi münasebetten önce akid yapıldığt anlaşılır.
Hanefi alimlerinden olan Zemahşeri;

Kadın başka birisiyle evlenmedikçe. 
[133]

 ayetinin dışında Kur'an'da nikah lafzının cinsi ilişki manasında hiç kullanılmadığını söylemiştir. Sahihi
Buhârî ve Müslim'de nakledilen:
Onun balcıhğını tadana kadar."
Yani onunla cinsi ilişkide bulununcaya kadar, hadisinde murad olunan akittir. Cinsi ilişki bu hadisten dolayı anlaşılır. Evlilik kitap, sünnet ve icma
ile sabittir. Kitap'tan delili:

Hoşuna giden kadınlardan ikişer üçer dörder nikahlayınız. 
[134]

Ve içinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin. 
[135]

Sünnetten ise Rasûlü Ekrem (s.a.v.) buyurmuştur:
Ey gençler zümresi! Kim içinizden evlenmeye iktidarı var ise evlensin. Zira gözü haramdan en çok saklayan, ırzı en iyi muhafaza eden budur. Kim

de evlenmeye gücü yetmezse oruca devam etsin. Zira oruç, onun için bir korunmadır." 
[136]

Hadisin metninde geçen elbae kelimesi, nafakaya güç yetirmekle beraber cinsi münasebete muktedir olmayı da ifade eder. Hadisin metninde geçen
vicae kelimesi ise 'şehveti kıran şey' manasına gelir. İcmaa gelince alimlerin tümü, her zamanda nikahı meşru olarak kabul etmişlerdir. İslam,



evlenmeye teşvik etmiş, zira evlenmede, hem birey, hem de toplum için bir çok yarar vardır.
Bunun için Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Dünya bir metadır. Dünyanın en hayırlı metaı da salih olan bir kadındır. 
[137]

Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Hayat, güzel koku sürünmek, misvaklanmak ve evlenmek. 
[138]

Nikahın teşri kılınmasının hikmeti:
1. Allah'ın, insan üzerinde yarattığı fıtratın çağrısına icabet etmek. Allah Teala insanı yaratmış ve onun tabiatına şehveti, kadınlara bakmayı, onlarla
bir araya gelmeyi ve kadınlara rağbet etmeyi yerleşmiştir. Aynı şeyler kadınlar için de geçerlidir. Bunun için "Hz. Peygamber (s.a.v.) Osman b.
Mazun'un ruhbanlığını (kadınlardan ve dünya nimetlerinden uzak durmasını) kabul etmedi. Eğer ona müsaade etseydi kendimizi hadım yapmakta

tereddüd etmezdik. 
[139]

İslam, müslümanlan çoğalmaya teşvik etmektedir: Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur.

Sizler, kocalarına sevgi besleyen ve çocuk doğuran kadınlarla evlenin. Çünkü ben geçmiş ümmetlere karşı, sizin çokluğunuzla övünürüm. 
[140]

Ahlakın bozulmasımı önlemek: İnsan meşru evlilikten men edildiğinde, nefsi tabii ihtiyacını karşılamak için onu gayr-ı meşru yollar sürükler, zina
ve ahlak bozukluğunun ailenin yıkılmasına, namusların payimal edilmesine, hastalıkların yayılmasına ruhlarda çeşitli sıkıntılar oluşmasına sebep
olduğu akıllı insanların malumudur.
Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Dinini ve ahlakını beğendiğiniz kişi siz (in aileniz) den bir kadına talip olursa onu evlendirin (talip olduğu kadını ona verin) Şayet yapmazsanız

yer yüzünde fitne vefesad olur." 
[141]

Adetullah'ta çocuğun bir anne ve babadan dünyaya gelmesi bir hu-dud olarak belirtilmiştir. Bu hudud da kadın ve erkeğin meşru şekilde bir araya
gelmeleriyle meydana gelir. Zira islami ölçüler insanın nesebinin ve neslim kayb olmaması için bu Hududullah'ı emretmiştir. Zira insan evlilikten
menedilirse, kesinlikle insan nesli yok olur. Eğer insan için zina caiz olsaydı, bu da insan nesebini ve aslını yok ederdi. Zira bu zina insan neslini
tağribata soktuktan sonra hasta eder. Şu halde evlilik aileleri kaynaştırır, akrabaları çoğaltır. Aralarında sevgi bağlan oluşturduktan sonra
yavrularım terbiye eder. Evini korur, şu halde evlenme, bir köşeye çekilip ibadet etmekten daha efdaldir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:
"Bazı kimseler şöyle demişlerdir. Bu sözleriyle ne demek istiyorlar? Ben (Nafile) namaz da kılarım, (gecenin bir kısmında) uyku da uyurum.
(Nafile) oruç tutarım. Bazen tutmayıp oruçsuz da olurum. Kadınlarla evlenirim de, (işte benim sünnetim budur) kim benim bu sünnetimden yüz

çevirirse artık o benden değildir. 
[142]

O, benden değil demek yani o, benim sünnetime aykırı davranmıştır" demektir. Fakihlerin çoğuna göre: Kişi, evlenmediği takdirde zinaya
düşeceğine kesin kanaati varsa, oruç ve benzeri şeylerle zinaya düşmekten kendini koruyamazsa ve mehir, eşinin nafakası ve şer'i evliliğin
harcamasını da vermeye kuvveti olursa, o zaman ona evlilik farzdır. Hanefilere göre: Kişi, evlenmediği takdirde fuhuşa düşmekten korkar ve bu
konuda kesin kanaati olmazsa, bununla beraber, mehir, eşinin harçlığı ve şer'i evliliğin harcamasını da karşılamaya kuvveti var ise, o zaman ona
evlilik farz olur. Zira insanın şerefini ve nefsini haramdan muhafaza etmesi lazım ve elzemdir. Vacibin yerine getirilmesi kendisiyle mümkün olan
şey de vacib olur. Bunun yolu da evliliktir. Cumhura göre farz ve vacip olur. Bunun yolu da evliliktir. Cumhura göre farz ve vacib arasında fark
yoktur. Haram olan: Kişinin evlendiği kadına evlilik masrafları yoksa, ya da bir başka kadınla evlendiği takdirde adaletli olmazsa, ya da evlendiği
kadına kesin zulm edeceği kesinlik bilinse, o zaman evlilik haram olur. Zira insanı harama götüren şeyde haramdır.
İmam Şafii, evliliği mubah olarak kabul eder. Ona göre evliliğin yapılması da yapılmaması da caizdir. Hatta ibadet etmek veya ilimle meşgul
olmak evlilikten daha faziletlidir.
Zira Allah Teala, Hz. Yahya (a.s.)'yı şu sözüyle meth etmiştir.

Efendi ve iffetli. 
[143]

Ayet-i kerine de geçen hasürenden amaç, kadınlarla cinsi ilişki kurmaya muktedir olduğu halde bundan uzak duran kişidir. Eğer evlilik daha
faziletli olsaydı yapılmasını medhetmezdi. Fakat, bu şeriatımızın tersi olduğu için redd edilmiştir. "Kadınlara, oğullara karşı sevgi beslemek

insanlara güzel gösterilmiştir." Şafii'nin meşhur olan görüşüne göre.
[144]

Kız ya da erkek evlatlann baba ya da dedelerinin masraflarını karşılama yoluyla iffetinin muhafaza edilmesine yardımcı olmak, vazifelerin-dendir.
Nafaka ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle hela-ka götürücü zinaya maruz kalmamasına çalışmak lazım ve elzemdir. Zira bu
babaya gösterilecek hürmete yakışmadığı gibi, emri bil maruf kaidesine de sığmaz. İ'faf ise babasına, hür ve iffetini koruyacak kadın için gerekli
nehir vermek ya da "Evlen, ben sana mehrini veririm" demektir. Yahut onu izniyle evlendirip gereken mehri vermetir. Zevcenin ölmesi, bir özü-
ründen dolayı kocanın nikahı fesh etmesi ya da sahih bir Özür sebebiyle boşaması halinde ya da nikahın kadının dinden dönmesiyle fesh olması
halinde İ'fafın yenilenmesi lazımdır. Ancak faydalanmak için değil de hastalık ve benzeri bir şeyden dolayı hizmet için nikah akdi yapılırsa, aynıı
zamanda da ihtiyaç duyulursa o zaman i'fafı vacip olur. Lakin bunun ismi İ'faf değildir. Şafiilere göre: Evlilik alışveriş vb. gibi dünyevi
amellerdendir, ibadet değildir. Bunun delili ise kâfirin nikahı sahih olduğu içindir. Eğer ibadet kısmında olsaydı, kâfirin yapmış olduğu nikahı sahih
olmazdı. Zira evlilikten amaç nefsin şehvetini düşürmektir. İbadet ise, sırf Allah'a karşı amel etmek demektir. Allah için ibadet etmek ise, nefis için
amel etmekten daha fazileti yüksektir. Bu görüş bu şekilde reddedilmiştir. Zira evlilik ibadet kısmında olsa da kafirin yaptığı evlilik dünyada
hayatın devamına faydası olduğu için sahihtir. Bunun örneği: Nasıl ki camilerin inşâsı eğer bir müslüman tarafından yapılırsa, o müslüman için
kesinlikle ibadet kısmında sayılır. O camiyi eğer kâfir tarafında yapılırsa ibadet kısmında sayılmaz. Bir de evliliğin ibadet oluşuna Resulullah
(s.a.v.)'in emri de bunun üzerine delalet etmektedir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:



Birinizin hanımından yararlanmasında sadaka vardır. 
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İmam Nevevi'ye göre şöyledir: Nikaha ihtiyaç duymayan, mehir, giyim ve günlük nafaka gibi evlilik ihtiyaçlarına sahip bir kişi bu ibadeti yerine
getirmiyorsa en sahih görüşe göre boş durmanın ve tembelliğin onu fuhuş yapmaya yöneltmemesi için evlenmesi, terketmesinden daha faziletlidir.
Nikahın gereklerini yerine getirebilen ve aynı zamanda nikaha ihtiyaç duyan kişiye nikah müstehaptır. Eğer nikaha lazım olan şeyleri yerine ge-
tiremiyorsa, o zaman terk etmesi müstahap olur. Bu durumdaki olan kişi oruç tutarak şehvetini kırar. Nikahın ihtiyacını yerine getirmiyorsa ona
nikah mekruh olur. Aksi halde nikaha kuvveti yettiği için ona mekruh olmaz. "Kim içinizden evlenmeye muktedir ise evlensin." Bu emir yani
evlensin vücup içindir. O şekilde evlilik vacip olur. Bu görüşe buradaki vücub'un müstehap anlamında kullanıldığı şeklinde karşılık verilmiştir.
"İkişer, üçer, dörder" ve "veya sahip olduğunuzla... Ayetleri de buna delildir. Çünkü Rasûlü Ekrem (s.a.v.) da evliliği herkese mecburi kılmamıştır.
Ahmed, İbni Ebi Şeybe ve İbni Abdilbirrin Akkaf b. Veda (r.a.)'dan rivayet ettiği hadis de bu görüşü teyid etmektedir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'e
geldiğinde Rasulullah ona sordu: "Ey Ahkaf! Cariyen var mı?" Ahkaf: "Yoktur" dedi. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) "Cariyen var mı?" dediğinde yine
"hayır" cevabını aldı, Rasûlü Ekrem (s.a.v.): "Peki sıhhatin yerinde ve mal sahibi misin?" sorusuna, "evet Allah'a hamd olsun" cevabını alınca şöyle
buyurdu: "Öyleyse sen şeytanların kardeşlerindensin. Eğer Hristiyan rahipler-densen onlara git. Eğer bizden isen yaptığımızı yap. Zira
sünnetlerimizden biri de evlenmektir."
En şerli olanlarınız bekar olanlarınızdır. Haber gelmiş ve ölülerinizin en rezili bekâr olanlarınızdır. Bir de evlilik bir kişiye vacip olursa bütün
insanlara vacip olmaz. Zira vücubün şartları bütün insanlara şamil gelmez. Hanefiler evliliği "bizzat faydalanma mülkiyetini ifade eden bir akittir".
Şeklinde tarif ederler. Yani erkeğin nikahlanmasmda şer'i bir mani olmayan bir kadından faydalanmayı doğrudan kasıtla helal kılan bir akittir.
"Kadın" kelimesiyle erkek ve erkek olması muhtemel olan hünsa-i müşkü yani erkekliği ya da dişiliği tam belli olmayan"nikahlanmasmda şer'i bir
mani olmayan "ifadesiyle de putperest kadın, evlenilmesi haram olanlar, cins farklılığından dolayı cin soyundan kadın ve su perisi genil tarifin dı
şında bırakılmış olur. Zira bunların cinsleri ayrıdır. Allah (c.c.) şöyle bu yurmaktadır.

Allah size sizin nefislerinizden zevceler yarattı. 
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Buradaki kastedilen de Hz. Adem (as)'m evladlanndan dişi olanlardır. Bir başka delil olmadıkça helal sayılmaz. Zira cinler değişik şekillere

girebilir. Kadın şekline girmiş erkek olabilirler ancak "Hoşunuza giden başka kadınları nikahlayın. 
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 ayeti evliliğin vacip olmadığına delalet
etmektedir. Zira vacip (helal olma), hoşa gitmeyle ilgili değildir. Sonra ayetteki "ikişer, üçer, dörder adet" ve "veya sahip olduğunuz cariyelerle
yetinin" ifadeleri birden fazla eş almanın icma ile vacip olmadığını gösterir. Evliliğin rükünleri: Cumhura göre: Rükün bir şeyin olması onunla
tamam olan, onsuz olmayan veya kaçınılmaz olandır. Onların yanındaki olan en meşhur sözleriyle, ister ondan bir cüz olsun ister onun bir cüzü
olmasın. Rükün olmadan şer'i mahiyetin olmaz. Şu halde şeyin temeli ona bağlıdır. Cumhura göre şart ise, bir şeyin meydana gelmesi kendisine
bağlı olan ve aynı zamanda da onun cüzü de değildir.
Hanefılere göre rükün, bir şeyin meydana gelmesi kendisine bağlı olan ve aynı zamanda da onun bir cüz'üdür. Şart ise, bir şeyin meydana gelmesi
onunla kaim ve aynı zamanda onun cüz'ü de değildir. İttifakla icap ve kabul bir rükündür. Zira, akidi yapanlardan biri ötekine bunlarla bağlanır,
aynı zamanda rızada âkid de şarttır.
Hanefilere göre evliliğin rüknü, yalnız icap ve kabulden başka bir değildir. Cumhura göre evliliğin rükünleri dörttür: Siğa (icab ve kabul) zevce,
zevç ve veli (bu ikisi akdi yapanlardır.) üzerine akid yapılan konu ise, kan-kocanın evlilikten kastettiği yararlanmadır. Mehir ise akdin rüknü
değildir. Şahitler gibi yalnız bir şarttır. Bunun delili de nikahı kıyma işlemine birini vekil kılmanın ciz olmasıdır. Bazı fakihlere göre şahitler ve
mehiri istilahı olarak rükün olarak kabul etmişlerdir. Hanefılere göre ise koca ister kadın olsun, akdi yapanlardan biri tarafından ilk meydana ge-en
lafız icaptır, kabul ise öteki taraftan ikinci olarak meydana gelen lafız umnura göre icap, kocanın veli veya onun vekili durumunda olan icaT
taraflndan meydana gelen sözdür. Zira kabul icap için olur. Eğer aptan evvel olursa, o zaman manasız olduğu için kabul olmaz. Kabul ise,
Şafii ve Hanbelilere göre: İhtilaf edilen sözlerle evlilik akdi yapılmaz. Belirttiğimiz gibi Kur'an'da zikredildiği için yalnız nikah veya evlendirme
sözleriyle yapılabilir. Bu sözlerden başkasıyla yapılması sahih değildir. Zira evlilik niyetle birlikte kendisine özgü sözlerin olması lazım gelen bir
akidir. "Kendisini Nebi (s.a.v.)'ye hibe eden ayeti ise Rasulullah (s.a.v.) 'in özel olarak kendisine hastır. "Onu sana temlik ettim." hadisi ise ya
ravinin vehmidir. Yahut ravi bu hadisi, bu sözün evlilik sözüyle eş anlamlı olduğunu sanıp mana olarak rivayet etmiştir. Eğer bu rivayet sahih
olursa, O zaman cumhurun "seni onunla evlendirdim" rivayetiyle ters düşmüş olur.
Hanefilere göre: Ayn'lann mülkiyetine o anda delalet eden her sözle evlilik akdi yapılabilir. Şahitlerin kast edileni anlaması, karine veya niyetin
olması şartıyla, hibe, temlik, sadaka, hediye, borç, selem, icare, sulh, sarf, satmak, almak gibi lafızlarla da olabilir. Senin yarın ile evlendim sözüyle
en sağlam görüşe göre evlilik caiz olmaz. Bunu kadının tamamına ve tamamı anlamına gelen sırt, karın yb. bir şeye izafe etmesi lazımdır.

Şafii ve Hanbelilere göre: 
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 Sadece evlendirme ve nikahlama sözleriyle nikah akdi kıyılabilir. Şafii ve Hanbelilere göre geniş zaman sığasıyla
evlilik akdi yapılmaz. İlgili kişilerin mutlaka "nikah" ve "tezevvüc yani evlilik" kelimelerinden türetilmiş bir sözü geçmiş zaman sığasıyla
kullanmaları lazımdır. Kocanın "evlendim" veya nikahlandım" ya da "onunla evliliği veya nikahını kabul ettim" demesi lazımdır. Şahidlerin kasd
olunan niyeti bilmemeleri halinde "kızımı sana helal ettim" demesi gibi kinaye ile yapılması sahih değildir. Kadının velisi "Seni evlendirdim" der
koca da "kabul ettim" derse, Şafiilere göre evlilik akdi yapılmış olmaz. Cumhura göre ise bu konuda nikah akdi sahih olur.
Hanefi be Malikilere göre: Geniş zaman sığasıyla: Erkek kadına ak-din yapıldığı mecliste: "Şu miktar mehirle seninle evleniyorum" kadın da "kabul
ediyorum" veya "razı oluyorum" der. Eğer akdin geleceğe yönelik bir vaadle değilde o anda yapıldığına delaleten bir karine varsa o zaman akit
sahihtir. Meclis o nikah akdinin gerçekleştirilmesi için toplanmış kabul edilecek bu meclisin varlığı geleceğe yönelik vaad isteğini de ortadan
kaldırır ve anda nikah akdinin gerçekleştirilmesine delalet eder. Zira alış verişin aksine evliliğin öncesinde nişan vardır. Eğer meclis akdin
gerçekleştirilmesi için toplanmamış ve evlilik akdinin o anda yapılmasına delalet eden bir alamet de yoksa akit o zaman sahih değildir.
Hanefilere ve Malikilere göre emir sığasıyla evlilik akdi sahih olur. Adamın biri bir kadına "kendini benimle evlendir" der. Bu cümle ile nişanı değil
de evlilik yapmayı kasd eder. Kadında "kendini seninle evlendirdim" derse aralarında evlilik tatmamlanmış olur. Şu halde Şafiilere göre evlilik
mutlaka geçmiş zaman sığasıyla ve evlilik (te zevvüc) nikah kelimeleri kullanarak gerçekleşir. Malikiler ve Hanbelüere göre ise, eğer bir karine ve
vaziyet sağlanan sözün vaad için değil de talep için söylediğine delalet ederse geçmiş zaman, geniş zaman, ve emir sığalanyla da evlilik akdi



yapılabilir. Cumhura göre icabın kabulden evvel söylemesi şart değildir. Şu halde onlara göre mendub olur. Örneğin; velinin "seni onunla
evlendirdim" veya "nikahladım" demesi gibi, Hanbelüere göre: Eğer kabul icabdan önce gelirse, mazi sığasıyla olsun örneği: "evlendim" emir
sığasıyla olsun "beni evlendir" gibi sığalarla olsa, o zaman nikah sahih olmaz. Şafıilere göre: dedenin kız torununu, oğlan torunuyla evlendirmesi
kesin olarak caizdir. Ha-nefîlere göre: Akdi yapan kişi, isterse vekillik gibi geçici bir velayet olsun ister akrabalık biri asli bir velayet olsun, her iki
tarafın da velayetini üstlenmiş ise evlilik akdi bir şahıs olur.
1. Akdi yapan kişi dedenin erkek torunuyla kız torununu ve amcanın erkek yeğeniyle kız yeğenini evlendirmesi gibi her iki tarafın da velisi
olabilir.
2. Aynı anda asil ve vekil olabilir. Amca oğlunun, kendisini amca kızıyla evlendirmesi gibi.
3. Her iki tarafın da vekili olması.
4. Her iki tarafın da elçisi olması.
5. Bir tarafın da vekili olabilir. Bir erkeğin bir kadını kendisiyle evlenmesi için bir kadının bir erkeği kendisiyle evlenmesi için vekil kılması gibi
olması.
Şafiilere göre: Amca oğlu kendini evlendirmez. Onu kendi derecesindeki bir amca oğlu evlendirir. Amca oğlu bulunmazsa o zaman hakim onu

evlendirir.
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Malikilere göre: Amca oğluna, velinin vekiline ve hakime kadını kendisiyle evlendirmesine cevaz vermişlerdir. Akit yapanın birden fazla olması
bütün akitlerde şarttır. Bu birden fazla oluş gerçekten icap ve kabulü söyleyecek iki şahıs da olabilir. İki taraftan velayeti olan, şer'i sıfatı cami bir
şahısta da olur. Bir Fuzuli "Filan kızı filanla evlendirdim." dese, bir başka fuzuli de koca namına bunu kabul etse ve her ikisi (kız ve erkek) hazır
olmasalar akit sahih olur. Evlilik akdinin bir kişi tarafından yapılabilmesinin delilleri birden fazla (iki) kişiyle yapılması kuralına nisbetle istisnai
bir usul izah eder:
1. Buhârî, Abdurrahman b. Avfın ümmü hakime şöyle söylediğini nakleder. "Emrini (senin hakkında karar vermeyi) bana verir misin? Ümmü
Hakim de: "Evet" diye cevap verir. O da "Seninle evlendim" der. Bu rivayet son maddedeki akdi yapan kişinin bir taraftan asıl öbür taraftan da
vekil olmasına delildir.
2. Ebu Davud Ukbe b. Amir'den şöyle nakl eder: "Resulullah (s.a.v.) adamın birine şöyle dedi:
"Seni filanca kadınla evlendirmeme razı olur musun?" Adam: "Evet" dedi. Bu defa kadına: "Seni filancayla evlendirmeme razı olur musun?" Kadın
da "evet" deyince, birini ötekiyle evlendirdi." Bu da üçüncü maddedeki her iki tarafın vekili olma durumunun delilidir.
3. Ortak bir anlam taşıdıkları için diğer geriye kalan durumların hepsi her iki hadiste söylenenlere göre kıyaslanır. Bu da akdi yapan kişinin bütün
durumlara akdi yapma esnasında, başkasına velilik yapmak, vekalet etmek veya kendini temsil etmek gibi şer'i bir sıfatının var olduğunu gösterir.
Yazı ve işaret yoluyla evlilik akdinin yapılması:
a. Akdi yapanların hazır olması halinde: Akdi yapacak olan her iki kişi de akdin yapıldığı mecliste birlikte bulunuyorlar ve her ikiside
konu-şabilyorsa oralann da işaret ve yazıyla yaptıkları evlilik ittifakla sahih olmaz. Zira yazı açık ve net, işaret de evliliğin yapılmasına delalet
edecek kadar anlaşılır olsa dahi konuşma daha önceliklidir. Zira istenileni ifade etmede söz asıldır. İşaret ve yazıya zorunluluk dışında müraacat
edilmez. Bunun için zaruret olmadığı takdirde yapan kişilerin sözleri şahitler tarafından işitilmedigi için evlilik sahih değildir.
b. Akdi yapacak olanlardan birisinin akdin yapıldığı mecliste bulunması halinde Hanefılere göre, yazı veya elçi ulaştığında iki şahid de hazır
bulunuyorsa elçi veya yazı göndermekle nikah akdi sahih olabilir. Zira bulunmayan kişinin yazısı hitap yerine geçer.
Örneğin: Bulunmayan kişinin mektubu, bulunan kişinin konuşması gibidir. Kişinin kendi nişanlısına" seninle evlendim'Veya "beni kendinle
evlendir şeklinde yazması, kadının yazının ulaştığı mecliste iki şahit huzurunda "evliliği kabul ettim" demesi Hanefılere göre evliliğin sahih
olması gibidir. Zira evliliğin iki şartını (icap ve kabulü) duymak evliliğin sıhhatinin şartıdır. Elçinin göndermesi şu şekilde olur: Nişanlı olan erkek
meclis-e bulunmayan nişanlısına sözlü olarak talebi iletmesi için bir adam gönenr, o da haberin ulaştığı mecliste iki şahit yanında kabul ederse
evlilik o zaman sahih olarak kabul olur.
Maliki, Şafii ve Hanbelüere göre: hazır olsunlar veya olmasınlar yazı ile evlilik akdi sahih değildir. Zira yazı kinaye kısmındadır. Örneğin: Veli,
hazır olmayan kişiye: "kızımıı seninle evlendirdim." Veya "Filancayla evlendirdim." Der. Sonra yazar ve yazıda hazır olmayan kişiye ulaşır. O da:
"kabul ettim" derse o zaman nikah sahih olmaz. Dilsiz olması: Akdi yapan kişilerden biri dilsiz veya dili ağır olursa, eğer bu şahıs yazı biliyorsa, o
zaman yazı ile nikah akdi yapılabilir. Bu konuda bütün mezheplerin ittifakları vardır. Zira zaruret kısmındadır. Fakat Hanefilerde sahih bir
rivayete göre evlilik akdi işaretle yapılmaz. Şayet yazısı olursa o zaman yazıyla yapılabilir. Zira yazı murada delalet etmekte daha kuvvetli olup
işarete oranla ihtimalden daha uzak olur. Yazının işaretten daha Öncelikle olduğu ittifakidir. Zira yazı boşanma ve ikrarda konuşma gibi kabul
edilir. Dilsiz veya benzeri olan kimse yazamıyorsa anlaşılır ve bilinen işaretle evlilik akdinin yapılacağına mezheplerin ittifakı vardır. Velhasıl
bütün mezheplere göre dilsiz kişinin evlilik akdi işaretiyle veya yazısıyla kıyılabilir.
Hanefilere göre yazabiliyorsa yazısı işaretin üzerine tercih edilir.
Akdi yapacak olanlardan her ikisinin yapıldığı mecliste bulunması halinde cumhurun ittifakıyla yeni çıkan bütün aletlerle yalnız kabulün ilanıyla
akid sahih olur. Mucibin işitmesi de şart değildir. Eğer akdi yapacak olanlardan her ikisi telsiz cihazı veya telefonla birbirine konuşuyorlarsa,
Örneği: Biri diğerine o aracı sana satım ve bu evi sana sattım derse, diğeri de onu kabul ettim, derse yalnız ilanın kabuliyle akid sahih olur. İster
mucibin haberi kabulden olmazsa da caizdir. Örneğin: O esnada onlar arasında konuşma bağı kesilse de yine akid sahih olur. Eğer akdi yapacak
olanlardan birisinin akdin yapıldığı mecliste bulunması takdirde faks, teleks, telgraf veya yazı ulaştığında, bunların içinde de bir şeyin satılmasının
icabı veya evlenme akdinin kesilmesi olursa iki şahidi hazır bulunursa faks, teleks, telgraf veya yazı göndermekle nikah akdi gerçekleştirilebilir.
Zira bulunmayan kişinin faksı, teleksi, telgrafı, yazısı hitab olarak kabul edilir. Şu halde mecliste bulunmayan kişinin mektubu ve diğer şeyleri,

bulunan kişinin konuşması gibidir.
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Bir erkek tarafından icap şeklinde gelen mektubu iki şahid yanında okuduktan sonra kabul ettim derse, evlilik o zaman sahih olarak kabul olur. Her
ikisi de hazır olur da birbirbirlerine konuşmadan biri ötekine (kendini bana tezvic et) diye yazıyı uzatır, öteki de (kabul ettim) diye yazı ile cevap
verirse yapmış olduğu bu akid geçerli olmaz. Fukahanın çoğuna göre kabul şifahi, icab yazılı olsa yine akid sahih olmaz. Hazır olmayan kadınla



erkek birbirlerine mektup yazarak icap ve kabul sözlerini kullansalar, önceki gibi nikah akdi geçerli olmaz. Erkek kadın her biri başka hayvan
üzerinde seyahat ederken icab ve kabule delalet eden söz söyler ve beraberinde seyahat eden iki şahid huzurunda akit yaparlarsa, yine nikah akdi
sahih olmaz. Eğer ikisi bir uçak veya tren ya da gemi gibi bir vasıtada lurlarsa ve aynı her iki şahid huzurun nikah akdi yaparlarsa o zaman nikah
akdi sahih olur. Feteva'yı Hindiyye, erkeğin, (seninle evlendim) seni kendim içim eş seçip kabul ettim) sözünün yazılı bulunduğu mektubu kadın
da iki şahidler huzurunda okumaz da yalnız falan adam bana mektup yazıp beni kendisine zevce kabul etmiştir, siz şahid olun. Ben de onun bu
sözünü kabul ettim. Onu kendime zevç edindim, derse o zaman nikah akdi gerçekleşmiş olur. Mektupla evlenme teklifinde bulunup kadını tezev-
vüc ettiğini bildirmek hususunda büyük, küçük, hür köle, adil ve fasik arasında fark yoktur. Zira bu yalnız bir tebliğdir ki, yazılan mektupta yer alır
ve şahitler huzurunda okunup kabul görürse, akid sahih olur. Şahid-lerin hazır bulunma zamanı, icab ve kabul sözlerinin söyleneceği vakittir. Şu
halde şahidliği icab ve kabul sözlerinde sonra meydana gelse, o zaman nikah akdi gerçekleşmez. Bir daha yeniden yapılması gerekir. Hanefılere
göre ergen kızın velisi onu evlendirmeye baskı yapmaz. Kız istediği takdirde o zaman nikah akdi sahih olur. İstemediği zaman velisi onu nikaha
zorlayamaz. Feteva-yı kaadıhan, Maliki ve Hanefılere göre baba ve dede veliyi Mücbir'dir. Bakire kızını ister ergen olsun ister olmasın rızasını
almadan evlendirebilir. Fakat kız dul olsa rızasını almadan nikah akdini gerçekleşmez Hanbelilere göre sadece olarak baba veliyi mücbirdir. Bütün

Fukuhalara göre, vaside veliyi mücbirdir. 
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Nikah akdinin şartlarından birisi de şöyledir: Nikah edilecek olan erkek ve kadının tanınması gerekir. Şu halde iki kızı bulunan bir baba
kızlarından birini adını açık etmeden bir erkeğe evlendirirse, bu sahih olmaz. Fakat onlardan biri evli olursa, o zaman yapılan nikah akdi bekar
kızla bağlantı yapacağından sahih olur. İbn Nüceym, kızının ismi Zeynep olduğu halde nikah esnasında baba olan şahıs (kızım Nedreti sana tezvic
ettim) derse ve aynı zaman da sadece bir kızı varsa, o zaman nikah akdi gerçekleşmiş olur. el-Muhit, kızın babası oğlanın babasına (kızım Nedreti
senin oğluna tezvic ettim) derse, erkeğin babasıda (senin kızını oğluma zevce olarak) kabul ettim derse iki veya fazla oğlu var ise, bu nikahın akdi
sahih olmaz. Fakat kızın babası (kızımı senin Ali isimdeki oğluna tezviç ettim) dese, Ali'nin babası da (kabul ettim) derse, bu nikah akdi sahih olur.
Nikahın rüknü, icab ve kabuldür. İcab demek, nikah akdini meydana getirmek için önceki söylenen sözdür. Örneğin: Erkeğin kadına (Seni eş
olarak aldım) demesi gibi. Kabul'den amaç, bu söze karşılık kadının (Ben eş olarak kendimi sana verdim) söylemesidir. Bunun aksine caizdir. Yani
icab kadın da kabul de erkekde olabilir. Nikahın şartları on tanedir:
1. Akıl, ergenlik, hüriyet, bu üç şartın sahibinde ve kabul sahibinde yani akdi yapanda meydana gelmesi şarttır. Fakat akıl, in'ikadın şartıdır. Şu
halde delinin ve ergenlik çağına gimeyen çocuğun in'kad şartı yoktur.
İkinci ve üçüncü şartlar ise, nikahın geçerli olmasının şartıdır. Zira aklı eren bir çocuğun nikahının sahih olmasını velisinin icazetine bağlıdır.
2.  Şeriatın nikah akdiyle helal kıldığı kadının mevcudiyeti şeriata göre buna (Mahl-i Kaabil) denir. Şu halde nikahı kabul edecek kadının var olması
ve ehil bulunması, demektir.

3.  Nikah akdini yapan erkek ve kadının veya vekillerinin bir birinin icab ve kabul anlamındaki sözlerini işitmesi.
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4. Şahidlerin akid meclisinde hazır bulunması: Mezheplerin çoğuna göre, şahid, nikahın caiz olması için şarttır. Kasani, nikah akdinde olan şahilerin
sıfatları dörttür: Hürriyet, ergenlik, akıl, islam, şu halde köle esirlerin, delilerin, çocukların ve kafirlerin bu meselede hazır ve şahid olarak
bulundurulmaları kesinlikle yeterli değildir. Zira bunlar şahid olmak için ehil değildirler.
İbn Nüceym, erkek Müslüman, kadın ise, zimmi vatandaş olursa, o zaman iki zimminin şahid olarak bulunmaları yeterlidir. Siracü'I Vehhac i-ki
gayr-i müslimin nikahlarında şaitlerin müslüman olmaları şart değildir. Zira iki gayr-i müslim erkeğin hazır bulunmasıyla iki gayr-i müslimin nikah
akdi için yeterlidir. Kasani, koca müslüman kadın da müslüman olursa, o takdirde şahitlerin açıktan günah işleyenlerden olsun, ister a'ma yani kör
olsun, bunların nikah akdinde hazır bulunup şahid bulunmasıyla nikah akdi gerçekli ve sahih olur. Fakat salih olan kimselerin tercih edilmesi daha

uygun olur. 
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Bununla beraber hadd-i kazfdan dolayı seksen değnek ceza gören kimselerin de şehadeti sahihtir. Fetava'yi Hindiye'de zina suçundan dolayı
kendisine yüz değnek had vurulan bekar iki erkeğin de nikah akdinde hazır bulunup şahid olarak bulunmaları sahihtir. Nikah akdinde kadının da
erkeğin de usul ve furuu hazır bulunup şahid olabilirler. Fakat istikbalde bu nikala ilgili bir davada şahitlikleri kabul olmaz. Bir fark varki, şahid
kadının veya erkeğin usul ve furuunden ise, onun aleyhine şehadette bulunabilir. Fakat lehine şehadette bulunamaz. Fakat her ikisinin de usûl ve
furuundan ise, hiç birinin hakkında şahidlik etmeleri kabul olmaz. Buna göre umumi usul şudur: kim nikahta veli olmaya ehilse, şahit olmaya da
ehildir. Veli olmaya ehil olmayan, şahitliği için de ehil olmaz. Nikah akdın-da hazır bulunacak şahidlerden iki erkek ya da bir erkek iki kadın olması
şarttır. Şu halde bir erkeğin hazır bulunmasıyla ve iki kadının bulunmasıyla ya da Hunsa olan iki kişinin de şehadeti nikah akdi için sahih değilir.
Fakat iki Hunsa ile beraber bir erkekde bulunsa, o zaman nikah akdi °'ur. Fetava-yi-Hindiye.
5. Şahidlerin erkek ve kadının icab ve kabul anlamındaki sözlerini işitmeleri de şarttır. Fethü'l-Kadir, şu halde nikah akdi esnasında şahitlerin
uyumuş bulunmasıyla nika akdi sahih olmaz. Zira erkekle kadının i-cab ve kabul ile ilgili sözlerim onların kulaklarına gitmemiştir. Akidlerin
söylediğini duyan fakat mana bilmeyen şahidlerin huzurunda yapılan akid geçerli olmaz. İmam Halvani Siracü'l-Vehhac, Fukahanın çoğuna göre,
bu daha sahihtir. El-cevheretü'n-Neyyire sahibi de bunun tesbitini sahih olarak kabul etmiştir. Bir kişi dışarıda bulunan birkaç kişiye sizler şahid
olun ki şu evin içinde bulunan kadını nikahını kendime kabull ettim derse, kadın da içerden görünmediği halde (Ben de onunla evlenmeyi kabul
ettim) diye cevabı olursa. Eğer evdeki kadın (kabul ettim) dediğinde şahidler tarafından görülürse o akid sahih olur. Görünmediği takdirde, ondan

başka bir kadın yoksa yine sahihtir. Ondan başka bir kadın varsa, o zaman akid sahih olmaz. 
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 Kadınla evleneceği erkeğe, nikah akidlerini
yapmak üzere vekalet verir. Erkek de iki şahidin huzurunda, falan kadınla evlendim. Onu kendime eş olarak kabul ettim derse şahidler o kadını
tanıyorsa yapılan bu akid sahih olur. Eğer şahidler o kadını tanımıyorsa, sahih değildir. İslami ölçülere göre tanımanın usulü şöyledir: Koca olacak
kişi evleneceği kadının ismini, babasını ve dedesini tanıtır. Şahidlerin yalnız Allah ve peygamber şahidimiz olsun demeleri yeterli değildir. Zira
akıl, hür, müslüman ve baliğ iki şahidin hazır bulunması şart olduğu için bu çeşid akidler caiz değildir. Evlenecek erkekle kadın bir araya gelir.
Şahidler de hazır olurlarsa, fakat kadın kapalı olduğu için şahidler onu tanıyamaz, fakat şahidler icab ve kabul sesini işitiyorlarsa, o zaman onların
nikah akid-leri sahih olur. Şu halde koca olacak adamın kadının ihtiyaten yüzünü açması ve kadının adını söylemesi daha uygun olur. Eğer kadın
yüzünü aç-massa, o zaman onun ismini, baba ve dedesinin adını zikretmesi ihtiyaten daha uygun olur.



6. Bakire olsun, dul bulunsun ergen olan kadının rızasının alınması nikahın şartlarından biridir.
7. İcab ile kabulün aynı mecliste olması da nikahın şartlarından biridir.
8. Kabulün icaba aykırı biçimde olmaması da nikahın şartlarından biridir. Örneği: Erkek kadına hitaben, (seni kendime eş edeyim) derse, kadın da
bir süre düşündükten sonra (kabul ederim) derse. Bu akid geçerli olmaz, (eğer kızımı sana mehri 300 gram altın olmak üzere tezvic ettim) derse,
erkek de nikahı kabul ettim. Fakat 300 gram altını olmaz, derse, bu nikah akdi hükmü yoktur. Fakat mehirden söz etmeyerek sükût ederse, sadece
(nikah kabul ettim) derse, o zaman nikah akdi geçerli olur. Ebu Leys'in Fatvası, bir kadın iki şahid huzurunda erkeğe (kendimi 200 altın mehir ile
(seni kocam olarak seçtim) derse, erkekde (seni 300 veya 400 altın mehir olarak kabul ettim) derse kadında bu sözü kabul etse, bu akid geçerli olur.
9.  Bir kişi şahidler huzurunda kadına (seni veya boynunu ya da başını tezevvüc ettim) derse, kadın da (kabul ettim) derse bu akid sahih olur. Eğer
seni ayak gibi bir organı belli ederek tezevvüc ettim ettim derse, geçerli olmaz. Zira bu gibi organlar tamamı hükmünde olmayan organlardır. Fakat
karın ve sırt gibi olan organlar da tamamın hükmündedir. Bunlara izafet etmekle akid sahih olur.
10. Evlenecek olan erkek olsun kadın olsun her ikisinin bilinmesi lazımdır. Şu halde bir kişinin iki kızı varsa, bunların babaları kızlarından birinin
ismini söylemeden bir erkeğe nikah ederse, bu nikah sahih değildir. Zira her iki kız bekar olduğu için bu nikah her ikisine de şamil gelmektedir.
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Belediye Nikahında Açıklanan Fiiller
Sıhriyyet Cihetiyle Haram Olalar
Veli'nin Bulunması:
Velilik İki Kısma Ayrılır:
1. Din Veya İffet Ya Da Tekva:
2. İslam:
3. Hürriyet:
4. Soy (Nesep):
5. Mal Veya Zenginlik:
6. İş, Meslek Veya Sanat:
Birinci Kısım:
İkinci Kısım:
Üçüncü Kısım:
Nüşuzun Keyfiyeti:

ELLİ ALTINCI BÖLÜM
TALAK
(BOŞAMA)

Talakın Erkeğin Eline Verilmesinin Sebebi:
Kinayenin Meşruluğu:
Talakın Hükmü:
1. Mutallıkın = (Boşayanın) Şartlan:
Deli ve Medhuşun Talakı:
Sarhoşun Talakı:
Sefihin Talakı:
Mükrehin = (Tehdit Edilenin) Talaki:
2. Kasıt = (Niyet) Talakta Kasıt İttifakla Şarttır:
3. Talakkm Mahalli veya Üzerinde Talak Vaki Olan Kişi:
4. Şafii Ve Hanbelilere Göre:
5. Sığa ve Kendisiyle Talak Vaki Olan Şey:
Kinayeli Talak:
Yazı İle Talak:
Elçi İle Talak:
Talakın Sayısı:
Bain Talak:
Ric'i Talakın Şartları:
Bain Talak:
Sünni ve Bidi Talak:
Bid'i Talak:
Ölümcül Hastalığa Yakalanan Kişinin Talakının Hükmü:

ELLİ YEDİNCİ BÖLÜM
İLA
(KADINA YAKLAŞMAMA YEMİNİ)

Belediye Nikahında Açıklanan Fiiller
 
Nikah akdinde şart olan icab ve kabul sözleri beş kısmı üzerindedir.
1.  İcab ve kabulün ikiside geçmişi bildiren fiilerle sahih olur. En çok kullanılan şekil de budur.
2.  İcab şimdiki zamanla, kabul geçmiş zamanla ilgili olur.
3.  İcab geniş zamanla kabul geçmiş zaman olur.
4. İcab ism-i fail, kabul geçmiş zamanla olur. Örneğin: Erkek evlenmek istediği kızın velisine (velisi bulunduğunuz falan kız mütezevvicim
(onunla evleniciyim) der. Kızın veliside (onu sana tezvic ettim) derse, akd-i nikah gerçekleşmiş olur.
5. İcab emr-i hazır, yani karşıdaki ikinci şahsa emir şeklinde, kabul ise geçmiş zamanla ilgili olur. Şu halde erkek evlenmek istediği kızın vekiline,
(müvekkilen falan kızı bana tezvic et) yani benimle evlendir, derse, vekil de müvekkilen olan aynı kızı sana nikah ve tezvic ettim, derse, o zaman
nikah akdi geçerli ve caiz olur. Belediyelerde yerine getirilen resmi nikahlarda genellikle ilgili memurlar evlenecek olan erkekle kıza geniş ve
şimdiki zamana delalet eder. Fiillerle hitabet etmekte ve aynı zamanda onlar da bu fiillerle cevap vermektedir. Arapların gelenek ve göreneklerine
göre, belirtilen beş şekilde de kabulün her halde geçmiş zamanla ilgili olması şarttır. Şimdiki veya geniş zamanla ilgili fiil kullanmak onların
örfüne göre, bir nevi va'dde bulunma ihtimali vardır. Şu halde (kızımı şu anda sana tezvic ediyorum derse, "şu anda" tabirini kullanırsa) bunu da
sahih olarak kabul etmişlerdir. Zira nikahın rüknü icap ve kabulden ibarettir. Nikahta icap ve kabul, beldelerin örf ve adetine göre inşay-ı nikahta

kullanılan sözlerdir ki, nikah akdi bunlar ile meydana gelir.
[1]



Nikah akdi: İcap ve kabul ile bağlantısı meydana gelir. İcap ve kabul ile geçmişle ilgilii veya biri, diğeri geçmiş zamanla ilgili şekilde konuşulmuş

olmalıdır. 
[2]

Nikah Akdi: Dilsizlerin işaretiyle de yapılabilir. Şu şartla ki yapılan işaretin bu hususta bilinmiş olması lazımdır. Kasani, kadın veya erkek
tarafından iki üç günlük bir süre içinde ayb ve rü'yet muhayyerliği şart koşularak nikah akdi yapılırsa, akid sahih olur. Fakat şart batıldır. Sözü
edilenn kusur ve ayıp tenasül aleti cinsel temas yapmayacak biçimde kesik olur veya idiş edilmiş bulunur veya cinsel iktidarsızlık gösterir şeklinde
ise, o zaman kadın boşanıp boşanmamakla muhayyerdir. Bu konu i-mam Ebu Hanife ile imam Ebu Yusufa göredir. Kasani, körlük, el tutmaz-Iık,
yaşlılık, güzellik ve bakirelik gibi hususlar nikah akdında şart koşulur. Evlendikten sonra aksi çıkarsa muhayyer şartı her iki taraf için de muteben
değildir.
Soru: Bölgemizde kız tarafı başlık adı altında bir para almaktadır. Bu caiz midir?
Cevap: Evlenirken kızların kocalanndan mehr alma haklan vardır. Nitekim nikah akd edilirken bu mehir miktarı belirlenir. Mehir ne kadar az olursa
o kadar faziletlidir. Mehir yalnızca kıza aittir ve onun malı sayılır. Mehir üzerinde kızın anne baba veya başka akrabalarının hakkı yoktur. Başlık
parası veya halat parası olarak alman para da eğer mehir olarak alınıyor ve kıza sarf ediliyorsa caiz olur. Ancak bunu mümkün mertebe az
miktarda tutarak Hz. Peygamberin (s.a.v.)in sünnetine tabi olmak lazım gelir. Zira peygamberimiz (s.a.v.) mehrin az olanını övmüştür. Başlık parası
kıza verilmiyor ve ona harcanmıyorsa kızın babası veya velisi kızma karşılık olarak kendisi alıyorsa bu para kesinlikle haramdır. Kul hakkı olduğu
için hacca da gitse günası af olmaz. Damat tarafının rızasıyla da olsa kıza karşılık olduğu için yine haramdır. Geri verilmesi gerekir. Damat isla-mı
mahkemeye müraacat ederse bu parayı geri alabilir. Şafii mezhebine göre kızın babası başlık parasını mehir olarak değil kendi için alırsa o zaman
fasık olur ve veliliğinden çıkar. Mehir kadına evlenirken veya nikahtan sonra verilmesi gereken mal ve paradır. Bu mal ve para kadının kadınlık
hakkıdır. Eşi, kadının mehrini rızası olmadan zorla alamaz. Hatta kadına verilmesi gerekir. Zira bu bir kul hakkıdır. Kadın Ve Erkeğin İslam daki
Yeri: İslam, insanı genel olarak ele alır. Onun her türlü doğal haklarına sahip çıkar. Yüce yaratıcıya inanmada, sorumluluk yüklenmede, amel ve

emeği değerlendirmede, kısaca ifade edilirse, insanın yaratılışıyla ilgili olan yüce değerlerde, kadm-erkek ayrımı söz konusu değildir. 
[3]

İslam, kadın erkek arasındaki fizyolojik yapı farkını, fiziki güç durumunu, özellikle kadınların ruh inceliklerini ve merhamet, şefkat gibi hasas
duygularını da göz önünde bulundurur. Bu esaslar çerçevesin de islam, kadın ve erkek arasında karşılıklı yardımlaşma dayanışmaya önem verir.

Nitekim bir ayette kadın ve erkekten her biri, diğerini koruyup kuşatan elbiseye 
[4]

 benzetilirken, diğer bir ayette ise, mü'min erkeklerle mümin

kadınların, birbirlerinin velileri olduğu bildirilmiştir. 
[5]

 peygamber (s.a.v.) de risaletinin ilk yıllarında eşi Hz. Hatice'nin kendisine yapmış olduğu

maddi-manevi yardımları ve moral desteğini, övgü ve sitayışlı sözlerle dile getirmiştir. 
[6]

Ayrıca aile yuvasının derli düzenli yürütülmesinde, çocukların bir anne şefkatiyle yetiştirilmesinde kadınların daha becerikli ve duyarlı oldukları
malumdur. Bu nedenle pek çok hadis-i şerifte kadın erkek ilişkilerine yer verirken. Kadınlardaki bu hasaslık ön planda tutulmuştur. Örneğin;

"Dünyanın övgüye layık en üstün nimeti, salihe bir kadındır.
[7]

 ve "sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananızdır.
[8]

 rivayetleri
zikredilebilir.) Bir adam peygamber (s.a.v.) efendimize gelerek sordu: Ya Re-sulullah! Karılarımızın üzerimizdekip hakları nelerdir? Bir şey
yediğinde ona da yedirmen, bir şey giydiğinde ona giydirmendir. Bir de kadının yüzüne tokat vurmamandir. Kötü söz söyleme, bedduada bulunma,
her hangi bir yerini bereleme ve darılıp evi terk etme. (Ama kadın huzursuzluk çıkarıyorsa) sadece evin içinde bu dargınlığı sürdür yatağını ayır

diye cevap verdiler. 
[9]

"Her hangi bir kadın, kocası kendisinden hoşnut olduğu halde vefat ederse cennete girer. 
[10]

Mehir miktarı hususunda az veya çok bir tayin bahis mevzuu değildir. Nitekim Hazret-i Ömer (r.a.) kadına verilen mehrin azami miktarını tayin
etmek ister ve bu maksatla bir hutbelerinde, kadınlara mehir verirken ifrata gitmeyin" der. Bunun üzerine, cemaatten onu dinlemekte olan bir kadın

şöyle ittiraz eder. "Ey Ömer" der. Yüklerle (mehir) vermiş olsanız bile onun içinden bir şey almayın. 
[11]

 buyurulmuştur. "Hz. Ömer (r.a.) kadını
haklı bulur ve kararından vaz geçer. Binaleyh kadın, mehirde dilediği miktarı tayin edebilip isteyebilir. Fakat münasip olan, karşı tarafın darda
bırakılmadan ödeyebileceği miktarın kararlaştırılmasıdır. Asrı saadette mehir olarak hurma bahçesi verildiği gibi, hiçbir mala sahib olmayıp da
evlenmek isteyen erkekler Kur'an-Kerim'den ezber bildikleri süreleri eşlerine öğretmek suretiyle mehirlerini Ödemiş ve nikahlanmışlardır.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de, "nikahların en hayırlısı en kolay olanıdır 
[12]

 buyurarak nikahı imkan nisbetinde kolaylaştırmak gerektiğini
ifade etmişlerdir. Ancak evlenme kolaylaştırılırken kadının hukuku da zayi olmamalı onun tayin olunan mehri garanti altına alınmalıdır. Mehir
evlenme esnasında kadının kendisine verilmesi gereken bir bedeldir. Ne ebeveynin ne de başka bir kimsenin bunda hakkı yoktur. Kadın mehir
hakkını, kimsenin müdahalesi olmadan serbestçe kullanabilir. Bina en aleyh dilerse mehrin bir kısmından veya tamamından vazgeçebilir. Yani
kocasına hibe edebilir.

Nitekim Kuram Kerimde; "Kadınlara mehirlerini cömertçe verin, Eğer ondan gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarsa, onu afiyetle yiyin. 
[13]

buyurulmuştur. Kadının haklarının korunması maksadına matuf olan mehir hakkında maalesef bu gün bir çok insanımız habersizdir. İslami ölçülere
göre müslüman fertler arasındaki uzaklık, burada da kendini göstermektedir. Halbuki Kur'an- Kerimde yer alan mehir, nikahın sahih olmasının
şartlarından biridir. Bu olmaksızın nikah tamam olmaz. Mehir, evlenme anında kadına peşin verilebileceği gibi, borçlanıp sonra da ödenebilir veya
bir kısmı önce bir kısmı da sonra verilebilir. Şayet ödeme bitmeden boşanma meydana gelirse, erkeğin boşanma sırasında mehiri ödemesi gerekir.
Erkek ölürse varisleri, Adem'in geride kalan malından kadına mehilini öder. Dinimiz ferdi ve içtimai hayat bakımından lüzumlu olan evlenmeyi

Allah Teâlânın; İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariiyelerinizden salih olanları evlendirin.
[14]

 buyruğuyla teşvik etmektedir. Evlenmek bir
hayatın başlangıcıdır. Bu hayat için bir yuvaya ve bunun kurulması için zaruri sarfiyata ihtiyaç vardır. Ancak bu harcamaların tarafların mâli
imkanları ile mütenasip, riya ve gösterişten uzak olması lazımdır.



Peygamber (s.a.v.); Evlenmenin hayırlısı en kolay ve külfetsiz olanıdır. 
[15]

 buyurmaktadır.
İsraf etmememek, masrafa boğulmamak ve lüzumsuz fazla borca girmeden içkisiz, meşru olan eğlenceli düğün yapmak, yakın akraba, komşu ve
dostları, fakirleri davet ederek düğün ziyafeti vermek Peygamber Efendimizin fili bir sünnetidir. Kendi hayatında bunu tatbik eden Peygamberimizi
Ashab-ı Kiramdan ve Aşere'i Mübeşşere'den Abdurrahman İbn Avf (r.a.) hazretlerine hitaben "Bir koyun kesmek suretiyle olsun evlenme ziyafeti

ver 
[16]

 buyurmak suretiyle de teşvik etmiştir. Bunun için evlenme ve düğünlerde kötü adeti bırakalım. Dini ölçülere göre hareket etmek suretiyle
Allah'ın rızasını kasdederek, mü'minler arasında ünsiyet ve dayanışma meydana geleceği düşüüncesiyle ziyafet verelim. Allah'ın ve Resu-lullahın
emirlerine uyalım, saadet ve selamet ancak bundadır. Kadın erkek arasındaki ilgi ve ilişkiyi anlatmaya lüzum yoktur. İnsan ne kadar kültürlü olursa
olsun. Yabancı genç bir kadınla el sıkıştığı ya da onunla başbaşa kaldığı zaman ister istemez seksüel bir ilgi duymaya başlar ne var ki dindarlık,
yüksek ahak ve geniş kültür bu duygunun açığa çıkmasını önleyebilir. Yaratılışımıza bu ilgi ve duygu vardır. Onu tamamen söküp atmamız
imkansızdır. O halde genç ve güzel yabancı kadınla el sıkışmak ya da onunla tenhalaşma insanı günahkar eder. Böyle bir günahın kapı açacağı bir
takım fenalıklara adım atmamak en hayırlı davranış ve düşünüştür. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buna işaretle buyuruyor ki: "Kim Allah'a ve
Ahiret gününe inanıyorsa, aralarında mahrem olmadığında bir kadınla başbaşa kalmasın" Teberani, "Sizden birinizin başına demirden bir çivi
vurulması kendisine helal olmayan bir kadına el sürmesinden hayırlıdır.

"Benden sonraya, ümmetimin erkekleri üzerine kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. 
[17]

Kadının mahremi olan erkeklerle bir arada oturmasında bir sakınca ve mazur yoktur. Ancak kocasının erkek kadeşi, dayısı, amcası, dayı ve amca
çocuıklan veya daha uzak akrabalar gibi namahramlar varsa. Kadın tam tesettürüne, oturuşuna, kalkışına, gülüşüne, konuşmasına, onların yanında
kokulanıp süslenmemeye, onlarla başbaşa bir odada kalmamaya dikkat etmek şartıyla bir arada bulunabilir. Beraber yemek yiyebilir. Bu durumda
kadın ayrıca başını omuzlarıyla beraber örten bir baş örtüsü (üstlük) bulundurmalı. Bunun gibi vücud hatlarını belirten dar ve ince elbiseler
giymemelidir. Gelinle kayın pederi birbiriyle ebediyyen haram olduğu için, bir odada başbaşa kalmalarında haramlık yoktur. Ancak bir odada
başkası yokken yatmalan haram olmamakla beraber, fitneye sebep olabileceğinden dolayı münasip görünmemiştir.
Zira Rasulullah (s.a.v.) efendimiz "kadınların yanına gitmekten sakınınız" buyurdular.

Ensar'dan bir zat "ya erkek akrabasına (havm) ne dersiniz? diye sordu. Allah Rasûlü "onlarla baş başa kalmak ölümdür. 
[18]

 buyurdu. Burada
kadınla başbaşa bulunması yasaklanan, hatta ölüme benzetilen "havm" kocasının kardeşi (kayın) dayı ve amca çocukları: Kısacası kocasının

babası, dedesi ve oğullan dışındaki akrabalarıdır, denmiştir.
[19]

Ağabeyin ve kardeşin hanımları hiçbir bakımdan kız kardeşe benzeniz, namahremdirler. Kayını onu elini öpmez. Seferi olacak kadar yola,
yanlarında başkası yokken çıkamaz. Kapalı bir yerde başbaşa kalamaz. Yenge kayının yanında ancak başkaları varken ve tesettüre tam riayet
ederek, yani en azından göğüsleriyle beraber omuzlarını örten bir baş örtüyle oturabilir. Zira kadımın yabancı bir erkekten sakınmasını gerektiren
sebepler, kayında fazlasıyla mevcuttur. İslamda kadının müstesna bir yeri vardır. İslamdan önce bütün dünyada kadın hiçbir hakka sahip değildi.
Kadın bir meta gibi alınır, satılırdı. Evlenme miras gibi muamelelerde hiçbir hakka sahip değildi. Eski Çin'de kadın insan bile sayılmaz, ona isim
bile takılmazdı, İnanmak, vicdan hürriyeti, izzit-i nefis., gibi manevi değerlerde de kadın erkekten çok aşağı kabul edilirdi. Kız çocuğu ailede
maddi bakımdan yük, manevi yönden de bir ar ve utanma vesilesidir. İslam dini mağdur olan kadının imdadına yetişmiştir. Kadm-erkek bütün
insanların, soyu sopu ne olursa olsun bütün beşeriyetin yaratılışta eşit olduğunu ilan etmiştir.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
Ey insanlar! Doğrusu biz sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız. O'ndan en çok
korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haberi olandır."
Kadm-erkek hiçbir aynma tutulmaksızın, fakir-zengin, siyah-beyaz her fert kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına ve mutlak bir kul olarak
gelecektir. Dünyada iman ederek güzel amel ve hareklerde bulunan her kadın ve erkek güzel bir hayat sürecek ahirette de cennette girip Ebedi
saadete ercektir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:
"Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en

güzeli ile veririz. 
[20]

Eşler birbirlerine karşı parfüm kullanabiliirler. Kadının güzel koku sürünmesi daha da önemlidir. Zira kadınların, erkeklerden vücudları daha yağlı
olduklarından ve ayrıca özel günlerde (adet hallerinde) vücutları daha ağır bir koku dışa arz ettiğinden parfüm kullanmaları bir yerde zarurettir.
Ancak bir kadmin yabancı bir erkeğin dikkatini çekmek için güzel koku veya parfüm kullanarak sokağa çıkması caiz değildir. Böylesi bir kadına
evine dönünceye kadar meleklerin lanet okuduğu rivayet ediliyor. İslam dini, kız istenirken gizli tutulmasını, ama söz alıp nikah yapılırken i-lan
edilmesini emr eder. Bunun bir takım yararlan vardır:
1. İstenilen kız ailesip tarafından verilmediği takdirde, erkeğin onuru zedelenmemiş olur. Zira gizli tutulmuştur.
2. Nikah ilan edilince, artık o kıza göz dikenler varsa, niyetlerinden vazgeçmiş olurlar. Oğlan için de aynı şey söz konusudur. Bunun için
Peygamber (s.a.v.) buyurdu:
Haram evlilikle, helal nikah arasındaki ayırım: Tef ve şarkıdır" zira helal nikah ilan edilip düğün yapılır. "Nikahı ilan edin ve nikahı, camilerde
kıyın, sonra da tef ve darbuka çalın. Nikahı haram olan kadınların bir kısmı neseb cihetiyle bir kısmı sıhriyye (evlenmeden meydana akrabalık)
cihetiyle nikahlanmalan dinen yasaklanmıştır. Bir kısmı reza yani süt nedeniyle dördüncüsü ise nikah akdini belli bir vakte bağlamasıyla haramdır.
Nesep (soy) sebebiyle nikahı haram olan kadınlar:
1.Anneler ve neneler (ne kadar yukanda çıksa)
2. Kızlar (ne kadar aşağı da inse)
3. Kız kardeşler,
4. Halalar,



5. Teyzeler,
6. Erkek kardeşin kızları,
7. Kız kardeşin kızları. Bu yedi sınıf kadınla nikahlanmak, cinsel yaklaşma veya ona yol açan davranışlarda bulunmak sermedi ve ebedi olarak
haramdır.
Anneler: Adamın annesini, sonra da baba ve anne tarafından neneleri kapsar. Bunlar ne kadar yukan da çıksa, yine haramdır. Kızlar: Adamın öz
kızı ve oğullarıyla kızlarının kızlarıdır. Bunlar ne kadar aşağı da inse, yine haramdır. Kız kardeşler: Ana baba bir kız kardeşler, yalnız ana bir kız
kardeşleridir. Kız kardeşlerin kızları da haramdır. Erkek kardeşin kızları da böyledir. Halalar üç kısma ayırlır: Ana baba bir olan, yalnız ana bir
olan veya yalnız baba bir olan halalar, adamın babasının ve dedesinin halaları da böyle haramdır. Anasının halaları ile nenesinin halaları da aynı bu
şekilde yine haramdır. Bunlar ne kadar yukarıya çıksa yine hüküm böyledir. Halaların halalarına reatilesi şöyledir. Bunlar ana baba bir veya yalnız

ana bir olarak bulunuyorlarsa, o zaman nikahları haramdır. Yalnız baba bir olarak bulunuyorlarsa o zaman nikahlan haram değildir. 
[21]

 
Sıhriyyet Cihetiyle Haram Olalar
 
Sıhriyye: Evlenmeden meydana gelen akrabalık sebebiyle haram olan kadınlar dört kısma aynlır:
1. Adamın kansımn ana babası tarafından anneleri ve neneleri bunlar ne kadar yukanya çıksa da yine haramdır.
2. Adamın oğlunun kansı, oğlunun kansı.. Bunlar ne kadar aşağıya  yine haramdır. Fakat evlatlık edindiği adamın kansı evlatlığı ya da Ölduğu ya da
boşadığı takdirde kendisine haram değildir.
Sıhriyyet cihetiyle meydana gelen hürmet, nikah-i sahih sebebi ile Bunun için fasid bir nikah sıhriiyyet, hürmetini gerektirmemektedir.
O halde fasid bir nikahla evlendikten sonra cinsel yaklaşma da bulunmadığı takdirde onun anasıyla evlenebilir. Cinsel yaklaşmada bulunmuşsa, o
zaman artık onun anasıyla evlenmesi haramdır. Nikah fasıd olsun, sahih olsun bu durumda fark etmez. Kemâ İbn Hüman, şu halde bir kadınla ister
sahih bir nikah olsun, ister fasit bir nikah, isterse şüphe ile ve doğrudan doğruya zina ile cinsel yaklaşmada bulunan kimseye o kadının anası haram
olur. Feteva'yı kadıhan Hürmeti Müsahare nedir? İslam hukukunda "Hürmet-i Müsahare" hısımlıktan doğan haramlık demektir.
Hanefıi mezhebine göre açıklaması şöyledir: Birbirleriyle cinsi münasebette bulunan veya tenleri çıplak ya da vücud sıcaklığını geçirecek kadar
ince bir örtüyle birbirine değip şehvet duyan..
Bir kadınla bir erkek, sanki birbiriyle kan koca imişler gibi aralarında "hısımlıktan doğan haramlık" meydana gelir. Buına göre, kankoca
olduklarında hangi yakınlarının nikahı kendilerine haram ise, onlar, bu "Hürmet-müsahara"yı meydana getiren hal ve haraeketlerle de haram olur
ve bu haram olanlardan birisi nikahlısı ise boş olur. Mesala: yanlışlıkla da olsa bir baba karanlıkta kızını karısı zannıyla teni tenine değecek şekilde
şehvetle tutsa, aralarında hürmet-i müsahara" meydana gelir. Bunun için kızı, faraza kendi karısı olsaydı onun annesini nikahlaması haram olacağı
için, bu hareketiyle kızının annesi yani kendi kansı kendisinden derhal ve ebediyen boş olur. Yine aynı sebeple, mesela kayın peder gelinine
dokunduğunda şehvet duysa, gelini kendi karısı farz edildiğinde, oğlu onunla evlenemez ise bu davranış sebebiyle de gelini oğlundan katiyetle boş
olur.
Bu anlatılanlardan sonra "Damat kayınvalidesinin gelin kayın pederinin elini öpebilir mi?" diye bir soru akla bilir. Şimdi bu sorunun cevabına
geçelim. "Avret" meselesinde" Bakılması sadece yabancı kadınlar istisna edilir. Buna göre; damat kayınvalide ve gelin kayınpederin bibirlerinin
eline koluna, saçma bakmalarında bir sakınca yoktur. Bunun için birbirlerinin bu uzuvlarınaa dokunmaları dolayısıyla ellerini öpmeleri ve tokla-
laşmaları da helaldir. Ancak çok az bir ihtimalle de olsa, bahsi geçen neticeye sebep olabileceği ve yolla aileler yıkılabileceği için, damadın
kayınvalidesinin gelininde kayınpederinin elini öpmesi, en azından Hanefii mezhebinde hoş olmayan bir davranış ve edep tarzı olarak
görülmüştür. Yine bahis mevzu haramlığm meydana gelmesi için, baliğ (ergin) olma şartı da yoktur. Şehvet duyulabilecek yaşta olmak yani
müştahat yeterlidir,
Şaiiler'de ise "hürmet-i müsaha" bu sebeplerle meydana gelmez. Ancak helal olan münsebetlerle olur. Yani şafiilere göre erkek bir kadına
dokunma değil, onunla zina da etse, aralannda "hısımlıktan doğan haramlık" meydana gelmez. Bu onların birbirlerinin yakınlarıyla evlenmelerine
mani teşkil etmez. Zira helal, haram yollarla ortadan kalkmaz. Hanbelüere göre, hem zina hem de şüpheli cinsel temas hürmeti müsahereyi
gerektirir. Şu halde Hanbeli mezhebi bu konuda Hanefi mezhebiyle birleşmektedir. Maliki mezhebi ise bu meselede şafii mezhebiyle aynı

görüştedir. 
[22]

Yine Hanefılere göre kadına şehvetle dokunmak, onu yine aynı duygu ile öpmek ve yine aynı duyguyla tensül cihazına bakmak da kadının anasını
haram kılar. Ez-Zahire, kadının erkeğin tenasül aletine şehvetle bakması veya aynı duyguyla tutup okşaması, yine Hanefılere göre hürmeti
gerektirir. Fetava'yi-Hindiye, tenasül cihazına şehvetle bakmanın ölçü ve anlamı: Ayakta duranın değil de dizlerini dikerek oturan kadının tenasül
cihazına şehvetle bakıldığı takdirde hürmeti müsahere meydana gelir. Fe-teva'yi-kaadıhan, aynı şekilde oturan kadının tenasül cihazına cam
arkasından veya çok ince bir örtü arkasından bakmak da böyledir. Ayna ve suya akseden tenasül cihazına bakmak bu hüküm dışındadır. Yani
hürmet-i musahereti meydana getiremez. Fakat bu çeşit davranışlar büyük günahlardandır. Fetava'yi Kaadıhan, bir kişi öz kızının belirtilen ölçü ve
anlamda tenasül cihazına bakarsa, anası kendisine artık haram olur. Aynı zamanda büyük günahlardan en pis çirkinini işlemiş olur. Gece kansı
olduğunu sanarak kızını şehvetle çiimdiklerse, kız da iştiha çağında bulunuyorsa, artık bu durumda kızın anası ona ebediyen haram olur. Bunun için

kan kocanın yatak odası daima ayn olmalı. 
[23]

 Saçlannı da baş kısmına gelen yerine dokunarak şehvetle okşamak da kundurduğunda vücudun
ısısını hissederse, o zaman şehvetle dokunan bu el hürmeti musahereti meydana getirir. Elbise kalın olursa o zaman yalnız günahkar olur. Kadına
dürü bünden cinsel yaklaşımda bulunmak veya ölü ile de cinsel yaklaşmada bulunmak her ikisinin ne kadar büyük günahlann yine en
çirkinlerinden-se de hürmet-i musahereti gerektirmez. Fetaavayı kaadıhan, kadının yanağını, dudaklannı ve başını öpen kimsenin (şehvetle
öpmedim) demesi kabul edilir mi edilmez mi? Hidayaye göre kabul edilmez demiştir. El-Bak-kah ise (Tenasül aleti münteşiir vaziyette ise, kabul
edilmez, değilse kabul edilir, demiştir. El-Muhit, kadının göğsünü tutmasıyla da hürmet'i musahereti meydana getirir, tutan adam ister ben bunu
şehvete tutmadım, desin. Evlilik bağıyla haram olan kadınlar şunlardır.



1. Babanın ve dedenin hanımlarn bunlara, asılların hanımlan denir. Kişiye bunlarla evlenmek ebediyen haramdır. Zira yüce Allah şöyle
buyumaktadır:
Babalarınızın niikahladığı kadınlarrı (üvey annelerinizi) nikahlamayın! Ancak islam'dan önce olan (bu tür hatalar affedilmiş) geçmiştir. Şüphesiz ki

o fahiş bir iştir. (Mürüvvet sahipleri yanında) buğz edilen (bir harekettiir) (Bu işi hoş görenin yolu) ne kötü yoldur!" 
[24]

2. Oğlunun hanımı torunların hanımı bunların aşağı doğru btün dallarıyla evlenmek ebedi ve semedii olarak haram kılınmıştır. Zira yüce Allah şöyle
buyurmuştur:

"Sulbünüzden olan öz oğullarınızın (boşanmış veya dul kalmış) karılarıyle evlenmeniz (size haram kılındı). 
[25]

Sulbünüzden olanlar ifadesiyle, evlat edinilen çocukların dul kalan hanımları, bu hükümden istisna edilmiştir. Zira cahiliye devrinde araplar,
evlatlıklarının hanımlarını da tıpkı öz oğullarının hanımları gibi haram kabul ederlerdi. İslam onlann inançlarını reddederek, evlatlıkların dul
kalmış eşleriyle evlenmeyi helal kılmıştır. "Evlatlıklarınızı da oğullarınız yapmamıştır. Bunlar ancak sizin ağızlarınızda (söylediniz) sözlerinizdir.

Allah hakkı söyler ve o doğru yola hidayet eder. 
[26]

Zeyd o kadından ilişkisini kesince, biz onu sana eş olarak verdik ki evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri kadınlar, mü'minlerin üzerine

günah olmasın.
[27]

 Kayın valide ile evlenmek caiz değildir.
Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuşlar:

Hanımlarınızın anneleri (size haram kılınmıştır). 
[28]

 "Kayınvalide gibi hanımının kadınlardan olan asıllanyla evlenmek de daram kılınmıştır.
Bunlara, cinsi münasebet olmasa dahi nikah haramdır. Eğer bunlardan her hangi biriyle nikah akd edilirse, o nikah batıldır. Bunlarla nikahlanmanın
helal olduğu söyleyen kişi kafir olur. Bunlar gibi, bir kişi kendi üvey kızlarıyla evlense haramdır. Fakat bu yalnız akid ile haram olmaz. Ancak
annesiyle münasebette bulunduğu takdirde haram olur. Şu halde annesini nikahlayıp da cinsi münasebette bulunmadan boşarsa, o kişi onun kızıyla
evlenebilir.
Eğer üvey kızların anneleriyle (nikah akdi yapıldıktan sonra) cinsi münasebette bulunmamış iseniz (o üvey kızlarla), anneleri öldüğü veya

boşandığı takdirde evlenmenizde herhangi bir) sakınca ve beis yoktur. 
[29]

Kişinin üvey kızıyla evlenmesinin haram olmasının sebebi, evinde olması değildir. Annesiyle cinsi münasebette bulunduktan sonra, ister evinde,
ister başka yerde bulunsun, üvey kızıyla evlenmesi haramdır. Ayetteki olan bu kayd genel bir durumun ifadesidir. Tabii kızın da üvey babasıyla
evlenmesi kesin olarak haramdır.
3. Süt nedeniyle haram olanları: Süt nedeniyle yedi sınıf ile evlenmek haramdır. Kur'an-ı Kerim bunlardan ikisini zikrederken, diğerini sünnet
zikretmiştir.
1. Süt anne, süt annenin annesi ve dalları bunların hiç biriyle evlenmek caiz değildir.
2. Süt kız kardeş ikisinin aynı anneden emmiş olması yeterlidir. Eğer kız, erkeğin tüm kardeşlerine haram olur. Eğer erkek, kızın annesinden
emmişse o kız ve onun diğer kız kardeşleri o erkeğin kardeşlerine helal olur. Zira o kız, o erkeğin annesinin sütünü yememiştir. Kız kardeşleri de
emmemiştir.

"Size süt veren anneleriniz. Sütten dolayı kız kardeşleriniz size haram kılınmıştır. 
[30]

3. Süt kız kardeşin kızı,
4. Süt kardeşin kızı,
5. Babası ile aynı kadından süt emen, süt hala,
6. Annesi ile aynı kadından süt emen; süt teyze.
7. Hanımından süt emen kız. Zira bu durumda olanlar baba-kız hükmündedir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Doğmak ve doğurmaktan dolayı haram olan şeyler, sütten dolayı da haram olur. 
[31]

İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir:
Hz. Peygamberin Hamza'nın kızı ile evlenmesi istenildi de peygamber o bana helal olmaz. Çünkü 'Benim süt kardeşimin kızıdır. Rahimden olan

sütten de haram olur' buyurdu." 
[32]

Buna göre kadına da süt oğlu, süt kardeşi, süt kardeşinin oğluyla ve süt babasıyla evlenmek haramdır. Süt nedeniyle haram olanlar, evlilikle de
haram olur.
1. Kişinin babasının başka hanımından olan süt kız kardeşle evlenmesi haramdır.
2. Kişinin hanımından olan çocuğun hammıyla evlenmesi de haramdır.
3. Süt annenin annesi de haramdır.
4. Hanımı başkasının hanımı iken ondan süt emen kız da haramdır. Geçici yani muvakkat haramlık geçici olarak haram olan kadınların nikahı
şunlardır:
1. Bir kadını teyzesiyle veya halasıyla birlikte nikah etmek haramdır. Bir de kadını, oğlunun kızıyla veya kızının kızıyla da beraber nikah etmek
yine haramdır. Fakihler bu kurala bir usul bırakarak şöyle açıklamışlardır. Biri kadın, diğeri erkek olsalardı, evlenmeleri caiz olmayacak olan iki
kadını birlikte nikahlamak haramdır kaidesiyle belirtmişlerdir. Bu kaide, bizim açıkladığımız her şeyin izahatını belirtmektedir.
Hz. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Bir /cadınla halası ve bunun gibi, bir kadınla teyzesi bir kimsenin nikahı altında toplanamaz. 
[33]

2. İki kız kardeşi birlikte nikah etmek. Bunlar ister süt cihetiyle kardeş olsun isterse soy bakımından kardeş olsun fark etmez. Bunlann ha-ramlığı
isterse ayrı zamanlarda ve aynı zamanlarda olsun yine hüküm bakımında fark yoktur. Bunun için iki kız kardeş aynı zamanda nikahlanır-sa, her



ikisinin nikahı da batıldır. Eğer ayrı ayrı anda nikahlanırsa, öncenin nikahı sahih, sonra batıldır. Ancak kız kardeşin birini boşadığmda veya
öldüğünde ötekiyle evlenebilir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir kadının halası ile birlikte aynı adamın nikahı altında bulundurulmasını yasaklayarak şöyle buyurmuştur:
Siz bunu yaptığınız takdirde sıla-yı rahmi kesmiş olursunuz. İbn hibban, İsa b. Talha'dan söyle rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber, sılayı rahmin

kesilmesinden korkarak kadının akrabasıyla birlikte bir erkeğin nikahı altında bulunmasını yasakladı. 
[34]

Dörtten fazla kadını nikahlamak haramdır. O, dörtten biri ölürse veya birini boşarsa, o zaman onun yerine bir tane daha nikah ile alabilir. Kays b.
Haris şöyle rivayet etmiştir. "Benim sekiz hanımım varken müslü-man oldun. Durumu Hz. Peygambere arz edince, onlardan dört tanesini seç
buyurdu. Bir de müşrik bir kadınla evlenmek haramdır. Semavi bir kitaba bağlı olmayan (müşrik) kadınlarla, evlenmek haramdır. Fakat o, müşrik
kadın müslüman olursa o zaman nikahı helal olur. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:
"Müşrik kadınlarla, o kadınlar iman edinceye kadar, evlenmeyin! Muhakkak ki mü'min bir cariye, hoşunuza gitmiş olsa bile müşrik bir kadından

daha hayırlıdır. 
[35]

İki ihtiyann söylemesi burada lazım ve elzemdir:
1. Müslüman bir erkeğin ehl-i kitap yani Yahudi ve Hristiyan bir kadınla evlenmesi caizdir. Zira bu evlilik o kadının müslüman olmasına neden
olabilir. Belki de ailesinin bile müslüman olmasına neden olabilir. Bu müslüman erkeğin, Ehl-i kitap olan hanımına, İslam dinine girmesi için baskı
yapması caiz olmaz. Onun ibadetlerini, istediği gibi yapmasına engel olmaya kocanın hakkı yoktur.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır.
Bugün tayyibler (temiz ve pak nimetler) size helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal kılındığı gibi, sizin yiyeceğiniz de
onlara helaldir. Müminlerden hür iffetli kadınlarla, sizden önce kendilerine kitab verilenlerden hristiyanlardan ve Yahudiler hür ve iffetli kadınlarla,

zina yapmamış ve gizli dostlar edinmemiş olduğunuz halde mehillerini vermek suretiyle (evlenmeniz) size helal kılındı. 
[36]

2. Müslüman bir kadının müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Erkek hangi dine bağlı olursa olsun müslüman bir kadın o gayn
müslimle evlenemez. Çünkü erkeğin hanımı üzerinde velayeti vardır. Şu halde bir kafir, bir müslüman üzerine velayet sahibi olmaz. İkincisi de kafir
olan erkek hanımının dinini fesada götürebilir. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Allah elbette kafirler için Mü'minlerin aleyhine bir yol kılmayacaktir. 
[37]

Bir de evli olan kadınlarla nikah akdi yapmak haramdır. Zira öyle kadınlar kocalan boşanıncaya veya ölünceye kadar onların nikahlarının
altındadırlar. Şu halde kocaları boşadıktan veya öldükten, iddeti de bittikten sonra o zaman başkasıyla evlenmesi caiz olur.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur;

Müddessir (iddet bekleme süresi) sona erinceye kadar (kadınlarla) nikah akdi yapmaya kalkışmayın. 
[38]

Üç Talakla boşanmış kadın ilk kocasına, ancak kendisi ikinci bir koca ile şer'i bir surette evlendikten, ikinci koca tarafından meşru bir surette
boşandıktan ve iddetini de tamamladıktan sonra tekrar birinci kocaya varabilir. Eğer (kocası üçüncü defa) yine boşarsa, ondan sonra kadın
başkasıyla (meşru bir şekilde) evlenmedikçe (ve ikinci koca tarafından da boşanıp iddetini tamamlamadıkça) birinci kocasına helal olmaz. Eğer
(yeni kocası) onu boşarsa, Allah'ın sınırlarını gözeteceklerine inanıyorlarsa, tekrar birbirine varmaların da onlara herhangi bir günah yoktur.

Bunlar bilen kimseler, Allah'ın açıklamış olduğu sınırlarıdır. 
[39]

Hz. Aişe şöyle rivayet etmiştir: "Rıfaa'mn karısı peygamber'e geldi ve ben Rıfaa'nın yanında idim. Rıfaa beni boşadı ve (üç talak ile) boşamayı
kat'ileştirdi. Sonra ben de Abdurrahman b. Zubeyr ile evlendim. Fakat Ab-durrahman'm erkeklik aleti şu elbise saçağı gibi (gevşek)tir, dedi.
Rasulul-lah tebessüm edip 'sen tekrar eski kocan Rıfaa'ya mı dönmek istiyorsun? Hayır, sen ikini kocan Abdurrahman'ın balçığından, oda senin

balçığından tatmadıkça bu olmaz' buyurdu. 
[40]

Dört mezhep ve ve sahabelerin cumhuru mut'a ve benzeri evliliklerin batıl olduğunda ittifak etmişlerdir. Cumhurun delilleri muta nikahının haram
oluşuna Kur'an, sünnet, icma ve akıl yoluyla tesbit etmişr. Kur'an'-dan deliller şöyledir.
Onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilmezler. Fakat bundan ötesini arayanlar yok mu? İşte

onlar haddi çiğneyip aşanların ta kedileridir.
[41]

 buyumaktadır.
Şu halde kadınlardan ancak ve ancak yararlanmayı iki yol (evlilik ve malik olunan cariye) dışında haram kılmıştır. Nasıl ki mut'a sahih bir akid
değil aynı zamanda da cariye diye bir durum da ortada da yoktur. Şu halde haram ayete göre olmaktadır. Mut'anın sahih bir nikah olmadığının
delili ise boşama meydana gelmeden kalkması nafakanın bulunmaması ve o nedenle mirasın olmayışıdır. Sünnetten delil ise şöyledir:
Sebreb, Ma'bed dedi ki: "Rasulullah (s.a.v.) veda hacında mufa nikahını yasakladı. Ali (r.a. ve k.r. ve chehu) den rivayet edilen hadise göre:

"Rasulullah mut'a nikahı ve ehli eşek etini Hayber zamanında yasakladı. 
[42]

İbni Abbas "sadece zor durumda olama mut'ayı caiz kabul ederdi." diye rivayet eder.
Sald b. Cübeyr onun (İbni Abbasın) şöyle dediğini rivayet eder:
Sübhanallah, ben bunafetva vermedim. O ölü eti yemek gibidir. Sadece muzdar (zor durumda kalan) için caizdir." Fakat şia hükmü genişleterek
zor durumda olan ve olmayan ile, mukim ve seferi gibi herkes için genel hale getirmişlerdir. Bununla beraber sahabeler İbn Abbas'm görüşünün
şaz (kural dışı) ve sadece kendisine ait olduğunu belirterek redetmiş-lerdir. Ali (r.a.) ona şöyle diyerek red etmiştir. "Sen şaşkın bir adamsın, yani
şaşırmış doğru yoldan sapmış. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) kadınlarla mut'a yapmayı ve ehli eşeklerin etlerini Hayber günü yasakladı." Abdullah b.
Zübeyr (r.a.) de onun görüşünü redd etti. Müslim onun Mekke'de ayağa kalkarak şöyle dediğini rivayet eder. "Allah'ın gözlerini kör ettiği gibi kalb-
lerini kör ettiği bazı insanlar mutaya fetva vermektedirler. -Abdullah b. Abbas'ı kasd etmektedir.
İbni Abbas ona seslenerek dedi ki:
Sen kaba saba bir adamsın. Abdal, kaba huylu, az anlayışlı, ömrüme yemin ederim ki mut'a takva sahiplerinin imam olan Rasûlullahın (s.a.v.) in



zamanında yapılmakta idi."
İbni Zübeyr de ona dedi ki: "Kendini dene, Allah'a yemin ederim ki, eğer mutayı yaparsan seni taşlar recm edeceğim. "Muhaddisler, Tirmizi o-nun
şöyle dediğini rivayet eder: "Muta islamın ilk dönemlerindeydi. Bir garip tanımadığı kimsenin memleketine gelir. Bir müddet durmak için bir
kadınla evlenir. Kadında o adamın malım muhafaza eder ve erkeği rahata kavuşurdu. Ta ki şu ayet indi.
Eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini haramdan koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler." (Mearic, 30)
İbni Abbas, zevce ve cariye dışında her dişi haramdır." dedi. Beyhaki ve Ebu Avane de sahihinde İbni Abbasın ilk görüşünden döndüğünü rivayet

ederler. 
[43]

Cumhura göre İbni Abbas görüşünden dönmüştür. Sahabenin mut'anın ebedi tahrim oluşuna icma edişi de bunu tasdik etmektedir. Zira İbni
Abbas'm bu icmaya muhalefeti kesinlikle çok uzak bir ihtimaldir. Ha-zımi"en-Nasih vel, Mensüh" Ta Cabir b. Abdullah'ın hadisinde şöyle rivayet
eder:
Rasulullah (s.a.v.) ile tebük savaşına çıktık Şam tarafındaki Ake-be'de olduğumuz esnada bazı kadınlar geldi. Onlar yüklerimizin, develerimizin
arasında dolaşırken muta yapmayı düşündük. O sırada Rasulullah (s.a.v.) geldi. Onlara baktı. "Bu kadınlar kim?" dedi. "Ya Rasûlallah! Te-mettuda
bulunduğumuz kadınlar." dedik.
Rasulullah (s.a.v.) yüzü değişinceye ve yanakları kızarıncaya kadar dek kızdı. Bundan sonra mutayı yasakladı. O gün kadınlar ve erkekler va-
dalaştık ve muta nikahına hiç dönmedik ve sermedi olarak da dönemeyiz. Bunun için oraya "veda" tepesi adı verildi. Bütün bunlar mut'a nın mubah
oluşunun nesh olduğunu göstermektedir. Şu halde İbni Abbas ve onunla aynı görüşü paylaşan sahabe ve tabiilere nesih delili ulaşmamıştır. Nesih
bullunduğu sabit olduktan sonra ise onun gereğine dönmek vacib olur. İcmadan delilde: İmamiye dışında bütün ümmetin muta evliliğinden
kaçınma hususunda icma etmiş olmalarıdır. Eğer caiz olsaydı yapılmasına dair fetva verirlerdi.
İbni Munzir derki:
İlk Müslümanlar mut'a nikahına ruhsat vermişlerdi. Bugün ise Ra-fizilerin bazısından başka kimsenin cevaz verdiğini bilmiyorum. Şu halde Allah'ın
kitabına ve Rasulünün sünnetine muhalefet eden sözün kesinlik bir değeri yoktur." Kadı ıyaz da şöyle dedi: Sonra Rafiziler dışında bütün alimler
tarafında haram oluşuna dair icma hasıl olmuştur." Akli deliline gelince: sosyal gaye ve İhtiyaç dolayısıyla evlilik ebedi olarak meşru kılınmıştır.
Mesela manevi huzur, çocuk doğurmak ve aile kurmak gibi hedefleri vardır. Mutada ise şehveti belirli bir müddet için gidermekten başka bir şey
yoktur. Tamamen zina gibidir. Eğer Muta helal olursa o zaman zinayı haram kılmak anlamsızdır. Velhasıl cumhurun delilleri daha tercih edilir.
Zira mut'a evliliğinin ve geçici evliliğinin batıl olduğu seraheten görülmektedir. Mantığın kabul edeceği, şeriatın ruhuna uygun olan da budur.
Peşin fikir taşımayan, tarafsız herhangi biri insan da mutayı reddeder ve kesinlikle ondan kaçınır.
Başka bir hadisinde Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Ey insanlar! Ben, kadınlarla muvakkat nikah yapmak suretiyle faydalanmanız hususunda sizlere izin vermiştim. Şimdi iyi bitiniz ki Allah Te-ala bu
muvakkat nikahla kadınlardan faydalanmayı kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Artık her kimin yanında böyle nikahlanılmış kadınlardan bir

kadın varsa, hemen onun yolunu tahliye etsin (bıraksın) ve kadınlara vermiş bulunduğunuz şeylerden de hiçbir şeyi geri almayınız." 
[44] İbn

Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir: "Rasulullah sığar (suretiyle nikah) dan nehy etmiştir. Sığar, bir kimsenin kızını bir başkasıyla ve fakat o da

kızını kendisine vermek üzere ve aralannda mehir de olmaksızın evlendirmesidir. 
[45]

Evlenecek kadın hac veya Umre için ihrama girmiş olmamalıdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

İhramlı kimse (bir kadınla) evlenemez. Evlendirilemez ve evlenme teklifi yapamaz. 
[46]

 
Veli'nin Bulunması:
 
Arapça da veli, muhabbetle yardım etmek demektir. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Kim Allah'ı O'nun Rasülü'nü ve iman edenleri veli edinirse, (bilsin ki) Allah'ın hizbi galip gelenlerin ta kendisidir.
[47]

Istılahi velinin manası ise, başkasına söz geçirmek, onun işlerini idare etmek demektir.
 
Velilik İki Kısma Ayrılır:
 
Birinci İcbarı ikinci ise ihtiyarıdır. Çocukluktan, delilikten, zayıflıktan hastalıktan ötürü olan velilik, ihtiyari veliliktir.
Bazılarına göre tarifini şöyle yapmışlardır: İstese de, istemesede başkasının ona söz geçirmesidir. Bununla beraber, şeriat kime velayet hakkı
vermişse, ona seran veli denir.
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Eğer üzerinde hak olan (borçlu) kimse aklı noksan (yazı yazmayı bilmeyen) ve aciz ya da kendisi yazdiramayacak durumda ise, velisi onu adil

olarak yazdırsın. 
[48]

Çocuk ve aciz insanlar için velayetin meşru kılınmasının hikmeti,
onların maslahatlarını gözetmek içindir. Bu şekilde onların hakları korunur.
Nikah akdinde velinin hazır bulunması cumhura göre ister bakire ister dul olsun, her kadının, nikah akdini yapacak bir velisinin bulunması şarttır.
Hiçbir kadın kendi nikah akdini ve başka bir kadının nikah akdini yapamaz.
Bunun delili ise şu hadistir:

Hiçbir kadın kendini evlendiremez. Başka bir kadını da evlendire-nez.
[49]

 Başka bir rivayette 'kendini evlendiren kadına facir deriz' şeklinde iiğer
bir rivayette ise, 'Biz ona zaniye deriz' şeklindedir. Kadının fıtratı, ni-cah akdini bizzat yapmaya uygun değildir. Zira kadının hayali olması la-;ım ve



elzemdir. Kadının evlenme akdine velisinin bulunmasının farz ol-iuğunun delili Kur'an ve sünnettir. Bu hususta Kur'an ve sünnette bir ;ok delil
vardır.
"Kadınları boşadığınızda, iddetlerini tamamladıklarında, bir bir-eriyle güzelce barışıp anlaşmamışlarsa, onların (önceki) kocalarına rarmalarındat
(kadının velisi olarak onlara) zorluk çıkarıp engel ve nani olmayın. Bu kendisiyle aranızdan Allah'a ve ahiret gününe iman ;den bir kimseye verilen

öğüttür. Bu sizin için daha uygun temizdir. Ulah bilir. Siz bilmezsiniz. 
[50]

İmam Safiye göre bu ayet, veliye itibar edilmesini gerektiren açık bir lehidir. Eğer velinin nikah akdinde bulunması muteber olmasaydı velinin adını
evlenmekten men etmesinin bir anlamı kalmazdı. Çünkü adi keli-nesi, kadını evlenmekten menetmektedir. Hz. Peygamber de şöyle buyuruştur:
Nikah, ancak velinin ve iki adil şahidin bulunmasıyla tahakkuk eder. Kadının velisinin ve iki adil şahidin bulunmadığı bir nikah batıldır. İbn hbban"

velinin izni olmadan nikah olmaz. 
[51]

Velisi olmadan kendi nikahını akd eden kadının evliliği batıldır. Eğer kidden sonra cinsi münasebet olmuşsa, eşleri ayırmak farzdır. Bu du-umda,
kadın mehr-i misil alır.
Bunun delili. Hz. Peygamberin şu sözüdür:
Hangi kadın velisinin izi olmadan evlenirse, onun nikahı batıldır. (Hz. Peygamber, bu sözü üç defa tekrar etmiştir.) Eğer erkek kadına temas ederse

kadına temasından dolayı mehir gerekir. Eğer veliler arasında ihtilaf çıkarsa velisi olmayanın velisi sultandır. 
[52]

1. Böyle bir nikahtan sonra cinsi münasebette bulunan kişilere, zina haddi vacib olmaz. Zira velisiz nikahın sahih olup olmadığında fakihler ihtilaf
etmiştir. Cezalar ise şüpheyle sakit olur. Ancak tazir cezası uygulanır. Bu ceza kadı tarafından takdir edilir. Hanefılere göre ise, evlilik akdine bir
erkek ve iki kadının şahitliği mallarda olduğu gibi caizdir. Çünkü kadın şahitliği yüklenme ve yerine getirme ehliyetine sahiptir. Hadlerde ve kısasta
şahitliğin kabul edilmeyişi ise, unutma, dikkatsizlik ve eminolma-ma ihtimali sebebiyle şüphe bulunduğu içindir. Hadler ise şüpheyle ortadan
kalkar.
Zühri der ki: "Sünnete göre hadlerde, nikahda ve boşamada kadınların şehadeti caiz değildir. Zira bu bir akittir. Mal değildir. Mal elde etmek
maksadıyla da yapılmaz. Çoğu hadlerde bu akitte erkekler bulunabilir. Birinci hadis için noksansı yani kamil manada olmadığı şeklinde anlamak
sahih değildir. Zira Şar'inin sözü Şer'i hakikatlere hamledilir velisiz şer'i bir nikah olmayacağı gibi şeriatte de bu yoktur. İkinci hadisten de evliliğin
sıhhatinin velinin izni ile olacağı anlaşılmaz. Zira umumu manası içinde vardır. Başka bir surette anlaşılmasına gerek yoktur. Umumda işe kadın
velinin izni olmadan evlenebilir. Üçüncü bir hadis de doğrulamaktadır. "Kadın, kadım ve kendisini evlendiremez." Kadının kendi kendini veya
başkasını evlendirmede velayet hakkına sahip olmadığına delalet etmektedir. Nikahta icap ve kabulün yerine getirilmesinde etkinliği yoktur. Kendi
kendini jveya başkasını velinin izniyle evlendiremez. Kendinden başkasını velayet ve vekaletle de evlendiremez. Nikahıda ne velayet ne de
vekaletle kabul edemez.
Ebu Hanife ve Ebu Yusuftan gelen rivayette (zahırü'r-rivayet) Hha-nefılere göre akıllı ve baliğ olann kadın kendini ve küçük kızını evlendirebilir.
Başkasının yerine de vekil olabilir. Fakat kendine denk olmayan kabul ederse velileri itiraz edebilirler. Şu halde velisi kıymasa bile hür, akıllı ve
baliğ olan kadının nikahı kendi rızasıyla kıyılabilir. İster bakire ister evlenmiş kadın olsun. Şu halde velinin bulunması sadece mendub ve müs-
tahaptır. Kur'an'dan delilleri üç ayette nikahın kadına isnad edilmesidir: Birinci ayet şöyledir:

Bundan sonra bir kadını boşarsa, kadın başka birisiyle evlen-medikçe bir daha kendisine helal olmaz. 
[53]

İkinci ayette de yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Kadınları boşadığınızda müddetleri sona ermişse kocaları ile evlenmelerine engel olmayın. 
[54]

Hitab cumhurun dediği gibi velilere değil, eşlerdir. Yüce Allah üçüncü ayette de şöyle buyurmaktadır:

Müddetleri sona erdiğinde, onların kendi haklarında uygun şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur.
[55]

Bu ayetler açıkça göstermektedir ki, kadının evlilik kararı kendine bağlıdır. Nikahın Cuma günü akşam vaktinde akd edilmesi daha uygundur. Zira
Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Evlendirmeyi akşam yapınız. Zira bu çok daha bereketlidir."
Şafii ve Hanbelilere göre satılabilen veya az olsa bile ücret veya değer olarak kabul edilebilen her şey mehir olabilir. Bu ister peşin isterse borç, acil
veya vadeli, iş veya bilinen bir menfaat (koyunlarını belirli bir müddet otlatmak, elbisesini dikmek, kaçan bir şeyini belirli bir yerden geri getirmek,
belirli bir hizmet Kur'an veya mubah olan şiir veya edebiyattan bir şeyler öğretmek, yazı veya sanat ya da bundan başka mubah olan faydalı bir şey
öğretmek gibi) olsun mal edilebilen herşey mehir olarak kabul edilir. Sonuç olarak: Erkeğin evde veya başka bir yerde kadına hizmet etmesinin
mehir sayılması Hanefilere göre caiz değildir. Şafiilere göre caizdir. Hanbelilere göre belli bir müddet için caizdir. Mehrin bilinmeyen ve mevcud
olmayan gibi aldatma bulunan veya teslim edilmeyen mebi (satılan mal) gibi mülkiyeti gerçekleşen: uçan kuş, kayıp deve ve kaçan köle gibi
teslimine imkan olmayan bir şey olması sahih değildir. Zira mehir, nikah akdine bedel durumundadır. Kira ve satıştaki karşılık gibi bunda da
böyleleri mehir olarak caiz değildir. Eğer böyle şeyle evlenirse nikah batıl olmaz. Kan koca müslüman veya kadın kitabi ise içki, domuz,
gasbedilmiş mal, Tevrat, İncil ve onlardan bir şey öğretmek gibi haram olan bir şeyin nıehir olarak sayılması kesinlikle caiz değildir. Eğer erkek
haram olan bir şeyle evlenirse nikah sahih olup mehir fasid olduğundan mehr-i misil vacip olur. Bu da içkinin ve domuzun mal olmayışı ve gasb
edilen şeyin kocaya ait mülk kabul edilmeyişindendir. Zira incil ve Tevrat'ta zikredilenler nesh edilmiş değiştirilmiş olup haramdır. Bu, erkeğin
kadına haram olan bir malı mehir vermesi gibidir. Akit sırasında mehrin tesbit edilmesi, zira bunda nefis için güven vardır ve ilerde muhtemel
anlaşmazlıkları da giderir. Mehrin birazını ertelemeden tamamını derhal vermek de menduptur. Evliliğin ilanı ve def çalınması: Hz. Peygamber
(s.a.v.)in bir hadisinde;
"Nikahı ilan ediniz ve def çalınız" buyurmuştur. Nesai'nin bir rivaye tinde ise şöyledir.
"Helal ve haram arasındaki fark nikahın ilan edilmesi ve def çalın-masıdır," denilmiştir. Mubah olan şarkı ve evlenme ile alakalı ona mahsus
olmayan kötü manaları bulunmayan kasideler okumakta beis yoktur. İbni Mace'nin Aişe'den rivayet ettiği hadis buna işarettir.
Yetim bir kız Ensardan biriyle evlendirildi. Aişe de düğüne gidenlerdendir. Hz. Aişe diyor ki: Döndüğümüzde Rasulullah (s.a.v.): Bize 'Ey Aişe ne
dediniz? dedi. O da kızı teslim ettik. Hayır ve bereket için dua ettik. Sonra da ayrıldık, dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): "Ensar Gazeli



(Kasideyi) seven bir kavimdir. (Eteynakum, eteynakum Fehayyana ve hayyaküm) yani size geldik, size geldik, bizi ve sizi selamladı.
Buradaki emir sigası vacib oluşuna delalet eÖer. Ancak selef, veli-menin akit sırasında mı, akitten sonra mı, yoksa gerdek gününü, sonrasında mı,
ya da akün başlangıcından zifafın sonuna kadar mı olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Malikilere göre zifaftan sonra müstehaptır. Maliki
mezhebinden bir cemaata göre akit sırasında olması gerektiğini nakl etmiştir. İbn Cündüb'e göre vakti akit sırasında ve zifaftan sonradır, el-Sübkiye
göre Hz. Peygamber'in yaptığı gibi zifaftan sonradır. Hanbelilere göre: akitle beraber olması sünnettir, demişlerdir. İnsanların adeti zifaftan kısa bir
süre önce velime verilmesi şeklinde devamede gelmiştir.
Nüsâra (nikah ve benzeni toplantılarda saçılan şeker, badem ve ceviz) Malikilere ve Şafiilere göre bu mekruhtur. Zira bunları yerden toplamak
alçaklık, eksiklik ve hafifliktir. Kimisi alır, kimisi alamaz, bunun için yapılmaması daha uygun ve sevimlidir. Hanefilere göre velime yemeğine
icabet etmek sünnettir. Cumhura göre velime yemeğine icabet etmek vu-cubu aynüye kısmındadır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kim velime yemeğine davet edilirse icabet etmezse Ebu'l-Kasım'a asi olmuştur" ve "eğer biriniz düğün yemeğine çağırılırsa gitsin" hadisleri buna
delildir."
Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadisin nassı şudur: "Yemeğin en kötüsü, gelenlere verilmeyip, gelmek istemeyenlerin davet edildiği
düğün yemeğidir. Her kim davete icabet etmezse muhakkak Allah Resulüne isyan etmiştir. Oruçluya dahi velime yemeğine icabet etmek vaciptir.
Fakat yemesi lazım gelmez. Ahmet, Müslim ve Ebu Davud'un Ebu Hureyre'den naklen verdikleri "Eğer biriniz çağırılırsa icabet etsin. Oruçluysa
hayır ve bereket duasında bulunsun, değilse yesin." hadisi buna delildir.
Özürlere gelince: Şafiiler bu konuda şunları söylemiştir: Bir şahıs içinde davul, zurna ve içki gibi münker şeriatın yasakladığı) bir şey olan yere
davet edilirse bu münkeri men edebilme imkanı varsa o münkeri kaldırmak için icabet etmesi vaciptir. Eğer o münkeri men edebilme imkanı varsa
o münkeri kaldırmak için icabet etmesi vaciptir. Eğer o münkeri menetmesi mümkün olmazsa gitmez.
Zira Rasulullahtan rivayet edilen hadiste bu hususta men etmek vardır: "Rasûlullah içki servisi yapılan bir sofraya oturmayı men etmişti.
Hanbelilere göre kimsenin malında haram olsa onun davetine cevap vermek, yemeğinden yemek, hibesini, hediyesini ya da sadakasını kabul
etmek mekruhtur. Eğer haramhk çok olursa kerahet de çok olur. Eğer haramlık az olur o zaman kerahet de az olur. Velime yemeğinden yemek
ittifakı olarak müstahaptır. Hatta oruçlunun bile vacip olmamakla birlikte yemesi müstahaptır. Zira şu şekildeki olan davet sahibini sevindirir.
Şayet birkaç kişi bir şahsı davet ederse kuvveti olursa hepsine icabet etmek müstahaptır. Eğer hepsine gitmek mümkün olmazsa o zaman en evvel
çağırana gitmek lazımdır. Sonra en dindar olan kimseye, sonra yakın akrabasına, sonra komşuya sonra da kurada çıkana icabet eder. Malikilere
göre şahsen velimeye çağrılanın icabet etmesi vaciptir. Eğer o mecliste kendisini dini yönden rahatsız edecek biri yoksa örneğin: İşi insanların
namuslarına dil ve el uzatmak olan ya da kendisine eziyet edecek biri bulunmuyorsa veya mecliste üzerinde oturacak ipek yatak veya altın ya da
gümüşten yapılmış kapkacak yoksa def kaval ve fülütten başka çalgı aleti bulunmuyorsa, duvar ya da halıya çizilmiş olmayıp gölgesi olan tam
hayvan resmi yoksa, davete icabet etmek vaciptir.
Bunların aksi olursa icabet etmek caiz değildir. Zira gölgesi olan tam hayvan resimleri icma ile haramdır. Hayati organlan noksan çizilmiş ve ya
gölgesi bulunmayan, örneği kağıt veya duvara çizilmiş hayvan resimlerinde haramhk diye bir beis yoktur. Harama bakmak haramdır, Hayvan ve
insanlardan başka gemi ya da dağ ve ağaç resimlerinde haramhk diye oır beis yoktur. Davete icabetin vacip olmak engel diğer maniler ise şöyledir:
Çok yağmur yağması, çamur olması, kendisi ya da bir yakının hasta-anmasından ve malı için korkması bir de cumaya gitmemeyi meşru kılacak
Özürler neyse aynıı özürler dolayısıyla verilmeye gitmeyebilir. Ayrıca istişare için bile olsa geldiğinde kapının kapalı veya çok kalabalık olması da
icabete mani olabilir. Malikilere göre zurna ve borozan eğer tamamiyle eğlenceye dalmaya sebeb olmayacak derecede olsa o zaman mekruhtur.
Yoksa diğer çalgı aletleri, yaylı sazlar, fahiş sözler ve hezeyanlarla dolu müzik gibi bunlar da haramdır. Zilleri yoksa def çalmak mekruh değildir.
Eğer zilleri varsa haramdır. İki tarafına vurulabilen büyük yuvarlak davul çalmak haramdır.
El'izz b. Abddisselam Ud'rebab ve kanun gibi bilinen yaylı kirişli aletleri çalmanın ve dinlemenin dört mezhebin meşhur olan görüşüne göre haram
olduğunu ifade eder. En sahih görüşüne göre ise küçük günahlardandır. Sahabe, tabiin ve müçtehid imamlardan bir cemaat caiz olduğunu

söylemiştir. Gazali: "Nas ve kıyas müzik dinlemenin ve ney, davul ve benzeri aletleri dinlemenin mubah olduğuna delalet etmiştir" der. 
[56]

Bundan eğlence, sazlı çalgılar ve hakkında şer'i imamı varit olan mezamirdan başka bir şey istisna edilmez. Burada ki olan haramlığı keyif ve lezzet
değil de şer'i manidir. Eğer haramlığı keyif ve lezzet olursa, o zaman insanın lezzet aldığı her şeyi buna kıyas ederek her şey haram olur. Raks
(dans) ise fakihlerin bu meselede ihtilafları vardır:
Bir grup mekruh olarak kabul ederken, bir diğer grup ise mubah olarak kabul etmişler bir başkası da düğün sahipleri için caiz değil demişlerdir.
El'izz'in sözü itibar edilecek bir sözdür ve şarkı dinlemeye cevaz veren çoğu fakihlerin üzerinede hem fikir oldukları bir görüştür. Biz de daha
evvel burun eğirip bükülerek, kırıtılarak yapılmasının haram olduğunu ifade etmiştik. Koca gerdeğe girdiği zaman sünnete göre dua etmek
sünnettir. Sünnete göre şöyledir: "Ailenin yanma girdiğinde iki rekat namaz kıl. Sonra ailenin başını tut ve deki: Allah'ım ehlimi bana mübarek kıl
ve beni ehline mübarek kıl. Onları benden, beni de onlardan nzıklarlandır. Sonra ailenle ne yaparsan serbestsin."
Başka bir hadiste ise şöyledir:
Biriniz bir kadınla evlendiği, bir köle satın aldığı zaman; "Allah'ın senden onun hayrını ve karakterindeki hayn istiyorum. Onun serinden ve
karakterindeki serden sana sığmıyorum" desin. Bir deve satın alınca da hörgücünün üstünden tutup aynı şekilde dua etsin." Kadının haklan:
Kadının malı olan (mehir ve nafaka gibi) ve malı olmayan (güzel geçim, iyi muamele ve adalet gibi) haklan vardır.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Annelerin yiyeceği ve giyeceği orta hal üzere gücün yettiği kadar çocuğun babası üzerindedir. 
[57]

Muauiye el, Kuseyri'den nafcl edilmiştir." Nebi (s.a.v.)'ye "Kadının erkeğin üzerinde olan hakkı nedir?" diye sordu. O da cevap verdi:

"Yediğinden yedirirsin. Giydiğinden giydirirsin. Yüzüne vurmazsın. Çirkin konuşmazsın, ev içi onu terk etmezsin. 
[58]

Yani bırakmak ve terk etmek yalnız yatakta olur. Zira erkeğin başka bir eve taşınması ya da kadını oraya göndermesi değildir. Şu halde eşler
arasında muaşeret yani iyi geçim, sevgi ve birlik olmak gerekir. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:



Onlarla iyi geçinin. 
[59]

 aynı zamanda kadınların haklan erkekler üzerinde vardır.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. 
[60]

 İbni Abbas şöyle buyurmuştur:
Onun bana süslenmesinden hoşlandığım gibi ben de onun için süs lenmekten hoşlanırım."
Sünnete gelince Rasûlü Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
Kadınlara hayırla sahip olunuz. Onlar sizin yanınızda bir şıJanızdım-dırlar. Onlar da bundan başka bir şeye sahip değilsiniz. Fakat apaçık bir
aünahla geldikleri zaman müstesna. Eğer böyle yaparlarsa yatakta onları terkediniz ve onlan incitmeyecek bir şekilde dövünüz." Eğer size itaat
ederlerse onlardan başka bir şey talep etmeyiniz. "Sizin kadınlarınızda bir hakkınız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde bir hak vardır." Sizin
kadınlarınızın üzerine olan hakkınız, kimseye yatağınızı çiğnetmemeleri, sevmediklerinizin evinize girmelerine müsaade etmemeleridir. Dikkat

ediniz." Onların hakları, yiyeceklerinde ve giyeceklerinde onlara ihsanda bulunmanızdır.
[61]

 Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurur ki:
"En hayırlınız ehline karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de ehline karşı en hayırlı olamnızım", "Müminlerin en mükemmel imanlı olanı en güzel huylu
olanıdır ve en hayırlılarınız kadınlarına karşı hayırlı olanınızdır. Kadından cinsi ilişkide yararlanma veya iffetli kılma: Malikilere göre bir özür
olmamak şartıyla kadın için erkeğin üzerine vaciptir.
Şafiilere göre ise bir defadan başka vacip değildir. Zira bu erkeğin hakkıdır. Onun için faydalanmaya götüren neden sevgi ve şehvettir. Buna vacib
demek mümkün attan değildir. Şu halde müstehab olarak ve kadının ahlakını bozmamak için kadını cinsi yönde bırakmamak gerekir. Han-belilere
göre erkeğin her dört ayda özrü olmazsa dört ayda bir sefer cinsi ilişkide bulunması vaciptir. Eğer vacip olmasaydı, kocanın cinsi yöndenn terk
etmeye ilâ yemini nedeniyle vacip olmazdı. Zira evlenmek, kan kocanın faydası ve ikisini de zarardan muhafaza için meşru kılınmıştır. Şu hal-e
doğal olarak cinsi yönden karı ve koca içinde müşterek olarak bir hak-lT- Dört ay bittikten sonra erkek cinsi yönden kaçınır veya hür kadın için
geceden birini onun yanında gecelemezse ve her ikiside özür olmazsa 0 zaman ila nedeniyle olduğu gibi aralan tefrik edilir. İlişkiden evvel bile olsa
nafakasını temin etmediğinde olduğu gibi, zifaftan sonra dört ay müddetle ilişkide bulunmazsa, cinsi yönden olmadığı için aktin fesh edilmesi
nafaka vermediği için fesh edilmesinden daha evladır. Fakat koca bir özre ve ihtiyaca binaen kadından uzağa giderse ve bir özür dolayısıyla seyehat
müddeti uzarsa, kadının kasm ve ilişki hakkı sakıt olur. Eğer yolcunun dönmesine engel edilen bir özrü olmazsa ve altı aydan daha fazla bir süre
uzakta kalırsa kadının kendisinin gelmesini istemesi halinde kocanın gelmesi gerekir.
Ebu Hafs'in senediyle Yezid ibni Eslem'den rivayet ettiği hadis buna delildir. "Ömer İbni Hattab şehri kontrol için yaptığı dolaşmalarından birinde
bir kadının şöyle dediğini işitir. "Bu gece uzadı ve yüzü karardı. Öyle uzadı ki gece bana bir dostum, yarim yok oynaşacağım, vallahi Allah
korkusu ve haya olmasaydı.. Bu yatağın etrafı hareket ederdi."
Bunun üzerine Ömer kadın hakkında soruşturur. Kocasının Allah yolunda yolculukta olduğunu söylerler. Böylece Ömer ona yoldaş olması için bir
kadın gönderir ve geri gelmesi için kocasına haber gönderir. Sonra Hansa'nm yanına girer ve ona "Ey kızcağımız! Bir kadın ne kadar süre
kocasızlığa tahammül edebilir? der. O da "Süphanellah! Senin gibi biri benim gibi birine bu şekilde ki soru soruyor?" der. Bunun üzerine Ömer:
"Eğer ben müslümanlann durumuyla ilgüenmeseydim bunu sana sormazdım." deyince, Hafsa beş veya altı ay der. Bu şekilde Ömer insanlann
gazvelerde altı ay kalmalarını kararlaştırdı. Bir ay yürüyüp, dört ay kazada kalacaklar ve bir ayda döneceklerdi. Kocanın gelmesi, seyehat olmasını
lazım gelen bir özrü yoksa gereklidir. Bu özür ilim tahsilinde olmak, cihada ya da hacda olmak ve ihtiyiaçlan olan rızkı kazanmak için gitmiş
olmak şeklinde olabilir. Eğer böyle bir özrü varsa gelmesi gerekmez. Zira özür sahibi özrü için mazur olarak görülür. Hakim uzakta olan kocaya
gelmesi için mektup yazar. Eğer özürsüz olarak hakimin kendisiyle yazışmasından sonra o zaman hakim nikahı fesh edebilir.
Zira o adam üzerine sabit olan bir hakkı bırakmıştır.
Dübür (arka) dan ilişki haramdır. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Sübhesiz Allah haktan haya etmez. Kadınlarınıza arkalarından (anüsten)
yaklaşmayınız.
Allah karısıyla arkadan ilişkide bulunan kimsenin yüzüne bakmaz.

Arkadan ilişkide bulunan kimsenin yüzüne bakmaz. "Arkada ilişkide bulunan olan kimse melundur.
[62]

Ebu Hureyre'den merfu olarak rivayet edilen bir başka hadiste şöyle buyuruluyor: "Karısıyla hayızlı iken ya da arkasından ilişkide bulunur veya

müneccim veya kahine inanırsa Muhammed'e indirilene kafir olmuştur.
[63]

Hayızlı kadınla da cinsi yönden yararlanma da bulunmak haramdır. Eğer bu hayızlı kadın ile cinsi yönde bulunan kimsenin aybaşı zamanının
başındayken ise, bir dindar tasadduk etmesi sonunda ise cinsi yönden bulunursa yarım dinar sadaka vermesi sünnettir. Şu halde bu cinsi yönden
yararlanmada bulunan bir kimse o hayızlı olan kadının kanı kırmızı ise bir dinar tasadduk etsin. Eğer kan sarı ise yarım dinar tasadduk etsin.
"Erkeğin kadından anüsten başka hayız halinde yararlanması caizdir. Bunun delili ise şu ayeti kerimedir.
"Onların ki namuslarını korurlar. Ancak zevcelerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır. Zira onlar o sebepten

kınamazlar. 
[64]

Arkadan yaklaşarak vajinadaiı yani kadınlık organından cinsi yönden yararlanmak da bulunmak caizdir. Zira Cabir'den bu şekilde rivayet
olunmuştur: "Yahudiler bir adam karısının arkasından fercine cima ederse çocuk şaşı (gözlü) olur, derlerdi. Bunun üzerine "kadınlarınız sizin

tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi gelin.
[65]

 ayeti indi. Arka (dübür) hariç önden arkadan vajinadan (kadınlık organından) bulunmak
şartıyla erkek karısına önünden arkasından gelebilir, denilmiştir.
Bu cumhura göredir:
Eğer arkadan cinsi yönde bulunursa ve haram olduğunu bilirse, o zaman günah işlediği için tazir edilir. Fakat had uygulanmaz, kefaret de yoktur.
Hanbelilere göre, eğer karıkoca dübürden, arkadan ilişkide bulunuyorlarsa aralan tefrik edilir. Bunun gibi adam karısını anüsten cinsi yönden
zorluyorsa bundan nehy edilir. Aldırış etmezse aralan tefrik edilir. Keza fısk fücur işleyen adamla ona bu fışkında arkadaşlık eden kadının da arası
tefrik edilir.



Azl (Erkeğin menisi Fercin dışına akıtması): Şafiiler azli Cüzame binti Vehb'den rivayet edilen hadise binaen mekruh olarak kabul ederler. "Ben

Rasulullah (s.a.v.)'in huzurunda beraber insanlar ile birlikte bulundum kendilerine azlin hükmünü sordular. O da: "O gizli ve'dirr" dediler. 
[66]

Ve'd demek "Diri olarak gömülen kız. Hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu zaman 
[67]

 ayetindeki mana gibidir.
Gazali azl'i caiz olarak kabul eder. Müteahhirina göre sahih olan görüş de budur. Cabirden rivayet edilen "Biz Rasulullah (s.a.v.) devrinde Kur'an
inerken azil yapıyorduk. Eğer ondan bir şey yasak edilecek olsa bizi Kur'an nehyederdi." hadisini buna delil olarak gösterirler. Azlin caiz olması
dört mezhep arasında ittifak edilen bir husustur. Ahmed'in merfu olarak Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiği hadiste, "Biz kadınlarla cima ediyoruz
ve bunu yapmayı seviyoruz. Azil hakkında ne dersiniz?" sorusuna Rasulullah (s.a.v.) da "siz istediğinizi yapınız. Allah'ın yaratmak istediği şey

olacaktır. Suyun hepsinden çocuk olmaz." demiştir. 
[68]

Hür kadına izni olmadan azil yapmak haramdır. Bunun delilide Hz. Ömer'den şu şekilde rivayet edilmiştir. Rasulullah hür kadına izni olmadan azil

yapmaktan nehy etti." hadisi gösterir. 
[69]

Daha evvel size izah ettiğimiz gibi iki veya çok karısı olanın kadınları arasında gece yatmak ve nafaka cihetinde eşit davranması: Şafiilerden başka
cumhura göre kasm'e rivayet etmesi vaciptir. Bütün karının bir gün ve bir gece hakkı vardır. Koca sağlam, hasta ya da uzvu kesik olsun ya da kadın
ister rahat, hasta, hayızlı, lohusa veya ihramda olsun veya kitabı olsun fark etmez. Bütün hallerde da erkek kasm'e dikkatli olacaktır. Zira Rasûlü
Ekrem (s.a.v.) de kadınları arasında da kasm'e kendisine vacip olmadığı halde, yine hastalığında bile riayet ederdi. Hz. Aişe (r'anha): "Rasu-
lullah'ın (a.s.v.) kasm yaptığını ve her kansma bir gün ve bir gece tahsis ettiğini" bildirir. (Buhâri ve Müslim ve Ahmed tathripe etmiştir.)
Yine Hz. Aişe'den: "Rasulullah (s.a.v.) aramızda kasm yapar ve adaletli davranır ve şöyle de derdi: Allahım bu, benim yapabildiğim şeylerdeki
kasmimdir. (Paylaştırmamdır) yapamadıklarım dolayısıyla beni kınama" Ebu Davud rivayet etmiştir. Eğer hasta kocaya kasm yapmak zor olursa bir
karısının yanında kalmak için öteki hanımlarından izin ister. Bunun delili de yine Hz. Aişe'nin rivayet ettiği hadis gösterilir. "Rasulullah
kadınlarına haber gönderdi, toplandık" dedi ki: Aranızda dolaşamıyorum. Eğer Aişe'nin yanında olmama izin verirseniz orda kalacağım. Onlar da
bana izin verdiler. Ebu Davud rivayet etmiştitr. Şafiilere göre erkeğin kasm yapması vacip değildir. Zira bu kasm kocanın hakkıdır. Koca isterse
yerine getirdiği gibi onu terk de edebilir. Kasme başlamak ise kura ile olur. Erkeğin kadınlarından biriyle fakat Öteki kadının rızası olmazsa
Kur'an'da çekmeden başlaması caiz değildir.
İki kansı olan bu kimse birine meyi eder (diğerini ihmal eder)se kıyamet günü, bir yanı çırpılmış şeklinde gelir." Zira kuraya baş vurmadan biriyle
başlamak nefret doğurur. Eğer birine kasm yaparsa diğerlerine de yapması lazımdır. Yapmaz ise birine meyi etmiş olur ki, bu şekilde ceza ve
tehditin kapsamına girer.
Şafii ve Hanbelilere göre seyahatte dahi kasm yapması matluptur. Hanefıler ve Malikiler seyehatte kasm yapmanın vacip olmadığını söylerler.
Eğer kocanın kansı, kocasından izin almadan seyehate çıkarsa kasm ve nafaka hakkı düşer. Zira kasm ünsiyet, nafaka ise kadından yararlandığı
içindir. Kadın seyehate çıkmakla buna mani olmuştur. Kasm yapmanın esas olması gereken zamanı gecedir. Zira insan geceleyin evine sığınır.
Aynı zamanda çok sefer erkek kansıyla geceleyin yatağa girer. Gündüz ise idare ve maişet içindir. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Geceyi bir örtü yaptık" "Gündüzü ise, geçim vakti kıldık. 
[70]

Zevcelerden biri kendi hakkını geçici ya da ebedi olarak kumalann-dan birine verebilir. Zira "Şevde gecesini Aişe'ye vermişti: Zira Rasûlullahın
nzasını kazanmak için, kendi hakkından vazgeçmişti. Kadının görevlerine gelince şöyledir:
Hanefilerden başka diğer üç mezhebe göre yeni evlenilen kadın kız ise yedi gün, dul ise üç gün hakkı vardır. Bu süreden başka yine kadınla-nn
yanında yine kasm yapılır. Hanefilere göre eski kadın ve yeni kadın arasında özel olarak bir fark yoktur.
Kadının kocasına ekmek pişirme, buğday vs, öğütme, yıkama ve benzeri hizmetlerde bulunması vacip değildir. Kocanın, eğer onun hanımı
kendisine hizmet etmiyor ise yemeği hazır olarak hanımına getirmesi lazım gelir. Zira hanımın cihetinden üzerine akit yapılan şey istifade ve cinsi
faydalanmadır. Bunu için ondan başkası bir şey hanıma lazım gelmez. Fakat kendine hizmet eden ve buna gücü yeten hanımın yaptığı hizmetin
karşılığı olarak bir ücret belirleyip alması caiz değildir. Zira bu gibi hizmetler kadın ne kadar şerefli kadınlardan bile olsa islami ölçülere göre
üzerine düşen vazifelerdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) işlerini Ali ve Fatıma (r.a.) arasında taksim etmiştir. Dışarı işleri Ali'ye verirken alemlerin
hanım efendisi olmakla beraber iç işleri de Hz. Fatıma'ya vermiştir. Kocanın haklan kocanın en lazım olan haklan şunlardır:
1. Hanımın kocasına cinsi yararlanma ve kocanın evinden dışanya çıkmamalıdır. Eğer bir erkek bir kadınla nikahlanır. Hanımı cinsi ilişkide elverişli
olsa erkeğin istemesi halinde akitle beraber kendisini kocasına teslimi vaciptir. Hanımın istemesi halinde kocanın da onu kabul etmesi de vaciptir.
Zira erkek akitle bedelini almaya hak kazanır. Bedel olarak kadına muaccel mehrini teslim eder. İmam Ahmed cinsi ilişkide yararlanmaya müsait
olan kadının dokuz ya da daha fazla yaşta olduğunu tesbit etmesini ifade etmiştir. Zira "Hz. Peygamber (s.a.v.) Aişe dokuz yaşında iken Aişe ile
Zifafa girmiştir." Kadın iki ya da üç gün durumunu düzenlemek için adet olan müddet kadar müddet isteyebilir. Zira bu onun tabii ihtiyacıdır. Erkek
bu müddeti kadına vermezse, o zaman kadında huzursuzluk meydana gelir. Bu sürenin tanıması için adet ve örfe müraacat etmek lazım gelir. Fakat
bir çeyiz ya da benzeri bir şeyi yapmak için mühlet vermek gerekmez.
Kocası kendisini yatağa çağırdığı zaman kadının kocasına itaat etmesi vaciptir. Ne kadar kadın meşgul olsa örneği: Binek üzerinde olsa veya
tandırda ne kadar ekmek de pişirse de yine kocasına icabet etmek vaciptir. Ahmet ve başkasının da rivayet ettiği gibi farz ibadetlerle meşgul
oluyorsa ya da ona geldiği takdirde bir zarar söz konusu ise icabet etmesi vacip değildir. Zira zarar ve benzeri şey iyi muameleden sayılmaz.
Yüce Allah şöyle buyuruyor:

Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. 
[71]

Hadisteki olan hadis şöyledir:

Eğer bir kimsenin başka bir kimseye secde etmesini isteyecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emr ederdim. 
[72]

Hangi kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer. 
[73]



Erkek kansınıı döşeğine davet eder de o gelmekten men olursa, bunun için erkek dargın olarak sabahlarsa o kadına sabahlayıncaya kadar melekler

lanet eder. 
[74]

Kadın hac için bile olsa evinden dışanya ancak kocasının izniyle çıkabilir. Koca kansının mescit ve başka yerlere çıkmasına mani olabilir.
İbni Ömer'den (r.a.) rivayet edilen hadiste o şöyle demiştir: "Peygamber (s.a.v.)'e bir kadın gelip, ya Rasûlallah! Kocanın karı üzerinde hakkı
nedir?" diye sordu. O da kocanın onun üzerindeki hakkı, kadının evinden dışarıya onun izni olmadan çıkmamasıdır." dedi. Eğer çıkarsa deyince,
Rasulüllah: "Allah ve rahmet melekleri, gazab melekleri kadın tevb edinceye ya da (evine) dönünceye kadar ona lanet eder" dedi. Kadın ya
Rasulüllah! Kadının kocası zalim olsa yine böyle midir?" deyince Rasulüllah "zalim olsa yine öyledir" dedi. Ebu Davud el-Teyalisi İbni Ömer'den
rivayet etmiştir, Zira kocanın hakkı vaciptir. Vacip olmayan bir şey için öyle vacibi terk etmek caiz değildir. Fakat Şafiilerin söylediği gibi kadının
hastalığı ağırlaşmış olan babasını ziyaret etmesine ve öldüğü zaman cenazesine gitmesine engel olması mekruhtur. Hanefilere göre baba anadan
birinin hastalanması durumunda kadının kocasının izni olmadan evden çıkması caizdir. Kadının dışarı çıkması olduğu zaman islami ölçülere göre
tesettüre yani örtünmeye rivayet etmesi el ve yüzünün dışında bir yerinin görünmemesi vaciptir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:
Ayeti kerimede ki olan teberrücun manası şöyledir: Kendini kırıtarak ve tesir edici hareketlerle yürütmek demektir. Bir de altındakini gösterecek
kadar İnce bir elbise giymesine denir. Zira Peygamber (s.a.v) bir hadiste şöyle buyurmuştur:
Cehennemlik iki sınıf vardır ki, bunları {dünyada daha) görmedim: Birisi öyle kadınlar ki, gerçi giyinmişlerdir. Fakat çıplak görünürler (süs
yerlerini açıp vücud çizgilerini belirtecek şekilde ince ve dar elbise giyerler) başka kadınları da kendileri gibi yapmaya teşvik ederler. Kırıtır, eğilip
bükülürler, bunlann başları (peruk ve saçlarla) deve hörgüçlerine benzer, işte bunlar cennete de girmezler, cennetin pek çok uzaklardan bile
yayılan kokusunu da koklayamazlar. İkinci sınıf ise ellerinde sığır kuyrukları gibi kırbaçlan tutarak insanlar döven adamlardır. Müslim sahihinde
Ebu Hu-reyre'den rivayet etmiştir. Bir diğer hadiste de şu şekilde buyurulmuştur: "Güzel koku sürünerek sokağa çıkıp kokusunu duymaları için bir
topluluğun yanından geçen kadın zaniyedir. (Zina edicidir) Hakim Ebu Musa'dan rivayet etmiştir. Şu halde ev kadın için en hayırlı yerdir. Zira
kadının evine bağlı olmasıyla onu haps veya onu dar bir alana bırakmak manasına değil aynı zamanda kendisine şeref ve kıymet vermektedir. Zira
Rasûlü Kibriya (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kadın avrettir. Eğer evinden dışarıya çıkarsa şeytanın taarruzuna maruz kalır. Kadın için Rabbinin Rahmetine en yakın olduğu yer evinin içidir."
Kocanın izni olmazsa, hanımı nafile oruç tutarsa caiz değildir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuş:
"Kadının kocasının izni olmadan (zevee, huzurunda) nafile oruç tutması ve yine müsaadesi olmadan evine (herhangi bir kadın veya erkeğin
girmesine) izin vermesi helal değildir.
Kadının kocasının gıyabında namusunu, evini, malını ve çocuğunu koruması vaciptir. Zira kadın kocasının ve çocuğunun çobanıdır. Şu halde iyi
işler yapmak ve güzel geçinmek, kadın üzerine vacip olduğu gibi erkeğe de vaciptir.
Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse. O erkeğin hurilerinden olan zevcesi o kadına hitap ederek: "Allah canım alsın. Bu adama eziyet etti)

Riyazü's-Salihin ve Neylü'l-Evtar me. O, dünyada senin yanında bir misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacak.
[75]

Başka bir hadiste de: "Benden sonra üzerine kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım." buyurmuştur. Kocasının karısını itaat etmesi vacip olduğu
yerlerde kendisine itaat etmediği takdirde terbiye etme hakkı yapacaktır. Erkek evvela karısıyla yumuşak ve ince bir dille konuşur. Ona "Şöyle şöyle
olma, saliha ve Allah'tan korkan kadınlardan ol" der. Seni bekleyen sonundan çekin" der.

Zira Allahü Teala: "Fenalık ve geçimsizliklerden korktuğunuz kadınlara gelince önce kendilerine öğüt verin.
[76]

 buyurmuştur.
Bütün bunları yaparken, tehcir yani terk etme ya da doğma yoktur. Eğer nasihatta sonra yine kadın eski gibi yaparsa, o zaman hakkı olan nafaka ve
kumaları arasındaki olan kasm hakkım iskat edeceğini, özür beyan etmesini, hiçbir mazereti olmadığı halde yaptığı bu şeylerden dolayı tevbe
etmesini beklediğini söyler. Eğer kadın asi olur ve kocasına itaatten kaçınırsa veya kocasının izni olmadan evinden dışarı çıkarsa erkek istediği
müddet kadar kadının yatağını ayırır. Onu yatağında yalnız bırakır. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Sonra uslanmazlarsa, kendilerini yataklarında yalnız bırakın.
[77]

İbni Abbas onunla birlikte yatağında yatma" demiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de kadınlardan uzaklaşmış ve bir ay süreyle yanlanna girmemiştir."
Üç gün bir müdeyle fazla olmamak şartıyla onunla konuşmaz." Bir müslüman kardeşine üç günden fazla uzak durması helal değildir, hadiyle
sabittir.
Cumhura göre erkek karısını döymez.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şu şekilde rivayet edilmiştir.
Hz. Aişe'nin rivayet ettiği "Rasulullah (s.a.v.) bir kadınını dövmediği gibi bir hizmetkarını da dövmedi. Allah yolundan başka hiçbir şeye eliyle
vurmadı. Allah'ın haram kıldığı şeylere saygısızlık gösteren, haram hudutlarını çiğneyenlere karşı Allah için cezasını verme dışında kimseye
vurmadı." Sahiheynde şöyle zikr olmuştur: Bir kişi kendi kölesine vurduğu gibi kendi hanımına da vurmasın. Sonra gecenin sonunda veya

gündüzün sonunda cima etmesin. 
[78]

Velhasıl önce nasihat edecek sonra yatağım ayıracak sonra da dövecektir. Eğer kadın isyanında ısrar ederse şiddetli olmamak şartıyla dövülür."
Onlan dövünüz." Ayetinin zahiri manası budur. Yüze şerefinden dolayı vurmaması lazımdır. Bir de karın gibi ölüm tehlikesi olan yerlere
vurmamak gerekir. Hanefi'lerin söylediği gibi dövme on kamçı ve daha az olur. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.} şöyle buyurmuştur: hadları dışında
kimseye on kamçıdan fazla sopa vurmayın." Ahmed Seyhan ve dört Sünen sahibinden rivayetle ittifak etmişlerdir. Dövmeyi koca uygun görür.
Görürse el ya da ince bir sopayla da olur. Fakat tehtitle yetinmek daha iyidir. Eğer dövme anında kadın telef olursa Hanbeliler ve Malikilere göre
tazminat yoktur. Hanife ve Şafıiye göre ise erkek tazminat ödemek zorundadır.
Bazı asi kadınlar için dövmenin yararı olur. Eğer yararlı olmazsa karı kocadan her biri diğerinin zulüm yaptığını iddia ederse ve ayrı zamanda da



ortada hiçbir delil yoksa olay hakime bildiri. Biri erkeğin öteki de kadının ailesinden olmak üzere iki tane hakem aralarını bulmak ya da ayırmak
için gönderilir. Bu şekilde olması ayet-i kerimenin işaretidir.
"Eğer karı kocanın arasının açılmasından korkuya düşerseniz, bir hakem erkeğin ailesinden ve bir hakem de kadının ailesinden kendilerine

gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir." 
[79]

Bu iki hakem müslüman, hür, erkek, adil, mükellef, alim birleştirme ve ayırma konularını bilen kimseler olmalıdır. Zira hakemlik etme fikir ve
görüş sahibi olmayı gerektirir. Kendileri böyle olmayabilir. Hakemlerin ailelerinden olması daha uygundur. Zira hakemlikte ve vekalette akrabalık
şart değildir. Her iki hakemin de aralarını ıslah etmek niyetinde olmaları gerekir. "Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse Allah

karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir.
[80]

 söze makulle ve yumuşaklıkla başlamalı, korkutmak, barışmayı arzu etmelerini teşvik etmeli,
birini tutup ötekini bırakmamalı ki aralannı ıslah edebilmek için en muvafık yolu bulsunlar.
Hanefilere göre, hakemler istedikleri şeyi hakime götürürler. Boşanmayı gerçekleştiren kişi kadı olur ve bu bain bir talaktir. Zira onların tak-ririyle
gerçekleşmektedir. Şafii ve Hanbelilere göre hakemler karı kocanın vekilidirler. Bunun için kan kocanın izni olmadan boşanmaya hüküm verme
hakkına sahib değildirler. Koca vekiline ıslah ya da boşama şeklinde bir izin verebilir. Bunun gibi kadın da vekiline sulh ya da hul, şeklinde uygun
göreceği şeye izin verebilir. Şafii ve Hanefilere göre kocasının kansı ne kadar zimmi olsa, lohusa ve hayızdan sonra yıkanmaya zorlayabilir. Eğer
karı kendini yıkamasa o zaman kocanın hakkı olan faydalanmaya mani olur. Keza müslüman ve baliğ olan karısını cünup olduğu zaman gu-sül
yapmaya zorlayabilir. Zira kadına namaz vaciptir. Bir de insan cünüp kadınla birleşmekten iğrenebilir. Fakat kocanın kansı zimmi ise cünup
olduğu zaman yıkanmaya zorlamaz. Zira yıkanmadan kocanın faydalanmasına mani bir hal değildir. Safirlere temizlenme ve koltuk altı ve etek
traşı olma cünuplük olduğu zaman yıkanma konularında kocanın kadını icbar hakkında zorlamaya hakkı vardır. Zira bu Özellikler tam bir
yararlanmayı men edici şeylerden olabilir.
Hanbelilere göre pisliğini temizlemeye, kıl ve tırnaklarını kesmeye haram olan şeylerden kaçınma ya kadını icbar edebilir. Zira bunlar hepsi
kuşkusuz olarak yararlanmaya engel olabilir. Koca kansına malının kadrini bilmeyi bildirmelidir. Yayılmasından korktuğu sırn kadına ifşa
etmemelidir. Zira kadın o sırn ifşa edebilir. Kendi kansına çokça hibelerde bulunmamalıdır. Zira kadın bir şeye alşırsa o şeyi artık bırakamaz.
Koca mehr-i müecceli ödedikten sonra kansıyla eğer kendisine güveniyorsa seyahate çıkabilir. Kan kocanın birbirlerine karşı yumuşak eza, cefaya
mütehammil ve iyi huylu olmalan sünnettir. Bir uyan:
Som: Gebeliği önlemenin ve gebeliğe son verilmesinin (kürtaj)  dinde hükmü nedir?
Cevap: Yüce dinimiz islam, evlenip çoğalmayı teşvik etmiştir.
Ancak doğum istenmediği durumlarda, eşlerin anlaşarak gebeliği önleyici tedbirlere de müsaade edilmiştir. Bu işi hoş karşılamayan yani mekruh
sayan islam alimleri de vardır. Gebelik teşekkül ettikten sonra, bir zaruret olmaksızın rahimdeki nutfe ve ceninin (çocuğun) gerek ilaç ve gerekse
kürtajla alınması, islam alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından caiz görülmemiştir. Hele hele dört aydan sonra, annenin hayatının kurtarılması
dışında, bir sebeple bu işin yapılması, büyük bir cinayet kabul edilmiştir. Bu işi yapan ve yaptıranlar, islam nazarında katildir. Bu öylesine bir
cinayettir ki: hiçbir savunması olmayan bir canlının ve yavrunun öldürülmesidir. Bu işin ahirette ki hesabı da çok ağırdır. Kimbilir, anne ve babası
tarafından öldürülen ve hayat hakkı tanınmayan bu yavru o ailenin, belki de insanlığın en hayırlı bir insan olacaktı. O yavru, anne babaya ve o
cinayeti işleyen doktora böylesi bir yetki verdi mi? Ne haklan var bu işi yapmaya?
Anne babanın gebeliği önleyici tedbirleri almak hakkıdır. Korunmak hakkıdır. Ancak çocuk teşekkül ettikten sonra, o yavruyu öldürmek haklan
değildir. İslamda aile planlaması bu manada caizdir. Çocuk teşekkül ettikten sonra asla caiz değildir. Şafiilere göre: Nikah akdi hususundaki velilik
kızın babasına ve dedesine aittir. Yani sadece baba ve dede kızını cebren evlendirebilir. Bunlardan başka velilerin zorla evlendirme yetkileri yoktur.
Kızın genç veya yaşlı olması, durumunu değiştirmez. Bakire kızın baba veya dedesi onun iznini almadan kendisini zorla evlendirebilir. Zira °nlann
kıza şefkatlan herkesten daha fazladır. Bunun için onlar kız için uygun olan bir eşi seçebilirler.
Zira Resuli Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Dul kadın, kendi hakkında karar vermekte herkesten daha çok hak sahibidir." Zira dul kadın bakire kız gibi değildir. Fakat icbari velilik için üç şart
ileri sürülmüştür:
l. Veli ile kız arasında açık bir düşmanlığın bulunmaması,
2. Evlendirdikleri kişinin kıza denk olması,
3. Mehr-i Muacceldi verebilecek durumda olması.
Baba ve dedenin velayetinin icbarı vekil olması, baba ve dedenin kızlarını zorla evlendirsin, onun fikri almasın anlamına gelmez. En güzeli ve
müstehap olanı, evlilikte bakire kızın izninin alınmasıdır. Bu kızın şahsiyeti için en uygun olan şeydir. Bunun delili bu Hureyre'nin rivayet ettiği şu
hadistir:

Dul kadının sarih olarak emri alınmadıkça nikah olunmaz. Ey Allah'ın Rasulü! Bakire bir kızın izni nasıl olur? Onun izni sükût etmesidir. 
[81]

Dul kadın (evleneceği erkeği seçme hususunda) kendi nefsine velisinden daha evladır. Kızın kendi nefsi (ni ilgilendiren bu dava) hakkında izni

alınır. Onun izni ise susmaktır. 
[82]

Bu hadislerseki, bakire kızın izninin alınması sözü, nedb ve sünnete hami edilmiştir. Velisinin icbarı altında dahi olsa kendisinde cüzzam, alaca,
kısırlık ya da delilik gibi bir ayıp bulunan erkekle evlendirilen bakirenin de, "Razı oldum" demek suretiyle sözlü izin vermesi gerekir. Şu halde
rızanın sözle olması gerekir, susmak yeterli değildir. Baba dulu ancak izniyle evlendirebilir. Dul kız küçük bile olsa, baliğ oluncaya kadar
evlendirilmez. Dul ya da bakire küçük ya da büyük, akıllı ya da deli olması fark etmez. Velilerin tertibi şu şekilde olur. Baba, kardeş, amca, sonra
köleyi azad eden, sonra sultan yani baba, sonra dede (babanın babası) sonra babası ve ne kadar yukarıya çıksa da, sonra öz kardeş, sonra baba bir
kar oğlu sonra baba bir kardeşin oğlu. (aşağı doğru in-Sd sonra amca, sonra mirastaki yakınlığa göre asabe olan akrabalar, fonri kmeyi azad eden
kadın hayatta olduğu müddetçe azat etügı kadım evlendin sıhatli görüşe göre azat edilen kölenin iznine de itibar edilme? Eğer azad eden ölürse,
onun velisi sultan olur.
Velayet oğullan için sabit olmaz. Oğul annesini evlendirmez. Ulema arasında sultanın velilerin olmaması halinde kadını evlendirme velayetine



sahip olduğu hususunda ihtilaf yoktur. Özetlemek gerekirse, oğulluk babalığa, Hanefi ve Malikilere göre takdim edilir.
Hanbeülerde ise tersine babalar oğullardan önce gelir. Şafiilere göre ise oğulların velayeti söz konusu değildir. Zira oğul ve anne arasında neseb
ortaklığı yoktur. Öyleki anne kendi babasına, oğul da kendi babasına intisap etmektedir. Hanefılerden başka cumhura göre velayeti icbarı şu
kimselere sabit olur. Delilik ya da yaşlılık ya da küçüklük dolayısıyla ehliyetsiz veya tam ehliyetli olmayana Hanefilerden başka cumhura göre
icbarı velayet çocuklara, delilere, bunaklara, kadın, erkek, bakire, dul diye ayırdetmeden sabit olur. Ancak Malikiler tam deli olmayıp zaman zaman
kendine gelen kadını istisna etmişlerdir. İzin istemek için ayılması beklenir. Eğer ayıhrsa rızasıyla evlendirilir. Malikilere göre velayeti icbanyenin
illeti ya bekaret ya da küçüklüktür. Şafiiler küçük dulu istisna etmişlerdir. O küçük kıza icbar edilmez. Zira onlara göre velayeti ic-bariyenin illeti
yalnız bekarettir. Bu ise küçük olan dulda bulunmaz. Bunun hükmü ise baliğ oluncaya kadar evlendirmemesidir. Daha evvel zikr edilen "Dul kadın
kendi nefsi hakkında tasarrufa velisinden daha haklıdır. Bakireden ise izin istenir. Onun izni sükuttur," hadisiyle amel edilerek velisi evlendirmek
için izin ister. Ancak bu duldan murad edilenin sadece baliğ olan kadın olduğu şeklinde reddedilmiştir.
Hanbeliler de Malikiler gibi velayeti icbarın illetinin ya bekaret ve küçüklük olduğunu söylemişlerdir. Baba bekar kızlarını bulûğdan sonra bile olsa
izinleri olmadan evlendirebilir. Şu halde baba dokuz yaşından küçük dulu da evlendirebilir. Zira onun izin verme hakkı yoktur. Bu hak dede ve
öteki velilere verilmez. Bunun gibi babanın dışında diğer veliler dul ya da bakire olan baliğ, büyük ve hür kadını ancak izni dahilinde ev-
lendirebilirler. Fakat deli kadın diğer velileri tarafından erkeklere meyli olduğu anlaşılınca, fuhşa düşmekten ve şehvetin zararlarından korumak
için evlendirilebilir, Hanefi, Maliki ve Hanbeliler küçük erkek ve kız çocuğu ile büyük deli erkek ve kadın üzerine velayetin sabit olacağı hususunda
ittifak etmişlerdir. Küçüğün ister bakire ya da dul olması fark etmez. Bu velayet, akıllı ve baliğ erkek ve kadın üzerine sabit olmaz. Zira onlara göre
icbarı velayetin illeti küçüklük ve manada olan bir şeydir. Bu illet ise yalnızca delillerde ve küçüklerde tahakkuk eder. Bunlardan başka tahakkuk
etmez. Cumhura göre akıllı ve buluğa ermiş bakire: Buna icbarı velayet, sabit olur. Zira illet bekarettir. "Dul kadın kendi nefsi hakkında tasarrufa
velisinden daha haklıdır. Bakirede ise izin istenir" hadisinin mefhumu bunu ifade etmektedir. Burada dul kadın kendi nefsi hakkında tasarrufa
velisinden daha haklı kılınmıştır. Bakire ise dul gibi kendi nefsi hakkında tasarrufa velisinden daha haklı kabul edilmemiştir. Bu ise aynıyla icbar
demektir. Hanefilere göre ise bu velayet akıllı ve baliğ olan bakire kadın için sabit değildir. "Bakirede sizin izin istenir." Ya da bir başka rivayette,
"Bakireden babası izin ister" hadisleri buna delildir. Buradaki izin ifadesinin manası ondan emir yani izin istemesi demektir. Zira bakireden izin
istemesi zaruridir. Nesai ve başkasının da Aişe'den tahric ettikleri bir hadis şöyledir:
"Genç bir kız Hz. Aişe'nin yanına girerek ona, "Babam beni istemediğim halde kardeşinin oğluyla evlendirdi. Benimle kendi itibarsızlığını
kaldıracak" dedi. Aişe: Peygamber (s.a.v.) gelinceye kadar otur." dedi. Sonra Rasulullah [s.a.v.) geldi ve kız ona (vakayı) anlattı. Bunun üzerine
Peygamber (s.a.v.) babasına haber gönderdi ve onu çağırdı ve işi kıza bıraktı. Kız: "Ya Rasûlallah! Babamın yaptığına razı oldum, ancak ben

babaların bu işte hiçbir rolü olmadığını kadınlara öğretmek istedim" dedi. 
[83]

Hadisin zahirinden bunun kız olduğu anlaşılıyor." Bu hadis akıllı ve baliğ olan bakire kızın nzası olmaksızın evlendirilmeyeceğine delalet
etmektedir.
Cumhur, dul olması sebebi düşmekte ve onun gibi sebebinden başka ne gibi sebepler olursa olsun bulûğ çağına ermiş dula velayeti icbari sabit
olmadığını söylerler. Hanefiler der ki: Sıçrama, hayız kanının aşın derecede bol olması, bir yara meydana gelmesi, yaşın ilerlemesi sebebiyle
bekareti bozulan hakiki bakiredir. Erkeklik organının kesik olması, cinsi kudreti bulunmaması sebebiyle hakim tarafından ayrıldığı ya da halvet
(başbaşa kalma) halinden sonra ama cinsi ilişki olmadan boşama veya ölüm durumu meydana geldiği takdirde de bakire sayılır. Bir nikah
şüphesine dayanarak veya fasit bir nikah sebebiyle cinsi ilişkide bulunulmuş olan kadın ise dul sayılır. Bir kere zina edip had cezası vurulmamış
olan kadın hükmen bakire kabul edilir. İzni alınırken de susmasıyla yetinilir. Hanbelilere göre ise dul, arkadan değil önden ve başka bir şeyle değil
erkeklik organı ile cinsi ilişkide bulunulmuş kadındır. İsterse bu ilişki zina yoluyla olsun. Şafiilerde ise dul, nikahtaki gibi helal olan bir cinsi
ilişkiyle veya zina gibi haram olan ilişkiyle olsun bekareti bozulmuş kadın demektir. Uyku da uyanık iken bir şüpheyle de olsa aynıdır. Önden cinsi
ilişkide bulunmaksızın, mesela yüksekten atlama, şiddetli hayız kanı, yaşlanmca-ya kadar evlenmeme yahut da esas olan görüşe göre parmak vb.
şeyleri sokma sebebiyle bekaretin bozulmasının her hangi bir etkisi yoktur.
Bu gibi olan kadınların hükmü, bakirelerin hükmü gibidir. Kocasıyla bir sene ikamet ettikten sonra ondan bakire olarak boşanan baliğ ve bakire
kadın, çünkü kadının kocasının evinde bir sene ikamet etmesi mehrin tam olarak verilmesi bakımından onu dulluk mertebesine indirmiştir.
Dolayısıyla da evlilikte izninin alınmasını beraberinde getirmiştir. Daha önce olduğu gibi bu hususta Malikiler ve Hanefiler müttefiktirler, Şafıiler
ve Hanbeliler ise muhalefet ederler.
Onlara göre; bu kadın üzerindeki velayet icbarı velayettir. Fesada düşme korkusu duyulan küçük yetim kızın, yetim ve küçük olması gerekir. Bu da
ya bir grup fasık kimsenin onu ya da onun bu kişilere meyi ve tasarruf etmesiyle olur. Sonra bu fesat bu şekilde dinen olabildiği gibi servetinin zayi
olması şeklinde dünyevi bir fesad da olabilir ya da fakir olup geçimi onun vasisi dışındaki veli on yaşma girince yaşını ve şer'i engellerden uzak
olduğunu tesbit için hakimle istişare etmesi, kızın yaşının mahkemece tesbiti; kocası bulunmadığı, iddet beklemediği gibi şer'i engellerden uzak
olduğunun anlaşılması, evlenmeye rızasının bulunduğu, kocanın din, hürriyet ve hali bakımından denk olduğu ve mehrinin mehr'i misil olacağı
hususlarının kaydedilmesi için gereklidir. Böylece hakim velisine akit için izin verir. Ancak kendisinden başka veliler varsa akdi kendi kendine
yapamaz. Eğer veli mücbir baba olup müber olan kızını evlendirmeye yanaşmazsa adil (men edici) sayılmaz. Fakat kız kendisine hizmet diye veya
memuriyet için aldığı maaşın evlenmesi halinde kesileceği ondan yararlanamayacağı açıkça ortayaçıkarsa o zaman evliliğe engel (adıl) olamaz.
Veli birkaç kere men ederse fasık olur. Zira bu fiil küçük bir günahtır.
Hanefi, Maliki ve Şafiilere ve bir rivayette Ahmed'e göre veli mücbir dahi olsa engel (adil) olduğu zaman da velayet hakkı sultana ya da bugün
hüküm makamında olan hakime geçer. Daha uzak akrabaya geçer. Zira veli menetmek suretiyle veli olmaktan çıkmış. Zalim olmuştur. Zulüm'de
kaldırılması için hakime havale edilir. Velinin uzakta veya esir ya da kayıp olması: Velinin gaip olması (yokluğu) durumunda fakihlerin üç görüşü
vardır: Hanefi ve Hanbelilere göre: Eğer veli kendinden haber kesilmiş şekilde kayb olduysa ve evlenmek için kimseye de vekalet vermediyse
velayet kendisinden sonra gelen asabe akrabaya intikal eder. Örneği: Gaib olan baba velayeti dedeye geçer. Hakime geçmez. Zira bu konuda
kadının velisi vardır. Bunun gibi yakının ölmesi durumunda velayet sultandan önce daha uzak olan akrabasına geçer. Kendinden haber kesilmiş
şekilde kayb olma hali Hanefilere göre kafilelerin senede bir kere gidebildiği bir şehirde bulunması suretiyle olur. Bu süre Kuduri'nin tercihidir.
Yokluk halinin süresinin sefer mesafesi yani en az 89 km. olması gerektiğini söyleyenlerde vardır. Azamisi için bir tahdid yoktur. Hanbeliler ikinci



görüştedirler. Onlara göre munkati (kesik) olan yokluk hali süresi kasr mesafesinin (89 km) üstünde olmalıdır. Zira bu mesafeden daha azı ikamet
hükmündedir. Şafiilere göre: Nesep bakımından en yakın veli iki konaklık yani namaz kısaltmayı caiz kılacak bir mesafeye yolculuk yaparsa ve
durumda şehirde hazır olan bir vekili de yoksa sultan veya naibi yani başka şehrin sultanı değilde kendi beldesinin sultam kadını evlendirir. Eğer
kasır mesafeden daha kısa bir yere giderse esas olan görüşe göre mesafenin az olması ve çağrılması halinde gelmesi mümkün olduğundan ancak
onun izniyle evlendirilir ya da mukim olması halinde yaptığı gibi vekil tayin eder. Gaib olan veli baba ve vasi gibi mücbir ise, uzakta olma hali ise
ya yakın ya da uzak mesafe için olacaktır. Bu süre gidiş geliş on günlük ise ve kadın yeterli derecede geçimini temin edebiliyor ve fesada düşmesi
korkusu bulunmuyorsa ve yol da emniyetli olsa dönmesi beklenir ya da hakim onu evlendirir. Eğer bu süre üç ay ya da daha fazla bir zaman olursa,
eskiden Afrika'ya yapılan yolculuklar gibi. Eğer ticaret ya da bir ihtiyaç için bu seyahate çıkmış ve dönmesi umuluyorsa kadın o dönünceye kadar
evlendirilmez. Eğer gelmesi umut edilmiyorsa diğer velileri değil de sadece hakim, eğer kadın baliğ ise onu evlendirebilir. Eğer kız buluğa ermiş
değilse ve fesada düşmesinden korkulmuyorsa evlendirilmez. Fasada düşmesi korkusu varsa cebren dahi olsa mudamet olan görüşe göre

evlendirilir. Baliğ olsun ya da olmasın, velisinin yokluğu kısa zaman için dahi olsa evlendirilir.
[84]

Gaib olan veli kardeş ve dede gibi mücbir olmayan veli ise: seyahat yakın bir yere, mesela kadının şehrinden üç günlük bir mesafeye yapılmış ise ve
kadın dengiyle evlenmek isterse ve denklik, mesafe ve velinin yoklu-£u hususunda iddiasını ispatlarsa, daha uzak velisi değil de hakim onu
evlendirir. Çünkü hakim gaib olanın (bulunmayanın) vekilidir. Eğer bu gaib olma hali üç günden daha az ise hakim veliye birini gönderir. Eğer
gelir yada kendisine birini vekil tayin ederse istenen şey tamamlanır. Yoksa kadını hakim değil de uzak velisi evlendirir. Eğer seyahat üç günden
daha uzun bir süre için ise hakim gaib olan kişinin vekili olması itibariyle kadını evlendirir. Eğer değil de daha uzak velisi evlendirirse mekruh
olmakla beraber sahihtir. Tabi bu durum seyahatta olan kimsenin tayin ettiği biri yoksa geçerlidir. Eğer öyle bir vekil varsa o evliliğe vekalet eder.
Çünkü diğerlerine karşı vekilin önceliği vardır. O asil kişi mesabesindedir.
Hanefilere göre: Kadın ya da erkeğin her birinin tam ehliyet sahibi (yani baliğ: Akıllı ve hür) olmaları halinde evlilik akdine vekil tayin etmelerinin
sahih olduğunu söylemişlerdir. Çünkü kadın onlara göre kendi kendini evlendirebilir. Hal böyle iken başkasını da akte vekil tayin edebilir. "İnsanın
kendisinin yapması caiz olan tasarruflar için başkasını vekil tayin etmesi de caizdir. Eğer bu iş niyabeti kabul ediyorsa" fıkhi kaidesiyle amel
ederler. Tevkil (vekil tayin etme) söz ya da yazıyla sahih olur. İttifakla tekvilin yapıldığı anda şahid bulunması şart koşulmaz. Ancak ilerde
herhangi bir inkarın olması ihtimalinden korkularak ihtiyat kabilinden vekilin şahit bulundurması iyi olur. Cumhura göre yani Hanefilerden başka
kadının velisi dışında kimseyi evliliğe vekil tayin etmesi sahih olmaz. Çünkü kadın kendini evlendirme hakkın malik olmadığı gibi, başkasını vekil
tayin etme hakkına da sahip değildir. Ancak mücbir veli kadının izni olmadan başkasını vekil tayin edebilir. Çünkü o, kadını izni olmadan da
evlendirme hakkına sahiptir. Kocasının tayin edilmesi de şart değildir. Tevkilin mutlak ya da mukayyet (kayıtlı şartlı) olması caizdir. Mukayyed.
Bizzat bir adamla evlendirmesi için vekil tayin etmek; mutlak ise vekilin razı olduğu ve istediği erkekle evlendirmeye vekil tayin etmektedir. Veli
kendisi gibi erkek, baliğ, hür, müslüman olan ve hac ya da umre dolayısıyla ihramda olmayan ve aklı zayıflığı bulunmayan kimseyi vekil kılar.
Mücbir olmayan veliye gelince: Şafiilere göre bu çeşit velinin kadının izni olmadan başkasını vekil tayin etmesi caiz değildir. Eğer kadın izin
verirse vekil tayin eder. Yasaklarsa tayin etmez. Eğer kadın "beni evlendir" derse, sahih olan görüşte bu durumda vekil tayin etme hakkı olur.
Çünkü o izinle velayete tasarruf edebilir. Vasi kayyum gibi olur. Her ikisi de izinsiz vekil tayin etme hakkına sahiptir. Eğer mücbir olmayan veli
nikah hususunda kadından izin istemeden önce vekil tayin ederse sahih olan görüşe göre sahih olmaz. Çünkü bu durumda o kendi başına
evlendirme hakkına da sahip olmadığı gibi başkasını vekil tayin etme hakkına da sahip değildir. İhtiyarı velilik söz konusu edilen tüm veliler için -
zikr ettiğimiz tertibe göre- sabittir. İhtiyarı velilik, ancak dul kadının evlendirilmesinde söz konusudur. Bu nedenle dul kadının velileri, onun iznini
almadan nikah akdi yapamazlar. Daha önce zikr ettiğimiz, dul kadının izni alınmadan nikah akd edilmez hadisi bunun delilidir. Bir de bu hadis de
buna delildir.

 Dul kadın, kendini evlendirmekte velisinden daha yetkilidir. 
[85]

Dul kadının izninin alınmasının nedeni, dul kadının evliliğin ne olduğunu bilmesidir. Bunun için dul kadın evlenmeye zorlanamaz. Çünkü dul
kadın beni evlendirin veya 'ben evlenmek istiyorum' demekten çekinmez. Fakat bakire kız böyle değildir. O açıkça 'beni evlendirin' demeye utanır.
[86]

Yetim olan bakire kızın evlenmesinde onun zatından veli tarafından emir istenir. Eğer o bakire yetimin sukutu olursa o sükut onun iznidir.
Eğer bu evlenmekten vazgeçse o zaman evlendirmesi caiz değildir. Başka bir rivayete göre de şöyledir: Yetimin nefsinden izin istenir ve o onun
ikrarıdır. Kadının velisinin, kadını salih kimselere teklif etmesi sünnettir. Bu Hz. Şuayb'm sünnetidir. Hz. Şuayb kızını Hz. Musa'ya teklif etmiştir.
Evlilikte denklik (küfüv) lügatta denklik (kefaet) "Benzerlik ve eşitlik" manasındadır. "Filan filana denktir." denildiğinde onunla eşittir, demektir.
Rasulullah (s.a.v.) m hadisinde ise şöyle denilmektedir. "Müslümanlanla-nn kanlan birbirine denktir." Yani eşittir. Ali (r.a) den Ebu Davud, Nesai
ve Ahmed rivayet etmişlerdir. Onlardan düşük seviyeli olanın kanı yüksek seviyeli olanın ki gibidir. Allah Teala'nn ayetinde ise şöyle
buyrulmaktadır.

"Hiçbir şey ona denk değildir. 
[87]

Fıkıh alimlerinin ıstılahında hususi durumlarda ayıbın olmaması için eşler arasında benzerlik olması, manasındadır. Malikilere göre bunlar, din ve
haldir. (Yani kadına muhayyerlik (tarcih) hakkı veren ayıplardan salim olmaktır) cumhura göre ise din, soy, hürriyet, meslek (ya da sanat) tır.

Hanefiler ve Hanbeliler bunlara varlıklı olup olmamayı (ya da malı) da eklemişlerdir. 
[88]

Denklikten maksad evlilik hayatında istikrarın olması ve eşler arasında mutluluğun tahakkuku için bir takım toplumsal meselelerde eşitliğin

sağlanmasıdır. Ta ki, kadın ve velileri örfi olarak kocayla ayıplanmasınlar. Fıkıh alimlerinin denkliğin şart koşulmasında iki görüşü vardır. 
[89]

Hasan el-Basri ve Hanefilerden el-Kerhi gibi bazı alimlerin görüşü şöyledir: Denklik aslında şart değildir. Denklik evliliğin ne sıhatinin ne de
lüzumunun şartıdır. Koca, kadına ister denk olsun ister olmasın evlilik sahih ve bağlayıcı olur. Bu hususta aşağıdaki delilleri ileri sürmüşlerdir:
Rasûlullah (s.a.v.) in hadisinde şöyle belirtilmektedir:
İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. Arab'ın Aceme (Arap olmayana) bir üstünlüğü yoktur. Fazilet (üstünlük) takva iledir."



Sehl b. Said'ten ibnilal yakın bir ifade ile rivayet etmiştir. Bu hadis mutlak eşitliğe, denkliğin şart olmadığına delalet etmektedir.
Allahü Teala ise şöyle buyurur:

Biliniz ki Allah katında en iyiniz, takvası en ziyade olanınızdır." Şeref, soy ve neseple değildir. 
[90]

O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. 
[91]

Hadis-i şerifte de "Arabm Aceme üstünlüğü ancak takva iledir" buyurulur. Bunun cevabı şöyledir: Takva ile birbirlerinden üstün olabilirler, Fakat
örf ve adetlerine dayalı olan şahsi ölçülerde kuşkusuz insanlar birbirlerinden ayrıdırlar. Örneği servet ve rızkta farklıdırlar.

Yüce "Allah nzık bakımından bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün kıldı.
[92]

 "Allah iman edenlerinizi yükseltsin. Kendilerine ilim verilen için ise

(cennette) dereceler vardır. 
[93]

Şu halde şeriatte dinin özüne ve usullerine ters düşmeyen fıtrat, örf ve adetlerle çatışmaz. Zira Ebu Hureyre'nin rivayeti buna şahiddir.
Ebu Hureyre'den Ebu Hind, Peygamber (s.a.v.) in başından kan almıştı da Peygamber (s.a.v.) kendisine şöyle buyurmuştu: (Ey Beyade oğullan!
Eğer isterse, ona (Ebu Hinde) sizden bir kadın olup onu evlendirin ve onun kızları ile de evlenin ve ilave ederek (eğer ilaç olarak kullandıklarınızda
fayda varsa, kan aldırmakta da vardır.) demişti.
Ebu Davud, Hakirn, Şafıiler iffet ve namus bakımından da denkliği şart koşarlar. Hanefılere göre, zenginlik ve fakirlik huşunda da evlenenlerin
birbirine denk ve küfüv olması lazımdır. Ancak dinden başka ve nikahın feshini gerektiren hususlardan başka olan yerlerde denlik meveud
olmazsa, nikah fasid olur manası anlaşılmamalıdır. Bu şartlar, nikahın kemali ve evlilik hayatının daha mesud olabilmesi için ileri sürülmüştür.
Buna binaen, dinden başka hususlardaki denkliğin meveud olmadığı hadislerde, nikah akdinin batıl olduğuna hükm yine sahihtir.
Hz. Aişe "Peygamber (s.a.v.) in kendisi ile altı yaşında iken nikahlanmış dokuz yaşında iken evlenmiş. Dokuz sene de (irtihaline kader) evlilik

hayatını sürdürmüş olduğunu söylemiştir. 
[94]

"Bilal (r.a.) Ensar'dan olan bir kavimden evlenme isteğinde bulundu. Onlar da onu evlendirmeyi reddettiler. Rasûlullah (s.a.v.} da ona şöyle dedi:
"Onlara deki: Rasûlullah (s.a.v.) size beni evlendirmenizi emrediyor: Denklik olmadığı halde Rasûlullah (s.a.v.) onlara Bilal'i evlendirmelerini
emretmiştir. Eğer denklik muteber olsaydı emretmezdi; çünkü denk olmayan biriyle evlenmek emredilmiştir.
Ebu Huzeyfe (r.a.)'nin ensardan bir kadının kölesi olan Salim'i kardeşinin kızı Hind binti'l-velid b. Utbe b. Rebia ile evlendirmesi de bunu te-kid
etmektedir. Aynı şekilde Rasulullah (s.a.v.) ilk muhacirlerden ve ku-reyşli bir kadın olan ve el Dahhak bin Kays'ın kız Kardeşi Fatma'ya: "Usa-me
ile nikahlan diyerek Usame ile evlenmesini emretti. Darakutni de Ab-durrahman b. Avfın kız kardeşinin Bilal'in nikahı altında olduğunu rivayet
etmiştir. Cinayetlerde kanlar eşittir. Yüksek seviyeli (şerefli) olan düşük seviyeli, alim olan da cahil olan karşılığında öldürülebilir. Evlilikte
denkliğin olmayışı da buna kıyas edilir. Eğer denklik cinayetlerde muteber değilse, evlilikte daha öncelikli olarak muteber kabul edilmez. Buna
şöyle cevap verilmiştir: Bu meseleyi farklı bir şey ile kıyas etmek olur. Cinayet meselelerindeki kısas eşitliği yaşama hakkını koruma ve insanların
yararına yönelik bir iş olmasındandır. Ta ki, yüksek mevki sahibi ya da soylu kişiler kendilerinden en alt seviyede olup denk olmayanı öldürmek
cesareti-rini göstermesinler. Fakat evlilikte denklik eşler arasında uyum ve sevgi içinde beraberliğin sürekliliği gibi eşlerin maslahatlarının
gerçekleşmesi içindir. Denklik şart koşulmadıkça bu maslahat (yarar)lar da gerçekleşemez. Fakihlerin, cumhuruna göre (dört mezhep de bunların
içindedir) akıl ve sünnet delillerine nazaran denklik evliliğin lüzumunda şarttır. Sıhhatinin şartı değildir.
a. Sünnetteki deliller: Hz. Ali'nin Hadisi:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Ali'ye dedi ki: "Üç şey geciktirilmez." Vakti gelmiş namaz, hazır bulunan namaz, dengi bulunan namaz. Dengi bulunan

namaz, dengi bulunan bekar kadın" 
[95]

Cabir'in hadisi: "Dengi olanlardan başksıyla kadınları nikahlamayınız, velilerden başkası onları (kadınları) evlendirmesin, on dirhemden az mehir

yoktur (olmaz). 
[96]

Ebu Hatim el-Müzeni'nin hadisi: "Dinini ve ahlakını beğendiğiniz (kabul ettiğiniz) biri size gelirse, onu evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız. Yer

yüzünde büyük fitne ve fesat meydana gelir." 
[97]

Hz. Ömer ve Aişe'nin hadisi: "Soylu kadınlar denk olanlardan başkasıyla evlenmelerine mani olurum. Darakutni rivayet etmiştir. 
[98]

Alimler peygamberlerin varisleridir." Hadisi ve "insanlar altın gümüş madenleri gibi madendirler. Cahiliyet döneminde hayırlı olanlar eğer dinde

bilgi ve anlayışları ilerlemiş (Fakih) olurlarsa islamda hayırlıdırlar. Hadisi Muttefakun aleyh'tir. 
[99]

İmam Şafii der ki: Nikahta denkliğin delili Bureyde'nin hadisidir. Nebi (s.a.v.) cariye Hürriyetine kavuştuktan sonra -ki kocası köle îdi- kocası artık

kadına denk olmadığı için seçme (tercih) hakkını ona verdi. Kemal İbni Humam şöyle demiştir: 
[100]

Zayıf olan bu hadisler bir çok yoldan gelmiş. Birbirlerini kuvvetlendirerek, şahitler ve destekleyici rivayetleri ile hüccet olmuştur, manası doğru ve
Hz. Peygamber (s.a.v.)den geldiği sabit olduğu için hasen derecesine yükselmiştir. Bu kadar da yeterli delil teşkil eder. Akli delil aralannda denklik
olmadıkça genellikle eşler arasında maslahat gerçekleşmez. Çünkü soylu olan kadın soylu olmayan erkekle yaşamayı istemez. Bu nedenle kadın
açısından değil, erkek açısından denkliğin olmayışından etkilenmez. Genellikle gelenek ve göreneklerin kadınlar üzerinde önemli etkisi olur. Kocası
ona denkk olmazsa evlilik sürdürülmez ve aralarındaki sevgi bağla-n çözülür. Aile başkanı olan kocanın takdir ve önemi kalmaz. Aynı zamanda
kadının velileri soylarında, saygınlıklarında ve dinlerinde kendilerine uygun olmayanla akraba olmayı istemezler ve ondan dolayı ayıplanırlar.
Böylelikle akrabalık bağlan çözülür ya da zayıflar. Evliliğin toplum hayatındaki amacı gerçekleştirilemez ve beklenen sonuçlar elde edilmez. Mısır,
Suriye ve Libya gibi islam ülkelerinin çoğunda geçerli görüş budur. Buna göre bu durumda İmam Malik'in görüşünü seçmek gerekir. Oda yalnız din
ve hal yönünden denkliktir. Yani evlilikte kadına tercih hakkı verilmesini gerekli kılan ayıplardan salim olmaktır. Şu halde hal soy sop anlamındaki
olan hal değildir. Hasep nesep (soy sop) bakımından denklik sadece men-duptur. Çünkü Cumhurun delili ve hadisleri zayıftır. En kuvvetli delili örfe



dayalı olan aklı delildir. Eğer insanlar arasındaki örf zamanımızda olduğu gibi denkliğin göz önünde bulundurulmaması ise ve eşitlik ilişkilerin
temel unsuru olmuş ise ve kabilecilik anlamını yitirip tabaka (sınıf) ayrımı insanlar arasında ortadan kalamamış demektir. Denlik, Hanefilerde
genel olarak lüzum şartı sayılır. Ancak sonra gelen alimlerin fetvalarına göre: Denklik bazı hallerde evliliğin sıhhatin şartı bazı hallerde infazının
yani yerine getirilmesinin, bazı hallerde de lüzumunun şartıdır. Akıllı ve buluğa ermiş kadın kendini denk olmayan biriyle veya fahiş bir aldanışla
evlendirir ve kendisine baba tarafından akraba olan asabeden, bir veli akitten önce bu evliliği kabul etmezse, ne ilzam edici (bağlayıcı) olur ne de

buluğ sonrası rızaya bağlı olarak sahih olur. Denkliğin kadının ve velilerin hakkı olduğunda fakihler ittifak etmişlerdir. 
[101]

Eğer kadın denk olmayan biriyle evlenirse, velileri fesh etmeyi istemeye haklan vardır. Veli de kadını denk olmayan biriyle evlendirirse kadının
fesh etme hakkı vardır. Keşşafü'l-kma'da belirtildiği gibi denklik kadın ve bütün veliler için bir haktır. Eğer baba kızını dengi olmayanla
evlendirirse rızasıyla da olsa kızın kardeşlerinin bu evliliği fesh etme hakları vardır. Çünkü dengi olmayanla evliliğin getireceği utanç hepsi için
söz konusudur. Onlara göre denkliğin akitten sonra bozulması halinde artık evliliği fesh etmek velilerin değil de kadının hakkıdır. Çünkü velilerin
hakkı akdin başlandıcında söz konusudur. Devamında değil. Bu görüş diğer mezheplerin aksine olan bir görüştür. Oysa cumhura göre denklik
akdin başlangıcında söz konusudur. Akitten sonra bozulmasında bir zarar yoktur. Eğer erkek akit sırasında denk olup sonra denk olmaz ise akit
fesh edilmez. Eğer yakın veliler mesela öz kardeşler gibi birden fazla olursa ve bazısı evliliğe razı olurken bazısı olmazsa bazılarının razı olması
İmam Ebu Hanife ve Muhammed'e göre ötekilerin hakkını düşürür. Çünkü bu bir tek haktır. Parçalanma kabul etmeyen bir haktır. Eğer bazısı
affederse Ötekilerin hakkı düşer bu hususta bir topluluk için sabit olan kısas hakkına kıyas edilir. Çünkü bu hak parçalanan kabul etmeyen bir
haktır. Eğer bazısı affederse ötekilerin hakkı düşer. Maliki, Şafii, Hanbeliler, Ebu Yusuf ve Zü-fer'e göre bazı eşit veliler razı olursa Ötekilerin
itiraz hakkı düşmez, demişlerdir. Çünkü denklik hepsi için sabit olan müşterek bir hakdır. Ortak bir borçta ortaklardan biri hakkından vazgeçerse
bu ötekilerin hakkını düşürmediği gibi, bunada denkliğin müşterek borçla kıyas edilmesi kıyası maal farık (farklı bir kıyastır) şeklinde cevap
verilmiştir. Çünkü borç parçalanmayı kabul eden bir haktır. Denklik hakkı ise bölünmeyi kabul etmez. Hanbelilere göre, velilerin eşit ya da farklı
derecelerde olmaları arasında bir fark yoktur. Çünkü denklik onlara göre hepsinin hakkıdır. Fakihlerin cumhura göre denklik erkekler için değil
kadınlar için istenir. Bunun manası şudur: Denkli kadınlar için erkeklerde aranır. Bu, erkeğin değil kadının menfaatine bir haktır ve erkeğin
kadınla eşit veya denklik bakımından ona yakın olması şart koşulur. Kadının ise erkeğe eşit ya da yakın olması şart koşulmaz. Bilakis kadının
denklikte erkekten daha aşağı bir konumda daha aşağı olması sahihtir. Çünkü erkek kendisinden daha aşağı konumda olan kadın sebebiyle
ayıplmaz. Ama kadın ve onun akrabaları kendilerinden daha aşağı bir konumda olan erkek sebebiyle arlanırlar. Ancak aslında iki mesele iki
hususta kadının denk olması şartı aranır ki bu iki durumu daha öncede açıklamıştık. Birincisi, baba veya dededen başkasının ehliyeti bulunmayanı
veya eksik ehliyetli olanı evlendirmesi yahut bu durumdaki bir erkeği daha akit yapmadan önce bile kötü tercih yapmasıyla tanınan baba veya
dedenin evlendirmesi, bu evliliğin sıhhati için kadının erkeğe denk olması şarttır. İkincisi, erkeğin, kadını evlendirsin diye başkasına mutlak
vekalet vermesi, akdin geçerli olabilmesi için, Malikiler ile Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre kadının kocaya denk olması şarttır. Fakihler denkliğin
özelliklerinde farklı görüşler beyan etmişlerdir. Maliki-lere göre bunlar din ve haldır. Yani seçme için tesbit edilen ayıplardan salim olmak değildir.
Yalnız İmam Muhammed'e göre ilk üçünde denklik aranır. Şafiilere göre: Beştir: Din (veya iffet), hürriyet, soy, tercih hakkında geçerli olan

ayıplardan salim olmak ve meslek, Hanbelilere göre de beştir: Din, hürriyet, soy, zenginlik (mal) ve sanat yani meslek. 
[102]

İmamların hepsi din yönünden denkliğin aranması hususunda ittifak etmişlerdir. Malikilerin dışındakiler hürriyet, soy ve meslekte ittifak
etmişlerdir. Malikiler ve Şafıiler tercih hakkı için tesbit edilen ayıplardan salim olmada ittifak etmişlerdir. Zahir olan rivayete göre, Henefıler ve
Hanbeliler mal (varlık) da ittifak etmişlerdir. Hanefiler ise usûlün ana babanın Müslüman olması gerektiği görüşünde diğerlerinden ayrılmışlar,
 
1. Din Veya İffet Ya Da Tekva:
 
Bundan kasd edilen dini hükümlere doğru ve salih olmaktır. Fasık ve Fücur ehlinden olan kızma veya kendisi ve ailesi dindar ve iyi ahlaklı °lan
kadına denk değildir. Adam ister fışkını açıkça ortaya koyar ya da gizleyen biri olsun hüküm aynıdır. Yalnız fısk amellerinden şunu yaptı diye
hakkında şehadette bulunulması gerekir. Çünkü fasık şahitliği ve rivayeti kabul edilmeyendir. Bu onun insanlığının bir eksikliğidir. Çünkü kadın
kocasının nesebinin düşüklüğünden daha çok onun fasık olmasıyla ayıplanır. Fasık adam, adalet sıfatına sahip kadına ittifakla denk olmaz. Bunun

delili: "Öyle ya! Mümin olan, hiç Fasık (kafir) olan gibi olur mu? Onlar hiçbir zaman eşit olmazlar. 
[103]

"Zina eden bir erkek, zina eden bir kadından başkasınıı nikahlamaz. 
[104]

 ayetleridir.
Bu iki ayetipn delil olarak Öne sürülmesi tenkid edilmiştir. Birinci cinayet mümin ve kafir hakkındadır. İkinci ayet ise nesh edilmiştir. Şu halde
fasık adam, salih olan babanın salih olan kızına denk olamaz. Ancak fasik bir babanın fasık olan kızma denk olabilir. Salih bir babanın fasık olan
kızıda böyledir. Çünkü kızıyla kendisine gelecek olan ayıp, damadından gelecek ayıptan daha büyüktür.
 
2. İslam:
 
Cumhur görüşünün aksine, Hanefilerin Arap olmaynlarla ilgili olarak tek kaldığı şarttır. Bundan da kasd edilen usûlün yani babalrn müslüman
olmasıdır. Baba ve dedesi Müslüman olan iki babası Müslüman olana denk değildir. Çünkü nesebin tamamı baba ve dede iledir. Ebu Yusuf ise teki
Müslüman olanı da iki gibi kabul etmiştir. Sadece kendisi müslüman olan, bir babası Müslüman olana denk değildir. Çünkü mevali (Arap
olmayanjlar arasında iftihar edilecek bir şey varsa o da islam ile belli olur. Zira kişinin tanınması baba ve dede ile tam olur. Bu özellik Arap
olmayanlarda muteber değildir. Çünkü Müslüman olduktan sonra onların iftihar sebepleri islamlıklarıdır. İslam onlann soyun yerine alan şerefi
olmuştur. Fakat araplarda babalann Müslüman olmasında dolayı denk olmak muteber değildir. Çünkü Araplar şovlarıyla övünürler. Babalarının
Müslüman olmasıyla övünmezler.Babası Müslüman olmayan Müslüman bir arap, Müslüman babası ve dedeleri olan Müslüman arap kadına denktir.
 
 



3. Hürriyet:
Cumhur (Hanefi, Şafii ve Hanbeliler)e göre denklik şartlanndandır. Bir köle kısmen olsa bile-özgür bir kadına sonradan hür olmuş olsa bile denk
değildir. Çünkü kölelik kişi için bir noksanlıktır. Kendi kazancında tasarruf hakkına sahip değildir ve ona malik değildir. Çünkü hür olanlar
kendilerinden mevki ve soy bakımından düşük olanlarla akraba olmakla ayıplandıkları gibi, kölelerle akraba olmakla da ayıplanırlar. Hanefıler ve
Şafiiler aynı zamanda aslın (baba ve dede) hür olmasını, şart koşmuşlardır. Babalarından biri köle olan babası hür olan veya babası önce köle olup
sonradan hür olan birine denk değildir. İki babası hür olan bir babası hür olana denk değildir. Hanefıler ve Şafiiler şunu eklemişlerdir. Aslen hür
olan bir kadına sonradan hür olan (azat edilmiş köle) denk değildir. Çünkü hür olanlar, kölelerin akrabalığıyla ayıplandıkları gibi, sonradan hür
olanlar, kölelerin akrabalığıyla ayıplanırlar. Hanbeliler ise şöyle dediler: Sonradan hür olan erkeğin tamamı hür olan kadına denktir. Malikiler ise
hürriyeti denklik için şart koşmamaktadırlar. Racih olan görüşe göre köle hür olan kadına denktir. Çünkü bu îbnü'I-Kasım'in görüşüdür. Çünkü
şeriatin hükümlerinde insanlar arasında rekten dolayı ayrım yapmak yoktur. Ülke örfü diye dayandığı şey, şeriatın esaslanna aykırı olduğundan ya
da şeriatın kabullenmediği nefsi arzu ve özel eğilimlere dayalı olduğundan fasit bir örftür.
 
4. Soy (Nesep):
 
Hanbeliler nıansıb (mevki) diye adlandırırlar. Soydan kasd edilen, insanın baba ve dedelerden oluşan usulü (ataları) ile olan bağlantıdır. Hasep
(şan, şereflise, atalann sahip oldukları övgüye değer özellikler veya dedelerin gurur duydukları şeylerdir. İlim, cesaret, cömertlik ve tekva gibi,
soylu olmak hasebi (şeref ve hürmeti) gerektirmez. Fakat Hasep soyluluğu gerektirir. Soydan kasıt kişinin babasının belli olmasıdır. Belli bir soyu
olmayan sokakta bulunmuş biri köle olmamalıdır. Malikiler soyda denkliği kabul etmektedirler. Fakat Hanefiler soyu sadece araplarla evliliğe
mahsus kılmışlardır. Çünkü soylarını muhafaza etmeye onlar özen göstermiş onunla övünmüş, onunla birbirlerini yermişlerdir. Ancak (arap
olmayanjlar soylarını muhafazaya önem vermemiş ve iftihar vesilesi soymamış-lardır. Bunun için onlarda hürriyet ve İslama itibar edilmiştir.
Hanefilere göre en doğru olan; yabancı (acem) erkek isterse alim ya da sultan olsun arap kadına denk değildir.
Bu görüşe göre Hz. Ömer şöyle demiştir.
"Hasep sahibi olan kadınların denk olanlardan başkasıyla evlenmesine mani olurum."
Helal ve Darakutni rivayet etmişlerdir. Cumhurun delili ise şu hadistir: "Araplar birbirlerine denktirler, kabile kabileye, adam adama, raevalıler

(Arap olmayanlar) de birbirlerine denktirler. Yalnız dokumacı ve hacamatçılar bunun dışındadırlar. Bu hadis munkatı bir hadistir. 
[105]

Doğrusu neseb denklikte muteber değildir. Maliki görüşü bu zama-a göre uygundur. Çünkü islam'ın ana özelliği insanları eşitliğe davet etmek, ırk
veya unsur ayrımına ve cahiliye döneminin kabilecilik ve soy davalarına karşı, savaş olmuştur. Çünkü islamın Arap olmayan insanlar arasında
yayılması bu ana meziyet ve üsütünlüğe dayanması seebebiyle-dir. Veda haccının ilan ettiği gerçekte açıktır. İnsanların hepsi Hz. Adem'in oğludur.
Arabın Aceme takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Cumhurun dayandığı hadis zayıftır. Kureyşi diğer Araplara üstün saymak, sonra Araplan
Acemlere üstün sayma anlayışı doğru değildir ve aynı zamanda sünnetten hiçbir şey de buna delalet etmemektedir. Tam bunun aksi sünnette
bulunmaktadır.
Çünkü Peygamber (s.a.v.) iki kızını Osmanla; diğer kızı Zeyneb'i E-bu'l-As İbni Rabi 'ile evlendirdi1 her ikisi de Abdu Şems oğullanndandirlar. Hz.
Ali kızı Ümmü Gülsüm'ü H. Ömer'le evlendirdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) halası kızı Zeyneb'i ki Kureyşlidir. Zeyd b. Harise ile evlendirdi. Zeyd ise
azad edilmiş kölelerden idi. Usame b. Zeyd, Kureyş'ten Fatıma binti Keys ile evlendi. Kocası Ebu Amr b. Hafs b. el-Muğire onu boşadıktan sonra
bu kadın Rasulullah'a Muaviye ve Ebu Cehm'in kendisini istediklerini haber vermişti. Rasulullah (s.a.v.) de şöyle dedi: "Fakat Ebu Cehm sopasını

omuzundan indirmez. Muaviye ise malı olmayan bir fakirdir. Sen Usame b. Zeyd ile evlen, "Fatıma binti kays'tan Müslim rivayet etmiştir. 
[106]

Çünkü Acemler ve Mevaliler birbirlerinden üstün ve daha şerefli olsalar bile birbirlerine nikahta denk (küfüv) sayılırlar araplar da öyledirler.
Araplar soya önem verip bununla övündükleri gibi Arap olmayanlar da soylanna önem verir. Onlarda kadın soy ve şeref bakımınddan eşit
olmayanla evlendiğinde ayıplanırdı.
 
5. Mal Veya Zenginlik:
 
Bundan maksad zevcenin nafakasını sağlama ve mehri vermeye gücü yetmektir. Zenginlik ve servet değildir. Eli dar olan erkek, hali vakti yerinde
olan kadına denk değildir. Hanefilerin bazısı bir aylık nafakaya gücü yetmekle sınırlı tutmuştur. Bazıları da nafakayı kazanabilmeye gücünün
yetmesini yeterli bulmuşlardır Hanefıler ve Hanbeliler denklikte mal varlığını şart koşmuşlardır. Çünkü Peygamber (s.a.v.) geçen hadiste Fatıma
binti Kayşa söylemiş olduğu söz bunu kasd etmiştir. Zira insanlar soy ile övündüklerinden daha çok mal ile övünürler. Zira varlıklı olan kadın,
nafakasını ve çocuklarının geçimini karşılayamayacak kocasının fakirliğinden zarar görür. Bu yüzden nafakayı karşılayamaması halinde fesh etme
hakkına maliktir. Zira malı bakımında halinin iyi olmayışı insanların örfünde bir eksikliktir. Malikiler ve esah olan görüşlerinde Şafiiler şöyle
demişlerdir: Varlıklı olmak denkliğin özelliklerinden sayılmaz. Çünkü mal geçici bir gölgedir. Devamlı olmayan bir haldir. Zenginliğin devamlılığı
yoktur. Mal gider, gelir. Fakirlik dinde şereftir. Zira cenab'ı hakkın habibi ve edib'i şöyle buyurmaktadır: "Allah'ım beni miskin (fakir) olarak yaşat
ve miskin olarak öldürenesin" hadisini Tirmizi rivayet etmiştir.
 
6. İş, Meslek Veya Sanat:
 
Bundan kasıt, kişinin rızkını ve geçimini sağlamak için yaptığı iştir. Hükümet işlerinde vazifeli olmak (memuriyet) da aynıdır. Malikilerden başka
cumhura göre: Mesleği denkliğin özelliklerinden saymıştır. Kocanın veya ailesinin mesleği kadının veya ailesinin mesleğine denk olmalıdır, Düşük
bir meslek sahibi olan (Hacamat, dokumacı, temizlikçi (çöpçü) hayvan pisliği taşıyan, bekçi, çoban gibi) yüksek bir meslek sahibi olan adamın
(tacir, kumaşçı (yani kumaş ticareti yapan) ve terzi gibi) kızına denk değildir. Örfe göre tüccar ve kumaşçının kızı alim ve hakimin kızına denk
değildir. Zalimlerin tebası ve adamları olan ise herkesten düşüktürler. Küfür ehli ise birbirlerine denktirler. Çünkü denkliğin göz önünde



bulundurması eksikliği ortadan kaldırmak içindir. Küfürden de daha büyük bir eksiklik yoktur. Mesleklerin sıralanmasında esas olan örftür. Bu da
zamana ve mekana göre de değişir. Bir meslek bir zamanda düşüük diğer bir zamanda ise şerefli bir meslek halini alabilir. Bir meslek memleketin
birinde kıymetsiz öbüründe ise saygın olabilir. Malikiler mesleği denkliğin Özelliğinden saymazlar. Çünkü bu, dinde bir eksiklik değildir. Mal gibi
bağlayıcı bir Özellik de değildir. Bunlar her biri zayıflık, hastalık, canlılık ve sıhhata benzer, buna göre en doğru görüş de budur. Nikahta tercih
hakkına sahip olmaya yol açan ayıplardan salim olmak: Delilik, cüzzam ve alaca hastalığı gibi. Malikiler ve Şafiiler bunu denkliğin özelliklerinden
kabul ederler. Kendisinde bu ayıplardan biri bulunan kimse ister kadın ister erkek olsun ayıpsız olana denk değildir. Çünkü nefis böyle ayıpların
kendisinde bulunduğu kişiye birlikte olmak istemez. Böylelikle nikahın amacı bozulur. Ha-neftler ve Haneftler ayıplardan salim olmayı denkliğin
şartlarından saymazlar. Fakat velilere değil kadına tercih, seçme hakkını tanırlar. Çünkü ayıbın zaran sadece onunla ilgilidir. Velisi de kadının
cüzzamlı, alacalı ve deli olan biriyle evlenmesinemani olabilir. Bu görüş en doğru olanıdır. Çünkü denkliğin özelliği kadın ve veliler için ortaklaşa
haktır. Denkliğin özellikleri bunlardır. Fakat bunların dışında kalan güzellik, yaş, kültür, memleket, evlilikte tercih hakkı doğmasına yol açmayan
diğer ayıplar (korluk, kesiklik ve yüz çirkinliği) gibi Özellikler muteber değildir.
Çirkin güzele, yaşlı gence, cahil kültürlüye veya okumuş olana, köylü şehirliye, hasta sağlam olana denktir. Fakat en münasibi bu özelliklerin
birbirlerine yakın olmasına, özellikle de yaş ve kültür konusuna dikkat etmektir. Çünkü bumların varlıkları eşler arasında uyumun
gerçekleşmesinde daha etkidir. Yoklukları da anlaşmazlık ve köklü ihtilâfa sebep olur. Bakış açılarının olayları değerlendirmelerinin, evlilikte
amacı gerçekleştirme ve mutluluğun farklı olmasına yol açar. Semavi bir dine bağlı olmayan kadın: Bir Müslümanin müşrik bir kadınla evlenmesi
helal değildir. Müşrik kadın Allah'a başka şeyleri ortak koşan, örneğin puta, yıldızlara, ateşe ya da hayvana tapan kadındır. İnkarcı ya da
materyalist kadın da müşrik kadın gibidir.
Materyalist kadın, Allah'ın varlığını inkar eden maddeyi ilah diye kabul edip semavi dinleri reddeden kadındır. Semavi din: İndirilmiş kitabı ve
gönderilmiş peygamberi olan dindir. Kominist, Bahaii ve Kadiyani olan kadınlar bu cümledendir. Bunun delili şu ayeti kerimedir.
"Ey iman edenler! Allah'a ortak koşan kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin. İmanı olmayan bir kadın sizi imrendirse bile. İman etmiş

cariye elbette ondan daha hayırlıdır. 
[107]

Hanefiler, Şafiiler ve diğerleri mürted kadını da müşrik kadınla bir mütalaa etmişlerdir. Ne müslüman ne de kafir hiçbir kimsenin bununla
evlenmesi caiz değildir- Çünkü böyle bir kadın islam milletini terk etmiş ve irtıdada karar kılmıştır. O ya ölecek ya da İslama dönecektir. Aynı
zamanda irtidad ölüm manasınadır. Ölü ise evlenilmesi mümkün olmayan kimsedir. Şu halde putperest ve mecusi gibi kitapsız bir kadınla
nikahlanmak cumhuri fukuha ile helal değildir. Müşrik ve benzeri kadınlarla evliliğin haram kılınmasının sebebi karı-koca arasındaki inanç
farklılığının endişe ve ızdıraba, karşılıklı nefret duygularına yol açmasıdır. Müslüman bir kadının bir kafirle kitabi, olan bir erkeğin bir müslüman
kadınla evlenmesi icma ile haramdır. Bunun gibi putperest ve mecusi'nin de Müslüman bir kadınla evlenmesi yine icma ile haramdır. Çünkü islanıi
ölçülere göre kafirlerin müminlerle dostluğunu ve velayetini ortadan kaldırmıştır. Ayeti kerimede bu husus çok bir net olarak ifade edilmiştir.

Allah elbette kafirler için müminler aleyhine bir yol imkan ve delil verecek değildir. 
[108]

Eğer kafirin mümin bir kadınla evlenmesine cevaz verilseydi bu durumda kafir için mümin aleyhine bir imkan verilmiş olacaktı; buda caiz değildir.
Kitabi olan kadın yahudilik ve Hristiyanlık gibi bir semavi dine i-man eden kimsedir. Yahudiler Tevrat'a, hristiyanlar da İncil'e inanmaktadırlar.

Bizden önce yahudilerle hristianlara indirilen kitap, konuştuğunuz dilde olmadığından onu okumaktan gafilleriz, deriz." 
[109]

Ulema kitabî olan kadınlarla evliliğin mubah olduğu hakkında icma etmişlerdir.
Bugün temiz ve pak nimetler size helal kılındı. Kenmdilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir.
Namuslu, zina yapmamış ve gizli dostlar edinmemiş olduğunuz halde, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla sizden önce kendilerine kitap

verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları, mehirlerini verip nikahlayınız. Onlar size helaldir." 
[110]

Ayetteki "muhsenat" kelimesiyle hür ve iffatli kadınlar kast edilmiştir. Ayrıca insanların iffetli kadınlarla evlenme arzusunda olacaklarını, karı-
koca arasındaki sevgi ve sükunetin sağlanması için bunun gerekliliğine işaret edilmektedir. Çünkü sahabe de zimmi kadınlar ile evlenmişlerdir. Hz.
Osman, Naile binti el-Faraf ise el-Kelbiyye ile evlenmiştir ki, bu kadın hristiyandı, sonradan onun yanında islamı kabul etti. Huzeyfe, Medain
ehlinden bir yahudi kadınla evlenmiştir.
Cabir'e (r.a.) bir Müslüman erkeğin yahudi veya hristiyan bir kadınla evliliğinin hükmünü sordular: "Onlarla Sa'd İbni Ebi Vakkas ile beraber
Küfe'de fetih zamanı evlendik" demiştir. Müşriklerle değil de kitabi olan kadınla evliliğin mubah olmasındaki sebep; bu kadının Müslümanla
evlenmesi dolayısıyla bazı islamı temel prensiplerle karşılaşması, Allah'a, peygamberlere, ahiret gününe, hesap gününe ve ceza olduğuna iman
etme ihtitmalidir. Karı-koca arasında var olan bu temel prensiplerin mevcudiyeti aile hayatının çoğu kere müstakim bir çizgide yürümesinde köprü
görevi görecektir. Peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara iman ettiği için islam'ı kabul etmesi de ümit edilir. Bir müslümamn yahudi ya da
hristiyan bir kadınla evlenmesinde bunun tersi duruma nispetle bir takım hikmetler vardır. Çünkü müslüman bütün peygamberlere ve ilk sahih
şekliyle bütün dinlere İman eder. Bu yüzden kadının inancı ve duygulan bakımından tehlike yoktur. Ama islam'a inanmayan bir gayri müslim ise
müslüman kadına dini bakımdan etki yapacağı ihtimaliyle bir tehlike erzetmek-tedir. Kadın genelde çabuk etkilenen ve yöneltilen durumundadır.
Bu yüzden gayri müslimle evlenmesinde inancı ve duyguları yönünden bir eziyet tehlike söz konusudur.
Hanefiler, Şafıiler ve bir görüşe Malikilere göre bir müslümamn kitabı zimmi olan bir kadınla evlenmesi mekruhtur. Müslümamn onunla
evlenmesi en uygun olanın aksini yapmak demek olur. "Ehl'i kitap'tan kadınlarla evlenenlere Hz. Ömer (r.a,) onlan boşamalarını söylemiştir. Hu-
zeyfe'nin dışındakiler karılarını boşadılar. Huzeyfe, Medain ehlinde bir yahudi kadınla evlendi. Hz. Ömer ona yazarak onu boşamasını istedi. O da:
Ey Emirü'l-Müminin! Harami? Deyince Hz. Ömer sana ahit veriyorum ki şu mektubumu elinden bırakmadan o kadını boşayacaksın, korkarım ki
müslümanlar sana uyar ve güzellikleri dolayısıyla zimmi kadınları tercih ederler bunda ise müslüman kadınlar için fitne vardır." diye yazdı. Harbi
olan kadının nikahı ise, Daru'l-Harb'te ise Hanelilere göre onunla evlenmek haramdır. Zira onunla evlenmek fitne kapısını aralamak olacaktır.
Şafıilere ve Malikilerin bir görüşe göre de mekruhtur. Kitabı ve harbi olan kadınlarla evlenmekte sosyal, milli ve dini zararlar söz konusudur.
Ülkelerine müslümanlan ilgilendiren konularda bilgi sızdırabilirler. Evlatlarını islami olmayan inanç ve geleneklere göre yetiştirmek isteyebilirler.
Sonra bunları tercih etmek müslüman kadınlara haksızlık olacaktır. Onlarla evlenmek suretiyle, müslüman bozuk olabilir. Cassas'ın tefsirinde



zikrettiği hadise buna delil olarak gösterilebilir. "Huzeyfe İbni el-Yemanı Yahudi bir kadınla evlendi. Ömer ona yazarak boşamasını istedi.
Huzeyfe-de "Kadın bana haram mı?" dedi. Bunun üzerine Ömer ona yazarak; "Hayır, ama korkarım onlarda bazı ahlak düşüklükleri sadır olur."
Dedi. imam Muhammed bu hadiseyi el-Asar isimli eserinde şu şekilde rivayet eder: Huzeyfe, Medaia ehlinden bir Yahudi kadınla evlendi. Hz.
Ömer ona yazarak onu boşamasını istedi. O da: 'Ey Emirü'l-Müminin! Haram mı! deyince Hz. Ömer, "Sana ahit veriyorum ki şu mektubumu
elinden bırakmadan o kadını boşayacaksın. Korkarım ki, Müslümanlar sana uyar ve güzellikleri dolayısıyla zirnmi kadınları tercih ederler. Bunda
ise Müslüman kadınlar için fitne vardır." diye yazdı. Bundan Hz. Ömer'in (r.a.) Huzeyfe'yî kitabi olan kadınla bir zarara mebri olarak evlenmekten
men attiği anlaşılmaktadır. Bu zarar ise ya kitabi kadınların ahlak dışı bir harekete bulunmalarından emin olmamak ya da müslüman erkeklerin
kitabi olan kadınlardan emir olmamak ya da müslüman erkeklerin kitabi olan kadınları tercih ederek Müslüman kadınlarla evlenmekten yüz
çevirmeleri kokusudur. Cumhura göre şartsız caizdir.
Şafıilere göre ise bir kayıtla caizdir."1 Şafıilere göre kitabi kadın helal, harbi kadın ise mekruhtur. Kitabi olanla Yahudi ve Hristiyan olan kadın
kastedilmektedir. Yoksa Zebur ya da Şit, İdris ve İbrahim (a.s.)'e verilen sahifelere inananlar kastedilmemektedir. Kitabi olan kadın Yahudi ise,
nesh ya da tahrif edilmesinden sonra Yahudiliğe dedelerinden hangisinin ilk kez girdiğini bilmemesi veya bu hususta şüphe etmesi şartıyla helal
olur. Çünkü o dinin hak din olduğu zaman dedeleri ona bağlı bulunmakta idiler. Durum öyle değilse artık o dinin faziletinin sakıt olması dolayısıyla
helal olmaz. Kadın Hristiyan ise, zahir olan görüş ailesinin bu .dine nesh edilmeden önce girişini bilmesi halinde helal olduğudur.
Ancak ailesi, dedeleri bu dini tahrif edildikten sonrra kabullenmiş ve Hristiyan olmuşlarsa sahih olan görüş evliliğin helal olmayacağıdır. Mu-harref
olmayana bağlı olurlarsa azhar olan görüşe göre helal olur. Hiçbir kayda bağlı olmadan Kitabî olan kadınlarla evliliğin caiz olduğu huşunda ileri
sürdükleri delillerin kuvvetli olması bakımından cumhurun görüşü racihtir. Çoğu fakihlere göre göre Mecusîler, ehl-i Kitap değildir. Daha önce
zikredilen ayette:

"Bizden önce Yahudilerle Hristiyanlara indirilen kitap konuştuğumuz dilde olmadığından onu okumaktan gafilleriz derdiniz. 
[111]

Allahü Teâlâ ehli kitabın iki tarife olduğunu haber vermektedir. Mecusileri ehl-i kitaptan kabul etmemiz halinde bir üçüncü tarife söz konusu
olacaktır. Sonra Mecusîler, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan hiç birine inanmamaktadırlar. Sadece Zerdüştün kitabını okumaktadırlar.
Zerdüşt ise yalancı bir peygamberdi. O yüzden Mecusîler ehl-i kitap sayılmazlar. Hz. Ömer'in Mecusîlerden cizye alınıp alınmaması hususunda;
"Bilmiyorum onalnn hakkında ne yapacağım." Demesi üzerine Abdurrah-man ibni Avf şöyle demiştir: "Rasulullahm "Onlara ehl-i kitaba
uygulananı uygulayın" buyurduğuna şahitlik ederim." Bu onların ehl-i kitap olmadıklarına delildir. Bu hadisi Şafii rivayet etmtiştir.
Samire, Yahudilerden bir taife; Sabie ise Hristiyanlardan bir taifedir, imam Ebu Hanife ve Hanbeliler onların ehl-i kitap olduğunu ve Müslüma-nın
sabie kadınlarla evlenmesinin caiz olduğunu söylemiştir. Çünkü sabi-eler bir kitaba iman eden bir kavimdir. Bunlar Zebur'u okur. Yılduzlara
tapmazlar. Ancak Müslümanların Kabe'yi ona yönelmek suretiyle tazim ettikleri gibi onlarda yıldızları tazim ederler. Ama bazı adet ve inançlarında
diğer ehl-i kitaptan ayrılırlar. Bu ise Yahudi-Hristiyanlarla evlenmede olduğu gibidir. Evliliğe mani değildir.
İmam Muhammed ve Yusuf onlarla evliliğin caiz olmadığım söylerler. Çünkü sabieler yıldızlara tapan bir kavimdir. Yıldızlara tapan, putlara tapan
gibidir ve müslümanların bunlarla nikahlanması caiz değildir. Bunun gerçekten bir fikir ayrılığı olmadığı, ihtilafın, Sabîîlerin mezheplerini telakki
edişe göre oluştuğu söylenmiştir. Sabileri puta tapanlar şeklinde telakki edenler onların iman ettikleri bir puta sahib olduklarını kabul ederler. Hak
olan görüş de budur ve Şafiilerin görüşüne de yakındır. Bu görüş şudur: Samire kadın Yahudilerden. Sabie de Hristiyanlardan inançları
noktasından farklı olursa haram olur. Yoksa helaldir. Hanefilerin hüccet kabul ettikleri Kuduri de kitabında bunu ifade etmiştir: Sabie kadınlarla,
bir peygambere iman edip bir kitapla amel ettikleri sürece evlilik caiz olur. Kitapları olmayıp yıldızlara taparlarsa onları nikahlamak caiz değildir.
Kafir bir kadınının anne babasından biri kitabi, diğeri putperest olursa bu kadınla evlenmek helal olmaz. Çünkü o hâlis kitabî değildir. O helâl
olanla helâl olmayanın evliliği sonunda doğmuştur. Haramın ağır basması yönünden helal değildir. Çünkü helâl ve haram bir araya gelirse haram
helale galebe çalar. (Haram olduğu kabul edilir) m Kitabî; Mecusîlik ya da putperestlik gibi kitabî olmayan bir dine geçerse kabul edilmez,
dönmezse iki görüşten birine göre öldürülür. "Kim dinini değiştirirse onu öldürünüz. hadisinin umumi manası buna delildir. Diğer görüşe göre
öldürülmez. Dövme ve hapisle eski dinine dönmeye mecburidir. Bir müslüman kimsenin Zimmî hanımı kitabî olmayan bir dine geçerse mürted
gibi kabul edilir. Şafii ve Hanbelilere göre iddet esnasında dinine dönmezse Müslüman erkekle olan nikahı fesh edilir. Ama kitabi bir başka kitabî
dine geçerse meselâ Hristiyan Yahudiliğe ya da Yahudi Hristiyalığa geçerse Şafi-ilere göre, ondan cizye alınmaz islamdan başka bir din arasa

ondan [bu din) asla kabul olunmaz. 
[112]

 ayeti buna delildir. Çünkü batıl olduğunu itiraf ettikten sonra batıl bir daha girmiş olacağından kabul
edilmez. Durumu Müslümamn irtidat etmesi halindeki gibidir. Ebu Hanife ve Malik'in görüşüne ve Hanbelilerin iki rivayetinden racih olanına göre
kabul edilir. Çünkü bu takdirde Kitabî olmayan bir dinden çıkmamıştır. Ona itiraz edemeyiz. "Kim dini değiştirirse onu öldürünüz." Hadisinde din
kelimesiyle sadece islâm dini kastedilmektedir. Çünkü şerann da itibar edilen din budur. Bir putperestin Yahudilik ya da Hristiyanlığa geçmesine
gelince: Şafiilere göre kabul edilmez. Onun ancak İslam'ı kabul etmesi gerekir, irtidat eden bir Müslümamn durumu da böyledir. Ondan islamdan
başka bir dini kabul etmek mümkün değildir. Ebu Hanife, Malik ve Hanbelilerin racih olan '" görüşüne göre ise, kabul edilir. Çünkü küfür tek bir
millettir. Zira küfür Allah'ın peygamberlerine (a.s.) indirdiğini yalanlamak demektir. Şafiiler, Malikiler ve Hanbelilerin racih olan görüşüne göre,
kan-koca ikisi birden ya da sadette birisi cinsi ilişkiden önce irtidat ederlerse aralarının ayrılması ve nikahın hemen fesh edilmesi gerekir. Eğer
irtidat cinsi ilişkiden sonra olursa fesih iddet bitimine kadar durdurulur. İddet sırasında tekrar İslam'a dönerlerse nikâh devam eder. Dönmezlerse
irtidat vaktinden itibaren nikah fesh edilir. Koca karısıyla cinsi ilişkide bulunursa bir şüphenin bulunması dolayısıyla had uygulanmaz. Bu durumda
hükmü diğer nikâhlar gibidir. İddet vacip olur. Kadın erkekten önce İslam'ı kabul ederse, erkek de kadın iddetliyken Müslüman olursa ya da birlikte
İslam'a dönerlerse evlilikleri kabul edilir. Biri Müslüman olur, öteki iddet zamanında onu takiben Müslüman olmazsa evlilikleri fesh olunur.
Hanefılere göre, irtidadm sahih olduğu şeklinde bir hükmün verilmesi halinde kan-koca arasında ayrılık vaki olur. "Beni Tağlip, kabilesinden bir
adamın karısı müslüman oldu (Bu kabile Hristiyandı) adam ise kabul etmedi. Hz. Ömer aralarını tefrik etti. İbni Abbas, 'Bu Hristiyan kadın

kocasından önce müslüman olursa kendi nefsi hakkında o karar verebilir." demiştir. 
[113]

Cumhura göre, mürted olmayan kafirlerin nikahlan sahihtir. Müslüman olduklan zaman bu nikahları sahih olarak kabul edilir. Malikilere göre gayri
müslümanlann nikahlan fasittir. Zira onlann nikahları ıslama göre ve şartlanna uymamaktadırlar. Bunun için nikahlanmn sahih olacağına hükm



edilemez. Şafii ve Hanbelilere göre, kadın evlenilmesi haram olan kadınlardan biri olmamak şartıyla evlilik yapılabilecek bir kadınsa o zaman kabul
edilir. Kendi aralannda bir şey kabul etseler biz de kabul ederiz. Eğer kendi aralannda bir şey kabul etmediği takdirde biz de kabul etmeyiz.
Hanefilerin sahih olan görüşüne göre, kadın mahallin mahremiyeti dolayısıyla haram kılınan her nikah caiz olarak vaki olur. Cumhur, akitlerinin
nasıl ve nice yapıldığına itibar edilmeyeceğini müslümanların nikah şartlanndan olan şahit, icap ve kabul sigalan ve benzeri nikahın da
aramayacağını söyler. Kendi haklanndan inandıkları ve yaptıklan şeye cevaz verilir ve islam'ı kabulden sonra da bu haliyle kabul edilirler. Cumu-
run bu görüşü şu neticeleri doğurur. Nafakanın vacip olması talâk sebebiyle iddet bekleme, nesep, miras gibi hususlar vaki olduğu gibi üç talâkla
boşanmış kadının haramlığı gibi Müslümanlara ait evlilik hükümleri bunlar için de sabit olur. Şeriatleri farklı olsa da zimmilerin birbirleriyle
evlenmesi caizdir. Çünkü küfür tek bir millettir. Delilleri;

"Firavunun karısı dedi ki.
[114]

 ayeti ile ve "karısı da odun hamalı olarak.
[115]

 ayetleridir.
Eğer nikahları, fasit olsaydı. Hakikatte "Karısı" diye söz etmezdi. Çünkü nikah Adem (a.s.)'in sünnetidir. Onlar da onun şeriatı üzerindedir-ler. Hz.
Peygamberin "Zinadan değil nikahtan doğdum." hadisinde ifade edilen şey, cahiliye döneminde bir kadının biir süre erkekle gayr-i meşru ilişkide
bulunduktan sonra onunla evlenmesi şeklinde yaygınlaşan bir adeti yasaklamakür. Bu şekilde Hz. Peygamber (a.s.) İslam'dan önceki bütün cahiliye
dönemine ait nikahları nikâh olarak tanımlamıştır. Eğer bu nikâhların fasit olduğunu söylersek bir çok peygamberin nesebine dil uzatmak gibi çirkin
bir durumla karşılaşırız. Ğayran hadisinde ve diğer hadislerde Peygamber (a.s.) İslam'ı kabul ettiği zaman nikahı altında dörtten fazla kadın
bulunanlara onlardan dört tanesini seçmelerini diğerlerini"' boşamalannı emretti. Nikah şartlarını sormadı. Çünkü nikah şartla rından sormak,
araştırmak gerekmez. O (a.s.) batıl olan bir akdi ikrar etmezdi, halbuki onların nikahlarını ikrar etmiştir.
Gayr-i Müslimler bizim mahkemelerimize başvursalar kesinlikle nikahlarını iptal edemeyiz. İslam'ı kabul etmeleri halinde nikahlarını olduğu gibi
kabul ederiz.
Boşanma sebebi olan kusurlar, boşanmaya sebep teşkil eden kusurlar, cinsi münasebete engel olan ve olmayanlar olmak üzere iki kısma ayrılır.
A) Cinsi münasebete engel olan kusurlar: Tenasül uzvunun kesik olması, iktidarsızlık, kadının cinsel organın et veya kemikle kapalı olması veya
cinsi münasebete engel olan bir perdenin bulunmasıdır.
B) Cinsi münasebete mani olmayan kusurlar. Bu kusurlar cinsi münasebete mani olmamakla beraber insan, tiksindiren veya insana zarar veran
hastalıklardır. Bu hastalıklar cüzzam bedendeki alacalık, delilik gibi hastalıklardır. Bu kusurlar eşlere nisbeten üç kısma ayrılırlar.
1. Cüzzam ve beres hastalığı gibi eşler arasında müşterek olanlar.
2. Retka ve karna gibi sadece kadında olanlar.
3. İktidarsızlık ve tenasül uzvunun kesik olması gibi sadece erkekte olanlar. Eşlel arasında ortak olan kusurlar: Eşlerden biri diğerinde delilik,
cüzzam ve beres hastalığı gibi bir hastalığı görürse, kendisinde de bu hastalık bulunsa dahi nikah fesh etme yetkisine sahip olur. Çünkü insan
kendisinde olan bir hastalığa tahammül edebilir. Fakat aynı hastalık başkasında olursa tahammül edemeyebilir. Bu çeşit kusurlar sebebiyle

kocanın, nikahı fesh etme yetkisine sahip olduğunun delili, İbn Ömer'in rivayet ettiği şu hadistir:
[116]

Hz. Peygamber Gıfar kabilesinden bir kadınla evlendi. Zifaf odasına girdiğinde kadının baldırında beres hastalığı gördü ve kadına 'Elbiseni giy,
ailenin yanına dön' dedi. Kadının ailesine de 'Beni kandırdınız1 dedi.
İmam Şafii Hz. Ömer'in delilik ve beres hastalığı nedeniyle nikahı fesh ettiğini rivayet etmiştir. Hz. Ömer'in böyle yapması, ancak Rasulul-lah'tan
duyması veya görmesiyle mümkün olabilir.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Cüzzamlı bir kişiden arslandan kaçar gibi kaçın.
[117]

 İmam Şafii, el-Umm isimli eserinde
şöyle demiştir: 'Cüzzam ve beres hastalığı kocayı karısından tiksindirir. Çünkü hiçbir erkek buhastahklara mübtela olmuş bir kadınla yaşamayı
istemez. Koca, kansında cinsi münasebete mani olan bir kusur gördüğünde nikahı fesh edilir. Meselâ kansında retka veya Karna gören kişi nikahı
fesh edilir. Çünkü nikahın amacı, cinsi münasebette bulunmaktır. Kadın, tenasül uzvu kesik olan veya iktidarsız olan kocasından boşanma hakkına
sahiptir. Maverdi ceb ve anet hastalığından dolayı kadının nikahı fesh etme sahip olduğunda icmia olduğunu söylemiştir. Çünkü bunlar nikahtan
gayeyi ortadan kaldırır. Söz konusu kusurlardan biri nikahtan sonra meydana çıkarsa -ister erkekte, ister kadında bulunsun. İster cinsi münasebetten
önce ister sonra olsun eşlere nikahı fesh etme yetkisi verir. Ayıp ve hastalığın eskiden beri devam edip gelmesiyle nikahtan sonra olması arasında
hiçbir fark yoktur. Her iki durumda da nikahı fesh etme yetkileri vardır. Ancak iktidarsızlık bundan istisna edilmiştir. Bu da kadının nikahı fesh
etme hakkını düşürür. Çünkü iktidarsızlık cinsi münasebetten sonra meydana gelmiştir. Nikahın amacı ise cinsi münasebettir ve burada amaç
gerçekleşmiş olduğuna göre iktidarsızlık bunlardan sonra ortaya çıkar. Bu da (cinsi münasebet gerçekleştikten sonra iktidarsızlığın ortaya
çıkmasıda) Kadının nikahı fesh etme hakkını düşürür. Kadının cinsel organını kapatan et, kemik ve perde gibi engelin ameliyat ile ortadan
kaldırılması mümkün ise, kadın da ameliyata razı olursa koca nikahı feshetmez.
Çünkü nikahın fesh edilme nedeni ortadan kalkmıştır. Tıpkı bunun gibi giderilmesi olan delilik, alacalık, cüzzam gibi hastalıklar tedavi edildiğinde,
nikahı feshetmek yetkisi ortadan kalkar. Nikahtan önce kocada bulunan kusurlar nedeniyle kadının velisinin nikahı fesh etme yetkisi vardır.
Kadının ayrılmayı istememesi hükmü değiştirmez. Çünkü bu kusur nedeniyle kadının velisi de utanmak durumunda kalmıştır. Fakat cinsi
münasebetten sonra kocada meydana gelen herhangi bir ayıptan ötürü kadının velisinin nikahı fesh etme yetkisi yoktur. Çünkü bu durumda örfe
göre kadının velisi açısından utanılacak bir durum meydana gelmiş sayılmaz. Söz konusu kusurlar bilindiğinde, nikah feshedilmek isteniyorsa, bu
hemen yapılmalıdır. Çünkü kusurlar nedeniyle nikahı fesh etme muhayyerliği vardır; eğer taraftarlar bu haklarını kullanmak isterlerse hemen itiraz
edip razı olmadıklarını belirtip sonra da hakime giderek nikahın feshini istemelidirler. Eğer eşlerden biri diğerinin ayıbını bildiği halde sükût
ederse, fesh etme hakkını kaybeder. Fakat ayıptan ötürü nikahı fesh etme hakkana sahip olduğunu bilmiyorsa, fesh etme hakkı düşmez. Koca veya
kadın -Söz konusu kusurlardan ötürü nikahı fesh edemez. Meseleyi kadıya götürüp nikahın feshini istemek mecburiyetindedirler. Eğer söz konusu
kusur, kadının huzurunda tahakkuk ederse kadı nikahın feshine hükmeder. Kocanın iktidarsız olduğu kadının huzurunda sabit olursa, kadı ona bir
sene mühlet vermelidir. Çünkü iktidarsızlığın izale olma ihtimali vardır. Eğer bu bir sene zarfında iktidarsızlık izale olursa mesele kalmaz. Aksi
takdirde kadı nikahı fesh eder. Bunun delili şu rivayettir:
Hz. Ömer, iktidarsız olan kocaya bir yıl mühlet verirdi. Eğer bir yıl içinde düzelmezse, nikahı fesh ederdi. Ayrıca hanıma mehrinin verilmesini ve



iddet beklemesini emrederdi. Diğer kusurlar ikrar veya doktorun şeha-detiyle sabit olur. İktidarsızlık ise ancak kocanın hakim huzurunda itiraf
etmesiyle sabit olur. Eğer, kadı kocaya iktidarsız olmadığına dair delil getirme teklifinde bulunur, koca da bundan kaçınırsa ve kadın da onun
iktidarsız olduğuna yemin ederse, iktidarsızlığı sabit olur. Söz konusu kusurlardan ötürü nikah fesh edildiğinde iki mesele vardır: Fesh.cinsi
münasebetten önce olmuştur. Fesh cinsi münasebetten sonra olmuştur. Eğer feshi cinsi münasebetten önce olmuşsa kadına mehir de muta da
verilmesi gerekmez, çünkü kocadaki ayıptan ötürü nikah fesh edilmişse, nikahı kadın feshetmiş ve bu durumda kocanın mehir ve mut'a verme
yükümlülüğü yoktur. Eğer kusur kadında ise yine kadına bir şey verilmesi gerekmez. Zira feshi onda bulunan bir ayıptan dolayı meydana gelmiştir.
Bu durumda feshi kadın yapmış gibi olur. Eğer fesh, cinsi münasebetten sonra, aki-dde mevcut olan bir ayıptan ötürü gerçekleşmemişse, cinsi
ilişkide bulunan kişi bunu unutmuşsa veya bunun feshe sebep olduğunu bilmiyorsa, kadına mehr-i misil verilmesi gerekir. Eğer fesh cinsi
münasebetten sonra olmuşsa kusur da cinsi ilişkiden sonra meydana gelmişse kadına mehr-i misil verilmesi gerekir. Çünkü mehir, feshe sebep olan
ayıptan önce hak edilmiştir. Koca ayıbını kendisinden saklayan hanımından veya hanımının velisinden mehiri geri almaz. Çünkü nikahın amacı olan
cinsi münasebet zevkini tamamen almıştır.
En doğrusunu Allah bilir.
Çocuk ister kız, ister erkek, ister müslüman, ister kafir olsun baba ve dedesinin iffetini korumakla (onları evlendirmekle) yükümlüdür. Dedesi baba
veya anne tarafından olsa da kafir olsa da çocuk onun mehrini vererek veya vermeyi taahüt ederek, onu evlendirmelidir. Tabii babası için de bunu
yapmalıdır. Çocuğun bunu yapması şu şartlara bağlıdır.
1. Çocuk, mehri verecek kadar zengin olmalıdır,
2. Evlenmeye dedenin ve babanın ihtiyacı olsa yani onlann nefislerinin evlenmeye iştiyakları varsa.
3. Baba veya dedenin evlenmeye ihtiyacı olmalıdır. Baba ve dedesinin iffetli kalıp zinaya düşmemelerini temin etmek için onları, mehirlerini
vererek evlendirmek, nafaka gibi zaruri şeylerdendir. Çünkü zinaya düşmek, insanı helake götüren bir durumdur. Ayrıca bu, babalık ve dedeliğin
hürmetine de aykırıdır. Bu onlarla güzel bir şekilde arkadaşlık yapmak da sayılmaz. Oysa Allah Teala onlarla güzel bir şekilde ilgilenmeyi,
arkadaşlık yapmayı emr etmiştir.

Onlarla (anne ve babanla) dünyada iyi geçin. 
[118]

Kafirlerin kendi aralanndaki nikahlan sahihtir. Bunun delilide dörtten fazla kadınla evli olduğu halde müslüman olan kişilere Hz. Peygam-ber'in
'Dördüncüyü yanında tut. Gerisinden ayni' diye emr etmesidir. Hz. Peygamber onlara nikahlarının durumunu sormamış ve onların eski nikahlarım
sahih olarak kabul etmiştir. Evli olan kafir çift müslüman olduğunda eski nikahlan sahih kabul edilir. Çünkü nikahın batıl olması, dinlerinin ayn
olması halinde söz konusu olur.
İbn Abbas şöyle rivayet etmtiştir:
Hz. Peygamber zamanında bir kişi gelip Müslüman oldu. Ondan sonra da kansı gelip müslüman oldu.
Adam:
Ey Allah'ın Rasulü! Kanm benimle beraber müslüman olmuştu. Onu bana iade et' dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kadını o adama teslim etti."
[119]

Erkek müslüman olur da kadın küfürde daevam ederse ve müşrik değil de ehli kitab olursa nikahlan devam eder. Çünkü ehl'i kitab kadınlarla
evlenmek caizdir. Kocası müslüman olan kadın müşrikse ve iddet süresi geldiği halde müslüman olmamışsa, kocasının müslüman olduğu andan
itibaren nikahlan geçersiz olur. Ancak iddet zamanında müslüman olur da kocası küfürde devam ederse, kadının müslüman olduğu andan itibaren
aralan ayndır. Fakat koca, kansı iddetli iken müslüman olursa, kansı kendisine eski nikahıyla verilir. Koca karısının iddeti bittikten sonra müslüman
olursa, kadın ona verilmez. Bu durumda yeniden nikah akdi yapılması gerekir.
Amr b. Şuab'ın dedesinden şöyle rivayet edilmiştir:

Rasülullah (s.a.v.) kızı Zeyneb'i (kendisinden sonra müslüman olan kocası) Ebu'l-As b. er-Rebi'ye yeni bir Mehir ve yeni bir nikah ile verdi.
[120]

Kadın Müslüman olduktan sonra, iddetini durdurmadan kocası da müslüman olursa, iddette olduğu sürece daha çok kocasının hakkıdır. Maliki Şafii
Evzai, Ahmed ve İshak'ın kavli budur. Mehrin sının: Mehrin en azında ne de çoğunda sınır yoktur. Mal ismi verilen her şey veya malın bedeli olan
herşey mehir olarak verilebilir. Mesela: Bir seccade, bir evde oturmak para, hayvan, elbise, yüzük gibi şeylerin tümünden ister az olsun ister çok
olsun mehir verilebilir. Bunun delili de şu ayettir: (Haram kılınanlar)

Dışında kalan kadınları, zindan uzaklaşmak ve evli yaşamakl maksadı ile malbannızla isteyip (nikahlanmanız) size helal kılındı. 
[121]

Allah Teala şu ayettte malı mutlak olarak zikretmiş, belli bir sınır koymamıştır. Yukarıda Hz. Peygamber'in demirden bir yüzük dahi olsa kadına ver

buyurduğunu nakl etmiştir. 
[122]

Âmir b. Rabîâ'dan şöyle rivayet edilmiştir:
Fezâre oğullanndan bir kadın (mehir olarak) bir çift ayakkabı karşılığında evlendi. Bunun üzerine Rasulullah Nefsinin karşılığı ve hakkın (olduğu
halde) bir çift ayakkabıya mı razı oldun? buyurdu. Kadın 'evet' dedi. Bunu üzerine Hz. Peygamber, nikahı tecviz etti"
Eğer bir eşi boşayip başka bir kadınla evlenmek isterseniz, öncekine (mehir olarak) kantarlarca mal vermiş bulunsanız da o maldan bir şey geri
almayın. Acaba iftira ederek ve açık günahkarlık yaparak mı onu alacaksınız? O verdiğiniz (mehir) malını nasıl alırsınız ki birbirinize katılmış

idiniz ve kadınlar (daha önce) sizden kuvvetli bir söz almışlardı." 
[123]

Ayetten de anlaşıldığı gibi Allah Teala, kocanı kansına kantarlarca mehir vermesine rıza göstermiştir. 'Kantarlarca mal1 çok mal demektir.
Bu da mehirin sının olmadığını gösterir. Fakat mehirin en az 10 dirhem olmasının vacib olduğunu söylemişlerdi. Hz. Peygamber'in kızlarının ve
eşlerinin mehirlerininde 500 dirhem olduğu rivayet edilmiştir. Hz. Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Kadınların mehirlerinii çoğaltmayın!
Zira mehirleri çoğaltmak dünyada lütuf veya Allah katında takva olmasaydı, Ona Peygamber sizden daha evla idi. Oysa Rasulullah'm 12 ükiyeden
fazla mehir karşılığında kadınlardan hiçbirini kendisine ve kızlardan hiçbirini de başkasına nikahladığını bilmiyorum"
Mehirin acele (peşin) verilmesi şart değildir. Mehirin tümü cinsi münasebetten önce de sonra da veya bir kısmı peşin olarak, bir kısmı da tehir



edilerek verilebilir. Ancak mahirin zamanını tayin etmek şarttır. Mehir kadının malı olduğu için kadın zamanını tayin edebilir. Eğer mahir, muacel
ise kendini kocasına teslim etmeyebilir. Değilse buna hakkı yoktur. Çünkü kendisi baştan razı olmuştur. Mahirin, kadının kocası üzerinde bulunan
hakkı olduğu yukarıdaki bahislerden anlaşılmıştır. Şimdi mehirin hangi durumlarda tümünün, hangi durumlarda yarısının vacib olduğunu ve hangi
durumlarda da mehirin tümünün kocanın üzerinde kaldığını beyan edeceğiz. Mehrin tamamını vermek iki durumda vacib olur. Kocaya, hanımı ister
hayızlıyken, ister temizken münasebette bulunduğunda mehirin tümünü ödemek vacib olur. Çünkü yaptığı, akdin karşılığını almıştır. Bunun
bedelini de vermesi gerekir. Şu ayet buna delalet etmektedir:
Öyleyse o kadınların hangisini nikah edip ondan faydalanmış-sanız. (Lezzet almışsanız), onların mehirlerini kendilerine farz (tam) olarak verin.
[124]

Ayettteki istimta kelimesinden maksat, cinsi münasebet ve ondan alman zevktir. Ücretten maksat, mehirdir. Mehire ücret denmesinin sebebi,
faydalanma mukabili olduğundandır. Hz. Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir: 'Bir erkek bir kadınla evlenip de cinsi münasebet kurduğunda mehirin
tümünü vermesi gerekir. Kadın öldüğünde, kocası ister onunla cinsi münasebette bulunmuş olsun, ister olmasın, mehirin tümü vacib olur. Bu
hususta sahabiler icma etmiştir. Eğer koca cinsi münasebetten önce karısını boşarsa, kesilen mehirin yansını ödemesi vacip olur. Şu ayet buna
delalet etmektedir.
Eğer kadınları onlara el sürmeden mehirlerini tayin etmiş olduğunuz halde boğarsanız, onlara mehirin yansı vardır. Ancak onların haklarından

vazgeçmeleri veya nikah bağı elinde bulunan (kocanın) ondan (mehirin tümünden) vazgeçmesi müstesnadır. 
[125]

Mehirinin tümünün koca'dan sakıt olması: Kadının kendisi duhulden Önce kocasından ayrılırsa, mehrin tümü kocanın üzerinden düşer. Mesela
kadın müslüman olduktan sonra nikahı kendisi fesh ettiğinde veya kadın mürted olduğunda veya kocada bulunan bir ayıptan ötürü ayrıldığında veya
koca kadında bulunan bir ayıptan ötürü onu boşadığında, mehirin tümü kocanın üzerinden düşer. Çünkü bu durumlarda mehirin düşmesine sebep
olan kadının kendisidir ve bu yolu bizzat kendisi seçmiştir. Mehr-i misil kadının benzeri kadınlara verilen mehirdir. Bu mehir, Kadının soyuna,
sopuna, güzelliğine göre takdir edilen mehirdir. Mehr-i misil hususunda, kadının en yakın akrabaları dikkate alınır. Bunlar ana baba bir kız
kardeşleri, sonra baba bir kız kardeşleri, sonra kız kardeşleri, sonra halalarıdır.
Eğer kadının yakınları yoksa veya evlenmemişse, anne, teyze gibi akrabaları dikkate alınarak mehir takdir edilir. Çünkü bunlan dikkate almaktan
daha evladır. Eğer anne tarafından da akrabalar yoksa, aynı memleketteki yabancı kadınlar dikkate alınır.
Neseb bakımından eşitlik gözetildikten sonra aşağıdaki vasıflarda da eşitlik göze tümelidir. Yaş, akıllı, güzellik, zenginlik, iffet, dindarlık, takva,
ilim, bakirelik, kendisini farklı kılan diğer vasıflar. Bir kadınla evlenip Mehir tayin etmeden ve onunla cinsi münasebette bulunmadan ölen adam
hakkında kendisine sual sorulduğunda İbn Mes'ud şöyle demiştir. O kadına, kendi seviyesindeki kadının mehrinin benzeri (mehr-i misi) tahakkuk
eder. Ne eksik, ne de fazla hakkında vefat iddeti lazım gelir miras alır.' Bunun üzerine Makıl b. Sinan el-Eşcaî kalkarak Rasûlullah, bizim aşiretin
kadını Berva binti Veîşık hakkında da senin verdiğin hükmün aynını verdi." dedi ve bu şehadetle İbn Mesud (un gönlü) ferahladı. Aşağıda
zikredeceğimiz durumlarda mehr-i misil vacib olur. Nikah fasih olduğunda" Meselâ şahitsiz veya velisiz akd edilen nikahtan sonra cinsi
münasebet olmuşsa, Mehr-i Misil gerekir. Çünkü nikahın şartlarından biri veya birkaçı eksik olduğunda hem nikah hem de tayin edilen mehir fasid
olur ve onların arasını ayırmak da vacibür. Kan-koca mehirin tayin edilip edilmediğinde ihtilaf ederlerse, mehir fesh olunarak mehr-i misil'e
dönüşür. Eğer kan-koca mehirin tayininde ihtilaf edip de kadın 'Bana mehir tayin ettin" derse, Koca da 'hayır etmedim' derse, karı ve koca yemin
ederler. Böylece mehir fesh olunarak, yerine mehr-i misil vacib olur. Yine mehirin miktarında ihtilaf olduğunda da hüküm böyledir. Mesalâ kadın
"iki bin Ura mehir tayin ettin' derse, koca da 'Hayır bin lira mehir tayin ettim' derse ikisi de yemin ederler ve mehir fesh olunarak mehr-i misile
dönüşür. Mehiri, fasid bir şekilde tayin etmek de mehr-i misil'i vacib kılar. Tayin edilen mehirin fasid olmasını aşağıda beyan edeceğiz.
Birinci mesele; Tayin edilen mehir, şarap, domuz, oyun aletleri gibi Seran mal sayılmayan maddelerden olursa, bu mehir fasid olur. Çünkü şeriat
mahirin mal olmasını veya malın bedeli olmasını vacib kılmıştır.
ikinci mesele; Mehir olarak tayin edilen mal, kendisinin olmadığı zaman mehr-i misil vacip olur. Meselâ gasbettiği bir seccadeyi mehir olarak bu
fasid bir mehir olur.
Üçüncü mesele: İki veya daha fazla kadını tek mehirle nikahlayan kişinin nikahı sahih fakat mehiri fasid olur. Bu durumda kadınların herbiri-ne
mehr-i misil vermek gerekir. Çünkü iki ve daha fazla kadın tek mehirle nikahlandığmda, hangisine ne kadar mehir verileceği bilinemez.
Dördüncü mesele: Velisi küçük çocuğu mehr-i misilden daha fazla mal vererek evlendirirse veya küçük -büyük bakire bir kızı iznini almadan mehr-
i misilden daha az bir mal ile evlendirirse, mehir fasid olur ve mehr-i misil vacib olur. Çünkü veli, onlar için en uygun olanı yapmak zorundadır.
Bu yüzden tayin edilen mehir mehr-i misil'e dönüşür.
Beşinci mesele: Reşid olan bakire veya dul kadın, velisine "beni me-hirsiz olarak evlendir' derse, veli de mehirsiz olarak evlendirirse mehr-i misil
vacip olur. Fakat nikah akdi değil, şu halde cinsi münasebet ile vacib olur.
Altıncı mesele: Mehir tayin edilirken mehirin bir kısmının kadının babasına veya kardeşine verilmesi şart koşulduğunda, nikah sahih, mehir fasid
olur ve kadına rnehr-i misil verilmesi vacip olur. Nikah akdi için koşulan şartları üç kısımda beyan edebiliriz.
 
Birinci Kısım:
 
Koşulan şart, nikahın gereklerine uygun olmalıdır. Eğer kadın kendisine nafaka verilmesi veya kumalar arasında kendisine fazla gün tayin edilmesi
hususunda şart koşarsa, koşulan bu şartlar geçersizdir. Bu durumda nikah akdi ve tayin edilen mehir sahih olur.
 
İkinci Kısım:
 
Koşulan şart, nikahın gereklerine aykırı olur da nikahın asıl amacı olan cinsi münasebete mani olmazsa, bu şartlar geçerli olmaz. Meselâ kadın
nikâh akdinde kocasına "Benim üzerime başka bir kadın almayacaksın" derse veya 'Kendisinin geçimini üstlenmemek' şartını koşarsa, nikah akdine
zarar vermez. Fakat şartlar geçersiz olur. Çünkü Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:



Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır." Bu durumda rıza ortadan kalkar.
 
Üçüncü Kısım:
 
Koşulan şart, nikahın asıl amacı olan cinsi münasebete engel olursa, nikah batıl olur. Meselâ kadın akid esnasında 'Benimle cinsi münasebette
bulunmayacaksın' veya 'Nikahtan sonra beni boşayacaksın' diye şart koşarsa nikah batıl olur. Çünkü bu şartı nikahın asıl amacı olan cinsi
münasebete engeldir.
Mut'a: Mut'a Meta kelimesinden türemiştir ve kişinin 'yararlandığı sey' anlamına gelir. Buradaki mut'a'dan maksat, kocanın boşadığı hanımına
verdiği maldır. Kocanın üzerine mut'a şu durumlarda vacib olur. Cinsi münasebetten sonra boşadığı zaman, nikah akdinde mehir tayin edilmezse
cinsi münasebetten önce boşadığı zaman, kocada bulunan bir şeyden dolayı kadının ayrılmasına hükm edildiği zaman, mesela kocanın mürted
olması veya lian yapması durumunda muta vermesi gerekir. Kadınla cinsi münasebette bulunup bulunmaması hükmü değiştirmez. Ancak bu,
mehir tayin edilmediği zaman söz konusu olur.
Kendisiyle cinsi münasebet kurulmadan boşanan kadına, eğer mehir tayin edilmişse mut'a verilmez. Zira bu durumdaki kadın tayin edilen mehirin
yarısını alır. Ayrıca zaten kocasına da bir şey vermemiştir. Söz konusu durumlarda mut'a'nın vacib olduğunun delili şu ayetlerdir:
"Kadınlara yaklaşmadan ve mehirlerini tayin etmeden onları boşarsanız, size bir günah yoktur. Bu (durumdaki) kadınları faydalandırın. Zengin

olan kendi kudretince, fakir olan da kendi kudretince uygun bir şekilde faydalanırsın (boşadığı hanımına birşeyler versin). 
[126]

Boşanmış kadınlar için, uygun bir tarzda faydalandırma (geçimlerini sağlama) vardır. Bu, Allah'ın sakınanlar üzerine bir haktır. 
[127]

Eğer karı-koca arasında mut'a tayin edilmişse, aralarında an-laştıktıkları bu mal ister az, ister çok olsun kadının hakkıdır. Eğer mut'a konusunda
ihtilafa düşerlerse, kadı eşlerin durumunu dikkate alarak muta tayin eder. Bu (durumdaki) kadınları faydalandırın. Zengin olan kendi kudretince,

fakir olanda kendi kudretince uygun bir şekilde faydalandırsın. 
[128]

Boşanmış kadınlar için, uygun bir tarzda faydalandırma vardır. 
[129]

Ancak mut'a'nın otuz dirhemden azı mehrin yarısından da fazla olması müstehabdır. Mut'a'nın meşrutiyenin hikmetlerinden biri, kocasından
ayrılan kadının gönlünü hoş etmek, onun elemini hafifletmektir, Halkın çoğu, mehiri kadının bedeli olarak görüp aşın gitmektedir. Onlar me-hirde
aşın gitmenin, kadının mertebesini ve ailesini taltif etmek olduğunu zannediyorlar. Oysa mehirde aşın davranmak, ne kadını ne de ailesini taltif
etmek anlamına gelir. Mehir kadının evlenmeye istekli olduğuna ve bunu meşru bir şekilde yapmak istediğine delalet eder.
Mehir, aile binasının temel taşlanndan biridir. Aynca bu kişiler, mehirde aşın davranmanın topluma ve evlenen kişilere zaran dokunacağından
hatta toplumsal bir felaket halini alıp bir takım sosyal sorunlara sebep olacağından habersizdirler. Yine bu kişiler Hz. Peygamber'in sünnetine
aykırı davrandıklarından da habersizdirler. Çünkü Hz. Peygamber mehirin az ve kolay olmasını tavsiye ederek bunun berekete sebep olduğunu
belirtmiştir. Mehirde aşın davranmanın sebep olabileceği toplumsal mef-sedetlerin bazılarını şöyle zikredebiliriz: Mehir hususunda aşın davranmak
gençleri özellikle de fakir gençleri evlenmekten uzaklaştırır. Bu durumdaki gençler de şeytana uyarak zinaya düşebilirler. Bu da neseblerin
karışmasına, namusların kirlenmesine, hastalıkların artmasına sebep olur. Gençler zamanında evlendirilirse, bu evlilik onları iffetli kılmaya sebep
olur, ahlak ve dinlerini muhafazada yardımcı olur. Bu durumda toplum günah ve fücurdan korunur. Mehir huşunda aşın davranmak, kadınları
fıtratın gereği olan evlilikten mahrum bırakır. Bunun sonucu olarak da baba evlerinde uykularını kaçıran bir huzursuzluk ve boşluk içinde
bocalamalarında sebep olur. Çünkü kadınlar huzursuzluk ve vesveselerini ortadan kaldıracak bir koca evine ihtiyaç duyarlar. O ev onların sükûnet
ve ihtiyaçlarını karşılar. Fakat baba evinde bu ortamı bulamazlar. Dolayısıyla bu duruma düşmelerinin sebebi de mehir hususunda babalarının aşın
davranmasından kaynaklanmaktadır. Ne var ki kadınların bu durumu, normal bir ortamda, yollarına fesad çıkmadığı zamalarda böyledir. Eğer
yollan uygunsuz bir ortama düşerse, kocasız kadınların çoğunda olduğu gibi hemen fitneye kapılırlar ve toplumu fesada sürüklerler. Helak ederler.
Hz. Peygamber'in mehir husundaki sözlerine kulak veririm:

Evliliğin en bereketlisi, mehir ve nafaka bakımından en kolay olanıdır.
[130]

Nikahın en iyi ve hayırlısı, an kolay olanıdır. 
[131]

Bunun için ticaret amacıyla, şeref göstergesi olarak veya gurur ve kibir nedeniyle talep edilen mehirde hayır ve bereket olmaz.
Enes b. Malikten şöyle rivayet edilmişti: Hz. Peygamber (s.a.v.) Abdurrahman b. Avf in üzerinde san bir boya lekesi gördüde 'Bu nedir?' diye sordu
Abdurrahman 'Ey Allah'ın Rasulü! Ben 5 dirhem ölçüsünde altın bir çekirdek mukabilinde bir kadınla evlendim' dedi. 'Resülullah (s.a.v.) Allah sana

mübarek eylesin. Bir koyunla da olsa düğün ziyafeti ver' buyurdu. 
[132]

Hz. Peygamber Abdurrahman b. AfVa bereket için dua etmiştir. Bereket de 'hayrın çokluğu' demektir. Çünkü evlilikte hayır vardır' ve bu mehrin az
olmasının daha hayırlı olduğu düşüncesini pekiştirir. Acaba bu hususta aşırı gidip de bereketi yok edenlerin durumu nasıldır? Hz. Ömer'in şöyle
dediği rivayet edilmiştir.
"Kadınlann mehirlerini çoğaltmayın! Zira mehirleri çoğalt dünyada kerem veya Allah katında takva olsaydı, ona peygamber hiç kuşkusuz sizden
daha evla idi. Oysa Rasulullah'ın 12 ukiyeden fazla mehir karşılığında kadmlanndan hiçbirini kendisine ve kızlanndan hiç birini de başkasına

nikahladığını bilmiyorum. 
[133]

Sonuç olarak mehide aşın davranmak mekruh mutedil davranmak da mendub'dur. Mehirde mutedil olmak, hem karı-koca için ve hem de toplum
için hayır ve bereket sebebidir. Nikah akdi sahih olarak yapıldıktan sonra, eşlerin üzerine karşılıklı olarak terettüp eden bir takım hak ve vecibeler
vardır. Şimdi onlan burada maddeler halinde belirtmek istiyoruz.

1. Eşlerin her biri diğerinden meşru bir şekilde istifade etmeleridir. Kadınlar sizin tarlamzdır. Tadanınıza dilediğiniz gibi gelin. 
[134]

2. Kadın, kocasına tabii olmalı ve itaat etmelidir. Ayrıca nefsini kocasına teslim etmeli ve onun evinin koruyucusu olmalıdır. Zira Rasûlü kibriya



(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Kadın kocasının yatağını (mazeretsiz) terk ederek gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler.
[135]

Sizin onlar (kadınlar) üzerinizdeki hakkınız, hoşlanmayacağınız kimselere döşeklerinizi çiğnetmemeleridir.
[136]

3. Koca, karısının mehrini vermelidir. Zira mehir, kadının kocası üzerindeki bir hakkıdır. Kadınlara nikah bedenlerini (mehirlerini) müşki-lat

çıkarmaksızm (isteyerek) verin! 
[137]

4. Kadının geçimi kocanın üzerinedir. Tüm müslümanlar, kadının geçiminin koca üzerinde vacib olduğunda ittifak etmişlerdir. (Boşadığınız)
kadınları gücünüz nisbetinde oturmakta olduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onlan darlık ve sıkıntıya sokmak maksadıyla kendilerine zarar
vermeyin. Eğer gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur:

Onların (kadınların) sizin üzerinizdeki hakları da maruf veçhile nzk-landınlmalan ve giydirilmelidir. 
[138]

Nafaka; yeme, elbise ve meskeni kapsamaktadır.
5. Kadınlar arasında adil davranmalıdır.
6. Nesebin sabit olması: Cinsi münasebetten sonra, hamileliğin müddeti içinde doğan çocuklar kadının kocasına nisbet edilir. Hamileliğin en az
müddeti altı ay en fazla müddeti ise dört veya iki yıldır. Bunun için meşru olan her evlilikten doğan çocuklar kocaya nisbet edilir. Nitekim Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur.

Çocuk döşek sahibinindir. Zani'ye de taş (hadd) vardır. 
[139]

7. Miras: Mirasın şartlan tamam olduğundan eşler arasında miras sabit olur. Vasiyetler yerine yerine getirildikten ve borçlar Ödendikten sonra, eğer
çocukları da yoksa, hanımlarınızın bıraktığı malın yansı; eğer çocukları varsa 1/4'i sizindir. Vasiyetlerinizin ve borcunuzun ifa edimesin-den sonra
eğer çocuğunuz da yoksa bıraktığınız malın 1/4 'i eğer çocuğunuz varsa 1/8 eşinizindir. Babası, annesi ve evladı olmadığı halde vefat e-den bir
erkek veya kadının erkek veya kız kardeşi varsa, vasiyeti ve borcu çıktıktan sonra onların herbirine terekenin 1/6'i düşer. Eğer kardeşler birden fazla
iseler, hepsi vasiyet ve borç çıktıktan sonra zarara uğratılmış olmaksızın terekenin 1/3'inde ortaktırlar. Bu, Allah'tan bir tavsiyedir (emirdir). Allah
bilendir ve halimdir. Kim Allah'a Rasulüne itaat ederse, Allah o kimseyi altından nehirler akan cennetlere yerleştirir. O cennetlerde ebedi

kalıcıdırlar. Bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. 
[140]

 kişinin ailesine yaklaşacağı zaman dua etmesi müstehabdır: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Onların biri eşine (cinsi münasebet için) yaklaşmak istediği zaman şöyle dua etmesi 'Bismillah, ya, Allah! Bizi şeytandan uzaklaştır. Şeytanı da bize
ihsan edeceğin çocuktan uzak kıl1 derse şu muhakkak ki kan-ko-canın bu birleşmesinden bir çocuk doğduğu takdirde artık o çocuğa ebediyen

şeytan zarar veremez. 
[141]

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur.
Birinci günün yemeği vacib, İkinci günün yemeği sünnet, üçüncü günün yemeği ise gösteriştir; her kim gösteriş yaparsa Allah da onu (kıyamet

günü) teşhis eder. 
[142]

Velime, birinci günde hak, ikinci günde mâruf, üçüncü günde ise riya ve göslteriştir.
D) Davet, sevgi nedeniyle yapılmış olmalıdır. Eğer korkudan veya o kişiden faydalanmak amacıyla davet yapılırsa, icabet etmek vacib olmaz. Bu
durumda kişi muhayyerdir.

E) Davet sahibi zalim, şeriri ve malını haramdan kazanan bir kişi olmamalıdır. Böyle olan kişinin davetine icabet etmek vacib değildir. 
[143]

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
[144]

Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse, içkilerin dolaştınldığı bir sofrada oturmasın. Davete icabet eden kişinin icabetiyle münkerler ortadan
kalkacak olursa, davete icabet etmek vacib olur. Velime davetine

icabet eden kişinin velime yemeğinden yemesi vacib değildir. Vacib olan sadece orada hazır bulunmasıdır.
[145]

Zira Rasûlü Ekrem şöyle büyümüştür:
İçinizde biri bir yemeğe davet edildiği zaman hemen icabet etsin. Artık isterse yemek yer isterse yemeyip bırakır."
Kadının kocasına itaatsizlik edip isyan etmesi haramdır ve büyük günahlardandır.
Hz. Peygamber şöyle şöyle buyurmuştur:
Koca, hanımını yatağa davet eder de kadın mazeretsiz olarak gelmezse, koca da hanımına dargın olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar o

kadına lanet okurlar. 
[146]

 
Nüşuzun Keyfiyeti:
 
Kadının kocasından imtina etmek, yüzünü ekşitmek, kocasına sert ve kaba davranmak gibi serkeşlik alametleri belirdiğinde kocanın ona nasihat
etmesi, onu Allah'ın gazabından sakındırması gerekir. "Kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete gider." hadisleri hatırlanmalıdır.
 

ELLİ ALTINCI BÖLÜM
 

TALAK
 



(BOŞAMA)
 
Talakın tarifi: Talak lugaten: Bağı çözmek ve serbest bırakmak manasına gelir. Salınmış, bağsız deveye de bu manadan alınarak "nakatün talikün"
denilir. Bağları çözülmüş, serbest bırakılmış esirede 'Esirun mutellakun' denilir. Ancak örfte talak, özellikle manevi olan bağın çözülmesi
anlamındadır ki, bu hususen kadın hakkında kullanılır; "itlak" ise kadın hakkında olmayan "maddi bağın çözülmesi" anlamında kullanılır. İstilahı
manası ise, nikah bağının çözülmesi "talakın" lafzı ile veya benzeri lafızlarla nikah akdinin çözülmesi halı hazırda veya ilerde olmak üzere kendine

mahsus lafızlarla nikah bağını kaldırmak demektir.
[147]

Bu lafızlarla kan ile koca birbirlerinden ayrılmış (boşanmış) olur. Talak: Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an'dan delili şu ayetlerdir:

Boşanma iki defadır. (Bundan sonrası) ya iyilikle tutmak ya da iyilikle bırakmaktır.
[148]

 "Ey Peygamberi Kadınları boşamak istediğiniz zaman

onları (temizlenme) vakitlerinde (ve münasebette bulunmadan) boşayın. 
[149]

Sünnetten delil ise Rasulullah'm şu sözleridir:

Ancak evli olanın talakı sahihtir. 
[150]

Cenab-ı hakkın gazabını en çok celb eden helal talaktır. 
[151]

Hz. Ömer şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.); "Hasayı boşadı. Sonra döndü.
[152]

Bütün müslüümanlar talakın caiz olduğu üzerinde icma etmişlerdir, Akılda bunu destekler. Zira olabilir ki kan kocanın arası bozulur. Evliliğin
devamı faydasız yere kocanın nafaka ve mesken temin etmeye mecbur edilmesi, kadının kötü ve geçimsiz bir ortamda haps edilmesi, devamlı kin ve
adalet bulunması yüzünde sırf zarar ve mefsedet halini alabilir. İşte bu hal, meydana gelen huzursuzluğun giderilmesi için evliliğe son verecek bu
talakın meşru kılınmasını gerektirir. Şu halde talaka ile problemlerinin hali için bir zarurettir. Bir ihtiyacı gidermek için meşru kılınmıştır. İhtiyaç
olmadığı takdirde kesinlikle mekruhtur.
Zira Rasülü Kibariye (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. "Helal olan şeylerden, talaktan daha fazla Allah'ın nefretini celbeden bir şey yoktur." Anne-
babaya saygıda talakı mubah kılan sebeplerdendir. İbni Ömer şöyle dedi: Nikahım altında hanımım vardı. Onu çok severdim. Babamda onu hiç

hoşlanmazdı. Boşanmamı emretti. Kabul etmedim. Bunu Rasulullah (s.a.v.)e anlattı. O da "Abdullah! Hanımını boşa." buyurdular.
[153]

Gayetü'l-Münteha, c. 3, s. 112'de şöyledir:
Hanbelilere göre boşama veya evlilikten men etmesii huşunda -isterse dürüst insanlar olsun- kişinin ana- babasına itaat etmesi vacip değildir. Başta
çocuklar olmak üzere talak çeşitli zararlara sebep olabilir. "İki serden ehven olanı tercih edilir." Kaidesi ile amel edilerek daha büyük ve ağır
zararları defetmek uğruna daha hafif olanlarına katlanır. Lakin dinimiz kocaları sabretme ve hanımın huylanna tahammül etme yönünde teşvik
etmiştir.
Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

Onlara iyilikle muamele edin onlardan hoşlanmazsanız; belki siz bir şeyden hoşlanmazsanız (ama) Allah o hususta pek çok hayırlar yaratır. 
[154]

Mümin koca mümine hanımına buğz etmesini" Onun bir huyundan hoşlanmazsa diğer huyundan hoşlanır. Memnun olur.
[155]

 düşüncesizlikten
veya salağlıktan veya geçici bir sinirlenmeden veya azgın bir istekten ve e-siri olduğu bir arzudan dolayı hemen ve derhal talaka başvuran bazı cahil
insanlann yaptığı gibi en kolay bir nedenden dolayı ilk iş olarak talaka baş vurmaması gerekir. Öyle şeylerle kim yaparsa aynı zamanda islarmn
esasları ve adablarını çiğnemektedir. Bunlar günahtır. Kim öyle şeyler araşırsa onun hakkı tazir ve te'dip edilmesini lazım gelir.
Talak ancak aşağıdaki zikredilecek safhaları uyguladıktan sonra zarure iicabı kullanılacak müstakil olarak bir hükümdür. Bu safhalar Şunlardır: İyi
muamelede bulunuphanımdan gelen üzücü hareketlere sabır ve tahammül edecek, ondfan sonra iyiliğe tasviye, yatağını terk etme daha sonra çok
hafifçe vurma daha sonrada hakem gönderme. Eğer boşanma meydana gelirse, kadın iddetini bitmeden önce ric'at (=donüş) hakkı baki olduğu için
şahidsiz olarak tekrar aynı evliliğe dönmek caizdir. İddet bitmiş ise yine bir nikah akdi ile dönmek caizdir. Bu da birinci veya ikinci talaktan sonra
caiz olur. İşte bu, hesabı yeniden gözden geçirmek, durumları değerlendirip neticelerini düşünmek için tekerrür eden iki mer-heledir. Çoğu zaman
da bu gerçekleşir. Eşlerden her biri pişman ollur. Bazı isteklerden vaz geçer. Bazı ahlakları terk eder. Yalnız ve tek başına bir haya ile, nafaka,
hizmet ve benzeri yeni bir takım yüklerle kendilerine sıkıntı getiren ve baba evine yük olan bir hayat ile karşılaştırıldığında, her istediğini yerine
getiren evlilik hayatının gölgesinde yaşamaya razı olur. Zira iyi ahlaklı birisi olsaydı, kocası boşamazdi, denilir. İşte bu sebeptendir ki istatistikler,
talak verdikten sonra geri dönenlerinin sayısının ayrılma ile neticelenenlerden çok fazla olduğunu gösterir.
 
Talakın Erkeğin Eline Verilmesinin Sebebi:
 
Hanımda nikah akdına taraf olmasına rağmen talak hakkının kadının değil de erkeğin elinde olmasının sebebi evlilik hayatını muhafaza etmek, iyi
düşünülmeden alel lacele bu hayata son verilmesinin ciddi neticelerini önlemektir. Çünkü mehri veren, evin nenimin, nafakasını temin eden erkek
olduğu için genlikle neticeyi o daha iyi takdir eder. Büyük zararlara yol açacak keyfi tasarruflardan daha uzak bulunur. O halde şu iki sebepten
boşama hakkını erkeğe verilmesi kadına verilmesinden daha iyidir: Birde genellikle kadın erkektenn daha duyguludur. Şayet talak hakkına kadın
sahip olsaydı basit bir sebepten dolayı talakı meydana getirebilir. Bir de kadın boşanmadan mali bakımdan zarar görmez. Onun için kadın çabuk
etkilenmesi vesilenirleniivermesi sebebi ile talakı kullanma noktasında temkinli hareket edemez. Erkek razı olursa nikah akdi esnasında kadın. Bu
hakkın kendisine ait olduğunu şart koşabilir ve yine erkek tarafından kendine bir zarar gelirse malının bir kısmını kocasına vermek suretiyle kul,
hakkını kullanarak evliliğe son verme hakkıda vardır.
Aynı şekilde tiksindiren bir hastalık veya kötü muamele veya kocanın kayb olması veya haps edinilmesi veya nafaka temin edmemesi gibi bir
sebeple mahkeme yoluyla nikah akdini ffesh ettirme hakkı da vardır.



Talak nikah düğünü çözmektir. Nikah düğümünü çözen kadının kocasına mutalhk (boşayan) kocanın kadmada mutallaka (boşanan) denir. Talak,
sarih ve kinaye olmak üzere ikiye ayrılır.
1.  Sarih boşama: Boşamadan başka bir mana taşıma ihtimali olmayan sözlerle yapılan kelimelerdir. Bu açık sözler; Talak, firak ve serah olmak
üzere üç kelimedir. Bu kelimelerle veya başka dildeki karşılığıyla yapılan boşama sarih boşamadır. Örneğin: Bu üç kelimenin Türkçe karşılığı
sırasıyla; boşamak, ayrılmak ve salmak sözleridir. Şu halde bir kimse bu sözlerini kullanarak karısına; "seni boşadım.", "senden ayrı oldum" veya
"seni saldım" derse, bu sözlerle sarih ve açık boşama meydana gelir. Yani boşamaya niyet etmezse de karısı ondan boş olur. Eğer koca desekii ben
bu sözlerle boşamayı kast etmedim. Onun iddiası kabul olmaz.
2. Kinayeli boşama: Hem boşama ve hemde başka mana taşıma ihtimali olan kelimelerden biriyle gelen sözlerdir. Bu sözler pek çoktur. Örneğin:
Enti haliyyetun (sen benden halisin) enti beriyyetun (sen benden berisin) enti bettetun (aramız kesiktir) izhebi heysu şi'te {dilediğin yere git)
ilhekibi ehlike (ailenin yanına git) halbuki ala ğaribiki (yuların omuzun-dadır. Yani serbestsin) a'zibi (benden uzaklaş) enti aleyye haramın (sen
bana haramsın) gibi kelimelerin tümünün boşanmaya delalet etmesi kinaye yoluyladır. Zira bu kelimeler boşanmaya delalet edebileceği gibi, başka
manalara da delalet eder.
 
Kinayenin Meşruluğu:
 
Hz. Aişe'den rivayet edilen şu hadistir:
Cevn kızı (umeyme), Rasulullah (a nikah olunup) huzuruna girdiril-diği ve Rasulullah da ona yaklaştığı zaman senden Allah'a sığınırım! dedi.

Bunun üzerine Rasulullah ona 'sen, şanı büyük Allah'a sığındın. Artık ailenin yanma git!' buyurdu. 
[156]

Hz. Peygamber 'ailenin yanına git' demesi. Kinaye duyla boşamanın meşruiyetine delildir. Boşama eğer serih bir lafzla yapılırsa kesinlik ne kadar
onunla beraber niyet olmazsa da dahi yine boşama meydana gelir. Sarih boşama, boşamadan başka bir manaya gelmeyen sözlerdir. Bu da üç
kelimedir. Talak, firak ve serahtır. Her üçüde talaka delalett ettikleri keşi-indir.
Zira yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de bu manada kullanılmıştır:
Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman (tallaktumü) onları (temizlenme) vakitlerinde (ve münasebette bulunmadan) boşaym, aynı
zamanda iddetlerine doğru boşayın ve iddetinide sayın, Ey Peygamber, hanımlarına şöyle söyle:

Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız. Haydi geliniz sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim.
[157]

 veya "güzellikle onlardan ayrılın

(=Farikü)" 
[158]

Kinaye lafızlarla boşamaya niyet şarttır. Örneğin: Enti Aleyye hara-mun (sen bana haramsın) gibi sözlerle boşama kesinikle gerçekleşmez. Bunun
delili ise şöyledir: Tebük gazvesine katılmayan ka'b bunu Malik'e Hz. Peygamber, hanımından aynlması için haber gönderdiğinde Ka'b Malik
gelen haberciye (Huzeymeye) şöyle sordu: "Karımı boşayacak mıyım, yoksa ne yapacağım?", "Hayır boşama! Yalnız ondan ayrı dur. Hanımına

yaklaşma!" Bunun üzerine kanma 'Haydi babanın yanma git. Allah bu iş hakkında hükmünü verinceye kadar orada kal' dedim" 
[159]

Bu hadis, boşanma niyeti olmadan söylenen kinaye lafızlarla boşanmanın tahakkuk etmediğine delalet eder. Daha sonra Allah Teala ka'b bunu
Malik ve iki arkadaşını affetiğini bildirince, yeni bir nikaha gerek duymaksızın hanımını geri getirmiştir. Ka'b b. Maliik boşanmaya niyet etmediği
için bu sözlerle boşanma gerçekleşmemiştir.
Şafii ve Hanbelilere göre talakın -boşanmanın rüknü beştir. Talakı veren- Mu talik- boşayandır. Sığa (söz) mahal, velayet ve talak kasdı bulunmak,
talak lafzını tekrar eden fakihin, bunu isterse kendinden olsun-Nakl eden kişinin talakı sayılmaz.
 
Talakın Hükmü:
 
Hanefilere göre talak vermek mubahtır. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Kadınları boşadığınız zaman.. Size günah değildir.
[160]

 gibi ayet'i kerimeler mutlak gelmiiştir.

Onları iddet vakitlerinde boşayın. 
[161]

Rasulullah (s.a.v.) de, Hz. Hafsayı hangi bir kötülük şüphesi ve yaşlılık bir sebebi olmadığı halde boşadı. Ashab-ı Kiram bunu yapmışlardır. Hz.
Ali'nin oğlu Hz. Hasan çokça evlenmiş ve boşamıştır. "Allah'a en sevimsiz olan helal talaktır." Hadisinde ki "helaldan maksad ise " yapılması
lazım olmayan fiil demektir. Bu ifade mubah, mendub vacib ve mekruh manalarını de içiine alır. Şu halde "Onun sevilmeyen istemeyen şey olması
helal olmasına engel değildir. Zira aynı zamanda helal bir şey mekruh olabilir. Mekruh islami ölçülere göre sevilmeyen bir şey demektir. Eğer kişi
hanımını boşarsa gönlü ona bağlı olacağı veya bir başkasıyla evlenemeyeceği için -zinaya düşeceğini bilirse, o zaman kadının boşaması haramdır.
Hayız veya nifas halinde iken veya temiz halinde fakat beşeri ihtiyacını tatmin ettikten sonra boşarsa yine boşaması haramdır. Mekruh olan haller:
Kişi evli kalmakta istekli ise veya neslinin çoğalmasını temenni ediyorsa hanımıyla kalması onu herhangi vacip ibadeti yapmaktan alı koymuyorsa
ve hanımından ayrıldığı zaman zinaya düşme korkusu yoksa bu halde hanımını boşaması mekruhtur. Talakın vacip olduğu haller: Hanımı üe
kalmasının kendisini nafaka ve diğer hususlarda harama düşereceğini kesin olarak biliyorsa talak vacip olur. Bunun gibi ile yapan yani dört ay
hanımına yaklaşmamak üzere yemin eden kişinin dört ay bekledikten sonra eğer -münasebette bulunarak dönmemişse boşaması vacip olur. Talakın
mendup veya müstahap oldluğu halleri kadının ağzı bozuk olsa, beraber kalmaya devam ederlerse erkek kendisinin harama düşeceğinden korkarsa
o zaman boşaması mendup ve müstahaptır. Genel manada kaıdn namaz kılmamak gibi Allah'ın farz hukukunu yerine getirmekte ihmal gösteriyorsa
boşamak müstahaptır. Kocası bu haklan yerine getirmesi için onu icbar edemez. Yine aralannda huzursuzluk çıkması gibi kadınınn zıt gitmesi
hallerinde de zarann giderilmesi için boşamak müstahaptır veya ifetsiz bir kadın ise erkeğin bunu tutması münasip olmaz. Çünkü bu hal onun
dininde de noksanlığa sebep olur.
 



1. Mutallıkın = (Boşayanın) Şartlan:
 
Bu mezheplerin ittifakıyla talak ve kecek kocanın mükellef (yani akil ve baliğ) olması ve kendi isteği ile yapan bir kişi olması şarttır. Aynca Ma-

likilere göre müslüman olması, hanbelilere göre talakın ne olduğunu düşünebilen bir kişi olmasıda şarttır. 
[162]

Buna göre koçanından başka birinin, mümeyiz olsun olmasın çocuğun talakı sahih olmaz. Hanbelilere göre talakın ne olduğunu düşünebilen
mümeyyiz çocuğun isterse on yaşından küçük olsun talakı geçerli olarak saymışlardır. Örneğin: Hanımın kendisinden ayrılacağını, onu boşadığı
zaman kendine haram olacağını bilmesi yeterlidir. Çocuğun talak huşunda başkasını vekil tutması, başkasının bu hususta vekaletini kabul etmesi
sahihtir. Fakihlere göre velinin, çocuğun veya delilin rağmma klarşılık almadan boşama yapması sahih değildir. Zira boşama zarardır. Fukuhanın
çokluğuna göre: Bir adam, kansmı boşamak için aklı eren bir çocuğa vekalet verir. Çocukda bu vekalete dayanarak kadını boşarsa, geçerli sayılır.

Sahih olan da budur. 
[163]

Vekalet veren adam bu işe ehildir. Dolayısıyla geçici olarak çocukta onun vasıtasıyla ehil sayılıyor:
 
Deli ve Medhuşun Talakı:
 
Delinin talakı geçerli olmaz. Baygında böyledir. Medhûş: infial halinde olup ne söylediğinin ne yaptığının farkında olmayan veya aşırı korku,
üzüntü veya sinirlenmeden dolayı bu infiali söz ve hareketlerinin çoğunda arıza meydana gelecek dereceye gelen kişidir. Bu kişinin talakıda
geçersizdir. Zira hadisi Şerifte "İğlak halinde talak yoktur." buyurulmuştur. İğlak cinnetten ve aşırı sinirden veya aşın üzüntüden dolayı idrak, kasd
ve şuur kapısını kapatan her şeye iğlak denilir.
Akıl ve buluğ şartının delili şunlardır: "Çocuk ve delinin talakı hariç her talak sahihdir." Üç şahıstan kalem kalkmıştır. Bulûğa erinciye kadar
çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, kendine gelinceye kadar deliden "Zira talak kamil bir idrak ve tam bir akıl isteyen bir tasarruftur. Çocuk ve
delide ise bunlar tam olarak bulunmaz. Zira talak aleyhte bir tasarruftur. Çocuk mümeyyiz dee olsa veya veli geçerlide saysa çocuk buna malik de‐
ğildir. Fakat Hanbeliler isterse on yaşından küçük olsun yukanda geçen "baldın tutanın talak sahihtir." Bunaklığı aklına galebe çalan bunakın talakı
hariç herkesin talakı geçerlidir." Hadislerinin umumi gereğince sabi mümeyyizin talakını geçerli saymışlardır.
Hz. Ali "nikahı (küçük yaşta evlendirdiğiniz) çocuklardan saklayın" buyurmuştur. Buradan anlaşılan şey 'gizlemenin faydası boşamamalan
olduğudur. Zira bu, talakın mahaline isabet eden aklı başında bir insanın boşamasıdır. O halde baliğ kocanın talakı gibi geçerli olur. Kızgın kişinin
Talaki: Bir kişi aşırı derecede sinirlendiği zaman talaki geçerli sayılmaz. Örneğin: Ne yaptığının ne söylediğinin farkında olmayacak derecede kızan
veya sözlerinde ve hareketlerinde tutarsızlık olacak derecede sinirlenen ki-Şmin talak sahih değildir. Bu halin kendisinde nadir görülmesi şarttır.
Ki-Şi ne söylediğinin şuurunda olsa o zaman talaki geçerli olur. Kişiden sadır olan her talakta çoğu zaman bu hal görülür. Zira sinirli insan bu halde

kendinden sadır olan dinden çıkma, adam öldürme, haksız yere başkasının malını alma, boşama ve baaşka söz, hareketlerinden sorumludur.
[164]

Birsam (sanrı) hastalığına yakalanmın talakı geçerli değildir. Bu hastalık ruhi bunalıma benzer bir hastalıktır. Zaman zaman insan dengesini
kaybeder ve kendinden geçebilir. Bu durumda ağzından boşamayla ilgili bir söz çıkacak olursa, talakı geçerli değildir. Zira bu halde boşamaya ehil
değildir.
 
Sarhoşun Talakı:
 
Bilerek ve iisteyerek içki içmesi, yahut Hanbelilerden başka cumhura göre hiçbir zaruret ve ihtiyaç olmaksızın uyuşturucu alması sonucu sarhoş
olması, gibi, dört mezhepte tercih edilen görüşe göre bir cceza olmak üzere onu bu isyandan caydırmak için talakı geçerli sayılır. Zira o bu
uyuşturucuyu hiçbir zaruret olmadan kendi isteği ile almıştır. Hanefiler-den Züfer, Tahavi ve Ömer bin Abdulaziz'e göre kasıt, şuur ve tam irade
kamilen bulunmadığı için sarhoşun talakı sayılmaz. Zira sarhoş da deli gibi aklı gitmiştir. Tehdit altındaki kişi gibi irade yoksunudur. Onun için o-
nun sözü şer'i bir hükmü yokotur. Sarhoşluğun ayın bir cezası vardır ki o da had'dir. Bunun için başka bir ceza ilave etmek caiz değildir.
"Hz. Osman ve Ömer bin Abdulaziz'e göre kasıt şuur ve tam irade'i kamil kendisine bulunmadığı için sarhoşun talaki sayılmaz. Zira sarhoş da deli
gibi aklı gitmiştir. Tehdit altındaki kişi gibi irade yoksunudur. "İbni Abbas" sarhoşun ve tehdit edilen kişinin talakı caiz değildir. "Hz. Ali" Bunağın

talakı hariç her taluk geçerlidir." demiştir.
[165]

Cumhura göre müslüman gibi gayri müslimin talakıda geçerlidir. Zira o da şeriiatın ahkamıyla mükelleftir. Malikilere göre kafirin Taliki geçerli
değildir. Talakın sahih olması için islam şarttır. Mürtedin talakı: Zifaftan sonra olsa vermiş olduğu talak mevkuftur. Kadının iddetip içinde tekrar
İslama dönerse geçerli olur. İddeti içinde müslüman olmazsa veya zifaftan evvel irtidat etmiş olursa talakı hükümsüzdür. Zira talakdan evvel din
farkı sebebiyle o nikah fesh olunmuştur.
 
Sefihin Talakı:
 
Hacir altındaki sefihin talakı -eğer baliğ ise- velinin izni olmasa dahi bütün mezheplerin ittifakıyla talakı sahihtir. Zira hacir ancak mali
tasarruflarda olur. Başka şeylerde değildir. Talakın sahih olması için rüştde şart değildir. Şiadam imamiyye ve Ata'ya göre sefihin talaki velinin
iznine bağlıdır.
 
Mükrehin = (Tehdit Edilenin) Talaki:
 
Cumhura göre mükrehin talakı sahih değildir. Zira onun talak kastı yoktur. O sadece bu tehditi savuşturmayı kast etmiştir. Kendi iradesiyle boşamış
olmalıdır. Zorlaman bir kimsenin boşaması ancak şu şartlarla beraber olursa o zaman sahih olarak kabul edilmez.



1. Hasız olarak zorlanan kişinin boşaması sahih değildir. Eğer kadına zarar verdiğinden dolayı haklı bir sebeple boşamaya hakim tarafından
zorlanırsa, bu talak geçerli olarak kabul edilmiştir.
2. Boşamadığı takdirde ölümle, herhangi bir yerini kesmekle ve çok şiddetli dövmekle tehdit edildiği takdirde boşama geçerli olmaz. Şerefli ve karlı
hatırı sayılır bir kişinin hafifçe dövmekle tehdit edilmeside zorlama hükmüne girer ve durumdaki kişinin de boşaması sahih olarak kabul edilmez.
3. Zorlayan kişi, onu tehdit ettiği şeyi yaparak güçte olmalıdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Zorlama altında ne boşama geçerli olabilir. Ne de (köle ve cariye) azat etmek. 
[166]

Ümmetimin yanılmasını. Unutmasını ve zorladığı şey (in günahın) ı Allah Teala ajjetmiştir. 
[167]

4. Zorlanan koca söylemesi istenilen sözden fazlasını söylememeli-dir. Örneğin: hanımım bir defa boşaması için zorlanan kişi veya hanımını
boşaması için zorlanan kişi, söylenilenden fazla olarak iki defa veya üç defa boş arsa talak, (boşaması) geçerli olur. Zira söylemesi için zorlanan
sözden fazlasını söylemiştir. Hanefilerin re'yine göre mükrehin talakı geçerli sayılır. Zira o şakadan söyleyen gibi gelecek neticeye razı olmasa da
talak vermeyi kasd etmiş demektir. Şaka ile söyleyenin talakı ise geçerlidir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Üç şey vardır ki (onların) ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah talak ve (bir veya iki talakla boşadığı karısına) ricattır. 
[168]

Geçen meselelerden anlaşıldığına göre talak hakkı -akıllı ve baliğ olmak şartıyla- ancak kocanındır. Karı Talak hakkına malik değildir. Fakat koca
ona vekalet verirse veya ona havale edrse o takdirde talak verebilir. Zaruret icabı özel durumlar hariç hakimde talak verme hakkına sahip değildir.
 
2. Kasıt = (Niyet) Talakta Kasıt İttifakla Şarttır:
 

Bu, kişinin talak niyeti olmasa dahi (talak) sözünü ifade etmesidir. 
[169]

Buna göre talak lafzını tekrar eden hocanın talak nakleden kişinin nefsi için veya başkalar için talak geçerli olmaz. Zira manasını kast etmemiştir.
Bilakis o öğretme ve nakletme kasdiyle söylemiştir. Bunun gibi arapça bilmeyen bir kişinin talakın ne demek olduğu bilmeyen sadece kendisine
"talak" sözünün söylettirilmesi ile hanımı boş olmaz. Yine uyuyan ve günah olmayan mubah bir sebeple aklı giden kişinin talak sözünü
söylemesiyle hanımı boş olmaz. Zira yukarıda geçen hadiste geçtiğine göre üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisi de uyuyan kişidir. Zira
bunda kasıd bulunmamaktadır. Onun için uykuda kalktıktan sonra veya
ayıldıktan sonra ben bu talakı kabul ettim ve beğendim yine bu talak kabul edilmez.
Hazıl (şaka yapanjın talakı: Hazil, sözün manası değil sadece lafzını kasd eden kişidir. Laib (işi oyuncak haline getiren) hiçbir şey kasd etmeyen
kişidir. Örneği, bir hanımın alay ve istihza sadedinde kocasına "boşa" deyip onunda yine aynı minval üzre "boşandım" demesi bu bölümdedir. Bir
perde arkasında bulunan veya karanlıktan bir kadına yabancıdır. Zan-nı ile "Seni boşadım" dese o da hanımı olsa bu da laib gibidir. Hüküm olarak
bunların hepsinin talakı olur. Zira hazil ve laibin her biri -talakin meydana gelmesine razı olmuşsa da- bu sözü isteyerek ve kasd ederek söylemiştir.
Talak vaki olmaz. Zanında dolayı boşanmanın meydana gelmesine rızasının olmasının, zanındaki bu yanılmasının boşanmanın meydana
gelmemesine bir tesiri olmaz. Bunun delili yukarıda geçen "üç şey vardır ki ciddisi de ciddi şakasıda ciddidir. Nikah, talak ve ric'at" hadistir.
Bir rivayette azad, diğer rivayette ise yemin lafzı geçmiştir.
Hz. Ali" üç şeyle oyun olmaz: Talak, azad ve nikah" demiştir. Zira hazil talakın sebebi olan 'Talak" = boşama lafzını söylemiştir. Hükümle-nn,
sebepleripne bağlı olarak heman var olması akdi yapana değil şeriat sahibine aittir. Hata edenin dili sürçenin talakı: Bu talak sözünden başka bir söz
söylemek isteyip de dili sürçen ve asla kastı olmadığı halde Örneğin: Tahır veya Talibet yerine "talak" sözünü söyleyiveren kişidir. Bu sözün
hükmü: Şafıilere göre kastı olmadığı için talakı geçerli değildir.
Hanefî, Maliki ve Hanbelilere göre bu kişinin talakı, fetva olarak da tava olarak da talakı vaki olmaz, (yani kişi ile Allah arasında vaki olmaz.) Fakat
mehkeme nazannda vaki olur. Hazil ile hata eden arasındaki farkın sebebi: Hazilde "talak" sözünü söyleme kasdı cardır. Bu yüzden dinin hü-
kümlerinii oyuncak haline getirmesine meydan verilmemesi için cezayı hak etmiştir. Hata ve yanlış edenin ise aslında talak sözünü söyleme kastı
yoktur. Bunun için cezayı hak etmiş olmaz ki talak vaki talakı vaki olduğuna hükmedilmesin.
 
3. Talakkm Mahalli veya Üzerinde Talak Vaki Olan Kişi:
 
Talak kadın üzerinde cereyan eder. Kadının bu talaka mahal olması için zifaftan önce de olsa bilfiil mevcud olan sahih bir evlilik halinde olması
veya dönüşü mümkün olan bir talakın iddeti içinde bulunması şarttır. Zira ric'i talakta iddet sona ermedikçe evlilik bağı devam eder. Eğer kadın
beynünet'i kübranın (=dönüşü olmayan bir talakın) ardından iddet bekliyor ise bu esnada onun üzerinde ikinci bir talak vaki olmaz. Zira koca talak
konusunda bütün hakkını bitirmiştir. Çünkü koca üç talaktan başka talaka sahib değildir. Onun için bu noktada talak manasız ve faydasızdır. Eğer
kadın beynünet'i suğra, yani yeni bir nikah akdi ile dönüşü mümkün olan bir talakın iddetini bekliyorsa -Hanefilerden başka- cumuhura göre onun
üzerine yine başka bir talak cereyan etmez. Zira talak'ı bain ile evli lik bağlan kopmuştur. Onun için bu kadın talaka mahal olmaz. Hanefilere göre
ise nafakasının koca üzerine vacip olması, evinde oturması, bu esnada kadının bir başka erkekle evlenmesinin caiz olmaması gibi bir takım evlilik
hükümlerinin devam etmesi sebebiyle, iddet esnasında koca bir başka talak daha verebilir. Dolayısıyla bu kadın talaka mahal olur. Zira bu hükmen
evlidir. Eğer evlilik Fasit ise veya hangi çeşidi olursa olsun kadının iddeti bitmiş ise onun üzerinde bir başka talak vaki olmaz. Hatta talak iddetin
bitişine bağlanmış dahi olsa, mesela, hanımına "sen iddetini bitirdiğin gün boşsun" dese bu talak vaki olmaz, kadın zifaftan ve halvetten (başbaşa
kalmak) önce boşansa onun üzerine iddet vacib değildir. Zira yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendilerine dokunmadan (cinsi ilişkide bulunmadan) onları boşadığıniz zaman sizin için

üzerlerine sayacağınız bir iddet (süre) yoktur. 
[170]

 ve talak bain talaktır.
Hanefilere göre bu kadın üzerinde ikinci bir talak vaki olmaz. Kişi henüz zifafına girmediği, başbaşa kalmadığı hanımına "sen boşsun, boşsun



boşsun" dese sadece bir talak vaki olur. Zira kadın birinci "boşsun" ile kocasından koptu ve yabancı oldu. Dolayısıyla diğer talaklar vaki olmaz.
Safirlerin görüşüde budur. Zira onlar şöyle der: Yukarıdaki sözleri henüz zifafına girmediği hanımına karşı söylerse her halükarda bir talak vermiş

olur. Zira o kadın birinci talak ile ayrılmıştır. Bu sebeple sonrakiler vaki olmaz. 
[171]

Maliki ve Hanberlilere göre peşpeşe gelen bu sözler ile üç talak vaki olur. Zira bu birleşik olmasını gerektirir. Bu sebeple koca üçtalakı birden
vermiş sayılır. O halde üçü de o hanım üzerinde veki olur. Sanki koca şöyle demiştir. "Sen üç talakla buşsun" veya "yanında iki talak daha olan bir
talakla buşsun" demiş sayılır. Ancak ikinci ve üçüncü ile daha Öncekini tekid etmek estemiş ise Maliklere göre mahkeme bunu bir yemin ile kabul
eder. Diyaneten (Allah ile kul arasında) ise yeminsiz kabul edilir. Kadının bazı azalarını boşamak veya talakın bir parçasını vermek koca talakı
kadının tamamına izafe ederse, Örneğin: "Sen boşsun" veya "seni boşadım" dese ittifakla talak geçerli olur.
Hanefilere göre: Koca talakı kadının tamamı İfade edecek bir uzvuna izafe etse yine boşanma vaki olur. Örneğin: Ruhuna, cesedine, boynuna,
bedenine, ayak ve ellerine, başına, yüzüne, kalçasına izafe etse ve yansı, ondan biri, üçte biri gibi her tarafına şamil olabilecek bir oranda izafe etse
talak gerçekleşir. Zira kadının bir kısmı boşanmış bir kısmı nikahlı olması kesinlikle olmaz. Talakı ele isafe etse boşanmış olmaz. Ancak böyle bir
talak yaygın değilse, parçasını zikr edip tamamını kast etmek suretiyle mecaz niyetiyle olursa talak gerçekleşir. Yaygın haldeyse mecaza niyet
etmesine gerek yoktur. Boşanır, ayağa, saça, burnuna, baldıra, uyluğa, sırta, karnına, dile, kulağa, ağıza, göğüse, çeneye, dişe, tükrüğe, tere,
göğüslere ve kana izafe etmekde talaki ele izafe etmek gibidir. Çünkü "el" söylenerek insanın tamamı kasd edilmez. O halde mesela "elin boş olsun,
ayağın boş olsun" gibi bir ifade talak geçerli olmaz. Altıda biri, dörtte biri, yarısı gibi isterse binde bir olsun örneği: Sen bir talakın binde biri kadar

boşsun demesi gibi- boşanmayı talakın bir parçasına izafe etse geçerlii olur. Zira talak parçalanmaz. 
[172]

Safilere göre eğer bir kişi talakı bir cüzüne izafe öderse geçerli olur. Örneğin: Eline veya ayağına veya herhangi bir uızvuna izafe etse -isterse
mecazen söyleme niyeti olmasın- Hanefilerin tersine Şafiilerde talak geçerli olur. Sanki "Senin dörtte birin veya bir kısmın veya bir cüzün ve saçın
veya tırnağın boş olsun" demiş gibi oluyor.
Mezhepte en kuvvetli kavle göre "kanın boş olsun" söylemekte aynıdır. Zira talak parça parçaya ayrılmaz. Vücuttan çıkan ter, idrar ve tükrük gibi
atık maddelere talak izafe etmek geçerli olamaz. Yine bunun gibi süte ve meniye talak izafe etmekde geçerli olamaz. Zira bunlar kadının bir
parçası gibi yaratılıştan ondan ayrılmaz bir parça değildir. Kesinlip kopmuş olan eli için senin elin boş olsun dese en kuvvetli görüşe göre yine
talak geçerli olamaz. Zira artık o el vücuttan ayrılmıştır. "Sen biraz boşsun" derse, boşanma meydana gelir. Zira talak parçalanmaz.
Malikilere göre Talakı kadının yansına veya üçte birine veya altıda birine veya her hangi bir uzvuna izaf etse talakı geçerli olur. Hanbelilere göre de
Talakı kadının "elin veya kanın veya parmağın veya başın boş olsun" gibi kadının bir parçasını tam bir talak olduğuna ittifak etmişlerdir. Talakı,
kadının bir uzvuna bazı cüzlerine izafe etmekden ise ihtilafları vardır. Hanefilerin cumhuruna göre el, ayak, parmak gibi kadının tamamını ifade
etmeyecek uzuvlara izafe edilirse talak geçerli olmaz. İmam Malik, Şafii Ahmed ve İmam Züfere göre ise geçerli olur. Kocanın talakı kendine izafe
etmesi: Hanefi ve Hanbelilere göre bir kişi hanımına "Ben senden boşum" dese talaka niyet etmiş dahi olsa -talak geçersiz olur. "Ben senden
ayrıyım artık" veya "Ben sana haramım" dese ve aynı zamanda talakın ni-yetide getirse, bu söz Hanefilere ve Hanbelilerdekii iki görüşten birine
göre boş olur. Zira talak, bağı kaldırmak içindir. Bağ ise kadında olup erkekde değildir. Bunun için birinci misalde kadın boş olmaz. Zira erkek
talak, mahalline izafe etmemiiştir. Onun için bu söz hükümsüz-kalır. Fakat "ben senden ayrıyım" sözü irtibatı kesmek, "ben sana haramım" sözü de
helalliğini kaldırmak içindir.
Bu iki söz kan-koca arasında müşterektir. Onun için bu sözlerin hem kadına hem mde erkeğe nisbeti sahihtir. Talak ancak kadına nispeti bulunursa

sahih olur. 
[173]

Maliki ve Şafiilere göre: Bir kişi "Ben senden boşum" dese-eğer bu sözle kaıdnı boşamayı niyet etmişse -boş olur. Zira kadın bağlıdır. Koca ise bağ
mesabesipndedir. "çözmek" tabiri "bağlı" olan şeye nisbet edildiği gibi "bağ" ada nisbet edilir. Örneğin: "Filan bağlı kişiyi çözdü" denildiği gibi
"bağını çözdü" de denilir. Talaka niyet etmemiiş ise boş olmaz. Zira bu söz muhalli olmayan şeye nisbet edilmesi ile bu babda sarih olmaktan
çıkmıştır. O halde bunda da kinayeli sözlerde şart koşulan "talak verme niyetinin" bulunması şarttır. Bunun gibi "Ben senden ayrıyım" dese diğer
kinayeli sözlerde olduğu gibi bunda da talak niyetinin bulunması şarttır. Şu halde "boşanma" olsun ister "ayrılma" sözü olsun niyet bulunursa talak
gerçekleşir.
 
4. Şafii Ve Hanbelilere Göre:
 
Talakın mahalli hanımdır.
Şafii, Hanbeli ve Zahirilere göre: Yabancı bir kadınakarşı "sen boşsun" veya "evleneceğim her kadın boş olsun" gibi sözlerle talak vermek veya
"seninle evlenirsem sen boş ol" diyerek talakı nikaha bağlamak veya Filan eve girersen boş ol" diyerek nikahada bağlamamak, bütün bunlar boş
sözden ibarettir. Bu yeminin iptaline hükm edilir. Evlenirse, o kadın boş olmaz. Nikah şartına bağlanan talakında vaki olmamasının sebebi, bunu
söyleyenin talakın mahalli olan kadın üzerinde velayet hakkının bulunmamasıdır. Rasulullah (s.a.v.) "Talak ancak nikahtan sonradır."
buyurmuştur. Bu görüşe göre yabancı bir kadına talak asla geçerli olmaz. İster umumi söylesin, ister belirli kadınlara söylesin hüküm değişmez.
Bu Hz. Ali, Muaz, Cabiir İbni Abbas ve Hz. Aişenin görüşüdür. Yukarıda geçen sahih hadis gereğince bana göre de racih olan görüş budur. Tirmizi
bu hadis için "hasendir" dedikten sonra hadis zayıf göstermeye çalışanların ta'nma da itibar edilmez. Bunun için bir adam hanımı ile beraber bir
yabancı kadına "Birinioz boşsunuz" dese veya hanımının ismi Zeynep olsa birde Zeynep isminde komşu kadın olsa adam "Zeynep boştur" dese
sonra da "yabancı kadını kasd etmiştim." dese sözü kabul edilmez. Her iki halde de hanımı boş olur. Zira başkasının boş olması mümkün değildir.
İnsanoğlunun, malik olmadığı bir şeyi neretm (adama) malik olmadığı bir köleyi azad etme malik olmadığı (nikahlamadığı) bir kadını boşama

hakkı yoktur. 
[174]

Hanefi'lere göre: Bir adam talakı nikahla izafe etse nikahın akabinde talakı gerçekleşir. Örneğin: Bir kadına "seninle evlenirsem boşsun" dese veya
"Evlendiğim her kadını boş olsun" dese nikahın akabinde boş olur. Zira bu, şarta bağlı bir talaktır. Talakın sahih olması için verildiği anda nikah
mülkiyetinin bulunması şart değildir. Sadece şartın gerçekleştiği sırada bulunması yeterlidir. Özet olarak delileri şunlardır:



Hanefilere göre:
1- Zihaın mülk şlartına bağlamanın sahih olduğu üzerinde icma vardır. Talakta zihar gibidir. Zira kimse fark olduğu üzerinde icma vardır. Talakta
zihar gibidir. Zira kimse farklı olduğunu söylememiştir.
2- Tabiinden gelen rivayetler: İbni Ebu Seybe, salim, Kasım b. Mu-hammed, Nehai, Zühri, Şam diyarının muhaddisi Mekhul ve başkalarında
"Evleneceğim her kadın boştur" diyen adam hakkında "söylediği gibi bütün evlenecekleri boş olur" dediklerini nakletmektedir.
3-  Azad olmayı vekaleti, borcu silmeyi şarta bağlamak nasıl sahih ise talakı şarta bağlamak da aynı şekilde sahihtir. Sahih olması için o anda nikah
mülkiyetinin var olmasıda şart değildir.
Şafii ve Hanbelilere göre:
1. Çeşitliğ senetlerle rivayet edilen "Nikahtan evvel talak olmaz" hadisi şerifini delil gösterirler. Tirmizi bu hadis hakkında "hasendir" demiştir
İbni Mes'udun "Kişi nikah yapmadan boşasa caizdir." Dediği İbni Ab-bas'a ulaşınca "burada hata ettit" dedi. Çünkü Allah (c.c.) "Mümin kadınları

nikahlayıp sonra boşadığınızdi. 
[175]

 dedi. "Mümin kadınları boşayıp sonra nikahladığınızda "demedi" diye ilave etti.
2. Akli deliller Ta'lik (=şarta bağlamak) talaktır. Talak, bağı çözmek ve nikah mülkiyetini iptal etmektir. Yabancı bir kadın hakkında bir bağ ve
mülkiyet yok kii çözmesi ve iptali sahih olsun. O halde bu söz boştur, hükümsüzdür. Ta'likin talak olmasına gelince: Eğer başka bir şey sözleme-
miş ise şart yerine gelince talak gerçekleşir. Talakı şarta bağlamak talak olmasaydı, şart bulunduğu zaman talak vaki olmazdı. Sonra bu ta'lik, ki‐
şinin velayet hakkı olmadığı bir mahal üzerinde bir tasarrufta bulunmasıdır ki çocuğun ta'liki gibi hükümsüzdür. Baliğ kişinin yabancı kadının
talakını nikaha bağlaması da mülkiyetin dışında meydana gelen bir ta'liktir. Sahih hadise dayandığı için bu görüş tercih edilir.
 
5. Sığa ve Kendisiyle Talak Vaki Olan Şey:
 

Fakihler ister Arapça ister başka diller, ister sözle, ister yazı ile ister işaretle olsun evliliğin talaka son bulacağı üzerinde ittifak etmişlerdir.
[176]

Sözle olan ya sarih= açık olur veya kinayeli olur. Sarih Talakı maksadı açıkça ifade eden ve örfen çoğunlukla talak için kullanılan sözle verilen
talaktır.
Sarih talak: Maksadı açıkça ifade eden ve örfen çoğunlukla Talak için kullanılan sözle verilen talaktır. Örneğin: "Sen boşsun, boşanmışsın.
Seni boşadım. Seni boşamak üzerime borç olsun" gibi "boşamak" kelimesinden türeyen bütün sözler bu cümledendir. "Sen bana haramsın, Seni
kendime haram ettim yahut sen haram kılınmış birisin" gibi kocanın söylediği sözlerde yine bu cümledendir. Zira bunlar ne kadar aslında kinayeli
sözlersede halk arasında ekseriyetle talak için kullanıldığından bunlarda bu konuda sarih lafız haline gelmiştir. Ayrılmak "gibi "Sen ayrısın,
kopmuşsun" gibi sözlerde sarih hükmündedir. Şafii, Hanbeli ve Zahirilere göre sarih talakın üç lafzı vardır:
"Bunlar: Talak, ayrılma ve salıvermedir. Çünkü bunlar kur'an-ı kerim'de zikr edilmiştir. Talak iki defadır (ondan sonrası) ya iyilikle tutmak veya

güzel ve adaletli bir şekilde Sah vermektir. 
[177]

Eğer (eşler) aynlırsa Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir. 
[178]

Talak için herhangi bir lafız meşhur olursa mesela "Allanın helalip bana haram olsun" cümlesindekii "helal" lafzı gibi imam Nevevi'ninde dediği
gibi esah olan görüşe göre bu kinayeli bir lafızdır. Sonra da İbni Hacer ve başkalrınında fetva verdiği gibi kocanın "bana haram olsun" sözü sarih
talak lafızlanndandır. Hanbelilere göre "bana haram olsun" sözü boş bir sözdür. Zira bu mubah olan bir şeyin haram olmasını gerektirir. Eğer bu söz
söylerken niyetinde hanımın haram olması varsa veya bu işe bir karine varsa, o zaman bu söz zihar olur. Zira bu manaya gelir. Fakat "serbest
bırakma" örneği "seni serbest bıraktım veya "sen serbestsin" gibi sözler dört mezhebin ittifakı ile talak konusunda sarih talak değildir. Bilakis
kinayedir. Niyete bakılır. Zira ne dinde ne de örfte bu söz talak için kullanılmıştır. Şu halde bu da diğer kinayeli sözler gibidir.
Talak vermek için şu belirtiler şarttır.
1. Dilde veya örfte "talak" manası taşıyan bir lafzın kullnılması veya yazılması veya anlaşılır şekilde işaret edilmesi.
2. Arapçanm dışında bir dille de olsa boşayan kişinin bunun manasım bilmesi, örneği: Arap olmayan bir kişi açıkça "talak" lafzım kullansa niyeti
ne olursa olsun talaki geçerli olur. Kinayeli bir lafız kullansa niyet bağlıdır. Niyetsiz olmaz. Bir kişi başka birisine bilmediği bir dilde talaki telkin
etse oda bu sözü -manasını bilmediği halde söylese onun talakı vaki olmaz.
3. Sıfatlarım saymak veya ismini söylemek veya işaret etmek suretiyle tayin ve tahdit ederek talaki hanıma isnad etmek şarttır. Örneğin: "Hanımım
boştur" veya "filan boştur" veya işaret ederek "şu boştur" de-mesdi gibi veya bu isnadı örfen yapar. Örneğin: "şöyle yaparsam talak üzerime vacib
olsun veya bana haram olsun veya şunu yapmazsam talak vermem lazım olsun" gibi, bu son şıkta talak her ne kadar lafız olarak kadına isnat
edilmemiş ise de fakat mana olarak isnat edilmiştiir.
4. Talakın sayısında veya lafzında şüphe olmamalıdır. Bozulmuş lafızlarla da olsa talak veki olur. Örneğin: "Talak" yerine talağ, talek, telak dese
veya heceleyerek ta-lak dese boş olur. Hükmü, lafız sarih olursa, örneği: Koca hanımına "sen boşsun" dese hiçbir niyete veya talakı gösterecek bir
şeye ihtiyaç olmaksızın talak geçerli olur. "Ben boşamak istemiyordum" gibi iddialarına kabul edilmez.
 
Kinayeli Talak:
 
Şafii veHanbelilere göre kocanın hanımına "sen bana haramsın, seni kendime haram ettim" gibi sözlerde kinayeli sözlerdir. Bununla talaka niyet
etmişse talak, zihara niyet etmişse zihar olur. İkisine niyet etmişse birini tercih eder. Tercih ettiği sahih olur. Fakat bu mezheplere göre "bana
haram olsun" sözü örfte ve adette sarih talaktadır. Bir de bunlarda kinayede sayılır. Örneğin: Kocanın hanımına "babanın evine git, uzak ol, çık, git,
rahminin temiz olup olmadığını araştır, iddetini say, yuların üstündedir. İşin elindedir. Gibi esasen dilde "boşama" için konulmamış lafızlarla
verilen talak, kinayeli talaktır.
Hükmü: Hanefi ve Hambelilere göre kinayeli sözlerle verilen talakın mahkemece sahih olması için niyetin bulunması veya bu boşamanın kızgınlık
halinde veya boşamadan bahsettikleri sırada olması gibi talak istediğini gösteren bir durumun bulunmasına bağlıdır. Fakat sinirliyse ''iddetini say"



sözü ile niyetine bakılmaksızın talak geçerli olur. Şafıilere göre kinayeli sözlerle verilen talakta niyetin sözle beraber bulunmasını devam etmesi
şartttır. Örneği sözünün başında niye varsa, sonunda olmasa talak geçerli olmaz. Sarih ve kinayeli sözlerin haricindeki sözler: Malikilere göre "Bana
su ver" ve bunun gibi talak ifade etmeyen sözlerle bir söz söylerse onunla beraber boşamayı niyet ederse boş olur.
 
Yazı İle Talak:
 
Aşağıda tafsilatıyla görüleceği gibi yazı ile talakın vaki olacağında fa-kihle ittifakları vardır.
Hanefılere göre: Yazı iki türlüdür. Ya kağıtüzerine, duvara, toprağa yazmak gibi eseri kalıcı olmayıp gözle görülmez. Bu ikinci şekliyle niyet etse
de talak olmaz. Eseri görülüp kalıcı olan da iki türlüüdür. Birincisi, bilinen mektuplar gibi hanımının isminio, adresinii yazar, bizzat ona hitapla
Hanımım filancaya" dedikten sonra "Sen boşsun" der ve sözüde açıkça talak ifade ederse bunun hükmü sarih lkafızlarla verilen talakın hükmü
gibidir. Niyetinde talak olmasa da yine talak geçerli olur. İkincisi ise bilinen mektuplar gibi olmayıp hanımının ismini ve adresini yazmadan
sadece bir kağıt parçasına "hanımım filanca boştur" yazsa bu söz talak konusunda açık olsa dahi bunun hükmü kinayeli sözlerle verilen talakın
hükmü gibidir.
Niyetiyle talak olmazsa talakı geçerli olmaz.
 
Elçi İle Talak:
 
Bu, kocanın uzata bulunan hanımına onu boşadığmı bildirmek üzere birisini göndermek suretiyle yapılan boşamadır. Elçi gider, aldığını aldığı gibi

hanıma tebliğ eder. Bunun hükmü sarih lafızla yapılan talakın hükmü gibidir. Talak geçerlii olur. Zira elçinin sözü kocanın sözü gibidir.
[179]

Maliki ve Şafiilere göre bir kişi hanımın boşadığmı açık bir ifade ile yazsa fakat boşamaya niyet etmese talak vaki olmaz. Zira yazmadığın iki şıkı
vardır. Birincisi yazmak talakk vermek için olabildiği gibi yazının güzelliğini denemek içinde olabilir. Fakat talaka niyeti olursa o zaman talak vaki
olur. Yazı ile talak ancak hanımından uzakta olan hakkmdaa geçerlidir. Bir kişi "şu mektubum, sana ulaştığı zaman boşsun" dese ancak mektubun
noksansız olarak hanıma ulaşmasıyla boş olur. Koca okur-yazar olan hanımına mektup yazıp "Bu mektubumu okuduğun zaman boşsun" dese
okuyunca boş olur. Eğer başkası okursa boş olmaz. Okuma yazma kadın bilmiyorsa ne zaman mektub kendisine okununca boş olur. Velhasıl
cumhura göre yazı ile -niyet bulunduğu zaman- vaki olur. Hanefilere göre hanımın ismii ve adresi yazılı mektup sarih sözle verilen talak gibidir.
Talakı geçerlii olur. Bu şekilde olmazsa kiinayelii sözle verilen talak gibidir. Bütün fakihler su üzerine veya havaya yazılan yazı ile talakın vaki
olma-yıncağma ittifak etmişlerdir. Bir kişi kendi kalbında hanımını boşasa talakı vakii olmaz. Bunu söz haliinde söylerse ve dilini harelet ettirirse -
kendisi duymasa dahi talak vaki olur. İşaret talakı dilsiz gibi konuşmaktan aciz olan kişilerin eliyle veya baaşıyla yaptığı anlaşılır, işaretlerle

verdiği talakın- bir ihtiyaç olduğu için -vaki oldluğu- üzerinde fakihlerin ittifakı vaardır. 
[180]

Buna göre dilsiz, işaretle hanımını boşsa boş olur. Fakat Hanefilere göre eğer dilsiz yazı biliyorsa işareti makbul değildir. Konuşabilen kişiinin
naasıl işaretle nikahı sahih değilse cumhura göre talakıda sahih değildir. Zira işaretle talak ancak dilsiz için sahihtir.
 
Talakın Sayısı:
 

Talak bir olur. İki olur üç olur. 
[181]

Talakın sayısı: Talak bir olur. İki olur, üç olur. Talak mutlak söylenirse örneği: koca "seenio boşadım" ve "boşsun" demişse Hanefilere göre bu
sözün gereği olarak sadece bi talak vaki olur. Cumhura göre ise ne kadar niyet etsee veya talakla beraber sayısını da açıkça ifade etse niyet ettiği
veya açıkça ifade etttiği kadar vaki olur. Talak söylenirken sayı tamamlanmadan kadın ölse Hanefilere göre talak meydana gelmez. Zira talak o
sayı ile meydana gelir. Sayıyı söylemeden bir kişi onun ağzını kapatsa veya koca ölse söylediği "talak" ile bir talak geçerli olur. Zira da talak niyeti
ile değil söz ile meydana gelmiştir. Şafiilere göre "boşsun" kelimesi o tamamlanmadan önce kadın vefat etse talak olmaz.
Cumhura göre erkeğin talakı üçtür. Kölenin talakı ikidir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Cariyenin talakı iki Iddeti iki hayızdır' İslam
evlenme ve boşanma hususunda hakkı ve orta yolu tutmuş, cahiliyye yanlışlığını ortadan kaldırmıştır. Cahiliyye devrinde nikahın kısımları dört

tanedir.
[182]

Birincisi: İstedikten sonra akitle yapılan meşhur nikah,
ikincisi: Kocanın istediği üzerine bir başka adamın hanımıyla münasebeti olup buna istibda nikahı denilir.
Üçüncüsü: Sayılan ondan az olan bir grup kişinin bir kadınla dü-şup-kalknıası, sonra kadının doğurduğu çocuğu bunlardan sevdiği birisine nisbeü
etmesi şeklinde evlenme,
Dördüncüsü: Bir fahişenin bir çok kişi ile buluşmasından sonra doğan çocuğun kiyafe (benzerlik) yolu ile bu zanilerden birine nisbet etmesi
şeklindeki nikah.
Talaka gelince: Cahilliyyede talakın sayısı belli değildi. Hz. Aişe (r'anha) şöyle diyor: "Kişi hanımını istediği kadar boşardı. İddeti bitmeden koca
hanımına dönerse yüz defa boşamış olsa bile yine hanım olarak kabul ederdi. Nihayet bir kişi hanımına: "Vallahi ne seni boşayacaağırn benden
ayrılacaksın ne de sana yaklaşacağım" dedi. Hanımda "bunu nasıl yaparsın?" dedi. Kadın hemen Hz. Peygamber (bundan sonrası) ya iyilikle tutmak

ve güzellikle salıvermektir. 
[183]

 ayeti celi-lesi nazil oldu.
Bu ayet-i kerime talakların sayısının üç olduğuna delalet etmekte ve birinci ve ikinci talaktan sonrada kocaya hanımına dönme hakkını
tanımaktadır. Talakı bu şekilde sınırlamakla islam, kadını cahiiliyyede maruz kaldığı zarardan korumakta, erkeğe üç talak hakkı tanımakla onun
mala-halannı da gözetmektedir.
İslam kan koca arasındaki aile bağının devamını istemipş bunun içinde durumlarını yeniden yeteri kadar gözden geçirebilmeleri bilmeleri için



kocaya iki defa dönme fırsatı tanımıştır. Üçüncü talaktan sonra boşanan kadının tekrar eski kocasına helal olması için tahlilin yanii bir başka
erkekle evlenmesinin evlenmesininşart koşulmasıda kocayı üçüncü talakı vermekten çekinmeye aile bağının devam etmesi için titizlik göstermeye
sevkeder. Zira erkek kıskançlık duygusundan dolayı bu gibi şeylerden tiksinir. Bunu önünde kapalı bir kapı gibi görür, sanki bu şart onu,
ulaşılması çok güç gerçekleşmesi çok uzak bir şeye sevk etmiş gibidir.
Tahlilden sonra kadın kaçtlakla döner? Bir koca hanımını bir veya î-ki talakla boşasa oda başka bir erkekle evlense ve zifaf olsa, bundanda bo‐
şandıktan sonra tekrar birinci kocasıyla evlense, Maliki, Şafii ve Hanbeli-lere göre üç talaktan kaç tane kalmışsa da ona göre birinci kocanın yanına

döner. 
[184]

Üç talakla boşamış ise, o zaman birinci kocanın yanında üç talak ile yeni bir nikahla döner. Zira ikinci evlilik üç talakı sildiği halde üçten az olanları
silmez. Ebu Hanife ve Ebu'yu Sufe'a göre ikinci evlilik mutlak olarak talakı siler ve kadın ilk kocasına döndüğünde kocanın üçtalak hakkı-da geri
döner. İkinci koca ile evlenme ister ikinci talaktan sonra olsun ister üçüncü talaktan sonra olsun fark yoktur. İkincinin zifafı üçüncü talaktan sonra
olsun fark yoktur. İkincinin zifafı üç talakı sildiğine göre üçten azını biter iki evla siler.
Talak, sarih ve kinaye yönlerinden ikiye ayrılır. Ric'i ve Bain, Rici Talak: Sarih lafız gerçekleşir. Niyet şart değildir. (Seni boşadım) (sen boşsun)
(Sen mutallakasm) gibi.
 
Bain Talak:
 
Kinaye lafızlarla gerçekleşir. Ancak bunda niyet şarttır, (senii bıraktım) (istediğin kimseye git) gibi. Bu sözleri söylerken boşamaya niyet ederse
talak'i bain vaki olur. Bu iki talak arasında kısaca fark şudur. Ric'i talakla boşadıgı karısına iddet içinde yani şer'i bekleme süresi içinde rücu yani
dönme hakkı vardır. Bu, sözlü (sana döndüm, seni tekrar tutuyorum) gibi sözlü olabileceği gibi, fiilide olabilir. Örneği karısına dönüp onunla cinsel
temasta bulunması ve öpüp okşaması gibi olur. Fakat fiili dönmek mekruhtur. O halde iddet bitmeden adam karısına rücü, ederse, yeniden nikah
akdine gerek yoktur. Bain talak da ise üç talakla boşamamış sadece bir veya iki talakla boşamışsa, o zaman vucü hakkı yoktur. Karısıyla birleşmek
istediği takdirde yeniiden nikah akdi yapması gerekir. Eğer üç talakla boşamışsa, hiçbir suretle birleşme caiz değildir. Ancak kadın iddeti bittikten
sonra başka bir adamla evlenir. O da tasadüfen boşar veya bir süre sonra ölürse, o zaman kadın birinci kocasıyla evlenebilir.
 
Ric'i Talakın Şartları:
 
1. Kadına cinsi tyakmlıkta bulunmuş olmaması.
2. Boşanmanın sarih (açık) lafızlarla olması.
3. İvaz (mal veya para) karşılığında olmaması.
4. Üç sayıya ne açıktan, nede delaleten beraberlik etmemesi.
5. Beynuneti ifade eder. Şekilde bir sıfat ile mevsuf bulunmaması. Belirtilen bu şartlara göre: Kadına cinsel yaklaşmada bulunmadan önce verilen
kinaye anlamında talak bain olduğu gibi, cinsel yaklaşmadan sonra niyetle birlikte (sen benden bainsin)= ayrısın, gibi sarih talak lafzıyla olmayan
veya mal karşılığında verilen veya (üç talak ile boş ol) veya (sen şöylece boşsun) diyerek parmaklarıyla üçe işaret olunan veya (sen benden kesin
talak ile) boşsun gibi sıfatlarla tevsif olunan talak sarih sıfaf ve lafızla meydana geldiği ve bir kısmı üç talakla delalet ettiği için Bain talak olur. O
halde:
 
Bain Talak:
 
1. Kinaye lafızlarla daha çok meydana gelir.
2. Bu durumda niyet etmeğe gerek vardır.
3. Kinaye lafızla birlikte sariha delalet eden sıfatlarda bulunabilir.
4. Mal karşılığında verilen üç talak da bain sayılır.
5. (Üç talak ile boşsun) veya (üç talak ile seni boşadım) sözleri her ne kadar sarihse de, açıktan üçe delalet ettiği için buda bain sayılır.
 
Sünni ve Bidi Talak:
 
Sünni Talak: Temizlik halinde ve cinsi münasebeten önce vaki olan  - Bidi talak ise hayız halindeyken veya temiz olmakla bareber cinsi
münasebetten sonra vakip olan talaktır. Bunlardan başka bir talak vardır ki bu ne sünni ne de bididir. Örneğin: kadın kısır veya hayız görmeyecek
kadar küçükse veya para karşılığında boşanmak istiyorsa, boşanabilir. Sünni talak, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine uygun olan bir boşamadır.
Koca boşamada ısrarlı olsa bir talakla boşayabileceği, üç talakta da boşayabilir. Ancak sünnete uygun olan boşama bir temizlik süresi içinde bir
veya iki talakla boşamaktır. Böyle yaptığı takdirde pişman olduğunda tekrar kansına dönebilir. Sünni talakın meşruluğu talak süresinin birinci
ayetledir.
 
Bid'i Talak:
 
Vaki olmakla meşruluğu talak süresinin birinci ayetledir. Bid'i Talak: vaki olmakla beraber haramdır. Zira Allah Teala "kadınları boşamak
istediğiniz zaman onları (temizleme) vakitlerinde (ve cinsi münasebette bulunmadan) boşayın ve iddetip sayın" (Talak, 1) buyurmuştur.
Bidi talak ile boşamak Kur'an'a ve sünnete ters düşer. Böyle yapan kişinin tekrar kansına dönmesip sünnettir. İbn Ömer, Rasulullah (s.a.v.)
zamanında karısını hayız halinde boşadığmda, Hz. Ömer oğlunun bu boşamasının hükmünü Rasulullah'a sordu. Rasulullah (s.a.v.) ona şöyle de di:
Oğlun Abdullah'a söyle karısına dönsün. Sonra kadın temizlenmin-ceye kadar beklesin. Sonra kadın tekrar adet görüp temizleninceye kadarda



(onunla birlikte yaşasın) ikinci adetinden temizlendikten sonra dilerse artık kansını yanında tutup aile hayatı devam eder. Dilersede -cinsi
münasebet yapmaksızın- boşar. İşte kadının bu iki hayız ve temizlik zamanı, erkeklerin kadınları boşamaları için Aziz ve Celil olan Allah'ın emr
ettiği iddet müddetidir.1"
Bid'i Talak'ın haram kılınmasının sebebi ise kadının zararı vardır. Zira bu şekilde boşama, iddetin uzamasına neden olur. Çünkü hayız müddeti,

iddeten sayılmaz. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (is-lamda) ne zarar vermek ne de zarara uğratılmak vardır. 
[185]

Erkeğin hanımıyla cinsi münasebette bulunduğu temizlik döneminde talak'ın haram olmasının sebebi ise, kadının hamile kalma ihtimalinden
bulunmasıdır. Ayrıca hamile olan kadını boşamak, pişmanlığa sebep olur. Sünni ve bid'i olmayan talak, hem caizdir. Hem de boşama sahih olur. Bu
tür boşamada herhangibir sakıncaa yoktur. Burada kadının zarar görmesip söz, konusu değildir. Zira yaşının küçüklüğünden ötürü hayız görmeyen
veya kısır olan veya hamile olan bir kadının iddetinin uzaması zararlı olmaz. Para karşılığı kocasından boşamak isteyen kadının durumuda
böyledir. Hamile kadının iddeti, doğuruncaya kadardır. Para karşılığı boşanan kadın ise, kocasından kurtulmak istediği için iddetinin uzamanasına
razıdır. Hülle yaptırmak: İslâm'ı küçük düşürmek isteyen din düşmanları Hülle konusunda dillerine dolayıp islam aile hukukuyla alay ederler. Bir
konuyuda meseleyi ciddi biçimde araştırmadan kulaktan dolma bilgilerle tenkide kalkışmak, hem cehaletin, hemde saygısızlığın en kötüsüdür.
Evvela buna dikkat edelim ki, onların anladığını mana ve ölçüde bir Hülle islamda yoktur ve kesin olarak da haramdır.
Rasulullah (s.a.v.) efendimiz hem hülle yapana, hem yaptırana lanet etmiştir. Bu hususta dört tane sahih hadis vardır: Dinsizlerin, islam
düşmanlarının islamdanmış gibi göstermeye çalıştıkları Hülle şöyledir. Kadın-birinci kocasından üç talakla boşandıktan sonra bir kocadan geçmede
üç talakla boşadıktan ikinci bir kocadan geçmeden onunla bir daha evlene-mez. O takdirde kadın birisiyle muvakkat nikah yapılır. O birisi onunla
cinsel temasta bulunduktan sonra boşar ve kadın böylece birinci kocasıyla evlenebilir. İşte onların dillerine doladığı Hülle şekli budur ki islam
hukukunda buna kesinlikle cevaz verilmemiştir. Zira islmai inancına göre hem bu muvakat nikah haramdır. Hem de birinci kocasıyla tekrar
evlenebilmek maksadıyla ikinci bir kocayla evlenmek haramdır.
İslami inancına göre Hülle'nin cevaz kapış şöyledir: Kadın birinci kocasından üç talakla boşandıktan sonra ikinci bir kocayla evlenebilmesi için
iddetinin yani şer'i bekleme süresinin bitmesini bekler, bu süre sona erince, birinci kocayla evlenme imakanını elde etme niyetini taşımaksızın
tesadüfen ikinci bir adamla evelnir. O da onunla cinsel temasta bulunduktan sonra yine tesadüfen onu boşar veya ölürse, o takdirde kadın birinci
kocasıyla tekrar evlebilir. Eğer birinci kocasından üç talakla boşadıktan sonra ikincii kocayla evlenir. Henüz cinsel temasta bulunmadan üçüncü bir
kocayla evlenir ve onunla cipnsel temasta bulunduktan sonra ya boşanır ya da adam ölürse, kadın birincip ve ikinci kocasından biriyle evlenmekte
serbesttir. El-Muhit-Radiyüddin Serahsi, şu halde islam inancına göre: İkinci bir kocayla evlenmeye Hülle denirse de bazı bilgisiz ya da din
düşmanı kişilerin anladığı manadaki hülle değildir. Zira islmai inancına göre Hülle'nin bir takım şartları vardır:
1. Birinci kocasından boşanan kadının iddeti (şer'i bekleme süresi) bitmeden ikinci bir kocayla evlenmesi caiz değildir.
2. Kadının ikinci kocayla evlenmesi, birinci kocasıyla tekrar evlenmeye yönelik bir anlam taşımamalıdır. Aksi halde Iklnsi kocayla evlenmesi
muvakkat nikah anlamında olur ki, bu tür nikah akdi sahih değildir.
3.  İkinci kocayla evlendikten sonra kadın (Beni boşa ilk kocamla evleneceğim, ben seninle bu maksadla evlendim) diyemez ve bu hususta onu
zorlayamaz. Meğerki ikinci koca kendiliğinden onu boşar veya bir emr'i hak vaki olur da vefat ederse, o takdirde kadının iddeti sona erince birinci
kocasıyla evlenebilir.
4. Kadın ikinci kocayla evlendikten sonra aralarında cinsel temasın meydana gelmesi gerekir. Aksi halde Hanefi mezhebine göre, ikinci koca onu
boşasa bile birinci kocasıyla evlenemez. Zira Rasûlü ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Allah (c.c.) hulleciye de kendisi için hülle yapılana da lanet etsin! Diğer bir hadiste de:
Size iğreti alınmış tekeden haber vereyim mi?" Evet, yaresülallah! Deyince, söyle buyurmuştur. O hüllecidir. Allah hulleciye de kendisi için hülle
yapılına da lanet etsin)."
Tirmizi'nin İbn Mes'ud (r.a.) den yaptığı sahih rivayette Rasulullah (s.a.v.) efendimiz, bedenine iğne ile dövme yapana ve yaptırana, saçını
başkasına verene ve onu alıp takana, hulleciye ve kendisi için hülle yapılana lanet ettiği bildirilmiştir. Hazreti Ali (r.a.) de diyor ki: (Rasulullah
(s.a.v.) efendimiz faiz yiyene, yedirene, şahit ve katibine, bedenine dövme yapana ve yaptırana, sadaka ve zekatı men edene; hulleciye ve kendisi
için hülle yapana lanet etmiştir.
Ahmed bin Hanbel, Hz. Ali (r.a.) den üç talakla boşanan kadınla birisi şüphe ile veya zina da bulunmak suretiyle cinsel temasta bulunursa bu onu
ilk boşama helal etmez. İkinci kocanın onunla dinen yasak sayılmakla beraber isterse ay halinde veya loğusa iken veya ihramlı veya oruçlu iken
cinsel temasta bulunması da yeterlidir. Cinsel temasın iki sünnet yerinin birleşmesiyle gerçekleşmiş olması şarttır. Meninin akması şart de ğildir.
Bir de ikinci kocanın ergen olması da şart değildir. Ergenlik çağına yaklaşmış ve cinsel temasta bulunma kudreti bulunuyorsa o takdirde kadınla
cinsel temasta bulunduktan sonra onu boşar ve kendisi ölürse, kadin bu durumda birinci kocasıyla evlenebilir. Fakat ergen olmadan boşaması yeterli
değildir. Zira erkek ergen olmadan karısını boşarsa talak vaki olmaz. Fetva'yı Hindiye, ikinci koca deli olursa: Birinci kocasından üç talakla
boşandıktan sonra ergen olmuş bir deli evlenir; delide onunla cinsel temasta bulunduktan sonra ölürse, o takdirde kadın birinci kocasıyla yeniden
evlenebilir. Bunun gibi kölede olsa yine caiz olur. İkinci koca tenasül aleti kesik olursa: Evlendikten sonra kadını boşar veya kendisi ölürse, bu
durumda temas meydana gelmediği için kadın birinci kocasıyla evlenmez. Bununla beraber kadını onunla hamile kalırsa, o zaman birinci

kocasıyla evlenebilir. Bu iman Ebu Yusufa göredir.
[186]

 Bboşanan kadın Hristi-yan olursa, Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evlendikten
sonra Hristiyan bir erkekle evlenir ve onunla cinsel temasta bulunduktan sonra ikinci kocası ya ölür ya da boşarsa, o zaman kadın birinci kocasıyla
evlenebilir.
Mutlak İfade: Koca hanımına hitaben "sen boşsun" veya "bainsin yani ayrısın" ya da betetsin" dese Maliki, Şafii ve Hanbelilerin görüşüne göre:
Neye niyet ettiyse o vaki olur: İkiye niyet etmişse iki, üçe niyet etmişse üç talak olur. Rivayet olunur ki Rukane İbni Abdı yezid hanımını Sü-
heyme'yi "kesin talak" ile boşadı ve bunu Hz. Peygamber (s.a.v.)'e haber yerdi ve "vallahi sadece bir talaka niyet ettim" dedi. Hz. Peygamber
(s.a.v.): Vallahi sadece bir talaka niyet ettim" mi dedi. Rukane de: "Vallahi sadece bir talaka niyet ettim." demesi üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.)
hanımını ona geri çevirdi. Sonra Rukane o hanımına ikinci talakın Hz. Ömer üçüncü sünüde Hz. Osman zamanında verdi. Rediyellahu anhuma.
[187]



İşaretle maksadın tayini: Koca hanımına üç parmağı ile işaret ederek "sen işte şu kadar boşsun dese Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre üç talak vaki
olur. Zira "Şu kadar boşsun" sözüyle beraber sayının beyan edil mesi sade dinde parmakla işaret üç talaka niyet yerine geçer. "Kapalı kalan iki
parmağı kast etmiştim." dese kabul edilir. Zira bunun, onun iddia ettinede delalet etme ihtimali vardır. "Şu kadar" demeden sadece parmaklarıyla
işaret ederek sen boşsun" dese ve "sayı kasd etmedim" sadece bir talaka kasd ettim" dese o bir talak sayılır. Yani sözü kabul edilir. Hanefıle-re göre
de işaretle üç talak vaki olur. Reddül-Muhtar, c. 2, s. 615. Zira onlara göre talakla beraber üç sayısı söz olarak söylenmiş veya işaret edil mişse
veya talak hanım tamamen ayrıldığını (bain) ifade eden bir nitelikle beraber söylenmişse üç talak meydana gelir.
Şafiilere göre: Kocanın hanımına "sen iki içinde bir talakla boşsun" sözünde eğer o iki ile beraber bire de niyet etmiş ise üç talak meydana gelir.

Zira "içinde" manasına gelen "fi" beraber manasına gelen "maa" yerinde kullanılabilir. Ayet-i kerimede: Yani "kullarımın içine gir 
[188]

 ifadesi
"kullarımla beraber gir" manasındadır. Eğer niyeti yoksa o zaman şöyle olur: Eğer sayı bilmiyorsa "sen boşsun" sözü ile bir talak vaki olur. "İki
talak için" sözü ile ise bir şey vaki olmaz. Zira o "iki" nin ne getireceğini bilmiyordu. Bunun için, Arapça bilmeyen bir kişinin manasını bilmeden
Arapça bir kelime ile hanımını boşaması gibi bu da geçerli olmaz sayı bilmediği halde sayının getireceği neticeye niyet etse Şafiilere göre bir talak
vaki olur. Sayı biliyorsa bu sayının ifade ettiğine niyet etmişse hanımı iki talakla boş olur. Zira "iki" nin ifadesi budur.
Niyet etmemiş ise Şafîilerde sarahaten ifade edilen: Hanımı bir talakla boş olur. Zira lafız halk arasında bilinmemektedir. Zira bunun manası "vaki
olan iki talak içinde bir talak" demek olabileceği gibi "geri kalan iki talak içinde bir talak" demek de olabilir. Halbuki şüphe ile talak vakip olması
caiz değildir. Hanefî mezhebine göre "ikide bir" sözü ile -eğer bir niyeti yoksa veya çarpımı niyet etmişse- bir talak vaki olur. Zira bu birimleri

değilde parçalan çoğaltır. Bir veya iki talakla niyet etmişse, zifaftan sonra ise üç, önce ise bir talak vaki olur. 
[189]

Bir talakla, belki iki talakla boşsun" sözünde şaflilerin görüşüne göre iki vecih vardır. Birincisine göre iki talak vakii olur. İkinci veçhile göre ise üç

talak vaki olur. 
[190]

Talakın "üç" sözü ile beraber söylenmesi ve talakın tekrar edilmesi: koca daha zifafta bulunmadığı, nikahlısına sen üç talakla boşsun" dese üç talak

vaki olacağında dört mezhebin ve zariyye mezhebinin fakihleri ittifak etmişlerdir.
[191]

 Zira üçü de hanımı olan kişiye söylenmiştir. Sanki zifafta
bulunduğu hanımına söylemiş gibi hepsi de vakip olur. Yine fakihler, koca hanımına kelimeleri ayırarak üç defa "Boşsun, Boşsun, boşsun" dese üç
talak olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu tekrarla ister sözünü tekit etmek istemiş olsun isterse başka şey kast etsin, hüküm aynıdır. Zira bu niyeti
söylediğine terstir. "Ben sözümü tekid etmek istemiştim" dese diya-neten tasdik olunur. Ancak mahkemece itibara alınmaz. Kelimeleri ayır-nıasa
bakılır: Eğer ikinci ve üçüncü sözüyle birinci talakı kuvvetlendirmek istemiş ise bir talak vaki olur. Zira konuşmada tekit hem dinde hem de dilde
bilinen bir şeydir ve eğer her biriyle ayrı talak kastetmişse ve hiçbir şey niyet etmemiş ise -sözün zahiriyle amel ederek" üç talak vaki olur. Topluca

boşama: kişi dört hanımına hitaben "size bir talak verdim" dese Hanefi ve Şafiilere göre her biri bir talakla boş olur. 
[192]

"Ortalığa iki talak" veya "üç talak" veya "dört talak" dese her biri üçer talak boş olur. eğer her birine üç talak olsun istedim" derse her biri üçer talak

boş olur. "Dünya dolusu boşsun" veya "En ağır şekilde boşsun demek: Şafii ve Hanbelilere göre bir talak vakip olur. 
[193]

Tüm mezheplere göre "boşsun" veya "diğer mezheplere göre "boş-sun'Veya sen, hiçbir alim ve hakimin geri çeviremeyeceği şekilde boşsun" derse
bir talakı riç'i vakip olur. Kişi dört hanıma: "Ortaya beş talak" dese her biri iki talakla boş olur. Sekize kadar böyle olur. Eğer sekize geçse örneğin:
"Size dokuz talak verdim." dese hanımlarının her biri üç talakla boş olur. "Aranıza bir talakın yansını, üçte birini ve altıda birini verdim" dese her
biri üç talakla boştur. Zira bu talaklar "ve" edatı ile birbirine bağlanınca her parçanın aralarında taksim edilmesi lazımdır. Sonrada bu parçalar
bütünleşir. Tayin edilmeyen talak: "Hanımım boştur" dese onunda iki veya üç hanımı olsa Hanefilere göre hanımlarından biri boştur. Tayin hakkı
kendisine aittir. "Dünyanın kadınları boştur." dese hanımı boş olmaz. Fakat "apartmanın, mahallenin ve evin hanımları boştur" dese hanımı boş
olur. "Sen Mekke de boşsun" dese nerede olursa olsun derhal boş olur. Yine "Sen evde boşsun" dese derhal boş olur. "Mekke'ye girdiğinde boşsun"
dese Mekke ye girmedikçe boş olmaz. Zira talakı girişine bağlamıştır. Koca: "Birden üçe kadar benden boşsun" dese Bedeviye göre her üç talak da
gider. Cumhura göre ise iki talakı gider. Henüz yeni getirmiş olan bir kadının cinsel ilişkide bulunmamış kendisine şöyle diyor: (Sen boşsun) diye
bir defa söylerse boşanır. Bunun iddeti olmadığı için ric'at etmek de caiz değildir. Fakat bu zevcet başka kocaya varmadan birinci kocasıyla
evlenmesi caizdir. Fakat bu kadın onun yanında iki talakla durur. Bir kişi, "Sen filan adamla konuşsan üç talak ile boşsun" dese kadın. O adam ölü
ve uykuda iken kendisiyle konuşsa boşanmaz. Bir kişi karısına "Filan adamı görürsen boşsun" dese, ister diri, ister ölü olarak onu gördüğü
zamanda boş olur. Fakat vücudu kapalı olarak onu görürse boşanmaz. Fakat onu rüyada veya aynada veya resimde veya hevzyonda veya talikini
unutarak onu bizzat görürse boşanmaz.
Bir kişi hanımını bir veya iki talak ile boşayıp iddet esnasında ricaa etmeden iddet bitinceye kadar onu kendi haline bırakırsa, bu talak her ne kadar
Ric'i de olsa ricat hakkını kullanmadığı için talakı baine dönüşür ve Beynunet'i Suğra meydana gelir.
Beynunet'i Kübradan farkı boşananların yeni bir nikah ile birbiriyle evlenebilmesidir. Bir kişi babasının evine giden kansı için (karımı evime getiren
olduğu zamanda o benden boş olsun) dese. Ondan sonra kiralanan bir merkeb ve sahibiyle eve gelirse boşanmaz. Bir kişi, karısına (iznim olmadan
babanın evine gidersen benden boşsun) dese, izinsiz gittiği takdirde boşanır. Fakat bir defa izin aldıktan sonra babasının evine giderse, artık talakın
hükmü kalmaz. Bir kişi, zevcesine (Benim iznim olmadan dışarıya çıkarsan benden boşsun) dese sonra şifahen izin vermeyip, kolundan tutup
çıkarırsa, boşanmaz. Fakat talakin hükmü devam etmektedir. Zira fiili izin bu, sayılmaz.

Bir lafızla üç talak hakkında fakihlerin görüşleri: Üç talakı bir kelimede toplamak hususunda fakihlerin üç görüşü vardır: 
[194]

Dört mezhep ve cumhura göre: Üç talak vaki olur. Sahabenin ço-ğundanda nakledilen budur. Hz. Ömer, Osman, Ali, İbni Ömer, İbni Ab-bas, İbni
Mesud, İbni Amr, Ebu Hureyre de bu görüşte olan sahabelerdedir ve tabiinin çoğundan nakledilen görüşde budur. Fakat, daha öncede beyan
ettiğimiz gibi- Hanefi ve Malikilere göre kişinin hanımını bir anda birden fazla talak vererek boşaması sünnete uygun değildir. Zira sünnet üzere
boşama hanımını bir talakla boşayıp iddeti geçinceye kadar beklemesi şeklindedir. Şis'dan imamiyye'ye göre: Bunlara göre hiçbir talak meydana
gelmez. Zeydiyye, Zahirilerden bazıları, İbni İshak, İbni Teymiyye ve İbnü'l Kayyım'a göre: Bunlara göre de yalnız olarak bir talak meydana gelir.
"Üç" sözünün burada bir yetkisi yoktur. Fakat Riyad'da toplanan fetva komisyonu bu son görüşü kabul etmemiş bir lafızla verilen üç talakın üç



olacağı görüşünü çoğunluğun tasdikiyle tercih etmiştir. 
[195]

İmamiyye'nin delilleri: Bu deliller, hayız halinde vaki olmadığını söyleyenlerin delillerin aynısıdır. Zira bunların her biri gayri meşrudur. İbni
Abbas hadisinde şöyle denilmiştir.
Rasulullah samanında Hz. Ebu Bekir'in hilafetinde ve Hz. Ömer; "İnsanlar daha evvel teenni ile davrandıkları bir meselede acelecilik yapmaya
başladılar. Bunu onlar aleyhine geçerli yakas" diye temenni etti. Sonra geçerli saydı."
Ebü's-Sahba (r.a.) dan: Müşarünileyhin İbni Abbas'a şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Ebu Bekir zamanında üç talakın bir
defa yapıldığım, Ömer'in Emirliği zamanında ise üç defada yapıldığını, biliyor musun? Bunun üzerine İbn Abbas (Evet biliyorum, öyle idi.)
demiştir.
İbni Abbas (r.a.) dan: Sabit b. Kays'ın kansı Peygamber (s.a.v.) gelip şöyle dedi: (Ya Rasûllah ben onun (Yani kocamın) ne ahlakını nede dinini
kötülüyorum. Fakat müslüman olduktan sonra, ondaki küfür sıfatından hoşlanmıyorum (yahut ben müslüman olduktan sonra, hala onun zevcesi
olarak devam etmekten hoşlanmıyorum.) Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.): (Onun mehir olarak sana vermiş olduğu bahçeyi kendisine iade eder
misin? diye sordular. Sabit'in karısı: (Evet) dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) Sabit b. Kayşa: (Bahçeyi geri al ve onu da bir talak ile boşa)

buyurdular.
[196]

 Şu halde bir lafızla verilen üç talakın bir talak sayıldığına ve Hz. Ebu Bekir zamanında ve Hz. Ömer'in hilafetinin ilk iki senesinde
böyle amel edilmeye devam edildiğine göre nesh edilmediğine açıkça delalet etmektedir. Zira Hz. Ömer bunu malahat ve siyaseti Şeriyye babından
geçerli saydı. Buna şöyle cevap verilmektedir. Bu, Sen boşsun, boşsun boşsun" şeklinde tekrarlanması halinde üç talak olur manasmdadır.
Eğer bunu tekid niyetiyle söylersen bir talak vaki olur. Tekerrür niyetiyle söylerse üç talak vermiş olur."
Rasulullah (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir zamanında insanlar özü ve sözü doğru olduğu ve ekseriyetle hayır ve rezalet kazanmak niyetinde oldukları için
hile ve sahtekarlık görülmezdi, bir lafızla üç talak söyledikleri zaman hakikatten bununla tekit ifade etmek istiyorlardı. Hz. Ömer, zamanında
durumun değiştiğini, bir lafızla üç talak vermenin tevil götürmeyecek şekilde- yayıldığını görünce bunu sanki lafız tekerrür etmiş gibi üç talak
kabul etti. Çünkü artık çoğu zaman bunu lafız tekerrür etmiş gibi üç talak kabul etti. Çünkü artık çoğu zaman bunu kastedilir oldular. 'İnsanlar
daha evvel tenini ile davrandıkları bir meselede acelecilik yapmaya başladılar!' Sözü ile de bunu işaret ediyordu. Sonra bu hüküm (yani üç
sayılması) ancak dünyada o kişiye uygulanacak hükümlerde böyledir. Allah ile kendisi arasında ki meseleye gelince bu hususta herkes niyetine
göre muamele görür.
Hz. Ömer'in, daha önce bilinene muhalif hüküm vermesinde hiç bir beis yoktur. Çünkü bu mesele "Örfün ve halkın durumunun değişmesi
sebebiyle hüküm değişir." esasına dayanır. Doğrusu bu hadis hakkında biraz daha düşünmek lazımdır.
İbni Abbas'ın rivayet ettiği Rukâne hadisi Rukâne hanımını, bir celsede üç talaka boşadı. Sonra buna çok üzüldü. Hz. Peygamber (a.s.) ona "nasıl
boşadım?" diye sordu. O da "bir celse de üç talakla" diye cevap verdi. Peygamberimiz (a.s.) ona: Bu sadece bir tane sayılır, dön hanımına"
(buyurdu)
Bana göre cumhurun görüşü tercih edilmelidir. Yani kişi hanımını bir defada üç talakla boşarsa üç talak vaki olur. Ancak, eğer hakim zayıf °ir
görüşü tercih ederse o en kuvvetli hüküm olmuş sayılır.
Bazı Arap devletlerinde olduğu gidip bu talakı bir talak soyma yönünde -halka kolaylık gösterilmesi, aile yuvalarının muhafaza edilmesi ve
Çocukların maslahatı için- bu görüş alınmakta ve onunla fetva verilmekte mani görülmemektedir. Özellikle biz şimdi, takva ve ihtiyatın azaldığı bir
zamandayız. Halkı talakı bu üslûp ile vermekten çekinmiyor. Ekseriyetle unu da bir tehdit ve caydırma niyetiyle yapıyor ve fıkıhta buna bir çıkış
ulabileceğini, hanımına dönmenin mümkün olabileceğini zannediyor.
 
Ölümcül Hastalığa Yakalanan Kişinin Talakının Hükmü:
 
Bir hastalık veya başka bir sebeple durumu büyük bir ihtimalle ölüme varacak olan her kişi ölümcül hastalık hükmüne geçer. Bunun talakına
talak'i Firar denilir. Zira o mirası hanımından kaçırmıştır. Bunun için Hanefilere göre kadın iddetini tamamladıkça Malikilere göre iddetini
tamamladıktan sonra dahi Hanbelilerde meşhur olan görüşe göre evlen-medikçe bu niyeti aleyhine çevrilir. (Kadın ona varis kılınır) ölüm hastası
erkek -Hanefilerin tarifine göre: Bir hastalığın zayıf düşürdüğü ve evin dışındaki mutad ihtiyaçlarını yerine getirmekten aciz kalan kişidir. Örneğin:
Alim ve fakih kişinin camiye çıkmaması, tüccann dükkanına gidememesi bu kabildendir. Ölüm hastalığmdaki kadın ise yemek yapmak gibi evinin
içindeki mudat işlerini yerine getirmeyen kişidir. Bu hastalığın artmadan bir yıl kadar devam etmesi ve neticesinin ölüm olması lazımdır. Şu halde
ölümcül hastalıktan maksat şu iki hususun kendisinde bulunduğu hastalıktır.
1. Çoğunlukla neticesinin ölüm olması,
2. Ölüm ile neticelenmesi, idama mahkum olmuş, ölümü beklenen ve bir gemide batmak üzere olan kişide bu cümleden sayılır.
Ölümcül hastalığın bir takım hükümleri vardır: Yaptığı teberruların ancak terekesinin üçte birinden sahih olması. Talakının geçerli ve boşadığı
hanımının iddeti bitmeden ölmesi halinde Hanefilere göre ona kadın varis olması bunlardan bazılarıdır.
 

ELLİ YEDİNCİ BÖLÜM
 

İLA
 

(KADINA YAKLAŞMAMA YEMİNİ)
 
İla lafzı el-eliyye kelimesinden türemiş olup yemin enlamına gelir. Nitekim ila kelimesi şu ayette yemin manasında kullanılmıştır.
Sizden Faziletli ve varlıklı olan kişiler yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere sadaka vermekte kusur etmesinler, yani vermemek

için yemin etmesinler: Affetsinler ve hoş görsünler. Allah sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah Gafur ve rahim'dir. 
[197]



İla'nın ıstılahı manası ise, boşama yetkisine sahip olan kocanın, karısıyla cinsi ilişkide bulunmayacağına dair yemin etmesidir. İla'nın hükmü:
Kocası ila yaptıktan sonra dört ay içinde kansma dönmezse, karısından ayrılmış olur. Dört ay müddet tanınması, yemininden dönüp kefaret vererek
karısına dönmesi için bir fırsattır. Eğer kocası ila yapar da dört ay içinde tekrar dönmez ve karısını da bırakmazsa, hakim erkeğe şu iki şeyden
birisini yapmayı emreder:
1. Yemininden dönüp onun kefaretini verir ve karısıyla cinsi ilişkide bulunur.
2. Eğer yemininde ısrar ederse, kansını da boşamaya yanaşmazsa, hakim onun yerine kansını bir talak ile boşar. Zira kadı haklan yerine getirmek,
zararı ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Böyle durumlarda da tek çare kadını kocasından ayırmaktır.
Kadı kocasının vekili durumunda olduğu için bu İşi bizzat yapmalıdır. Bu tıpkı onun borçlarını ödemek, haklarını yerine getirmek gibidir. Fakat
kocada, cinsi ilişkiye mani olan bir durum söz konusu ise kocanın yemininden döndüğünü diliyle söylemesi gerekir. Eğer karısına dönüp cinsi
İlişkide bulunursa, yemininden döndüğünü diliyle söylemesi gerekmez. Zira cinsi ilişki onun yerine geçer, ila'nin delili: İla ve hükümlerinin meşru
olduğuna şu ayet delalet etmektedir:
Hanımlarına yanaşmamaya yemin edenler için ancak dört ay bekleme vardır. Eğer yeminlerinden dönerlere [bilsinler ki) Allah çokça bağışlar ve

merhameti bol olandır. Şayet boşanmaya kararlı iseler (bilsinler ki) Allah şüphesiz işitebilendir. 
[198]

Hz. Ali'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Bir kişi hanımına iyla yaparsa (hanımına yaklaşmamaya yemin ederse) dört ay geçse dahi talakı

düşmez. Ya karısına döner. Yahut boşar. 
[199]

Bu merfü hadis hükmündedir.
Enes r.a. den Rasûlullah (s.a.v.) zevceleri ile münasebette bulunmamaya yemin etmişti. O sırada ayağında da bir ağrı vardı. Bu sebeple 29 gece
kendisine ait bir odada oturdu. Sonra çıkıp zevcelerinin yanına geldi dediler ki: (Bir ay zevcelerinle münasebette bulunmamaya yemin etmiştin.
Halbuki tam bir ay olmadı).

Bunun üzerine Rasûlullah: (s.a.v.) (Bu ay 29 gündür) buyurdular. 
[200]

Ibni Ömer (r.a.) Allah'ın söz konusu ettiği hakkında şöyle derdi: (Müddet tamam olduktan sonra kimseye zevcesi helal olmaz, Ya iyilikle zevciyyet
münasebetini devam ettirir. Yahut boşamaya gider. Bu ikisinden birini yapmayıp, ilaya devam etmek hararadır. Aynı zamanda hakim onun namına
bir talakla karısını ondan boşar. Bu boşama, kadına yapılan haksızlığı giderilebilmesi için boşamadan başka bir çare kalmaz.
Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir. Rasûlullah (s.a.v.) zevceleri ile münasebette bulunmamaya yemin etti ve (Mariyye'yi veya balı kendisine) haram

kıldı. Sonra da haramı helal yaptı yemin için kefaret verdi. 
[201]

Bir adam kansını kendisine haram ettiği vakit, bu bir yemin sayılır ve keffaret vermesi gerekir. İbni Abbas Ayrıca: (Resülüllah (s.a.v.)in şahsına

sizin için güzel örnekler vardır) da demiştir. 
[202]

İlanın vaki olacağı lafızlar genellikle ikiye ayrılır. Biri sarih Açık, belli diğeri kinaye yani kapalı.
Sarih lafız: Cinsel yaklaşmaya delalet eden örneği: Seninle cinsel yakınlıkta bulunmayacağım. Sana yaklaşmayacağım. Senden ötürü
gusletmeyeceğim gibi sözlerdir.
Kinaye lafız: Açık biçiminde cinsel ilişkiye delalet etmeyip başka manalara da delalet eden sözlerdir. Cinsel ilişkiye niyet etmedikçe bununla iyla
meydana gelmez. Örneği: Sana arkadaşlık etmeyeceğim. Seninle akşamlamayacağım, gibi sözlerdir. Bir kişi hanıma, vallahi derimi derine
dokundurmayacağım, dese yine onlar gibi kinayedir.
Sana cinsel temasta bulunursam bir hac ve umre veya sadaka veya oruç veya itikaf bana gereksin, derse, iyla yapmış kabul edilir ve yaklaştığı
takdirde ceza vacib olur. İlanın şartlan:
1. iyla yapan kocanın baliğ ve akil olması.
2. Nikahı altında bulunan kadın hakkında yapılması,
3. Cinsel temasta bulunmayacağına dair ya da mutlak anlamda ya da en az dört ay bir süre belirtmesi. Şu halde dört aydan az bir süre için
yaklaşmayacağına yemin eden kimse iyla yapmış olmaz. Ancak yaklaştığı takdirde yemin kefareti öder.
4. Normal tenasül cihazını kasd ederek yaklaşmayacağına niyet etmesi.
5. Karısıyla birlikte bir başkasını da belirterek cinsel ilişkide bulunmadığına yemin etmemiş olması.
6. İlanın bir yere ile bağlantılı bulunmaması. Dört ay veya daha fazla belirli bir zaman ile kayıtlı bulunan iyla, bu sürenin sona ermesiyle hükmüsüz
kalır. Sadece talak-ı bain vaki, olur.
Belli bir süre belli etmeden mutlak ölçüde veya ebediyyen söylerse bu iyla vaktin geçmesiyle hükümsüz kalmaz. Dört ay içinde cinsel temasta
bulunursa, talaki bain ol.
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ELLİ SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

ZIHAR
 
Zihar kelimesi, sırt manasına gelen zeher kelimesinden alınmıştır. Zıhar'ın ıstılahı manası ise kişinin karısına 'sen bana anamın sırtı gibisin' diyerek,
kansını anası, kız kardeşi gibi mahremlerinden birine benzetme-sidir.
Araplar cahiliyye döneminde Zıhar'ı boşanma şekillerinden biri olarak kabul ederlerdi. Fakat islam, Zıhar'a başka bir gözle bakarak onun üzerine
talak'tan başka hükümler de yükledi, zihar yapmanın hükmü: Zihar'ın haram olduğuna tüm müslümanlar ittifak etmiştir. Zihar, büyük günahlardan
biridir.
Delili de şu ayettir.
İçinizden hanımlarına zihar yapanlann hanımları onların anneleri değildir. Onlann anneleri ancak kendilerini doğurup dünyaya getiren kadınlardır.

Şüphesiz ki onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. 
[1]

Zıhann lafızları sarih kinayeli olarak ikiye ayrılır. Sarih lafız, zıhardan başka bir manası yoktur. Örneğin: Karısına Sen bana anamım sırtı gibisin"
demektedir. Bu şekilde diyen kimse, ister zıhar'a niyet etsin, ister etmesin, artık o adam zıhar yapmış sayılır. Fakat ergenlik çağma girmiş olması
şarttır. Kinayeli lafızlar ise zıhar manasına gelebileceği gibi, başka manalara da gelebilir. Karısına 'Sen benim için annem gibisin veya 'Sen benim
için kız kardeşim gibisin' demek kinayeli lafız sayılır. Eğer kişi bu sözlerle zıhar'ı kasd etmişse, zıhar yapmış olur. Fakat niyeti kasd etmemiş ise
belki o sözle hanımını şeref ve takdir bakımından annesine ve kız kardeşine benzetmişse, o zaman zıhar sayılmaz.
 
Ziharın Hükümleri:
 
Bir kişi geçtiğimiz lafızlardan biri söylerse, eğer sözlerin arkasından talak lafzını söylerse, o zaman ziharın hükmü, talakın içine girer ve bu surette
zıhar hükümleri ortadan kalkar. Zira talak, zıhar lafzını açıklamak mahiyetinde gelmiştir. Hanımı ondan boş olur. Fakat zihar lafzının arkasından
talak lafzını kullanmamışsa o zaman hanımı ondan boş olmaz. Bu takdirde kişinin dediğine değil, niyetine itibar edilir. Eğer eşinden ayrılması söz
kor usu olmamışsa -Zira eşini kendisine haram olan kadınlara benzetmişti- gereğini yapmadığı için bu benzetmenin nakzedikliğine itibar edilir.
Ancak bu sefer kendisine kefaret lazım gelir ve hemen kefareti ödemekle mükellef olur.
İbni Abbas (r.a.) den: Bir adam Peygamber (s.a.v.) in yanma gelip şöyle demiştir: (Ya Rasulullah, ben zevceme karşı zıhar yaptım ve kefaret
vermeden önce kendisi ile münasebette bulundum.) Peygamber (s.a.v.) Adama: (Allah sana merhamet etsin, bunu ne diye yaptın?) diye sordu.
Adam: (Ayın ışığında hallerini gördüm dayanamadım) dedi. Rasulullah (s.a.v.) (Allah'ın emrini yerine getirmeden, yani keffaret vermeden önce

artık ona yaklaşma) buyurdular. 
[2]

Zıhar keffaretinde tertibe riayet etmek gerekir. Bu keffaretin tertibi şöyledir:
1. Çalışmasına mani olmayacak bir eksiği, özürü olmayan ve mü'min olan bir köle azad etmek.
2. Bugün olduğu gibi köle yoksa ve köle olduğu halde azad etmeye gücü yetmezse peşpeşe iki ay oruç tutmak.
3. Oruç tutmaya veya peşpeşe iki ay oruç tutmaya gücü yoksa, altmış fakiri doyurur, zihar keffaretinde tertibe riayet edilmesinin delili ise şöyledir.
Ebu Seleme ve Muhammed b. Abdurrahman'dan şöyle rivayet edilmiştir:
Beyada oğullarından Selman b. Sahr el-Ensari Ramazan ayı çıkıncaya kadar karısını kendisine annesinin sırtı gibi kılmış (karısına zıhar yapmış)
idi ve Ramazan'ın yarısı geçince de geceleyin ona yaklaşmıştı. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.)'e gelerek durumu anlattı. Hz. Peygamber ona şöyle
dedi:
Bir köle azat et!
Köle azad etmeye gücüm yetmez.
O halde peşpeşe iki ay oruç tut.
Ona da gücüm yetmez. Bunun üzerine Rasulullah, Ferve b. Amr'a (hitaben) 'Altmış yoksulun yedirilmesi için şu Arak'ı (15. veya 16 sa olan sepeti)

ona ver!' buyurdu. 
[3]

Eğer keffaret vermeden önce hanımıyla cinsi münasebette bulunursa, Allah'a isyan etmiş olur ve onun içinde keffaret vermesi gerekir. Zira keffaret
vermeden kocanın, hanımıyla cinsi münasebette bulunması haramdır. Kadınlara zıhar yapıp ayrılmak isteyen, sonra da dediklerini (yeminlerini}
geri alanlar.

"Hanımlarıyla temas etmeden önce bir köle azat etmelidirler. 
[4]

Zıhar hükümlerinin meşru olduğunun delili: Hz. Aişe'den rivayet edilen şu hadis zıhar hükümlerinin genel delilidir: İşitmesi her şeyi kapla yan
(Allah Teala çok yücedir) Havle (binti Salebe, kocasını Rasulullah'a şikayet ederken (öyle yavaş konuşuyordu ki yanlannda bulunduğum halde)
ben sözlerini zor duyuyordum. Fakat bir kısmını anlamıyordum.
Havle şöyle diyordu: 'Ey Allah'ın Rasûlü! Kocam gençliğimi yedi, karnım ona saçıldı yani ona çocuk doğurdum. Nihayet yaşlanıp çocuktan
kesildiğim zaman kocam bana zıhar yaptı. Allah'ım ben şüphesiz halimi sana arz ediyorum! Kadın (böyle demeye devam edip) henüz oradan



ayrılmadan Cebrail şu ayetleri indirdi: (Ey Rasûlüm) kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan o kadının sözünü Allah kabul
etmiştir. Allah ikinizin de konuşmasını işitti. Zira Allah işiten ve görendir. İçinizden hanımlanna zıhar yapanlann hanımları onlann anneleri
değildir. Onlann anneleri ancak kendilerini doğurup dünyaya getiren kadınlardır. Şüphesiz ki onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Fakat Allah
affedici, ve bağışlayıcıdır. Kadınlara zıhar yapıp ayrılmak isteyen, sonra da dediklerini geri alanlar, hanımlarıyla temas etmeden Önce bir köle azad
etmelidirler. Size öğütlenen kefaret budur.

 
ELLİ DOKUZUNCU BÖLÜM

 
LİAN

 
Liamn tarifi ve nedeni: Lianın tarifi: Lugatta İlan "katele" kalıbındaki "Laane" "nin" mastarıdır. Tard etmek ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak
manasına gelen "el-la'n" kökündedir. Karı-koca arasında geçen bu hadiseye lian denilmesinin sebebi: hakim huzurunda seri usulüne uygun olarak
dörder defa şehadette bulunduktan sonra beşincisinde eğer yalancı ise her biri kendisini lanetler ve kendisini lanetleyen erkek olduğu halde bu

kelime kadın içinde tağlib yolu ile kullanılmıştır.
[5]

Hanefi ve Hanbelilere göre: Lian kadın hakkında zina haddi, koca hakkında kazif yerine kaim olmak üzere hanımın "gazap" sözü erkeğin Lanet
sözü ile beraber söylediği yeminlerle kuvvetlendirilmiş şahitliklerdir. Ancak ileride geleceği gibi -Hanbelilere göre lian fasid nikahta da sahih
olduğu halde Hanefılere göre sahih değildir. Malikilere göre lian, müs-lüman mükellef bir kocanın hakimin huzurunda hanımı için "eşhedü billah
onu zina ederken gördüm" gibi ifadelerle onun zina ettiğini gördüğüne veya karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını ve hanımının da onun
yalan söylediğine dair dört defa yemin etmeleridir. Nikah ister sahih olsun, ister fasid olsun hüküm aynıdır. Buna göre ne kocadan başkasının ne
kafirin ne de sabi ve mecnunun yemini sahih olmaz. Bu yemin lian meclisinde bulunan bir hakimin gözetiminde olur ve ayrılmalarına veya liandan
kaçmana had vurulmasına hükmeder. Eşler arasındaki mevcud nikah ister sahih olsun ister fasid olsun hüküm aynıdır. Çünkü fasid nikahla da

nesep sabit olur.
[6]

Şafiilere göre: Lian yatağını (ğayr'i meşru) kirletip yüz karası olan karısına karşı bunu söylemek veya çocuğunun nesebini reddetmek zorunda

kalan kişi için hüccet (delil) kabul edilen malum kelimelerdir. Lianın iki sebebi vardır.
[7]

Birisi kocanın yabancı bir kadına söylerse zina hadini gerektirecek bir şeyi hanımına söylemesidir. Diğeri ise isterse şüphe ile temastan veya fasit
nikahtan gelsin hamileliği veya çocuğu reddetmektedir. Lian hükmü kitab ve sünnet ile sabit olmuştur. Kur'an-ı Kerimde bu konuda ayet, açıklayıcı
ölçüde inmiştir. Lianın meşru olduğunun delili şu ayettir:
Eşlerine zina isnad ettikleri halde, kendilerinden başka şahitleri olmayan kimselerden her birinin (makbul olacak) şahitliği, Allah adına dört defa
yemin ederek kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci yemini, eğer yalan söyleyenlerdense, Allah'ın lanetinin kendi

üzerine olmasını dilemesidir. 
[8]

Lian'ın hadisteki yeri:
Ensar'dan bir adam Peygamber (s.a.v.)e gelip şöyle dedi: Ya Rasûlal-lah bir adam karısını bir erkekle zina ederken yakaladığı zaman bunu
söylerse, kazf haddini tatbik ederek kendisine dayak atarsınız. İkisinden birini öldürürse, kısas tatbik ederek kendisini öldürürsünüz. Bu adam
bunlardan hiç birini yapmayıp da susarsa öfkesinden kendi kendini öldürür. Bu halde şu adam ne yapmalıdır? diye sordu. Bunun üzerine
Peygamber (s.a.v.) (Ya Rabbi, buna bir hal çaresi?) diyerek dua etmeye başladı. Bu sırada da li'an ayeti nasıl oldu. Peygamber (s.a.v.) adama ayeti
okudu. Kendisine asihatta bulundu. Allah'ın azabını hatırlattı. Dünyadaki azabın ahi-ret azabından ehven olduğunu anlattı. Zevce: (seni hak ile
gönderen Allah'a yemin ederim ki kocam düpe düz yalan söylüyor) dedi. Bundan sonra Peygamber (s.a.v.) karının kocasından başladı. Kocası
doğru söylediğine dört defa Allah'ı şahit getirdi. Beşincide eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun, dedi. Sonra zevcenin şahadetini
dinledi. O da kocasının yalan söylediğine dört defa Allah'ı şahid getirdi. Beşincisinde de, eğer kocam doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı üzerime

olsun, dedi. Bunları dinledikten sonra Peygamber (s.a.v.) bu kan ile kocayı birbirinden ayırdı. 
[9]

Karısına zina isnad edip de dört şahid getiremeyen kocaya kazf haddi uygulanmasının sebebi şudur: Yabancı bir erkek bir kadının zina yaptığını ilan
etmek mecburi yetinde değildir. Hatta islam ahlakı, başkasının kusurlarını örtmeyi, ona nasihat etmeyi gerektirir. Fakat koca için durum öyle de‐
ğildir. Eğer karısı zîra ettiyse bunu söylemelidir. Zira karısının zina etmesi, koca için yatağının kirlenmesi demektir. Böyle bir durumda şeriat,
kocaya o kadından ayrılma hakkı vermiştir. Eğer koca, karısının zina ettiğini söylemez de onu boşamak suretiyle ayrılırsa, başka bir zulmü ve
pisliği kendisine ilhak etmiş olur. Bu tam anlaamıyla bir pisliktir. Oysa öyle bir pisliğe bulaşan kadın hiçbir hakka sahip değildir. Bu yüzden
kocanın, karısından hakkını alması için, lian meşru kılınmıştır. Lian sayesinde eşler adaletin himayesine girer ve biri diğerinin zulmüne kurban
gitmez. Bir de koca, karısına zina isnad etmekten uzaktır. Bu, adeta imkansız gibi bir şeydir. Bunun için karısına zina isnad edip de dört şahid
getiremeyen kocaya kazf haddi maslahat sebebiyle uygulanmaz. Zira kocanın, karısına zina isnad etmesi koca için bir ardır. Onun şerefini,
kıymetini ve haysiyetini zedeler.
 
Kişinin Karısına Zina İsnad Etmesinin Hükmü:
 
Kazf, zina isnad edip dört şahid getirmemektedir. Karısının zina ettiğini bilen veya karısını başka bir erkekle halvet halinde gören veya
belirtilerden ötürü kuvvetle zanneden kocanın, karısına zina isnad etme hakkı vardır. Arada bir çocuk varsa, koca da çocuğun kendisinden
olmadığını biliyorsa, karısına zina isnad etmesi vacip olur. Zira böyle yapmadığı takdirde çocuğu kendi nesebine ilhak etmiş olur. Şu halde
kendisinden olan çocuğun nesebine ilhak etmemesi haram olduğu gibi, kendisinden olmayan çocuğu nesebine ilhak etmesi de haramdır. Bu işin
bilinmesi hanımıyla cinsi ilişkide bulunmamış olmasıyla veya hanımının altı aydan önce doğurmasıyla mümkün olur. Bir de hanımıyla cinsi ilişkide



bulunduktan sonra hamileliğin en uzun müddeti dört yıldır. İşte bu durumda çocuğun kocadan olmadığı anlaşılır. Anlaşıldıktan sonra kocanın
çocuğun kendisinden olmadığını belirtmesi gerekir.
Ebu Hureyre (r.a.)'dan: Peygamber s.a.v. şöyle buyurdu: "Her hangi bir kadın gayri meşru olarak dünyaya getirdiği evladını başka bir kavme nisbet
ederse o kadının dinden nasibi yoktur. Allah onu cennete sokmayacaktır. Her hangi bir erkek de kendisine ait olan bir çocuğu inkar ederse Allah

ondan yüz çevirir ve kıyamet günü kendisine rezil ve rüsvay eder. 
[10]

Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip dedi: (Ya Rasalullah, filan benim oglumdur. Cahiliyet zamanında anası ile zina etmiştim.) Bunun üzerine
Peygamber (s.a.v.) (İslam'da zinadan doğan çocuk zaniye'ye ait değildir.) Cahiliyyet geçti. Çocuk anasına aittir. Zina eden ahlaksız kişi ise
taşlanmayı veya taşlarla kocalanmayı hak eder.
Bir kimse daha evvel zinası sabit olmamış bir akıl ve baliğ kimseye (Sen zanisin veya zina ettin) ve dört adil şahidle isbat etmezse, dinen iftira ve
kazf cezasına müstahak olur. Kazfm cezası seksen değnektir. Hatta üç kişi. birisinin bir kadınla zina ettiği görseler şahadetleri makbul olmadığı gibi
-zinayı onlara isnad ettikleri takdirde cezaya müstahak olurlar. Fakat akil, baliğ olmayan veya daha evvel zinası sabit olup cezaya çarpılmış bir
kimseye zina suçu isnad eden kimse, dört şahid ile onu ispat etmediği takdirde sadece Ta'zir cezasına müstahak olur. Bir kimsenin (sen habissin,
sen fasıksın veya bir kadına (Sen hiçbir kimse için yok demezsin) demesi kinaye sayılır ve niyetine göre hükmedilir. Eğer gayesi zina ile suçlamak
ise kendisinden isbat istenecektir. İsbat edemediği takdirde kazif cezasına müstahak olur. Eğer gayesi zina ile suçlamak değilse bir şey icab etmez.
Bir kimse başkasına (sen orospu çocuğusun) veya bir kadına (sen kahpesin) dese, sarahaten onlan zina ile suçlamış olur. Yalnız birinci misalde
anne hayatta olduğu takdirde kendisi davayı yürütecektir. Eğer annesi yoksa onun varisi bunu yürütecektir.
Bir kadın birisine (sen zanisin) dese o da (seninle zina ettim) diye ce-vaplandınrsa bu adam zina suçunu kabul ettiği gibi kadını da kazf etmiş olur.
Yalnız bir kimse karısına zina suçunu isnad ederse başkasına olan isnattan farklıdır. Dört şahit isbad etmezse liana gidelecektir. Lianın durumu
açıklanacaktır. Bir kimse kansını zina ettiğini bilir veya zan ederse kafz edebilir. Bu durumda kansı bir çocuk doğurur ve kadınla henüz münasebeti
olmadığı ve münasebetten altı ay geçmediği için çocuk kendisine ait değildir. Karısını zina ile kazfeden kimse, kazif cezasına çarpılmaması için han
yapması gerekir.
Lianın usulü şöyledir: Hakim huzurunda (Eşhedü billah) karıma isnad ettiğim zina meselesinde doğru söyler ve doğru söyleyenlerdenim ve bu
hususta yalancı değilim. Dört defa bu sözü tekrar ettikten sonra beşinci defada şöyle der: (Kanma isnad ettiğim zina hususunda yalan
söyleyenlerden isem Allah'ın laneti üzerimde olsun) kocanın bu şehadeti bittikten sonra sıra kadına gelir. O da dört sefer şöyle der: (Eşhedu billah,
kocam bana isnad ettiği zina meselesinde yalan söyleyenlerdendir.) Beşinci seferde de şöyle diyecek (o doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabı
üzerime olsun) Lian bu şekilde karşılıklı cereyan ettikten sonra hem koca ve hem de karı için ceza ortadan kalkar, koca bu liandan imtina olursa
kazif cezasına, kadın imtina ederse, zina cezasına müstahak olur. Şu halde bu lian-sonra ebedi bir ayrılık terettüb eder. Artık hiçbir surette
birbiriyle evlenemezler. Lian mutlaka hakimin huzurunda ve onun emriyle olacaktır. İlk önce kocanın sonra da kadının lianı teklif edilir. Lianın
Cuma günü ikindi namazından sonra olması sünnettir. Bu olay Mekke de cari olursa Rükn ile Makam arasında Medine'de olursa Minberin yanında,
Beyti Mak-dis'te olursa Sahra'nın yanında, başka bir yerde olursa camide icra edilmesi sünnettir. Fakat kadın hayız ve nifas halinde olduğu zaman
kapının yanında durmalıdır. Kadının zina ettiğine dair kocasıyla birlikte üç a'ma yani gözleri kör şahidlik ederse âmâlara had cezası verilir. Kocası
da lian yapmak zorundadır. Çünkü amaların şehadeti makbul değildir. Bir kişi karısına (ey zaniye) sen üç talakla boşsun derse, lian lazım gelmez.
İsbat edemediği takdirde had lazım gelmez. Ama (sen üç talakla boşsun ey zaniye) derse, bu takdirde ne kadar lian lazım gelmese de lakin hadd
cezası lazım gelir. Fetava'yı Hindiye, bir kişi karısına (sen daha çocuk iken veya cinnet getirdiğin günlerde zina etmişsin) der. Aynı zamanda kadın
bir zamanlar cinnet geçirmiş ise, bunun için ne ilan lazım gelir ne de hadd lazım gelir. Fetava'yı-Hindiye, Gebe olan karısına (sen zina ettin. Şu
karnındaki benden değildir.) derse. Mülanede bulunmaları lazım gelmez. Şemsü'1-Üm-me serahsi-El-Mebsut, koca karısına sadece (karnındaki
çocuk benden değildir.) derse, İmam Ebu Hanife'ye ve Züfere göre lian lazım gelmez. Bir kişi hür olan karısının çocuğunu nefy eder. Yani benden
değildir, dese kadın da onu tasdik etse, anneye had gerekir. Musili, Lian üzerinde terettüb e-den hükümler: Hanımı ile yukarıda zikr ettiğimiz
şekilde lian yapan kişinin üzerine terettüb eden hükümler şunlardır:
1. Kocadan, zina isnad etmenin cezası sakıt olur.
2. Kadın da yemin eder, lanetleşirse, onun üzerinden de zina cezası düşer.
3. Kan-koca arasındaki nikah fesh olur.
4. Eğer koca çocuğun kendisinden olmadığını söylemişse çocuğun nesebi annesine ilhak edilir.
5. O kadm ile o erkek-kadın elli sefer evlenip boşansa bile -birbirlerine ebedi ve sermedi olarak haram olurlar. îbn Ömer'den şöyle rivayet
edilmiştir: "Hz. Peygamber'in bir adam ile karısının lanetleşme olayını idare ettiğini gördüm. O kişi 'Bu kadının çocuğu da benden değildir?' dedi.

Hz. Peygamber, onların arasını ayırarak, çocuğu annesinin nesebine ilhak etti" 
[11]

Lianın sahih olmasının şartlan şunlardır:
1. Zina isnadı lanetleşmeden evvel olmalıdır.
2. Lanetleşmeye evvel koca başlamalıdır.
3. Karı ve koca aynı lafızları kullanmalıdır. Eğer biri şehadet lafzını kasem lafzıyla, gazab lafzını lanet lafzıyla değiştirirse veya buna aksi yaparsa
sahih olmaz.
 

ALTMIŞINCI BÖLÜM
 

HULÜ
 
Hulün lügat manası "çıkarmak ve gidermek" tir. İstılahı manası ise "Ha" harfinin ötesiyle "evliliği ortadan kaldırmak" demektir. Fıkıhta ise her
mezhebin ıstılahında hul'un ayrı tarifi vardır. Hanefilere göre: Hul ve hul manasındaki lafızlar hanımın kabul etmesi şartıyla nikah mülkiyetini
kaldırmaktır. "Nikah mülkiyeti" sözü ile fasit nikah ve beynunet ve irtibattan yapılan hul, tariften çıkarılmış olur. Zira bu hul, hükümsüzdür"



Hanımın kabul etmesi şartıyla" sözü ile de şu mesele tarif dışı bırakılmıştır." Hanımına "Seni hul yaptım" dese bununla boşamayı niyet ederek mal
zikretmeşe bu hul, hakkını düşürmeyen bain talak olur. Çünkü bunun vaki olması hanımının kabulüne bağlı değildir. Kadının kabul etmesi şartı
gösteriyor ki, hul bir bedelle olur. Hulü bir mal karşılığında meydana geldiği için, alım-satım ve mubarae sözlerini ile de gerçekleşebilir. Şu halde
mutlaka (hulü) lafzını kullanmak şart değildir. Aynı manada başka dillerdeki kelimelerle de olabilir. Talakın şartı ile hulü'un şartı da aynıdır.
Hükmü ise bain talakın meydana gelmesidir. Zeylai, Fetava-yi-Hindiye Hulü'da üç talaka birden niyet getirmek sahihtir. Birer talakla mal karşılığı
boşadık-tan sonra tekrar evlenir ve bu üç defa tekrar ederse, artık evlenme imkanı kalkar. Ancak kadın ikinci bir kocasıyla evlendikten sonra boşanır
veya ikinci kocası ölürse, o takdirde o birinci kocasıyla evlenebilir. Kadıhan. Hulü'da sultanın veya naibinin hazır bulunması şart değildir.
Hanefi fukahasının icmai bu konuda vardır.Şu halde kan koca arasında geçimsizlik meydana gelse ve günahkar olacak duruma gelse, o zaman
kadın mehrine karşılık veya bir miktar mal ve para teklif etmek suretiyle boşanma isteğinde bulunabilir. Kocası buna razı olunca, kadın talak'i bain
ile boşanmış olur ve anlaştıkları şekilde malı kocasına vermesi gerekir. Kasani, Merğinani, gezimsizlik, darılma kadın tarafından olsa, o zaman,
kocasına verdiği mehirden fazlasını istemesi mekruhtur. Ama kazai cihetle konuyu değerlendirdiğimizde fazla bir şey talebinde bulunabilir. Küsme
darılma koca tarafında olsa, o zaman Hulü'a karşılık bir şey talebinde bulunması helal olmaz. Bu konu diyaneten böyledir. Kazai olarak kocanın bu
durumda da mal talebinde bulunup almasına cevaz verilmiştir. Kasani, El-Bedayi, nikah akdine mehir olarak verilen her şey hulü'a da bedel olarak

verilebilir.
[12]

Meşruluğu: Alimlerin çoğuna göre hul, caizdir. Bir beis yoktur.
[13]

 Zira karı-koca arasındaki uyuşmazlıklar, niza ve huzursuzluklar sebebiyle halk
buna ihtiyaç duyar. Doğuştan gelen bedeni kusurlar, dini, ahlaki ya da yaşlılık veya zayıflıktan doğan çeşitli sebepler yüzünden kadın kocasından
nefret edebilir. Onunla yaşamakta, hoşlanmayabilir. Kocasına itaat konusunda Allah'ın emrini yerine getirememekten korkabilir. Bu sebeplerden
dolayı islam sırf erkeğe ait olan talak hakkına paralel olarak evlilikten kurtuluş için başka bir yolu meşru kılmıştır. Bu kadının mal vermesi
suretiyle karşılayacağı zarar ve sıkıntıdan kurtulması için meşru kılınmıştır. Böylece kadın fidye vererek bu evlilikten kurtulmuş ve kocanın
kendisiyle evlenme yolunda yaptığı masrafları karşılamış olur. Kitap ve sünnet bunun meşruluğuna delalet etmektedir. Kitaptan delil Allah (c.c.) in
şu ayeti kerimeleridir:

"Kadının erkeğe fidye vermesinde her iki taraf için de günah yoktur.
[14]

  Eğer gönül rızasıyla o mehrin bir kısmını size bağışlarsa onu da afiyetle

yesin.
[15]

 Aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. 
[16]

Sünnetten delil ise İbni Abbas hadisidir. "Sabit b. Kays'ın hanımı Rasûlullah (s.a.v.) a gelip: "Ya Rasûlallah onu ne dini ne de ahlakından
ayıplamıyorum, lakin islamda nimete nankörlük etmekten korkuyorum." Dedi. Rasûlullah (s.a.v.) ona "bahçesini geri verir misin?" dedi. O da

"evet" dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) de kocasına "bahçeyi kabul et ve onu bir talakla boşa" buyurdular." 
[17]

Bu hanım kocasından ahlakı kötü olduğu ve dini yaşantısında noksanlık olduğu için ayrılmak istemiyor. Ancak ondan çok nefret etmesi sebebiyle
ona karşı vazifelerinde kusur etmekten ve iyiliklere karşı nankörlük etmekten korkuyor. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) ona emri vucüp ile değil
de emri irşad ve ıslah ile kocasının kendisine mehir olarak verdiği bahçeyi geri vermesini emr etmiştir. İşte islamda ilk vaki olan hul, budur. Bunda
muavaza manası vardır.
Hanefilere göre: Hul beş lafızla meydana gelir: Hul, mubarae, mufa-raka ve alıp-satma lafızları, Örneği kişinin hanımına "Ben seni şu kadar (mal)
hul yaptım" veya sana mubarae ettim" veya senden ayrıldım" veya "bin dinara kendini boşa" veya "senin nefsini veya talakını sana şu kadara
sattım" demesi ve kadının da bunu kabul etmesi gibi.
Yeme, içme ve kazayı hacet gibi hayati zaruret olan bir şeyi yapma üzerine üç talakla yemin ederse, bu durumda hul yapar. Sonra yemin ettiği şeyi
yapar sonra onunla evlenirse birinci hareketi yapmasıyla yemin kalmadığı için yemininden dönmüş olmaz. Zira yemin sadece iki hareketi
kapsıyordu, o da olup bitmişti. Temasta bulunduğu temizlik vaktinde ve hayızlı vaktinde hul yapmak hiçbir sakıncası yoktur.
 
Hul'un Rükünleri:
 
Hanefılerden başka bütün fakihlere göre beştir:
1. Kabil: Bedel vermeyi kabul eden.
2. Mucip: Koca veya velisi veya vekili.
3. İvaz: hul karşılığı verilecek şey.
4. Muavvaz: Kadının uzvu yani ondan isümta etme..
5. Sığa: "Şu kadar mal karşılığı sana hul, yaptım" gibi sözlerdir.
Hanefilere göre: Hul, hanım tarafından kabul edilmeden önce koca açısından bir yemindir. Onun için ondan dönmesi sahih değildir. Şafiilere göre
hulde talakın vaki olması hanımın mal vermeyi kabul etmesine bağlı olduğu için hul içinde talik izleri de bulunan bir muavaza akdidir. Cumhura
göre akıllı ve baliğ olmasıyla mümkün olur. Aklı eren mümeyyiz çocuğun talakına cevaz vermişlerdir. Buna göre çocuk, deli, matuh (bunak)
yaşlılık veya hastalıktan akli dengesi bozuk kişiler gibi talakı sahih olmayanların her hul'u da sahih değildir. Akıllı ve baliğ olan herkesin talakı
sahih olur. Öyle kişiler ister rüşt veya sefih olsun ister hür veya köle olsun aynıdır. Mükellef olmayan çocuk veya delinin velisinin -eğer maslahat
görülürse- onlar adına hul, yapması sahih olur.
Ebu Hanife, Şafii ve Ahmed b. Hanbel babanın küçük veya deli oğlunun hanımını ne hul ile ne talak ile boşamasına cevaz vermemişlerdir. Bunlar
adına hul yapması da caiz değildir.
Zira Rasûlü Zişan (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Talak sadece baldırdan tutanın hakkıdır,"
Hul da talak manasmdadır. İmam Maliki'ye göre babanın küçük oğlu ve kızı adına hul, yapabileceğini söylemiştir. Hul, bedelinin mehir olabilecek
bir mal olması lazımdır. Cumhura göre ister aynı bir mal ister borç isterse bir menfaat olsun. Mülk edinilmesi sahih olan her şey hul bedeli olabilir.
Bu tarifle içki ve domuz gibi şeyler hariç bırakılmıştır. O halde içki, domuz, gasb edilmiş veya çalınmış bir mal üzerine hul, yapılsa koca



hanımından hiçbir şey taleb edemez.
Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre hanım ondan ayrılmış olur ve bu bedelsiz bir hul olur. Zira o bedelsiz olarak bu hakkı ıskat etmeye razı
olmuştur. Dolayısıyla kadından her hangi bir şey talep edemez. Şafiilerin zikr ettiğine göre koca meçhul veya haram bir şey karşılığında hulu kabul
etse hanım mehr'i misil karşılığında ondan bain (ayrılmış) olur. Zira bedel fasit olduğu yerde mehr'i misil onun yerini alır.
Kan gibi hiç mal sayılmayan bir şey karşılığında hul, yapsa talak ric'i olarak gerçekleşir. Zira bu, kocanın hiçbir şeyde gözü yok demektir. Kafirlerin
mal sayılmayan bir bedelle hul yapmalarına gelince bu -nikahlarında olduğu gibi sahihdir. Hanefilere göre mütekavvim (şer'an mal sayılan ve
ihraz edilebilen) bir mal olması, tayin edilmiş olsun veya olmasın hul vaktinde mevcud olması veya kıymeti mal ile değerlendirebilen bir menfaat
olması demektir. Buna gör müslüman bir kadının içki, domuz, mundar hayvan, kan üzerine hul, yapması sahih olmaz, bu bedel batıl olunca hul lafzı
kinayeli bir lafız olarak kalır. Kinayelerle vaki olan ayrılma da bain olur. Ama talak bir mal üzerine olsaydı ve bu bedel batıl olsaydı o takdirde bu
ayrılma rici talak olurdu. Zira talak lafzı sarih olarak kalacak-ü sarih de bir ric'i talak olur.

ATMIŞ BİRİNCİ BÖLÜM
 

MAHKEME KARARIYLA AYIRMA
 
Mahkemenin ayırması talak da olabilir, akdi temelinden yok sayan bir fesih de olabilir. Nafaka temin etmeme ila, hastalık, eşler arasındaki
geçimsizlik, hapis, kayıplık veya tasüf gibi sebeplerden dolayı ayırma talak; irtidat ve eşlerden birinin müslünıan olması gibi sebeplerle akit fasit
olduğu için ayırmalar da fesihtir.
 
1. Hanefilere Göre Fesihle Talak Arasındaki Fark:
 
Talak evliliğe son vermek, mehir ve benzeri geçmiş haklan kabul etmektir. Verilen talak ancak sahih nikah akdinden sonra olur. Fesih ise akdi
temelinden bozmak veya devamına engel olmaktır. Talak sayılarından "esap edilmez. Çoğunlukla fasit veya gayr-i lazım akitten sonra olur. Talak

ise fesih arasındaki fark konusunda İman Malik'in iki görüşü vardır. 
[18]

Örneği: Kadının velisiz kendi başına evlenmesi, hac veya umre için ihramlı bulunan kişinin nikahlanması talaktır. Fesih değildir. Eğer eşlerin
arzusuyla değil de dinin emirleri gereği aynlıyorsa fesihtir. Talak değildir. Örneği: Süt akrabası ile nikahlanması veya iddetini bitirmeyen kadınla
nikahlanması talak değil fesihtir. Eğer ayrılma sebebi, bir kusurdan dolayı reddetme gibi eşlerin isteği ile oluyorsa o zaman fesih değil, talaktır.
 
2. Nafaka Temin Etmediği İçin Ayırma:
 
Cumhura göre:
Aşağıda zikr edilecek deliller gereğince Malik, Şafii ve Ahmed b. Hanbel nafakasızlıktan dolayı ayırmaya cevaz vermişlerdir.

1. Onları haksızlık ederek ve zor kullanarak tutmayın. 
[19]

Nafaka vermeden onları tutmak ona karşı haksızlık ve zarardır. Yine yüce Allah (c.c);

Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir.
[20]

 buyurmuştur.
Şu halde kadına nafaka vermemek kadını iyilikle tutmak değildir.
2. Ebu Zenad şöyle demiştir: "Said b. Müseyyibe" hanıma sarf edecek nafaka bulamayan kişi ile hanımı ayrılır mı?" dedim. "Sünnete göre" dedi.
3. Hz. Ömer hanımlarından ayrı yaşayan erkekler hakkında ordu komutanlarına yazarak şunu emretti:
"Onları hesaba çekin; ya da nafaka versinler veya boşasınlar, boşar-larsa onlara geçmiş nafakalarım göndersinler."
Hanefilere göre koca nafaka vermediği için hanımını ayırmak caiz olmaz. Çünkü koca ya fakirdir veya zengindir. Fakir ise nafaka vermemesi
nedeniyle zulüm olmaz. Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

"İmkanı geniş olan, nafakayı imkanlarına göre versin. 
[21]

Koca zulüm etmiyorsa biz de onun nağmına talak vererek zulm edemeyiz. Zengin ise onun nafakasını vermezse o zaman kocası zalimdir. Fakat bu
zulmü ondan kaldırmak için şartsız olarak ayırmak lazım gelmez. Şu halde hanımın nafakası için zorla malım satmak veya nafaka vermeye
zorlamak için haps etmek gibi başka yollara baş vurulur.
Rasûlullah (s.a.v.)'ın herhangi bir kadına kocasının fakirliği nedeniyle fesh etme imkanı verdiği ve ona fesh etme hakkının olduğunu bildirdiği bir
haberin nakl edilmeyişi de Hanefılerin görüşünü teyit etmektedir. Maliküere göre bu ayrılma bir ric'i talaktır.
Şafii ve Hanbelilerin zikrettiğine göre nafaka yüzünden ayrılma ancak mahkeme kararıyla olur. Şu halde mahkeme kararıyla meydana gelen
ayrılma ise fesihtir. Burada kocanın ric'at yani dönme hakkı yoktur.
4. Özür veya hastalık sebebiyle ayırma birleşmeye engel olup olmaması bakımından özürler iki kısma ayrılır.
1) Birleşmeye manii olan cinsi özürler: Bunlar erkekte görülen "cebb" "ünne" ve "hasa" ve kadında görülen "ratak" ve "karan" gibi özürlerdir.
2) Birleşmeye mani olmayan, fakat ancak bazı sıkıntılara katlanarak
beraberliği sürdürmeyi mümkün kılacak şekilde tiksinti veren hastalık ve özülürler. Bunlar cüzzam, cinnet, baras (alaca hastalığı), sel (akciğer
veremi) ve zührevi hastalıklardır. Bu hastalıklar eşler arasında üç kısma ayrılır.
A. Sadece erkekde bulunan uzvi özürler: Cebb: Erkeklik uzvunun
kesik olması, unne: Uzvun küçük olması sebebiyle birleşme yapmaması, Hasa: Daşağlarının ezilmiş veya çıkarılmış olması (iğdişlik) itiraz: Yaşlılık
veya bir hastalık sebebiyle erkeğin birleşmeye gücü yetmemesi hali,
B. Sadece kadında bulunan uzvi özürler: Ratak: Yaratılıştan uzvun bir et parçasıyla kapalı olup birlemeye imkan vermemesi, karan: Uzuvda
birleşmeye mani bir kemik ve ur bulunması, Af el: Uzuvda birleşmenin zevkini engelleyen bir yağ tabakasının bulunması. Buhur: Birleşme



sırasında meydana gelecek kötü bir koku. Fetak: Ön ve arka uzvun arasının veya idrar yolu ile meni yolunun arasının yırtık olması. Bu birleşmeden
zevk alınmasına ve beklenen faydanın temin edilmesine manidir.
C. Kadında da erkekte de bulunabilen özürler: Cinnet, cüzzam, baras (alacalık) büyük ve küçük abdestini tutan ama, basur, nasür (anüsün içinde
bulunan akıntılı yara). Eşlerden birinin hunsa-i gayri müşkil olma-sıda bu kusurlardan sayılır. Hunsa-i müşkül ise, durumu açıklığa kavuşuncaya
kadar onu onunla nikah yapmak sahih değildir. Özür sebebiyle ayırmanın caiz olması hususunda fakîhlerin iki görüşü vardır. Zahirilere göre: İster
kadında ister erkekte olsun hiçbir özür yüzünden eşleri ayırmak caiz değildir. İsterse kocanın hanımını boşamasında bir mani yoktur. Zira özür
sebebiyle nikahı fesh etme konusunda ne Kur'anda nede sünnette ne de sahabenin rivayetlerinde ne de kıyasta ne de makulde sahih bir delil
gelmemiştir. Cumhura göre fakihlerin çoğunluğu özür sebebiyle ayrılma talebinde bulunmaya cevaz vermişlerdir. Fakat buna cevaz verenler iki

noktada ihtilaf etmişlerdir. 
[22]

Hanefilere göre özür sebebiyle ayrılma talebi sadece kadının hakkıdır. Buna kocanın hakkı yoktur. Zira kocanın boşa mak suretiyle kendisine gelen
zararı def etmesi mümkündür. Kadının ise kendisine ayrılma talebi hakkının verilmesi dışında bu zararı def etmesi mümkün delildir. Çünkü o talak
verme hakkına sahip değildir. Cumhura göre ise: Koca ve karının Özür sebebiyle ayrılma talebinde bulunmasına cevaz vermişlerdir. Zira bu özür ve
hastalıklardan dolayı eşlerden her biri zarar görebilir. Kocanın talak vermek zorunda kalmasına gelince: Bu talak zifaftan sonra olsa, o zaman
mehrin hepsini, önce olsa, o zaman yansını vermek zorundadır. Özür sebebiyle ayrılmada ise ittifakla-zifaftan önce ise mehrin yansını sonra ise
üzerinde anlaştıklan mehri vermekten muaf tutulur. Ancak Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre koca zifaftan sonra ise mehri almak üzere özrü
gizlemek suretiyle kendisini aldattıklan için babası ve kardeşi gibi kadının velilerine baş vurur. Kadına mesken ve nafaka yoktur.
Dört mezhep ve imamiye "cebb" ve "unne" kusurlarından dolayı mahkemenin eşleri ayırabileceği üzerine ittifak etmişler. Diğer kusurlarda ise
ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda dört görüş vardır.
Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre: Nikahı fesh etme ancak erkekte görülen ve tenasül organlarında bulunan şu üç özür sebebiyle caiz olur. Cebb,
unne ve hasa. Zira bunlar giderilmesi mümkün olmayan özürlerdir. Zararlan devamlıdır. Evliliğin asıl gayesi olan çoğalma ve nesil yetiştirme ve
kötü yollara düşmemesidir. Bunun için mutlaka aynlmalan lazımdır.
Cinnet, cüzzam, baras, ratak yahut karan gibi diğer özürlere gelince: Bunlar ister kocada görülsün ister kadında bu yüzden ne nikah edilir ne de
diğer eşe tercih etme hakkı tanınıp, imam Muhammede göre eğer bu özürler kocada olsa hanımını fesh etme veya tercih etme yani hıyar hakkı
yardır. Bunlar kadında bulunursa kocanın tercih etme hakkı yoktur, imam Malik ve Şafiiye göre: Eşlerden her biri diğerinde bulunan bir tenasül
organı özründen veya cinnet, cüzzam, baras, ratak ve karan, bunlann her ikisinde eşlerden her birinde de bulunması mümkün olanlan beş tanedir.
İlk ikisi erkekte, son ikisi kadında bulunur. Ortadaki üçü de eşlerde bulunabilecek ortak özürlerdendir. Buhur, sunan (koltuk altı kokusu).
İstihaza, akıntılı yaralar, körlük, müzmin hastalık, saflık, hasa ve ifda (ön arka uzuvlarının arasının yırtık olması) gibi özürler sebebiyle nikah fesh
edilmez. Zira bunlar nikahtan beklenen gayeye mani olmaz. Kellik, dişlerin hastalıklı olması, gayri meşru birleşmeden dolayı bekaretin bozulmuş
olması, körlük, şaşılık, topallık müzmin hastalık ve benzeri şeyler özür sayılmaz. Eğer bunların bulunmamasını şart koşmuş ise özür sayılır,
îmamiyeye göre özürler on bir tanedir. Dördü erkekte bulunur. Bunlar cinnet, naaş, unne ve cebbdir. Yedisi kadında bulunur. Bunlarda cinnet,
cüzzam, baras, karam, ifda körlük ve yatalak hastalıktır. Hanbelilere göre özürler sekiz tanedir. Üçü eşlerden her birinde bulunabilir. Bunlan: cinnet,
cüzzam ve barastır. İkisi sadece erkekte bulunur. Bunlar: "cebb" ve "ünne"dir. Üçü sadece kadında bulunur. Bunlar fetek karan ve afeldir. Kadı Ebu
Yala'ya göre karan ve afel ikisi de birdir. Şu halde tenasül uzuvlarında bulunan her türlü özürden tiksindirici özürlerden, verem ve idrar yollannın
iltihaplı olması gibi özürlerden veya bunlara benzer ihtisas sahiplerinden öğrenilebilecek diğer zührevi hastalıklardan dolayı nikah fesh edebilir.
Ebul Hattap şöyle demiştir: Bunlara şu özürler de kıyas edilerek ilave edilebilir. Basur, nasur, tenasül uzvunda bulunan akıntılı yara. Zira bu
tiksindirici ve necaseti bulaşıcıdır. Bunlarda da nikahı fesh etme hakkı vardır. Kellik, körlük, doğuştan topallık, ellerin ve ayaklann kesik olması
nikahın feshini mubah kılan Özürlerden sayılmaz. Zira bunlar birleşmeye mani ve bulaşmasından korkulacak şeyler değildir. Zühri, Şurrayh ve Ebu

Sevye'ye göre: îbnül'l Kayyım da bunu kabul etmiştir. 
[23]

Eşlerden birinde bulunan tiksinti veren her türlü özürden dolayı ayrılma talebinde bulunmak caizdir. Bu ister tedavisi mümkün olsun olmasın farkı
yoktur. Örneği: Kısırlık, dilsizlik, topallık, sağırlık, elin veya ayağın kesik olması. Zira nikah akdi eşte "bunlann bulunmaması" esası üzerine
yapılmıştır. Bu bulunmadığı zaman diğer eşe tercih hakkı doğar.
Ayrıca Ebu Ubeyd Süleyman b. Yesar'dan şunu rivayet etmiştir: "Husyeleri çalışmayan İbni Senden bir kadınla evlenmişti. Hz. Ömer ona "Bu
durumunu kadına bildirdin mi?" dedi. O da "hayır" deyince Hz. Ömer "Bildir ve seninle kalıp kalmakta onu serbest bırak" dedi. Fakihler özür
sebebiyle aynlmada hak sahibinin dava açmış olması ve mahkeme karannın bulunmasının şart olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Zira bu mesele
ihtilaflı olduğu için ancak hakim hükmü bu ihtilafı kaldırabilir. Kocanın uzvu mecbub yani kesik olursa o zaman hakim derhal eşleri ayınr. Fakat
unne veya hasa olursa o zaman Hanefi ve Hanbelilere göre, hakim bir sene tecil eder.
Zira bir sene tecil edilmesi Hz. Ömer, Ali ve İbni Mesud'dan rivayet edilmiştir. Bunlara göre, davanın açıldığı tarihten itibaren bir senesi başlar.
Fakat Maliki ve Şaflilere göre ise bu müddetin mahkemenin tecil kararından başlaması gerekir. Hanefi ve Hanbelilere göre: Eğer kadının başından
evlilik geçmiş idiyse, kocaya yemin ettirilerek onun sözü kabul edilir. Eğer yeminden kaçınırsa hakim kadını bu kocasıyla kalmakla ayrılmak
arasında serbest bırakır. Şayet kadın bakire ise kadınlara muayene ettirilir. Bu konuda tek bir kadının sözü kabul edilir. Hanefllere göre iki
kadınının sözleri daha iyi olur. Bu kadınlar "Henüz bakiredir derlerse kocanın yalan söylediği ortaya çıktığı için tecil sene bitinceye kadar devam
eder. "Bakire değildir" derlerse kocaya yemin teklif edilir. Yemin ederse, o zaman kadının hakkı kalmaz. Yeminden çekinirse bir senelik tecil
devam eder. Özür sebebiyle ayırmanın şartlan: Bunun iki sebebi vardır.
1. Aynlma talebinde bulunan bu özrü akit sırasında bilmemesi gerekir. Akit sırasında bildiği halde nikah akdini yaptıysa aynlma talebinde
bulunmaya hakkı yoktur.
2. Akitten sonra özre razı olmuş olmamalıdır. Eğer nza gösterirse artık aynlma talebinin hakkı kalmaz. Eğer razı olmazsa o zaman şaflilere göre
derhal fesh etme Hanbelilere göre de ne zaman isterse fesh etmek üzere hiyar-ı ayb meydana gelmiştir. "Razı oldum" gibi serahaten veya kocanın
hanımından istimtada bulunması olmayınca, fesh edebilir.
Şafiilere göre: Zifaftan önce özür nedeniyle yapılan fesih mehri düşürür. Zifaftan sonra ise ve özür akit esnasında var idiyse ve akit ile temas



arasında meydana gelmiş olup koca bundan haberi olmazsa, o zaman kadın mehr'i misil alır. Özür akitten ve temastan sonra meydana gelmiş ise, o
zaman konuşulan mehrin tamamını alır. Koca, hanımındaki bir sıfat sebebiyle aldatılsa örneği: Bakirelik, hürlük, asillik, müslümanlık gibi
vasıflara sahip olduğu söylense sonra bunun tersi meydana gelse o zaman cumhura göre bu hakkın sabit olduğunu kabul etmişlerdir.
Hanefilere göre bu hakkı yoktur. Bu şart sebebiyle de mehrini mehr'i mislinden fazla söylerse, örneği: bakire olmasını ve tahsil yapmış olarak belli
bir diplomaya sahip bulunmasını, şart koşsa bu da öyle değilse ise o zaman kocanın mehr'i misilden fazla mehir ödemesi lazım gelmez. İbni
Hümam Fethü'l-Kadir de şöyle der: "Koca nikahta hanımının bakire, güzel, boylu, yaşının küçük olması gibi bir vasfın bulunmasını şart koşsa o da
dul, saçlan kırarmış, yaşlı, aksak yürüyen, salyasını tutamayan, burnu akan, aklı gel-geç olan birisi çıksa, bu sebeple nikahı fesh etmeye hakkı
yoktur."
Şafiilere göre: Bir adanı bir kadınla evlenirse ve akit esnasında kadının muslüman olmasını şart koşsa veya eşlerin bir diğerinde nesep veya
hürriyet ve bunların dışında bekaret, gençlik gibi bulunmayışı evliliğin sıhhatine mani olmayan fakat mükemmel olmasını sağlayan vasıflan şart
koşsa ve bunlann zıddı noksanlık sıfatlarını veya boy uzunluğu, beyazlık ve esmerlik gibi noksanlık ve kemal sıfatlannın ortası bir şey şart koşsa ve
istediğinin aksi ortaya çıksa nikah sahihtir. Hapis sebebiyle ayrılmaz. Ma-likilerden başka, fakihlerin cumhuru, kocanın hapsedilmesi veya
tutuklanması veya esir düşmesi için ayırmaya cevaz vermemişlerdir. Zira bu konuda şer'i bir delil yoktur. Malikilere göre: Bir sene ve daha fazla
ayn kalmadan dolayı aynlma talebinde bulunmaya cevaz vermişlerdir. Bu ayırma bir talakı bainle olur. Talakı taassüf: Ölüm hastalığmdaki kişinin
hanımından miras kaçırmak için onu boşaması bir taassüf sayılır. Aynlma sebebiyle aynlma kocanın hanımından ayn kalması ve kadının bundan
zarar görüp fitneye düşmesinden korkması durumunda eşleri ayırma hususunda Hanefi ve Şaflilere göre kocasının ayrı kalması uzun süre bile
olsa, hanımın aynlma talebinde bulunmaya hakkı yoktur. Zira bu hakkın varlığına dair şer'i bir delil yoktur. Eğer yeri biliniyorsa hakim o yerdeki
hakime yazı ile bildirerek nafaka vermeye mecbur eder. Geçimsizlik için ayırma caiz değildir. Hanefi, Şafii ve Hanbeliler geçimsizlik veya zarar
verme İçin ayırma tüm fakihlere göre caiz değildir. Zira meseleyi mahkemeye intikal ettirmek ve bu huyundan dönünceye kadar adamın tedip
edilmesine hükm etmek mümkündür.
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İddetin manası, iddet, çoğulu ided şeklinde gelir. Sözlük itibarıyla sayma manasına gelir. Aded kelimesinden gelmiştir. Zira iddet temizlik hallerinin
sayılarını yahut çoğunlukla aylann sayılarını kapsamına almaktadır. Bunun için bir şeyi saydığımızı ifade etmek istediğimiz zaman arap-çada
adedu'ş-şey'e iddeten tabiri kullanılır. Bu kelime aynı zamanda (sayılan şey demek olan) ma'dut hakkında kullanılır. Kadının iddeti onun temizlik
günleridir, anlamına denilir.
Terim olarak Hanefilerin görüşüne göre:
Nikahın zevali veya şüphesi halinde kadının beklemek zorunda olduğu süredir. Hanefiler bu tariflerine göre ister bir cinsten olsun ister iki ayrı
erkekten dahi olsa iki ayrı cinsten olsun iki iddetin birbirlerinin içerisine girmesine dair görüşlerini ortaya koymuşlardır. Aynı cinse misal, bo‐
şanmış bir kadın iddet süresi içerisinde evlenecek ve kocası onunla ilişkide bulunacak olur. Sonra da ona bir başka iddet beklemek vacib olacak
şekilde aynlacak olurlarsa bu durum da iki iddet birbirinin içine girer: iki ayn cinsin misali ise şöyledir: Kocası ölmüş bir kadın ile şüpheli olarak
ilişkide bulunacak olursa iki adet birbirinin içine girer ve bu durumda kadın ilişki iddeti dolayısıyla üç ay hali ile iddet bekler. Cumhurun görüşüne
göre ise iddet kadının rahminin temizliğinin (Hamile olmadığının) bilinmesi için yahut teabbüd veya kocasının vefatı dolayısıyla üzüntü ve keder
dolayısıyla beklediği süre demektir. Bu durumda iddet beklemenin kendisidir. Dolayısıyla iki ayrı kişiden olan iki ayrı iddet arasında tedahül
olmaz. Kadın bu durumda birinci iddet sona erinceye kadar bekleyip bitirir. Ondan sonra ikinci iddetine başlar. İki ayrı cinsten olsa dahi aynı
kişiden iki iddet arasında tedahül olur. Daha açık bir şehide iddeti bu şekilde tarif etmek mümkündür.
 
İddet:
 
Ölüm ya da boşama ile meydana gelen ayrılma neticesinde kadının evlenebilmesi için belli bir süre beklemesine fıkıhta iddet denir. Yani şer'i
bekleme süresi denir. Hanefi ve Şafiilere göre kendisi ile zina olunmuş kadın için iddet vardır. Zinadan gebe kalan bir kadınla evlenen erkek, eğer
çocuk kendisinden olsa, o zaman kadınla nikahından sonra cinsi ilişkide bulunabilir. Eğer o başkasından gebe olsa o zaman kadının doğum
yapmasını bekler. İddet kadınlar hakkındadır. Fakat erkekler hakkında da gelecek konularda iddet vardır:
1. Dört kadınla evli bulunan bir erkek, kadınlarından birini boşarsa onun iddeti bitmeden başka bir kadınla evlenemez. Zira iddet bitmedikçe nikah
akdi kopmuş sayılmaz. Bunun için bir erkeğin beş kadınla nikahlı bulunması caiz değildir.
2. Karısını boşayan bir erkek, karısının iddeti sona ermeden onun kız kardeşiyle, teyze ve halasıyla evlenemez. Zira iddet sona ermeden nikah bağı
tamamen kopmuş sayılmaz. Bunun için kadınla teyzesini, kadınla halasını veya kadınla kız kardeşini, erkek kardeşinin kızı, kız kardeşinin kızı, -
Fasit bir evlilik yahut akit şüphesi dolayısıyla dahi olsa yakınlarını bir arada aynı nikah altında tutması haramdır. Yine üç defa boşamış olduğu bir

kadını da tahlilden evvel nikahlaması da caiz değildir. (Bütün bunlar şer'i engeller arasındadır. 
[24]

Hanefılere göre: İster kadın zimmi olsun, ister harbi olsun müslüman olmayan bir kadın üzerine iddet beklemek vacip değildir. Fakat bu kadın
kitap ehli bir kadın olup müslüman bir kimsenin hanımı ise ayrılmak nedeniyle kocanın hakkına riayet etmek üzere onun için iddet beklemek
vacip olur. Zira iddet Allah için bir hak ve kocanın hakkı içindir. Ki-tab ehli olan kadın ise kulların haklarını yerine getirmek için muhatap kabul
edilmiştir. Bunun için onun üzerine iddet icab eder ve kocanın ve çocuğunun hakkı için neseblerin de karışmasını önlemek kastı ile iddet beklemek
için mecbur edilir.
3. Gayr-i müslim bir ülke (Dar'i harp) den sürülmüş veya esir alınmış bir kadınla evlenmek isteyen bir erkek, kadın ay hali görüyorsa, bir ay hali



geçirmesini beklemesi, ay hali görmüyorsa bir ayın geçmesini beklemesi gerekir. 
[25]

İddetin Meşruiyetinin delili: İddetin meşru olduğu Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. 
[26]

Kitaptan delil yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Yüce Allah'ın boşanma iddetine dair şu emridir: "Boşanan kadınlar kendiliklerinden üç iddet süresi beklerler 
[27]

Vefat dolayısıyla iddet hakkında da şöyle buyurmaktadır:

İçinizden vefat eden kimselerin bıraktıkları zevceleri kendiliklerinden dört ay on gün beklerler. 
[28]

Küçük ay halinden kesilmiş (ise) ve gebe kadının iddeti hakkında da şöyle buyurulmaktadır:
"Kadınlarınız arasından hayızdan kesilmiş olanlara ve asla hayız görmeyenler de eğer şüphe ederseniz onların iddetleri üç aydır. Hamile olanların
iddetleri ise yüklerini bırakmcaya kadardır. Sünnetten delili ise Rasulü Ekrem (s.a.v.)'m şu emridir:
Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına, kocasından başka bir ölü için üç günden fazla koku sürünmeyi ve süslenmeyi terk etmek helal

olmaz. Kadın ancak kocasının ölümü üzerine dört ay on gün süslenmeyi terk eder. 
[29]

Bu hadisden başka bir takım hadisi şerifler de iddetin sünnetten delilleri arasındadır. İcmaa gelince, ümmet genel olarak iddetin vücubu üzerinde
icma etmişlerdi. Fakat iddetin bazı türleri hakkında farklı görüşlere sahiptirler. İddetin meşruiyetinin hikmeti:
A) Ölen kocanın hakkını yerine getirmek, hakka karşı vefakarlık göstermek, Allah Teala kadına kocasına vefakar olmayı, güzel muamele yapmayı
farz kıldığından ötürü, kocasının ölümünden^emen sonra kocasını terk etmesi layık değildir.
B) Cahiliyye döneminde yakını ölen bir kadın bir yıl boyunca yırtık siyah elbise giyer. Hiçbir yere gitmez. Kimseyle konuşmaz, yüzüne kömür
sürer. Kendini eve haps ederdi. Böyle bir matem haramdır. Aslında kadın bu süre içinde sürekli üzüntülü olmadığı halde, halka karşı kendini
üzüntülü gösterir. Bu sünnete terstir. Aynı zamanda Peygamber'e karşı çıkmak oluyor. Kadınların zoraki ve yapmacık üzüntüleri ile erkeklerin
üzüntülü olduklanm göstermek için boyunlarına ip bağlamalan arasında fark yoktur. Böyle yapmak hem haram hem de münkerdir. Dil onun, din de
onun, eşk onun, ağyara sarf etme, her şey onun. İslam, aşın olan bu adeti kaldırarak eski adetin de güzel yanlarını alıp normal ve yeni bir adet
geliştirmiştir. Aynlık ya nikahın feshiyle veya boşama ile gerçekleşir. Hayız gören veya hamile olan kadına iddetin vacib olmasının hikmeti,
nesebin korunması, hakların korunması ve hamile olup olmadığının bilinmesidir. Bu husus gayet açıktır. Bulûğa ermemiş veya hayızdan kesilmiş
kadına iddetin vacib olmasının hikmeti ise şöyle beyan edilir.
1. Bu durumdaki kadınlara iddetin vacib olması öncelikle tadidir. yani Allah emr ettiği içindir. Şu halde zahirdir. Aynı zamanda iddetin diğer
çeşitlerinde de bu mana vardır.
2. Nikaha ciddiyyet ve önemine uygun olan şer'i ehemmiyeti vermek bununla beraber, kocasından ayrılan kadın küçük de olsa, hayızdan kesilmiş
de olsa, hamile olup olmadığının kesin olarak bilinmesi için iddet vacib kılınmıştır. İddet beklemeden evlenmek nikahın önem ve ciddiyetini
ortadan kaldınr. Ortaya zinaya benzer bir durum çıkar. Zira kadın dün birinci kocanın bugün ikinci kocanın yatağmdadır.
3. Kadının hamile olup olmadığının kesin olarak bilinmesi için iddet şarttır. Zira bazen olağanüstü şeyler olabilir. İnsan bunun olup
olamayacağından emin olamaz. İddetin kısımlan: İddet vefat iddeti ve aynlma id-deti olarak iki kısma aynlır:
 
1- Vefat ideti:
 
Kocası ölen kadının beklemesi lazım gelen iddettir. Eğer kadın hamile olsa, o zaman kadının iddeti çocuğun meydana gelmesiyle biter. Örneği:
Kocası ölürse hemen öldükten sonra, doğum yapan kadının iddeti sona erer. Yani bitmiş sayılır.
Kocası ölen kadın hamile olmazsa veya vefat eden kocasından olmayan bir hamilelik varsa, örneği: Kocası olmadan ölmüşse veya kocası dört
senedir kayıpsa, bu durumdaki o kadının iddeti dört ay on gündür kocasının onunla cinsi ilişkide bulunup bulunmaması fark etmez. Zira yüce
Allah şöyle buyurmaktadır:

Gebe olanların iddeti doğumlarıyla tamamlanır. 
[30]

 "Sizden vefat edenlerin geride bıraktıkları eşler, kendi kendilerine dört ay on gün iddet
beklerler. Müddetlerinin sonuna vardıklarında, o kadınların kendi haklarında uygun olanı yapmalarından dolayı, size herhangi bîr sorumluluk

yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 
[31]

İkinci ayet geneldir. Hamile olan ve olmayan kadınların hepsine şamil gelmektedir. Birici ayet ise ikinci ayetin umum ve genel olan manasından
hamile kadınlan istisna ederek onlara özel bir hüküm getirmiştir. Bu hüküm, kocası ölen ve hamile olmayan kadının iddeti ile kocası ölen ve hamile
olan kadının iddeti arasında ayınm yapmaktadır. Sünnetten hamile olan kadının iddetinin delili ise şöyledir:
Haris kızı Sübey'a'nm hamile iken kocasının ölmesi ve kocasının vefatından kaç gece sonra doğum yapmasıdır. Daha sonra o kadın Peygamber
(s.a.v.)e geldiğinde ondan izin isteyerek Peygamber ona evlenebilirsin demiştir. Bir rivayete göre de "O bana ben doğum yaptığım vakit artık id-
detten çıktığıma dair fetva verdi ve uygun gördüğüm takdirde evlenebileceğimi söyledi. Bu hadisi Ahmet b. Hanbel ile Ebu Davud dışında kütub-İ

sitte sahipleri rivayet etmiştir. İbn Mace de Ümmü Seleme'den rivayet etmiştir. 
[32]

 
2- Ayrılma İddeti:
 
Cinsi ilişkiden sonra nikahın fesh olunması veya boşanma suretiyle ayrılan kadının beklemesi lazım gelen iddettir. Eğer kadın hamile ise onun
iddeti doğurması ile biter. Bu hükmün delili, Talak 4 ayetidir. Eğer hamile değilse ve hayız görüyorsa onun iddeti kocasından ayrıldıktan sonra üç
defa temizlenmektir. Bunun delili de şu ayettir.
Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç temizlik süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını



gizlemeleri kendilerine helal değildir. 
[33]

Eğer kadın buluğa ermemiş veya hayızdan kesilmiş ise, onun iddeti, kocasından ayrıldıktan sonra üç aydır. Bunun delili şu ayettir:
(Ey mü'minler!) Kadınlarınızdan ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri konusunda şüpheye düşerseniz (bilmiş

olunki) onların iddeti üç aydır. 
[34]

Cinsi ilişki boşanan kadın veya nikahı fesh olan kadının iddet beklemesi söz konusu değildir. Bunun delili şu ayettir:
Ey mü'minler! Mü'min kadınları nikahlayıp da onlara dokunmadan boşadığınız zaman, sizin için onlar üzerine sayacağınız bir iddet yoktur. Ancak

bu takdirde onalara derhal nikah haklarını verip kendilerini güzel bir şekilde boşayın. 
[35]

İddet beklenen kadın ya ric'i ya da bain talak ile boşanmıştır. Ric'i talak ile (bir veya iki talak ile) boşanan kan-kocaya vacib olan şeyler şunlardır:
1. Mesken (barınacak yer) vermek, efdal olanı ise, kocasının evinde barındırmaktır. Eğer böyle olursa, kocasının herhangi bir engel olmadan girip
çıkması kolaylaşır.
2. Nefaka vermek kadın ister ham ile olsun, ister olmasın, yiyeceği giyeceği içeceği kocanın üzerinedir. Bunun sebebi kocanın hala o kadının
üzerinde hükmü olmasıdır. Zira koca her an iddet süresi içinde -onunla cinsi ilişkide bulunabilir. Onu nikahı altına alabilir.
3. Zaruret olmadıkça kadının, meskeninden ayrılmaması lazımdır. Bu hükmün delilleri şu ayetlerdir:
Boşadığınız" kadınları gücünüz nispetinde, oturmakta olduğunuz, yerin bir bölümünde oturtun, onları darlık ve sıkıntıya sokmak maksadıyla
kendilerine zarar vermeyin. Eğer gebe iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için (çocuklarınızı) emzirirlerse onlara

ücretlerini ödeyin. 
[36]

Onları evlerinden çıkarmayın (iddetleri bitinceye kadar) kendileri de çıkmasınlar. Meğer ki açık bir edepsizlik etmiş olsunlar.
4. İddet bekleyen kadının, başka erkeklerin kendine talip olması için her hangi bir imada bulunması ve söz söylemesi haramdır. Zira bu durumdaki
kadın, hala birinci kocanın hükmü altındadır. Birincisi kocası onu almaya, diğer erkeklerden daha fazla hak sahibidir. Zira yüce Allah şöyle
buyuruyor:

İddet süresi içinde arayı düzeltmek istemeleri durumunda kocaları onları geri alamaya daha çok hak sahibidirler.
[37]

Eğer kadın talak'ı bain (üç talak) ile boşanmışsa, ya hamiledir ya da hamile değildir. Eğer hamile kadın üç talak ile boşanmış o zaman kocası
üzerine vacib olan haklar şunlardır:
1. Kadına mesken vermek kocanın üzerine farzdır. Bunun delili de Şu ayettir:
Ey Peygamber! Kadınları boşamak İstediğiniz zaman onları (Temizlenme) vakitlerinde (ve cinsi ilişkide bulunmadan) boşayın ve id-deti sayın,
Rabbiniz olan Allah'tan korkun (da boşanan kadınların id-detlerini uzatmayın) onları evlerinden çıkarmayın. (İddetleri bitinceye kadar) kendileri de

çıkmasmlar. Meğer ki açık bir edepsizlik etmiş olsunlar. 
[38]

Bu ayet ric'i talak ile de, baln talak ile de boşanan kadınlara şamil gelmektedir.                                       
2. Kocanın, kadının nafakası vermesi vaciptir ve delilide şu ayettir.

"Eğer gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. 
[39]

3. Zaruret olmadıkça kadının evden ayrılması haramdır. Eğer su, yemek gibi şeylere ihtiyacı olursa, bunları yerine getirecek kimse de yoksa veya
üzüntü ve sıkıntısını dağıtmak için dışarı çıkmaya ihtiyacı olursa, dışarı çıkabilir. Zaruret olmadan kadının dışarı çıkmasının haram olduğunun
delili şu ayettir:

"Onları evlerinden çıkarmayın (iddetleri bitinceye kadarj kendileri de çıkmasmlar.
[40]

İhtiyaç için kadının evden ayrılması caiz olduğuna delil şu hadistir:
Cabir b. Abdullah şöyle rivayet etmektedir:
Benim teyzem boşanmıştı. Akabinde kendisi, kendi hurmalarının meyvelerini kesmek istedi. Fakat bir kişi, onu dışarı çıkmaktan men etti. Bunun
üzerine teyzem Peygambere geldi. Peygamber ona "Evet, sen kendi hurmalarım kes, zira senin tasadduk etmen, yahut bir iyilik işlemen ümit edilir,

buyurdu.
[41]

Eğer boşanan kadın hamile değilse, nafaka hariç yukarıda söylediğimiz şeyler koca üzerine vacipdir. Cumhura göre ric'i talakla boşanmış olan bir
kadının giyinmesi, yemeği ve meskeni gibi değişik türleriyle nafakası koca üzerine iddeti bitinceye kadar vermesi vacipdir. Eğer bain talaktan
dolayı iddet bekliyor olursa Cumhura göre eğer hamile ise: Yine bütün türleriyle nafaka koca üzerine vacibdir. Eğer üç talaktan dolayı iddet
bekliyor ise: Aynı zamanda da hamile de olmazsa o zaman Hanefilere göre iddet süresi içerisinde kocanın hakkı dolayısıyla kendisini alıkoyduğu
için bütün türleriyle nafaka hakkına sahiptir. Hanbelilerin görüşüne göre ise nafaka hakkına sahip değildir. Zira Fatıma binti Kays'ı kocası üç talak
ile boşamıştı. Rasûlullah (s.a.v.) onun için ne nafaka ne de sükna hakkı vermemişti. Buna karşılık Hz. Peygamber şöyle buyurmuştu: "Nafaka ve

sükna kocanın karısına dönme hakkı olduğu takdirde o zaman koca üzerinde kadına vermesi haktır. 
[42]

Maliki ve Şafiilere göre: Onun sadece sükna hakkı vardır.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

O kadınları gücünüz yettiği kadar kaldığınız yerin bir kısmında iskan edin. 
[43]

Burada ister hamile olsun ister olmasın sükna hakkı ona mutlak olarak verilmiştir. Ancak yemek ve giyinmek için nafaka hakkına sahip değildir.
Zira mefhum-i muhalifından bu mana çıkmaktadır: "Eğer onlar hamile iseler yüklerini bırakıncaya kadar nafakalarını verin." Bu emirin manası
hamile olmayan kadın için nafakasının vacib olmadığının delilidir. Cumhura göre: Eğer vefat dolayısıyla iddet bekliyor ise onun için nafaka yoktur.
Zira kocanın ölmesiyle evlilik sona ermiştir. Fakat Malikilere göre eğer mesken kocanın mülkü ise yahut kira ile tutulmuş olup vefatından önce



kirasını ödemiş ise kadın için iddet süresi boyunca sükna hakkı koca üzerine haktır. Cumhura göre: Kadın fasid bir nikah ya da şüphe dolayısıyla
iddet bekliyor ise o zaman kadının nafaka hakkı yoktur. Doğum ile iddetin sona ermesinin iki şartı vardır:
A. Cumhura göre: Hamileliğin hepsini bırakması veya tümünün ondan ayrılmasıdır. Şu halde ikizlerden birisini doğurmaları yahut çocuğun
birisinin ondan ayrılması ile iddet sonra ermez. Malikilere göre bir araya durmuş bir kan pıhtısı düşük yapacak olsa dahi sona erer. Hanbeli ve
Şafıilere göre ise: İddeti sona erdiren yüklünün baş, el, ayak gibi insan hilkatinden belli olunan şey ile yahut sözlerine güvenilirlerin tanıklığı ile bir
insanın şekli yahut aslını ortaya koyan gizli bir şeklin bulunduğuna dair şe-hadet etmeleridir.
Zira yüce Allah'ın: "Hamile kadınların süreleri yüklerini bırakmalarıdır" bu emir geneldir.
Hanefılere göre ise: Hamilelik karnında bulunan her şeyin ismidir. Eğer karnında ikiz olursa o zaman cumhurun kabul ettiği şekilde öteki çocuğun
doğumu ile iddeti meydana gelmektedir. Fakat Hanefılere göre çocuğun çoğunluğunun dışarıya çıkmasıyla iddeti sona erer. Eğer kadın düşük
yapacak olsa onun hilkati kısmen belirginleşecek olursa bunla iddet meydana gelir.
B. Hamile kalanın iddet sahibine -lian ile nefy edilmiş olanda olduğu gibi ihtimal dahilinde olsa dahi- nisbet edilebilmesi. Zira bu şekildeki olan
durum ondan olma imkanına aykırı değildir. Bunun delili ise eğer onu kendi nesebine ilhak edecek olursa bunun kabul edilmesidir. Eğer iddet
sahibine nisbet ilhak edecek olursa bunun kabul edilmesidir. Eğer iddet sahibine nisbet edilmesine imkan yoksa o zaman nefy edilmiş zinadan olma
çocukta olduğu gibi, onun durumu ile iddet sona ermez. Hamileliğin en az süresi ittifakla altı aydır. Çoğunlukla dokuz aydır. Hanefılere göre
azamisi iki yıl, Şafii ve Hanbelüere göre dört yıldır. Zira Muhammed b. Ac-lan anasının karnında dört yıl kaldı. Ahmed der ki: Aclan oğullan
kadınları dört yıl süre ile hamile kalırlar. Malikilere göre ise beş yıldır.
 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

HİDÂD VE İLGİLİ HÜKÜMLER
 
Hidad, fiilinde mastar olarak gelmiştir. Lugaten, ölen bir Müslüman için yas tutup siyah giyinmek manasına gelmektedir. Istılahı olarak ise,
kocasından boşanan veya kocası ölen kadının iddet yani şer'i bekleme müddeti içinde süslenmekten ve süs eşyası takınmaktan, güzel koku
sürünmekten, sürme ve kına kullanmaktan kaçınması demektir, Süslenmek ve süs eşyası ve benzeri hususla günün şartlanna uygun sosyal yapının
ölçülerine göre takdir edilip değerlendirilir. Kadınım kullandığı elbiseleri arasında sokak kıyafeti süs kısmından sayılır. Ev kıyafeti ise süs
kısmından sayılmaz. Bununla beraber kadının bu süre içinde evinde yeni dikilmiş elbise giymekten de kaçınması gerekir. Öteden beri kullandığı
elbiseleri tercih eder. Saçlarını taramak, yüz gözüne dökülmemesi için olursa, süs kısmında sayılmaz. Fakat özel bir biçimde tarayacak olursa, o
zaman süs kısmında sayılır. Sürme kullanması: Eğer gözlerindeki arızadan dolayı sürme kullanırsa, o zaman caizdir. Saçlarına yağ sürmesi de

zaruret için caizdir. Zaruret olmazsa doğru değildir. 
[44]

Eğer evindeki olan elbisesinin hepsi ipek ise, aynı zamanda onu giyiniyor ise onun üzerine devam etmekte bir sakınca yoktur. 
[45]

Kadının yalnız bir ya da iki entarisi bulunurda her ikisi de yeni ve gösterişli kısmında olursa, o zaman onlardan en çok kullanılanı giymesine cevaz
verilmiştir. Zira onlardan başka bir elbisesi yoktur. Fetava-yi Hindiyye. Boşanan veya kocası ölen kadın daha baliğ çağına ermemiş olsa veya deli
olsa o zaman süslenmeyi terk etmesine gerek yoktur. Yine fasid bir nikahtan dolayı kocasından ayrılan veya ric'i talakla boşanan kadının
süslenmeyi terk etmesine gerek yoktur. Bu Hanefi Fukahasma göredir.
Kasani, gayr-i müslim bir kadın iddet içindeyken müslüman olursa, o zaman baki kalan günlerde süslenmeyi terk etmesi gerekir. İddet içinde
bulunan kadını sokakta süslenmeyi terk etmesi vacib olur. Bir zaruret olmadıkça ne süs eşyası takabilir, ne de boyanıp süslenebilir. Sokağa çıkma
konusuna gelince: Yine zaruri bir durum yoksa çıkması caiz olmaz. Özellikle üç talakla boşanmış bir kadının bu hususa dikkat etmesi çok
uygundur. Kocası ölen kadının ise gündüz çıkmasına cevaz verilmiştir. Ancak kendi evinden başka bir yerde gece kalmamak gerekir. Merğinani,
oturduğu yer de başkasına nakil olursa veya başkasının mülkü olursa, o zaman hangi eve giderse orda kalır. Başka bir evde geceyi geçirmek caiz
değildir. Bunun gibi, oturmakta olduğu ev emniyetli değilse kadın kötü ve hırsızlardan korkar veya içinde oturulmayacak kadar harabe olursa o
zaman başka kalacak bir ev tutup çıkmasında bir engel yoktur.
Kasanı, iddet içinde bulunan bir kadının ne hacca, ne umreye gitmesi caizdir. Yine bir zaruret olmadıkça seyahata çıkması da haramdır. Kadın
kocasıyla beraber seyahatte iken üç talakla boşanırsa veya kocasını kayb eder yahut kocası ölür. memleketiyle gitmek istediğin yerin ikisi de seferi
mesafeden daha yakın bulunuyorsa kadın istediğine gidebilir. Fakat kendi asıl memleketine dönmesi daha uygun olur. Bu her iki yer de birisi seferi
mesafede bulunuyor diğer ise değil, o zaman seferi mesafeden yakın olanı tecih edip oraya gider. Bulunduğu yer ayrıldığı yer ile varacağı yere
seferi mesafede ise, bakılır: Kadın bayındır bir yerde olmazsa, o zaman bulunduğu yerde durmayıp evine döner. Bayındır bir yerde ise, mahrem
olmadığı takdirde oradan çıkmaz. Ebu Hanifeye göre, bu durumda yanında mahremi de olsa çıkmaz. İmameyne göre çıkabilir.
"Mü'min kadınlar zinetlerini (ve zinet yerlerini) kocalarından veya kocalarının babalarından veya oğullarından ve kardeşlerinden veya kardeşlerinin
oğulların kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi (din kardeşleri sayılan) kadınlardan veya ellerinin sahip olduğu cariyelerden veya erkeklikten

kesilip (kadınlara) ihtiyaç duymayan hizmetçilerden veya kadınların utanç yerlerine ilgi duymayan çocuklardan başkasına açmasınlar. 
[46]

İslam kadını her türlü saldırıdan çok net bir şekilde açıklamıştır.
 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

NESEBİN SÜBÛTl
 
Şeriatın nesebe verdiği önem: Evlat edinmenin ve meşru olmayan bir yoldan çocuğu nesebe ilhak etmenin haram kılmışı, nesebin ailenin üzerinde
yükseldiği en kuvvetli esaslardan birisidir. Neseb ile aile fertleri kan birliği ve birbirinden olma temeli üzerinde yükselen daimi bir akraba lık bağı
ile bağlanır. Çocuk babasının bir parçasıdır. Babada çocuktan bir şeyler vardır. Neseb bağı asla kopmayan aile dokusudur. Onun için yüce Allah



nesebi insana bir lütuf olarak verdiğini belirtmek üzere şöyle buyurmaktadır:

"O sudan insan yaratandır. Ondan neseb ve sıhriyet yoluyla akrabalık kılmıştır. Rabbin her şeye kadirdir. 
[47]

Şeriat babalann çocuklarının neseblerini inkar etmelerini yasaklamıştır. Zira Peygamber [s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kadınlann da çocuğu gerçek babasından başkalarına nisbet etmelerini yasaklamıştır. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Her hangi bir kadın kavmine kendilerinden olmayan birini (yani zina yoluyla) sokarsa Allah'ın rahmetinden tamamen uzak kalır. Allah onu asla
cennetine koymaz. Herhangi erkek oğlunu -o kendisine bakıp dururken- inkar etse Allah da (kıyamet gününde) ona görünmez. Kıyamet gününde

de öncekilerin de sonrakilerin de gözü Önünde onu rezil eder. 
[48]

Yine şeriat çoçuklann babalarından başkalanna kendilerini nisbet etmelerini yasaklamıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

"Her kimse bilerek babasından başkasının olduğunu ileri sürerse cennet o kişiye haramdır.
[49]

Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Her kim babasından başkasından olduğunu iddia eder yahut efendilerinden başkasına kendisini
katarsa kıyamet gününe kadar kesintisiz olarak Allah'ın laneti onun üzerinedir. Ebu Davud, Enes'ten rivayet olmuştur. Evlat edinmek cahiliye
döneminde ve islamın ilk dönemlerinde uygulanmakta iken islam şeriatı bu usulü haram diye kaldırmıştır. Hz. Peygamber peygamberlikten evvel
Zeyd b. Harise'yi evlat edinmişti ve Zeyde Muhammed oğlu Zeyd deniyordu. Bu usul yüce Allah'ın şu emri nazil oluncaya kadar devam etti:
Oğul edindiğiniz kimseleride size oğul kılmadı. Bunlar sizin ağızlarınız ile söylediğiniz sözünüzdür. Allah hak olanı söyler ve doğru yola iletir.
Onları babalarına nisbet edip çağırın. Bu Allah indinde daha adildir. Eğer babalarını bilmiyor iseniz sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarmizdırlar.
[50]

Bir kişi buluntu yahut nesebi meçhul bir çocuğu evlat edinecek olursa ve onun kendi oğlu olduğunu iddia etmezse hakikaten onun çocuğu zaten
olmaz. Onun için aralarında miras diye bir şey yoktur. Akrabalık sebebiyle söz konusu olan mahremiyet hükümleri üzerine cereyan etmez. Babası
bilinmeyen kişi ise dinde mevla (dost) ve kardeş diye çağrılır. Evlat edinilen çocuklar arasında mal ve namus hususlarında karı-kocaya ve
akrabalarına kötülük edenler pek çok meydana çıkabilir. Bununla beraber islam buluntu bir çocuğun eğitilip öğretilmesini engellemez. O çocuk,
baliğ olduktan sonra veya bulûğa ermeden az önce onu aileden bir kenarda tutar. Aynı zamanda ona geniş çerçevede iyilik yapma kapılarını açık
tutar. Bu şekildeki olan bir çocuğun eğitilip öğretilmesini ve onun canını telef olmaktan kurtarması büyük bir sevap ve insaniyet sayılmaktadır.
Zira bir canı hayatta tutan bir kimse ise bütün insanları hayata kavuşturmuş gibi olur.
Çocuğun annesinden nesebi şer'i olsun olmasın bütün doğum hallerinde sabittir. Çocuğun babasından nesebi ise ancak sahih yahut fasit veya
şüphe ile ilişki ya da nesebi ikrar yollarından birisi ile sabit olur. İslami ölçülere göre: Cahiliye zamanında görülen zina yoluyla doğmuş çocukları
nesebe ilhak etme geleneğini kaldırmıştır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
 
"Çocuk Döşeğe Aittir."
 
Zina eden ahlaksız kişi ise taşlanmayı veya taşlarla kovalanmayı hak eder. Buradaki döşekten kasıt kadındır. "Döşek" lafzı ile bazan erkek ve
kadının yatması hali de anlatılmak istenir. Zina ise nesebin isbatı için uygun değildir. Cumhura göre sahih veya fasid evlilikte ilişki kurmanın
mümkün olmasından sonra, çocuk babaya ilhak edileceğinin delilidir. Gebelik süresi: Umumi olarak gebe kalınan yavrunun nesebi ancak gebeliğin
asgari müddeti ile azami müddeti arasında çocuğun dünyaya gelmesi dolayısıyla sabit olabilir. Gebeliğin asgari süresi. Fukahanın ittifakı ile duhul
zamanından ve cumhurun görüşüne göre de ilişki kurma imkanından Ebu Hanifenin görüşüne ise evlilik akdi vaktinden itibaren altı aydır. Zira
kadın koca için bir "döşektir" çocukta kocaya ilhak edilir.
Cumhurun delili şudur: Kadının "döşek" diye anılması ancak ilişkinin mümkün olması ile düşünebilir. Bu ancak ve ancak duhûl ile meydana gelir.
Hami müddetinin en çoğu iki yıldır.
Zira Hz. Aişe (R. anha):
Çocuk el'iğinin dairesi kadar bile olsa ana karnında iki yıldan daha fazla kalmaz." Başka bir mana ile de şöyledir: Hiçbir çocuk annesinin rahminde
yün eğirmekte kullanılan bir kirmenin dönüşü kadar dahi bir süre bile olsa iki yıldan fazla kalmaz." Bunu Darekutni ve Beyhaki sünen-lerinde
rivayet etmişlerdir.
Hamlin müddetinin en azı altı aydır. Zira Allah Teala (c.c.) şöyle buyurmuştur:
Onun ana rahminde taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer" buyurmuştur. Bundan sonra Hak Teala (c.c.):

Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. 
[51]

Birinci ayet ise: "Şu halde hami için altı ay kalır. Sütten kesme süresi olan iki yıllık süreyi (otuz aylık süreden) düşecek olursak gebelik süresi altı

ay kalır. 
[52]

Vakıa ve tıb da bunu tetyid etmektedir. Rivayet edildiğine göre adamın birisi evlenmiş ve evlilik zamanından itibaren altı ay sonra kansı doğum
yapmış. Adam bu durumu Osman (r.a.)'a götürünce Hz. Osman onun recm edilmesi kararını vermişti.
Fakat İbni Abbas: "Ona gebe kalınması ve sütten kesilmesi otuz aydır" ile "onun sütten kesilmesi iki yıldır" diye buyurmuştur. Geriye gebelik için

sadece altı aylık bir süre kalıyor. Bunun üzerine Hz. Osman onun bu görüşünü kabul etmiş ve o kadına haddin uygulanmasını kaldırmıştır. 
[53]

Şafii ve Hanbelilere göre ise dört yıldır. Zira bir şey hakkında nas olmazsa o zaman var olana baş vurulur. Dört yıllık gebelik görülmüş bir şeydir.
Zira Aclan oğullarına mensup kadınlar dört yıl süre ile gebe kalırlar.
Malikilere göre ve Leys b. Saad'dan Abbas b. Avam'dan meşhur olan görüş budur. Hatta Malik diyor ki bir kadının 7 yıl süre ile gebe kalmış
olduğu haberi bana ulaşmıştır. Velhasıl bu meselede adet ve tecrübeye baş vurulur. Nadir olana göre hüküm verilmez. Hatta öbür görüşlerin
imkansız olma ihtimali bile vardır."



Hamileliğin asgari süresinin 180 gün olması cumhurun görüşüdür. Nesebin babadan sübut sebepleri ise şunlardır:
1. Sahih nikah,
2. Fasid nikah,
3. Şüpheli ilişki. Maliki, Şafii, Ahmed, Ebu Sevr, Evzai'nin teşkil ettiği cumhurun görüşüne göre ise kıyafet ile hüküm verilir.
Bunun delili Hz. Aişe'nin şu sözleridir:
Rasûlullah (s.a.v.) bir seferinde benim yanıma oldukça sevinçli ve yüzü sevinçten pırıl pırıl parlar halde girdi.
Ve şöyle dedi:
Sen mücezzizin bu kaife müezziz adının verilmesine sebep bir topluluğun perçemlerini kesmesidir. Bu Müçziz el'lali diye bilinen kişidir. Zeyd b.
Haris ile Üsame b. Zeyd'e baktığına ve: Bu ayakların biri ötekinde-dir. Dediğine bakmaz mısın?" Ahmed ve kütübi sitte sahipleri Hz. Aişe'den

rivayet etmişlerdir. 
[54]

İşte bunda kaiflerin sözleri ile amelin sübutuna delil vardır. Hz. Ömer, İbn Abbas ve Enes b. Malik de kaiflerin sözleri ile hüküm verileceğini tespit
etmişlerdir. Şu halde Hz. Ömer'in bir grup sahabinin de huzurunda kafiliğe dayanarak hüküm vermesi ve onlardan herhangi birisinin bunu red
etmesi icma gibidir. Kıyafet denilen şey aslında izin takibidir. Araplara göre kıyafet ise: İnsanların birbirlerine benzerlikleri ile ilgili teferruata dair
bilgiye sahip olan kimseler demektir. Doğan çocuk Hanefılerin ittifakı ile bir tek kadının şahitliği ile tayin edilir. Bu Hanbelilerin görüşüdür. Zira
Darakutni şunu ifade etmektedir. Peygamber (s.a.v.) ebenin şahitliğini caiz görmüştür.
Bir de İbni Ebi şeybe ile Abdurrezzak ez-Zühri'den şöyle demektedir:
"Kadınların doğum yapması ve kadının kısırlığı gibi kadınlardan başka kimsenin muttali olmadığı hususlarda kadınların şahitliğinin caiz olacağı

şeklinde sünnet uygulana gelmiştir. 
[55]

Malikilere göre ise doğumda olduğu gibi doğanın tayin edilmesi ancak iki kadının şahitliği ile sabit olur. Şafiilere göre kadınlara dair hususlarda
dört kadından daha azının şahitliği yeterli değildir. Zira yüce Allah bir tek erkeğin yerine iki kadının şahitliğini geçerli ile kabul etmiştir. Fu-kahanın
ittifakıyla sahih bir nikah ile evli bir kadından doğan çocuğun o kadının kocasına o çocuğun nispeti edeceğini kabul etmişlerdir. Zira daha evvelden
gördüğümüz: "Çocuk döşeğe aittir." Hadisi bunu tesbit etmektedir. Burada döşekten kasıd ise erkeğin kendisi ile beraber yattığı ve kendisinden
faydalandığı kadındır. Bu nedenle bunun şartları vardır:
A. Malikilere Şafiilere göre kocanın ergenlik çağına yetişmesi ve ade-ten kendisinden hamile kalınacağının düşünülecek kimselerden olması
gerekir. Hanefi ve Hanbelilere göre ise ergenlik çağına yakın olan kimselere de bu durum meydana gelmektedir. Hanefilere göre ergenlik çağına
yakın 12 yaşma girmiş olan kimsedir. Hanbelilere göre ise 10 yaşına basmış olan kimsedir. Şu halde baliğ olamayan bir küçükten neseb meydana
gelmez. Malikilere göre her iki daşağlan ile birlikte erkeklik organı kesilmiş kimsede de yine neseb meydana gelmez. Daşağlannm ikisi yahut solda
olanı kesilmiş olan hususunda ise uzman doktora başvurulur. Eğer onlar öyle kimselerden neseb meydana gelir derlerse o erkekten çocuğun nesebi

sabit olur. Eğer çocuğu olmaz derlerse, o zaman o erkekte neseb sabit olmaz. Şafii ve Hanbelilere göre ise 
[56]

 sadece daşağları kalmış ve erkeklik
organı kesilmiş kimseden neseb meydana gelir. Fakat bütün erkeklik organı ve daşağları kesilmiş kimseden neseb meydana gelmez.
B. Çocuğun Hanefilerin görüşüne göre evlilik vaktinden itibaren cumhurun görüşüne göre ise ilişki kurmanın mümkün olması tarihinden itibaren
altı ay sonra doğması, eğer gebelik süresinin asgari sınırı olan altı aydan kısa bir süre içerisinde çocuk doğarsa ittifakla kadının kocasından nesebi
sabit olmaz. Fakat koca bu çocuğu bendendir dese, o zaman o çocuğun nesebi ondan sabit olur. Zira onun iddiası şu şekilde kabul edilir. Kadının
kendisi ile evlilik akdi yapılmasından evvel hamile kalındığına hami edilir ya da fasid bir akde dayalı olarak yapılan bir ilişki ile bu iş olmuştur. Bu
şekildeki çocuğun maslahatına riayet etmek ve mümkün olduğunca da ırzların üzerindeki lekeleri örtmektir.
C. Akidden sonra karı kocanın birbirlerine kavuşma imkanı, bu şart cumhura göredir. Hanefilere göre bu kavuşmak aklen düşünülebilmesi ve
mümkün olması bir şarttır. Eğer çocuk akid tarihinden itibaren altı aylık bir süre sonra doğmuşsa kocada nesebi sabit olur. İsterse maddi olarak
onların kavuşmalan sabit olmasın. Doğulu bir kimse batıda bulunan bir kadın ile evlense ve bir süre boyunca zahiren birbirleriyle kavuşmasalar
evlilik tarihinden itibaren de altı aylık bir süre içerisinde bu kadın, bir çocuk doğursa neseb sabit olur. Zira bunların keramet yolu ile birbirleriyle
kavuşmuş olmaları ihtimali vardır. Evliyaların kerametleri vardır ve keramet de haktır. Aynı zamanda erkeğin uzak mesafeleri katederek kısa bir
surette bu kerametleri göstererek Allah katında zahir olabilir. Fakat böyle bir gerekçe adeten kabul edilebilir. Bir gerekçe değildir. Şu halde
Hanefiler akid tarihinde itibaren nesebi tesbit ederler ve bunu da "Çocuk döşeğe aittir" hadisi ile amel etmek üzere kabul etmişlerdir. İsterse ilişki
kurma ya da gerdeğe girmenin mümkün olduğu tahakkuk etmesin, böyle bir görüşte çocuğun lehine bir ihtiyat vardır.
Onun zayi olması önlenir namus perdesi yırtılmaz. Bir de buluntu çocuk problemine düşmekten sakınılmış olmaktadır. Bunun için çocuk sahih
evliliği olan erkekten sabit kabul etmiştir. Eğer koca çocuğun kendisinden olmadığından emin olursa lian yoluyla onu red edebilir. Cumhura göre
böyle bir mantığı reddetmekte ve şöyle demektedirler: Birbirleriyle ilişki kurmaları ve gerdeğe girmelerinin ve bunlann bir araya gelmelerinin
mümkün olması şarttır. Eğer karı kocadan birisi hapiste yahut oldukça uzakta olursa ve hamilelik müddetinin azamisinden daha uzun bir süre devam
eden uzakça bir beldede gaip olması durumunda lian yoluyla onu red edebilir. Görüş ayrılığının faydasına gelince Hanefilerin görüşüne göre
nesebin reddi ancak lian ile mümkündür. Cumhurun görüşüne göre ise karı ile kocanın adeten birbirleriyle kavuşmalarının imkansızlığı sebebiyle
lian olmaksızın red edebilir.
 
Nesebin İsbatı:
 
Neseb: Şu hususlardan biriyle sabit olur.
A. İki şahid: Şahitlerin gerekli niteliklere sahip olması lazımdır ki bu nitelikleri nikah bahsinda beyanı geçmiştir. Bunun için kadınların şahidli-ğiyle
neseb sabit olmadığı gibi, bir erkek ile iki kadının şahadetiyle sabit olmaz. Zira neseb, nikahın bir dalı sayılır. Nikah ve nesebin sübütiyeti huşunda
kadınların şahadeti kabul edilmez.
B. İkrar bu da kişinin Zeyd'in babası olduğunu söylemesiyle veya Zeyd'in o kişinin babası olduğunu ikrar etmesiyle olur. İkrarın sahih olmasının
şartları) Babalık iddiasında ve oğulluk iddiasında bulunan kişinin ikrahının sahih olması için şu şartların bulunması lazımdır:



1. Yapılan ikrarı görünüş yalanlamamalıdır. Babalık veya oğulluk iddia eden kişiyle diğerinin yaşlan, baba-oğul olacak şekilde olmalıdır. Örneği:
İkisi de aynı yaşta olurlarsa, ikrar sahih olmaz. Eğer ikrar sahih olmazsa, o zaman neseb de sahih olmaz.
2. Yapılan ikrarı şeriat kabul etmelidir. Örneği: Oğulluk iddia edilen çocuğun nesebinin belli olması ve iddia eden kişiden başkasının oğlu
olmamasıdır. Çünkü nesebi sabit olan kişi, iddia ile başka birisinin nesebine intikal etmez. İsterse istihlak edilen kişi kabul etsin.
3. İstihlak edilen çocuk, mükellef olduğu takdirde babalık iddia e-den kişinin iddias, tasdik etmelidir. Çünkü çocuğun nesebinin tespitinde hakkı
vardır ve bunu söylemeye başkasından daha evladır.
4. Yapılan ikrar kişiye menfaat sağlamamalı veya herhangi bir zaran def etmemelidir. Bir menfaati celb etmek veya bir zaran defetmek için yapılan
ikrar sahih değildir. Zira bu bir iddia ise şahidlerle veya bir takım karinelerle ve delillerle sabit olur. Örneği: Zengin bir şahıs ölür de birisi çıkıp o
benim oğlumdu dese, bu iddia kabul edilmez. Zira bundan menfaati vardır. Onun için kabul edilmez. Eğer bu ikrarda zaran olursa, o zaman ikran
sahihtir. Şehadet de şahitlikten menfaat olmazsa kabul olur. Zira şahidin bir menfaati şehadet vermek için varise veya bir zaran kendisinden
defediyorsa, onun şahidliğine itibar edilmez. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Şahitliğinden kendisine menfaat sağlayan veya şahitliğiyle kendisinden bir zararı defeden kişinin şahitliğini kabul etmemiştir.
[57]

5. Babalık veya oğulluk iddia eden kişinin iddiasını, iki adil şahit tasdik etmelidir. Ancak bir kişi kendisini bir şahsa veya bir kabileye nisbet eder
de, ben falanın oğluyum Veya' ben falan kabiledenim' derse, o memleketin halkı da bu iddiayı tasdik ederse ve bu kısa zaman diliminde değil de
uzun zamandır kabul edilen bir şey ise, bu istifade (kendini bir şahsa veya kabileye nisbet etme) şahitlik yerine geçerek şahidlere gerek bırakmaz ve
nisbet sahih kabul edilir. Ancak bu nispeti doğrulayan kişilerin sayısı, onların yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayacak miktarda
olmalıdır. Yani akıl, onlann bir yalan üzerinde ittifak etmelerini imkansız görmelidir.
İstifade ile nesebin sabit olup şahidlere gerek bırakmamasının sebebi şudur: Neseb, sabit olan hususlardan olduğundan ve nesiller boyu devam
ettiğinden, onun başlangıcına şahit getirmek zordur. İnsanlar neseb-lerini isbat etmek için istifade usulüne baş vurmak zorunda kalmışlardır.
Sahabiler de kendilerini kabilelerine babalarına nisbet ediyorlar. Hz. Peygamber de onlardan bu hususta şahit getirmelerini -nikah akdinde olduğu
gibi- talep etmiyordu ve bunu kabul ediyordu.

 
ALTMIŞ BEŞİNCİ BÖLÜM

 
HADENE (ÇOCUK BÜYÜTME) VE HÜKÜMLERİ

 
Hadane kelimesi, kucak manasına gelen "hıdn" kökünden alınmıştır. Zira çocuğa bakan kadın onu sürekli kucağına alır. Hadane'nin şer'i manası
ise, küçük çocuğun bakımım yapıp onu korumak, beslemek terbiye etmek ve temyiz yaşına getirmektir. Temiz yaşından bulûğ çağına kadar çocuğa
bakana kefalet verilir. Zira temyiz yaşından sonra çocuk bakıcısının veya annesinin kucağında olmaz. Hadane'nin meşruiyetinin hikmeti, küçük
çocukların bakımı, korunması ve terbiye edilmesiyle ilgili mesuliyetleri tanzim etmektir.
Zira eşler umumu olarak bir birinden ayrılırlar veya ihtilafa düşerler veya fakirlikleri sebebiyle çocuklarını gerektiği gibi yetiştiremezler. Eşler
ayrılıncaya veya ihtilafları ortadan kalkıncaya kadar küçük çocuklarla ilgilenmezse, bu onlar için büyük bir zulüm olur.
Bu durum genellikle çocukları tehlikeye sürükler. Bunun için çocuklarla ilgili mesuliyetlerin sınırını çizmek, kaide ve kurallarını koymak gerekli
olmuştur. Hadane bir çeşid otorite, velayet, mezuniyet ve yetki demektir. Fakat bu işe kadınlar daha layıktırlar. Zira onların şefkatlan daha fazla,
beslemelerindeki olan deneyimleri çok büyüktür. Bir de kadınların acımak duygulan, çocuğun bakımı, gözetim ve terbiyesi hususundaki sabırları
daha fazladır. Bunun için çocuk belli bir yaşa yetiştiği takdirde o-nun terbiye edilmesinde salahiyet ve me'zuniyet erkeğe ait olur. Zira billi bir
yaştan sonra onu korumaya, terbiye etmeye kadınlardan daha yetkilidir. Hadanenin hükmü vacibdir. Zira hadane terk edilecek olursa, hadane

altındaki olan mahdun telef olur. Hatta ve hattaki mahdunun masrafı yapmak, onu tehlikelerden korumak da vacibtir. 
[58]

Hadane hikmeti, uyanıklığı, dikkati, sabrı ve çok iyi bir ahlakı ister, hattaki insanın terbiyesi esnasında çocuğuna beddua etmesi iyi değildir.

Nitekim kendisi, hizmetçisi ve malı aleyhine bedduası da iyi değildir.
[59]

Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kendinize beddua etmeyiniz. Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Hizmetçilerinize beddua etmeyiniz. Mallarınıza beddua etmeyiniz ki bu beddua

esnasında insanın Allah'tan ihtiyacını isteyip de istediğinin kabul edildiği bir ana rast gelmeyesiniz. 
[60]

Ebu Musa'da İbni Abbas'dan şunu rivayet etmektedir:
Evs b. Ubade b. Ensari Peygamber (s.a.v.)'in huzuruna girip şöyle demiş: Ey Allanın Rasulü benim kız çocuklarım var ve ölümleri için onlara
beddua ediyorum.
Hz. Peygamber şöyle şöyle buyurdu:
Ey Saide'nin oğlu, onlara beddua etme zira kızlar nimet esnasında (o nimeti) güzel gösterenler, musibet esnasında yardımcı olanlar, hastalık
esnasında sana bakanlardır. Ağırlıkları varsa yer yüzünedir. Rızıklan da Allah'a aittir."
Cumhura göre: Hıdane Hakkının (başka bir erkekle) çocuğunun annesi evlenmediği takdirde anneye ait olduğunda ittifak etmişlerdir. Kadın evlenir
ve kocası ile ilişki dönemi başlarsa hıdane hakkı ortadan kalkar. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Her kim anne ile bir çocuğu birbirinden ayırırsa Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır." 
[61]

Bir kadın Rasulullah (s.a.v.) in yanına gelerek şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasûlü, şu benim, oğlum kamım ona bir kap, göğsüm ona su kaynağı,
bağrım ona bastığım yer oldu babası ise beni boşadı ve onu benden çekip almak istedi?"
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
Başkası ile evlenmediğin sürece onu almak hakkı senindir." (Bunu Ebu Davud ve Beyhaki ile Hakim rivayet etmiştir.)
Başka delili ise şöyledir: Ömer b. el-Hattab'ın eşi Asım'ın annesini boşadığı, daha sonra Asım'ın yanında olduğu bir sırada onu yanından almak



istediği rivayet edilmektedir. Çocuğu biri ötekinden çekerken sonunda çocuk ağladı.
Bunun üzerine Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'in yanma gitti. Hz. Ebu Bekir ona şöyle dedi:
Annesinin onu sıvazlaması, bağrına basması, kokusu çocuk için senden hayırlıdır. Taki çocuk yetişinceye kadar. O zaman da kendisi istediğini
seçer. İbn Şeybe tarafından rivayet edilmiştir. Boşama veya vefat sebebiyle ayrılıktan sonra annenin hadane hakkında önceliğe sahip olduğu icma
ile kabul edilmiştir. Zira annenin şefkati çok fazladır. Fakat çocuğun annesi mürted yahut zina, şarkıcılık, hırsızlık gibi çocuğu zayi edecek şekilde
son derece ahlaksız veya her vakit dışarı çıkıp çocuğu ortaklıkta terk edecek şekilde güvenilmeyen bir kadın olursa, o zaman kendisine çocuk teslim
edilmez. Hadane kadın olanın haklıdır. Bu görüş Maliki ve Hanefilerin başkaların görüşüdür. Zira hadın bedelsiz olsa bile hakkını iskat edebilir.
Eğer hadane başkasına aid bir hak olsaydı onun iskatıyla iskat olmazdı. Mahdunun {hadane altında bulunanın) hakkıdır da denilmiştir. Zira
kendisi düşürürse bu hak düşer. Şu halde hadanede üç hak vardır. Hadının hakkı, Mahdunun hakkı ve babanın yahut onun yerine geçen kimsenin
hakkıdır. Eğer üçü suda bir arada yürütmeleri mümkün olursa buna göre gitmek lazımdır. Eğer bu haklann arasında ihtilaf çıkarsa, o zaman
mahdunun hakkını evvela tanımak gerekir.
1. Hadına eğer başkası olmadığı takdirde hadanenin kendisi tarafından yapılması teayyün ederse, o zaman buna mecbur edilir.
2.  Eğer bu ona taayyün etmeyecek olur ise, o zaman hadına hada-neye mecbur edilmez. Zira hadane onun hakkdir. Başka mahremler bulunduğu
için hadına hadaneye mecbur edilmez ve aynı zaman da küçüğe bir zarar da dokunmaz.
3. Kadın çocuğunu kocasının yanında bırakmak şartı ile hul yaparsa bu hul Hanefilere göre sahihtir. Fakat şart batıl olur. Zira bu çocuğun hakkıdır.
Çocuk annesine muhtaç olduğu zaman annesinin yanında kalır.
4. Babanın onu haklı çıkartacak şer'i bir gerekçesi olmazsa çocuğu hadanede hak sahibi olan kadından alıp başkasına vermesi kesinlikle sahih
değildir.
5. Eğer süt emziren çocuğun hadmasından başkası ise önceden de açıkladığımız gibi çocuğunu hadmanın yanında emzirmek zorundadır ki o-nun
hadanede ki hakkı ortadan kalkmasın. Hadınalann hakkına sahib olanların dereceleri arasında öncelik anneme daha sonra anneanne gelir. Zira miras
ve doğumda anne ile ortakdır. Bundan sonra Hanefilerle kavli cedide göre Şafiilere göre: Babaanne gelir. Zira önceki husus bakımından anneanne
ile ortaktır. Daha sonra babanın babasının annesi, sonra dedenin babasının annesi aynı sebep içindir.
Malikiler ise babanın annesini teyze ile annenin halasından sonra sayarlar. Hanbeliler ise önce babayı sonra da anne tarafından nineden sonra
babanın annelerini sonra dedeyi, sonra da onun anneleri sayarlar. Daha sonra Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre hadane altında bulunan çocuğun
anne baba bir kız kardeşi gelir. Daha sonra Hanefi, Hanbeli ve Ma-likilere göre anne bir kız kardeş gelir. Zina hadane hakkı onun tarafından
gelmektedir. Cumhura göre kız kardeşlerin teyze ve halalara göre öne alınmasının sebebi daha yakın olmaları, anne ve babanın çocuklan
olmalarıdır.
Hanefller: Anne, sonra annenin annesi daha sonra kız kardeşlerin kızları, sonra erkeğin kızları, daha sonra halalar, sonra mirastaki olan sıraya göre
asabeler.
Şafıiler: Anne, sonra annenin anası, sonra babanın babası, sonra kız kardeşler, sonra teyzeler, daha sonra erkek kardeşin kızları daha sonra kız
kardeşin kızları daha sonrada halalar daha sonra da asabe arasında mirasçı olan mahremiyet sahibi olan herkesin mirastaki sırasına göre yerini alır.
Eğer hadane altındaki çocuğun sözü geçen kadınlardan bir yakını yoksa o zaman Hadane mahrem mirasçıların asabelerinin sıralanışına uygun
olarak erkeklere intikal eder. Sonra ne kadar aşağıya inerse insin onların oğullan, daha sonra amcalar ve sonra da onların oğullan bu Hanefi ve
Şafiilerce kabul edilen sahih bir görüştür. Fakat müştehad olan bir kız hadane altında bulunan kimseye, mahrem olmayan amca oğlu gibi mirasçı
bir erkeğe teslim edilmez. Bu görüş ittifakıdır.
Cumhura göre eğer kardeşler yahut amcalar gibi aynı hakka sahip olanlar birden çok olurlarsa o zaman bu konuda öncelik güç ve ahlak itibariyle
hadaneye elverişli olanlanndır. Eğer hepsi eşit olularsa o zaman yaşça kim büyük olursa ona verilir. Babanın hadane altlında bulunanı gözetmesi,
ona ilim veya meslek öğretmesi görevidir. Eğer Hadane altında bulunan kişi kız ise her hangi bir iş veya hizmete ücretli olarak çalışünlmaz. Zira

onu ücretle çalıştıran onunla halvette kalır. Bu ise şeriatte kötü ve ahlaksız bir işdir ve şeriata aynı zamanda aykırıdır. 
[62]

İster anne ister başkası olsun hadmanın altında bulunanın nafakasını, giyimini ve ihtiyaç duyacağı şeyleri babasından günlük, haftalık veya aylık,
babanın durumunu hakimin içtihadını göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarla almak hakkı vardır. Baba hadınaya: Onu yanıma gönder
yemeğini yesin sonra sana gelip dönsün diyemez. Zira bu şekildeki olan uygulama çocuk için zararlıdır ve onun gereken şekilde korunmasına

aylandır. Hadmanın hakkı da yoktur. 
[63]

Çocuğa ilk öğretilecek şey çocuk ana babasının ellerinde ve Önlerinde şekilsiz bir mum parçasıdır. Onun için onu dini ve milli kültür potasında ilk
şekillendiren onlar olmalıdır. Aksi halde çocuklannm başka kültürlerin tesiri altında başka şekillere girmelerine fırsat vermiş olurlar. Bundan
doğacak kötülük ve günahın bir misli ana-babalara yazılır. O bakımdan Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle tavsiyede bulunmuştur: "

Çocuklanmıza ilk söz olarak La İlahe İllallah (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur) kelimesiyle başlayın. İlk söz olarak bunu öğretin. 
[64]

Çocuk akl etmeye başlayınca ona helal ve haram ile ilgili hükümleri öğretin", "Manevi ve ahlaki faktörler olmadan milletin var olabilmesine imkan
yoktur."
Hadane altında bulunan (mahdun) şartlar:
Mahdun küçük çocuk, yaşça büyük fakat deli veya bunak gibi temyz gücü onların yanında bulunmadığı için kendisine rahatsızlık verecek şeylerden
tek başına kedisini korumayan kimsedir. Şu halde hadane çocuk, deli ve bunak hakkında sabit olur. Şu halde baliğ ve reşid olan kimse için hadane
yoktur. Öyle kimseler anası olsun, babası olsun onların yanında kalabilirler. Eğer öyle kimse erkek ise, anne babasının ihtiyacı olmadığı için tek
başına kalabilir. Fakat her ikisinden tek ve ayrı kalmaması onlara iyiliğini kesmemesi daha müstahaptır. Eğer kız ise ayrı ve tek başına kalmak
hakkına sahip değildir. Babası, eğer babası yoksa velisi böyle bir isteğine mani olabilirler. Çocuğun yakınları arasında hem kadınlar, hem de
erkekler varsa, kadınlar erkeklere tercih edilir. Zira bu işte kadınların erkeklerden daha bilgileri vardır. Çocuğun yakınları arasında ancak yalnız
erkekler veya yalnız kadılar varsa, çocuğun gözetim ve bakımı için tartışma ve ihtilaf meydana gelse, o zaman aralarında kura yapılır. Çocuğun
gözetme ve bakımının zamanı temiz çağına gelmesiyle son bulur. Çocuğun temiz çağı ise şöyledir: Çocuğun tek başına suyunu içebilmesi



tuvaletini yapabilmesi, elbiselerini giyebilmesi yemeğini yiyebilmesidir. Temyiz yaşı yedi yıl ile sınırlandırılmıştır. Şu halde çocuk yedi yaşına
geldiğinde mümeyyiz sayılır. Bunun için yedi yaşını bitiren çocuğun gözetme ve bakımı sona erer. Ondan sonra çocuğun kefalet devresi başlar,
çocuk yedi yaşını bitirdiğinde anne veya babasını tercih etmesi için kendi keyfinde serbest bırakılır. Çocuk artık hangisini seçerse ona verilir. Zira
Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmektedir:

Rasûlullah (reşid olan) bir erkek çocuğu, babası ile annesi arasında muhayyer bıraktı. 
[65]

Başka bir hadisde o, yine şu şekil de rivayet etmiştir:
Birgelip, Ey Allah'ın Rasûlü! Kocam oğlunu götürmek istiyor. Oysa kocam bana Ebu İnabi'nin kuyusundan su içirdi. (Yani çocuğu ben doğurdum,
kocam ise hiçbir şey yapmadı) dedi. Rasûlullah, çocuk için kura çekin, buyurdu, kadının kocası, çocuğun hakkında bana kim münazaa ediyor?
dedi. Hz. Peygamber, çocuğa şu baban şu da annendir. Bunlardan hangisini istiyorsan onun elinden tut, buyurdu. Çocuk da annesinin elini tuttu ve

onunla gitti. 
[66]

Mümeyyiz olan çocuk babasını tercih ederse, babanın da çocuğa kefalet etme ehliyeti yoksa, çocuğa babanın babası kefalet eder. Amca ve kardeş
de baba gibidir. Fakat kefalet edilecek kız olursa, amcasının oğlundan başka bir yakını da olmazsa, kızı amcasının oğlunun seçtiği güvenilir bir
erkeğin karısına teslim etmek vacibtir. Çocuğun gözetim ve bakımını üstlenecek kişide bulunması lazım gelen şartlar bunlardır:
1.  Müslüman olmak, gözetim ve bakıma muhtaç olan çocuğun anne veya babasından biri Müslüman olursa, çocuk da hükmen Müslüman kabul
edilir. Bunun için kafir olan anne veya baba çocuğun gözetme ve bakımını üslenemez. Zira hadanede velayet manası vardır. Kafir ise müslüman
velisi olamaz. Zira kafir olan veli, çocuğu dininden uzaklaştırabilir. Fakat gözetme ve bakıma muhtaç olan çocuk hükmen kafir olursa, herhangi bir
müslüman veya kafir onun gözetme ve bakımını üstlenebilir.
2. Akıllı olmak, erkek veya kadın deli olan kişiye hadane (çocuğun gözetme ve bakım) hakkı olmadığı gibi aklı gelip giden kişiye de hadane hakkı
yoktur. Çünkü hadane velayet demektir. Bunların ise velayete haklan yoktur. Bir de bunlar bir başkasının velayetine ve gözetimine muhtaçtır.
3.  Anne başka birisiyle evlenmemiş olmalıdır. Zira eğer anne, bir başkasıyla evlenirse, o zaman hadane hakkı sakıt olur. İsterse kocasıyla cinsi
münasebette bulunmamış olsun. İsterse kocası çocuğu eve getirmesine rızası olursa yine hüküm değişmez.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Sen evlenmedikçe, çocuğun bakım ve gözetim hakkı sana aittir." Bir de anne evlendiği zaman kocasının hakkından ötürü çocuğa gerektiği şekilde
bakıp ona mukayet olmaz. Bununla beraber iki şık bundan ayrılmıştır:
a. Çocuğun babasının, çocuğun annesinde kalmasına rıza göstermesi. Zira bu durumda çocuk da nineye teslim edilmediği gibi, annenin hadane
hakkını da ortadan kaldırmaz.
b. Annenin yeni kocası çocuğun bakım ve gözetimine yetkili olan akrabalarından olursa, annenin bakım ve gözetim hakkı düşmez. Zira kocası,
çocuğun evine gelmesine nza göstermiştir. Bir de kocanın da çocuk üzerinde hadane hakkı vardır. Bundan başka kocanın, çocuğun annesiyle
beraber onun kefaletini üstlenme hakkı da vardır.
4. İffetli ve emin olmak, çocuğun gözetim ve bakımım üstlenecek olursa o kişinin fasık olmaması gerekir. Zira fasık olan bir kişi veli olmaz hiçbir
şey ona teslim de edilmez. Şu halde adalet, zahiri hususlarla sabit olur. Adaletin sabit olması için şahitler ve beyyinelere başvurmak lazım gelmez.
Ancak çocuğun gözetme ve bakımını üstlenecek kişinin adaleti hakkında İhtilaf olursa, o kişinin adaletinin akdi huzurunda sabit olması lazımdır ki
bu da delil ve beyyinelerle olur.
5.  Sürekli bir hastalığı ve çocuğu gözetme ve bakımına engel olacak bir özürü olmamalıdır. Anne felç, kanser gibi bir hastalığa müptela olursa veya
kör ve sağır olursa, çocuğun gözetme ve bakım hakkını kayb eder. Zira bu tür hastalık ve özürler, çocuğun gerekli şekilde gözetme ve bakımına
engel olur.
6.  İkamet sahibi olmak, şu halde bakım ve gözetime muhtaç olan çocuğun yaşadığı memlekette ikamet etmelidir. Çocuğun bakım ve gözetimini
üstlenen anne, hac veya ticaret maksadıyla sefere çıkarsa seferden dönünceye kadar çocuğun ninesine teslim edilmesi gerekir. Eğer bir
memleketten başka bir memlekete göçerse, yolculuk ve göçtüğü memlekette de güvenli olursa hadane hakkı düşmez. Anne ve babanın her ikisi de
ihtiyaç nedeniyle sefere çıktıklarında, annenin hadane hakkı baki kalır. Sefer ha-danete engel olmaz. Hadane ilgili yukarıda zikrettiğimiz altı şarttan
birini kayb eden kişi, çocuğun gözetim ve bakım hakkını kayb eder. Ondan sonra bu hak, çocuğun ninesine, teyzesine, halasına ve benzeri
yakınlarına geçer.
Eğer çocuğun annesi şunu söylerse: Annenin "Ben evliyim' veya 'Ben ağır ve sürekli bir hastalığa müptelayım' demesi durumunda, onun hadane
hakkı düşer. Yine bunun gibi, çocuğun yakınlarından birinin itiraz etmesiyle, çocuğun bakım ve gözetiminde hak sahibi olanlardan biri, çocuğa
bakan kişide gerekli şartların bulunmadığını iddia eder. Bunu da beyyinelerle isbat ederse, çocuğa bakmakta olan kişi bu hakkını kaybeder. Bir de
hakimin tahkik etmesiyle.
Örneğin: Hakim, çocuğa bakanın durumundan şüphelenir de onun bu işe uygun olmadığına karar verirse, artık o kişi hadane hakkını kaybeder.
Çocuğun gözetim ve bakımı şer'an kaç yıldır? Çocuğun bakım ve gözetiminin zamanı, temyiz çağma gelmesiyle sona erer. Şu halde çocuğun tek
başına tuvaletini yapabilmesi, yemeğini yiyebilmesi, suyunu içebilme-si, elbiselerini giyebilmesidir. Temyiz yaşı yedi ile sınırlandırılmıştır.Şu halde
çocuk yedi yaşına geldiğinde mümeyyiz sayılır. Bunun için yedi yaşını bitiren çocuğun bakım ve gözetim devresi sona erer. Bundan sonra çocuk
için kefalet devresi başlar. Çocuk o zaman babası ile annesi arasında muhayyer bırakılır. Cumhura göre hadına için hadane için ister anne olsun
ister başkası olsun ücret yoktur. Zira şayet zevce ise nafaka hakkına sahiptir. Anneden başkasının nafakası ise başkasına aittir ki bu da babadır.
Fakat hadane altında bulunan kişinin eğer yemeğinin pişirilmesi elbiselerinin yıkanması gibi bir hizmete ihtiyacı varsa o zaman hadane altında
bulunduranın ücret almak hakkı vardır.
Hanefilere göre: Eğer hadine zevce veya hadane altında bulunan babasından iddet bekleyen bir kadın ise iddet esnasında hadane dolayısıyla ücret
almak hakkına sahip değildir. Beklenen iddet ister ric'i talaktan dolayı olsun ister bain talaktan olsun. Aynı şekilde süt emzirmek için de ücret
almak hakkına sahip değildir. Zira hadane olsun ister emzirme olsun her ikiside ücret almak diyaneten anne için yoktur. Bir de zevce iddet halinde
olması esnasında nafaka alma hakkı vardır. Bu nafaka hadane için yeterlidir. İddetten sonra ise anne hadane ücretine hak kazanır. Zira bu yapılan bir
işe karşılık bir ücrettir. Zevcesinden başka hadına hadane ücretini hak olur. Bu hak da onun herhangi bir işi yapma mukabilindedir. Bu ücret ise süt



emzirmek ücretinden ve çocuğun nafakasından başka olarak verilir. Bu kıyasa göre üç ayrı görev meydana gelir. Hanefilere göre: Eğer anne ücretsiz
süt emzirmeyi kabul etmiyor ise ücretsiz olarak süt emziren kadına anneye göre öncelik tanınır. Fakat bedelsiz olarak hadane bulunan kadın eğer
küçüğün mahremi değil ise hadane hak sahibinin önüne geçirilmez.
Eğer küçüğün mahremi ise o zaman ücret küçüğün malından verilecek ise veya baba ödeme zorluğu çeken bir fakir ise bedelsiz hadayi yapacak
olana öncelik takdir edilir. Şu halde yalnız bu iki yerde öncelik mevzu bahistir. Arada fark gözetmenin sebebi: Süt emzirmekten amaç gıda
vermektir. Bu mahrem olmayanlardan da tıpkı mahremlerdenmiş gibi gerçekleştirilir. Hadaneden amaç ise küçüğün terbiye edilmesi, korunup gö-
zetilmesidir. Bunun için şefkat ve merhamete İhtiyaç vardır. Yakın hadına ise uzak olandan da çok şefkatlidir. Eğer bedelsiz olarak hadayi edecek
kimse bulunmaz, baba da Ödeme zorluğu çekere küçüğün de malı yoksa o zaman anne ve hadane hususunda ondan sonra gelen hak sahipleri hada-

neye zorlanır. Hak edeceği ücret de kolaylıkla ödeyebileceği zamana kadar babaya borç olur. Bu borç ise ödeme ile ve ibra ile ancak düşebilir. 
[67]

Maliki ve Hanefilere göre: Eğer meskenleri yok ise, hadın ile mah-dun (bakılan)m durdukları ev ücretini ödemenin üzerinde birlik cihetiyle kabul
etmişlerdir. Zira ev ücreti küçük çocuk için yerine getirilmesi lazım gelen nafakanın bir parçasıdır. Bunun için bu ücreti ödemek nafakasını
sağlamakla yükümlü olana düşer. Bu da hakimin veya diğerinin içtihadı ile babanın iktidarına göre tesbit edilir. Bunun gibi hizmetçiye ihtiyacı
varsa onun ücretinin de karşılanmasında yine ittifaklan vardır. Zira bu da geçimin gerekleri arasındadır. Diğer mezhepler de bu görüşü ittifakı
olarak kabul etmişlerdir. Bunun gibi fakihler hadane harçlığının hadane altında olan kimselerinin malından karşılanması gereği üzerine ittifak

etmişlerdir. Eğer küçüğün bir malı yoksa o zaman baba veya küçüğün nafakası kimin tarafından karşılaması gerekiyorsa ona düşer. 
[68]

Hadane ücreti olmazsa, o zaman bu borç olarak sayılır ve borç sürenin geçmesi ile de onu ödemekle yükümlü olanın ölümü veya hadane altında
bulunanın ya da hadinanın ölümü ile de düşmez. Süt emzirme ücretine hak kazanmak nasıl başlıyor ise ve ona kıyas edilerek Hanefilerin görüşüne

göre ücret mesken ve hizmetçiden ibaret hadane ücretine hak etmeye başlanır. 
[69]

Eğer muayyen bir ücret karşılığında hadane üzerinde birlik varsa veya ücrete dair mahkeme hükmü bulunuyor ise hadina ittifak tarihinden veya
hüküm tarihinden itibaren ücrete hak kazanır. Hadene yeri: Eğer karı ile koca arasında evlilik devam ediyor ise hadane yeri kari ile kocanın kaldığı
yerdir. Evliliğin devamı yahut da talak veya vefat nedeniyle eğer hadina anne ise hadanın yeri annenin kocası ile birlikte ikamet ettiği yerdir.
Kocanın izni olmadıkça hadane altında bulunanı alıp başka bir yere götürmesi caiz değildir.
Zira kadın kocasıyla beraber durmaktan mükelleftir. İddet altında bulunan kadın da evliliklerinin meskeninde kalması lazımdır. Çocuk ise beraber
olması ile olmaması arasında fark yoktur. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Onları evlerinden çıkarmayın onlarda çıkmasınlar. Meğer ki apaçık bir ahlaksızlık yapmış olmasınlar" 
[70]

İddetin sona ermesinden sonra boşanmış annenin yeri ise kocanın durduracağı yerdir. Çocuğu bir beldeden babanın çocuğunu görüp aynı günde
dönmesine imkan vermeyecek şekilde uzak bir başka beldeye alıp çıkması caiz değildir. Fakat çocuğu kocanın onunla orada evlilik akdini yapmış
olduğu kendi asıl vatanına götürmesi caizdir.
Nine, kız kardeş, hala yahut teyze gibi annenin dışındaki diğer hadı-nalara gelince: Bunlann babasının izni ve rızası olmadığı sürece babasının
bulunduğu beldeden bir başkasına hadane altında bulunanı götürmeleri ve oraya intikal etmeleri caiz olmaz. Zira küçük çocuğun zararı bu şekilde
olmaz.
Eğer babanın izni olmazsa bir başka yere intikal ederse, o zaman hadanedeki hakkı da düşer. Şafiilere göre ise eğer yolculuk boşama nedeniyle
birbirinden ayrılmış kan kocadan birisinin hac ve ticaret gibi ihtiyacı sebebiyle olursa o zaman çocuk ikametini devam ettiren ile birlikte öteki
döneme kadar kalır.
Şayet yolculuk eşlerden birisinin taşınma ve uzak yere yaptığı bir yolculuk olursa o zaman babanın hadane hakkı anneden evvel gelir. Yalnız yolun
ve yolculuk yapılacak beldenin güvenilir olması şarttır. Zira a~ maç nesebi korumaktır. Onu koruyacak olanlar ancak ve ancak babalardır. Veya
te'dip, öğrenim ve infakın kolaylığı maslahatı göz önünde bulundurularak bu hüküm kabul edilmiştir.
Eğer yolculukta tehlike korkusu yahut yolculuk yapılacak yerde aynı korku varsa ikamet halinde olan çocuğun hadanesinden daha bir hak

sahibidir. Hanefilere göre, 
[71]

Baba veya veli annesinin hadane hakkı devam ettiği sürece annesinin beldesinden hadane altında bulunan çocuğu mutlak olarak çıkartmak hakkına
sahip değildir. Eğer hadinanın bulunduğu beldeden başka bir beldeye taşınacak olursa annesinin hadanesi devam ettiği sürece çocuğu beraberinde
alamaz.
Gideceği belde ister uzak ister yakın olsun, yoculukta ister ziyaret kasdı olsun, ister ticaret olsun ister ikamet olsun ister yolculuk olsun, babanın
intikali sebebiyle annenin hadanedeki hakkı düşmez. Zira hadane hadinanın hakkıdır. Velinin bu şekildeki olan bir hakkı iskat namazın
kısıtlanabileceği bir mesafeye veya daha uzak bir mesafeye taşımak isterse gidilecek belde ve yol güvenilir ise amaçta orda mesken tutmak İse
baba hadana hakkına daha bir sahiptir. Zira adeten baba küçüğün tedibi ve nesebinin koruması ile ilgilenen kişi odur. İzzet olarak velinin yolculuk
yapması Hanefilere göre hadinanın hakkını düşürmez. Cumhura göre ise iskat eder.
 
Çocuğun Ziyaret Edilmesi:
 
Baba, anne her hangi birisinin çocuğu görmek veya ziyaret etmek hakkı fukahanın ittifakıyla şer'an kabul edilmiştir. Zira sıla-i rahim bunu

istetmektedir. Hanefilere göre: 
[72]

Eğer çocuk hadinanın yanında olsa babasının onu görmek hakkı vardır. Hadina çocuğu babasının her gün onu görebileceği bir yere çıkartır. Eğer
çocuk annenin hadane hakkının düşmesi yahut hadane süresinin bitmesi dolayısıyla babasının yanında bulunuyor ise annesinin de onu görmek
hakkı vardır.
Bunun için de baba her gün çocuğunu annesinin görebileceği bir yere çıkartır. Bunun azami süresi ise kadının anne ve babasını ziyaretteki hakkı



gibi haftada bir defadır. Aynı zamanda teyze de anne gibidir.
Şafiilere göre: Mümeyyiz çocuk eğer temyiz yaşında muhayyer bırakıldıktan sonra babasını seçerse bu onun annesini ziyaret etmesine engel olmaz.
Fakat baba eğer kendisini seçmiş ise kızını annesini ziyaret ten alıkoyabilir. Annenin ise yaşı ve tecrübesi için kızını ziyaret etmek için dışarıya
çıkması daha uygundur. Baba hadane altında çocuğun erkek ve kız olsun annesini ziyaretinden alıkoymaz. Ziyaret ise iki veya daha fazla günde bir
defa yapılır, uzun sürmez.
 

ALTMIŞ ALTINCI BÖLÜM
 

VELAYET
 
Velayet: Raşid olan kimse yani baliğ, akıllı kişinin, kasır olan birinin şahsi ve mali işlerini yürütmesidir. Kasır ise, kendi işlerini tam olarak
yürütemeyendir. Böyle bir kimse isterse mümeyyiz olsun ister mümeyyiz olmasın fark yoktur.

Hanefiler, istesin, istemesin sözün başkası hakkında uygulanmasıdır, diye tariflemişlerdir. 
[73]

 Cumhura göre aktin rükünlerinden birisi de
veliliktir. Hanefilere göre küçük çocuk, deli ve kölenin kanından başka velayet rükün değildir. Velayetin iki kısmı vardır. Birinci şahsa velayet,
ikincisi ise mala velayet:
A. Şahsa Velayet: Kâsır'ın evlendirme, koruma, öğretim, eğitim ve bakım gibi şahsi işlerini yürütmektir. Mala velayet ise Kâsır'ın alışveriş
kiralama, rehn ve yatırım gibi işlerini gözetmektedir.

Hanefilere göre: 
[74]

 Şahsa velayet: Oğul, baba, babanın babası, erkek kardeş ve amca olur. Ana baba bir kardeş yalnız bir kardeşten evvel gelir.
Asabe derecesinden kimse bulunmazsa şahsa velayet anneye, sonra da başka zevi'l-erhama gider.

Malikilere göre ise:
[75]

 Velayet, oğul, sonra baba, vasi, sonra kardeş, sonra dede, sonra da amca olur. Şahsa veli olacakta şu şartlar gerekir: 
[76]

Akıl ve ergenlik çağı yani mükellef olmak, çocuğun terbiyesine kadir olma, kendisine veli tayin edilen Müslüman ise velinin de müslüman olması
gerekir. Akıllı ve baliğ olmayanın velayet hakkı yoktur. Müsrifçi ve savurganın ve sefihinin de velayet hakkı yoktur. Yaptığından anlamayan aşırı
fasıkda da velayet hakkı yoktur. Zira Kâsır'm malına ve ahlakına zarar verir. Çocuk hakkında taksiratı olan kimsede de velayet hakkı yoktur.
Mümkün olan bir şeyde uğraşmayan kimsede de velayet hakkı yoktur. Zira öyle kimse Kâsır'm menfaatine zarar verir. Bu şekildeki olan velayet
derhal değişmesi gerekir. Şahıs üzerindeki velayetin sona ermesi: Hanefîlere göre şahıs üzerindeki velayet, erkek için on beş yaşma girmesi ya da
buluğ alametlerinden birinin belirmesi ile eğer akıl dengesi yerinde ve şahsına güvenilir bir vaziyete ise biter. Eğer bunun aksi ise velayet
durumunda olan kimse, velayette kalır. Dişi için ise bu donem evlenmesi ile biter. Artık evlendikten sonra onu tutma hakkı kocasına geçer. Eğer
evlenmez ise, kendine güven duyuluncaya ve yaşlı hale gelinceye kadar başkalarının emir ve velayetinde kalır. Yaşlı olduktan sonra kendi başına
oturması veya annesi ile kalmasında bir beis yoktur. Bu yaşın kitaplarda belli bir sınırı yoktur. Bazı kitaplarda şöyle izah yapmışlardır: O yaşın
sınırı erkeklerin artık ona rağbet etmeyeceği bir yaşlılığa yetişmesidir.
B. Mal Üzerindeki Velayet: Kâsır'm malı varsa her dört mezhebin ittifakı ile geliştirme ve koruma malına velayet babanındır. Babanın ölümünden
sonra Kâsır'm malına velayetin kime ait olacağında ihtilaf etmişlerdir. Hanefilere göre: Bu velayet babaya daha sonra vasisine, sonra dedeye yani
babanın babası, sonra onun vasisine, ondan sonra kadıya sonra kadının vasisine, Maliki ve Hanbelilere göre: babaya, sonra onun vasisine, daha
sonra da kadıya daha sonra kadının tayin ettiği vasisine, eğer kadı yoksa o zaman müslüman cemaate sıra gelir.
Şafıilere göre ise: Bu velayet babaya düşer. Sonra dedeye, sonra da bunlardan kalanın vasiyeti tayin ettiğine bunlardan sonra kadı veya onun belli
ettiğine düşer. Şu halde Şafiiler dedeyi babanın vasi belli ettiğinden önceye alarak diğer mezheplere muhalefet etmişlerdir. Zira babadan sonra dede
de- baba gibi şefkatlidir. Bunun için evlendirme velayeti ona aittir. Baba ya da hakimin görevlendirilmesinden başka kardeş, amca veya anne gibi
biri için mala velayeti sabit olmaz. Bu velayet Kasır rüşd yaşına girinceye kadar sürer. Raşid olduktan sonra delilik veya bunama gibi bir duruma
düşerse, Maliki ve Hanbelilere göre, velayet bir daha öncekine geri gelmez. Hakime döner. Zira akil baliğ olmakla velayet kalkmıştır. Kalkan
velayet bir daha geri gelmez. Hanefiler ve Şafıilere göre ise: Varlığı veya yokluğu bakımmda-illeti (gerekçesi) ile beraberdir. Velayetin illeti
bulununca velayet de bulunur. Sonradan arız olan şey sefillik ise, cumhurun görüşüne göre sefihin velayeti kadı ya da onun belli edeceği
şahıslardır. Zira a-maç malını korumaktır. İnsanların maslahatını gözetmek ise kadının görevlerindendir. Mal üzerinde veli olan kişide aranan
şartlar:
Mala velayetin sübutü için de şahsa velayetin sübutundaki şartlar aranır. Onlar da şunlardır:
1. Veli tam ehliyeti olmalıdır. Bu da buluğ, akıl ve hürriyetlerdir. Zira ehliyeti olmayan ya da eksik olan kendi malına velayete layık değildir.
Başkasının malında velayete de bittankı evla ehil ve layık değildir.
2. Hacr altında bulunan israfçı savurgan sefih olmamak, zira bu kendi işini göremedikten sonra nasıl başkasının işlerini görebilir.
3. Kasırla din birliği olmak baba gayri müslim ise Müslüman olan oğlunun işlerini görmek caiz değildir. Velinin mal üzerindeki tasarrufları
maslahatı ile bağlıdır. Üzerine veli tayin edilen kişinin malından bir şeyi hibe etmek veya tasadduk etmek ya da fahiş bir aldanma ile alışverişte
bulunmak gibi sırf zarar olan tasarruflarda bulunması caiz değildir. Tasarrufu batıl olur. Hibeyi, sadakayı ve vasiyeti kabul etmek gibi sırf fayda
olan tasarruflarda bulunabilir. Fayda ve zarar söz konusu olabilen alışveriş, kiraya verme, kiralama, ortaklık ve bölüşme gibi tasarruflarda da
bulunabilir. Bu ilkenin delili şu ayeti kerimedir:

"En güzel olandan başka (Bir yol) ile yetimin malına yaklaşmayın. 
[77]

Babanın tasarrufu; İsrafçı bir babanın kâsır'm malında velayeti yoktur. Malı seçeceği bir vasiye teslim etmesi lazımdır. İsrafçı değilse kâsır'm
malında velayeti vardır: Maliki ve Hanefilere göre; Kâsır'm malında alışveriş yapabilir. Mal ister menkul olsun ister de akar olsun, fiyat misli ya da
az farkla -normal karşılanan fark- olmuşsa hükümde fark yoktur. Hanefilere göre velinin satın alma hususunda tasarrufu sahihdir. Zira buna
ihtiyaç vardır. Satma bunun aksidir. Sahih değildir. Zira bunda kendisine veli belli edilen için açık bir zarar vardır. Kendi malını küçük çocuğuna
ve benzerlerine satabilir. Çocuğunun malını da misli fiyatla veya az bir farkla satın alabilir. Bu mesele mali akidlerde tarafların birden çokluğu



kaidesinden istisna edilmiştir. Baba, küçük ve benzerlerinin malından bir şeyi teberru edemez. Zira teberru sırf zarar olan bir tasarruftur. Baba da
olsa veli buna sahih değildir. Küçüğün malı da boşanmada malın büyümesini engelleme vardır. İmam Ebu Hanife ve Muhammed'e göre baba, kendi
borcu için çocuğunun malından rehin verebilir. Bu çocuğunun malım vedia olarak koyabilme hakkına kıyas edilmiştir. Bu, rehin, Ebu Yusuf ve Zü-
fer'in görüşünde caiz değildir. Zira rehinede malın faydaları yoktur. Zira borç verene kadar mahbus duracaktır. Vasi iki nev'in üzerindedir. Birinci
seçilmiş vasi: Baba veya dedenin çocuklar ya da torunların mallarına gözetme için belli ettiği kimsedir. İkinci ise, Hakimin vasisi: Terike ve
çocuklara gözetmek için haklimin belli ettiği kimsedir. Vasinin dört şartı vardır.
A. Bulûğ: Diğer tasarruflar içind e şarttır. Çocuğun velayeti sabit olmaz. Zira o dar görüşlüdür. Maslahatı ve menfaati yoktur.
B. Akıl: Bu da diğer tasarruflarda da şarttır. Deli ve onun gibi kimsenin velayeti sabit olmaz. Zira kendisi hakkında iyi olan tasarrufunda haberi bile
yoktur. Başkasının işini de beceremez.
C. Kendisine veli tayin edilenin müslüman olması halinde müslü-nıanlik şartı, kafirin müslüman üzerinde velayeti yoktur. Zira vasiyet velayet
gibidir. Gayr-ı müslimin ise müslümana velayeti caiz değildir.
D. Adalet: Fasılan velayeti yoktur. Zira başkasının menfaatleri için çalışma, istikamet, temizlik ve takva sahibi olmak gerekir.
 
Adalet:
 
Kazf, içki içmek, hırsızlık yapmak, zina yapmak gibi büyük günahlardan kaçınma ve kadınları gözetlemeyi alışkanlık yapmak gibi aynı zamanda
da küçük günahlarda ısrar etmemektir. Bu şartlarda biri kayb olduğu zaman Hanefilerde mutemed olana göre vasiyet sahihtir. Kadı onu a-zl edip
başkasını belirtirir. Fakihlerin çoğunun görüşüne göre: Kadını vasi için seçmek sahihtir.
Zira Hz. Ömer (r.a.) kızı Ümmü'l-Müminin Hafsa'yı vasi için belirlemiştir. Aynı zamanda erkek gibi şehadeti ve mali tasarrufları da sahihtir.
Vasiyet edilmesi de sahihtir.
Cumhura göre amayı vasi için tayin etmek sahihtir. Zira kör tecrübelidir. Gözü gören gibi tasarrufu çok iyi ve muntazam olarak yapar. Şehadeti,
evlilikte ve küçük çocukları üzerindeki velayeti yine sahih olur. Seçilmiş vasinin tasarrufları ise şunlardır. Baba ve dedenin vasisi, babanın sahip
olduğu tasarruf hakkına sahiptir. Ancak babada bulunan şefkat onda bulunmadığından aşağıdaki hususlarda tasarruf hakkı yoktur.
1. Akarın satılması: Vasi, Kâsır'm akarını satmaya malik değildir. Ancak akarın satışının küçük için daha menfaatti olması gibi bir şer'i gerekçe
varsa satabilir. Bu gerekçe de şunlardır.
A. Akann kıymetinin katına gücü yetmesi.
B. Akarın vergisinin ve masraflarının gelirini aşması.
C. Akann satılıp parasının Kâsır'ın nafakası için harcamasının zorunlu bir hale gelmesi.
2. Vasinin kendi malını yetime satması ve onun malını kendisine satın alması, satış veya alımda açık bir iyilik olmadıkça seçilmiş vasinin kasirin
malını kendisi için satın alması veya malını ona satması sahih olmaz.
Ebu Hanife'ye göre: Buradaki açık menfaati akann kâsıra yan kıymetine satması ve akan ondan kıymetinin bir katına alması ile gerçekleşir. Akann
dışındaki şeylerde değeri 15 olanı 10' a satarak ve değeri 10 tutan şeyi 15'e satın alarak gerçekleşir.
Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre aynı zamanda diğer imamlara göre: Vasinin küçüğün malından satması veya satın alması mutlak olarak caiz
değildir. Kadı, vasisi ve tasarruflan: Baba, dede ve onlann vasileri bulunmadığı takdirde, o zaman velayet hakime gider. Zira umumi velayet
hakime bağlı olduğu içindir. Kâsınn malında maslahat olan şeylerde kendisi yani hakim tasarrufda bulunabilir. Ancak uygulama, kadının küçük
mal-lanna kendisi bakmayıp "kadının vasisi" veya "tayin edilmiş vasi" denen bir vasi tayin etmesi şeklinde olagelmiştir. Kadının vasisi seçilmiş
vasinin yaptığını yapar. Kâsır'ın nıenfaatına olan her şeyi tasarruf eder. Malının korunmasına çoğaltmasına çalışır. Bazı durumlarda seçilmiş vasiden

ayrılır. 
[78]

A. Kadının vasisi kasınn malından kendisi için bir şey satın alamaz ve satmaz.
B. Kadının vasisi sadece bazı konularda vasi olmak kabul edilir. Seçilmiş vasi ise, Ebu Hanife'nin reyine göre: bazı konularda tahsis kabul etmez.
C. Kadının vasisi kısınn malını, babası ve oğlu gibi şahitliği vasi için kabul edilmeyen birine satamaz. Kâsir için ondan bir şey satın alamaz da
seçilmiş vasi ise bunu yapabilir.
D. Kadı vasisinden terikenin miktannı sorabilir. Seçilmiş vasi için böyle bir şey yoktur.
F. Kadının vasisi başkasını kendi terikesi için vasi tayin etse seçilmiş vasinin aksine iki terikenin de vasisi olmaz.
G. Kasır'ın akannda husumete vekil kılınmış kadı vasinin kadıdan alınmış izin veya önceden bir vekalet verme durumu olmadan akan kabz etmeye
hakkı yoktur. Fakat seçilmiş vasi izinsiz olarak kabz edebilir.
5. Kadı vasininin kâsınn hiçbir şeyi için icara vermeye hakkı yoktur. Seçilmiş vasinin ise hakkı vardır. Velayet ve vasiyetin sona ermesi: Mala
velayet velayetin sebebi olan küçüklük durumunun kalkması ve mali rüşd yaşına ermesi ile biter. Rüşd, deneme ve tecrübe yolu ile bilinir. Tecrübe
ile rüşdü anlaşılınca mallan ona teslim edilir ve üzerinden velayet kalkar. Zira islam insanlığımıza yakışanı mubah saymış, ters düşeni haram ya da
mekruh kılmıştır. Ruhi dengemizi bozan, şuurumuzu zedeleyen, sağlığımızı tehdit eden, aile ve sosyal yapımızı sarsıp huzursuz eden her şey islam
nazarında zarar olduğu için yasaktır. Bunun için Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur ki: "Helak edici yedi şeyden
sakının."
1. Allah'a eş ortak koşmak.
2.  Sihir ve büyücülük yapmak.
3. Allah'ın haram kıldığı bir cana haksız yere onu öldürmek.
4.  Riba [Faiz] yemek.
5. Yetim malı yemek .
6.  Savaş meydanını bırakıp kaçmak.
7.  İffetli, namuslu kadınlara zina suçu, isnad etmek. Buhârî, Müslim.

 



ALTMIŞ YEDİNCİ BÖLÜM
 

EŞİN VE AKRABALARIN NAFAKASI
 
Nefakat kelimesi, nefeketin cemidir. İnfak kökünden gelmektedir. Manası ise, çıkarmak, bitirmektir. İnfak sadece iyi şeyler için kullanılır. Kötü
şeyler için kullanılmaz. Nafakanın ıstılahi manası ise, insanın yemek, içecek, giyecek ve mesken gibi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunlara
nafaka denmiştir. Zira bu gibi olan ihtiyaçlar insanın malını bitirir. Şu halde nafaka insana bağlı olan, köle hayvan, ekin, evler, arazi ve bitkileri de
bütün bunlann telef ve zayi olmasını muhafaza etmeyi kapsamaktadırlar. Zira malın itlaf edilmesi haramdır. Cumhura göre: Evleri arazileri,
ağaçlan ve ekinleri susuz ve bakımsız bırakmak mekruh olarak kabul etmişlerdir. Fakat bunlar eğer vakıfa bağlı ise o zaman nafaka yapmak vacib
olur. Bunun gibi eğer bunlar kasır'a ya da müşterek ise, yine harcama vacib olur. Eğer hayvanın sahibi ne kadar hasta da olsa yine hayvanım
yedirmesi, içirmesi ve su vermesi vacibdir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Bir kadın bir kedi için azab olunmuştur. Zira acından ölünceye kadar onu haps etmiş ne kendisi yedirmiş, ne de salıp yer yüzündekilerden yemesini
sağlamış" İbn-i Ömer'den merfu olarak birlik içinde nakl olmuştur. Yavrusuna zarar verecek bir şekilde sütünün sağılması da haramdır. Zira o süt
yavrusunun besin gıdasıdır. Hatta ve hattaki sağma zamanında hayvana eziyet etmemesi için sağan kişinin tırnaklarının kesilmesi sünnettir.
Arıya yetecek kadar bir balı kovada bırakma da vacibtir. Ayrıca işkence etmek ve taşıyamayacağını ona yükleme haramdır. Hayan sahibi, hayvana
harcama yapmaktan kusur gösterirse, cumhura göre islami ölçülere göre yargı noktasından da, eşine nafakaya zorlandığı gibi buna da mecbur
kılınır. Eğer hayvanın masrafı yoksa o hayvanı satacak. Eğer satışı da mümkün olmazsa o zaman hayvanı kiraya verilir. Şu halde kişinin mal zayi
etmesi tahrimen mekruh olur. Hayvanın yüzünü dağlamak veya yüzüne vurmak haramdır.
Zira Rasulü Ekrem (s.a.v.) bundan nehy etmiştir.
Rasûlullah (s.a.v.) damgalayan ve yüze vurana lanet etmiş ve bundan nehyetmiştir. İnsanın yüzüne vurmak da haramdır ve haramlığı da daha
şiddetlidir. Horozları dövüştürmek veya öküzleri güreştirmek onlara ağır yük yükleme, yolu uzatma gibi şeylerde de sahibine yine haramdır. Birde
hayvana lanet getirmek haramdır. Zira Rasûlullah (s.a.v.) bir yolculukta idi. Bir kadın deveye lanet etti.
Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
Üzerindekini alın ve lanetli olarak onu yerinde bırakın" îmran diyor ki; sanki şimdi o deveyi görür gibiyim; insanlar arasında dolaşıyor. Kimse ona
ilişmiyordu."
Ebu Berze'den rivayet ettikleri bir rivayette:
Üzerinde lanet bulunan bir deve bizimle bulunmasın" buyurdu. İnsana lanet etmek daha fazla haramdır. Rahatlatmak için hayvanın öldürülmesi
veya boğazlanması caiz değildir. Zira o hayvan canlı halinde maldır. Malın itlaf edilmesi haramdır. Bir de ağır hastalıktan veya demir vb. bir şeyle
yararlanan ve acı çeken bir insanı da öldürmesi haramdır. Zira hayat zamanında masumdur. Hayvanlardan ısırgan köpek gibi öldürülmesi mubahtır.
Bir de eziyet verici hayvanların Öldürülmesi de caizdir.
Nafakanın çeşitleri: Beş çeşit nafaka vardır:
1. İnsanın kendi nafakasına gücü yeten kişinin herkesten evvel kendi nafakasını temin etmesi lazım gelir. Bu başkalarına nafaka vermenin
başlangıcıdır. Nafaka elbise, mesken, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bu ihtiyaçlar, malı olan kişi üzerine vacibtir. Bunun delili,
Cabir'den rivayet edilen şu hadistir:
Uzre oğullarından bir zat bir kölesine kendisi Öldükten sonra azad olup hürriyetine malik olacağını söyledi. Bu haber Rasulullah'a ulaştığında ona
'senin bundan başka bir malın var mı? diye sordu, o: 'Hayır' dedi. Rasûlullah köleyi ondan alıp 'Bunu benden kim satın alır?' dedi. Bu sual üzerine
Nuaym b. Abdullah el-Adevi o köleyi 800 dirhem mukabilinde satın aldı. Akabinde bu bedeli Rasulullah'a getirdi. Rasûlullah o parayı Uzre
oğullarından olan o zata verdi ve şunlan söyledi.
Önce kendisinden başlayıp zati ve nefsi ihtiyaçların ile vazifelerine sarfet. Bir şey artarsa bunu ev halkın için sarf et. Aileden bir şey artarsa bunu da
sana yakınlığı ve hısımlığı bulunanlara sarfet. Bunlardan bir şey artarsa onu da şöyle sadaka yap; Bu son kısmı söylerken, önündeki sağındaki

solundaki ihtiyaç sahiplerine diye işaret ediyordu.
[79]

2. Kişinin çocuklarına nafaka vermesi: Ne kadar aşağıya giderse gitsin ergenlik çağma varmayan çocukların nafakası, babaların üzerine vacibtir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır.

Çocukların annelerinin maruf bir şekilde yiyecekleri ve giyeçekleri çocuğun babasına aittir.
[80]

 "Eğer sizin için çocuğunuzu emzirmiş iseler,

emzirme ücretlerini onlara verin. 
[81]

Hz. Peygamberde (s.a.v.)'de Ebu Sufyan'ın hanımı Hind'e şöyle demiştir. "Sana ve çocuğuna normal yetecek kadarım al. Tirmizi hariç kü-tub-i

Sitte sahipleri ve Ahmed Aişe'den rivayet etti. 
[82]

Nafaka sadece ana-baba ve çocuk için vacibtir. Çocuğun emzirilme ücreti babaların üzerine olduğuna göre, giyecek, yiyecek, çocuklarını
emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimse (baba) için tam iki sene emzirirler. Bu müddet zarfında (emziren annelerin) yiyeceği ve giyeceği marufen

çocuğun babasına aittir. 
[83]

Çocuğun babaya ihtisasının lam harfiyle nispeti vardır. Allah Teala-nın lehu (=onundur) sözü, ihtisas sahibi olan babanın, çocuğunun nafakasından
ve diğer ihtiyaçlardan sorumlu olduğunu ifade eder. Çocuğu emziren kadının yiyeceği ve giyeceği de babanın üzerine vacibtir. Bu hususta torunlar
da çocuklara ilhak edilmiştir. Zira çocuklara ve torunlara nisbet aynı olur. Babaların evlatlarına nafaka vermesinin vacib olması için şu şartlar
gerekir.
1. Baba zengin olmalıdır. Buradaki zenginlik, kendisinin ve hanımının 24 saatlik nafakasından fazla bir mala sahip olmaktır. Kendisinin ve
hanımının nafakasından başka malı olmayan babanın, çocuklarına nafaka vermesi vacip değildir. Bunun delili yukarıda naklettiğimiz nefsinden



başka 
[84]

 şeklindeki hadistir.
2. Evlad fakir olmalıdır.
Bir de şu üç vasıftan birine de sahip olmaları lazımdır.
1. Fakir ve küçük olmalıdır.
2. Fakir ve sakat olmalıdır.
3. Fakir ve deli olmalıdır.
Şu halde fakir ve küçük olan evladın nafakasıyla babası mükelleftir. Eğer babası yoksa dedesi mükelleftir. Fakir ve sakat olan veya fakir ve deli
olan evladın durumu da aynı şekildedir. Burada fakir kelimesiyle kasd edilen, kişinin geçimini kazanmaktan aciz olmasıdır. Bulûğ yaşına gelen
evlat, çalışmaktan aciz değilse -bizzat çalışmıyor olsa bile- nafakası babasının üzerine vacib değildir. Evlat, akide ve ibadet gibi şahsi vaciblere
taalluk eden ilimlerle uğraştığından ötürü çalışamıyorsa nafakası babasının üzerine vacib olur. Evlat tıp, sanat, sanat ve benzeri gibi toplumun
ihtiyaç duyduğu kifayi ilimlerden biriyle meşgul oluyorsa, onun bu tür bir ilimle meşguliyeti sağlamak ve nafakasını vermek ile nafakasını kesip
onu çalışmak durumunda bırakmak arasında muhayyerdir. Nafakanın miktarı bu nafakanın yeterlilik dışında belirli bir sının yoktur. Yeterlilik ise
örfe ve nafaka verecek kişinin durumuna bakılarak tayin edilir. Genişliği olan genişliğine göre infak etsin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona

verdiğinden infak eylesin. Allah bir nefse, verdiğinden başkasını teklif etmez. Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık kılar. 
[85]

Evla verilecek nafaka, zamanın geçmesiyle nafakayı verecek olan kişi üzerinde borç olarak kalmaz. Zira bu nafaka, asıldan (Babadan) Fere (evlada)
bir iyilik sayılır. Bu, yerine getirilmesi zorunlu olan bir şey değildir. Çünkü bu, yakınlıktan ötürü verilen bir nafakadır. Evladın ihtiyacı biterse
veya unutkanlık gibi sebeplerden ötürü nafakası zamanında olmazsa, bu nafaka baba üzerine borç olarak kalmaz. Bu hüküm, baba ile evlat
arasındaki tabii durumlarda söz konusudur. Baba ile evlad arasında ihtilaf çıkarsa, kadı meseleye müdahale ederek babayı, belli bir miktar malı,
belli bir zamanda evlada vermeye zorunlu kılar veya evlada, baba hesabına borç etme yetkisi vardır. Bu durumda babanın zamanında vermediği
nafaka, üzerinde borç olarak kalır. Zamanın geçmesiyle borç sakıt olmaz. Zira zamanında verilmeyen nafaka, kadının hükmüyle temlik'e (mülk
edinmeye) dönüşmüştür.
3. Çocukların nafakası baba ve dedeler üzerine olduğu gibi, babanın, annenin, dedenin, ninenin nafakası da evlatların üzerinedir. Bunun delili:
Kur'an, sünnet ve kıyas ile sabittir. Kur'an'dan delili ise şu ayetlerdir:

Onlarla (anne ve baba ile) dünyada iyi geçin (=marufen). 
[86]

 "Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi. Anaya-babaya iyi davranmanızı (ihsan

etmenizi) emretti." 
[87]

Birinci ayetteki ma'rufen (iyi geçinmek) ibaresinden amaç, nafakalannı normal bir şekilde vermektir. İkinci ayetteki ihsan etmekten amaç da
ihtiyaç anında nafakalannı vermek ve aynı zamanda bu görevini yerine getirmektir. Hadisten delil ise Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in şu mübarek
sözleridir:

Kişinin yediğinin en hayırlısı kendi kazancından olandır. Kişinin çocuğu da onun kazancındadır. 
[88]

Bizzat Hz. Peygamber'e gelerek 'Ey Allah'ın Rasûlü! Benim annem, babam var. Malım da var. Babam benim malıma muhtaçtır' dedi. Rasulul-lah

(s.a.v.) sen ve malın babanındır. Sizin çocuklarınız sizin en güzel kazançlannızdandır. Öyle ise çocuklarınızın kazancından yiyin" buyurdu. 
[89]

Başka bir hadiste de şöyledir:
En üstün el verenin elidir. Geçimini sağlamak için anneden babadan, kız ve erkek kardeşlerinden başla, daha sonra yakınlık derecesine göre devam

et" 
[90]

Kuleyb b. Menfaa, o da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulul-lah'a gelerek şöyle dedi: 'Ey Allah'ın Rasulü! Ben kime iyilik edeyim?' Ra-

sûlullah, annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve onu takip e-den yakınlarına... Bu bir sılayı rahimdir.' buyurdu. 
[91]

İcmaa gelince bütün müslümanlar bu konuda uyum ve ittifak halindedirler. Babalar, anneler, ecdadlar ve ecddadlar aciz olduklarında nafakalarının
evlatlar üzerinde vacip olduğunun kıyas ve ictihad'dan delili ise şudur: Evladlar nafakada aciz oldukları zaman onların nafakalarının ataları üzerine
vacib olmasına kıyas edilerek aciz olan ataların nafakalarının da evlatları üzerinde vacib olduğuna hükmedilir. Zira biri ötekinin parçasıdır.
Ataların nafakalarının evlatlar üzerinde vacib olması için şu şartlar meydana gelmesiyle vacib olur:
1. Evladın, kendisine ve kansına yirmi dört saat yetecek maldan fazla mala sahip olması lazımdır. Eğer bu şekildeki gibi olmazsa, o zaman anne ve
babasına nafaka vermesi vacib değildir. Zira fakirlerin nafakası, başka bir fakirin üzerine vacib değildir. Fakat zaruri nafakasından başka bir malı
varsa anne ve babasına vermesi lazım olur. Eğer o mal ikisine yeterli değilse evvela annesine vermek gerekir.
Zira tamamı elde edilemeyen bir şeyin tümünden vazgeçilmeyeceği, bir kaidedir.
2. Ata fakir olmalıdır. Ata'mn fakir olmasından amaç, zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olmasıdır. Ata'nın kazanıp kazanmamaya
gücünün yetmesi hükmü değiştirmez. Fakat ata'nın çocuklarına nafaka vermesinin vacib olması farklıdır. Çünkü çocukların nafakasını vermenin
ata'ya vacib olması için fakirlikle beraber çocukluk, kötürümlük veya delilik bulunması lazım gelir. Bu iki hükmün şartlan arasındaki fark şudur:
Baba, gücü olan çocuğunu çalışmaya zorlayabilir ve aynı zamanda bu çirkin bir şeyde sayılmaz. Fakat onun tersi ise çirkin sayılır. Zira baba
çocuklarını büyütmek için en zor işleri bile yapmıştır. Hele baba yaşlanmış olursa, çocuk da onu çalışmaya zorlarsa bu çok fazla çirkin bir hareket
olur.
3. Annenin, baba tarafından nafakası, fiilen veya hükmen karşılanamıyor olması lazımdır. Bu şart, annenin nafakasının iki durumda çocuğu üzerine
vacib olduğu anlamına gelir.
a. Baba (koca), annenin (karısının) nafakasını karşılamaktan aciz olduğunda, o zaman annenin nafakası evladı üzerine vacib olur.
b.  Baba ölmüş de anne yalnız kalmışsa, yine annenin nafakası evladı üzerine vacib olur. Kadın evlenecek durumda olduğu halde evlenmiyorsa,
evlad annesini evlenmeye zorlayamaz.



Bu şarttan, annenin nafakasının iki durumda evlad üzerinden düşeceği anlaşılır.
1)  Babası, annesinin nafakasını karşılayabiliyorsa, evladın üzerine nafaka vacib olmaz.
2) Babası ölür de annesi fakir ve zengin başka birisiyle evlenirse, yine annesinin nafakası evlad üzerinden sakıt olur. Müslüman bir evlad,
müslüman olmayan anne ve babasına infak etmekle mükelleftir. Müslüman bir baba da müslüman olamayan evladlarına -yukarıda zikr edilen
şartlarla beraber, infak etmekle mükelleftir. Fakat mürted (sonradan dinini değiştiren) bu hükmedahil değildir.
Bu mürted olan kişi ister usul olsun, ister furu olsun hüküm aynıdır, değişmez. Fakat mürtedden başka anne baba müşrik de olsa, onlara bir evlad
infak etmekle mükelleftir.
Zira Esma binti Ebu Bekir şöyle anlatıyor:
'Rasulullah kureyş ile anlaşmalı bulunduğu vakit annem müşrik olduğu halde bana ziyarete geldi1 ben (hediyelerini kabul ve kendisini evime
almaktan çekinerek bu hususta) Rasulullah'ın fikrini sordum:
Ey ikth'm Rasulü! Annem beni görmek için yanıma geldi. Anneme yakınlık göstereyim mi (sıla-yı rahimde bulunayım mı}? -Evet! Annene

yakınlık göster!" 
[92]

Evlatların atalarına vermesi gereken nafakasının sının belli değildir. Zira örf ve adete göre takdiri olur. Eğer anne veya baba nafakayı vaktinde
almazsa, evlad borçlu sayılmaz. Eğer Ata ile evlat arasında nafaka hususunda ihtilaf çıkarsa, kadı bir zamanda belli bir miktar nafakayı evlat
üzerine zorunlu kılar. Bu durumda zamanında ödemediği nafakadan ötürü borçlu olur. Hanefılere göre: Nafaka evlenmeyi haram kılan her yakın
için lazımdır. Mahremin dışında bir yakına lazım gelmez.
Delili ise şu ayetlerdir:

Allah'a kulluk edin. Ona bir şeyi şirk koşmayın. Ana-babaya ve akrabaya ihsanda bulunur. 
[93]

 "Akrabaya hakkını ver. 
[94]

Bir de yukarıda geçen Behz b. Hakim'in babasından, dedesinden rivayet ettiği hadistir. Sonra o kim dedim, buyurdu ki: Babana, sonra da sırayla
en yakın akrabalarına "son cümle, varis olsun veya olmasın akrabanın akrabaya nafakasının gerektiğine delildir.

Fakat Hanefiler: "Varise de bunun misli vardır. 
[95]

 ayetinin İbn'i Mesud kıraatinde gelen "Mahrem olan yakınlık sahibi varise de bunun misli
vardır." şeklindeki lafzına dayanarak akrabalığı mahremlikle sınırladılar. Zira uzaktakinin değil de yakın akrabanın gözetilmesi vacibtir. Nafaka,
usul, füru, mahrem olan akrabalara vacibdir. Cumhura göre: Babalar, anneler, çocuklar ve eşlere zor ve aciz olmaları durumunda ve nafaka
vermesi gerekenin de zengin olması halinde nafakayı gerekli görmektedir. Eğer baba fakir de anne zengin olursa anne nafaka vermekle emr edilir.

Harcadığı nafaka babanın üzerine borç sayılır. 
[96]

Hz. Ali (r.a.) kadın varis olduğu için Kur'an nassı ile kocasına nafaka vermek de ona düşer, demiştir. Fakihlere akraba ve eşlerin nafakasını,
ekmek katık ve giyecek olarak, verenin haline ve adete ya da ülkenin gelir düzeyine göre yeteri miktarda olması icap ettiği hususunda

müttefiktirler.
[97]

Zira doğal bir ihtiyaçtır. Bir de ihtiyaçtan dolayı vacibtir. Hanefiler göre zenginlik fıtrat zenginliğidir. 
[98]

Bu da asli ihtiyaçlarından fazla çoğalmayan bile olsa, zekat almasını haram kılacak kadara sahip olmasıdır. Aynı zamanda bu nisab miktarıdır.
Nisab miktan mala sahip olmakla kendisine zekat vacib olan üzerine yakını için nafaka vermek de vacib olur. Cumhura göre ise kendisinin ve
ailesinin günlük ve gelecek olan gece için azığından fazlası ile bu kazanmakla artsın veya artmasın, yakının yakına infakı lazımdır. Bu ölçü
Hanefılerden başka cumhurun ve Hanefılerden Kemal b. Ehümam'a göre şudur. Memurların ve sanatkarların gelirleri itibara alındığında bu daha
evladır. O gün bir şey kazanan ve o günkü ihtiyacını karşılayanın -artan bir şey varsa onu mecbur olarak yakınına vermek lazımdır. Fakirliğin

ölçüsünde iki görüş vardır. 
[99]

A. Sadaka olması helal olup kendisine vacib olmayandır.
B. Muhtaç olandır. Hanefilerin dışındakilerin ifadesine göre fakir, malı olmayandır. îki görüş birbirine yakındır. Kazanmaya muktedir ise, ittifakla
nafaka verilmez. Zira kazanmaya muktedir olmak zenginliktir. Ebeveyn bunun dışındadır. Hanefilerin ve Şafiilerin görüşüne göre kazanmaya

güçleri varsa onlar nafaka alırlar. Fukaha, kazanmaktan aciz fakir yakma nafakanın gerekliliğinde ittifak etmiştir. 
[100]

Mutlak olarak dişi olmak veya müzmin bir hastalığı olmak. Küçük olmak, deli veya bunamış olmak, körlük ve felç gibi çalışmayı engelleyen bir
afete uğramak, işsizliğin yaygınlaşması sebebi ile iş bulamayıp boşta kalmak. Bunlar hepsi aciz fakir olduğunda yakına nafakanın gerekliliğinde
yine fakihler ittifak etmişlerdir. Kazanmaya gücü olursa, ittifakla nafaka verilmez. Zira kazanmaya muktedir olmak zenginliktir. Ebeveyn bunun
dışındadır. Hanefilerin ve Şafiilerin görüşüne göre kazanmaya güçleri olsa da onların nafakalarını yine vermek lazımdır. Zira evladlar aslına maruf
bir şekilde muamele etmekle emr olunmuştur. Yaşlılık halinde ebeveynin çalışmaya zorlanması maruf bir şekilde değildir. Hatta ve hattaki babayı
evlendirmeleri de lazım gelir. Ondan kıssas da olamaz. Özetle hanımından ve ebeveynden başka yeterli bir kazanca imkanı olana nafaka vermek
lazım gelmez.
Başkasına nafaka, ancak ihtiyaçtan dolayı lazım gelir. Mal sahibi olanın nafakası malından olacaktır. İster küçük olsun ister büyük olsun.
Fakat hanımın nafakası ne kadar zengin de olsa kocaya aittir. Zira nafakası ihtiyaç sebebi değil, belki kocanın hakkıdır. Anne ve babanın her iki-
side fakir olsalar onların bir oğlu birde torunu varsa, o zaman nafaka oğlun üzerine vaciptir. Oğlu varis ister olsun ister olmasın farkı yoktur.
Annebabanm bir kızı, birde erkek torunu olsa, o zaman nafaka kızın üzerine vacibtir. Çünkü nafakada yakınlığı almak en uygundur. Fakir ve yaşlı
olan kişinin nafakası, bu kişinin babası da evladlan da zengin kısmında olursa, evladların üzerindedir. Kadının nafakasının, kocası üzerine vacip
olduğunun sünnetten delili, Cabir'den rivayet edilen şu hadistir:
Kadınlar hakkında Allah'tan sakının, zira sizler onları Allah'ın ema-nı ile aldınız ve ferclerini Allah'ın kelimesiyle helal kıldınız. Sizin onlar
üzerindeki haklarınız, hoşlanmayacağınız kimselere döşeklerinizi çiğnet-memeleridir. Eğer bunu yaparlarsa onları şiddetli olmayacak şekilde
dövünüz. Onların sizin üzerinizdeki haklan da maruf veçhile yedirilmeleri, giydirilmeleridir. Ben size öyle bir şey bıraktım ki eğer ona sıkı



tutunursa-nız ondan sonra asla delalete düşmezsiniz. O, Allah'ın kitabıdır. 
[101]

Birde Allah Telala tarafından şerefli kılındıktan sonra, koca arayan bir duruma düşmekle kendi değerini düşürmüş olur. Erkeklerin oyuncağı haline
gelerek batağa sürüklenir. Kadının nafakası, kocanın iktisadi durumuna göre takdir edilir: Koca zengin ise çok, fakir ise az, nafaka verir. Zira yüce
Allah şöyle buyurmuştur:
"Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Eli dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah bir kişiye ne vermişse

ancak onu yükler. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık verir. 
[102]

Görüldüğü üzere Allah Teala nafakayı, kocanın iktisadı durumuna bırakmıştır.
1. Zengin olan koca.
2. İktisadi durumu normal olan, koca.
3. Fakir olan koca. Bir kişinin zengin, orta halli veya fakir olup olmadığını örf belirler. Bu her üç halinde de, kadının zengin veya fakir olması
dikkate alınmamıştır.
Kocanın durumuna göre karısına vermesi gereken nafakalara şunlar
da dahildir.
1. Kocanın hanımıyla beraber oturmak için durumuna göre bir ev ve zaruri eşyalar.
2. Ev ve eşyaların temiz olması için gerekli olan temizlik alet ve araçlan, ayrıca koca hanımının süslenmesini istiyorsa süslenme malzemeleri.
3. Eğer hanımı, babasının evinde hizmetçi kullanmaya alışmışsa, ona bir hizmetçi de tutulmalıdır. Koca fakir de olsa, yine karısına hizmetçi tutmak
zorundadır. Hizmetçisi, kadın veya buluğa ermeyen çocuk veya mahremlerinden biri olmalıdır. Günümüzde kan ile koca yemeği birlikte yiyorlarsa,
bu nafaka temlik (mülk edinme) değil, temkin kısmmdandır. Yani tasarruf hakkına sahip olmasıdır. Bu nafakanın zamanı geçerse, zamanında
yerine getirilmezse, sonradan istenmez. Koca ile kadın belli bir miktar nafaka üzerine anlaşmışlarsa veya kadı-kadm için belli bir miktar nafaka
tayin etmişse, bu nafaka -vakti ne kadar geçse de bile yine kocadan istenir. Zira bu artık temlik (kadının mülkü) gibidir. Yiyeceklerde asıl olan
katıkların miktarı örfe bağlı değildir. Ancak diğer durumlarda bu miktarı tahdid edilmiş ve zengin kocaya 1,5 müdd orta halli kocaya, 1 müdd ise
fakir kocaya vacib kılınmıştır. Koca, zenginlerin verdiği nafakayı vermekten acizse, orta halli veya fakir kabul edilir. Bu durumda karısının,
kocasının durumuna tabi olması gerekir. Fakat koca, fakirlerin verdiği nafakayı da vermekten aciz ise, o zaman kadın nikahın feshini isteyebilir. Bu
şekildeki kadı'nın nikahı fesh etmesi vacib olur. Ancak nikahın fesh olması için, kocanın en az üç gün nafakayı vermekten aciz olması şarttır.

Ebu Hureyre'de rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) hanımının nafakasını karşılamayan kişinin hanımından aynlmasını söylemiştir.
[103]

Kadın kocasının nafaka vermekten aciz olduğu halde, fakat onunla kalmaya razı olur da bir zaman sonra ayrılmaya karar verirse, nikahın feshini
yine isteyebilir. Zira kadın zarar görmektedir. Fakat kocasının fakir olduğu için kadının, nikahın feshini istemesi caiz değildir. Örneği: Koca ekmek
veriyor katık veremiyorsa, kadın nikahın feshini isterse caiz değildir. Zira katık olmazsa da yaşamak oluyor. Koca hizmetçi tutmuyorsa, kadın
nikahın feshini isterse caiz değildir. Zira hizmetsiz olarak yaşamak oluyor. Fakat koca, nafaka olarak hiç bir şey veremeyecek durumda ise, o zaman
kadın nikahın feshini isteyebilir.

Fakihlerin cumhuruna ve Hanefilerin bir rivayete göre: 
[104]

Çocuğun, masum kafir bir durumda da olsa fakir babasını evlendirmesi gerekir. Bunun gibi Şafıilerde meşhur olan görüşe Hanefıler ve Han-
belilere göre ana ve baba tarafından dedelerin evlendirilmesi lazımdır. Zira mesken ve nafaka gibi kötü yola götüren zinaya da düşmemeleri için bu
da zaruri ihtiyaçlardandır. Zira onlann evlenmeleri hürmete şayan ve emr olunan maruf davranışdan sayılır. Hanefilerdeki racih rivayette göre
babayı evlendirmek vacib değildir. Zira evlilik kemali yattandır.
Hanefi ve Şafii mezhebinde baba fakir oğlunu evlendirmeye zorlanmaz. Hanbeliler ise eğer nafakası baba üzerine ise ve onun evlendirmesine de
muhtaç ise babaya oğlunu evlendirmeyi vacib görürler. Çünkü nafakası onun üzerinedir. Evlendirmesi gerektiği kimsenin hanımına ait nafakayı da
onun karşılaması gerekir. Hanefilerin bir rivayetine göre ve cumhura göre çocuk babasının hanımına ait nafakayı da karşılar. Evlendirmesi
gerekenin hanımının nafakasını da karşılar. Hanefilerin başka bir rivayetinde, babanın hastalığı veya yatalak olmasından başka babanın hanımının

nafakası çocuğa lazım gelmez. 
[105]

Hanefılere göre çocuğa babanın birden fazla hanımının nafakası lazım gelmez. Eğer iffetini koruması bir hanım ile hasıl oluyorsa Malikiler ve
Hanbelilerde de benim senen görüş budur. Aksi halde iffeti koruyacak sayıda hanımın nafakası da vacib olur. Küçük veya büyük ama gaib olan
oğlun hanımınım nafakası babaya vacib değildir. Ancak onu sonradan alacaksa baba oğlu namına borçlanır. Sonra imkanı olduğunda oğlundan
alır. Eşlerden birinin ölümü: Erkek nafakayı vermeden ölse, kadın onu malından alamaz. Eğer kadın ölse kadının varisleri onun nafakasını kocadan
alamazlar. Koca, kadının nafakasını ve giyimini önceden vermiş olsa ve aynı zamanda vakitten önce ölmüş olsa varisleri kadından bir şey
alamazlar. Bunun aksi de aynıdır. Bu, görüş Ebu Hanife ve Ebu Yusufa göredir.
Kadının kocanın sözünden çıkması (Nuşüz): Özürsüz olarak onun kocası kendisine değmesini bile yasak etmiş ise bununla beraber kadının itaatten
çıkması (Nuşüz) ile nafaka sakıt olur. Zira cinsi ilişkiden evvel yapılan dokunmak, öpmek gibi fiiller de ilişkiden sayılır. Çünkü nafaka kadından
faydalanmaya mukabildir. Hanefılere göre nuşüşüz ile sakıt olan nafaka farz olan nafakadır. Eseh görüşte boçlanılan değildir. Fercinin yanında
yaralar ya da şiddetli iltihaplar varsa -bu- özür olduğu için kadının nafakası sakıt olmaz. İlişkinin zarar vereceği hastalık, erkeğin tenasül aletini
kadının dayanamayacağı kadar büyük olsa yine özürlerden sayılır. Eğer kadın kocasından izin almadan evinden çıkması izinsiz sefere çıkması izin
almadan hac ihramına girmesi bunlar hepsi de nuşüz kısmıdan sayıldığı için nafaka sakıt olur. Yalnız olarak, ziyaret ya da hasta görmek için
babasının evine gitmesi ya da evin yıkılmaya yüz tutması gibi, özür veya ziyaret olursa o zaman kadın nuşüz kısmından sayılmaz. Çıkışı özür olarak
kabul edilir. Şafiilere göre eğer kadın kocasıyla beraber yolculuğa çıksa veya kocanın ihtiyacı içinse nafakası sakıt olmaz. Kadının ihtiyacı için ise o
zaman azher kavle göre nafakası sakıt olur.
Şafiilere göre kadın kocasının yokluğunda akrabalarının veya komşularının yada hastaların ziyaretine veya onlann sormasına çıksa örfe göre bu
nuşüz sayılmadığı için nafakası da sakıt olmaz. Kadın, kendisini oruç nedeniyle kocadan men ederse tafsilatı şöyledir. Eğer oruç nafile ise şafıilerde



sahih olan nafakasının sakıt olmasıdır. Zira vacib bir şeyle kendini menetmiştir. Naşize olarak kabul edildiği için nafakası da sakıt olmuştur.
Ramazan orucu veya vakti daralmış olarak Ramazan kazası ile men ederse nafakası sakıt olmaz. Çünkü kocanın şer'an hak olunan bir şeyin zamanı
hususunda hakkı bulunmaz. Eğer nefsini vakti daralmadan kaza orucu ile yada kefaret orucu veya zimmetteki bir nezirle alı koyarsa nafakası sakıt
olur. Zira kadın bu konuda kocanın hakkını men etmiştir. Bir de acil kısmından olmayan bir şeyi acil gibi yapmıştır. Aynı bunun gibi kocanın izni
ile değilse evlilikten sonra muayyen bir nezirle de nafakası düşer. İtikaf da oruç gibidir. Nafile ve zimmetçe bir nezir olan ittifakla nafakası sakıt
eder.
Kadın kendisini namazla men ederse:
Beş vakit veya revatib sünnetlerde ise nafakası sakıt olmaz. Zira şer'an lazım gelen bir şeyin vaktinde kocanın hakkı yoktur. Fakat geçmişin
kazasıyla nafaka sakıt olur. Zira kaza her zaman kılabilir. Kocanın hakkı ise acildir. Nuşüzundan dolayı kadının nafakası sakıt olur da sonra da
nuşüşzdan dönüp, itaat ederse, düşüren gerekçe kalktığı ve nafakayı gerektiren kendini kocasına temkin bulunduğu için koca hazırsa nafaka onun
gibi döner. Koca gaib ise, teslim ve tesellüm olmadığı için -ki yokluk halinde olmazlar, Şafiiler ve Hanbelüere göre nafaka dönmez.
Hanefiler: Kocanın gıyabında da olsa nuşüzdan döndüğü için nafaka hakkı da döner derler.
Malikiler ve Hanbelilere göre kadın farz bir hac için ihrama girse nafakası sakıt olmaz. Hanefi ve Hanbelilere göre zulmen de olsa hapis olmanın
kadından nafakayı düşüreceği konusunda ile aynı görüştedir. Fakat koca alacağından dolayı onu haps ettirirse esah olan görüşe göre nafakası sakıt
olmaz. Birde Hanefilere ve Şaflilere göre farz dahi olsa kocadan başkası ile hac durumunda kendisini kocası için alıkoyma hali bulunmadığından
dolayı nafakanın sakıt olacağı hususunda aynı görüştedirler.
 
Riddet (Dinde Çıkma):
 
Kadın irtidat ettiği zaman, islamdan çıktığı ve riddet sebebi ile istim-ta kalktığı için nafaka hakkı da sakıt olur. Eğer bir daha islam'a dönse Şafiiler
ve Hanbelilere göre sadece İslama dönmesiyle onun nafakası da döner. Mürtedin irtidadı ile nafakası sakıt olur. İslama dönmesiyle de irtidat
kalkar. İtaatten çıkanın ise temkini men etmesi ile sakıt olur. İtaat etmekle nafaka dönmez. Fiili olarak kendini kocasına temkin etmesiyle nafakası
geri gelir. Bu da kocanın yokluğu halinde olmaması şarttır. Kadının isyanı ile meydana gelen tüm ayrılık nafakasını sakıt eder. Örneğin: İrtidad
etmesi, kocanın müslüman olunca onun islamı kabul etmeyerek Mecusi veya putperest kalmaya devam etmesi gibi, çünkü kadın isyan nedeniyle
kocanın ondan fayda görmesini men etmiştir. Aynı zamanda naşize gibi olmuştur. Fakat kadının hakkı onun evinde kalması kalmıştır. Bu hak zayi
olmaz. Bulûğa erdiğinde sahip olduğu tercih hakkı denklik ve kocanın oğlunun zor kullanarak onunla cima etmesi gibi sebeplerle kadın tarafından
gelmeyen bir ayrılık olursa nafakası sakıt olmaz. Nefsini ona ait bir hakla haps etmiştir yada şer'an kabul edilmiş bir özrü vardır. Mutlak olarak
koca tarafından gelen bir ayrılıkla nafakası sakıt etmez. Cübb (erkeklik organı kesilmiş olmak) gibi masiyet olmayan bir yolla, isterse de
hanımının kızını öpmek veya dört ay geçtiği halde dönmeden i'la yapmak (onunla cinsi ilişkide bulunmamaya yemin etmek) hanımı müslüman
olduğu halde kendisi islamı reddetmek veya irtidat etmek (islam kendisine sunulup yeniden kabul etmemek) gibi masiyet olan bir yolla olsun.

Onun masiyeti ile eşi nafakadan mahrum edilmez. 
[106]

Özetle Hanefilere göre: On bir durumdaki kadına nafaka yoktur. Mürted, kocanın oğlunu öpen, ölümden dolayı iddet bekleyen fasid bir nikahla ya
da kocasından iddet beklerken nikahlanan, şüphe ile cinsi ilişki kurulan, kendisiyle cima etmek mümkün olmayan küçük kız, naşize olarak
haksızlıkla kocasının evinden çıkan, zulmende olsa mahpus olan, kendisi mani olmasa da kocasının evine gidemeyecek kadar hasta olan (takdiren
teslim olmayacağı için) zorla kaçırılan farz da olsa, kocası yanında olmadan mahremi ile de olsa hacca giden, kocası ile haccetse ve kocası onun için
çıkmış olsa, sadece hazeri halde nafakasını verir.
Sefer nafakasını ve ücretlerini vermez. Ama koca onu çıkarmış olsa, bütün yolculuk nafakasını verir. Mahkeme veya rıza yolu ile kararlaştırılan
nafaka artık, sadece ödeme veya ibra ile düşen zimmette sabit bir borç olur. Velhasıl akrabanın yakının nafakası bir aydan az içindir. Eşin ve
küçüğün nafakası zaman açımı ile sakıt olmaz. Mahkeme ile borç olur. Aynı şekilde, eşin dışındaki yakının nafakası da kadı'nm emri ile
borçlanıldığı zaman sakıt olmaz.
Fakir akrabanın zengin akrabasından kimsesi yoksa, o zaman nafakası beytü'l-mal'e-devlet hazinesine aittir. İnsanlardan dilenmesi istenmez.
İslami ölçülere göre: Beytü'l-malın görevlerinden biri de muhtaçların ihtiyaçlarını üstlenip, ihtiyaçları kadar onlara infak etmesidir. Kasanı, beytü'1-
mala konan ve harcama alanların açıklarken diyor ki:
 
Beytü'I-Mala Dört Çeşit (Mal) Konur:
 
1. Ganimet, maden ve definelerin beşte biri.
2. Ölüp de hiç varis bırakmayan veya koca yada hanım bırakan ölünün terikesinden alman.
3. Saime olan hayvanların zekatı, öşür (gümrük)
4. Araziyi haracı ve baş cizyesi, gümrükçülerin ehli zimmetten ve ehl-i harbin müstemenlerinden aldıkları vergi, imam bu haklan müstahak olan

kişilere harcar. Nafakanın vacipliği kur'an sünnet, icma ve akıl ile sabittir. Kur'an'dan delil: 
[107]

Sünnetten delil: Rasûlullah (s.a.v.)in Cabirden rivayet edilen veda haccı'ndaki hadisdir. İcmada delü:Alimler naşize (kocaya isyan eden) hariç
kadınların baliğ olmaları halinde nafakalarının kocalanna vacib olduğunda müttefiktirler. Hanefilere göre kendisinden yararlanılmayacak derecede
küçüğe nafaka yoktur.
Akli delil: Kadın, evlilik akdi gereği kocası için mahpustur. Yalnız kocasına aid olduğu için tasarruf ve kazanmaktan uzaktır. Bunun için kocası da
kadına infak etmelidir. Geçimi onun üzerinedir. Nafaka, ihtibas (alıkonma-b ekletilme) in karşılığıdır. Başkasının menfaati için bekletilenin asker ve
memurun nafakası da başkasının malmdadır. Koca baliğ olmalıdır. Koca küçük olup onunla gerdeğe girmemiş ise kadına nafaka yoktur. Cumhura
göre çocuğun yaşı büyükse eşi için nafaka vermesini vacib görmüştür. Gerdeğe davet anında eşlerden biri ölüme yakın halde olmamalı, koca can
verme halinde ise ondan faydalanma kudreti olmadığı için eşe nafaka da yoktur. Ölüm anında dahi olsa gerdeğe girdi ise nafakası vardır.



Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) validemiz Hz. Aişe (r.anha) ile evlendikten iki sene sonra gerdeğe girdi. Gerdeğe girmeden evvel ona infakta
bulunmadı. Kadın şer'i bir gerekçe olmadan kocasının evinden çıkınca nafakası sakıt olur.
Şer'i gerekçe: Muaccel mehrin ödenmemesi, normal oturulmaya müsait meşru bir evin hazırlanmaması gibi şeylerdir. Başka bir eve taşınmasını
istemediği halde kocasını evine girmekten alıkoyması halinde de naşi-ze kısmında olur.
Naşize: Kocasına kızıp asi olan kadın demektir. Koca, kadının çalışmasına razı olmaz ve onu çalışmaktan nehy eder ve kadın buna rağmen iş arasa
nafakadaki hakkı sakıt olur. Çünkü bu durumdaki zamanının hepsini kocasına ayırma işi eksiktir. Eğer kadın kendisini gündüz değil de yalnız gece
teslim ederse yada gündüz teslim ederse, o zaman yine teslimi noksan olduğu için yine nafakası sakıt olur. Şafiilere göre: Kocanın izni olmadan
onun evinden çıkmak nuşuz sayılır. Bu çıkış ister hac gibi bir ibadet için olsun. İster başka bir şey için olsun fark etmez. Vazifesine dikkat
etmemek için nuşüzü nafakasını sakıt eder.
Cinsi ilişkiye imkan verip diğer yararlanma şekillerine engel olsa yine naşize sayılır. Hasta kadına ittifakla nafaka verilmesi vacipdir. Zira hastalık
da kadının elinde olmayan anormal bir durumdur. Nifas ve hayız gibidir. Kadın ailesinin evinde tedavi olsa da yine nafakası sakıt olmaz. Fakat
kocası evine dönmesini ister o da taşınarak da olsa, dönebilecekse ve kabul etmez ise, o zaman red sebebiyle nuşüz sayıldığı için nafakası sakıt
olur. Cumhura göre kocanın kadına ait doktorun, hacamet yapanın neşter vuranın ücreti ve ilaç paralarını vermesinin vacip olmadığını
söylemişlerdir. Eğer kadının malı varsa harcama malından yapılır. Malı yoksa nafakası kimin üzerine ise o harcama yapar. Zira tedavi cismin aslını
muhafaza etmek içindir. Menfaatine müstahak olana vacib değildir. Nasıl ki kiralanmış evin iman kiracıya değil mal sahibine aittir. Şu halde
fakihle-rin içtihadlan da zamanlarındaki mevcud örfe dayalı idi. Zira eskiden tedavi esaslı bir ihtiyaç değildi.
İnsan umumu olarak o zaman tedaviye gerek görmezdi. Şimdi ise tedaviye olan ihtiyaç yemeğe ve gıdaya olan bir ihtiyaç gibidir. Hatta ve hatta ki
onlardan da daha fazla önemlidir. Zira hasta olan bir kişi evvela şifayı arar ve tedavi olmayı her şeye tercih eder. Kendisini ölümle tehdit edip
zorlayan acılar ve ağrılarla kıvranırken yiyebilir mi? Bu sebeple biz, diğer zaruri nafakalar gibi tedavi masraflarını da kocaya havale ederiz. Çocuk
için gerekli tedavi masrafının babaya düştüğünün icma ile sabit olması gibi, sıhhatli anlarında hanımından yararlanıp hastalanınca da evine
göndermek islami ölçülere göre iyi bir şey ve hareket değildir. Fukaha, kadın için yiyecek, içecek, katık ve buna bağlı olan su, sirke, yağ, yemeklik
yağ, odun, yakıt gibi şeylerin gerektiğini söylemişlerdir. Meyve vacib değildir, insan, mülkünde olan hayvanların da nafakasını vermekle
mükelleftir. Bunlar üçe ayrılır.
1. Eti yenen hayvanlar: Evcil hayvanlann eti yenen diğer hayvanla-nn sahibi, bunlara bakmakla mükelleftir. Sahibi o hayvanlara bakmazsa (yeterli
miktarda yem ve su vermezse) kadı onu satmaya zorlar. Satmadığı takdirde kadı onun hesabına onları satar.
2. Muhterem olmakla beraber eti yenmeyen hayvanlar: Av köpeği ve yırtıcı olmayan köpek, kedi, doğan, an, ipek böceği ve benzeri hayvanlann
sahibi, onlara bakmakla mükelleftir. Eğer hayvanlann sahibi onlara bakmazsa kadı onu satmaya zorlar. Satmadığı takdirde hayvanlan ölümden
kurtarmak için onlara bakacak birine vermesi vacib olur.
3. Muhterem olmayan hayvanlar: Yırtıcı köpek ve benzeri gibi zararlı olan hayvanların nafakalannı vermek gerekmez. Zira onlan öldürmekte bir
beis yoktur. Kedi, muhterem kısmında sayılmaktadır. Zira onun hakkında hadisi şerif vardır.
Beş nevi fasık hayvan hılde ve haramda öldürülürler. Yılan, saksağan, fare, saldırgan köpek ve çaylaklar, birde ağaç ve ekinlerin nafakası, onlan
sulamak ve korumaktır. Zaruret olmaksızın onlan ihmal etmek-zayi edilen mal gibidir.
 

ATMIŞ SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

RADÂ (EMZİRME) HÜKÜMLERİ
 
Radâ lugatta 'memeden emmeJc' anlamına gelir. Rada'nın ıstılahı manası ise kadının sütünün çocuğun midesine ulaşmasıdır. Rıdanın meşruiyetinin
delili: İslam'dan evvel uygulandığı gibi bu usul ve örfe göre çocuğu süt anneye vermek caizdir. Zira bazı durumlarda çocuğu süt anneye vermek
zorunludur. Örneğin çocuğun annesi ölürse veya çocuğunu emzirmesine engel olan bir hastalığı varsa, o zaman çocuğu süt anneye vermek
mecburiyeti vardır. O zaman çocuğun yaşamasını muhafaza etmek için iyi olur. Çocuğun süt anneye verilebileceğinin delili:

Eğer güçlük içine girersiniz, bu durumda bir başkası emzirebilir. 
[108]

Ayetin metninde geçen "teasertüm" ibaresi, çocuğun emzirilmesi hususunda ihtilafa düşerseniz anlamına gelmektedir. İhtilaftan sonra anneden
başka bir kadın çocuğu emzirir.
(Ey Müminler!) Çocuklarınızı (süt anneye verip) emzirtmek istersiniz, takdir ettiğiniz ücreti güzellikle vermeniz durumda size bir sorumluluk

yoktur. 
[109]

Emzirme vacip olursa anne sağlıklı olduğu sürece istese de istemese de çocuğunu emzirmek zorundadır. Radâ (emzirme) anne için bir hak olursa,
çocuğunu emzirmeme hususunda muhayyer olur. Anne, çocuğunu emzirmek isterse, baba veya bir başkası onu bu hakkından alıkoyamaz. Fakat
anne çocuğunu emzirmek istemezse, baba, çocuğunu emzire-cek bir süt anne bulur. Annenin, çocuğunu emzirmesinin vacib olmasıyla, bir hak
olması arasındaki farkı belirttikten sonra, çocuğunu emzirmek anneye vacib midir? Yoksa bir hak mıdır meselesini ele alalım. Şafii mezhebinde
Fetva annenin çocuğunu emzirmesinin bir hak olduğu yönündedir. Anne istediği zaman bu hakkını kullanabilir. (Çocuğunu emzirebilir) Fakat anne,
çocuğunu emzirmesi İçin zorlanamaz. Ancak çocuğu emzirecek bir süt anne bulunamazsa, zaruret nedeniyle çocuğunu emzirmek annenin üzerine
vacib olur. Emzirmenin, anne için bir hak olup vacip olmadığının, yalnız annenin hakkı olduğunun delili şu ayettir:
Anneler: Çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimse (baba) için tam iki yıl emzirirler.Bu müddet zarfında (emziren anneler) in yiyeceği ve

giyeceği marufen çocuğun babasına aittir. 
[110]

Ayrıca Allah Teala; "şayet sizler için (çocuklarınızı) emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin 
[111]

 buyurmaktadır.
Özeti şöyledir: Çocuğunu emzirmek annenin hakkıdır. Anne bu hakkını isterse kullanabilir. İstemezse kullanmaz. Şu halde çocuğunu emzirmek
anne üzerine vacib değildir. Anne emzirmek istemezse, bu konuda zorlanamaz. Ancak kadı, annenin çocuğunu emzirmesine hükmetmişse, o zaman



zaruret olarak çocuğunu emzirmek mecburiyetindedir. Velhasıl koca: Hanımını çocuğunu emzirmek için baskı altına almak yetkisine sahip
değildir. Koca hanımına baskı yaparsa, kadın da ona itaat edemezse bu itaatsizlikte, kadın asi olmaz. Fakat çocuğun annesinden başka emzirecek
kimse bulunmadığı zaman, zaruret sebebiyle anne çocuğunu emzirmek mecburiyetindedir. Zira bu konuda çocuğun hayati mevzu bahistir. Eğer
kadın isterse kocası gelenek ve göreneklere göre onun emzirme ücretini vermelidir. Günümüzde olduğu gibi kadın emzirme ücreti istemezse,
kocasının ona ücret verme mecburiyeti yoktur. Rada'dan (emzirmeden) meydana gelen akrabalık ve hükümleri: Bir kadın, yabancı bir çocuğu
emzirdiğinde çocuk kadının oğlu gibi olur. Kadının kocası da çocuğun babası gibi olur ve bu akrabalık üzerine şu hükümler meydana gelir.
1. Bir çocuğu emziren kadınla o çocuğun evlenmesi haramdır. Çocuğun başka bir kadınla evlenmesi halinde, karısının akrabalarından kimler
kendisine haram olursa, süt annenin de onlar gibi yakın olan akrabaları, kendisine haram olur. Bu bakımdan, süt annenin kızı ve kız kardeşi, süt
çocuğa haram olur. Zira birisi teyzesi, diğeri de kız kardeşi hükmündedir. Süt annenin çocuklarının çocukları ve torunları da böyledir. Zira bunlar
kardeşlerinin kızları da torunları hükmündedir. Süt annenin annesiyle evlenmek de haram olur. Çünkü bu ninesi hükmündedir. Bunların hepsi, süt
çocuğa haramdır. Zira bunlar onun süt annesi ve babasının nesebindendirler. Bir kadından süt emen çocuğa haram olan kişiler şunlardır. Süt
babanın kız kardeşi, çünkü halası hükmündedir. Süt babanın kızı, isterse başka bir kadından olsun. Zira o da kız kardeşi hükmündedir. Süt babanın
çocuklarının kızları da ona haram olur. Çünkü bunlar erkek ve kız kardeşin kızları hükümündedir. Süt babanın annesi de ninesi hükmündedir.
Onunla evlenmesi yine haramdır.
2.  Süt annenin ve onun yakınlarının da süt çocukla evlenmeleri haramdır. Bu kişilerin, süt çocuğun çocuklarıyla da evlenmeleri haramdır. Süt
annenin anneliği gibi olduğundan onun nesebinden olan herkes süt çocuğa haramdır. Süt çocuğun nesebinden gelenler için de hüküm aynıdır.
3. Süt annenin, süt çocuğun babası, amcası ve kardeşleri ile evlenmesi caizdir. Zira bunlar süt annenin nesebinden uzak yabancılar hükmündedir.
Radâ (emzirme) sebebiyle haramlığm delili: Yukarıda açıkladığımız hükümlerin delili Kur'an ve sünnettir. Kur'an da delil:

Süt anneleriniz ve süt kardeşleriniz (le evlenmeniz haramdır) 
[112]

Hadisde delil ise şöyledir:

Süt (emmek) viladet ve nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar. 
[113]

 Ibn Abbas şöyle rivayet etmektedir:
Hz. Peygamber'in Hamza'nın kızı ile evlenmesi istenildiğinde Hz. Peygamber, o bana helal olmaz. Zira o benim süt kardeşimin kızıdır. Rahimden

haram olan, sütten de haram olur, buyurdu. 
[114]

Yukarıda zikrettiğimiz ayet, süt annenin ve kızının, süt emen çocuğun annesi ve kız kardeşi hükmünde olduğuna delalet etmektedir. Zikrettiğimiz
hadislerden de emzirmekle olan anneliğin neseble olan annelik hükmünde olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan öz annenin çocuğuna haram olan
yakınları kimselerse, onlar süt annelik nedeniyle de haram olurlar. Her emzirme sebebiyle haramlık meydana gelmez. Haramlığı meydana getiren
emzirmenin iki şartı vardır:
a. Süt emen çocuk iki yaşını doldurmamış olmalıdır. İki yaşını geçen çocuğun emmesi haramlık meydana getirmez. Bunun delili ayetlerdir:

Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimse (baba) için tam iki yıl emzirirler.
[115]

 "(Çocuğun) sütten kesilmesi de iki senede

olmuştur. 
[116]

Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur:

Süt emme, küçük yaşta ve iki senenin altında olursa mahrem kılar.
[117]

 Başka bir hadisi şerifte de şöyledir:
Süt emme, ancak (çocuk) memeden (emmekte iken) bağırsaklara kadar ulaşan ve sütten kesilmeden önce olanı haram kılar. Sütten kesdikten sonra

süt emmek olmaz. 
[118]

Hz. Aişe şöyle anlatıyor: Rasülullah benim yanıma girdiğinde yanımda bir erkek oturmakta idi. Yanımda bir erkeğin oturması Rasulullah'a ağır
geldi. Ben de onun yüzündeki öfkeyi gördüm ve dedim ki:

Ey Allah'ın Rasulü! Bu benim süt kardeşimdir. Kimlerin süt kardeşleriniz olduğunu iyi araştırın. Zira rada, ancak açlıktan dolayı olandır.
[119]

 İbn
Mesud'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Kemiğigeliştiren ve eti yetiştirenin dışında süt emme olmaz. 
[120]

b. Emzirme ayrı zamanlada olmak üzere beş kere olmalıdır. Emzirmenin, ayn zamanlarda olup olmadığına örfe göre hükümedilir. Çocuk doyup
emmeyi bıraktığında, bir defa emmiş olur. Eğer sık sık memeyi bırakır. Tekrar başlarsa, bunlarını tümü bir emme kabul edilir. Bu hükmün delili
şöyledir: "Kur'an-ı Kerim'den indirilen ayetler arasında "bilinen on defa süt emmek haram kılar" şeklinde bir cümle de vardı. Bunlar "bilinen beş süt
emme" cümlesiyle nesh edildi. Rasülullah (s.a.v.) vefat ettiğinde bunlar okunuyordu." Yani nesih süresi üzerinde fazla zaman geçmediğinden
dolayı okumaya devam ediyordu demektir. Nesih haberi ulaşmayan bazı muhitlerde bunlar hala Kur'an'dan olmak üzere okunurken Rasülullah

vefat etti. 
[121]

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Bir defa veya iki defa emzirme veya bi defa, iki defa emmek haram kılmaz. 
[122]

Sütten meydana gelen akrabalık üzerine biri haramhkla, öteki helal-lıkla olmak üzere iki kısma ayrılır.
1. Haramlık, nikah ile.
2. Helallik de halvet ve bakmakla ilgilidir. Bunun için süt nedeniyle akraba olanların, neseb nedeniyle akraba olanlar gibi birbirleriyle evlenmeleri
haram olur. Örneği: Oğulla, annenin ve annenin anneleri ve ninelerinin, kız kardeş ve kız kardeşin ne kadar aşağı inerse insin bütün kızları, baba
bir kız kardeş veya ana bir kız kardeşin ve onlann kızları halalar, ana-baba bir erkek kardeşin baba bir erkek kardeşin, ana bir erkek kardeşin kızları
ve torunları haram olduğu gibi, radâ (emzirme) nedeniyle de bunlar derecelerine göre haram olur. Kişinin, kayın validesiyle, hanımının başka
kocadan olan kızları ve babasının diğer hammıyla evlenmesi haramdır. Bunların haram olması muzaheret (dünürlük nedeniyledir) Muzaheret



(dünürlük) sebebiyle haram olanlar, süt nedeniyle haramdır. Hz. Peygamberin bütün bu hükümlerin delili 'Neseb nedeniyle haram olanlar, radâ

(emzirme) nedeniyle de haram olurlar, sözüdür. 
[123]

Neseb sebebiyle helal olan hususlar, emzirme sebebiylede helal olur. Erkek ve kız kardeşin neseb sebebiyle birbirine bakmaları helal olduğu gibi,
radâ (emzirme) sebebiyle de birbirlerine bakmaları helal olur.
Radâ (emzirme) sebebiyle kardeş olan bir erkekle bir kız yalnız kalabilir. Birlikte uzun bir yolculuğa çıkabilir. Ancak bu hüküm süt kız kardeşine
ve diğer mahremlerine şehvetle bakmasına ruhsat teşkil etmez. Çünkü bu, neseb nedeniyle mahrem olanlar için de haramdır. Bunun için nıü-
tebahhir fakihler , zaruret (ihtiyaç) olmadığı takdirde bir kadının yabancı bir çocuğu emzirmemesi lazımdır, demişler ve süt akrabalığı sebebiyle
kadınlarla erkeklerin ihtilatım caiz görmemişlerdir. Çünkü bazı durumlarda bu ihtilaf, bir takım şeylere ve haramlara yol açabilir. Zira dini yasakhk
zayıf, fıtri yasakhk ise yoktur. Özet olarak cumhura göre süt emzirme mendubdur. Zaruretden başka süt vermekten imtina edebileceği

görüşündedirler. 
[124]

Küçüğün süt emzirilmesi sorumluluğu yalnız babaya aittir. Ona süt vermek için annesi zorlanamaz. Annesi ister alt tabakadan olsun ise üst
tabakadan olsun. İster evli olsun ister boşanmış olsun, fark etmez.
Buhârî'nin Sahihi'nde Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kadın sana: Ya bana harcamalarda bulun veya beni boşa der. Köle de sana: Bana yiyeceğimi ver ve~beni çalıştır, der. Oğlun da sen bana
harcamada bulun, yoksa sen beni kime bırakırsın, der" velhasıl fukaha üç durumda mahkeme yoluyla annenin süt emzirmekle görevli olduğu
üzerinde ittifak etmişlerdir.
1. Çocuğun annesinin memesinden başkasından süt emmeyi kabul etmemesi.
2. Ondan başka süt verecek kimsenin bulunmaması halinde çocuğun hayatını korumak için süt emzirmeye mecbur tutulur.
3. Babanın bulunmaması halinde süt vermek zorundadır. Zira çocuk ona aittir. Yahut babasının da çocuğunun da süt anne tutmak için ücret verecek
malı yoksa o zaman çocuğun ölmemesi için annesinin süt vermesi vacib olur.
Şafii mezhebine göre annenin doğumundan hemen sonra gelen sütü (Ağız) emzirmesini vacip kabul ederler. Zira çocuk çoğunlukla o sütü almadan
yaşayamaz. Aynı zamanda da onun yerini de diğer sütler de tutamaz. Çocuğun annesi emzirmek istemeyecek olursa, o zaman babanın bir süt
anneyi çocuğu emzirmek için ücretle tutması vacib olur. Hadane anne için bir hak olduğu için süt annenin annesi huzurunda çocuğa süt vermesi
icab eder. Eğer baba ücretle bir süt anne tutmayacak olursa annenin mahkeme yolu ile süt emzirme ücretini ödemesini istemek hakkı vardır. Baba
evlilik halinde veya ric'i boşamadan dolayı iddet beklemesi sırasında çocuğun annesini süt anne olarak ücretle tutamaz. İster ücreti küçüğe ait
maldan yapsın. Hanefilere göre eğer bain talak ile boşanmışsa onu ücretle tutması caizdir. Zira evlilik ve iddet halinde baba hanımın nafakasını
ödemektedir. Onun için bir arada babanın üzerinde iki görev bulunmaz. Zira koca üzerinde farz olan nafaka kafidir. Bazı Hanefilere göre bain
talaktan dolayı iddet esnasında anne süt emzirme karşılığında ücrete hak kazanır. Malikilerde de aynı görüş kabul edilmiştir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Şayet sizin için (çocuklarını) emzirirlerse onlara ecirlerini veriniz. 
[125]

Burada Allah bain talak ile boşanmış kadınlara süt emzirme karşılığında ücret hakkını vermiştir. Hatta hamile olan mutteleke için nafaka hakkı bile
vardır. Zira bunlardan birisinin vücubu diğerinin vücubuna mani değildir. Fukaha süt emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresini sadece iki

yıl olarak kabul etmişlerdir. Zira çocuk ne zaman iki yılını bitirirse artık süt ve annenin süt emzirme ücreti istemek hakkı yoktur. 
[126]

1. Anne dışında süt anne ve aynı şekilde evliliğin sona ermesinden sonra annenin kendisi süt emzirme ücretine akit zamanından başlar. Zira o
zamanda süt emzirmek için ücretle tutulmuştur. Şu halde bu ücrete kadın fiilen süt emzirmeye başladığı zamandan itibaren hak kazanır. Baba
küçük çocuğun beş türlü nafakasını (ihtiyaç ve masrafını) sağlamakla yükümlüdür: Süt emzirme ücreti, hadane ücreti, sabun, yağ, yatak, yorgan
gibi maişeti için gerekli masraflar, annenin çocuğunu büyütüp yetiştirdiği hadane meskenin ücreti ve ihtiyacı olursa bir hizmetçinin ücreti, farklı
dinden olsa bile küçüğün nafakası babasına aiddir. Eğer çocuğun özel bir malı varsa, o zaman asi olan insanın nafakasının ister küçük ister büyük

olsun onun malından harcanmasidır. 
[127]

Hanefılere göre eğer baba fakir olsa birde küçüğün malı da yoksa o zaman anne çocuğunu emzirmek için mecbur tutulur. Fakat babanın zengin
olması halinde rica edip babadan süt emzirmesinin ücretini ister. Ma-likilere göre kadın babadan süt emzirmesinin ücretini isteyemez. Annenin hak
ettiği ücret ecri misildir. O da hakimin takdir etmiş olduğu ücrettir. Süt emzirenin görevi: Süt emzirenin ise süt emzirmekten ve örfün kendisi
tarafından görülmesini gerektirdiği şeyleri yerine getirmekten başka bir vazifesi yoktur. Örneği: Çocuğun yemeğini uygun bir şekilde hazırlamak,
çocuğu korumak, yıkamak, elbiselerini temizlemek gibi. Zira küçüğün hizmetini görmek o onun için bir vazifedir. Çünkü nas bulunmayan
hususlarda örf muteberdir. Şayet çocuğuna koyun sütü verecek olursa ücret almak hakkı yoktur. Zira o kendisi tarafından yapılması lazım gelen
bir vazifeyi yapmamıştır. Mahalli iştihadımız bu vazife ise süt emzirmektir. Burada ise icar akdi mezui bahistir. Gelişi güzel bir süt emzirmek

değildir. Koyun sütü vermek ise icare akdine konu edilen şeyden başkasıdır. 
[128]

Fukahaya göre evliliği haram kılan süt emmede aranan şartlarda aşağıdaki altı şartı görmüşlerdir!. Cumhura göre süt veren ister bakire ister evli
ister kocasız olsun sütün insan sütü olması gerekir. San bir su, kan yahut irin gibi sütün dışında bir şey emmek ile haramlık meydana gelmez.
Erkeğin memesinden yahut hunsa-i müşkülden veya hayvandan gelen süt dolayısıylada yine mahremiyet meydana gelmez. Bunların birbirleriyle
evlenmmeleri helaldir. Zira kardeşlik anneliğin bir fer'idir. Asıl sabit olmayınca fer de sabit olmaz. Hanbeliler ise bu sütün hamilelikten dolayı gelen
bir süt olmasını şart koşarlar. Erkek kendisinden olma çocuğu emziren karısını boşasa ve bu kadın da süt emziren bir küçükle evlenip onu emzirse
artık ona haram olur. Şafıiler ise anneden sütün kendisinden ayrılması halinde müstakil bir hayata sahip olmasını ararlar ve yaklaşık olarak
bununla baliğ olduğuna hüküm verilmese dahi -dokuz kameri yaşına basmış olmasını şart koşarlar. Buna göre ölmüş kadından ve küçük kızdan süt
emekle mahremiyet meydana getirmez. Fakat kadın ölümünden önce sütünü sağmış olsa ve ölümünden sonra da küçük çocuk sütü içse o zaman
mahremiyet meydana gelir. Fakat cumhur bu şekildeki şartı kabul etmişler. Onlara göre ölmüş kadının ve cinsel ilişkiye iktidarı olmayan küçük



kızın sütünün olduğu farz edilirse evliliğe manii olur. Zira bu şekildeki olan süt insanın bedenini geliştirir ve süt için ölüm mevzubahis değildir.
2. Sütün, süt emen çocuğun midesine vardığının kesin olarak bilinmesi. Bu emmek ister camdan (biberondan) ister kaptan olsun hüküm aynıdır. Bu
Hanefılerin şartıdır. Eğer çocuk memeyi ağzına almakla birlikte süt emip emmediği bilinmezse veya midesine vardığı kesin olarak bilinmediğinden
o zaman mahremiyet meydana gelmez. Zira evlenmeye engel olan sebep süt emmenin varlığında şüphe vardır. Şerit atın hükümleri ise şüpheli
şeyle de sabit olmaz. Şafii ve Hanbelilere göre birbirinden ayn beş defa süt emmenin var olmasını şart koşmuşlardır. Bir defanın tesbit etmesi için
örfe başvurulur. Birde sütün çocuğun karnına ulaşması da şarttır.
3.  Süt emzirmenin ağız veya burun yoluyla meydana gelmesidir. Fu-kahanın ittifakıyla sütün boğaza akıtılması ile tahrimin (mahremiyet ve
evlenme manisinin) gerçekleşeceğini kabul etmişlerdir. Zira bu ağız ile gı-dalanıp beslemek aynı zamanda süt emzirmek gibidir. Bir de dimağa
ulaşması amacıyla sütün burna dökülmesi ile de aynı şekilde mahremiyet meydana getirmektedir. Zira bu yolla da gıdalanma meydana gelir. Çünkü
dimağ çocuk için mide gibi bir taraftır. Hatta yüksekçe bir delikten ulaşan süt ile beslenmek şartı aranmaz. Mahremiyetin meydana gelmesi için
yalnız sütün o delikten iç tarafa ulaşması kafi gelir. Hanefıler kavli zahir görülen görüşlerinde Şafiilere, Ahmed'den açıkça gelen ifadeye göre de
Hanbelilere göre hukne ve sütü göze damlatmak yahut kulağa ya da bedendeki bir yaraya süt damlatmak suretiyle mahremiyet meydana
getiremez. Zira bu ne süt emmektir. Ne de o manada bir iştir. Bunun için süt emme hükmü bunda sabit değildir. Bir de bu yolla beslenmede söz
konusu değildir. Malikilere göre beslenme özelliği olan hukne ile mahremiyet meydana gelir. Yoksa hukne yoluyla sütün karna doğru mücerred
olarak ulaşması yeteri değildir. Bunun için vücudun yüksekçe bir deliğinden iç tarafa ulaşan bundan farklıdır. Onda gıda şartı aranmaz. Fakat alttaki
olan bir menfezde de olsa veya benzerinden ulaşan sütte ise o zaman beslenme şartı gerekir.
4. Sütün başkası ile karışmaması gerekir. Bu şart Hanefılerle Malikilere göre şarttır. Şayet bir başkası ile karıştırılarak verilirse her ikisine göre
mahremiyeti meydana getiren çoğunluktur. Eğer sütten başka olan yabancı madde fazla gelirse ve Malikilere göre onun herhangi bir tadı yemek ve
benzeri şey ile birlikte etkisi kalmazsa haram kılmaz. Zira hüküm çoğunluğa bağlıdır. Malikilere göre sıvı şey ile veya yiyecekle sütün
karıştırılması arasında bir fark yoktur. Daha zahir görülen görüşlerinde Şafıiler daha tercihe değer görülen görüşlerinde Hanbeliler ise başka şeye
karıştırılmış olan sütü başka hiçbir şeye karışmamış saf süt gibi kabul ederler. İster yiyecek yahut içecek veya başka şey ile karıştırılmış olsun. Zira
süt karna ulaşır ve çocuğun midesine varır.
Ebu Hanife ise Ebu Yusuf ile Muhammed'e muhalif olarak yemeğe karıştırılmış olan süt isterse süt çok olsun isterse az olsun hiçbir şekilde
mahremiyet sebebi değildir. Zira yemek sütten az olsa dahi sütün kuvvetini alır ve zayıflatır. Onun için küçüğün beslenmesinde süt kafi bir
derecede çıkar. Bir kadının sütü bir başka kadının sütü ile karıştırılacak olsa E-bu Hanife ve Ebu Yusufa göre hüküm daha fazla olana aittir. Eğer
eşit olurlarsa karışmaları dolayısıyla her iki kadından dolayı da mahremiyet meydana gelir. En tercih edilen görüş ise şöyledir. Malikiler,
Muhammed ve Zafere göre: İki sütün miktarı ister eşit olsun ister biri ötekinden fazla olsun her iki kadından mahremiyet meydana gelir. Zira her iki
süt aynı cinstir. Birbirine fazla gelse de hiçbir beis yoktur.
5. Süt emzirmenin dört mezhebin ittifakı ile küçüklük halinde olması lazımdır. Büyüğün -ki iki yaşım aşmış olan kimse demektir.- süt emmesi ile
mahremiyet meydana gelmez. Şafiiler, Hanbeliler, Ebu Yusuf ve Muhammed bu delilerin zahirlerini esas alarak süt emmenin ömrün kameri sene
hasabıyla ilk iki yıllık süresi içerisinde -sütten kesilmeden sonra dahi olsa- olmasını şart koşmuşlardır. Zira: Süt emmek açlıktan dolayıdır.- Eğer
çocuk bu iki yıldan bir ay sonra dahi ve sütten kesilmesinden sonra olsa bile süt emecek olsa mahremiyet meydana gelmez. Zira mahremiyetin şartı
iki yıllık süre içerisinde süt emmek şartı ile meydana gelmemiştir. Eğer süt emme iki yıllık süre içerisinde sütten kesilmesini en sonra olursa o
zaman mahremiyet meydana gelir. Zira bu süre zarfında süt emmek şeriatın gereğidir. İki yılın sona ermesi ile çocuğun sütten tamamıyla kesildiği
kabul edilir. İmam Malik iki yıllık süreye iki aylık süre de. Zira küçük çocuğun bazen gıdasının yemeğe geçişinin sağlanması için şart koşmuştur.
İmam Ebu Hanife de iki yıllık süreye altı süreye altı yıllık bir süre daha eklemektedir. Buna göre süt emme süresi otuz aydır. Zira çocuğun sütten
alışılmış yemeklere tedrici olarak geçiş yapabilmesi için bu şekildeki olan süreye ihtiyacı vardır. Fakat sütten kesilmek suretiyle süte tam anlamıyla
ihtiyacı kalmazsa o zaman onun emmesi süt emmek olmaz. Zira sütten kesildikten sonra süt emmek yoktur. Eğer çocuk sütten kesilir ve süte ihtiyaç
bırakmayacak kadar olmayan kısmen yemek yerse sonra tekrar otuz yıllık süre içerisinde daha önce emdiği gibi süt emzirilirse bu mahremiyet
meydana getirmez- Tıpkı sütten kesilmiş küçüğün süt emmesinin haram kıldığı gibi. O takdirde az önce işaret edilen: "sütten kesmekten sonra süt
emmek yoktur." Hadisi örfte bilinen sütten kesilme haline bağlıdır. İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'nin lehine yüce Allah'ın şu emirleri delil
gösterilmesidir:
Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Bu emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir.. Eğer kendi rızasıyla ve danışarak sütten kesmek

isterlerse ikisinin üzerine de bir vebal ve suç yoktur. 
[129]

Ayet-i kerime anne ve babanın iki yılın tamamlanması halinde çocuklarını sütten kesmekte muhayyer olduklarına delildir. Ayetin baş taraflarında
iki yıl ile getirilen sınırlandırma bu boşanmış olan annenin süt emzirme karşılığında ücret almasının caiz olacağı sureyi beyan etmek içindir.
Birbirinden ayrı beş defa ve daha fazla süt emilmelidir. Bu Şafiiler ve Hanbelilerce bir sattır. Bir defa süt emme hususunda ölçü örftür. Eğer küçük
memeyi istemeyerek süt emmekten kesilirse -örf ile amel etme gereği -süt emme sayısı da gerçekleşmiş olur. Fakat nefes almak yahut dinlenmek
veya usandığından ya da bir memeden ötekine geçmek veya bir kadından ötekine geçmek yahut oyalanmak veya hafif bir uyku yada ağzında
toplanan sütü yutmak üzere kısa bir ara verir ve derhal süt emmeye dönerse bu bir defadan fazla süt emmiş sayılmaz. Aksine bütün bunlann hepsi
bir defa emmektir. Eğer beş defadan aşağı süt emerse haram kılması söz konusu değildir. Eğer emmelerin sayısında şüpheye düşülürse yakın esas
alınır. Zira asi olan haram kılan süt emmenin var olmayışıdır. Fakat şüphe halinde terk evladır. Zira bu da şüpheli şeylerdendir. Bu konuda
mezhepler delil gösterirler:
1. Müslim, Aişe (r.anha) den şöyle dediğini rivayet etmektedir. "Kur'an-ı Kerim'de indirilen ayetler arasında "bilinen on defa süt emmek haram
kılar" şeklinde bir cümle de vardı. Bunlar "bilinen beş süt emme" cümlesiyle nesh edildi. Rasulullah (s.a.v.) vefat ettiğinde bunlar okunuyordu"
Yani bunlann hükümleri okunmakta veya buna dair nesh haberi kendisine ulaşmamış kimseler -nesih süresi üzerinden fazla zaman geçmediğinden
dolayı- okumaya devam ediyordu demektir. Fakat bu hadisin derecesinin muztarip olduğu söylenmiştir.
2. Süt emmek yolu ile haram kılmanın illeti eti artıran ve kemiği güçlendiren süt ile meydana gelen cüz, ilik şüphesidir. Bu ise ancak en azından tam
bir gün süt emmek ile tahakkuk eder ki bunlar da birbirinden ayrı beş defa süt emmektir.
3.  Bir ve iki emme haram kılmaz." Hadisi bir diğer rivayette ise "Bir ve iki defa süt emiş ile (doyuncaya kadar) bir veya iki defa süt emmek haram



kılmaz." 
[130]

Malikilerle Hanefiler der ki: Haram kılan süt emmek az ile de çok ile de gerçekleşir. Velev ki bir defa süt emmekle olsun zira aşağıdaki üç delil
bunu istemektedir.
1. Yüce Allah'ın:

"Sizi emzirmekten dolayı anneleriniz., (ile evlenmekte size haramdır), 
[131]

 buyruğunun genel ifadesidir.
Burada belirtmiş olan her hangi bir süre tespiti olmamıştır. Zira evlenmenin haram oluşu süt emmeye bağlı olarak kabul edilmiştir. Onun için bu
buyrukla mutlaklığı esas alınarak amel edilir.
2.  Neseb'ten dolayı haram olan ne ise süt emmekten dolayı da haram olur." Bunu Buharı ve Müslim, İbn Abbas ve Hz. Aişe'den rivayet
etmişlerdir. Burada haram kılmak sadece süt emmeye bağlı kılınmıştır. Bunu te'kid eden sahabelerden gelen bazı haberlerdir. Bir de Hz. Ali İbn
Me-sud İbn Abbas'm süt emmenin azıda çoğu da eşittir, dediklerini rivayet etmektedirler.
3. Süt emmek haram kılmanın kendisine taalluk ettiği bir fiildir. O-nun için bunun çoğu ile azı arasında hüküm aynıdır. Zira şariin izlediği y-ol
hükmü hakikate tekrar ve çokluk şartından soyutlanmış olarak bağlı kılmaktır. Birde azı ile de çoğu ile de süt emen kendisine süt emzirenin bir

parçasını alması tahakkuk etmektedir. Süt emmek ne ile sabit olur? Süt emzirmek ikrar ve Beycine hususlarından birisi ile sabit olur: 
[132]

 
1. İkrar:
 
Hanefilere göre erkek ve kadının her ikisinin yahut onlardan birisinin aralarında evlenmeyi haram kılan süt emmenin var olduğunu itiraf
etmeleridir.
A. Erkek ve kadın daha evlenmeden evvel süt kardeş olduklarını itiraf etmek suretiyle aralarında süt emenin bulunduğunu ikrar ederlerse bunlann
evlenmeye kalkışmaları helal olmaz. Eğer bunlar evlenirse akid fasid olur ve kadın için her hangi bir miktar mehir ödemek lazım gelmez. Evlilikten
sonra İkrar yapılırsa o zaman birbirlerinden ayrılmaları lazımdır. Kendi istekleriyle ayrılmazlarsa hakim onları ayrılmaya mecbur eder. Kadına da
müssema mehir de veya rnehr-i misilden az miktarı vermek lazım gelir.
B. Eğer ikrar yalnız erkek tarafından yapılırsa örneği: Bu benim süt kız kardeşimdir ve bu ikrar evlilikten evvel yapılırsa onun için o kişi ile
evlenmesi helal olmaz. Evlilikten sonra olursa o kadından ayrılması lazım gelir. Duhulden evvel ayrılma olursa kadına tayin edilen mehr'i
müsemmanın yansını vermek lazımdır. Eğer sonra olursa onun hepsini vermek gerekir. İddet süresi içerisinde nafaka ve sükna hakkı vardır. Zira
ikrar yalnız ikrarda bulunana münhasır bir delildir. Başkası onu tasdik etmedikçe onu aşıp başkasını da kapsamaz. Bununla beraber kadının mehir,
nafaka ve sükna hakkı da batıl olmaz.
D. Eğer ikrar yalnız kadın tarafından ve evlilikten evvel yapılırsa kadının o erkekle evlenmesi haram olur. Fakat eğer erkek kalbinde onun yalan
söylediği kanaatini tesbit edebilirse onunla evlenmesi haram olmaz. Zira talak erkek için hakdır. İkrar ise yalnız ikrarda bulunan kimseye hastır.
Eğer kadının yaptığı bu ikrar evlilikten sonra ise koca bu konuda onu tadik etmediği sürece bu ikrarın evliliğin sıhhatma etkisi yoktur. İkrarda
bulunan kişi ister evlilikten önce olsun ister sonra olsun, ikrarına şahid tutmadığı takdirde ikrarından dönmesi caizdir. Ben bu meselede yanılmış-.
tim veya unuttum demek şekliyle dönebilir. Eğer ikrarına şahid tutarsa o zaman dönüşü artık kabul edilmez. Zira ikrarı ile dönüşü arasında çelişki
vardır.
Şafiilere göre ikrarın sıhhati için iki erkeğin ikran şarttır. Başkalarının ikrarı ile bu ikrar sabit olmaz. Zira erkekler çoğunlukla böylesine muttali
olur. Erkek bu benim süt kızım veya kız kardeşimdir dese, kadın da o benim kardeşimdir dese, kadın da o benim kardeşimdir dese birbirleriyle
nikahlanmalan haram olur. Zira bunlann her birisi ikrarlanyla sorumlu tutulur.
Eğer bir kan koca: Bizim aramızda evlenmemizi haram kılan bir süt emmek vardır deseler birbirlerinden ayrılırlar. Mehr'i-müsemma düşer veya
eğer ilişki kurulmuş ise mehr'i-mislin ödenmesi gerekir. Koca evlenmeyi haram kılıcı süt emme iddiasında bulunursa kansı bunu inkar etse de
nikah fesh olur ve birbirlerinden ayrılırken, eğer onunla ilişki kurulmuş ise nikah sahih ise mehr'i-müsemma, eğer sahih değilse, o zaman mehr'i-
misil vardır.
Zira bu şekil mehir duhûl ile kararlaşmış olur. İlişki kurulmamış ise mehrin yansı hak eder. Zira firkat sebebi ondan gelmiştir. Fakat erkeğin kadın
aleyhindeki sözü kabul edilmez. Duhûlden evvel ona yemin ettirmek hakkı da vardır. Duhûlden sonra da eğer mehr'i müsamma mehrVmisil-den
fazla ise ona yemin ettirebilir. Eğer yemin etmek istemezse, o zaman koca yemin eder ve ilişkiden sonra sadece mehr-i misil ödemesi lazım gelir.
İlişki evvelinde ise ondan alacak bir hakkı yoktur. Eğer kadın süt emzirme iddiasında bulunur. Koca da bunu inkar ederse, eğer kadın nzası ile
evlendirilmiş ise yemin etmek ile birlikte kocanın söylediği doğru kabul edilir. Eğer kadın rızası olmadığı takdirde evlendirilmiş ise daha kabul
edilir. Her iki durumda da eğer kadın süt emmeyi bilmediği takdirde kendisiyle ilişki kurulmuş ise mehr'i-misli hak eder.
 
2. Beyyine:
 
Bu şahidliktir. Şahitlik ise yargı meclisinde bir kişinin başkası üzerindeki hakkını haber vermektir. Dört mezhebin fakihleri adalet sahibi iki erkeğin
veya bir erkek iki kadının şahidliği ile süt emmenin sabit olacağın uyum halinde kabul etmişlerdir. Fakat mezhepler tek bir erkeğin yahut tek bir
kadının veya dört kadının şahidliği ile süt emmenin sabit olacağı hususunda farklı görüşlere göre sahiptirler.
Hanefıler der ki:
Bu tür şehadetler kabul edilmez."
Zira Ömer (r.a.)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Süt emmek hakkında iki şahidden daha aşağısının şehadeti kabul edilmez." Hz. Ömer bu sözünü bir grup ashab-ı kiramın huzurunda söylemiştir.
Kimse de onun bu sözünü red etmemiştir. Bunun için bu bir icma olur. Birde süt emmek erkeklerin muttali olduğu hususlar arasında yer alır.
Dolayısıyla bu konuda duhûl hususunda şehadette olduğu gibi tek başlarına kadınların şehadetlerini kabul edilmez.
Şafıiler der ki: Şahitlik dört kadının şehadeti ile sabit olur. Zira çoğunlukla kadınlar -doğumda olduğu gibi- özel olarak buna mutalli olurlar. Dört



kadından daha aşağı kadının şahidliği sabit olmaz. Zira iki kadın bir erkek yerini tutar. Süt emziren kadının başkası ile birlikte şahidliği kabul
edilmez. Eğer süt emzirmesi için ücret talep etmez ve kendisi yaptığını söylemez. Fakat bunlar arasında evlenmelerini haram kılıcı bir süt emmek
olduğunu söylerse kabul edilir. Zira kadın böyle bir şahidlikte bulunmakla her hangi bir menfaat ummamakta ve herhangi bir zararı da önlememek-
tedir. Eğer bu işi için ücret isteyecek olursa şehadeti kabul olunmaz. Zira şahidliği ile o menfaat umudu ile itham altındadır. Kadının annesi ile
kızının başkaları ile birlikte daha evvel bir dava olmaksızın habeten yapacakları şahitlik kabul edilir. İttifakla kabul edilen hususlardan birisi de süt
emmek hususunda yapılacak şehadetin kabul olunacağı şeklindedir. Öyle bir şehadet davanın bulunmasına bağlı değildir. Zira süt emmek haramlık
ihtiva eder. Bu ise yüce Allah'ın haklarındadır. Nitekim daha önce bir dava söz konusu olmaksızın habeten boşamaya dair şahidlik de kabul edilir.
Malikiler der ki: Akidden evvel süt emmek sadece bir kadının şehadeti ile sabit olmaz. İsterse ondan veya başkasından süt emme yaygınlık ile
birlikte kabul edilir ve böyle birisi ile akid sahih olmaz. Süt emmek bir erkek ve bir kadının şehadeti veya iki kadının şehadeti ile bir eğer akidden
evvel insanlar arasında o iki kadından veya başkalanndan süt emdikleri yaygınlık kazanmış ise sabit olur. Yaygınlık kazanmakla birlikte daha
tercihe değer görülen görüşe göre adalet şart değildir. Ancak bu şehadetin kabulü için evlilikten evvel bunun açıkça ortaya konulması şartı
aranmıştır. Bu şekildeki bu şehadette şahid hakkındaki ithamlar uzaklaştırılmış olur.
 

ALTMIŞ DOKUZUNCU BÖLÜM
 

FERÂİZ
 
Ferâiz ilminin tarifi: İlim bir şeyi gerçek olarak hangi sıfatta ise onu o şekilde idrak etmektir. Bir zihnin gerçeğe mutabık olarak hükmetmesine de
bazen ilim denir. Nitekim belli kaidelere, açıklanmış ferilere de ilim denilmektedir. Feraiz kelimesi, farize kelimesinin çoğuludur ve farz (takdir)
edilmiş anlamına gelir. Yani Allah tarafından takdir edilmiştir. Zira bu konuda şer'an takdir edilmiş şeyler vardır. Farz kelimesi sözlükte takdir
etmek anlamına gelir:
Şu ayette bu manada kullanılmıştır.

Onlara farz ettiğimizin (takdir ettiğimiz mehrin) yarısı vardır. 
[133]

Farz, şer'an varis olanlar için şeriatta takdir edilen pay demektir. Feraiz ilmi şer'an miraslann fıkhı ve her hak sahibine terekeden ne kadar pay
düşeceğini bildiren ilim demektir. Bazılara göre: Feraiz ilmini şu şekilde tarif etmişlerdir: Fıkhi ve hesabi kaidelerle mirasçının terekedeki
hakkının ne kadar olduğunu gösteren bir ilimdir. Feraiz ilmine, miraslann ilmide denir. Zira terekeden varise düşen paya miras denir. Bu isim şu
sözden alınmıştır. Falan başkasına mirasçı oldu; yani 'onun terekesinden bir pay elde etti veya adam onu vefatından sonra bir iş hususunda varis
kıldı demektir. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. 
[134]

 Varis, ölen bir kişinin mülkünde ona halef olmaktır. Mirasçı olmanın meşruiyeti: Mirasçı olmanın,
miras almanın islamda meşru olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Bu Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Mirasın meşruiyetini hangi adam inkar ederse
kafir olur. Kitap da delil:
Ana, baba ve yakınların bıraktıkları terekede erkeklerin hissesi vardır. Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. O terekenin

az veya çoğundan, bu, farz kılınmış bir paydır. 
[135]

Miras hususundaki ayetler hem maruf, hem de mirasın meşruiyetini takrir hususunda açıktır. Hadiste delil ise şöyledir:
Miras paylarını (Kur'an'da bildirdiği gibi) ehline veriniz. Bu paylardan geri kalan herhangi bir şey de baba tarafından en yakın olan erkeğe aittir.
[136]

Feraiz (ilmini) öğrenin ve halka öğretin." 
[137]

Mirasın meşru olduğu hususunda, ümmet icma etmiştir. Hiçbir müslüman buna muhalefet etmemiştir. Feraiz ilminin dindeki yeri: İslami Ölçülere
göre miras hükümleri önemli bir yer tutmaktadır. Zira miras konusu, islam nizamının mal hususundaki bir parçasıdır. Bunun için Kur'an'da en çok
zikr olunan hüküm budur. Hatta ve hattaki bazılarının yanında şöyledir. "Usulud-Din (akaid ilmi) hariç, feraiz ilmi diğer ilimlerin hepsinden
üstündür.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.);
Faraiz ilmini öğrenin ve halka da öğretin. Ben ölümlü bir kişiyim. Bu ûim gelecekte ortadan kalkacak. Fitneler baş gösterecektir. Hatta feraiz konu

da iki kişi ihtilafa düşecek, aralarında bu ihtilafı halledecek bir kişi bulamayacaklardır. 
[138]

Feraizi öğrenin, zira feraiz ilmi dinimizdendir. İlmin yansıdır ve ümmetimden kalkacak ilk ilimdir. Şu halde insanın iki hali vardır: Biri hayat
değeri ise memattır. Hayat hali namaz, zekat gibi hususlarla, ölüm hali ise miras, vasiyet ve benzeri hususlarla ilgilidir. Ashab-ı Kiram (r'anhum)
Feraiz ilmine çok büyük kıymet vererek hem öğrenmiş hem de öğretmişlerdir. Hz. Ömer, feraiz ilmini öğrenin. Zira o dininıizdedir' demiştir.
Sahabi-ler arasında Ali b. Ebi Tali B. Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mesud, Zeyd b. Sabit gibi zatlar {r'anhum) feraiz ilmini iyi bilmekle
şöhretleşmişlerdir. Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Zeyd b. Sabitin Feraiz ilmindeki bilgisine şahitlik etmiş ve onu bu ilminde herkesin önüne geçirerek şöyle
buyurmuştur:

"İçinizde Feraizi en iyi bilen Zeyd b. Sabit 'tir. 
[139]

Hz. Ömer 'Kim Feraiz ilmini öğrenmek istiyorsa Zeyd b. Sabit'e baş vursun.' Demiştir. Zeyd b. Sabit vefat ettiğinde Abdullah b. Ömer şöyle
demistir: "Bugün Medine'nin alimi vefat etti" Tabin'i kiramda bu hususta ashabın izini takip ederek Feraiz ilmine önem verip onu hem öğrenmiş
hem de öğretmişlerdir. Tabiin arasında meşhur olan yedi fakih vardır: Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Kasım b. Muhammed. Harice b. Zeyd
Ebu Bekir b. Hişam, Süleyman b. Yesar, Ubeydullah b. Abdullah b. Mesud, bunlar Medine'nin yedi fakihi olarak bilinmektedir. Bunlann
arkasından da birçok fakih yetişmiştir. Allah hepsinden razı olsun ve geniş cennetlere yerleştirsin. Bizi de onların yolundan gitmeye müyesser



eylesin. Amin, amin, amin. Bi hürmeti taha ve yasin ve selamun alel mürselin velhamdu lillahi Rebbil Alemin.
 
Mirasın Meşruiyetinin Hikmeti
 
1. Miras, insan fıtratını mutmain etmek için meşru kılınmıştır. Zira Allah Teala insanda çocuk sevgisi yaratmıştır. Bunun için insan, çocuğunu
hayatının zineti, neslinin devamı olarak görür ve onun için bütün gücüyle çalışır yorulur. Her türlü zahmete katlanır. Bu çalışma neticesinde hayat
gelişir ve bir çok hayır meydana gelir. Eğer din, mirası haram kıl-saydı, insanın çalışma isteği yok olur, ruhu daralır, hayatı karanr, çalışmasının
anlamsız olduğunu ve çalışmasından sevdiklerinin değil belki sevmediklerinin faydalanacağını düşünerek çalışmaktan vazgeçerdi. Oysa bu durum
fıtrata zıddır. Miras haram kıhnsaydı ve insanlar bu durumda olsalardı, dinin fıtrata aykırı davranarak insanın saadetini yok ettiği söylenirdi.

Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. 
[140]

Nitekim Kur'anm ifade ettiği gibi, kadınlardan, oğullardan, yığın birikmiş altın ve gümüşlerden, salma ve güzel atlardan, hayvanlar ve ekinlerden
meydana gelen arzulara karşı aşırı sevgi beslemek insana güzel gösterilmiştir.
2. Ailede sosyal dayanışmayı güçlendirmek için meşru kılınmıştır. Bunun en etkili sebeplerinden biri de mirastır gardımlaşmadır. Buradaki
malahatlar takdire şayandır.
3. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için meşru kılınmıştır. Miras sayesinde akrabalık bağlan kuvvetlenir. Aralarındaki saygı ve sevgi artar.
 
Feraiz İlminin Gayesi
 
Her mirasçıya terekeden ne kadar pay düşeceğini belirtmektir.
Feraiz ilminin konusu: Terekedir. Terekenin tarifi: Ölen bir kişinin geride terk ettiği mallardan menkul olsun, gayr'ı menkul mallar olsun, bunlann
tümüne tereke denir. Bu eşya ve mallan hak sahiplerine paylaştırmak farzdır. Zekat ve benzeri emirler gibi farzdır. Bunlar Allah'ın ka-nunlandır.
Bu kanunlar hem havassın hem de avamın maslahatını gözetmiştir.
İşte bunlar Allah'ın hududlarıdır. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, Allah o kimseyi (ağaçlarının) altından nehirler akan cennetlere yerleştirir. O
cennetlerde ebedi kalıcıdırlar. Bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder, Allah'ın hududunu (koyduğu yasaları)

çiğnerse, Allah, ebedi kalmak üzere onu cehenneme sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. 
[141]

Allah ve Rasûlü bir işe hüküm verdikleri zaman mü'min erkekle mü'min kadın için kendi işlerinden dolayı Allah'ın ve Rasûlü'nün hükmüne aykırı

olanı seçme hakkı yoktur. "Kim Allah'a ve Rasûlüne isyan ederse şüphesiz o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır. 
[142]

Terekeye bağlı olan hakların bazıları ötekilerinden daha evvel gelir. Bu hakların sıraları şöyledir:
A. Ölen kişinin borçlan alacaklı isterse teçhiz ve tekfinden evvel alacağını tahsil edebilir.
B. Ölen kişinin teçhiz ve tekfin masraflan ölen kişinin teçhiz ve tekfini, vasiyetini yerini getirmeden ve miras paylaşımından evvel gelir. Çünkü
ölünün teçhiz ve tekfini farzdır. Bu hususta israf ve cimrilikten kaçınmak lazım gelir. Ölen kişinin hanımı veya çocuğu ondan birkaç dakika önce
ölürse onlann teçhiz ve tekfin masraflan da terekeden karşılanır. Eğer ölen kişi fakir ise o zaman hayatta iken nafakası kimin üzerine ise teçhiz ve
tekfin masrafları da onun üzerinedir. Bu olmadığı takdirde, o zaman teçhiz ve tekfin masraflan beyt'ul-maldan karşılanır. O da olmazsa teçhiz ve
tekfin masraflan zenginlerden alınarak karşılanır.
C. Ölen kişinin borçlan teçhiz ve tekfinden sonra ödenir. Bu borçlar vasiyetin yerine getirilmesinden ve miras dağıtımından evvel gelir. Bu borçlar
ister adak, kefaret gibi Allah hakkı olsun ister para ve benzeri gibi kul hakkı olsun hüküm değişmez. Fakat Allah hakkı kul hakkından evvel gelir.
D. Ölen kişinin vasiyetleri: Borçlar Ödendikten sonra kalan malın üçte biriyle vasiyetler yerine getirilir. Vasiyet, ümmet'in icmaına göre borçlardan
sonra, miras dağıtımından evvel yerine getirilir.
Kur'an-ı Kerim'de ölünün yaptığı vasiyetten ve borcunun ödenmesinden sonra, buyurularak vasiyetin borçtan evvel zikredilmesi, vasiyetin borçtan
evvel yerine getirilmesi gerektiğine delalet etmez. Belki bu Önemli olduğu için zikri Önce olmuştur. Zira mirasçıların vasiyet konusunda gevşek
davranmaları mümkündür. Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v.) borcun vasiyetten evvel ödenmesine hükmetti, oysa siz kurada vasiyeti borçtan evvel okumaktasınız. 
[143]

 
Miras:
 
Terekeye bağlı olan hakların sonuncusudur. Mirasçılar arasında paylaştırılması lazımdır. Mirası paylaşmanın dört şartı vardır:
A. Mirası bırakan kişinin öldüğünün kesin olarak bilinmesi veya hükmen Ölü olduğuna karar verilmeli veya takdiren ölü olduğuna hükme-
dilmelidir. Bir kişinin tadiren ölümüne hükm etmek şudur: Annesinden ölü doğmuş veya annesi hamile iken öldürülmüş çocuk da ölü olarak
çıkarılmış olursa, çocuğun cinayetten evvel diri olduğuna hükmedilir. Bu da kadını öldürene bir köle vermeyi gerektirir. Bir kişinin hükmen ölü
kabul edilmesi de şudur: Hakimin, kayb olan bir kişinin öldüğüne hükmetmesi, onun kesin olarak ölmesi gibidir.
B. Miras bırakan kişi öldükten sonra mirasçının bir an İçin de olsa hayatta olduğunun kesin olarak bilinmesi lazımdır.
C. Mirasçının, ölen kişiye akrabalık yoluyla mı, nikah yoluyla mı, vela yoluyla mı bağlandığını bilmek gerekir.
D. Mirasa hak kazandıran durumların ayrıntılı olarak bilinmesi lazımdır. Bu kadının bilmesi lazım gelen bir hususdur. Kadı. falan adam mirasçıdır
şeklindeki bir şahitliği kabul etmemeli, mirasçı olduğu söylenen kişinin, ölüyle yakınlık derecesini tam olarak bilmelidir.
 
Mirasın Hükümleri Üçe Ayrılır:
 
a. Miras bırakan kişi: Başkasının kendisinden miras almaya hakkı



olan ölü.
b. Varis: Bu da mirasın sebeplerinden biriyle ölüye bağlanan.
c. Tereke: Ölen kişinin bıraktığı tereke.
 
Mirasın Sebepleri:
 
Sebebin tarifi: Sebebin lügat manası, kendisi vasıtasıyla başka bir şeye yetişmektir. Istılahı manası ise varlığından varlık, yokluğundan ötürü yokluk
de lazım gelen şeydir. Miras kelimesinin tarifi: Miras ve irs kelimeleri aynı manayı ifade ederler. Miras kelimesinin lügat manası 'baki kalan mal
demektir. Mastar manası' bir şeyin bir kavimden başka bir kavme intikal etmesi demektir. Bu varise fiilinin mastarlarıdır. İrs bazen mevrus yani
miras olarak elde edilen şey, manasına da kullanılır. Turas masında da kullanılır. Bunun manası (sözlükte) geri kalan demektir.

"Siz turası (=mirası) helal-haram ayırmadan yer tutarsınız.. 
[144]

 Bulunduğunuz meşairde vakfelerinizi, siz babanız İbrahim'in irs («mirası, adeti,

dininden bir bakiye) üzerinde bulunuyorsunuz. 
[145]

İrs (miras) seri bir haktır ve tecezzi etmeye (parçalanmaya) kabiliyeti vardır. Bu hakkın sahibi öldüğünde, onun hakkı başka hak sahiplerine geçer.
Mirasın sebepleri dörttür.
1. Neseb (soy) vasıtasıyla anne, baba mirasçı oldukları gibi erkek ve kız kardeşler, ana baba bir kardeşlerin çocuklan baba bir olan kardeşlerin
çocukları gibi anne ve baba vasıtasıyla ölüye yakın olanlar da mirasçı olurlar.
2. Nikah sahih olan evlilik akdi demektir. Bu evlilikte cinsi ilişki gerçekleşmese bile eşler birbirleriyle evli sayılırlar. Şu halde ric'i talakla boşanan
ve iddet bekleyen eşler de birbirlerine mirasçı olurlar. Fasid bir nikahla evlenen eşler cinsi ilişkide bulunmuş olsalar da yine birbirlerine mirasçı
olmazlar. Buna göre velisiz yapılan nikah, şahinsiz yapılan nikah ve muta nikahı fasid nikahlardandır. Mirasa sebep olmazlar.
3. Vela, vela: Sözlükte yakınlık anlamına gelir. Burada köle azad etmekten gelen vela kasd edilmektedir. Çünkü bir köleyi azad eden kişi o-nun
velisi olur. Yani köle ile onun arasında vela vardır. Bu, bir asabedir. Sebebi de azad edenin, azad ettiği kişi üzerindeki hakkıdır. Azad eden kişi bu
haktan azad ettiği kişiye bağışladığı nimetten ötürü, azad ettiği köleye ister erkek, ister kadın olsun mirasçı olur. Bir de azad eden kişinin asabe-leri
de azad edilen köleye mirasçı olabilirler.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Vela sebebiyle olan yakınlık, neseb sebebiyle olan yakınlık gibidir 
[146]

 Fakat azad edilen köle, hiçbir durum da azad edenin miraçisı olamaz.
4. İslam'da bir müslüman ölür de yukarıda zikredilen şartlan haiz bir mirasçısı da olmazsa, onun terekesi beytü'1-mala kalır. Bunun delili de bu
hadistir:
Kim bir yük (çocuk, borç) bırakırsa, o bana aittir. Kim mal bırakırsa, o mirasçılarmındır. Ben mirasçısı olmayanın mirasçısıyım ve diyetini de ben

veririm." 
[147]

Yani onun borçlarını öder, diyetini veririm. Hz. Peygamber'in bu mirası şahsi için almadığı maldır. Hz. Peygamber, mirasçısı olmayanın mirasını
alıp onu Müslümanların maslahatı için sarf ederdi. Halife, mirasçısı olmayanın terekesini beyt'ul-mal'a koyabileceği gibi, uygun gördüğü bir kişiye
de verebilir. Fakat beyt'ul-mal önce gelir. Şafii mezhebinin müteah-hir ulaması, mirasçı olmayan kişinin terekesinin beyt'ul-mala devr
edilemeyeceği görüşündedir. Beyt'ul-mal'ın mirasçı olarak kabul edilebilmesi için muntazam olması, yani beytul-mal'da bulunan mallann şer'i
ölçülere uygun olarak sarf edilmesi lazımdır. Oysa bugün beyt'ul mal muntazam değildir. Hatta onun Hz. İsa gelinceye kadar intizama
sokulacağından da ümitsizdirler. Bunun için ölen kişinin terekesinin uzak akrabalara verilmesi ve beyt'ul-mala devr edilmemesi gerektiğini
söylemişlerdir.
Rahabiyye sahibi şöyle diyor:
Mirasın sebebi üçtür: Nikah, vela ve neseb, bunlardan başka mirasın sebebi yoktur. İşte o zaman beyt'ul-mal mirasçı olarak sayılmamıştır. Mirasın
manileri: Sözlükte mani iki şeyin arasına giren duvar, perde gibi engele denir. İstılahi manası ise 'varlığı yokluğu gerektiren' fakat yokluğu ne varlık,
ne de yokluk gerektirmeyen şey demektir. Bunun misali köleliktir. Bir kişide kölelik varsa, köleliğin varlığından Ötürü mirasçılığı olmaması
lazımdır. Fakat kölelik yoksa, mutlaka miras verilmesi ve verilmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. Mirasın manileri üçtür:
1. Köleliğin tüm çeşitleri bu, hükmi bir acizdir. Zira kişi küfrü sebebiyle bu duruma düşmektedir. Zira kafirler savaş esnasında esir düştüklerinde
köle edilirlerdi. Köle hiç kimseye mirasçı olamaz. Zira mirasçı olması halinde aldığı miras efendisinin olacaktır. Oysa efendisi mirası bırakan ki‐
şinin yabancısıdır. Diğer taraftan başkası da köleye mirasçı olamaz. Zira kölenin malı olmaz. Onun malı efendisinindir. Fakat bir kısmı hür, bir
kısmı da köle olsa bu hükümden istisna edilmiştir.
2. Kati, birisini öldüren kişi ister kasden, ister kazaen öldürmüş olsun. Öldürdüğü şahsa mirasçı olamaz. Hatta onun ölümü için emir (hüküm)
vermiş, ölümüne sebep olan bir konuda şahidlik etmiş veya onun aleyhine şahitlik yapanı tesviye etmiş olsa da o kişiye mirasçı olamaz. Zira kati,
nesebi (yakınlığı) keser, yok eder. O kesildimi mirasçılık ortadan kalkar. Bunun için Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

Akrabasını öldüren kişiye (mirastan) bir şey yoktur. 
[148]

Yakınını öldüren katil varis olamaz. Fakat maktul (öldürülen) kişi katile mirasçı olabilir. Örneği çocuk babasını yaralasa, bu yara da babasının
ölümüne sebep olsa, fakat çocuk babasından evvel ölse, babası kendisini öldüren evladına mirasçı olabilir. Zira babayı mirastan engel eden bir şey
yoktur.
3. İslam ve küfür olmak üzere ayrı dinlere mensup olmak. Bir kafir bir müslümana, bir müslüman da bir kafire mirasçı olamaz. Zira aralarındaki
vela kesilmiştir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Müslüman kafire, kafir de müslümana mirasçı olmaz."
İslamdan irtidat eden kişi, hiçbir müslümandan miras alamaz. Hiçbir müslümana kafirden miras alamaz. Kafirin malı, ister mürted olduktan sonra



kazanmış olsun ganimet sayılır ve beyt'ul-mala aktarılır. Kafirler ise dinleri değişik de olsa birbirlerine mirasçı olabilirler. Örneği: bir Hıristiyan bir
Yahudi'ye, bir Yahudi bir Mecusiye, bir Mecusi bîr putpereste mirasçı olabilir. Çünkü o küfür tek bir millettir.

Artık Haktan sonra sapıklıktan başka ne var? O halde nasıl döndürülüyorsunuz?" 
[149]

Fakat fakihler, bu hükümden zimmi kafiri istisna etmişlerdir. Yani zımmı kafirden, harbi kafir de zimmi kafirden miras alamaz. İsterse ikisi de
Yahudi veya Hıristiyan olsun. Zira aralarındaki yakınlık kesilmiştir. Şu halde islamm bütün hükümleri veya bir kısmını kabul etmeyen kimse,
müslüman olan kimsenin mirasından mahrum olduğu gibi, öldüğü takdirde hiçbir müslüman da ona varis olmaz. Bunun için islamm tümüne veya
bir kısmına inanmayan bir evlat müslüman olan babasına veya annesine varis olmaz. Bu zamanda nice komünist ve masun evlat var ki, dinen
mirasta hakkı olmadığı halde kendisine miras bırakılmaktadır.
İcma ile sabittir ki erkek kısmından varis olanlar şu on kısımdır:
1. Ölen kişinin oğlu.
2. Ölen kişinin ne kadar aşağı giderse gitsin, oğlunun oğlu... (torun)
3. Ölen kişinin babası.
4. Ölen kişinin -ne kadar yukarı çıkarsa çıksın- baba tarafında dedesi.
5. Ölen kişinin ana-baba bir veya baba bir veya ana bir kardeşi, her ne kadar payları değişik olsa da Allah Teala kardeşleri mirasçı kılmıştır.
6. Ölen, kişinin ana-baba bir olan kardeşinin oğlu ise zevi'l-erham (uzak akraba) olduğundan miras payı yoktur.
7. Ana-baba bir olan ve baba bir olan amca, anne tarafından olan amca oğlu ise uzak akraba sayıhr.
8. Ana-baba bir olan amcanın ve baba bir olan amcanın oğlu ana tarafından olan amca oğlu uzak akraba sayıldığından mirastan pay alamaz.
9. Ölen kişi kadınsa, onun kocası.
10. Köleyi azad eden efendi ve onun asabeleri. Maddelerdeki sınıflar ayrılırsa on beş sınıf olur. Kadınlardan mirasçı olanlar neseb, nikah ve ve-la
sebebiyle mirasçı olanlar yedi sınıftır.
Maddelerdeki sınıflar aynlırsa o zaman on sınıf olur. Bunları da şöyle sıralayabiliriz:
1. Ölenin kızı.
2. Ölenin -ne kadar aşığı inerse insin kızının kızı.
3. Ölenin annesi.
4. Ölenin -baba veya anne tarafından- nineleri.
5. Kan.
6. Kız kardeş.
7. Mu'tike (bir köleyi azad eden kadın) bir kadın vefat eder. Yukarda zikredilen erkekleri terk ederse, yalnız baba, oğul ve koca varis olur.
Kalanlara ise bir pay yoktur.
Bir erkek ölse yukarıda zikredilen kadınları terk ederse yalnız kız. oğlunun kızı, anne, anne ve baba bir kız ve karı varis olur.
Allah'ın kitabında bildirilen belirli miras paylan şunlardır:
1. Nısıf; Malın yansı: 1/2
2. Rubü: Malın dörtte biri: 1/4
3. Sümün: Malın sekizde biri 1/8.
4. Sülüs: Malın üçte biri: 1/3.
5. Sülüsan: Malın üçte ikisi 2/3.
6. Südüs: Malın altıda biri 1/6.
Buraya kadar zikredilenler faiz meselelerinde üzerinde icma edilendir. Fakat zevi'l-erhamın mirasçı olması hususu feraiz meselelerinde üzerinde
ihtilaf edilen meselelerdendir.
Zevi'l-erham, Kur'anda payı belirlenmemiş mirasçılar olup şu on kişidir:
1. Ananın babası (anadan dede)
2. Miras sisteminde kendisinden kuvvetlisi olunca mirastan düşen her dede ve nine.
3. Kız evladın çocukları (kızdan torunlar)
4. Kız kardeşin çocuklan [yeğenler)
5. Erkek kardeşin kızlan. (erkek kardeşten kız yeğen)
6. Baba ayrı ana bir erkek kardeşin çocuklan.
7. Baba ayrı ana bir amca.
8. Amca ve hala kızlan.
9. Teyzeler.
10. (Bunlar bulunmadığı takdirde) bunlann kan bağı ile yakın olanlar. Maliki ve Şafii bunların varisçi olmamalarına hükmetmiş ve şöyle
demişlerdir: "(Kalan) mal hazinenin malı olur" Ebu Bekir, Ömer, Osman, Zeyd b. Sabit, Zühri, Evzai ve Davud'u Zahiri de bu görüştedirler. Ebu
Ha-nife ve Ahmed b. Hanbel'e göre zevi'l-erham mirasçı olurlar. Hz. Ali, İbn-i Mesud, İbn-i Abbas da bu görüştedirler. Bunların mirasçı olması
(kendilerinden daha kuvvetli olan) diğer pay sahipleri ve asabenin bulunmaması durumundadır. Bunda icma vardır. Said b. Müseyyib'e göre dayı,
kız evlat ile birlikte mirasçı olur. Malik ve Şafii'ye göre vefat eden kimsenin arkasında anası kalmış ise, ana üçte bir alır. Malın geri kalanı
hazinenindir. Kız kalmış ise, kız mirasın da yansını alır. Geri kalanı hazinenindir. Ebu Ha-nife ve Ahmed b. Hanbelilere göre (yukarıdaki durumda)
anne ve kız mirasın tamamını alırlar. Anne üçte birini hakkı olan pay olarak, gerisini reddiye yoluyla alır. Kız da mirasın yansını hakkı olan pay
olarak, gerisini reddiye yoluyla alır. Reddiye Kur'anda bildirilen paylan sahiplerine verdikten sonra artanı, tekrar mirasçılardan bazılanna vermek
suretiyle bir mal taksim yoludur. Hz. Osman, Ali, İbni Abbas ve İbn Mesud'dan sahih olarak (biliniyor ki) onlar zevf erhamı mirasçı kılmıyorlar ve
reddiye yoluyla da onlara miras vermiyorlardı. Bunlardan reddiye hususunda nakledilen ve zevi'l-erhamın mirasçı olmalan hakkındaki söylenen
onlann kavli (hükmü) değil, fiili (uygulamalan) dır. "İbni Hüzeyme ve hafızlardan başkalan bu hususta icma olduğunu iddia etmiştir. Ta'sib'in



(=Asebe'nin) manası sözlükte manası 'baba tarafından gelen akraba' demektir. Bu akrabalara asebe denilmiştir. Zira bunlar ölen kişinin etrafını
çevirenlerdir. Bir şeyin etrafını çeviren tüm şeylere bu isim takılır. Örneğin: Başın etrafını çeviren sarığa asebe denir. Bazılan 'Baba tarafından gelen
akrabalara asabe denilmesinin sebebi, onlann birbirleriyle takviye edilmesidir' demişlerdir. Asa-be'nin İstılahı manası ise tek olduğunda terekenin
hepsini alan, tek olmadığında ise pay sahiplerinden geri kalanların paylarını alan akrabadır. Ancak pay sahipleri paylannı aldıktan sonra geriye bir
şey kalmazsa kendisi sakit olur. Pay sahipleri mirasta öne alınır. Şu halde mirasta asabeler ve pay sahipleri olmak üzere iki sınıf vardır. Pay
sahipleri diğerlerine takdim edilir. Çünkü Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Miras paylarını (Kur'anda bildirilen) sahiplerine veriniz. Bu paylardan geri kalan her hangi bir şey de baba tarafından en yakın olan erkeğe

aittir.
[150]

Terekenin yansını alan kişiler ve onlarda bulunması gereken şartlar şunlardır: Kadın ölürse kocası onun terekesinin yansını alır. Ancak ölen
kansının -ne kendisinden ne bir başkasından- hatta ve hattaki ne zinadan çocuğu olmaması şartıyla malının yansını alabilir. Bunun delili ise şu
ayetür:

Eğer çocukları da yoksa hanımlarınızın bıraktığı malın yarısı (sizindir). 
[151]

1. Veled kelimesi, hem öz oğul, hem de toruna şamil gelmektedir. Çünkü buradaki olan lafız hem hakiki hem de mecazi manada kullanılmıştır.
2. Ölen kişinin kızı: Ölenin kızının terekenin yansını alması için iki şart vardır:
a) Tek kız olmalıdır.
b) Beraberinde onu asabe yapacak kardeşi olmamalıdır. Bu şarta sahip olan bir kız, terekenin yarısını alır. Bunun delili şu ayettir:

"Eğer (kız çocuk) bir tane ise ona (terekenin) yansı düşer.
[152]

3. Ölenin oğlunun kızı üç şartla terekenin yansını alır.
a) Tek olmalıdır.
b) Beraberinde onu asabe yapacak kardeşi olmamalıdır.
c)  Onunla beraber ölen kişinin erkek veya kız çocuğu bulunmamalıdır. Ölen kişinin oğlunun kızı bu şartlara sahip olduğunda icma ile terekenin
yansını alır. Şöyle denmiştir: "Oğlun evladı ister erkek ister kız olsun mirasta babalarının yerine geçebiliyorlar.
4. Ölenin ana-baba bir olan kız kardeşi. Bu da dört şartla terekenin yansını alır:
1) Ölenin oğlu, kızı, oğlunun oğlu veya kızının kızı gibi çocuklan bulunmamalıdır.
2) Ölenin, babası ve dedesi mirasçısı bulunmamalıdır.
3) Tek olmalıdır.
4) Beraberinde onu asabe yapacak kardeşi bulunmamalıdır. Ölenin kız kardeşinin terekenin yansını alacağının delili de şu ayettir:
Eğer bir erkek çocuksuz olarak vefat ederse, yalnız (ana-baba bir veya sadece baba bir olan) bir kız kardeşi varsa ona, bıraktığı malın (terekenin)

yarısı verilir. 
[153]

5. Ölenin baba bir olan kız kardeşi: Ölenin baba bir olan kız kardeşinin terekenin yansını alabilmesi için şu beş şarta sahip olması lazımdır: Bu beş
şartın dördü yukarıda (ana-baba bir olan kız kardeşin şartlarında) geçmiştir. Beşinci şart ise ölenin ana, baba bir erkek veya ana-baba bir kız kardeşi
olmamasıdır. Ölenin baba bir kız kardeşinin bu şartlara sahip olduğunda terekenin yansını alacağının delili, yukarıda ana-baba bir olan kız kardeşin
terekenin yarısını alacağına dair zikrettiği ayettir. Zira ayette geçen kız kardeş, icma-i ulema ile hem ana-baba bir olan, hem de baba bir olan kız
kardeşe delalet eder. Terekenin 1/4 ini alan kişiler ve bunlarda bulunması gereken şartlar: Terekenin 1/4 ini gerekli şartlara sahip olduktan sonra
alan iki sınıf şunlardır:
1. Ölenin kocası: Kocanın, ölen hanımının terekesinin  ini olabilmesi için, ölen hanımının kendisinden veya bir başkasından erkek veya kız çocuğu
olmalı veya erkek çocuğunun evladı olmalıdır. Bunun delili şu ayettir:

"Eğer (hanımlarınızın) çocukları varsa, (bir aktığı terekenin) 1/4 i sizindir." 
[154]

2. Ölenin karısı veya karılan, kocalan çocuksuz olarak öldüğünde terekenin 1/4 ini alırlar. Bunun delilide şu ayettir.

Eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınız malın 1/4'i eşinizdir. 
[155]

Terekenin 1/8 ini alan kişiler ve bunun şartlan ölen kişinin terekesinin 1/8'ini yalnız hanımı veya hanımları alabilir. Bunun şartı da ölen kişinin
erkek veya kız çocuğunun olması veya çocuğunun evladı olmasıdır. Bunun delili de şu ayettir:

Eğer çocuğunuz varsa (bıraktığınız malın) sekizde biri eşinizin-dir. 
[156]

Terekenin 2/3'sini alacak kişiler ve bunun şartlan Terekenin 2/3sini alacak olanlar dört sınıftır. Her sınıfta bir takım şartlan vardır.
1. Ölen kişinin iki veya daha fazla olan kızlannın terekenin 2/3 sini almalanmn şartı onlan asabe yapacak kimsenin, yani ölenin oğlunun olmasıdır.

Bu şarta sahip olan kızların terekenin 2/3 sini alacaklarının delili şu ayettir: "Eğer kız çocukları ikiden fazlaysa terekenin 2/3si onlarındır. 
[157]

Kızlar, iki tane de olsa, ikiden fazla da olsa terekenin 2/3sini alırlar. Hz. Peygamber Sa'dın iki kızına babalannın terekesinin 2/3sini vermiştir.
[158]

2. Ölenin oğlunun iki veya daha fazla kızı varsa bunlar iki şartla malın 2/3isini alırlar.
a) Onlan asabe yapacak bir kardeşleri olmamalıdır.
b) Ölenin erkek veya kız çocuğu olmamalıdır. Ölenin oğlunun iki veya daha fazla olan kızlannın terekenin 2/3'sini alacaklannın delili kıyastır.
Yani ölenin kız torunlan ölenin kızlan kıyas edilmiştir veya bunlar benat kelimesinin kapsamına girerler. Zira bu lafız hem hakiki hem de mecazi
manada kullanılmaktadır.
3. Ölenin ana-baba bir olan iki veya daha fazla kız kardeşi bunlar üç şartla terekenin 2/3'sini alırlar.
a) Onlan asabe yapacak bir kardeşleri olmamalıdır.
b) Ölenin erkek veya kız çocuğu olmamalıdır.



c) Ölenin baba veya dede gibi mirasçısı olmamalıdır. Ölenin ana-baba bir olan iki veya daha fazla kız kardeşlerinin terekenin 2/3'sini alacaklannın
delili şu ayettir.

Eğer kız kardeşler iki ise, onlara, bıraktığı malın 2/3si düşer. 
[159]

4. Ölenin baba bir olan iki veya daha fazla kız kardeşi bunlar da dört şartla terekenin 2/3'sini alırlar: Üç şartı yukanda ana-baba bir olan kız
kardeşler hakkında geçmişti. Dördüncü şart ise ölenin ana-baba bir olan erkek kardeşin veya ana-baba bir olan bir kız kardeşinin olmamasıdır.
Ölenin baba bir olan iki veya daha fazla kız kardeşinin terekenin 2/3sini alacağının delili icmadır. Çünkü icmaya göre söz konusu ayet sadece ana-
baba bir olan kız kardeşler hakkındadır. Ana bir olan kız kardeşler hakkında değildir.
Cabir b. Abdullah şöyle anlatıyor:
Ben hastalanmıştım. Rasûlullah ziyaretime geldiğinde beni baygın vaziyette buldu. Sonra beraberinde Ebu Bekir olduğu halde yaya olarak (tekrar)
bana geldiler. Rasûlullah abdest aldı ve abdestinin suyundan (bir miktar) benim başıma döktü. Hemen ayıldim. Sonra "Ey Allah'ın Rasûlü! Malım
hakkında ne karar vereyim veya servetimi ne yapayım?' dedim. Bana hiç cevap vermedi."
Cabir'in dokuz tane kız kardeşi vardı. Nihayet miras ayeti denilen şu ayet nazil oldu:
Senden (kelale hakkında) fetva isterler. Onlara de ki: 'Allah size kelale hakkında Fetva veriyor: Eğer bir erkek, çocuksuz olarak vefat ederse yalnız
(an a-baba bir veya sadece baba bir olan) bir kız kardeş varsa, ona bıraktığın malı yarısı verilir. Kız kardeşi çocuksuz ölürse erkek kardeş onun
mirasçısı olur. (Malın hepsini alır) Eğer kız kardeşleri iki tane ise, onlara, bıraktığı malın 2/3 si düşer. Eğer erkek ve kız kardeşler mirası kalmış ise,

erkek kadının iki hissesi kadar alır. Allah sapıtmamanız için size hükümleri açıklıyor. Allah her şeyi bilendir. 
[160]

Cabir b. Abdullah bu ayet benim hakkımda nazil oldu demiştir. 
[161]

Terekenin 1/3 ini alacak olanlar ve bunun şartlan terekenin l/3ini alacak olanlar iki sınıftır:
1. Ölenin annesi: Ölenin annesi iki şartla terekenin 1/3'ini sahip olur:
a) Ölen kişinin erkek veya kız çocuğu olmamalı, erkek veya kız çocuğa torunlar da dahildir.
b) Ölenin ana-baba bir veya baba bir veya ana bir kardeşi olmamalıdır. Ölenin annesinin, zikredilen şartlara sahip olduğunda terekenin 1/31-ni
alacağının delili şu ayettir:

"Eğer (ölenin öz) çocuğu yoksa ve ana-baba mirasçı olursa annesine 1/3 vardır. 
[162]

2. Ölenin birden fazla olan ana bir kardeşleri ölenin birden fazla olan bir kardeşleri ister erkek, ister kız olsun terekenin l/3ini eşit şekilde
paylaşırlar. Burada erkek ile kız arasında fark yoktur. Ölenin birden fazla olan ana bir kardeşlerinin terekenin, 1/3'ini alabilmeleri için şu şartların
bulunması lazımdır:
a) Ölenin oğlu, kızı, oğlunun oğlu, oğlunun kızı gibi bir mirasçısı olmamalıdır.
b) Ölenin baba ve dede gibi mirasçısı olacak kimseyi olmamalıdır. Ölenin birden fazla olan ana bir kardeşlerinin, terekenin 1/3'ini alacaklarının
delili şu ayettir.
Eğer kardeşler birden fazla iseler, zarara uğratma kasdı olmaksızın yapılan vasiyet veya borçtan sonra üçte birinde ortak olurlar. Bütün bunlar

Allah'tan birer emirdir. 
[163]

Ayette geçen 1/3'inde ortaktırlar ibaresinin zahirinden, 1/3'in aralarında eşit bir şekilde paylaştırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ölenin kardeşleri
bulunduğu halde dede bazen terekenin 1/3'ini alır. Bunun delili ise inşallah ilerde gelir. Terekenin 1/6 ini alacak olanlar ve bunun şartları.
Terekenin 1/6'ini olacak olanlar yedi sınıftır ve her birinin şartlan da vardır.
1. Ölenin babası ölenin oğlu veya kızı veya oğlunun oğlu veya oğlunun kızı gibi mirasçıları olduğunda terekenin 1/6'ini alır. Eğer pay
sahiplerinden bir şey artarsa onun tamamını alır. Bu hususun- Allah'ın izniyle ileride açıklamasını yapacağız.
2. Ölenin annesi iki şartla terekenin l/6ini alır: Ölenin varis olacak dalı (çocukları veya torunları) olmalıdır. (Bunu daha öncede belirtmiştir.) Ölenin
kardeşleri olmalıdır. Ölenin annesi ile babasının- zikredilen şartlar olduğunda terekenin l/6ini alacaklarının delili şu ayettir:

(Ölenin ana ve babasından her birinde eğer ölenin çocuğu varsa, terekenin 1/6İ vardır. 
[164]

Annenin terekenin 1/6'ini alabilmesinin şartlarından biri de şu ayette zikredilmiştir:

Eğer (ölenin) kardeşleri varsa, terekenin 1/6'i annesinindir. 
[165]

3. Ölenin baba tarafından dedesi şu şartla terekenin 1/6 ine sahip olur.
a) Ölenin çocuğu olmalıdır.
b) Ölenin babası olmamalıdır.
Zira baba olursa dedeyi mirastan mahrum eder. Dedenin terekenin 1/6 ini alacağının delili, icmadır. Ölenin ana ve babasından her birine eğer ölenin

çocuğu varsa, terekenin l/6i vardır. 
[166]

 ayetidir. Zira bazen dedeye de 1/6 verilir.
4. Ölenin ninesi veya nineleri. Nine ister baba ister ana tarafından olsun bir şartla terekenin l/6ini alır. O şart ise nine ile beraber ölenin annesinin
bulunmamasıdır. Eğer birisi ölürde nineleri (babasının annesi ve annesinin annesi) hayatta olursa terekenin l/6ini eşit şekilde paylaşırlar. Ancak
baba tarafından olan nine oğlu (ölenin babası) hayattayken mirastan pay alamaz zira ölüye bir vasıta İle bağlanan kişi o vasıta ortada oldukça
mirastan mahrum kalır! Kaidesi vardır ölenin ninesinin veya ninelerinin şartlar bulunduğunda terekenin 1/6 ini alacakların delili şu hadistir:
Hz. Peygamber (ölenin) iki ninesine terekenin l/6ini verdi. "Kabise b. Züeybe şöyle rivayet etmektedir: "Bir nine Ebu Bekir'e gelerek ondan
mirasım istedi. Ebu Bekir ona 'Allah'ın kitabı'nda sana hiçbir hisse yoktur, Rasulullah'ın sünnetinde de sana hiçbir hisse yok. Maamafih sen dönde
ben (meseleyi) bazı kişilerden soruşturayım dedi. Ebu Bekir (meseleyi) bazılarına sorunca Muğire b. Şube 'Rasulullah'ın yanında bulundum.
Nineye 1/6 hisse verdi' dedi. Ebu Bekir 'Seninle beraber (bunu duyan) başkası var mı? diye sordu. Bunun üzerine Muhammed b. Meseleme ayağa
kalkarak Müğire b. Şube'nin sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine nineye terekeden 1/6 hisse verdi. Sonra başka bir nine, Ömer b. Hattabb'a gelerek



ondan mirasını istedi. Hz. Ömer ona şöyle dedi: "Allah'ın kitabında sana hiçbir hisse yok. Fakat (senin alacağın) işte o altıda birdir. Eğer ikiniz bir

araya gelirseniz aranızda müşterektir ve hanginiz tek başına bulunursa onundur. 
[167]

Evet Alimler, bir nineye 1/6 hisse verileceği, eğer nine iki tane olursa 1/6 hissenin ikisine paylaştırılacağı hususunda icma etmişlerdir.
5. Ölenin oğlunun kızı veya kızları: Üç şart olduğundan terekenin l/6ini alırlar.
a) Ölen kişinin oğlunun kızı veya kızları, ölenin kızıyla beraber olmalıdır. (Ölen kişinin kızı olmamalıdır.)
b) Ölen kişinin erkek çocuğu olmamalıdır.
c) Ölen kişinin oğlunun kızını veya kızlarını asabe yapacak biri. Örneğin: Oğlunun oğlu olmamalıdır. Bu şartlar bulunduğunda oğlunun kızı veya
kızları terekenin l/6ini alırlar. Rivayet edildiğine göre;
Mesele İbn Mesud'a sorulup, Ebu Musa'nın cevabı ve onun tarafından gönderildiği haberi verilince. Abdullah b. Mesud Eğer ben oğlumun kızını
mirastan mahrum edersem, elbette dalalete düşmüş olurum. Hidayete erenlerden olmam! (diye bir mukaddime ile söze başlayıp şöyle devam etti)
Bu meselede ben peygamberin hükmettiği şekilde hükmederim, (ki o-da şudur): Ölünün kızı terk edenin yansını alır. Oğlunun kızına (üçte iki payını

tamamlamak üzere) altıda bir, kalan hisse (1,3) de kız kardeşin payı olur. 
[168]

Zira ölenin varisleri, iki veya daha fazla kızı ise, malın üçte ikisini alırlar. Tek kızı ise yarısını alır. Beraberinde oğlunun kızı veya kızları olursa,
altıda birini alır ve bu da öz kızların aldıkları üçte iki hissesini tamamlanıp denkleştirilmesi demektir.
6. Ölen kişinin baba bir olan bir veya daha fazla kız kardeşleri, şu şartlarla mirasın altı da birini alır.
a) Ölenin çocuk ve torunlarının olmaması.
b) Ölenin baba ve baba bir babasının babası olan dedesinin bulunmaması.
c) Ana baba bir erkek kardeşi bulunmaması.
d) Ölen kişinin ana baba bir olan bir kız kardeşi bulunmamalıdır.
e)  Ölen kişinin baba bir olan erkek bir kardeşi bulunmamalıdır. Bu şartlar bulunduğunda ölen kişinin baba bir olan bir veya daha fazla kız
kardeşleri terekenin l/6ini alırlar. Bu hükmün delili icma ve kıyastır. Ölen kişinin tek kızıyla beraber, oğlunun kızlarının da miras almalarına kıyas
edilmiştir.
7. Ölen kişinin ana bir erkek veya kız kardeşinin terekeden 1/6 hisse alabilmeleri için şu iki şartın olması lazımdır:
a) Ölen kişinin, ana bir erkek veya kız kardeşini hacb edecek bir yakını olmamalıdır.
b) Ölen kişinin ana bir erkek veya kız kardeşi tek olmalıdır. Eğer birden fazla -iki, üç, dört- olursa, daha önce de belli ettiğimiz gibi terekenin l/3ini
alırlar. Bunun delili de şu ayettir:
Eğer ölen erkek veya kadının, evladı, ana babası ve başka mi rasçısı bulunmuyor; yalnız ana bir, tek erkek ve tek kız kardeşi varsa, her birine altıda

bir düşer.
[169]

Kalan sülüsü (üçte biri) hak edenler: Hisse sahibi payını aldıktan sonra, mirasın kalan miktarın üçte birini hak eden varisler iki çeşittir:
1. Anne: Bu da Hz. Ömer'in hüküm verdiği ve "Ömeriyyeteyn" yani Ömer'in iki meselesi adını taşıyan iki meselede olur. Hz. Ömer bu iki
meselede, anneye kalan üçte bir payı vermiş ve ashabın çoğu bu hükmü onaylamışlardır. Bu iki mesele şunlardır:
a. Koca, anne, baba,
b. Karı, anne, baba.
Birinci meselede 'koca mirasın yansını' anne kalanın üçte birini ve baba kalanın hepsini alır. Örneği: Miras 6 dirhem olursa: koca 3, anne 1 ve baba
2 dirhem alır.
İkinci meselede; Kan dörtte biri, anne kalanın üçte birini ve baba kalanın tümünü alır. Örneğin: Miras 12 dirhem olursa, kan 3, Anne 3 ve baba 6
dirhem alır. Bu şekilde anne, birinci meselede altıda biri ve ikinci meselede dörtte biri almış olur. Ancak fıkıh alimleri; Kur'an-ı Kerime uyum
sağlayıp saygı göstermek üzere annenin bu iki meseledeki payına, "kalanın üçte biri" tabirini kullanmış. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

Ölenin çocuğu yoksa, ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. 
[170]

Bu iki meselede anaya mirasın tümünden değil de, kalan üçte birinden verilmesinin hikmeti: Eğer anaya mirasın tümünün üçte biri verilmiş olsaydı
birinci meselede babadan üstün kılınması lazım gelirdi. Çünkü mirasın üçte biri iki lira 'baba ise bir lira almış olur. İkinci meselede baba ne kadar
anadan biraz fazla alıyorsa da zira anne mirasın üçte biri olan dört lirayı 'baba da kalan beş lirayı almış olur ki' her iki meselede şer'i şerifin
taksimatına uygun düşmemektedir. Zira malumdur ki şeriatta erkek ve kadın mirasçılann yakınlık derecesi eşit olduğu halde, mirasta kadına
erkeğin yanm hissesi kadar verilir örneğin: Ölenin kızı ile oğlu 'erkek ile kız kardeşi beraber bulundukları zaman' kadın erkeğin yan hissesi kadar
alır. İşte buna binaen ve bu kaideye uygun olarak yürütmek üzere Hz. Ömer (r.a.) in hüküm verdiği gibi "anaya kalanın üçte biri verildi' Babanın
babası olan dede: Bu dede bazı hallerde yani ana baba bir veya baba bir olan ölenin erkek ve kız kardeşleriyle beraber bulunduğu zaman, kalanın
üçte birini alır. Zira bu pay, dede için daha iyidir. İnşallah ileride bu meselenin izahatı yapılacaktır. Ölenin annesinin, terekeden artan malın l/3ini
alması ömeriyeteyn ve ğareviyyeteyn isimli iki meselede olur. Bu iki meseleye umeriyyeteyn denmesinin sebebi Hz. Ömer'in terekeden artan malın
1/31-ni Ölenin annesine vermiş olmasıdır. Buna ğareviyyeyn denmesinin sebebi ise bu mesele el-Ager denilen yıldız gibi parlak ve meşhur
olmuştur.
 
Asabe Yoluyla Pay ve Hisse:
 
Asebe kelimesi çoğuldur. Tekili ise asibdir. Fakat fakihler çoğul olan asabe kelimesini tekil yerine kullanmışlardır. Zira asebe, tek başına
bulunduğu zaman terekenin hepsini alır. Pay sahipleriyle beraber bulunursa, o zaman pay sahiplerinin paylarından geri kalanı alırlar. Asebe olan
varisler, baba tarafından erkek akrabalardır. Yakınlık sırasına göre şunlardır: Oğul, oğlun oğlu, baba, dede, ana-baba bir kardeş, baba bir kardeş,
ana-baba bir kardeş oğlu, baba bir kardeş oğlu, ana-baba bir amca, baba bir amca, ana-baba bir amca oğlu, baba bir amca oğludur. Şu halde bunlann
her biri asabelik yoluyla pay alır. Fakat baba ve dede gibi bir kısmı, bazen de farz yani muayyen edilmiş paya varis olur. Asabelik yoluyla varis



olmanın meşruiyetin delili ise, hem Kur'an-ı Kerim ile hem sünnet-i seniyye ile sabittir.
Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur:
Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında, erkeğe kadın payının iki misli kadarını tavsiye eder.
Başka bir ayette ise şöyledir:

Eğer varisler erkek ve kadın kardeşler olursa, erkeğe iki kadının hissesi kadar verilir. 
[171]

 diye buyurmuştur.
Görülüyor ki her iki ayet: Oğul ve kardeşin asabelik ile varis olduklarım ve her birinin de kız kardeşini miras alma hususunda asabe kıldığını
açıklamıştır. Hadisde delil ise şöyledir: Bu hadisin manası şöyledir:
Ölenin her yakın erkek akrabasının asabe olduğunu isbat etmekte ve asabe olan varisler çok olduğu hallerde, ölene en yakın olan kimseye mirasta
öncelik verilmesine açıklık getirmektedir. Miras taksiminde babayı, hem farz sahipleri ve hem de asabeler arasında zikrettik. Bunun sebebi mirasta
iki hakkı vardır ve her ikinin hakkı şöyledir:
1.Yalnız asebelik ile varis olması, ölenin erkek ve kız çocuğu veya torunları olmazsa, baba asabelik ile varis olur. Yani hisse sahipleri paylarını
aldıktan sonra kalanı alır. Çünkü Allah'u Teala şöyle buyurmuştur:

"Ölenin çocuğu yoksa ana babası ona varis olursa, anasına üçte bir düşer. 
[172]

Şu halde kalanı babasımndır. Zira Kur'an-ı Kerim bu halde, ananın hissesini belli etmiş. Fakat babanın hissesini belli etmemiştir. Bunun için, ananın
payından sonra baba asabe ile kalanı alır.
2. Yalnız farz ile varis olması: Ölenin oğlu ve oğlunun oğlu olursa, baba farz ile yani muayyen hisse ile varis olur.
Zira Allah şöyle buyurmaktadır:

Ölenin çocuğu varsa, bıraktığı ana babasının her birine altıda bir hisse vardır. 
[173]

3. Hem farz ve hem de asabe ile varis olması: Bu da babanın beraberinde; ölenin kızı veya oğlunun kızı ya da birkaç kızı olursa, baba önce farz
hissesi ile mirasın altıda birini alır. Farz sahipleri hisselerini aldıktan sonra bir şey artarsa, onu da asabelik ile alır. Mirasta dedenin halleri tıpkı baba
gibi miras taksiminde dedeyi de farz sahipleri ve asabeler arasında zikrettik. Şu halde; dede için de babanın halleri geçerlidir. Şu halde dedede baba
gibi, hem farz ile hem de asabe ile de varis olur. Fakat üç yerde dedenin mirası, babanınkinden farklıdır.
1. Baba, kendi annesini mirastan hacb eder. Dede ise bu anneyi hacb etmez. Şöyle ki ölenin babası ve bu babanın annesi olan ninesi olursa, bu nine
baba ile mirastan hacb ve alıkonulur. Fakat dede bunu mirastan hacb ve alıkoymaz.
2. Dede ile beraber, ölenin ana baba bir veya baba bir erkek ve kız kardeşleri olursa; Baba bunların tümünü mirastan hacb (alıkoyar) eder. Dede ise,
bunları mirasta ortak eder.
3. Hz. Ömer (r.a.)in meselesinde; eğer bu iki meselede babanın yerinde dede olmuş olsaydı. Anne kalanın üçte birini değil de mirasın hepsinden
üçte birini alırdı.
 
Zevil-Erham'ın Mirası
 
Farz ve asabe yoluyla varis olmayan her akrabaya zevil-erham denir. Şartları: Zevi'l-erhamın varis olabilmesinin şartları şunlardır:
a. Ölenin, farz veya asabe ile karı veya kocadan başka bir varisinin bulunmaması: Eğer ölenin, Farz sahibi veya asabelerinden varisi olursa; bunlar
farz, asabelik ve red yani iade yoluyla mirasın hepsini alır. Zevil-erham hiçbir pay alamaz. Ölenin varisi, yalnız karı ve koca olursa, o zaman, zevi'l
erhamın mirasına mani olamaz. Şu halde karı ve koca paylarını aldıktan sonra kalanı, ölüye yakınlığına göre zevi'I-erhama verilir.
b. Beytü'l-malm muntazam olmaması: Eğer İslama göre malı meşru yerlere harcıyorsa olursa, o zaman zevi'l-erhamı mirastan alıkoyar. Bunun gibi
Beytul mal İslama göre idare edilirse, o zaman farz sahipleri hisselerini aldıktan sonra, geri kalan malın miktan farz sahiplerine verilmez. Bey-tu'l
mala verilir. Bunun delilini; imam Şafii (r.a.) Kur'an ve Sünnete dayanarak şöyle demiştir: Zira Kur1 anda ve sünnette zevü-erhamm hissesi
yoktur. Eğer onlann hisseleri olsaydı yüce Allah ve Rasulü bunu beyan ederlerdi. Fakat Şafii alimlerinden sonraki müçtehidler: Hicri 4. asırdan
sonra Beytü'l-malm muntazam bulunmaması ve İslama göre meşru yerlere sarf edilmemesi için, zevi'l-erhamın mirasçı olacağı hususunda fetva
vermişlerdir. Zira ölenin malının akrabalarına verilmesi, hak sahibi olmayanlara verilmesinden daha uygundur.
Zevfl-erhamın sınıflarını dört sınıfta beyan etmek mümkündür.
1. Hala çocukları ve bunların vasıtasıyla ölüye bağlı olan akrabalarıdır.
2. Kızların çocukları ve oğlun kızlarının evlatları.
3. Annenin babası olan dede ve hunun babası... Annenin annesi olan nine ve bu ninenin annesi.
4. Ölenin dede ve ninelerine nesebli olanlar. Bunlar da;
a) Bütün dayılar, teyzeler ve bunların çocukları,
b) Ana bir amcalar, bütün amca kızları ve halaları.
 
Miras Alma Keyfiyeti
 
Zevil-erhamdan tek mirasçı olursa, örneği; ölenin yalnız kızının kızı olursa, o, bütün mirası alır. Eğer zevi'l-erhamdan birden fazla mirasçı olursa,
aşağıdaki usullerine göre miras alırlar:
 
1. Zevi'l-Erhamın Miras Hissesindeki Derecesi:
 
Zevfl-erhamm her biri (dayı ve teyzeler, ana bir amca ve tüm halalar hariç) ölüye nesebi bağlı olan varisin yerine konulur. Örneği: kızın çocukları,
anaları yerine ve kardeşin kızı da babasının yerine konulur. Kim, kimin yerine konulursa, o şahsın alacağını alır. Şu halde: Öz kızın alacağını, onun
kızı da alır ve kardeşin alacağını onun kızın da alır vs. ancak dayı ve teyzeler, ölenin annesi gibi kabul edilir. Annenin alacağını alırlar. Ana bir



amca ve halalara gelince, ölenin babası gibi kabul edilir. Babasının aldığını alırlar.
 
2. Ölüye Değil, Varise En Yakın Olana Öncelik Verilir:
 
Zevi'l-erhamın her biri yukarıdaki şekilde, ölüye bağlı olan varisin yerine konulduktan sonra, bu ölünün varisine en yakın olana öncelik verilir.
Ölüye yakınlığına bakılmaz. Örneği: Ölenin kız evladının kızının kızı ve oğlunun oğlu (torununun) kızının kızı olursa, bütün mal ikinciye yani
oğlunun oğluna ve kızının kızına verilir. Birincisi olan kızın kızının kızı ölüye daha yakın olduğu halde ona verilmez. Zira ikincisi varise daha
yakın -kendisi ile ölenin arasında varis olmayan bir kimse (aralarındaki veraset bağında kopukluk) yoktur. Oysa birinci ile ölenin arasında
bulunanlardan biri yani kızın kızı varis değildir.
 
3. Zevi'l-Erhamların Varise Yakınlığı Eşit İse;
 
Ölen, sanki bunları varis bırakmış gibi kabul edilir ve mirası aralarındaki derecelerine göre taksim edilir. Bu arada hacbe uğrayanlara bir şey
verilmez.
Örneğin:
Annenin babası olan dede ana baba bir kız kardeşinin
Ana baba bir kız kardeşin baba bir kız kardeşin bunun izahı detaylı olarak şöyledir:
1. Dedeye 1/6 payı verilir. Zira ölenin annesinin yerine geçmektedir.
2. Ana bir iki kardeşin iki kızma 1/3 pay onundur. Zira ana bir ana bir iki kız kardeşin yerine geçmektedir.
3. Ana baba bir kız kardeşin kızına 1/2 pay onundur. Zira ana baba bir kız kardeşin yerine geçmektedir.
4. Baba bir kız kardeşin kızına 1/6 pay onundur. Çünkü baba bir kardeşin yerini alır.                                         
Bu şekilde zevi'l-erhamın dereceleri düzenlenir ve payları bu usule göre verilir. Zinadani olan çocuğun durumu meşru olmayan cinsi ilişkide-ni
doğan çocuğun nesebi; Fakihlerin ittifakıyla ana tarafından o çocuğun nesebi sabittir. Fakat baba tarafından nesebi kesin olarak sabit olmaz. Yani
zaninin oğlu değildir. Zira islami ölçülere göre böyle bir ilişkiyi meşru olarak kabul etmediği gibi zaninin yani babanın akrabası arasında da varis
olamaz. Fakat anne tarafından cumhur fakihlere göre aralarında mi-rasçılık meydana gelir. Aynı zamanda zinada meydana gelen çocuğu ölünce,
annesi ve akrabaları da çocuğa varis olduğu gibi, çocuk da, annesinden ve onun akrabalarından miras alır. Zira nesebi annesiyle ihtilafsız olarak
sabittir. Şu halde çocuk anadan bir parça olduğu için, bu parça veraseti kabul eder. Gebe halindeki olan çocuğun mirası: Ölen bir kimsenin ana
kamında çocuğu varsa, bunun payı da hesaba katılmaktadır. Diri veya ölü olarak dünyaya gelip, durumu belli oluncaya kadar, mirastan onun payı
bırakılır. Bu arada diğer varislere kesin olarak düşen en az payları verilir. Geri kalan da bu çocuğun durum; kız mı, erkek mi, ölü mü, diri mi olduğu
belli oluncaya kadar bekletilir. Örneği: Ölen bir kimsenin hamile bir karısı olursa, hamile olmadığı veya çocuk ölü olarak doğduğu takdirde,
kendisine mirastan dörtte bir hisse vardır. Çocuk ister kız ister, erkek olsun, diri olarak doğarsa, o zaman sekizde bir pay alır. Mirastan kalan
tereke ise, doğum yapılıncaya kadar durdurulur. Eğer doğan çocuk erkek °lsa, o zaman anası sekizde bir, payını aldıktan sonra, çocuk asabe
yoluyla kalanın hepsini alır. Eğer çocuk kız olsa, mirasın yansını ve anası da sekizde birini alır. Aynı zamanda kalanı da kız çocuğuna iade edilir.
Eğer Çocuk ana karnında ölür veya ölü olarak doğarsa, mirastan o çocuk hiçbir Şey alamaz. Zira pay almak için diri olarak doğması şarttır. Eğer
başka çocuğu olmazsa bu çocuk da Ölü olarak meydan gelse. O zaman en çok parasını alan mirasın dörtte bir hissesini alır. Mirastan kalan, beyt'1-
mal muntazam olmadığı takdirde, zevi'l-erhama verilir. Boğulan, deprem ve benzerin de mirası birbirine varis olan birden fazla kişi; savaş yangın
deprem ve boğulma gibi toplu afetlerde beraber ölürse ve hangisinin daha evvel öldüğü bilinmezse, o zaman birbirine varis olmazlar. Aralarında
sanki akrabalık olmamak gibi, mirasta yabancı muamelesine tabi tutulurlar. Bu durumda her birinin varisleri kendisinden miras alacağı kişinin
ölümünden sonra hayatta bulunmasıdır. Halbuki böyle toplu felaketlerde, ölende de bu şart bulunmaz. Örneği: ana baba bir olan, iki kardeş
boğularak ya da enkaz altında kalarak ölür ve kimin daha önce öldüğü bilinmezse;
a) Kan, kız ve amca bırakırsa,
b) İki kız ve aynı amcayı bırakırsa, bu iki kardeş birbirinden miras alamaz. Birinci meselede kardeşin malı şöyle taksim edilir. Karısına malının
sekizde biri, kızına yarısı ve kalanı amcasına verilir. İkinci meselede; i-ki kıza malın üçte ikisi ve kalanı da amcaya verilir. Kayıp olan kimsenin
mirası: Uzun bir zamanda kayb olan ve ondan hiçbir haber alınmayan;, Ölümü, diri mi vaziyeti bilinmeyen kimsenin kendisine bağlı haller
yönünden çeşitli hükümler vardır. Bunları gelecek şekilde izahatı yapılabilir.
 
1. Kendi Malı Yönünden:
 
Kayb olmadan evvel onun malı varsa veya kayb olduğu zaman kazandığı var ise, öldüğüne bir işareti ve delili olmadıkça veya hayatta kalmasının
imkansız olduğu beyyinesi kuvvetlendirecek kadar uzun bir zaman geçmedikçe, o zaman hiçbir şey malından taksim edilemez. Bu müddet de,
belirli bir zaman olarak tahdid edilmiş değildir. Bu şekildeki olan durumunu kadı yani hakim içtihad yapar ve içtihad yoluyla öldüğüne dair
hükmeder. Bu hüküm ve içtihad yoluyla öldüğüne dair hüküm verir. Bu hükümden evvel, kayıp olan kimsenin malından hiçbir şekilde tasarruf
edilmez. Kadı öldüğüne hüküm verdiği veya öldüğüne dair kesin bir delil ulaştığı andan itibaren, malı kendisine varis olanlara verilir. Bu hüküm
veya ele geçen delilden evvel, akrabalarından ölenlere miras verilmez.
 
2. Alacağı Miras Yönünden;
 
Kayıp olan bir kimse, öldüğüne dair bir delil veya zamanın geçmesiyle öldüğüne dair bir delil veya zamanın geçmesiyle öldüğüne dair bir delil
veya zamanın geçmesiyle öldüğüne dair kadının hükmü olmadıkça hayatta olduğu kabul edilir. Mirastaki tüm payları durumu belli oluncaya kadar
payı durdurulur. Mesela: Ölenin oğlunun kızı ve iki kızı ve kayıp oğlunun oğlu olursa; o zaman her iki kızma mirasın üçte ikisi verilir. Kalan üçte



biri de, durum belli oluncaya kadar durdurulur. Ölenin amcası ve kayıp oğlu olursa; o zaman amcaya bir şey verilmez. Zira kayıp olmuş oğlan
hayatta olursa, amcayı sakıt eder. Bu ikinci meselede birinci mesele gibi durdurulur. Ölenin karısı ve iki oğlu olursa, onlardan birisi kayıp olursa;
karısı hissesi olan sekizde bir payı alır. Zira kayıp olan oğul ister hayatta olsun ister mematta olsun payı bu kadardır. Tebdil olamaz. Kadın kendi
hissesini aldıktan sonra, kalan diğer malın yansını oğlu alır ve öteki yansı da kayıp oğluna durdurulur.
 
3. Karısı Yönünden:
 
Kayıp olan bir erkeğin kansı: Şu halde o erkeğin ölümü kesinlikle bilinmezse o kadın evlenemez. Zira ölümü kesinleşmedikçe, hayatta olmasından
başka bir şeye akla gelmez. Çünkü onun hayatı memattan daha asıldır.
İmam-ı Şafii (r.a.) Hz. Ali (r.a.)'dan şu şekilde rivayet etmiştir:
Kayb olanın kansı müptela olmuş., sabretsin ve kendisine ölüm haberi gelmedikçe evlenmesin" bunun gibi olan sözler, bekletilmek üzere bu çeşit
hadiseler için söylenir.
Hacb kelimesinin tarifi: Hacb sözlükte men etmektir. Bunun için padişahın, hakimin, generalin koruyucusuna hacib denilmektedir. Hacb edilen ise

men edilmiş' demektir. "Hayır Hayır! Elbette ki onlar o gün Rab-lerinden hicabda kalacaklar (men edilecekler).
[174]

Hacbin ıstılahi manası ise, ölen kişinin en yakın akrabasının, diğer akrabayı tamamen veya kısmen mirastan mahrum etmesi/men etmesidir.
Mirastan kısmen men etmek/mahrum etmek, öteki mirasçının payını azaltmaktır. Bu tarife binaen mirasçı olmayan bir kişinin mirastan, men
edilmesine istılahen hacb denilmez. Hacbin kısımlan Hacb iki kısma aynlir: Birincisi, sıfatlarla hacb etmektik. Mirasçı olan bir kişinin, kendisinde
bulunan bir sıfattan dolayı mirastan men edilmesidir. Bu sıfatları mirasın manileri bölümünde zikretmiştir. Bunlar kölelik, kati, küfür ve irtidat'tır.
Bu sıfatlarla hacbedilene mahrum denir. İkincisi ise şahıslarla hacb etmek mirasın tamamından veya bir kısımdan menetmek, ölenin en yakının
daha uzak olanı mirastan mahrum etmesidir. Şahıslarla olan hacb, hacb-ı hirman (tamamen mahrum etmek) ve hacb-ı noksan (kısmen payını
azaltmak) olmak üzere iki kısımdır:
a) Hacb-ı hirman, kişinin mirastan kamilen men edilmesidir. Örneği: Ölen kişinin bir oğlu, on tane de torunu olsa, bir evlad on torunu mirasın
tamamından men eder.
b) Hacb-ı Noksan (Mirastaki payı küçültmek) kişinin mirastaki hissesini azaltmak demektir. Örneği: Ölen kadının çocuğu varsa, kocasının hissesi
malın yarısı yerine, dörtte bire iner. Hacb-ı Hirman ile hacb olmayan kişiler mirasçılardan baba, anne, oğul, kız. Eğer ölen kadın ise kocası, ölen
erkek ise karısı dışındakiler hacb-ı hirman ile hacb olunabilirler. Sayıları altı sınıf olan ise hacb-ı hirman iler hacb olunamazlar.
Hacb-ı hirman ile hacbb olunan kişilerin teker teker açıklayalım.
1) Dede, Ölen kişinin babası hayatta ise mirastan tamamen mahrum edilir. Bu dede hangi tarafta mirasçı olursa hüküm değişmez. Zira baba, ölen
kişiye dededen daha yakındır. Birde dede ölen kişiye baba vasıtasıyla bağlanır. Bu vasıta ile de hacb olunur.
2) Ölen kişinin annesi hayatta ise, ninesini hacb eder. Bu ninenin hangi taraftan olmasının farkı yoktur. Şu halde ölenin hem babası, hem de annesi
hayatta olursa, nineleri hacb ederler.
 
4. Babanın Ninesi:
 
Ölen kişinin anne tarafından ninesi (babaanne) kalırsa, anne tarafından olan nine, babanın ninesini hacb eder. Zira anne tarafından olan nine
babanın ninesinden ölüye daha yakındır. Bunun için anne tarafından olan nine terekenin 1/6'ını alır. Zira onun yakınlığı iki cihetten daha yakındır.
a) Derece itibanyla daha yakındır.
b) Anne bakımından da daha yakındır.
Anne asıldır (köktür) nineler ise annenin dallan mesabesindedir. Fakat ölen kişinin baba tarafından ninesiyle, anne tarafından ninesi kalırsa,
babanın annesi daha yakındır. Ancak Şafii mezhebinin meşhur görüşüne göre babanın annesi, annenin annesini hacb etmez. Terekenin altıda birine
ortak olurlar. Zira ölenin babası bile, annenin annesini hacb etmez. Öyle ise baba vasıtasıyla ölen kişiye bağlanan nine, annenin annesini men etmez.
Ölen kişinin çocukları, ister erkek, ister kız olsun torunlarını alıkoyar. Zira torunlar ancak baba veya anneleri vasıtasıyla ölüye bağlanırlar veya baba
onlardan daha yakın bir asabedir. Bu hüküm fakihlerin ittifakıyla öyledir. Bunun gibi ölen kişinin torunları da kendilerinden uzak olanları
hacbederler (ah koyarlar). Ölen kişinin oğlunun kızları ise daha fazla hacb olunurlar. Ölen kişinin iki kızı varsa, iki kız, oğlunun kızlarını hacb
ederler. Ancak o torunların beraberinde onları asabe yapacak oğlun erkek evlatlarından biri olmalıdır. Bu erkek evladın derecesinin, onların
derecesinden daha aşağı olması durumu değiştiremez.
 
5. Erkek Ve Kız Kardeşler:
 
Ölen kişinin erkek ve kız kardeşleri, ister ana-baba bir olsun, ister baba bir olsun, isterse ana bir olsun şu şekillerle hacb olunurlar:
a) Ölenin babası ile
b.  Ölenin oğlu ile
c.  Ölenin oğlunun oğlu ile bu hüküm icma ile sabittir.
Zira babalık ve oğulluk ciheti, kardeşlik cihetinden evvel geliyor. Bu hükümden dede istisna edilmiştir. Zira dede, ana-baba bir olan ve baba bir
olan erkek ve kız çocukları hacb etmez. Onlarla beraber mirasçı olur. Zira onlar ölüye yakınlık derecesinde eşittirler ve ölüye dede vasıtasıyla
bağlanmamışlardır. Bununla beraber baba bir olan erkek kardeşlerle, baba bir olan kız kardeşler arasında fark vardır. Zira baba bir kız kardeşler,
ana-baba bir olan erkek ve kız kardeşle de hacb olunurlar. Ancak o kız kardeş, öz kız ile veya oğlunun kızı ile bir arada bulunmalıdır. Çünkü bu kız
kardeş, başkasıyla beraber olduğunda asabe olur ve ana-baba bir olan erkek kardeş gibi sayılır.
Baba bir olan kardeşler de ana-baba bir olan iki kardeşle hacb olunur. Ancak onların beraberinde baba bir olan erkek bir kardeş bulunursa, o onlan
asabe yapar ve onlarla beraber mirastan geriye kalan kısmı alır. Ölen kişinin ana bir olan kardeşi ise, babasıyla, oğluyla, oğlunun oğluyla hacb



olduğu gibi kızıyla, oğlunun kızıyla ve dedesiyle de hacb olunur. Bu hükümlerin hepsi ulemanın icmai ile sabittir. Ölen kişinin annesi ise, ölenin
ana bir kardeşini her ne kadar bu kardeş anne vasıtasıyla ölüye bağlanıyorsa da hacb etmez. Ölen kişiye başkası vasıtasıyla bağlananların o vasıta
ile hacb olunmalarının şartı, cihetlerinin aynı olması veya başkası vasıtasıyla ölüye yetişilen kimse tek başına kaldığında terekenin tümünü alacak
kişi olmasıdır. Örneği: Dede ile babanın beraber olması veya nine ile annenin beraber olması veya kardeş ile babanın beraber olması halinde, baba
dedeyi, anne nineyi, baba kardeşi hacb eder. Fakat anne çocuğu üe beraber olursa onu hacb edemez.
Zira anne annelik sıfatıyla, ana bir olan kardeş de kardeşlik sıfatıyla mirasçı olur. Burada anne tek başına kalsaydı, terekenin tamamını değil ancak
1/3'ini alırdı.
 
6.  Ana-Baba Bir Veya Baba Bir Kardeşlerin Çocukları Ölen Kişinin Kardeşlerinin Çocukları Şunlarla Hacb Olunurlar:
 
a)  Ölen kişinin babası ile zira ölen kişinin babası, onların babalarını hacb ettiğine göre onları bıttarıkı evla hacb eder.
b) Ölen kişinin dedesi ile zira dede, baba yerine geçer.
c) Ölen kişinin oğlu ile ölen kişinin oğlu ölen kişinin kardeşlerini hacb ettiğine göre, kardeşinin çocuklarını bıttarıkı evla hacb eder...
d) Ölen kişinin oğlu ile. E. Ölen kişinin ana-baba bir kardeşi ile. Zira o diğerlerinden daha yakındır. F. Ölen kişinin beraber kardeşi ile zira o da
diğerlerinden daha yakındır. Baba bir olan kardeşin oğlu ise bunlarla hacb olunduğu gibi ana, baba bir kardeşin oğlu ile hacb olunur. Zira ikincisi
birincisinden daha yakındır. Akrabalık derecesi daha kuvvetlidir. Ana bir olan kardeşin çocukları ise zevi'l-erhamdırlar. (uzak akraba sayılırlar.) ve
pay ile mirasçı olmazlar.
 
7. Ana-Baba Bir Amca Veya Baba Bir Amca Ana-Baba Bir Olan Veya Ana Bir Olan Amca Şu Şekillerle Hacb Olunur:
 
a) Baba ile,
b) Dede ile.
c) Oğul ile,
d) Oğlu ne kadar aşağı inerse insin oğulları ile,
e) Ana-baba bir olan kardeşiyle.
f) Baba bir olan kardeşiyle.
g) Ana-baba bir veya baba bir olan kardeşin oğlu ile.
h) Kızıyla veya oğlunun kızıyla beraberse ana-baba bir olan kız kardeşle zira o başkasıyla beraber asabedir ve ana baba bir olan kardeşin
derecesindedir.
ı) Kızıyla veya oğlunun kızıyla beraber olursa baba bir olan kardeşle zira o başkasıyla beraber asabedir.
i) Amcaların çocukları ister ana-baba bir, ister baba bir olsunlar, bu saydığımız kişilerle hacb olunurlar.
Ayrıca şu kişilerle de hacb olunurlar.
a) Amca, kendi çocuklarım hacb eder.
b) Ana-baba bir amcanın oğlunu hacb eder.
Kardeşin oğlu hiç kimseyi asabe yapmaz. Kardeşin oğlu, kız kardeşin oğlu hiç kimseyi asabe yapmaz. Kardeşin oğlu, kız kardeşini ister ana-baba
bir olsun, ister baba bir olsun, asabe yapmaz. Zira kardeşin kızı pay sahibi mirasçılardan değildir. O sadece zevi'l-erhamdır. (uzak akrabadır) Hacb-ı
noksan ile hacb olunan kişiler: Bütün mirasçılar hacb-ı noksan ile hacb olunabilir. Örneği: Koca, ölen hanımının malının yansını alır. Fakat kadının
çocuğu varsa koca terekenin 1/4'ini alır. Kadın, ölen kocasının malının 1/4 'ini alır. Eğer adamın çocuğu varsa, kadın terekenin 1/8'ini alır. Anne,
ölenin çocuğu veya kardeşleri varsa terekenin 1/3'i yerine 1/6'ini alır. Kardeşin kızı, ölen kişinin kardeşi veya kızıyla beraber olursa, terekenin yarısı
yerine 1/6'ini alır. Baba bir kız kardeş, ana-baba bir olan kız kardeşle beraber olursa terekenin yarısı yerine 1/6'ini alır. Eğer başka bir erkek çocuk
olursa, tek başına bütün terekeye sahip olacakken yansını alır. Öteki mirasçılar da böyledir. Hacb-ı hirman ile hacb olunan kişi {mirastan tamamen
mahrum edilen-men edilen kişi) başka birisini hacb-ı noksan ille hacb edebilir, (miras payını azaltabilir) Örneği: Ölen kişi geride dedesini, annesini
ve iki tane de ana baba bir erkek kardeş bırakırsa, dede ana bir olan iki kardeşi hacb eder. (Mirastan mahrum eder.) Fakat o iki kardeş annenin
terekeden payım azaltarak 1/3'ini alacakken 1/6'e düşürürler. Bunun gibi bir kişi ölürde geri de annesini ana baba bir olan erkek kardeşini ve baba
bir olan erkek kardeşini bırakırsa, anne malın 1/6'ini alır. Çünkü baba bir olan kardeşi hacb edsede hacb olunan bu kardeş anneyi malın 1/3'ini
almaktan 1/6'ini almaya düşürür. Kati küfür ve kölelik gibi bir sıfattan ötürü hacb edilen kişi, başka birini ne hacb-ı hirman ile ne de hacb-ı noksan
ile hacb edemez. Zira onun varlığı ile yokluğu gibidir. Örneği babasını öldüren oğul ile anne beraber olursa, anne malın 1/3'ini alır. Zira babasını
öldüren oğlu mirastan mahrum olur ve hiçbir kimseyi de hacb edemez.
 
Müşerreke Veya Müşerrike Meselesi
 
Bu meseleye bu isim verilmesinin nedeni, ana baba bir olan kardeşler ile baba bir olan kardeşlerin terekenin 1/3'ine ortak olmalandır. Bu meselenin
izahı ileride gelecektir. Bu meselenin dört rüknü vardır. Bu meselenin dört rüknü vardır:
1. Koca,
2. Anne veya annenin annesi,
3. Ana bir olan iki veya daha fazla erkek ve kız kardeşler.
4. Ana-baba bir olan erkek ve kız kardeşler.
Nitekim bu husus pay sahipleri ve asabeler bahsinde geçmişti. Bu durumda koca, terekenin yansını, anne l/6;'ini ana bir çocuklar ise 1/3'ini alır.
Ana-baba bir olan kardeş ise asabedir. Pay sahipleri mirasın tamamım aldıkları için ona mirastan bir şey kalmaz. Zira o pay sahibi değil asabedir.
Asabe kaidesine göre ana-baba bir olan kardeş kalmamıştır. Daha önce asabenin tek başına olduğunda mirasın tamamını alacağını, pay sahipleriyle



beraber olursa terekenin geriye kalanı alacağını söylemiştik. Eğer pay sahipleri mirasın tümünü almışlarsa, asabenin istifade hakkı sakıt olur. Hz.
Ömer'de bu mesele kendisine geldiğinde bu şekilde hükümet-mistir. Fakat varisler Hz. Ömer'e müracaat ederek 'Ey Mü'minlerin emiri! Farz edelim
ki bizim babamız bir taşdı ve denize atıldı. Peki bizim anne-mizle, ana bir kardeşlerimizin annesi aynı kadın değil mi?' Demişlerdir. Bazıları, Hz.
Ömer'e böyle söyleyen kişi Zeyd b. Sabittir' demişlerdir. Zeyd b. Sabit ise Faraiz ilmi'ni herkesten daha iyi bilen kişiydi. Hz. Ömer bu sözle ikna
olmuş ve terekenin 1/3'ine ana, baba bir olan kardeşlerle, ana bir olan kardeşleri ortak etmiştir. Hz. Ömer'in bu hükmüne, sahabe'den bir topluluk da
içlerinde feraiz ilmini bilen Zeyd b. Sabitde vardır, -uymuşlar, imam Şafiide bu görüşü tecih etmiştir. Ayrıca görüldüğü gibi- bu makul bir
görüştür. Akıl da adalet de bunu kabul eder. Hz. Ömer 'e itiraz eden mirasçıların, farz et ki babamız bir taşıdı ve denize atıldı demelerinden ötürü
bu meseleye el-yemrniye ve'l haceriyye de denir.
Sahabenin bazıları dede ile kardeşlerin beraber olması durumundaki miras paylan hakkında konuşmaktan kaçınmışlardır. Bu hususta Hz. Ali'nin
şöyle dediği rivayet edilmiştir: Kim cehennemin dibine düşmek istiyorsa, dede ile kardeşlerin miras payı hususunda hüküm versin. Abdullah b.
Mesud'un da şöyle dediği rivayet edilmiştir. 'Müşkil meseleleri benden sorun fakat dede meselesinde beni bırakın. Allah dedeyi mülk sahibi
kılmasın ve onu baki bırakmasın (dedenin meselesi çok zordur) Ebu kulu, Hz. Ömer'i hançerlediğinde Hz. Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir,
"Benden üç şeyi ezberleyin:
1. Ben dede hakkında hiçbir şey söylemedim.
2. Ben kelale meselesinde hiçbir şey söylemedim.
3. Kendimden sonra hiç kimseyi halife tayin etmedim.
Biz bu hususta kendiliğimizden bir şey söylemiyoruz. Bir İmam Şafii'nin mezhebine tabi olarak bu mezhebe alimlerinin kabul ettiği hükümleri
nakl ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun,
Allah'a -güvenerek ve tevfikini dileyerek bu meseleye izahatı yapıyoruz: Ölen kişinin ana-baba bir veya baba bir erkek ve kız kardeşleriyle, ölenin
dedesinin birlikte olması halinde dedenin mirasta iki durumu vardır:
1- Dede ve kardeşlerle beraber, mirasta kadın, koca, kız ve nine gibi bir pay sahibinin olmaması.
2- Dede ve kardeşlerle beraber mirasta pay sahibi birinin bulunması.
I. Dede ve kardeşlerle beraber mirasta pay sahibi birinin olmaması o zaman dede kendisi için daha uygun olan şu iki hükümden birini kabul eder.
a) Terekenin 1/3'ini alır.
b) Kardeşlerle beraber terekenin 1/3'ine ortak olur.
Bununla beraber dede, erkek kardeşlerden biriymiş gibi kız kardeşlerin payının iki katını alır. Bu hüküm ana-baba bir veya baba bir kardeşlerle
beraber bulunması halinde geçerlidir. Ana bir olan kardeşler ise dede ile beraber olduklarında miras alamazlar; dede onları hacb eder. Bu hususu
hacb konusunda izah etmiştik.
Dedenin mirasın 1/3'ine kardeşlerle beraber ortak olmasının (Mu-kaseme'nin) daha faydalı olduğu durumlar; Dede'nin mirasın 1/3'ini kardeşlerle
paylaşması (mukaseme) dede için şu durumlarda mirasın 1/3'ini almaktan daha faydalıdır:
1. Ölen kişinin arkasında dede ve bir tane kardeş kalmışsa, malın yarısı dedeye, yansı da kardeşe verilir.
2. Ölen kişinin geride dedesi bir kız kardeşi kalmışsa, malın 2/3'si dedeye 1/3'ide kız kardeşe verilir.
3. Ölen kişinin dedesi ve iki tane kız kardeşi kalmışsa, malın yansı dedenin, diğer yansı da iki kız kardeşin olur.
4. Ölen kişinin dedesi ile beraber üç tane de kız kardeşi kalırsa, dedeye iki tane beşte bir her iki kız kardeşe de beşte birer hisse verilir.
5. Ölen kişinin dedesi, bir erkek kardeşi, bir de kız kardeşi kalırsa, dede 2. Erkek kardeş, 2. Kız kardeş ise 1. Hisse alır. Dedenin mirasın 1/3'ini
almasının daha faydalı olduğu durumlar. Eğer dede ile beraber dedenin iki mislinden fazla kardeş varsa, dedenin mirasın 1/3'ini alması dede için
mukasemede daha faydalıdır.
Bu durumlan şöyle sıralayabiliriz.
1. Dede ile beraber üç erkek kardeşin kalması burada dede kardeşlerle ortak olursa onun payı terekenin 1/3'ine tekabül eder. Bu durumda dedeye
terekenin 1/3'i verilmelidir. Zira 1/3 dede için daha yararlıdır.
2. Dedenin, bir erkek kardeş ve üç kız kardeşle beraber kalması bu durumda dedenin 1/3 alması daha yararlıdır. Dedenin terekenin 1/3'ini almasını
daha faydalı olduğu durumlan bu şekilde çoğaltmak mümkündür. Mukseme ile terekenin 1/3'ini almanın dede için eşit olduğu durumlar,
paylaşmakla terekenin 1/3'ini almanın dede için eşit olduğu durumlar, kardeşlerin dedenin iki misli olduğu durumlardır ki bunlan da şöyle sıraya
koyabiliriz:
1. Dedenin iki kardeşle beraber kalması bu durumda dedenin pay-laşmasıyla 1/3 alması eşittir.
2. Dedenin dört kız kardeşle beraber kalması bu durumda dedenin paylaşmasıyla 1/3 alması eşittir.
3. Dedenin bir erkek, iki de kız kardeşle beraber kalması bu durumda paylaşılırsa dedeye iki hisse düşer ki malın 1/3'ide iki hissedir. Bunun için
taksimat ile 1/3 burada eşittir. Paylaşmakla 1/3 eşit olduğunda dedenin 1/3 alması daha evladır. Zira daha kuvvetlidir. Miras meselesinde asabe
takdim edilir. Bazılan, mukasemat yönüyle almalı derken, bazıları da 'dede kendi keyfindedir. İstediği şekilde alabilir' demişlerdir.
II. Dede ve kardeşlerle beraber, mirasta pay sahibi birinin bulunması bu durumda dede kendisi için daha uygun olan şu iki hükümden birini kabul
eder:
a. Terekenin 1/3'ini alır.
b. Kardeşle beraber terekenin 1/3'ine ortak olur. Bu durumda dede, erkek kardeşlerin biriymiş gibi kız kardeşlerin payının iki katını alır. Bu hüküm,
ana baba bir ve baba bir kardeşlerle beraber bulunması halinde geçerlidir. Ana bir olan kardeşler ise dede ile beraber olduklarında miras alamazlar.
Dede onları hacb eder.
1. Ölen kişinin arkasından dede ve bir tane kardeş kalmışsa, malın yarısı dedeye, yansı da kardeşe verilir.
2. Ölen kişinin geride dedesi ve bir kız kardeşi kalmışsa, malın 2/3'si dedeye, 1/3'i de kız kardeşe verilir.
3. Ölen kişinin dedesi ve iki tane kız kardeşi kalmışsa, malın yansı dedenin, diğer yarısı da iki kız kardeşin olur.
4. Ölen kişinin dedesi ile beraber üç tane de kız kardeşi kalırsa, dedeye iki tane beşte bir, her kız kardeşe de beşte birer hisse verilir.
5. Ölen kişinin dedesi, bir erkek kardeşi, bir de kız kardeşi kalırsa; dede 2. erkek kardeş   2. kız kardeş ise 1 hisse alır. Bazen baba bir olan



kardeşlere, ana-baba bir olan kız kardeşin payından bir şey kalır. Bunun misali dört Zeyd meselesidir.
Bu mesele Zeyd b. Sabite nispet edildiği için ez-Zeydiyytu'l Erbaa denilmiştir: Şimdi bu dört meseleyi beyan edelim.
1. Mesele buna el-aşeriyye meselesi de denir. Bu meselesi de denir. Bu meselede Ölen kişinin geride dedesi, ana-baba bir olan kız kardeşi ve baba
bir kardeşi kalmıştır. Burada dede için en karlı olan taksimattır. Dede 2 hisse, fakat ana-baba bir olan kız kardeş dedeyi işin içinden çıkanr. Sonra
baba bir olan kardeşin hissesini dedeye saydıktan sonra onun hissesini alır. Ona burada terekenin yarısından sonra geriye ne kalırsa o, düşer.
Örneği tereke 10 lira olursa, dede 4. lira, ana-baba bir olan kız kardeş ise geriye kalan 1 lira alır.
2. Mesele bu meseleye el-Meseletü'l İşriniyye denir. Bu meselede ölen kişinin geride dedesi, ana-baba bir olan kız kardeşi ve baba bir olan iki tane
kız kardeşi kalmıştır. Burada da dede için karlı olan taksimattır. Terekeyi 10 hisse üzerinden farz edersek dede dört hisse alır. Ana-baba bir olan kız
kardeş terekenin yansını alır. Geriye kalan malı da baba bir olan iki kız kardeşten alır. Terekenin 20 milyon lira olduğunu düşünürsek, 8 milyon
lirasını dede, 1 milyon lirasını ana-baba bir olan kız kardeş, geriye kalan 2 milyon lirayı da baba bir olan iki kız kardeş alır.
3. Mesele bu meseleye muhtara tu. 2-Zeyd adı verilir. Bu meselede ölenin geride annesi, dedesi, ana-baba bir olan kız kardeşi, baba bir olan bir
erkek kardeşi ve baba bir olan kız kardeşi kalmıştır. Burada malın 1/6'ini anne alır. Zira kız kardeşler birden fazladır. Dedenin ise taksimatla
almasıyla annenin payından sonra geriye kalanın 5/1'ini alması eşittir. Böylece dede geri kalanın 1/3'ini alır. Ana-baba bir olan kız kardeş, erkek
kardeşi ile kız kardeşini dedeye karşı kullanır. Sonra malın yansını alır. Geriye kalan malı da baba bir olan erkek kardeşle baba bir olan kız kardeşi
alır. Erkek kardeş 2 hisse, kız kardeş ise 1 hisse alır. Terekenin 54 milyon lira olduğunu farz etsek, anne 9 milyon lira alır. Zira malın 1/6'i
kadardır. Dede 15 milyon lira alır. Bu da malın geri kalan kısmının 1/3'idir, Ana-baba bir olan kız kardeşler, baba bir olan erkek kardeş ile baba bir
olan kız kardeşi dedeye karşı kullanarak 27 milyon lira alırlar ki bu terekenin yansıdır.. Bunlardan sonra geriye 3 milyon lira kalır; 2 milyon
lirasını baba bir olan erkek kardeş, 1 lirasını da baba bir olan kız kardeş alır. 4. Mesele: Bu meseleye Tisıniyyetu'z-Zeyd adı verilir. Burada ölen ki‐
şiden geriye annesi, dedesi, ana-baba bir olan kız kardeşi, baba bir olan i-ki erkek kardeşi ve baba bir olan bir kız kardeşi kalmıştır. Burada anne 1/6
alır. Dede annenin payından sonra geriye kalanın 1/3'ini alır. Bu dede için taksimattan ve 1/6 almaktan daha karlıdır. Ana-baba bir olan kız kardeş
malın yansını alır. Geriye kalan malı da baba bir olan erkek kardeşler alır. Terekenin tamamını 90 milyon lira kabul edersek annenin hissesi 15
liradır ki bu, malın 1/6'idir. Dedenin hissesi 25 milyon liradır ki buda annenin payından sonra geriye kalan malın 1/3'idir. Ana-baba bir olan kız -
kardeşin payı ise 45 milyon liradır ki bu da terekenin yansıdır. Geriye kalan 3 milyon liranın 2 milyon lirasını baba bir olan erkek kardeş, 1 milyon
lirasını da baba bir olan kız kardeş alır. Ekderiyye Meselesi Alimler şöyle demişlerdir: 'Kız kardeşe -ister ana-baba bir olsun, ister baba bir olsun
dede ile beraber muade meselelerinden başka pay verilmez. Ancak el-ekderiyye veya Garra meselesi bundan hariçtir. El-ekderiyye veya Garra
meselesi şöyledir: Ölen kadının geride kocası, annesi, ana baba bir veya baba bir kız kardeşi ve dedesi kalmıştır. Buna el-ekderiyye denilmesinin
sebebi, ashabın feraiz ilmini en iyi bileni olan Zeyd b. Sabitin fikrini bu-lundurmasıdır. Bunun için el-Ekderiyye bulanık (karışık) olan mesele,
demektir.
Bazılan ise şöyle demişlerdir: Bu meseleye el-Ekderiyye isminin verilmesinin sebebi, ölen kadının Ekder kabilesinden olmasıdır. Bu meseleye
ğarra denilmesinin sebebi ise insanın aklına şaşkınlık verdiği içindir. Allah hakikati daha iyi bilir. Bu meselede koca, terekenin yarısını anne 1/3'inî
alır. Koca ile annenin payı çıktıktan sonra 1/6 kalır. Bu durumda dede için en iyi olan, kalan 1/6'i almasıdır. Zira dedenin hissesinin 1/6'den az
olmaması gerektiğini söylemiştik. Burada kıyasen kız kardeş Pay alamaz. Zira geride bir şey kalmamıştır. Kız kardeş, tıpkı ana/baba "ir olan erkek
kardeşin durumuna düşmüş oluyor. Kız kardeşin yerinde erkek kardeş olsaydı o da hiç bir şey almayacaktı. Fakat Şafii mezhebinin fakihleri bu
meselede kız kardeşe terekenin yarısını vermişler ve bunu pay olarak kabul etmişlerdir.
Zira kız kardeşin asabeliği ile dede ortadan kalkar ve onu mirastan hacb edecek bir kimsede yoktur. Ancak Şafii mezhebii Alimleri bu hükümden
sonra kız kardeşin payını dedenin payına katarak 2 payın dede ile kız kardeş arasında taksim edilmesine; ona malın 1/3'inin veya 2/3'sinin
verilmesine hükmetmişlerdir. Bunu da aralarındaki asabeliği dikkate alarak kız kardeşin dedenin üç misli almaması için yapmışlardır. Zira kardeşin
dededen üç kat fazla alması doğru değildir. Zira ikisi dedeye nisbeten aynı derecededirler. İşte bu nedenle Şafii uleması her iki tarafı da gözeterek
bu meseleyi bu şekilde hükme bağlamışlardır. İşte buna binaen koca terekenin yansını, anne 1/3 ini alır ve onların paylan inceltilerek artırılır. O
zaman kocaya malın yansı düşer ki bu üç paydır. Anneye 1/3'i düşer. Bu da 2 paydır dedeye 1/6 düşer ki bu 1 paydır. Geriye kalanın yansı da kız
kardeşe verilir. Bu ise 3 paydır. Böylece paylar 9'a ulaşır. Sonra dede ile kız kardeşin paylan birleştirilir ve dede 2 hisse kız kardeş de 1 hisse alır.
(Mesele Avl edilmek suretiyle) tereke 27 hisseye ayrılır. Bunun yansı avl yapılmış olarak kocaya 1/3'i avl yapılmış olarak anneye verilir ki bu 6
hissedir. Geriye kalan 12 hissenin 4'ü kız kardeşe, 8!i de dedeye verilir. Bu hüküm asabe yapmak kaidesi gereğince verilmiştir. Bu, dede ile beraber
bulunan kız kardeşin mirasın aslıdır. Allah her şeyin hakikati daha iyi bilir. Ebu Hanife hariç Zeyd b. Sabit'in mezhebi ile amel eden cumhura göre
öyledir. Ebu Hanife, İbn Abbas ve Ebu Bekir'in görüşünü almıştır. Buna göre kız kardeş (Ekderiyye meselesinde) sakıt olur. Miras alamaz. Hz.
Ömer, Hz. Ali ve İbn Mesud'a göre kız kardeş burada malın yansını alır. Ancak hissesi dedenin hissesine katılmaz. Bu görüşte Zeyd bin Sabit'in
mezhebi arasındaki ihtilaf kız kardeşin alacağının miktarını tayindedir. Yoksa her iki taraf da onun sakıt olmayacağında ittifak halindedirler.
HARKA=PARÇALANMIŞ bu mesele mirasın anne, dede ve kız kardeş arasında taksiminde görülür. Zeyd bin Sabit, Malik, Şafii ve Ahmed b.
Han-bel'e göre anne üçte birini alır. Kalanım dede ve kız kardeş aralannda, erkeğe iki kadın hissesi olacak şekilde taksim olur. Hz. Ali'ye göre anne
üçte biri, kız kardeş yansım, dede de kalan altıda birini alır. îbn Abbas'a göre kız kardeş bir şey alamaz. Bu Ebu Hanife'nin re'yidir. Bu mesele,
ashabın görüşlerini parçaladığı veya görüşler, çokluğundan dolayı bu meseleyi parçaladığı için bu isimle anılır.
 
el-Minberiyye Meselesi:
 
Bu avl meselelerinden bir meseledir. Burada mesele, içinde sekizde bir ve altıda bir bulunduğu zaman 24'den 27'ye avl eder. Mesela varisler hanım,
iki kız anne ve baba olsa, hanım 1/8 kızlar 2/3, anne 1/6, baba 1/6 alır. Mesele (yani en küçük ortak kat) 24'tür ve 27'ye avl eder. Buna nıinberiyye
denilir. Sebebi ise, Hz. Ali (r.a.)'ye bu mesele minberde iken sorulmuş ve fetvasını derhal orda vermiş olduğu için bu ismi almıştır.
 
Müşerreke Veya Hacerîyye Ve Hımariyye
 



Bu, varisler koca, anne (veya nine), öz kardeşler ve anne bir kardeşler olduğu takdirde görülen bir meseledir. Burada asi olan öz kardeşlerin miras
almamasıdır. Çünkü onlar asabedir farzlardan geri kalanı alırlar. Burada ise farzlar terekenin tamamını götürmektedir. Zira koca yansını, anne altıda
birini, anne bir kardeşler üçte birini alırlar ve mal biter. Maliki ve Şafıüer bu hususta Hz. Ömer ve Zeyd'in re'yini olarak öz kardeşlerle anne bir
kardeşlerin ortak olmalannı savunmuşlardır. Buna koca farz olarak malın yansını, anne farz olarak altıda birini alır. Kalanı da kardeşler arasında
eşit olarak taksim edilir. Yani öz kardeşler, üvey kardeşler, erkeği kadını eşit alırlar. Haceriyye veya hımariyye denilmesinin sebebi, öz kardeşler
Hz. Ömer'e gelip: Kabul et ki, bizim babamız himar=eşek veya hacer=taş idi. Biz annemize varis olmalıyız" dedikleri için haceriyye veya hımariyye
denilmiştir. Öz kardeşler anne bir kardeşlerle müşterek tutul-duğu için de müştereke veya müşerreke diye anılmıştır. Burada asabe olan öz kardeş,
farzlar bütün terekeyi götürdüğü halde varis olmaktadır. İşte bu, kaideye muhaliftir. Hz. Ali, Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbeli ve Da-vud Zahiri'ye
göre öz kardeşlere bir şey düşmez. Çünkü onlar asabedir. Farzlar terekenin tamamını almıştır. Buna göre mal şu şekilde paylaştırılır. Koca yansını,
anne birini, anne bir kardeşler üçte birini alır. Çünkü şu ayetin zahiri bunu ifade etmektedir:
Eğer bir erkek veya kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse (kelale) olur ve onun bir erkek veya kız kardeşi bulunursa bunlardan her birinin

hakkı altıda birdir. 
[175]

Eğer erkekli dişili kardeşleri varsa o vakit erkeğe iki kadının payı kadar verilir." Bu ayetten maksad da diğer kardeşlerdir. Aralarındaki fark şu:

Anne bir kardeşlerin kadını erkeği eşit alırlar. 
[176]

Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur:
Farzları sahiplerine ulaştırın. Kalan en yakın erkeğindir" Bütün kardeşleri eşit kabul eden, farzları sahiplerine ulaştırmıyor demektir. Öz kardeşler
asabedir. Onların farzları yoktur. Mevcud farzlar da bütün malı aldığına göre, sanki anne bir çocukların yerine ölenin iki kızı varmış gibi ıskat
edilmeleri vacib olur. Bütün alimler müvalat yoluyla varis olmanın gerçekleşmeyeceğini söylemişlerdir. Nehai ise bu yol ile varis olunacağını
söylemiştir. Ebu Hanife ise; "Müvalat akdi yapan kimse cinayetten dolayı diyet ödeme olmadıkça bu akdi bozabilir, "demiştir. Müvalat: Nesebi
(kimin soyunda olduğu) bilinmeyen bir kimsenin nesebi belli bir kimse ile: "sen benim velimsin. Ben ölürsem bana varis olursun. Ben bir cinayet
işlersem, diyetini verirsin" diyerek anlaşma yapmasıdır. Lanetleşme (mülaane) karısına zina iddia yöneltip bunu dört şahidle belgeleyemediği için
karısıyla karşılıklı lanetşerek kazif cezasından kurtulmasıdır. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmuştur:
Kendi hanımlarına zina isnad eden, ancak kendisinden başka şahidi bulunmayan kimse ise, doğru söyleğine dair Allah adına yemin ederek dört defa
şahitlik eder. Beşinci şahitliğinde ise, eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ister, kadının Allah adına yemin ederek
kocasının yalan söylediğine dair dört defa şahitlik etmesi ve beşinci şahitliğinde eğer kocası doğru söylüyorsa Allah'ın lanetini kendi üzerine

olması onun hakkında ki cezayı kaldırır. 
[177]

Lanetleşme olan bir çocuk öldüğü takdirde Ebu Hanife'ye göre çocuğun annesi asabe olduğu için malın tümünü alır. Maliki ve Şafîiye göre pay
olarak üçte bir alır. Malın gerisi hazinenindir. Düşük (doğan) çocuk haykırma şeklinde ses çıkarırsa:
Malik ve Ahmed b. Hanbel'e göre varis de olmaz başkasına miras da bırakmaz. Eğer bu çocuk kımıldar ve nefes alır -hatta bu süre uzar ve em-
zirilse- ve aksırırsa Malik'ten (olumlu ve olumsuz) şekilde iki rivayet vardır. Ebu Hanife ve Şafii'ye göre düşük (doğan) çocuk kımıldar, nefes alır.
aksınrsa kendisi varis olduğu gibi başkasına miras da bırakır. Ebu esirin mirası: Esir ya hayattadır veya hali meçhuldür.
a) Sağ olduğu biliniyorsa başkasına varis olur. Başkası ona -sağ oldukça- varis olamaz. Zira daha ölmemiştir. Onun için hayattaki insanlar gibi
muamele görür. Müslüman nerede olursa olsun Dar-i islam halkından sayılır. Esirliğin buna bir etkisi olmaz. Dolayısıyla esirin hükmü irti-dat
etmediği müddetçe-miras babında diğer müslümanların hükmü ile aynıdır. İrtidat ettiği bilinirse mürtedin hükmüne tabidir. Çünkü Dar-ı İslam'da
irtidat edenle Dar'ı harpte irtidat eden arasında fark yoktur.
b) Hali meçhul ise, şu halde ne öldüğü, ne irtidat ettiği ve nerede olduğunu bilinmiyorsa o takdirde yukarda geçen mefkudun hükmüne tabidir.
Durumu açıklığa kavuşuncaya kadar malı taksim edilmez. Hanımı başkasıyla evlenmez. Yüce Allah her yerde ve her zamanda bize yardımcı olsun.
 
Hünsa-I Müşkil-İn Mirası
 
Hünsa kelimesi, inhinas kökünden gelmekte ve kırılmak katlamak ve kırıtmak manalarına gelir. Müşkil kelimesi ise şekeîe emru şukülenn
maddesinden alınmıştır ve eşkele -iş karıştı- açıklamadı, anlamına gelir. Hünsa-ı müşkilin İstılahı manası ise bir insanda hem erkeklik, hem de
kadınlık uzvunun bulunmasıdır veya bir insanda bulunan cinsel organın erkeğinkine de, kadınmkine de benzememesi ve o mahalden sidik
çıkmamasıdır. Hünsanın kısımları iki kısımdır. Biri hünsa~ı müşkül, diğeri hün-ğayr-ı müşkildir. Müşkil olmayan hünsa kendisinde erkeklik veya
kadinlık sıfatlarından birinin ağır bastığı kişidir. Örneğin: Erkeklik tarafı ağır basan, evlenen ve çocuğu olan kişi kesin olarak erkek kabul edilir.
Kadınlık tarafı ağır basan, evlenip hamile kalan kişi de kesin olarak kadın kabul edilir. Hünsa'ı Müşkil ise erkekliği ve kadınlığı belli olmayan
kişidir. Bu tür kişilerin erkeklik veya kadınlık tarafının tercih edilmesinin alametlerini fakihler saymışlardır. Mesela menisi gelirse erkek olduğu
kabul edilir. Hayız görürse kadın olduğu kabul edilir veya kadınlara ilgi duyarsa erkek olduğu, erkeklere ilgi duyarsa kadın olduğu kabul edilir.
Bugün tıp o kadar ilerlemiştir ki artık kimsenin hünsa'ı müşkil olarak kalma ihtimali çok azdır. Fakat doktorların erkeklik veya kadınlık tarafının
hangisinin ağır bastığına karar veremedikleri bir durum olursa, o zaman o hünsa'ı müşkildir. Hünsa-ı Müşkil'in miras durumu: Bir kişi hünsa-ı
müşkil olursa, baba, ana, dede ve nine olması söz konusu değildir. Zira bunlardan biri olursa miras durumu apaçık ortaya çıkar. Hünsa-ı müşkil'in
kan veya koca olması sahih olmaz. Bu durumda hünsa-ı müşkil'in miras durumu şu cihetlerden birine göre takdir edilir. Evlatlık cihetiyle kardeşlik
cihetiy-le, amcalık cihetiyle veya vela yoluyla, bunu biraz izah edelim:
1.  Hünsa-ı Müşkil'in mirastaki payı -erkek veya kadın olmasıyla değişmiyorsa ve mirasçılar da- erkek olsun, kadın olsun- bundan etkilenmiyorsa,
tereke normal şekilde (tabii mecrasında) taksim edilir. Mesela mirasçılar anne, ana, baba bir olan kardeş ve ana bir olan hünsa'dan ister erkek, ister
kadın olsun burada bayı değişmez. O her halükarda terekenin 1/6'ini alır. Zira annenin çocuğu- ister erkek, ister kadın olsun, terekenin 1/6'ini alır
ortada birden fazla kardeş olduğu için anne de 1/6 alır. Geriye kalan malı ise asabe sıfatıyla ana-baba bir olan kardeş alır.
2. Hünsa'nın erkek veya kadın olması halinde bir sıfatıyla miras alacak, diğer sıfatıyla da miras alamayacak olursa, hünsa'nın durumu (erkeklik
veya kadınlığı) kesinleşinceye kadar kendisine mirastan pay verilmez veya mirasçılarla, anlaştığı takdirde anlaştığı miktar verilir. Kadın



mirasçıların bazıları erkek, erkek mirasçıların da bazıları kadın olup mirastan pay alamayacak olsalardı, hünsa'ya mirastan bir şey verilmezdi. Me-
sala ölen kişinin geride hanımı, amcası ve kardeşinin hünsa bir çocuğu kalmışsa, kadın 1/4 alır, hünsa'nın erkek veya kadın olması onun payını
etkilemez. Amcaya ise hünsa'nın durumu müşkil oldukça bir şey verilmez, zira Hünsa erkek kabul edilirse amca mirastan mahrum edilir. Bu
durumda hünsai müşkile de mirastan bir şey verilmez. Zira onun kadın olması söz konusudur ve kardeş kızının mirasta hissesi yoktur. Bu durumda
terekenin üç tane 1/4'i bekletilir. Hünsa erkek çıkarsa o malı kendisi alır. Kız çıkarsa o malı amca alır.
3. Hünsa'nın kadın veya erkek olması miras payını değiştirirse ve hünsa ile beraber olan mirasçıların paylan değişirse, bu değişiklik dikkate alınarak
mirasın bir kısmı tasım edilir. Geri kalan kısım ise hünsanın dururnu açığa çıkıncaya kadar bekletilir. Hünsa'nın durumu kesinleşince duruma göre
miras paylan dağıtılır veya hünsa diğer mirasçılarla anlaşın-caya kadar tereke bekletilir. Mesela ölen kişin geride bir oğlu, bir de hünsa-ı müşkil
çocuğu kalırsa, hünsa'nın erkek olması halinde tereke iki kardeş arasında eşit bir şekilde taksim edilir. Hünsa kız olursa terekenin 2/3'si erkek
çocuğa, 1/3'ide kıza verilir. Bu durumda hünsa kız olarak kabul edilir ve tereke'nin 1/3'i verilir. Hünsa'nın erkek olma ihtimali de dikkate alınarak
erkek kardeşe malın yansı verilir. Terekeden geriye kalan ise hünsa-ı müşkil'in durumu kesinleşinceye kadar bekletilir. Hünsa erkek çıkarsa o malı
alır. Kadın çıkarsa o malı erkek kardeşi alır. Eğer hünsa'nın durumu açığa çıkmazsa kardeşiyle anlaşarak geriye kalan o malı paylaşırlar. Ebu
Hanife'den meşhur rivayete göre (bu kimse) eğer idrannı erkeklik organından yaparsa erkek, dişilik organından yaparsa kadındır. Eğer idrar her iki
organdan da çıkıyorsa (oturarak idran yaptığı zaman) iki idrardan hangi organdan çıkanı daha ileri gitmiş ise kişi o organa sahip olanlann
cinsindedir. Eşit durumda ise müşkil durumda kalınır. (Hangi cinsten olduğuna karar verilemez.) Ta ki yaşı ilerleyince sakallı çıkar veya kadınla
ilişki kurarsa erkekdir. Fakat eğer göğsünden süt gelir, kadınlık organından cinsel ilişki kurulabilirse veya adet kanaması görürse kadındır. Bu
sayılanlardan bir belirti görülmez ise bu hünsa'ı müşkil'dir. Mirasta kadın gibi işlem görür. Şafii de böyle söylemiş. Fakat miras hususunda
muhalefet etmiştir. Ona göre oğlu mirastan yanm pay alır. Hünsa üçte bir, altıda bir pay, hünsanın durumunda bir belirti ortaya çıkınca veya
aralannda anlaşma olana kadar bekletilir. Ahmed b. Hanbel'e ve Malik'e göre idrann çıktığı yer dikkate alınarak mirasçı olur. İdrar her iki organdan
da çıkıyorsa hangi organdan çıkan idrar daha ileri gitmiş ise ona itibar edilerek mirasçı olur. İkisinden de eşit derecede çıkıyorsa hangisinden çok
idrar çıkmış ise o dikkate alınarak mirasçı olur. Hünsanın hangi cinsten olduğuna karar vermede problem çözülmez ise; bir kimse şöyle bir hünsa
ile bir erkek çocuk bırakarak vefat ederse, hünsa oğlun mirasının yansını ve kız mirasının da yansını alır. Böylece bu meselede oğul malın bir üçte
birini, bir dörtte birini; hünsada bir dörtte birini, birde altıda birini almış olur. Hesab'ın tarifi: Hesab kelimesinin sözlükte manası, saymaktır.
Hasebe, yahsebu kökünden gelir. Maştan ise hüsban vezninde gelir.

"Güneş de ayda hüsban (hesab) iledir.
[178]

 Sayan kişiye hasib, sayılan şeye de mahsub denir.
Hasibe-Yahsibu Bab'ı ize zan manasındadır. Hesabın ıstılahi manası ise, bir takım kaide ve kurallar üzerine bina edilmiş bir ilimdir. Feraiz il-
mindeki hesapdan maksad, meselelerin asıllarının, mirasçıların paylarının en azının net olarak belirlenmesidir. Meselelerin asılları daha önceki
bahislerden Allah'ın kitabında takdir edilmiş (tayin edilmiş/belirlenmiş) payların/hisselerin iki kısmı olduğu anlaşılmıştır:
Nısıf mahreci Rubu mahreci Sumun mahreci Sülüsan mahreci Sülüs mahreci Südüs mahreci
(Paydası) (Paydası) (Paydacı) (Paydası) (Paydası) (Paydası) 2'dir. 4'tür. 8'dir. 3'tür. 3'tür. 6'dır.
Bu paylann her birinin mahraci, ismini aldığı sayıdır. Mesela sülüsün (1/3'in) mahraci 3, rakamı, südüsün (1/6'in) mahreci 6 rakamı, rub'un (1/4'in)
mahreci 4 rakamı, sümün'ün (1/8'in mahreci 8 rakamıdır. Fakat nısfın (yanmm) mahreci 2 rakamıdır. Bu girişten sonra mirasçılann terekeden
kesirsiz (net) olarak paylannın ne kadar olduğunu öğrenmek için meselenin asıllannı inceleyelim, da önce her meselenin aslının, kendisinden bir
payın veya paylann sahih olduğu en az sayısı olduğunu söylemiştik. Ancak bu meselede bir veya birkaç pay sahibi olduğu zaman böyledir. Eğer
mirasçılann tamamı erkek ve asabe ise tereke onlann arasında eşit şekilde taksim edilir. Meselenin aslı, onlann sayısı kadardır. Yani onlar beş kişi
ise 5, on kişi ise 10 dur. Mirasçılar erkek ve kadınlardan oluşuyorsa, mesela ölen kişiden geriye iki erkek çocuk, iki de kız çocuk kalmışsa, erkek
çocukların her biri iki kız gibi kabul edilir ve meselenin aslı ortaya çıkar. Buna binaen tereke onlann arasında erkeğe 2, kadına 1 hisse verilerek
paylaştınlır. Şu halde erkek çocuklann her biri iki kız gibi kabul edildiğinden iki kız kadar pay alır. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe, iki kadının payı. pay vermenizi tavsiye eder (emr eder). 
[179]

Feraiz ilminde üzerinde ittifak edilen meselenin asıllan yedi tanedir. Bunlar 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Kendisinde südüs (1/6) bulunur. Her
meselenin aslı 6.dan gelir.
Görüldüğü gibi bu meselede annenin hissi 1/6'dir. Zira ölenin oğlu vardır. Bunun için 6 paydan bir pay alır. Oğul ise, asabedir. Asabe olduğu için
gerekli kalan 5 payı alır. Not: Feraiz işlemler çözülürken asabelerin hisse nisbeti (A) harfiyle gösterilir. Diğer başka örnekte şöyledir: Ölenin annesi,
babası ve oğlu olursa; Başka bir misal;
1/6 ile birlikte; 1/2 ya da 2/3 olursa, yine meselenin aslı (6)'dan kurulur. Mesela;
Bu meselede anne hisse olarak 1/6 olan bir pay, kız 1/2 olan üç pay alır. Amca ise asabedir. Amca ise asabedir. Geri kalan iki payı alır. Diğer başka
örnekte şöyledir:
Bu misalde, ölen kişinin geride annesi, kızı ve amcası kalmıştır. Burada anne 1/6, kız malın yansını alır ki 3/6 demektir. Amca ise asabe olduğu
için geriye kalan 2 payı alır.
Başka bir örnek de şöyledir:
Burada Ölenin annesi, anne bir olan iki kız kardeşi ve bir amcası kalmıştır.
Başka bir misalde şöyledir:
Bu misalde ölenin annesi, ana bir olan iki kız kardeşi ve bir amcası kalmıştır. Başka bir misal bir meseleden sırf (1/2) ve sülüs (1/3) varsa,
meselenin aslı aşağıda görüldüğü gibi yine 6'dan gelir.
Bu altı meselenin tümünün aslı görüldüğü gibi yine 6'dır. Kendisinde sülüs (1/6) olan veya nısf (1/2) ile südüs'ün (1/6) beraber olduğu veya sülüs
(1/3) ile sülüsan'ın (2/3) beraber olduğu veya südüs (1/6) ile nısf (1/2) ve sülüsün (1/3) beraber olduğu her meselenin aslı altıdır. Kendisinde rub
(1/4) ve südüs (1/6) olan her meselenin aslı aşağıda görüldüğü gibi -12'dir.
(Burada, ölen kişinin arkasında kocası, annesi ve oğlu kalmıştır. Koca, karısının oğlu bulunduğundan ötürü terekenin 1/4'ini alır. Bu 3 pay
demektir. Geriye 9 pay kalır. Anne 1/6 alır. Bu da 2 paydır. Geriye kalan 7 pay ise asabe olduğu için kadınının oğlu alır. Eğer rubu (1/4) ile beraber



sülüs (1/3) veya sülüsan (2/3) varsa, onunda aslı 12'dendir. Rub ile beraber sülüsün misali şöyledir:
Burada, ölenin gerisinde kocası, iki kızı ve amcası kalmıştır. İki kız olduğundan dolayı kocanın payı 1/4 iki kızın payı 2/3 geriye kalan mal ise asabe
yoluyla amcanındır. Kendisinde 1/8 ile 1/6 hisse alacak olanların bulunduğu her miras aşağıda görüldüğü üzere 24 paya göre taksim edilir.
Kendisinde nısf (1/2) ve geriye kalan payların bulunduğu her miras aşağıda görüldüğü gibi 2 pay üzerinde taksim edilir.
Kendisinde iki tane nısf (1/2) pay bulunan mirasta -aşağıda görüldüğü gibi- 2 pay üzerinden taksim edilir.
Burada ölen kişi geride kocasının ve ana-baba bir olan kız kardeşini bırakmıştır. Koca 1/2 alır ki bu bir paydır. Ana-baba bir olan kız kardeş de 1/2
alır ki bu da 1 paydır; yani malı eşit şekilde paylaşırlar. Kendisinde sülüs (1/3) ve diğer paylarını bulunduğu miras -aşağıda görüldüğü üzere 3 pay
üzerinden taksim edilir.
Rub (1/4) ile beraber sülüseyn (2/3) varsa, onun misali şudur:
Kendisinde sülüsan (2/3) ve diğer payların bulunduğu miras da aşağıda görüldüğü gibi 3 pay üzerinden taksim edilir.
Burada ölen kişinin geride iki kızı ve (Tablo 14) amcası kalmıştır. Terekenin 2/3'si kızlara verilir ki bu 2 paydır. Geriye kalan 1 pay da asabe olarak
amcaya verilir. Kendisinde sülüs (1/3) ve sülüsan (2/3) bulunan mirasta aşağıda görüldüğü üzere 3 pay üzerinden taksim edilir.
Kendisinde rub (1/4) (Tablo 15) veya başka payların bulunduğu miras da görüldüğü gibi -4 pay üzerinden taksim edilir.
Kendiliğinde rub (1/4) ve nısfın (1/2) bulunduğu miras da -aşağıda görüldüğü üzere 4 pay üzerinden taksim edilir.
Kendisinde sümün (1/8) ve (Tablo 17) diğer payların bulunduğu miras da aşağıda görüldüğü gibi 8 pay üzerinden paylaştırılır.
Kendisinde sümün 1/8 ve diğer payların bulunduğu miras da aşağıda görüldüğü üzere 8 pay üzerinden paylaştırılır.
Meselelerin asıllarının kısımları malum olduğu üzere yedi asıl mesele vardır ve bunlar iki kısma ayrılır. Malum olduğu üzere yedi asıl mesele
vardır ve bunlar iki kısma ayrılır.
1. Avl yapılan meseleler ki bunlar 6-12 ve 24 paya ayrılan miras meselelerinde söz konusudur.
2. Ebediyyen avl edilmeyen meseledir ki bunlar da 2-3-4 ve 8 pay üzerinden taksim edilen miras meseleleridir. Miras paylarının avl edilecek
kısımlarıyla avl edilmeyecek kısımlarının anlaşılması için meselelerin tümünü araştırıp incelemek gerekir. Alimler, Feraiz meselelerini iyice
araştırdıktan sonra avl edilecek ve Avledilemeyecek kısımları açıklamışlardır. Avl'm tarifi Avl lugatta yükselmek ve alçalmak manalarına gelir;
bazen meyi etmek zulm etmek, haddi aşmak anlamlarında da kullanılır. Şu ayette bu şekilde kullanılmıştır.

"Doğru yoldan sapmamanız için hakikate en yakın olanı budur. 
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Yani bu, zülm etmemeniz için en uygun yoldur. Avlın ıstılahı manası ise, 'Miras paylarının toplam sayısını artırmak, miras paylannı inceltmek
(azaltmak) demektir. Böylece varislerin paylarında eksiklik meydana gelir.
Avlın Meşruiyetinin delili:
Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir döneminde feraiz meselelerinde avl yapılmamıştır. Miras paylarında ilk defa avl yapan kişi Hz. Ömer'dir.
Onun döneminde bir mesele çıkmıştı. Feraizde uygulanmakda olan pay sistemi bu meseleyi halletmekte yetersiz kalmıştı. Bu hususta Hz. Ömer
ashab ile istişare ettiğinde Zeyd b. Sabit, avl yapmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle dedi: 'Allah'a yemin ederim ki ben, Allah
Teala'nın kimi takdim edip kimi tehir ettiğini bilmiyorum. Berf, malı hisselere ayırarak hepinize taksim etmekten daha uygun bir yol bulamıyorum;
Hz. Ömer böylece mirasçıların paylarını avl etti. Sahabiler de bu hususta ona muvafakat ettiler. Sonra da imam Şafii'nin de içlerinde bulunduğu
alimlerin cumhuru avl meselesini kabul ettiler. Daha ileride Allah'ın izniyle -içerisinde avlın bulunduğu örnekler verilecektir. Avl edilen
miraslarımı pay miktarlanmn ne kadar olacağını avl edilen mirasların 6-12 ve 24 paya aynlan miraslar olduğu söylemiştik. 6 paya aynlan miras
malının avl edilmesi. 6 aya aynlan miras malı -aşağıda da görüleceği gibi- avledile-cek 7, 8, 9 ve 10 paya çıkanlabilir. 6 paya aynlan miras malı -
aşağıda da görüleceği gibi avle edilerek 7, 8, 8 ve 10 paya çıkabilir.
Burada, ölenin kocası malın yansını (1/2), ana-baba bir olan iki kız kardeş ise 2/3'ini alırlar. Miras 6 pay, avlediği takdirde 7 pay üzerinden taksim
edilir. (3/6'ü koca alır. Geride 3 pay kalır. Bunun sülüsan-ı (2/3'si) ise 4 paydır.) 6 paya aynlan mirasın, avledilerek 8 paya çıkarılmasının misali ise
şu şekildedir:
Bu meselede koca terekenin yansını (nısf) alır ki bu 3 paydır. İki kız kardeş de 2/3'sini (sülüsan) alırlar. Bu da 4 paydır. Anne ise 1/6 (südüs) alır.
Bu da 1 paydır. Burada 6 paya aynlan miras avl edilerek paylar 8'e çıkanlmıştır. 6 payın avl edilerek 9 paya çıkanlmasmın misali ise şöyledir:
Burada koca nısf 1/2 alır ki bu 3 paydır. Baba bir olan iki kız kardeş sülüsan (2/3) alır bu da iki paydır: Bu paylar 6 payı aştığından 6 paya aynlan
miras avledilerek paylar 9'a çıkarılır. 6 paya aynlan mirasın avledi-lecek 10 paya çıkanlmasmın misali ise şudur:
Burada koca, nısf (1/2) ana-baba bir olan kız kardeşler sülüsan (2/3) ana bir olan kız kardeşler sülüs (1/3), anne ise sudüs 1/6 alır. Bu paylar 6 payı
geçtiği için avl edilerek 10 paya çıkanlır. 12 paya aynlan miras avledilerek 13-15 ve 17 paya çıkanlır. 12 paya aynlan mirasın avledilerek 13 paya
çıkarılmasının misali şöyledir: Burada, ölenin karısı rub (1/4) ana-baba bir olan iki kız kardeşi sülüsan (1/3) ve ana bir olan kız kardeşi de südüs
(1/6) alır. Bu paylar, 12 payı geçtiği için avledilerek miras 13 paya çıkanlır.
12 paya aynlan mirasın avledilerek 15 paya çıkanlmasmın misali de şöyledir:
12 paya ayrılan mirasın avledilerek 17 paya çıkanlmasmın misali şöyledir:
Burada, ölenin hanımı 1/3 alır ki: Bu 3 paydır. Ana-baba bir olan kız kardeşleri 2/3 alır. Bu da 8 paydır. Ana bir erkek kardeşi 1/3 alır. Bu da 4
paydır. Anne ise 1/6 alır. Bu da 2 paydır. Bu paylar 12 payı geçtiği için, paylar 17'ye çıkanlmıştır. 24 paya ayrılan mirasın avledilmesi sadece 27
paya çıkanlabilir. Bunun misali de şöyledir:
Burada ölenin hanımı 1/8 alır ki bu 3 paydır. İki kızı 2/3 alır. Bu da 16 paydır. Babası 1/6 lir. Bu da 4 paydır. Annesi 1/6 alır. Bu da 4 paydır. Bu
paylar 24 payı geçtiğinde avı yapılarak 27'ye çıkmaktadır. Meselelerin aslını kurma formülü şöyledir:.
1. Meseledeki Mahreçler (paydalar) mütemasil (eşit) olursa, mesela i-ki tane 1/6 pay olmalıdır. Bu durumda eşit olan paydalardan biri alınır ve
meselenin aslı yapılır, örneği: Ölenin, geride babası, annesi ve oğlu kalırsa, aşağıda olduğu gibi iki tane 1/6 pay olur. Mirasın aslı ise altıda
bulunur.
2. Meseledeki paydalar mütedahil olursa, yani paydaların biri diğerlerinden büyük ve büyük olanı da küçüğüne bölünebilir olursa, mesela: (1/3,
1/2, 1/6) gibi. Bu meselede 3 ve 2 paydaları, 6 paydasına gider ve 6 paydası da diğerlerine bölünebilir. Burada 2 ile 8 vardır. 2 ise 8'e dahildir.
Çünkü 2, 8'i dört kere böler, işte böyle meselelerde en büyük mahreç alınır ve meselenin aslı bundan kurulur.



3. Meseledeki mahreçler belli adeüere bölünebilir olmalıdır. Yani biri diğerine bölünmez. Ancak her birinin ortak 2'ye bölünme kabiletleri vardın
Mesela: (1/8, 1/6) gibi, 8 paydası, kesirsiz olarak 6'ya bölünmez. Ancak her biri ortak olarak 2'ye bölünmeye kabildir. Ortak olarak bölünüp her
birisinden çıkan sayıya "vakf denir. İşte bu durumda birisinin vakfı, yani bölme neticesinde çıkan sayı, diğerinin tam sayısına çarpılır. Mesela: 3x8
veya 4x6 sonucu meselenin aslı olur.
Bu meselede kızın paydası diğerlerinden küçük olduğu için bırakılır. 6 ve 8 paydalanna gelince mütevafıktir. Yani 2 rakamı gibi muayyen bir sayı
ile bölünebilir. Bölündükten sonra birinin yansı diğerinin tamamıyla çarpılır. 3x8=24 ve çıkan miktar meselenin aslı yapılır. 4. Mahreçler mute-
bayin olmalıdır, (birbirine benzememelidir) Mahreçler mütedahil de, muvafık da olmamalıdır. Mesela paylar 1/4 ve 1/3 sekilinde olduğunda
buradaki 4 ile 3 arasındaki tebayün vardır. Çünkü bunların ikisi birbirine benzemez ve biri diğerine bölünemez. Yani belli adetlere bölünemezler.
İşte böyle durumlarda biriyle diğeri çarpılır, çıkan sonuç meselenin aslı kabul edilir. Bkz. Tablo 32 hanımın payı olan 1/4 ile annenin payı olan l/3in
arasında tebayün vardır.
Yani bir diğerine dahil olmaz ve belli adetlere bölünemezler. Bu durumda biri diğeri ile çarpılır. Çıkan sonuç o meselenin önceki şeklinde (Tablo
32) açıkça görülmektedir. Meselelerin tashihi ve tashih etmenin yolu: Daha önce, mirasçılann paylannın kesirsiz olarak verilebildiği sayının en
azının o meselenin tashihi olduğu söylemiştik. Eğer tereke, mirasçılann sayısına göre taksim edilebilirse, taksimde sadece meselenin aslı üzerinde
durulur. Tashihe ihtiyaç kalmaz. Bu durumda -meselede avl yapılmamış ise- her mirasçının meselenin aslındaki payı ne ise o verilir.
Mesela ölenin gerisinde 3 kardeşi, onlann anneleri, 5 tane de amcası kalmışsa bu meselenin aslı 12'dir. Bu durumda 1/4'ini mahreci olan 4'ü 1/3'in
mahreci olan 3 ile çarparız. Çünkü ikisi mutebayindirler. 4 ile 3 çarpıldığında çıkan sonuç, yani 12 meselenin aslı olur (4x3=12). Bu mesele aslında
tashih edilmiştir: Zira mirasçılann her grubunun paylan kesirsiz (net) olarak tebit edilebilmektedir. Mesela üç hanım terekenin 1/4 'ini alır ki bu 3
paydır; her kadına bir pay verilir. Anne de terekenin 1/3'ini alır. Bu 4 paydır. Böylece paylann toplamı 7'ye ulaşır. Terekenin geri kalanın, ise
amcalar alırlar. Bu da 5 paydır. Her amcaya 1 pay verilir. Böylece meselenin aslında tashihe ihtiyacı olmadığı görülür. Başka bir ifade ile mesele
aslında tashih edilmiş olur. Zira meselenin aslından taksim olunması, tashih yapmaktan daha makbuldür. Meseleyi uzatmanın faydası yoktur. Avl

yapıldığı takdirde mirasçılann payı kesirsiz (net) olarak tesbit edilebiliyorsa, tashihe gerek yoktur. 
[181]

Aslı 12 olan meselenin (Avl) 1/2'nin mahreci 1/4 'dir. Bu da iki eder. Onun 1/6'nin mahrecinin 6 ile çarpılması gerekir. Zira iki mahreç arasında
muvafakat vardır. İkisi de net olarak ikiye bölünebilir. Böylece mesele İ7'ye çıkar. İki nine terekenin 1/6'ini avl yapılmış olarak alırlar ki bu iz eder.
(2 paydır). Her nine 1 pay alır. Üç zevce de terekenin 1/4'ini avl yapılmış olarak alırlar. Bu da 3 paydır. Her hanıma 1 pay verilir. Kız kardeşlerde
(ana-baba bir dört kız kardeş) avledilmiş olarak terekenin 1/3'ini alırlar. Bu da 4 paydır. Her kız kardeşe 1 pay verilir. Baba bir olan kız kardeşler ise
avl edilmiş olarak malın 2/3'sini alırlar. Bu da 8 paydır. Her birine bir pay verilir. Bu meseleye Feraiz ilminde Ümmü'l-Eramil adı verilir. Her
grubun paylan, meselenin aslından veya avledilmesinden sonra onlann adetlerine göre net olarak taksim edilmezse meselenin tashih edilmesi vacib
olur. Meselenin aslı, her grubun paylarının net olarak verilebileceği en sayıya bağlanır. Meselenin tashihi şu tertip üzere yapılır. 1. Meseledeki
kesir, aşağıda olduğu gibi -mirasçılardan grup üzerinde olmalıdır.
Bu meselenin aslı 6'dır. Çünkü paylann içinde iki tane 1/6 pay vardır. Mahreçleri aynıdır ve en büyük rakam 6'dır. Burada baba 1/6, anne 1/6 alır.
Geriye kalan mal ise erkek çocuklara verilir. Bu da 4 paydır. Oysa bu 4 payın üç erkek çocuğa net ve eşit olarak paylaştınlması mümkün değildir.
Bu durumda mesele tashih bu grubun paylan ve sayılan veya sayılan ve paylan arasında tebayün veya tevafuk vardır. Burada tedahül ve temasüle
itibar edilmez. Çünkü o zaman her pay taksim edilir. Grubun sayılan ile paylar arasında tebayün olduğu takdirde meselenin aslı grubun adedi ile
çarpılır. Çıkan netice meselenin tashihidir. Nitekim bu önceki meselede geçmişti. Meselenin aslı olan 6 rakamı, çocuklann sayısı olan 3 ile çarpılır.
(3x6=18). Böylece mesele tashih edilmiş olur. Payın yansı, bu grubun ferdlerine verilir. Sonra payın cüz'ü mirasçılann her grubun payı ile çarpılır.
Böylece o grubun payı fertlere taksim edilir. Yukanda zikrettiğimiz meselede, üç erkek çocuğun paylannın sayısı dört olduğunda, dört de, üçe
bölünemeyeceğine göre payın cüz'ü (3 pay) -ki grubun fertlerinin adeti üçtür- 4 ile çarpılır. (3x4=12) ve çıkan sonuca göre onlar arasında taksim
edilir. Böylece her çocuğun payı 1/4 olur. Zira 12'nin 1/3*1 4'tür. Eğer gruptakilerin sayısı ile paylar arasında tevafuk varsa, fetlerin sayısı
meselenin aslıyla çarpılır. Böylece mesele tashih edilmiş olur. Sonra o payın yansı, mirasçılann her birinin payı ile çarpılır. Çıkan netice

mirasçılann sayısına göre taksim edilir. 
[182]

Bu misalde meselenin aslı 6 dır. Çünkü 1/2 ile 6 arasında tedahül vardır. 1/6'in mahreci olan 6 alınır ve meselenin aslı yapılır. Kocanın payı malın
yansı olduğu için, bu 3 paydır. Ninenin payı 1/6'dir. Bu da 1 paydır. Geriye kalan 2 pay da amcalanndır. Fakat 2 pay, dört amcaya kesirsiz olarak
paylaştırılamayacağmdan, amcaların sayısı ile pay sayısı olan 2 çarpılır. Çünkü amcalann sayısı ile pay arasında yanmla tevafuk vardır. Yani
amcalann sayısı olan dört ve paylann sayısı olan 2, tam olarak ikiye bölünebilir; birinin yansı 2 diğerinin yansı da 1 olur. Zira paylar arasında
yarımda tevafuk vardır. Bu çarpımın neticesi ise meselenin taksimidir. (2x6=12), sonra payın yarısı, mirasçılann her birinin payı ile çarpılır ve
çıkan netice fertlerin sayısına göre taksim edilir. 2. Bir grubun değil de iki, üç veya dört grubun payı kesirli olursa (yani kesirsiz dağıtılması
mümkün olmazsa) meselenin tashihi her grubun fertlerinin sayısı ve payı dikkate alınır. Eğer mübayenet varsa, her grubun fertlerinin toplam sayısı
alınır veya muvafakat varsa vuku alınır. Bu dört nispet arasında temasül, tedahül, tevafuk ve tebyün olup olmadığına bakılır. Eğer temasül varsa,
bir misli alınarak meselenin aslıyla çarpılır. Tevafuk varsa nısfı (yarısı) alınarak diğer paylarla çarpılır. Bunun neticesiyle de meselenin aslı çarpılır.
Tebayün varsa fertlerin paylan birbirleriyle çarpılır. Çıkan sonuç da meselenin aslıyla çarpılır. Böylece mesele tashih edilmiş olur. Meselenin daha
iyi anlaşılması için birkaç misal verelim. 1. Misal/Fertlerin sayısının tema-sülü bu meselede inkisar iki grup üzerinde olur: Yani ana bir olan beş
kardeş ile beş amcanın paylan kesirli olur.
Meselenin aslı 6'dır. Çünkü bu iki şeyin mahreci arasında tedahül vardır. (1/3, 1/6). Annenin payı 1/6'dİr. Bu 1 paydır. Ana bir kardeşlerin payı
1/3'dir. Bu da 2 paydır. Bu onlara taksim edilmez. Amcaların payı ise asabe olması bakımından 3'tür. Bu da kesirsiz olarak taksim edilemez. Bu
durumda ana bir kardeşlerin sayısı ile paylan arasında tebayün olduğu görülür. Bu durumda ferdlerin sayısı alınarak muhafaza edilir. Sonra
amcalann sayısı ile paylann sayısı arasında tebayün olduğu görülür. Onların sayısı da muhafaza edilir. Sonra muhafaza edilen fertlerin sayısı ile
paylar arasında, temasül olduğu görülür. Zira hem ana bir olan kardeşlerin, hem de amcaların sayısı 5'tir. Bu durumda biri alınarak meselenin
aslıyla (12 ile) çarpılır. Çıkan sonuç meselenin tashihidir. Sonra misli alınarak, ferdlerin sayısıyla çarpılır. Daha önce de belirttiğimiz gibi payın
cüz'ü denir. Mirasçılardan her grubun sayısıyla her grubun payı çarpılır. Böylece her grubun payı fertlerinin sayısına göre taksim edilir. 2.



Misal/Fertlerin sayısının tedahülü bu meselelerinin aslı, 6 dır. Çünkü 1/6 ile 1/3 arasında tedahül vardır.
Annenin payı l/6dir. Geriye 5 pay kalır. Ana bir olan kardeşlerin payı 1/3'dir. Bu da 2 paydır. Fakat bu 2 pay onlara kesirsiz olarak taksim edilemez.
Çünkü kardeşler dört tanedir. Fakat pay sayısı ile kardeşlerin sayısı arasında tedahül vardır. Yani hem 6 hem de 4 kesirsiz olarak ikiye bölünürler.
Bu durumda fertlerin sayısının yansı alınarak ki bu 2'dir-muhafaza edilir. Amcalann payı ise -ki asabe yoluyla alırlar- 3'tür. Bu 3 pay da dört amca
arasında kesirsiz olarak taksim edilemez. Aynca biri, kesirsiz olarak ikiye bölünür. Diğeri ise bölünemez. Birinin 1/3'i vardır. Diğerinin yoktur. Bu
durumda amcaların sayısı da muhafaza edilir. Sonra amcalann sayısı olan 4 ile bölünür. 2. 4'ün içinde bulunduğundan en büyük rakam olan 4 alınır
ve meselenin aslı olan 6 ile çarpılır. (4x6=24) Çıkan sonuç meselenin tashihidir. Sonra bu payın cüzü amcalann sayısı olan 4 ile çarpılır -ki her
grubun payıdır. Çıkan sonuç her grubun sayısına göre taksim edilir.
Misal/Fertlerin sayısının Tevafuku bu meselede 1/6 ve 1/3 pay sahibiyle beraber asabe vardır. Meselenin aslı 6'dır. Burada annenin payı 1/6'dir. Ana
bir olan 15 kardeşin payı 1/3'dir. Geriye kalan malı ise asabe yoluyla on amca alır. Ana bir olan on beş kardeşin payı 2 olduğundan, 2 payın on beş
kardeşe kesirsiz olarak paylaştırılması, mümkün değildir. Pay ile kardeşlerin sayısı arasında tebayün vardır. Bu durumda kardeşlerin sayısı
muhafaza edilir. Terekenin geri kalanını asabe yoluyla alan amcalann payı ise 3'tür. Bu 3 payın on amcaya kesirsiz olarak taksim edilmesi
imkansızdır.
Çünkü paylar ile sayılan arasında tebayün vardır. Amcalann sayısı olan on ile kardeşlerin sayısı olan on beş arasında tevafuk olduğunu görüyoruz.
Kardeşlerin sayısı olan on beşin içinde üç tane beş, amcalann sayısı olan onun içinde ise iki tane beş vardır. Amcalann sayısının yansı olan 5
rakamı alınır. Kardeşlerin sayısı olan 15 ile çarpılır. Çıkan sonuç da meselenin aslıyla (6 ile) çarpılır.
Çıkan sonuç meselenin tashihidir. Yani meselenin aslı olan 6 ile neticeden ortaya çıkan rakam çarpılır. (15x2=30) Neticede ortaya çıkan rakam
180'dir. Bu meselenin tashihidir. Sonra kesin paydası (30) alınarak her varisin payı ile çarpılır. Ortaya çıkan sonuç her grubun payıdır ki fertlerin
sayısına göre taksim edilir.
Misal/Fertlerin sayısının Tebayünü bu meselede 1/6 ve 1/3 pay sahibi vardır. Meselenin aslı 6'dır. Burada ana bir olan üç kardeşin payının onlar
arasın kesirsiz olarak taksim edilmesi mümkün değildir. Zira onların sayıları ile payları arasında tebayün vardır. Onlann sayısı ile amcaların sayısı
olan 2'ye baktığımızda aralarında tebayün olduğunu görürüz. Bu durumda birinin sayısının yarısı alınarak diğerinin sayısıyla çarpılır (3x2=6)
Bunun sonuncundan çıkan 6 rakamı sehm'in parçasıdır. Onu meselenin aslı olan 6 ile (6x6=36) çarptığımızda 36 olduğunu görürüz ki bu meselenin
tashihidir. Sonra sehrnin cüzü (6) her grubun payı ile çarpılır. Çıkan sonuç fertlerin sayısına göre taksim edilir.
 
Red
 
Reddin, tarifi: Red lugatta 'dönüş, sarf etmek, kabul etmemek' gibi manalara gelir. Reddin istıhali manası ise meseledeki paylara düşen eksiklik ve
mirasçıların paylarında olan fazlalıktır. Bu bakımdan red, avlin (meseleyi inceletip yükseltmenin) zıddıdır. O halde pay sahipleri haklarını aldıktan
sonra geriye bir şey kalırsa, onu alacak kimse de yoksa, geriye o miktar, pay sahiplerine paylan nisbetinde taksim edilir, Ancak karı ile koca
bundan istisnadır. Onlar redden istifade edemezler. Reddin şer'i hükmü daha önce beyt'ül-malın muntazam olması (yani hakların sahiplerine
verilmesi) halinde, pay sahipleri mirastan paylannı aldıktan sonra geriye kalan malın pay sahiplerine verilemeyeceğini o malın beyt'ul-mala devr
edileceğini, bu hususta beyt'ul-malm zevi'l-erham'dan daha önce geldiğini söylemiştik. Bunun delili de Hz. Peygamber'in şu sözüdür:
Kim geride bir yük bırakırsa o bana aittir. Kim de geride mat bırakırsa o mirasçılannındır. Mirasçısı olmayanın mirasçısı benim; onun diyetini

verir, mirasını alırım." 
[183]

Hz. Peygamberin başkalarının mirasını kendi şahsi için almayacağı malumdur. Hz. Peygamber aldığı mirası müslümanların maslahatı için sarf eder.
İşte bu nedenle alimler, beyt'ul-malın mirasçı olabileceğine hükm etmişlerdir. Beyt'ul-mal mirasçılık derecesi, pay sahipleri ve asabe-lerden sonra
gelir. Yani pay sahibi ve asabe yoksa veya pay sahipleri pay-larını aldıktan sonra, terekenin bir kısmı kalırsa, bu kalan miktar beyt'ul-mala devr
edilir. Bu da meşhur ve maruf olan şu kaideyle amel etmektedir. 'Borçlu olmak tazminat altına girmekle olur. Eğer beyt'ul-mal muntazam değilse
(haklar hak sahiplerine verilmiyorsa) terekeden artan malda hakkı yoktur. Bu durumda o artan mal sahipleri reddedilir. Yani terekeden artan mal,
pay sahiplerine payları oranında taksim edilir. Eğer pay sahipleri yoksa zevi'l-erham (uzak akrabalar) terekeye sahip olurlar. Müte-ahhir alimler,
beyt*ul-mal'ın muntazam olmadığı hususunda fetva vermişlerdir. Hatta Hz. İsa gelinceye kadar (ininceye) kadar da beyt'ul-mual'ın muntazam
olmayacağını söylemişlerdir. Reddin meşruiyetinin delili: Reddin meşruiyetine, akrabaların birbirlerine velayeti hakkındaki delillerin umumuyla
istidlal edilmiştir:

"Rahim sahipleri (akrabalar) Allah'ın kitabında birbirlerine (mirasçı olma bakımından) daha yakındırlar." 
[184]

Bu yüzden kan ile koca, mirasçılarının paylarından artan mal hususunda birbirlerinden istifade edemezler. Çünkü onlar birbirinin (Rahim
İtibarıyla) yakın veya uzak akrabası değildirler. Onlar sadece birbirinin eşidir. Onlann bir araya gelmesi bir sebebe dayanmakta, o sebep ise
ölümle ortadan kalkmaktadır. Zevi'l-erhamın (uzak akrabaların) mirasçı olabileceğine şu hadis de delalet etmektedir. Sa'd b, Ebi Vakkas malının

2/3'sini vasiyet etmek isteğinde Hz. Peygamber (s.a.v.) bunu kabul etmeyerek şöyle buyurdu:
[185]

Ey Sa'd! Senin, varislerini zengin bırakman, onlan muhtaç ve halka (sadaka için) ellerini açar bir halde bırakmandan daha hayırlıdır. 
[186]

Bu hadisin başında Sa'd b. Ebi Vakkas, Hz. Peygamber'e 'Ben servet sahibiyim, bir tek kızımdan başka da bana varis olacak kimse yoktur' demiştir.
Kızın payı da malum olduğu üzere malın yansıdır. Hz. Peygamber geriye kalan malı da Sa'd b. Ebi Vakas'ın kızına vermiştir. Bu ise ancak red
suretiyle olabilir. Aynca Rasûlullah (s.a.v.) zamanında ve daha sonra sahabe zamanında zevi'l-erhamın varis kılığına dair örnekler sabittir.
Bunlardan: Rasûlullah (s.a.v.) hayatta iken Sabit bin Dahdah adında bir şahıs vefat etti. Sabit kim olduğu pek bilinmeyen gurbette bir kişi idi. Ra-
sûlullah (s.a.v.) Asim bin Adi'ye "Onun aranızda nesebi bir akrabasını tanıyor musunuz" dedi. O da "Hayır ya Rasûlullah" deyince, abit'in kız
kardeşinin oğlu Ebu Lübabe bin Abdül müzir'i çağırttı ve mirasını ona verdi. Said b. Mensur rivayet etmiştir. Ebu Ubeyde Bin Cerrah Hz. Ömer'e
bir mektup yazarak öldürülen ve bir dayısından başka akrabası bulunmayan Sehl bin Hanife kimin varis olacağını sordu. Hz. Ömer, Rasûlullah'm
(s.a.v} şu sözünü nakl ederek ona cevap verdi: "Allah ve Rasûlü, velisi olmayanın velisidir. Dayı varisi olmayanın varisidir. Bütün bunlar zevi'1-



er-ham varis kılındığına delalet eder- Hicri ikinci asırdan sonra gelen Maliki-lerce mutetmed olan görüşe de budur ve yine beyt'ül-malın muntazam
çalışmadığını, varidatının ehline verilip yerine sarf edilemediğini gören Şafii fukahasının sonra gelenleri de dördüncü hicri asırdan itibaren bu re'y
ile fetva vermişlerdir. Reddin şartlan: Reddin üç şartı vardır:
1. Ölen kişinin -eşi hariç- pay sahibi bir mirasçısının olması.
2. Pay sahipleri paylarını aldıktan sonra terekenin bir kısmının kalması.
3. Mirasçılar arasında asabe olacak birinin bulunmaması çünkü asabe tek başına olduğunda, asabelik yoluyla terekenin tamamını aldığı gibi, pay
sahiplerinden geriye kalanı da alır. Bu bakımdan asabelik yoluyla terekenin tümünü alacak olan bir kişi bulunduğunda, red söz konusu olmaz.
Reddin kaidesi: Pay sahiplerinin beraberinde, eşlerden biri ya vardır ya da yoktur. Bunun için red iki kısma ayrılır:
1. Redden istifade eden kişi ile beraber eşlerden birinin olmaması halinde:
a) Redden istifade eden kişi bir taneyse, mesela ölen kişinin geride bir kızı kalmışsa, terekenin tamamı red yoluyla kıza verilir,
b) Redden istifade edenler birden fazla ise, mesela ölen kişinin geride beş tane kızı kalmışsa, terekedenpaylarım aldıktan sonra geriye kalanı da red
yolu ile eşit şekilde paylaşırlar.
c) Kendilerine red yoluyla miras verilen kimseler iki veya daha fazla iseler, meselenin aslı onlann paylarının toplamıdır.
Bir kişi ölür ve geride (Tablo 41'de görüldüğü gibi) annesini ana-baba bir kız kardeşini ve baba bir kız kardeşini bırakırsa, meselenin aslı 6 olur.
Çünkü meselede 1/6 ve 1/3 pay bulunduğundan mahreçler arasında tedahül vardır. Fakat mirasçıların paylarının tamamı 5 paydır. Bu durumda
mesele 5'e reddedilir ve her varis payını 5'ten alır. Bir kısmı hem paylarını alır. Hem de redden istifade eder.
2. Red'den istifade eden kişi ile beraber eşlerden birinin bulunması halinde. Bu durumda önce koca veya karıya paylan verilir ve mesele koca veya
kannm payının mahreci olan rakama dönüştürülür ki buda 2 veya 4'tür. Sonra geriye kalan mal şu tertibe göre red yoluyla pay sahilerine taksim
edilir, a. Red'den istifade eden bir tane ise, kan veya kocanın payını aldıktan sonra geriye kalan ona verilir.
Bu mesele ölen kişinin geride kansı ve kızı kalmışsa, meselede 1/8 ve 1/2 pay bulunur ve meselenin aslı 8 olur. Kadın 1/8 alır ki bu 1 paydır.
Geriye kalan 7 payın 4'ü pay olarak, 3'ü de red yoluyla kıza verilir. B. Redden istifade edenler iki veya daha fazla iseler, mesele kadının payının
mahrecinden çıkanlır. Eğer kadın payını aldıktan sonra geriye kalan mal pay sahipleri arasında taksim edebiliyorsa mesele yoktur.
Mesela ölenin gerisinde kocası ve üç kız kalmışsa, meselenin aslı 4 olur. Çünkü kocanın payı 1/4'dir. Geriye kalan 3 pay da kızlara pay olarak ve
red yoluyla verilir. Fakat kadın payını aldıktan sonra geriye kalan mal, pay  Kendilerine red.malı verilenlerle sehm'in cüzünü, yani zevciyye
meselesinde kendilerine red payından verilenlerin paylarıyla çarparız ki o da birinci meseleden olan paylardır. Bunun misali de Tablo 47'de olduğu
gibidir.
Burada ölen kişinin kansı, ana-baba bir olan kız kardeşi, baba bir olan kız kardeşi kalmıştır. Bu meselede kadının payının red meselesiyle çarpıldığı
ve sonucun 16 olduğu açıktır. Sonra kadının payı, paylann cüzüyle çarpılır. Bu da red meselesidir. Sonra malların kendilerine reddedildiği kişilerin
paylan ile payın cüzü çarpılır. Bu da onlann zevciyyet meselesindeki paylardır. Bunlann tümü kendilerine red yoluyla mal verilen kişlerin
meselesinde olduğu gibi, zevciyyet meselesinden aldıklan paylar arasında Tebayün olduğu zaman öyledir. Eğer meseleleriyle paylan arasıda
Tebayün olduğu zaman öyledir. Eğer meseleleriyle paylan arasında te-masül varsa, zevciyyet meselesi bu iki meseleyi derleyen meseledir. Çünkü
geriye kalan malın kendilerine verildiği kimselere, zevciyyet meselesinde paylan taksim edilir.
Burada yani tablo 48'de, ölen kişinin geride hanımı, annesi, ana bir iki kız kardeşi kalmıştır. Bura zevce 1/4 alır. Anne 1/6 alır. Ana bir iki kız
kardeş ise 1/3 alırlar. Red meselesi bazen tashihe muhtaç olur. Bu durumda onu tashihi yapılır. Tashihten sonra daha önce sebat edenle
zikrettiğimiz yöntem uygulanır.
Burada ölen kişinin geride hanımı (1/4), annesi (1/6), (1/3) ana bir üç kız kardeşi kalmıştır. Bu meselede açık olan şudur ki kendilerine zev-ciyyet
meselesinden geri kalan malın verildiği kimselerin payı, onların sayılarına göre taksim edilir. Bu yüzden burada derleyici meselenin, zevciy-yet
meselesi olduğu kabul edilir. Fakat ana bir kız kardeşlerin payı (2) derleyici meseleden onların sayılarına taksim edilemez. Çünkü onların sayısı
3'tür. Bu durumda cem edici olan mesele ana bir olan kız kardeşlerin sayısıyla çarpılarak tashih edilir. Çünkü onların payı olan 2. sayıları olan 3'e
mübayenet etmektedir.
Tashihten sonra onlara payları verilir ki bu da her kız kardeşe 2 pay verilmesi demektir. Son olarak bu sahifemizi ibret dolu şu sözler ile yazımızı
noktalayalım. İslamiyet, incelik, zerafet, hoşgörü, yumuşaklık, edep ve terbiye dinidir. Kabalığın, küstahlığın, kırıcılığın, nezaketsizliğin bu dinde
yeri yoktur. Peygamber (s.a.v.)'in kutlu mektebi ancak bu evsafta mü'minler yetiştirerek medeniyetin en sağlam ve kalıcı temelini atmıştır. Boş
konuşmadan Allah'a sığınırım.
 
Munasahat
 
Münsahat kelimesi, münasaha'nın cemidir. Münaha ise mastar'dır. Mastarın cem edilmemesi gerekir. Fakat burada münasahat'm değişik çeşitleri
olduğundan dolayı cem edilmiştir, Münasahat kelimesi, nesh kökünden alınmıştır. Nesh lügatta şu manalara gelir.
1. İzale etmek ve silmek.
2. Tağyir etmek bozmak.
3. Nakl etmek, nesh'in ıstılahi manası ise şer'i bir hükmün başka bir hükümle kaldırılmasıdır.
Mesela Beyt'ül-Makdis'in kıble olan hükmü, Kabe'nin kıble yapılmasıyla ortadan kalkmıştır.
Münasahat feraiz ilmi ıstılahında ölenin mirasçılarından birinin veya birkaç tanesinin tereke taksim edilmeden önce ölmesi "anlamına gelir. Birinci
mesele ikinci mesele ile izale edildiğinden buna münasaha adı verilmiştir veya mirasın, bir mirasçıdan başka bir mirasçıya nakledilmesidir.
Görüldüğü gibi münasahatm lügat manası ile istılahi manası arasında uyum vardır.
Ölen kişinin mirasçılarından biri terekenin taksim edilmesinden önce ölürse, mirasın taksimi şu usullere göre yapılır:
1. Mirasçılar sayılarak her mirasçının payı ortaya çıkarılır. Birinci ölü için müstakil bir mesele vaz'edilir.
2. Birinci ölünün meselesi tashihe muhtaç ise tashih edilir. Bu meselenin tashih edilmesi de daha önce meselenin tashihinde kullanılan kurallar ve
kaideler çerçevesinde olur.



3. İkinci ölünün meselesi müstakil bir mesele vaz edilerek mirasçılar -ister birinci ölünün mirasçıları olsun- İster başka mirasçılar olsun sayılır ve
ikinci ölünün terekesinin her birinin payları tesbit edilir.
4. İkinci ölünün meselesi tashihe muhtaç ise tashih edilir.
5. İkinci ölünün birinci ölüden alacağı miras payı ile meselenin aslına veya tashihine bakılır. Eğer 1/3 meselenin aslı veya tashihi olursa, iki
meseleyi cem eden rakam birinci meselenin tashih olunacağı kaynak kabul edilir. Eğer birinci meseleden aldıkları meselenin aslına veya tashihine
uygun düşerse, meselenin aslının yansı alınır. Birinci meselenin aslı veya tashihi ile çarpılır. Çıkan sonuç meseleleri cem eden rakamdır. Eğer ikinci
ölünün alacağı miras payı, meselenin aslına veya tashihine mübayin ise birinci meselenin aslı veya tashihi, ikinci meselenin aslı veya tashihi ile
çarpılır. Çıkan sonuç meseleleri cem eden rakamdır.
6. Her iki meselede de mirasın durumuna bakılır. Sadece birinci meseleden miras alacak olan kişi payını, eğer tevafuk varsa ikinci meselenin
aslının yarısı ile eğer tebayün varsa ikinci meselenin aslı ile çarparak alır. Birinci ve ikinci meselelerin her ikisinde mirasçı olan kişi payını, birinci
meselede tevafuk varsa ikinci meselenin aslının yansı ile, tebayün varsa meşenin aslı ile çarparak alır veya payını ikincisinden alır. Bu da ikinci
ölünün payının yansı ile çarpıldığında muvafakat varsa veya tamamıyla çarpıldığında tebayün varsa böyle olur. Sonra iki pay bir araya getirilerek
ana meseleden çıkarılıp alınır.
Bu kaide ve kuralları açıklayan misaller şunlardır:
1. Misal Mümasil olduğu zaman ikinci ölünün paylan meselesi burada ölen kadının geride kocası, annesi ve amcası kalmıştır. Sonra terekenin
taksiminden önce koca da Ölmüş ve geride üç oğlu kalmıştır.
Bu meselede koca, hanımının terekesinin yansını alır. Çünkü kadının mirasçı olarak çocuğu yoktur. Anne de terekenin 1/3 alır. Kadının çocuğu
olmadığı için amca da asabelik yoluyla geriye kalan malın tamamını alır.
Burada meselenin aslının altı olduğu açıktır. Çünkü mahreçler (2 ve 3) mutebayindir. Biri diğeriyle çarpıldığında meselenin aslı ortaya çıkar ki bu
da 6'dır. Buna binaen kocanın payı 3. annenin payı 2. amcanın payıda l'dir. İkinci meselede ise ölen kişinin kansı ve üç oğlu kalmıştır. Burada
meselenin aslı, çocukların sayısı olan 3'tür. İkinci Ölünün -kocanın- meselesi ile birinci ölüden almış olduğu mirasa baktığımızda aralarında
temasül olduğu görülür. Bu yüzden derleyici olan birinci meselenin aslından tashih edilir ve var ise oradaki payı verilir. Başka bir misal: Ölen
kadının geride kocası ve baba bir olan iki kız kardeşi kalmıştır. Sonra o kız kardeşlerden biri tereke taksim edilmeden önce ölmüş ve geride kızım
bırakmıştır.
Burada koca malın yansını, baba bir iki kız kardeş de 2/3'ini alırlar. Bu meselede daha önceki mesele gibi ikinci ölünün (kız kardeşi) payının birinci
meseleye mümasil olduğu görülmektedir. Birinci mesele hangi noktada tashih edilmişse cem edici mesele de orada tashih edilir. Ancak burada avl
vardır ve iki kız kardeşten biri, birinci ve ikinci kız kardeşine mirasçı olur. Kız kardeşin öz kız île beraber olması halinde başkasıyla beraber
olduğunda asabe kabul edileceği malumdur. Nitekim bu, birinci meselede açıktır. II. Misal ikinci ölünün paylarının birinci meseleye muvafık olması
burada ölen kadının kocası, annesi ve amcası kalmıştır. Sonra koca da ölmüş geride annesini, ana bir olan iki kardeşini ve baba bir olan kardeşini
bırakmıştır.
Bunun misali tablo 52'dedir.
Birinci meselede koca vardır ve malın yarısı onundur. Anne vardır ve malın 1/3'i de onundur. Geriye kalanı da asabe yoluyla amca alır. Birinci ve
ikinci meselenin payları mirasçılara taksim edilir de ikinci ölünün (koca) payları ile meseleye bakıldığında 1/3 de mutevafik oldukları görülür. Bu
durumda ikinci meselenin 1/3'i (2) alınır ki bu meselenin aslının yansıdır- birinci meselenin aslı ile (2x6=12) çarpılırsa, cem edici meselenin aslı 12
olur. Sonra birinci meseleden mirasçı olanın payı ile ikinci meselenin aslının yarısı çarpılırsa, annenin payı 2x2=4 olur. Amcanın payı 2x1=2 olur.
Bu da cem edici meselenin altına eklenir. İkici meseleden mirasçı olan kişinin payı, ikinci ölünün payının yansı ile çarpılır ki oda birdir. Böylece
annenin payı ikinci meselede 1x1 = 1 olur. Anne bir olan iki kardeşin payı 1x2=2 olur. Baba bir olan kardeşin payı 1x3=3 olur. Bu da cem edici
meselenin altına yazılır. Eğer cem edici meseledeki mirasçılann, cem edici meseleye eşit olduğu görülür.
Bu yapılan işlemin doğru olduğuna delalet eder. Başka bir misal burada ölenin gerisinde babası, annesi, kızı, oğlu kalmıştır. Sonra tereke taksim
edilmeden önce oğul da ölmüş ve geride hanımı ile oğlunu bırakmıştır.
Bu meselede babanın birinci meseleden 1/6, annenin de 1/6 hakkı vardır. Geriye kalan malı ise asabelik yoluyla oğul ve kız alır. Burada meselenin
aslı altıdır. Çünkü baba ile annenin payı olan 1/6'in mahreci aynıdır. 6 Payın biri babanın, biri annenin geriye kalan 4 pay ise iki oğla, bir kıza
olmak üzere taksim edilir. Oysa 4 pay oğul ve kıza kesirsiz olarak taksim edilemez. Bu durumda mesele tashih edilir. Fertlerin sayısı ile paylar
arasında tebayün olduğu için meselenin aslı olan 6 ile fertlerin sayısı olan 3 (erkek çocuk, iki kız sayıldığı için fertlerin sayısı 3 kabul edilir) çarpılır
(3x6=18) çıkan sonuç meselenin tashihi olur. İkinci meselede ise, birinci meselede baba olan kız kardeş oluyor. Bu durumda dede 1/6, nine de 1/6
alır. Ana-ba-ba bir olan kız kardeş ise oğul tarafından hacbedilir. (mirastan mahrum edilir) Kadın ise 1/8 alır. Geriye kalan malı da asabelik yoluyla
çocuk alır. İkinci meselenin aslı yirmi dörttür. (24) Çünkü kadının payının mahreci ile ana ve babanın paylan olan 1/6'in mahreci arasında, ikisinin
de kesirsiz olarak yanya bölünmesi açısından tevafuk vardır. Bu durumda birinin tevafuku, diğer meselenin aslı ile çarpılır (4x6=24). Çıkan sonuç
meselenin aslı olur. Meselenin aslı 24 pay olduğunda pay dede 4 pay nine, 3 pay kadın, 13 payda oğul alır. Burada ikinci ölünün birinci ölüden
aldığı pay ile meselenin aslına bakıldığında 1/8 de mutevakıf oldukları görülür. Meselenin birinci 1/81 alınırda diğer meselenin aslı ile çarpılırsa,
çıkan sonuç iki meseleyi cem eden rakam olur. (3x15=45) Sonra ikinci meselenin aslının yansı alınır ve birincinin katında payın parçası yapılır.
Onunla da birinci meseleden varis olan her varisin payı çarpılır. Sonra ikinci ölünün payının yansı alınır ve o ikinci meselenin katında sehmin
parçası yapılır. Onunla da ikinci meseleden ve her iki meseleden mirasçı olanlann paylan çarpılır ve cem edici meselenin altına yazılır. Böylece
mesele halledilmiş olur. Daha önceki meselede açıkça belirtildiği gibi her mirasçı payını alır. III. Misal: İkinci ölünün paylannın, meselesine
mübayin olması burada ölenin geride kocası, annesi ve amcası kalmıştır. Sonra tereke taksim edilmesinden önce koca da ölmüş ve bir kız, üç tanede
ana baba bir kardeşi kalmıştır.
Bu meselede ikinci ölünün birinci meseledeki payı olan 3 ile meselesi arasında tebayün olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle birinci
meselenin aslı, ikinci meselenin tahihiyla çarpılır. (6x10=60) Çıkan sonuç cemedici olur. İkinci meselede 1/10 tashih yapıldığı görülür ki bunu
nedeni şudur: Çünkü beş kardeşin payım onlar arasında kesirsiz olarak taksim etmek mümkün değildir. Zira onlann sayılan ile paylan arasında
tebayün vardır. Bu nedenle meselenin aslı olan 2. kardeşlerin sayısı olan 5 ile çarpılır. (2x5=10), böylece mesele 10 ile tashih edilmiş olur. Sonra



birinci meselede payı olan kimselerin sayısı, üçüncü meselenin tashihiyle çarpılır. Böylece annenin payı 2x10=20, amcanın payı da 1x10=10 olur.
Bu, cem edici meselenin altına yazılır. İkinci meseleden payı olan kişinin payı ile ikinci Ölünün birinci Ölüden aldığı pay çarpılır. Böylece kızın
payı 3x5=15 olur. Ana-baba bir olan kardeşlerin payı 3x5=15 olur. Bu da derleyici meselenin altında yazıldığında, bu paylarla derleyici meselenin
eşit olduğu görülür. Bu da yapılan taksimin doğru olduğuna delalet eder. Başka bir misal:
Burada, ölen kişinin geride karısı, üç tane oğlu ve bir kızı kalmıştır. Sonra tereke taksim edilmeden önce kız da ölmüştür. Bu meselenin halinden
önce kız ölmüştür. Bu meselenin halinden açıkça ortaya çıkan şudur: Birinci mesele sekizden, ikinci meselede o meseleden halledilir. İkinci
meselenin aslı, birinci meselenin aslı ile çarpılır. Elde edilen 144 rakamı iki meseleyi derleyici rakam olur. Hanımın birinci meseledeki payı olan
1/8 ile çarpılır. İkinci meselede anne olmak itibariyle hanımın payı °lan 3. 1 ile çarpılır (3x1= 3) çıkan sonuç, ikinci ölünün payı olur. Bu da birinci
meseledeki 3'e eşittir. Birinci meseledeki her mirasçının payı olan 2. 18'Ie çarpılır. (2x18=36) ve her birine birinci meseleden 36 pay düşer. Ana-
baba bir kardeş olduklanndan dolayı ikinci meseleden de her birine 5 Pay düşer. Bu da birle çarpılır. (5x1=5) Sonra herkesin iki meseledeki paylan
cem edilir. Bunun neticesi şöyle olur. Anne; 3+18= 21, Oğul; 5+36=41. Oğul: 5+36=41. Oğul; 5+36=41. Nitekim bu, daha önceki meselede de
açıkça görülmektedir. Münasahat hususundaki bu hükümler, ölen kişinin varislerinden birinin tereke taksim edilmeden önce ölmesi halinde
böyledir. Tereke taksim edilmeden önce varislerden iki kişi öldüğünde, işlem derleyici birinci meselededir. Birinci derleyici mesele gibi kabul
edilir. İkinci ölü ise yeni bir mesele kabul edilir. Üçüncü ölünün meselesi ile derleyici rakarn arasında birinci ölü ile ikinci ölü arasında bahsi geçen
kaide kurallar uygulanır. Bunları tekrar etmeye gerek yoktur. Tereke taksim edilmeden önce, varislerden ölen ikinci mirasçı olamaz. Sadece
birinci ölünün varisleri mirasçı olurlar onların ikinci ölüden miras almaları, birinci ölüden miras almalan gibidir. Bu durumda varislerden ölen
ikinci kişi, birinci ölünün varisleri arasında sayılmaz. Tereke, diğer mirasçılar arasında taksim edilir. Çünkü onlar bir yolla buna hak
kazanmışlardır. Bunun misali şudur: Bir kişi ölür de geride ana-baba bir olan dört kardeşi kalırsa, tereke taksim edilmeden önce kardeşlerden ikisi
ölürse, ilk ölen kardeş haricindekiler hiç yok hükmünde kabul edilerek tereke diğer kardeşler arasında taksim edilir. Zevi'l-erham'ım birden fazla
olması halinde durum-lan şöyle olur.
1. Zevi'l-erham'dan olan halalar, dayılar, ana bir olan amcalar ve teyzeler kendileriyle ölen kişiye bağlandıkları şahıs yerine kaim olurlar. Zevi'l-
erham'dan olan akrabalar işte böyle derece derece mirasçı olan bir asl'a vanncaya kadar giderler. Mirasçı olan bir asla ulaşan kişi onun yerine kaim
olarak onun aldığı payı alır. Mesela ölen kişinin kızının oğlu annesinin yerine kaim olur. Erkek kardeşinin kızı babasının yerine kaim olur ve bu
böylece devam eder. Ancak dayılar, teyzeler, halalar ve ana bir olan amcalar bundan müstesnadır. Çünkü dayılar ve teyzeler annenin yerine
geçerek annenin tek başına bulunduğunda aldığı payı alırlar veya annenin tek başına bulunmadığında aldığı payı alırlar veya annenin tek başına
bulunmadığında aldığı payı -ki buda 1/3 veya 1/6'dir.- alırlar. Halalar ve ana bir olan amcalar ise baba yerine geçerler ve babanın aldığı payı alırlar.
2.  Zevfl-erhamdan olan akrabalann her biri -yukanda belirttiğimiz şekilde- mirasçı olan bir asla ulaşıp onun yerine kaim olduktan sonra ölüye en
yakın olan sıra bakımından uzak bile olsa- takdim edilir. Mesela ölen kişinin geride kızının kızı ve oğlunun oğlu kızının kızı varsa, terekenin
tamamı oğlunun oğlunu kızının kızma verilir. Her ne kadar birinci kız ölüye sıra bakımından daha yakınsa da ikinci kız derece bakımından ondan
daha yakındır. Çünkü ikinci kız birinci kızdan daha önce mirasçı bir asla ulaşır. Başka bir ifade ile birinci kızın kendisiyle ölü arasında mirasçı
olmayan bir kişi vardır ki bu da kızın kızıdır.
3. Mevcud zevi'l-erham'ın ölüye yakınlık dereceleri eşit olursa, yerlerine kaim olduklan mirasçılar gibi kabul edilirler. Aynı zamanda ona göre
terekeyi paylaşırlar. Eşlerde biri hayatta ise onun payı verildikten sonra geriye kalanı taksim ederler. Yerlerine kaim olduklan mirasçılardan hacb
edilen varsa, hacb edilen mirasçının yerine kaim olan zevi'l-erham da hacb edilir. Zevi'l-erham'dan olan akrabalar, yerlerine kaim olduklan mi-
raslann aldıkları paylan alırlar.
Burada annenin babası 1/6, ana bir olan kız kardeşleri vasıtasıyla ölüye bağlananlar 1/3, ana, baba bir olan kız kardeşin kızıl/2 baba bir olan kız
kardeşin kızı 1/6 alır. Annenin babasına 1/6 verilmesinin sebebi, ana bir olan kız kardeşlerin kızlanna 1/3 verilir. Çünkü onlar ana bir olan kız
kardeşlerin yerine kaim olurlar. Onlar ana bir olan kız kardeşler vasıtasıyla ölüye bağlanırlar. Ana-baba bir olan kız kardeşin kızma terekenin yansı
verilir. Çünkü o ana-baba bir olan kız kardeşin yerine kaim olur ve ölüye onun vasıtasıyla bağlanır. Baba bir olan kız kardeşin kızına 1/6 verilir.
Çünkü o ana -baba bir olan kız kardeşle beraber bulunan baba bir olan kız kardeşin yerine kaim olmuştur. Eşlerden biri zevi'l-erham'la beraber
bulunduğunda eşin payında avl yapmamak vacibtir. Böyle bir durumda önce eşin (kan veya kocanın) payı verilmeli, geriye kalan mal zevi'l-erham
arasında dağıtılmalıdır.
Ölenin Tablo 57'de olduğu üzere geride kocası, iki tane de kız kalır-sakoca ya terekenin yansı verilir ki bu 1 paydır. Geriye kalan 1 pay da iki kıza
yanmşar pay olarak verilir. Ancak pay iki kıza kesirsiz olarak taksim edilemeyeceğinden meselenin tashih edilmesi gerekir. Meseleyi tashih etmek
için fetlerin sayısı, meselenin aslı ile çarpılır. (2x2=4) Çıkan sonuç meselenin tashihidir. Bu durumda koca, payını 2 ile çarparak (2x1=2) alır. Kız
kardeşin kızları da paylarım 2 ile çarparak (2x1=2) alırlar. Böylece her birine 4 pay düşer. Eğer kız kardeşin iki kızı yerine iki kız kardeş olsaydı
onlara terekenin 2/3'si verilmesi gerektiği için mesele avledilecekti. Mesele avl edilince de koca, malın yansını değil 3/7'sini alacaktı. Fakat koca ze-
vi'1-erham'la beraber bulunsaydı, terekenin yarısını alırdı. Bu durumda kaide gereğince mirasçının yerine kaim olan zevi'l-erham mirasının aldığı
payı alır. Sanki ölen kadın onları mirasçı olarak bırakmış farz edilir. Ancak ana bir kız kardeşlerin çocukları bundan müstesnadır. Onlar, kendisi
vasıtasıyla ölüye bağlandıkları kişinin payını aralarında taksim ederler. Bu taksimde erkeklerle kadınlar arasında fark gözetilmez. Zira kendilerine
miras bırakan kimselerin durumu da böyledir. Ancak ana bir olan kardeş veya ana bir olan kız kardeş ölürde geride oğlunu ve kızını bırakırsa,
tereke oğla
2 kıza 1 pay verilmek suretiyle paylaştırılır. Eğer onların kendisi vasıtasıyla ölüye bağlandıkları anne ölüp geride onlan bıraksaydı, onlar ana bir
kardeşler hükmünde olurdu. Miras da aralarında eşit şekilde taksim edilirdi.
 
Terekenin Taksimi
 
Terekenin mirasçılar arasında taksimi, Feraiz ilminin asıl olan tek amacıdır. Daha önce bahsi hususlar ise bunun vasıtalarıdır. Terekenin Taksim
edilmesinin birkaç yolu vardır; Bu yolların en basiti: Terekenin taksim edilmesinin birkaç yolu vardır. Bu yolların en basiti; Terekenin meselenin
aslı üzerine taksim edilmesi, sonra neticenin her mirasçının payı ile çarpılmasıdır. Bunun misali -Tablo 58'de olduğu gibi- ölen kişinin geride



karısının, iki kızının, annesinin ve ana-baba bir olan kardeşinin kalmasıdır.
Burada meselenin aslının 24 olduğu açıktır. Çünkü meselede 1/8 vardır. Onun mahreci sekizdir. 1/6 vardır. Onun mahreci de 6'dir. 6 ile 8 arasında
da tevafuk vardır. Burada kadına 1/8 verilir. Bu 3 paydır. İki kıza malın 2/3'si verilir. Bu da 16 paydır, (her kıza 8 pay verilir) Anneye 1/6 verilir.
Bu da 4 paydır. 'Ana-baba bir olan kardeş ise asabe olması nedeniyle geriye kalan bir payı alır. Terekenin 4800 lira olduğu farz edilirse, yapılması
gereken işlem şudur: Tereke, meselenin aslı üzerine taksim edilir. Sonra çıkan netice her mirasçının parayı ile çarpılır. Örnek: 4800/24=200 lira, 1
pay 200 liradır. Bu durumda kadına 3x200=600 lira, iki kıza 16x200=3200 lira, anneye 4x200=800 lira, kardeşe 1x200=200 lira verilir.İşte bu
payların toplamı olan 4800 lira terekenin kıymetidir:
Başka bir yol da şöyledir: Her mirasçının payı terekenin tamamı ile çarpılır. Çıkan sonuç meselenin aslı üzerinde taksim edilir. Bunun misali de
Tablo 59'da olduğu gibidir. Burada meselenin aslı 12'dir. Çünkü meselede annenin payı ile zevcenin payı arasında tebayün vardır.
Anne 1/3 alır. Bu da 4 pay eder. Zevce 1/4 alır. Bu da 3 pay eder. Geriye kalan rnalı da asabe yoluyla amca alır. Bu da 5 pay eder. Terekenin 100
dinar olduğu farz edilse.
Burada ölenin geride kocası, ana-baba bir olan kız kardeşi ve oğlunun kızı kalmıştır. Koca 1/4 alır. Bu 1 paydır kız malın yarısını alır. Bu da iki
paydır. Ana-baba bir olan kız kardeş ise asabe yoluyla geriye kalan 1 payı alır. Çünkü o başkasıyla beraber bulunan asabedir. Meselenin aslı 4'tür.
Kızın payının mahreci olan 1/2 ile kocanın payının mahreci arasında tedahül vardır. Terekenin 44 lira olduğunu farz edersek kocanın payı \ x 44 =
44 = 11 lira, kızın payı ise 2x44 = 88/4 = 22 lira olur. Mirastan bazı mesele şöhret kazanmıştır. O meseleler muayyen isim ve lakaplar almıştır ki,
Feraizde otorite alimler arasında bu lakaplar bilinmektedir. Bu meselelerde vuku bulan görüş ayrılığı veya o konuda soru sorana nispet edildiği veya
o konuda hüküm veren kişinin ismini aldığı için şöhret ka zanmıştır. Bunlann en meşhurunu zikr etmeye çalışacağız.
1. Müşerreke: (Ortak etmek): Bu mesele şöyledir: Bunun başka ismi de, el-müştereke ve'1-himariyye de verilir. Bu mesele kardeşler konusunda
geçmişti. Bunun misali Tablo 61'de olduğu gibidir.
Bilindiği gibi Hz. Ömer bu meselede önce hüküm vermiş: Asabe oldukları için ana-baba bir olan kardeşleri iskat emiş. Paylar dağıtıldıktan sonra
onlara bir şey kalmamıştır. Sonra bu hükmünden vazgeçerek onlan sanki hepsi ana bir kardeşlermiş gibi kabul ederek ana bir kardeşle ortak yapmış,
babalan ilga etmiştir.
2. Ömeriyyeteyn: Bu da aşağıdaki iki meseledir: Hz. Ömer (r.a.) bu iki meselede hüküm verdiği için meselelere bu isim verilmiştir. Her iki mesele
şöyledir:
Her iki meselede koca ve kan hisselerini aldıktan sonra, anne kalanın üçte birini alır. Daha sonra kalanı da asabe yoluyla baba alır.
3. Mübahele: Bu mesele şöyledir: Bu meselenin aslı (6} dan kurulur. Ancak paylara yetersiz kaldığı için avl yoluyla (8)'e çıkanlmıştır. İslam'da ilk
avl meselesi de budur.
Hz. Ömer'in ilk hilafeti yıllannda vaki olmuş; bununla ilgili sahabelerle istişarede bulunup fikirlerini almış ve nihayet avline karar verilmiştir.
Ancak daha sonra Abdullah b. Abbas (r.a.) bu meselede muhalif bir görüş ortaya attı. Daha önce niye bu görüşü belirtmedin deyip kendisiyle
müna-şaka edenlere "Dileyengelsin. Lanetleşelim çünkü hak benimledir." demiştir.
4. Minberiyye: Bu da böyledir. Bu mesele Tablo 65'de olduğu gibidir. Açıklaması: Bu meselenin aslı (24)'ten kurulur. Çünkü 1/8 ile 1/6
paydalannda tevafuk vardır.
Ancak meselenin aslı hisseler daraldığı için avl ile (27)'ye çıkanlmıştır. Hz. Ali minber üzerinde hutbe okurken, kendisine bu mesele sorulmuş ve
derhal bu şekilde cevap vermiştir, (r.a.) Bunun için buna minberiyye denmiştir.
5. Harka meselesi bu mesele Tablo 66'da olduğu gibidir.
Bu mesele (3)'ten kurulur ve (9) ile tashihi yapılır. Anneye 1/3 verilir. Geri kalanı; "erkeğe kadının hissesinin iki misli kadar" olması şartıyla
dedeye ve kız kardeşe taksim edilir. Sahabelerin çeşitli görüleri sanki bu meseleyi delip yardığı veya bu mesele, sahabe görüşlerini yardığı için,
buna harka (delme, yarma) denmiştir: Zira sahabeler bundan yedi görüş belirtmişler. Yukanda zikrettiğimiz taksimat şekli Şafii'lerin mezhebine
göredir.
6. Ekderiyye: Bu da şöyledir: Bu emsele Tablo 67'de olduğu gibidir.
Meselenin aslı (6)'dan kurulur. Avl ile (9) çıkar ve hisseler bu avle göre taksim edilir. Daha sonra; erkeğe, kadın hissesinin iki misli" kaidesi
istikametinde, dede ile kız kardeş ortak yapılmıştır. Ancak avle göre dedeye (1) kız kardeş (3) hisse düşmüştür ve "erkeğe, kadın hissesinin iki
misli" kaidesine göre bölünmez. Bunun için tashih cihetine gidilmiştir. Dede ve kız kardeşin hisseleri ile sayılan arasında tabayün olduğu için
meselenin avli aslıyla çarpılır; 3x9=27 işlemin sonucu meselenin tashihi olur. Bu tashih neticesinde kocaya (9), anneye (6), dedeye (8) ve kız
kardeşe (4) hisse verilmiştir. Bu mesele el-ekderiyye denmesinin nedeni, bu meselenin Zeyd b. Sabit'in üç yönden bulandmlmış olmasıdır. Zira İbn
Mesud dededen ötürü avl yaparak kız kardeşe pay ayırmış, paylann tamamını ceme-dip asabelere taksim etmiştir. Kız kardeşi pay sahiplerinde,
kabul ederek onu asabeden saymamış. Zira ona bir şey kalmamıştır. Terekenin taksim edilmesine de İmkan yoktur. Çünkü o dedenin payı olan 1/6
de azaltma yoluna gidiyordu.
7. el-Yetimeteyn meselesi: Bu meseleler Tablo 68 ve Tablo 69'da olduğu gibidir. Bu iki meselede koca malın yansını alır. Geri kalan yanyı da kız
kardeşler alır.
Feraiz ilminde bu İki meseleden başka hiçbir meselede tereke iki eşit paya ayrılmaz.
Onun için bu iki meseleye yetimeteyn (iki öksüz) denmiştir.
8. Ününü 1-Fürüğ: Bu meselenin işlemi de şöyledir: Bu mesele Tablo 70'de olduğu gibidir.
Burada koca malın yansını, anna 1/6'ini ana bir olan iki kız kardeş malın 1/3 'İni ana alır. Meselenin aslı olan 6. avl yapılarak 10 çıkanlmış-tır. Bu
meseleye Ümmü'l-Füruh adı verilmesinin sebebi bu meselede, avl yapmış. Diğer meselelerden daha fazla alınmasıdır ve bu dört fazlalığın yavrulara
benzetilmesidir. (Çünkü Füruh, Ferğin cemidir. Ferğ ise yavru manasına gelir.) Aynı zamanda bu meseleye eş-sureyhiyye adı da verilir. Çünkü bu
mesele hakkında ilk hüküm veren kişi kadı Şureyh'tır.
9. Ümmü'l-eramil: Bu meselenin işlemi ise Tablo 71'dedir.
Meselenin aslı (12)'den kurulur ve avl ile (17)'ye çıkar. Bütün varisler kadm olduğu için, buna ümmü'l-eramil (dullann anası) denmiştir.
İşte bu meseleye göre şöyle bir bilmece sorulur: Bir adam vefat etti. 17 dinar miras malı ve 17 varis bıraktı. Her bir varise bir dinar düşmektedir.



Bu hangi mesele olabilir?
10. el-Mervaniyye meselesi bu mesele Tablo 72'dir:
Burada avl yapılarak malın yansı kocaya verilir ki bu 3 paydır. Ana baba bir olan iki kız kardeşe 2/3'si verilir. Bu da 4 paydır. Baba bir olan i-ki kız
kardeş ise ana-baba bir olan iki kız kardeşle hacb edilir. Çünkü malın 2/3'sinden sonra geriye bir şey kamamaktadır. Ana bir olan iki kız kardeşe
1/3'i verilir bu da 2 paydır. Meselenin aslı olan 6 avl edilerek 9'a çıkarılır. Bu meseleye Mervaniye denilmesinin sebebi, Mervan b. Hakem
zamanında vuku bulmasıdır.
Bu meseleye el-Gerra adı verilir. Çünkü alimler arasında meşhur olmuş bir meseledir.
11. el-Hamziyye meselesi bu mesele Tablo 73'de olduğu gibidir.
Bu mesele Şafii mezhebi üzerine avdet edilen meselelerdendir. Çünkü ana-baba bir olan kız kardeşi, baba bir olan kız kardeşi dede üzerine sayarak
dedeyi işin içinden çıkardıktan sonra, baba bir kız kardeşin payını da alır. Bu meselenin aslı 6'dır. Nineler 1/6 alır ki bu 1 paydır. Dede ve iki kız
kardeş ise geriye kalan 5 payı alır. Ana bir olan kız kardeş dede ile hacb edilir, (mirastan mahrum edilir) Ninelerin sayısı ile paylan arasında
nıübayet olduğu için onlann paylan aralannda kesirsiz olarak taksim edilmez. Bu durumda ninelerin sayısı alınır. Dede ve iki kız kardeşin paylan 5.
sayılan ise 4'tür. Çünkü dede iki kız kardeş gibi burada da payların sayısı ile fertlerin sayısı arasında tebayün vardır. Ferdlerin sayısı hacb edilip
ninelerin sayısı ile dede ve kız kardeşlerin sayısına bu sayı 4'tür. Bakıldığında onlann mütebagin olduklan görülür. Bu durumda bir grubun sayısı ile
diğer grubun sayısı ile diğer grubun sayısı çarpılır. (12x6=72) Ninelere
12x1 = 12 düşer. Her nineye 4 pay verilir. Dede ve kız kardeşlere 12x5=60 düşerse, yansını dede alır ki bu 30 paydır. Geriye kalan 30 pay da ana-
baba bir olan kız kardeşlere verilir. Bu meseleye el Harnziyye adı verilmesinin sebebi, bu meselenin Hamzatu'z-Zeyyad isimli bir kişiye sorulması
ve onun da bu cevabı vermesidir.
12. ed-Dinariyye Meselesi bu mesele Tablo 74'de olduğu gibidir.
Bu meselede Tereke 600 dinar. Meselenin aslı ise 24'ür. Bu meselede erkek kardeşlerle kız kardeşin paylan ile sayılan arasında tebayün
olduğundan tashih yapılması gerekir. Bu durumda meselenin aslı ile fertlerin sayısı çarpılır. (24x25=600).
Çıkan sonuç meselenin tashihidir. Böylece kadın 1/8 alır ki bu 75 dinardır. Nine 1/5 alır. Bu da 100 dinardır. İki kız malın 2/3'sini alırlar. Bu da 400
dinardır. Baba bir olan erkek kardeşlerle baba bir olan kız kardeşler de geriye kalan 25 dinar; erkeğe 2. Kıza 1 dinar olmak üzere paylaşırlar. Bu
yüzden meseleye ed-Dinariyye meselesi denilmiştir. Bu mesele şu şekildeki bir problemle ifade edilmiştir; Bir adam 600 dinar bırakır ve 17 tane
erkek ve kadın mirasçısı olursa, her biri 1 dinar alır.
13. el-İmti-han meselesi bu mesele Tablo 75'de olduğu gibidir.
Bu mesele 24 ile tashih edilir. Zevcelere 1 /8 verilir. Bu 3 paydır. Nineler 1/6 verilir. Bu da 4 paydır. Kızlara 1/3 verilir. Bu 16 geriye kalan da
asabe yoluyla kız kardeşlere verilir. Bu da 1 paydır. Çünkü kız kardeşler başkasıyla beraber bulunduklannda -ki burada ölenin kızı ile beraberdirler.
Asabe olurlar. Gruplann saylan ile paylan arasında tebayün olduğundan paylan kesirsiz olarak taksim edilemez. Bu nedenle bir grubun ferd sayısıyla
diğer grubun ferd sayısı çarpılır. Çıkan sonuç -ki 1260'dir.-ile de meselenin aslı olan 24 çarpılır (12box24=30.240). Çıkan sonuç meselenin
tashihidir.
Sonra her mirasçının payı, payın parçasıyla çarpılır. Zevceler: 3x1260=3780. nineler: 4x1260=5040, kızlar: 16x1260= 20160, kız kardeşler:
lxl260=1260Toplam: 30240.
Feraiz alimleri genellikle asabelere ayn () harfiyle, hacb edilen kişiye de mim () harfiyle işaret etmişlerdir.
Hünsa hakkında meseleler tablo 76'daki meseleyi misal olarak ele alalım.
Birinci meselede hünsamn erkek olduğu farz edilmiştir. Burada iki erkek çocuk mirasçı olmuşlar ve terekeyi eşit şekilde paylaşmışlardır. Bu
meselenin aslı, çocuklann sayısı olan 2'dir. Her çocuk bir pay alır. İkinci mesele hünsa kadın olarak farz edilmiştir ve meselenin aslı çocukların
sayısı olan 3 olmuştur. Erkeğe 2 pay, kadına (hünsa'ya) pay verilir ki meselenin aslı arasında tebayün vardır. Çünkü biri 2. diğeri 3'tür. Bu
durumda onların biri diğeriyle çarpılır. 2(x3=6), Çıkan sonuç iki meseleyi cem eden rakamdır. Bu 6 paydan, hünsa ve diğer kardeşin paylarının en
azı verilir. Hünsa'nın erkek olması halinde, diğer erkek çocuğa 3 pay düşer. Bu 3 pay onun birinci meseleden olan payıdır. İkinci meselenin aslıyla,
çarpılmıştır. Hünsa'ya da geçen nedenden ötürü 2 pay verilir.
Eğer hünsamn kadın olduğuna karar verilirse erkek çocuk 4 pay alır. Bu da onun ikinci meseledeki payıdır. Birinci meselenin aslıyla çarpılmıştır.
Hünsa ise 2 pay alır. Bu da onun ikin meselede ki payıdır. Birinci meselenin aslı ile çarpılmıştır. Böylece erkek çocuğa 3 pay verilir ki bu onun
payının en azıdır. Hünsa'ya 2 pay verilir ki bu da onun payının en azıdır. Geriye kalan 1 pay ise hünsamn durumu kesinlik kazanmcaya kadar
bekletilir. Hünsamn erkek olduğuna karar verilirse o 1 payı alır. Erkek kadın olduğuna karar verilirse o 1 payı kardeşi alır veya hünsa ile diğer
kardeş o pay hususunda anlaşırlar. Başka bir misal olmak üzere Tablo 77'dekidir:
Bu meselede kızın payı yarım (1/2) olduğundan kız terekenin yarısını alır. Hünsa ise her halükarda asabe olarak geriye kalanı alır. Eğer erkek
olursa, o kendisine asabe olur. Eğer kadın ise, başkasıyla beraber asabedir. Bu meselede terekeden geriye bir şey kalmaz. Çünkü hünsamn erkek
veya kadın olduğuna karar verilmesi meseleyi değiştirmez. Zira meselenin aslı, yarının (1/2) mahreci olan 2'dir; her birine 1 pay verilir. Başka bir
misal olarak Tablo 78'deki meseleyi ele alalım:
Bu meselede ölenin mirasçı olan dallan olduğundan zevce 1/8 alır. Hünsa erkek olursa bizzat kendisi asabe olur. Eğer zevce olursa oğulla beraber
asabe olur. Her iki durumda da onlar asabe yoluyla geri kalan malı alırlar. Bu meselenin aslı 24'tür. Bu da 1/6'ın mahreci olan 6'nin yarısı ile 1/8'in
mahreci olan 8 çarpılarak elde edilmiştir. Çünkü her ikisi de ikiye bölünebilir. Zevce 3 pay alır ki bu malın 1/8'dir. Anne 4 pay alır. Bu da mahn
1/6'dır. Geriye kalan 17 payı ise asabeler (oğul ve hünsa) alır. Bu paylar dörde taksim olunmayacağından -eğer hünsa erkek olura meselenin aslı
fertlerin sayısıyla çarpılarak (2x24=48) meselede tahih edilir. Bu durumda zevce 6 pay, anne 8 pay, hünsa 11 pay, oğulda 11 pay alır. Eğer hünsa
kadın kabul edilirse meselenin aslı 3 ile çarpılarak (3x24=72) tashih edilir. Bu durumda zevce 9 pay, anne 12 pay, hünsa 17 pay, oğulda 34 pay alır.
Sonra iki meselenin aslına bakıldığında aralannda tevafuk olduğu görülür. Çünkü 48'in 1/8'in 6 eder. 6'nın 1/3'i ise 2 eder. 72'nin 1/8'i 9 eder. 9'un
1/3'ide 3 eder. Böylece devleyici mesele 144 olur. Bu da 48*1 üç erkeğin meselesinin payının cüzüyle (3) çarpmak suretiyle elde edilir veya 72.
Zevcenin meselesinin payının parçasıyla (2) çarpmak suretiyle elde edilir. Bu durumda zevce 18 pay alır. Çünkü her iki halde onun payı değişmez.
Anne 24 pay alır. Onun payı da her iki durumda değişmez. Hünsa, kadınsa 34 pay alır. Çünkü onun payının en azı budur. Hünsa erkek olursa oğul



51 pay alır. Çünkü onun payının en azı budur. Geriye kalan 17 pay, hünsanın durumu kesinleşinceye kadar bekletilir. Hünsanın kadın olduğuna
karar verilirse 17 payı oğul alır. Hünsanın erkek olduğuna karar verilirse 17 payı hünsa alır. Başka bir misal olmak üzere Tablo 79'daki meseleye
ele alalım:
Bu meselede kızın payı yanm 1/2 olduğundan kız terekenin yansını alır. Hünsa ise her halükarda asabe olarak geriye kalanı alır. Eğer erkek olursa, o
kendisine asabe olur. Eğer kadın ise, başkasıyla beraber asabe-dir. Bu meselede terekeden geriye bir şey kalmaz. Çünkü hünsanın erkek veya kadın
olduğuna karar verilmesi meseleyi değiştirmez. Zira meselenin aslı, yannın 1/2 mahreci olan 2'dir. Her birine 1 pay verilir. Başka bir misal olmak
üzere Tablo 80'dedir: Hünsa erkek olursa bizzat asabe olur ve terekeni tümünü alır. Hünsa kadın olursa, terekenin yansını alır. Çünkü kendisinden
başka kız yoktur ve onu asabe yapacak kimse de yoktur.
Bu durumda amca asabe olur. Ancak hacb edemez. Birinci meselenin aslı ise 2'dir. Onlan derleyici rakam 2'dir. Bu meselelerin aslının birinin
diğeriyle çarpılmasıyla (1x2 = 2) elde edilir. Çünkü iki meselenin asılları mütebayindir. Hünsanın kadın olduğuna karar verilirse, ona derleyici
meselenin aslı üzerinden 1 pay verilir.
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YETMİŞİNCİ BÖLÜM
 

CİNAYETLER VE CEZALAR
 
Cinayetin tarifi: Cinayet: Cinayetin cemidir: 'Günah işledi, başkasına kötülük yaptı' anlamına gelir. Aynı zamanda bedene, mala ve namusa
saldırmaya da cinayet denir. Cinayetin ıstılahı manası İse kısas veya diyet gerektirecek şekilde bedene saldırmak demektir. Bu bakımdan cinayet,
fakihlerin İstılahında lügat manasından daha özel bir manaya ıtlak olunmuştur. Cinayetin şer'i hükmü ve delili: Bedeni cinayetler haram ve
yasaktır. Bu bakımdan hiçbir bedene saldırmak caiz değildir. Müslümanlar tüm asırlarda cinayetin, haksız yere insan öldürmenin haram olduğunda
ittifak etmişlerdir. Bu hususta hiç kimse muhalefet etmemiştir. Cinayetin haram olduğu Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'andaki delil ise
şöyledir:
Allah'ın haram kıldığı bir cana haksızca kıymayın, zulmen öldürülen kimsenin velisine (kısas ya da diyet istemede) yetki verdik. O (veli) kısasta

ileri gitmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. 
[1]

Başka bir ayet ise şöyledir:

Bir Mü'minin diğer bir mü'mini öldürme yetkisi yoktur. Ancak yanlışlıkla olması müstesna. 
[2]

Bir Mü'mini kasden öldüren kimseye gelince, onun cezası orada daimi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, ona lanet etmiş ve bir de
[3]



ona büyük (dehşetli) bir azap hazırlamıştır. 
Hadise gelince Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın muhakkak bir elçisi olduğuma şahadet eden müslüman kimsenin kanı

helal olmaz. Ancak şu üç sebepten biri ile helal olur: Evli olduğu halde zina etmekle, kasden öldürmekle, dinini terk edip cemaatten ayrılmakla.
[4]

Helak edici olan yedi şeyden çekiniz. 'Onlar nelerdir? Ey Allah'ın Ra-sülü!' diye sorulunca, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 'Allah'a şirk
koşmak, sihir yapmak, bir hak karşılığı olmak müstesna Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmek, yetim malı yemek, riba (Faiz) kazancı yemek,

düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak. Zinadan masum olup hatırından bile geçmeyen müslüman kadınlara zina isnad etmek. 
[5]

Haksız yere adam öldürmenin haram olduğunda, müçtehid imamlar arasında hiçbir ihtilaf vaki olmamıştır. Allah'u Teala'ya ortak koşmaktan sonra,
en büyük günah adam öldürmektir. Adam öldürüp helal sayan bir kimse kafir olur ve ayette buyurulduğu gibi; "Onun cezası, içinde sürekli kalacağı
cehennemdir" Fakat helal saymazsa, günahkar ve fasık olur. Kafir sayılmaz ve cehennemde ebedi kalmaz. Cehennemde uzun bir zamandan sonra,
Allah (c.c.) dilediğinde onu affeder ve cehennemden onu çıkarır Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Şüphe yok ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şirk koşmaktan başka diğer günahları dilediği kimse için bağışlar. 
[6]

Şu halde kati de bu günahlardan sayılır. Başka bir ayette ise şöyledir

Ey nefisleri aleyhinde aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira o, bütün günahları affedicidir. 
[7]

Kafirin tevbesi makbul olduğuna göre, fasık ve asi bir müslümamn tevbesi bittank evla makbul olur. Allah Teala'nm "Bir mü'mini kasden öldüren

kimseye gelince; onun cezası, orada daimi kalmak üzere cehennemdir.
[8]

Sözü kasden insan öldürmeyi helal gören kişiye hami edilir veya eğer tevbe etmezse Allah onu affetmez, şeklinde anlaşılır. Bu ayetin mutlak
olduğu, fakat zikredilecek şu ayetle tahsis edildiği de söylenmiştir: Şüphe yok ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ortak koşmaktan başka

diğer günahları dilediği kimse için bağışlanır.
[9]

 Cinayetin çeşitleri: İnsan öldürme ve öldürme dışındaki cinayetler olmak üzere iki kısma ayrılır:
1. insan öldürme: Kasti (bilerek) öldürme kasde benzer öldürme ve yanlışlıkla öldürme olmak üzere üç çeşittir. Her birinin ayn tarifi ve onlara
bağlı has hükümleri vardır: Şimdi bunların izahına geçiyoruz:
1. Kasti öldürme: Genelde öldürücü bir aletle birinin canına kasd edip ve bilerek onu öldürmektir. Bu gibi öldürme; kama, büyük sopa, taş ve
tabanca, yakma ile de olabilir. Bütün bu öldürme şekilleri kasd ve öldürücü bir vesile ile olduktan sonra hükmü aynı olur. Şu halde, bu öldürme
çeşidi de iki şey aranır; bir kasıd, öteki de öldürme aleti. Hükmü: Biri dünya ile ilgili, öteki de ahirete ait olmak üzere iki hükmü vardır: Dünyaya
ait olan hüküm: Katile kısas cezası uygulanır: Ahirete ait olan hüküm ise, haram ve büyük günahdır. Küfür derecesinden sonra en büyük günahtır.
Zira cezası, cehennemde en şiddetli azaptır. Onun için katil tevbe etmezse, af ve mağfiretle Allah'u Teala'mn yardımı ona yetişemezse, onun cezası,
içinde sürekli kalacağı cehennemdir. Zira yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Bir mü'mini kasden öldüren kimseye gelince; onun cezası orada daimi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş. Ona lanet etmiş ve bir
de ona büyük (dehşetli) bir azab hazırlamıştır.
Öldürmenin dünyevi hükmü ise kısastır. Buna gavad denir. Keved, çekilme manasına gelir. Zira insanlar, katili bağlayarak öldürüleceği yere çekip
götürürler. Kısasın delili şu ayeti cehledir:
"Ey iman edenler! Öldürmelerde üzerinize kısas farz kılındı. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle ve kadına karşılık kadın (kısas edilir) fakat katil
bir kişi, kendi lehine (ölenin) kardeşi tarafından affedilirse, artık (maktulün velisi) örfe uygun (diyeti) tahsil etsin, (katilde) güzel bir şekilde
(diyeti) ödesin. Bu uygulama Rabbinizden size bir hafiflik ve rahmettir. Bu (antlaşmadan) sonra (anlaşma şartlarına) tecavüz eden kim olursa olsun
onun için elem verici bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece (kısası gerektiren hareketlerden)

sakınırsınız!" 
[10]

Hakikaten kısas cezasının tatbikatında hayat mucuttur. Zira kısas cezası uygulanırsa, öldürme olayları yok denecek kadar azalır. Öyle ki adam
öldürmek isteyen bir kimse; "şu adamı öldürürsem, kesinlikle beni de öldürürler" der ve bu işten vazgeçer. Böylece hem kendi hayatı, hem de
öldürmek istediği adamın hayatı kurulmuş olur. Kısasın terki ve affı: kısas, aslı bir hükümdür. Kasden bir kişiyi öldürme üzerine terettüb eder.
Kısas, öldürülen kişinin velilerinin hakkıdır. Onlar isterlerse bu hakkı katilden alırlar. Kadı, katili öldürme imkanını onlara vermek
mecburiyetindedir. Zira yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Zulmen öldürülen kimsenin velisine (kısas ya da diyet istemede) yetki verdik. O (veli) kısasta ileri gitmesin. Zira (bu yetki verilmekle) kendisine

yardım edilmiştir." 
[11]

Şu halde öldürülen kişinin velisi kadı'nin yardımına mazhar olmuştur. Yani kadı tarafından iyi bir şeye erişmiştir. Öldürülen kişinin velileri
isterlerse kısastan vazgeçerlerse, katilin diyet ödemesi gerekir. Katil geciktirmeden ve tam olarak kısasın yerine diyeti ölünün velilerine vermek
zorundadır. Zira diyetin verilmesi vacibtir.
Zira yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
Fakat (katil) bir kişi, kendi lehine (ölenin) kardeşi tarafından affedilirse, artık (maktulün velisi) örfe uygun (diyeti) tahsil etsin, (Katil de) güzel bir

şekilde diyeti ödesin. 
[12]

Abdullah b. Abbas bu ayet hakkında 'Kasden işlenildiğinde, af, diyetin kabul edilmesidir' demiş ve "(katilde) güzel bir şekilde (diyeti) ödesin"

ibaresini, bu marufa uyularak güzellikle eda edilmesi gerektiği şekilde yorumlamıştır. 
[13] Hz. Peygamber (s.a.v.) öldürülen kişinin velisinin hakkı

hususunda şöyle buyurmuştur. Her kimin bir yakını öldürülmüş ise, o kişi, iki görüşten birini seçmek durumundadır. Ya affeder veya (kısas olarak

katili) öldürür. 
[14]



Hadisin diğer bir versiyonunda ise şöyle buyurulmuştur: Yakını öldürülen kişi ya kısas olarak katili öldürür veya diyet alır.
[15]

Burada şu hususun bilinmesi lazımdır. Öldürülen kişinin velilerinden bazıları katili affederse, hepsi affetmiş sayılır. Zira kısas bölünemez
bütündür. Velhasıl; maktulün velisi kısası uygulatmak, diyeti verdirmek veya diyetsiz olarak katili affetmekten birini yapmakta serbesttirler.
Maktulün velileri kısastan affetme hakkına sahip oldukları gibi, diyetinin hepsinden veya bir kısmından vazgeçmek yine serbesttirler. Bütün bu
aflarla ilgili olarak Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

"Affetmeniz tekvaya daha uygundur.
[16]

 Diyet: Bir kimseyi öldürme ve bir organını kesip yaralama durumunda ödenmesi gereken maldır. Kasti
olarak öldürülenin diyeti; dört yaşına basmış 30 deve, beş yaşına basmış 30 deve ve gebe olan 40 deve olmak üzere toplam 100 devedir. Kasten
işlenen cinayetin diyeti, üç yönden ağır hükümler taşar:
1. Acilen verilmesi.
2. 100 devenin yaşlan itibarıyla üç kısımdan ödenmesi.
3. Diyetin yalnız katilin malından alınması. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

389 "Kasden adam öldüren kişinin velileri (akilesi) onun diyetini ödemek mecburiyetinde değildirler.
[17]

İbn Şihab'ın şöyle dediği rivayet ediliyor:
Sünnet, kasden adam öldüren kişinin akrabalarının onun diyetini ödemeye katılmak mecburiyetinde olmadıkları şeklinde cari olmuştur. Ancak

katilin akrabaları isterse diyetin ödenmesine yardım edebilirler. 
[18]

Diyetin ağırlaştırılmasının delili, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kasden bir mü'mini öldüren bir kimse, maktulün velilerine teslim edilir. İsterse öldürür, isterse diyet alırlar. Diyetin miktarı dört yaşına basmış 30
deve, beş yaşına basmış 30 deve ve gebe olan 40 devedir. Bir şey üzerine sulh yapsalar, kendilerine caizdir. Bu şekilde ödeme, diyette

ağrırlaşmadır. 
[19]

Eğer o yörede deve bulunmuyorsa, kıymeti ne kadar para tutarsa o kıymeti vermek lazımdır.
2. Kasden öldürmeye benzer öldürmenin Hükmü: Biri uhrevi, öteki dünyevi olmak üzere iki kısımdır: Uhrevi hükmü, haram ve günah olduğu için
ahirette azaba duçar ve müstahak olur. Zira burada kasden öldürme söz konusudur. Fakat azabı, kasti öldürme azabından daha azdır. Dünyevi
hükmüne gelince; katil öldürme kadına olmadığı için, hakkında kısas cezası yoktur. Eğer maktulün velisi katilin öldürülmesini ne kadar isterse yine
bu kısas uygulanmaz. Fakat diyet olarak yine 100 devenin ödenmesi gerekir. Bu diyetde, bir tarafı ağır ve iki taraftan hafiftir. Şöyle ki:
1. Develer yukardaki usule göre ödenir.
2. Üç yılda ve üç taksitte verilir.
3. Katile beraber asabe durumunda olan varisleri diyet ödenmesine katılırlar. Bu hükme delil olarak Peygamberimiz (s.a.)şöyle buyurmuştur:

"Kasde benzer öldürmenin diyeti, kasden öldürmenin diyeti gibi ağırdır. Fakat sahibi öldürülmez. 
[20]

Bu diyete, katilin akrabasının iştiraklarıyla ilgili olarak, Muğire b. Şu'be (r.a.) şunları nakl etmiştir:"Bir kadın, hamile olan kendi kumasını bir çadır
direği ile vurarak öldürdü o kadın gebeli olduğu halde öldürdü. Hz. Peygamber (s.a.v.) maktule kadının diyetini, katilinin asabe durumunda olan

varislerine yükledi" 
[21]

Bu da, akrabalar arasında bir yardım etmek anlamına diye yapılmıştır. Bu akrabalardan amaç, baba tarafından erkeklerdir. Fakat katilin babası ve
çocukları buna dahil değildir. Bunlar, diyetin ödenmesine katkıda bulunmak zorunda değildirler. Katilin asabelerinden en yakını kimse, diyetin
fazlasını o yüklenir, katilin asıl ve ferlerinin diyete iştirak etmeye mecbur olmadıklarının delili Ebu Rimse'nin rivayet ettiği şu hadistir:
"Ben babamla beraber Rasûlullah'ın (s.a.v.) yanma gitmiştim. Rasu-lullah (s.a.v.) bir zata (veya Ebu Rimse'nin babasına) 'Bu çocuk kimdir?' dedi. O

da 'oğlumdur', cevabını verdi. Rasûlullah, çocuğun cinayetinden dolayı bir şey vermez." 
[22]

Kasde benzer öldürme çoğunlukla öldürücü olmayan bir aletle, haksız yere bir kişiye vurup onu öldürmektir. Mesela küçücük bir deynek ile vurup
tehlikeli yere isabet etmesi veya adamı bağlayıp su kenarında bırakmak gibi bir sebeple öldürme sebebi yapmaktır.
Kasden öldürmeye benzer cinayetleri küçük öldürmeye benzer cinayetler: Küçük sopa veya kamçı gibi meydana gelen cinayetlerdir. Bunların

diyeti, 40 gebe olmak üzere 100 devedir. 
[23]

Bu diyet baba tarafından erkeklerdir. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Oğlunun işlediği cinayetten dolayı babası onun diyetini vermek zorunda olmadığı gibi, oğlu da babasının işlediği cinayetten dolayı onun diyetini
vermek zorunda değildir.
Başka bir hadis de şöyledir:
Çocuk, babasının diyetini ödemekten tedbire edilmiştir. Yani kurtarmıştır. Hanefilere göre, öldürme dışındaki fıilerde kasta benzer cinayet yoktur.
Bu tür cinayetler ya kasti olur ya da hata yoluyla olur. Çünkü ata benzeri silah olmayan yahut onun hükmünde olmayan bir şey ile vurmaktadır.
Ağır bir taş ve büyükçe bir sopa ile vurmak gibi. Bunun meydana gelmesi vurma aletine bağlıdır. Öldürmenin hükmü ise kullanılan aletin
farklılığına göre değişir. Öldürme dışındaki fıilerdeki telefin hükmünde ise, aletin farklılaşması ile farklılık olmaz. Bunda sadece meydana gelen
neticeye bakılır. Bu ise telef etmenin ortaya çıkması yahut saldın kastıdır. Bunun için fiilin kastına delaleti bakımından bütün aletler arasında
eşitlik vardır. Buna göre fiil sadece ya kastendir ve hataendir. Hanefilere göre kasta benzer cinayetin cezası kastın cezasının aynısıdır. Buna delil de

onların söyledikleri şu sözdür: "İnsanı öldürmede kasta benzer olan bir şey, onun dışındaki saldırılarda kasıttır. 
[24]

3. Hataen (yanlışlıkla) öldürme kasıtsız ve istemeyerek yapılan öldürmedir. Mesela; bir adamın kayarak başkasının üzerine düşmesi veya ava ok
atıp, okun bir insana isabet etmesi gibi sebeplerle vuku bulan öldürmelerdir. Hükmü, bunun da uhrevi ve dünyevi olmak üzere iki hükmü vardır.
Uhrevi hükmü, affa tabidir. Günah ve cezası yoktur. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:



Şüphesiz Allah; Yanılma, unutma ve zorlama nedeniyle ümmetimin üzerinden sorumluluğu kaldırmıştır. 
[25]

Hataen öldürmenin dünyevi hükmü ise: Ortada kasıt bulunmadığı için katile kısas yapılmaz. Yani öldürülmez. Fakat bu katile diyet lazımdır. Üç
sene zarfında taksitler halinde katil ile birlikte baba tarafından erkek olan akrabalarının diyeti vermeleri lazımdır. Bu diyetde 100 devedir ve beş
kısmına ayrılır; İki yaşını basmış 20 deve, üç yaşına basmış 20 erkek deve dört yaşma basmış 20 deve ve beş yaşına başlamış 20 deve olmak üzere

toplam 100 deve. 
[26]

Bunu da yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
Yanlışlık dışında bir mü'min, diğer mü'mini öldüremez. Kim bir mü'mini yanlışlıkla öldürürse, rnü'min bir köleyi (kefaret olarak) azad etmesi ve

ölenin ailesine de bir diyet vermesi gerekir. Ancak (ölenin alisi bu diyeti almayıp) bağışlarsa başka. 
[27]

Şu halde; her üç öldürme çeşidinde de diyetten başka, katil keffaret verecektir. Bu kefaret, mü'min bir köleyi azad etmek, buna gücü yetmezse, iki
ay arka arkaya oruç tutmaktır. Hemen bu konuda bunu da belirtelim ki, kasti Öldürmede diyeti yalnız katile aittir. Zira bu suçu o işlemiştir. Fakat
kaste benzer öldürme ve yanlışlıkla öldürmede, diyet yalnız katile ait değildir. Asabe olan akrabalarının da kendisine yardım etmeleri lazımdır. Zira
bu durumlarda kasıd yok ve aynı zaman da katil her üç öldürme çeşidinde de kefaret vermekle yükümlüdür. Bu keffaret yüce Allah'ın bir hakkıdır.
Şu halde diyetten ne kadar affedilse de bile, yine keffaret vermekte zorunludur: Diyeti yalnız katili verirse, altından kalkması mümkün değildir. Bu
nedenle İslam dini, azar azar bu diyeti akrabalara da yüklemiş ki, kasıtlı olarak cinayet işlemeyen böyle bir katile yardım etsinler ve akrabalık
bağlan kuvvetlensin. Hataen adam öldürmenin diyetinin üç yılda Ödenmesi ise Hz. Ömer, Hz. Ali, İbn Ömer ve İbn Abbas'm sözüne dayanılarak
hükme bağlanmıştır. Bu hükümde de Ashab-ı Kiramdan da hiçbiri onlara muhalefet etmemiştir. Bunun için bu hüküm üzerinde icma vaki olmuştur.
İmam Şafii şöyle demiştir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) hataen adam öldürmede, diyeti katilin akrabalarının üç yılda ödemelerine hükmetmiştir. Ulema, diyetin üç senede ve her

sene üçte bir alınması hususunda mutabık kalmışlardır. 
[28]

 Şafii mezhebi alimleri hataen öldürmede diyetin bazı durumlarda ağırlaştınlacağını
söylemişlerdir: Mesela: Mekke sınırlan dahilinde olması hataen öldürmenin haram aylarda olması halinde diyet ağırlaşır. Haram aylan zi'1-Kade,
zi'1-Hicce, Muharrem ve Receb aylandır. Bu aylann şerefi ve hürmeti vardır. Müslümanlar bu aylarda düşmana karşı savaş açmazlar.
Zira. yüce Allah şöyle buyurmuştur:
(Ey Muhammedi) Sana haram aylarından ve onda savaşmanın doğru olup olmadığından soruyorlar deki: Haram ay'da savaşmak büyük bir

günahtır.
[29]

 "Ey iman edenler! Ne Allah'ın hacda (uyulması istenen) adetlerine, ne haram ay'a hürmetsizlik etmeyin. 
[30]

Bir de anne, baba, amca, kız kardeş dayı ve benzeri yakın akrabala-nn hataen öldürülmesi, diyeti ağırlaştırır.
4. İnsan öldürme dışındaki olan cinayetler. Bu da; insan yaralama, organ kesme ve organı etkisiz hale getirmek üzere, üç kısma ayrılır:
1) Yaralama cinayeti yüz, baş ve vücudun yaralanması gibi cinayetlerdir. Yaralamada kısas yoktur. Zira zabtu-rabtı çok zordur. Yüz ve başta
meydana gelen yaralamalar ki buna şecac denir. Şu halde baş ve yüzde meydana gelen yaralamalar on çeşittir:
1. el-Harise denen yaralama da deri hafifçe yırtılır. Örneği: Tırnaklamada yaralamada deri hafifçe yırtılır. Örneği: Tırnaklamada olduğu gibi bir iz
bırakır. Buna el-Gaşire denir.
2. ed-Damiye denen yaralama, bu yaralamada deri yırtılır, sızı meydana gelir. Kan çıkarsa da akmaz. Eğer akarsa bu yaralamaya damiye denir.
3. el-Badıa denen yaralama; Bu yaralamada et de hafifçe parçalanır. Zaten bu ismi, kesmek manasına gelen el-bid'a kökünden alınmıştır.
4.  el-Mütelahime denen yaralama bu yaralamada et ve deri parçalanmakla birlikte et ile kemik arasındaki ince zara ulaşmaz. Buna etleşen, iyileşen
manasına gelen el-Lahime de denir. Buna bir isim verilmesi, iyileşmesinin kesin olmasındandır.
5. es-simkak denen yarama bu yaralamada et ile kemik arasındaki perde de yaralanır. O perdeye arapçada es-simsak denir.
6. el-Muzıha (Muvazzıha) denen yaralama bu yaralama da simhak denilen perde yırtılır ve kemik ortaya çıkar. Şu halde yaralamada kullanılan alet
kemiğe ulaşır.
7. el-Haşime denen yaralama bu yaralamada kemik kınlır. Kemiğin ortaya çıkıp çıkmaması durumu değiştirmez.
8. el-Mungıleden yaralama bu yaralamada kemik bir yerden diğer bir yere kayar. Kemiğin ortaya çıkıp çıkmaması durumu değiştirmez.
9. el-Me'müme denen yaralama bu yaralamada, yaralamada kullanlan alet beyin zarına kadar ulaşır. Bu yaralama Aynı zamanda el-emme de denir.
10. ed-damiğe denen yaralama bu yaralamada beynin torbası yırtılır. Yara beyne kadar ulaşır. Bu yara muhakkak surette öldürücüdür.
Şunu belirtelim ki bu yaralanma şekilleri içinde sadece el-Muziha denen yaralama da kısas vacib olur. Zira el-Müzıha denen yaranın benzerini
yaralayan kişiye açmak kolaydır. Bunu dışındaki yaralamalarda kısas vacib değildir. Bu nedenle bu yaralamalarda kısas vacib değildir. Karşılığında
diyet alınır.
2) Organ cinayeti; bu da başkasının el, ayak ve kulağını kesmek ya da gözünü çıkarmakla olur. Öldürme cinayetinde olduğu gibi, organ cinayetleri
de kasti kaste benzer veya yanlışlıkla olmak üzere üç kısımdır. Organlara karşı kasti olarak işlenen cinayetlerde kısas gerekir. Başkasının elini
kesenin de eli kesilir. Yani caniye yaptığının misliyle karşılık verilir. Bu uygulamada organlar arasında eşitlik bulunması da gerekir. Şöyleki; bir
kimse, birisinin sağ elini keserse, onunda sağ eli kesilir v.s. Fakat kaste benzer ve yalnışlık yapılan organ cinayetinde kısas yoktur. Diyet lazım
gelir. El, ayak, kulak, göz gibi organların diyeti tam diyetin yarısıdır. Yani 50 devedir.
3) Cinayet, bazı durumlarda organların birini veya bir parçasını yararsız ve etkisiz hale getirmekle olur. Bu durumda aşağıdaki cinayetlere göre
diyet vacibtir.
1. Aklı kökten götürmek: Bir kişi, herhangi bir sebeple bir insanın aklını etkisiz hale getirirse, yani onun delirmesine sebep olursa, tam diyet
vermesi vacib olur.
2. İşitme: Her iki kulağı etkisiz hale getiren kimseye tam diyet tek kulağı etkisiz hale getirirse yarım diyet lazımdır.
3. Görme; her iki gözlü kör edenin tam, tek gözü etkisiz hale getirenin de yarım diyet vermesi lazım gelir.
4. Koklama: Bu duyunun hepsini etkisiz bir hale getirenin tam diyet vermesi vacibtir.
5. Konuşma: Bir kimse herhangi bir sebeple başkasının dilsizliğine sebebiyet verirse, tam diyet vermesi vacibtir.



6. Erkeklik kuvvetinden düşürme: Bir kimse her hangi bir sebeple, başkasının kısırlığına sebebiyet verirse; yani onu cinsel ilişkiden düşürür-se, tam
diyet vermesi vacibtir.
7. Gebelik; herhangi bir sebeple kadını gebelikten düşürürse, yani kısırlığa sebebiyet verirse, kadının diyeti olan yarım diyet lazımdır.
8. Felç; bir kişinin herhangi bir sebeple, başkasının el veya ayaklarının felcine sebebiyet verirse, kendisine tam diyet lazımdır. Kısasın mümkün
olmadığı hallerde ise (bu hataen fiil ve şüphe taşıyan fiildir) diyet ve erş gerekir. Buna göre genel olarak bir organın kesilmesinin cezası, kısas yahut
diyet ve tazirdir. Organlardan sağlanan faydanın pratikte ortadan kaldırılmasının cezası ise diyet ve erştir. Diğer yaralamalar ve şcac (baş ve yüzdeki
yaralama) ise kısas yahut erş ve hükümet-i adi vacibdir. Kısas: Öldürme veya organ cinayetini işleyen kişiye yaptığının misliyle muamelede
bulunmaktır. Kısacası, cinayete misilleme demektir. Kısas, kasti öldürme ve kasdı organ kesme cinayetlerinde uygulanır. Erş: İnsan vücuduna karşı
işlenen öldürmeden aşağı cinayetlerdeki şer'an miktan tebit edilmiş ödenmesi gereken mal demektir. Hükümet: ehli vukuf tarafından takdir
edilecektir. Buna hükümet-i adi de denir: Seran miktan tespit edilmemiş olan şeylerde, hakimin bilir kişi aracılığı ile takdir edeceği maldır. Çolak el
ve buna benzer menfaati şeylere karşı işlenmiş cinayet ile: Yaralama, organı işlemez hala getirme ve benzerleri gibi. Fakihlere göre azalardan (el-
atratan) kasıt, eller ve ayaklardır. Parmak, burun, göz, kulak, dudak, diş, saç, göz kapağı ve benzerleri de onlar gibi değerlendirilir. Organları
kesmenin cezası ya kısastır veya her hangi bir sebep dolayısıyla kısasın uygulanmasına imkan olmazsa onun yerine geçmek üzere diyet ve tazirdir.
Birinci asli ceza kısas: Öldürme dışında kalan azalarda ve yaralamalarda taraf (organ); kulak, el ve ayak gibi sonu belli, sınırı olan organdır, yara ise
yaralama ile meydana gelen etkisidir. Yaralamadığı zati değildir. Yaralamalarda kısasın uygulanabilmesi için Öldürmede kısas için öngörülen
genel şartlar aranır ve ayrıca buna dair özel şartlar da eklenir. Genel şartlar: Hanefilere göre cinayeti işleyen caninin akıllı ve baliğ, kasten yapmış,
irade sahibi olması kendisine karşı cinayet işlediği kimsenin aslı (babası, dedesi..} olmaması ayrıca kendisine karşı cinayet işlenen kimsenin
caninin bir parçası yahut da mülkü olmayıp kanı koruma altında olan birisi olması, cinayetin sebep olmak yoluyla değil de dolaysız olarak

işlenmesi ve misillemeye imkan verecek şekilde kısasın mümkün olması aranır. 
[31]

 Cumhur, kasten öldürmede de açıkladığımız gibi ayrıca
kendisine karşı cinayet işlenen kimsenin caniye denk olmasını da şart koşarlar. Onlara göre cinayetin sebep yoluyla olmasıyla mübaşereten
(dolaysız) olması arasında fark yoktur. Buna göre genel olarak kısasın engelleri aşağıdaki gibi sıralanır:
1. Baba bulmak: Öldürmede olduğu gibi, öldürme dışındaki cinayetlerde de çocuğa karşılık babaya kısas uygulanmaz. Zira: "Çocuğuna karşılık

babaya kısa uygulanmaz" hadisi bunu gerektirmektir. Bu hükümde dört mezhep ittifak halindedir. 
[32]

2. Denkliğin olmaması: Hanefilere göre öldürme dışındaki cinayetlerde cani ile mecniyyünaleyh arasında denklik iki yahut üç halde, cumhura
göre iki halde ortadan kalkar: Hanefilere göre bu hal cinsiyet farklıhğı ile adet benzerliğinin olmamasıdır. Buna göre erkek ile kadın arasında
öldürme dışındaki yaralamalarda kısas yoktur. "! Çünkü Hanefilere göre âza mal gibidir. Erkek ve kadının diyeti arasında misliyet tehakuk etmedi‐
ğine göre zira kadının diyeti erkeğin diyetinin yansıdır. Kadının azalan ve erkeğin azalan arasında denklik ve eşitlik ortada olmadığına göre, azalan
arasında kısas da yine yoktur. Örneği, birkaç kişi tek bir kişinin elini yahut parmağını kesse veya dişini çıkarsa, o zaman canilere kısas yoktur. Zira
çok el ile bir tek el arasında mümaselet yoktur. Cumhura göre ise kadına karşılık erkeğe kısas uygulandığı gibi, bunun aksi halde de kısas
uygulandığı için, bir çok kimsenin eli bir tek el karşılığında kesilir. Bir de cumhura göre denkliğin olmadığı iki hal ise -öldürme dolayısıyla kısasta
olduğu gibi- hürriyet ve müslümanlıktır. Bu durumda cumhura göre köle karşılığında hür kimseye kısas yoktur. Fakat hür kimse karşılığında
kölenin âzası kesilir. Köleye karşılık kölenin azası de kesilir. Hanefilere göre Hür ile köle arasında mutlak olarak kısas yoktur. Bunun aksi de
öyledir. Bizzat köleler arasında da yine kısas yoktur. Zira onlar arasında mümaselet yoktur. Zira kıymeti farklıdır. Şu halde Hanefilere göre
öldürmeden başka yaralamalarda kısasa mani üçüncü bir haldir. Cumhura göre kafir olan zimmi karşılığında müslümana, öldürme dışındaki
cinayete dolayısıyla, kısas yoktur. Fakat Şafiilerle Hanbelilere göre müslümana karşılık zim-minin âzası kesilir. Zira canda denklik yoktur.
Malikilere göre ise müslümana karşılık zimminin âzası kesilmez. Zira öldürmenin dışındaki cinayetlerde kısas her iki taraf arasında eşitliği

gerektirir. Müslüman ile kafir arasında ise mutlak olarak eşitlik olmaz. 
[33]

3. Şafiilerle Hanbelilere göre saldıranın kasta benzer olması; mesela, bir kişi bir diğerine bir tokat atıp gözünü patlatır yahut bir küçük taş atıp elini
felç eder. Yahut mudiha (başın derisini yanp kemiğin ortaya çıktığı yara) sonucunu verecek şekilde bir şişkinlik olursa Şafiilerle Hanbelilere göre
kısas yoktur. Böyle bir durumda Şer'an göz yahut el için tesbit edilmiş olan diyetin ödenmesi gerekir. Diyet: Cana ya da can hükmünde olana karşı
işlenen cinayet sebebiyle ödenmesi gereken maldır. Şu halde "diyet" can bedeli ya da onun hükmünde olan bedeller hakkında, kullanmışlardır.
Diyetin meşruluğu kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur. Malikilerle Hanefilere göre caniye kıssa uygulanması gerekir. Zira onlann yanında
öldürmenin dışındaki kasta benzer saldınlann hükmü, saldın niteliği bulunduğundan dolayı, kastilik hükmüdür.
4. Hanefilere göre fiilin tesebbüben olması: Yani öldürme yahut öldürmenin dışındaki cinayetlere kısasın uygulanabilmesi için cinayetin dolaysız
olarak yapılması gerekir. Cumhura göre muhalefet vardır.
5. Hanefilere göre cinayetin darü'l harbde meydana gelmesi:
Eğer orada öldürme yahut cinayet meydana gelse kısas yoktur. Bu konuda tüm mezhepler imama muhalet etmişlerdir.
6. Kısasın uygulanmasına imkan olmaması: Eğer kısasın uygulanması mümkün değilse, fakihlere göre öldürmede yahu cinayette kısas yoktur. O

vakit kısas diyete dönüşür. 
[34]

İnsan öldürme dışındaki cinayetlerde kısasın uygulanması için şu üç hususta cinayet ile ceza arasında misillemenin gerçekleşmesi gerekir. Fiilde

misilleme, yerde yahut yer ve isimde misilleme, menfaat yahut sağlıkta mükemmellik itibariyle misilleme.
[35]

Misillemenin şart olduğunun delili ise, yüce Allah'ın şu buyruklandır:

Yaralar ise kısastır.
[36]

 "Eğer ceza verecek olursanız size verilen zararın misli ile cezalandırınız.
[37]

 "Kim size bir haksızlık yaparsa siz de onun

size yaptığı haksızlığın misli ile onu cezalandırınız. 
[38]

Bu cinayet miktarının fazlası, koruma altında olup o kısma tecavüz edilmesine engel olur. O bakımdan kısasta cinayet mahalline en yakın olan
eklemden itibaren kısas uygulanır ve geri kalanında kısasın uygulanmasına imkan olmadığı için, bir telafi bedeli verilir. Örneği: Bir kişi bir



başkasının elini kolunun yansından itibaren kesse, kolu kesilen kişi bilekten kısas işleyebilir. Zira bu kısasın, uygulanması mümkün olan ve
cinayetin sınırlan içerisinde olan bir yerdir. Geri kalan için ise bedel alır. Zira geri kalan misillemenin imkansız olduğu bir kemik kırmadır. Göğüs,
o-muz yahut boyun kemikleri gibi kemiklerin kınlması halinde imamlann ittifakı ile kısas yoktur. O takdirde eksiksiz erş (bu konuda tesbit edilmiş

ödenmesi gereken miktar) ödenir. Zira bu durumda misilleme imkansız bir şeydir. 
[39]

Yine müdiha sonrası baş ve yüzdeki yaralamalarda da kısasın olmayacağı ittifakla kabul edilmiştir. Zira böyle bir durumda haddi aşmaksızın kısas
uygulamaya imkan yoktur. Kısas mümkün olduğundan dolayı mu-dihada kısas vardır. Müdihadan aşağı yaralamalarda ise Melikilerin dışındakilere
göre de kısas yoktur.

Her hangi bir iz bırakmadığı takdirde kamçı sopa, tokat ve yumruk vurmalarda kısas yoktur. Zira bunlarda da misilleme yoktur. 
[40]

Bu gibi vurmalarda tazir söz konusudur. Malikilere göre kamçıda kısas vardır. 
[41]

 Tokat ve benzerlerinde de kısas vardır. Öldürme dışındaki
cinayetlere has kısasın engelleri üç tanedir:
1. Fiilde misillemenin bulunmaması, mesela azalarda kesme işi, eklemlerden olmadığı takdirde haksızlık ve zulümden yana emin olunmaz. El ve
kolda bilek, dirsek; omuz veya ayak tarafında ise topuk, diz kapağı ve uyluk eklemi veya burun yumuşağı gibi nihai sınırı olan şeyler gibi. Eğer
kesme eklemde değilse yahut belli bir sının olmazsa burun kemiğinin yahut kolun ortasından pazunun, bacak ve baldırın ortasından kesilmesi gibi

Hanefiler ve Hanbeİilerce tercih edilen tercihe göre kısas yoktur ve elin yahut ayağın diyetinin ödenmesi gerekir. 
[42]

2. Miktar ve menfaat itibariyle yerde misilleme olmaması: El, elden başka bir şey karşılığında kesilmediği gibi, sağ el de sol el karşılığında; baş
parmak yahut şahadet parmağı başkasının yerine kesilmez. Çünkü aynı cinsten değillerdir. Dişlerde de durum aynıdır. Kesici dişler, küçük azı
dişleri ve büyük azı dişleri ancak kendileri gibi olan dişler karşılığında sökülür.Fakat üsteki alt çenedeki yerine veya onun aksi olmaz.
3. Sağlık ve mükemmellik misillemenin olmaması: Sağlıklı bir el çolak bir el karşılığında, sağlıklı bir ayak işlemeyen bir ayak karşılığında
kesilmez. Buna kıyasen her eksiğe karşı tam olan kesilmez. Öldürmeden cinayetlerde kısasa dair en güzel uygulama örneği; Yüce Allah'ın şu
buyruğudur:
Biz onda yani Tevrat'ta onların üzerine cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (olmak üzere) kısas yazdığımız gibi; yaralar da

birbirine kısastır. 
[43]

Öldürme dışındaki kısas, kılıç ile uygulanmadığı gibi; yaralama ister onunla olsun ister başkası ile olsun daha fazlasını yapabilecek bir alet ile de
yapılmaz. Bunun yerine uzman bir operetörün yardımı alınır ve ustura, neşter ve benzeri şeyler kullanarak bunu gerçekleştirir. Yaralamalarda
kısas, caniye kendisinin işlediği cinayetten daha merhametlice istenir. Eğer yaralama taş ile yahut sopa ile olmuşsa ona ustura ile kısas uygulanır.
[44]

Ebu Hanifeye göre: Eli kesildiğinden dolayı bir kişi bir başkasına kısas uygulsa ve cinayet yoluyla eli kesilen kişi, caninin elini kesse ve bundan
dolayı cani ölse, kısas uygulayan tazminat olarak diyet öder. Böyle bir diyeti akile öder. Eğer ölüm baba, vasi yahut öğretmen gibi bir kimse
tarafından dövülme halinde olduğu gibi tedib sebebiyle meydana gelmiş ise, mütesebbib (buna sebeb olan) tazminat olarak diyet öder. Zira "tedib"
kendisinden sonra tedib edilen kişinin hayatta kaldığı fiilin adıdır. Eğer bu fiil sirayet edecek olursa bunun tedib olmayıp öldürme olduğu ortaya
çıkar. Bunun için bu fiilde sorumlu tutulur. Cumhura m göre kısasın cana yahut organa ve menfaata sirayet etmesi sebebiyle kısas uygulayanın
tazminat ödemesi söz konusu değildir. Zira bu sirayet izin verilmiş bir fiilden meydana gelmiştir. Bunu Hz. Ali ile Hz. Ömer'in söylediği şu söz
desteklemektedir:
Had veya kısas dolayısıyla Ölen kimsenin diyeti yoktur. Hak, onu öldürmüş olmaktadır. Bunu Said b. Mansür, Sünen'inde rivayet etmektedir. Bu
ayn zamanda EbuYusuf ile Muhammed'in görüşüne de muvafıktır. Cinayetin sirayeti: Cinayetin sirayetinde tazminat olduğu hususunda fa-kihler

arasında ihtilaf yoktur. 
[45]

Eğer cinayet, ölüm ile sonu gelirse, o zaman kısas lazımdır. Birisine bir tokat atsa ve gözünün görme kabiliyeti kayb olsa cumhura göre ona kısas
lazım gelmez. Zira bu durumda misillemenin imkanı yoktur. Şafıilere göre sirayet yoluyla olsa ona kısas lazım gelir. Zira bunun tespitinin yeri

vardır. 
[46]

Bir kişinin parmağı kesilse, öbür parmağı da kangren olup eklem yerinden düşse, Ebu Yusuf ve Muhammed ile Hanbelilere göre kısas lazım gelir.
Ebu Hanife ve fakihlerin çoğunluğu ise kısas yoktur' der. İkinci parmak için kısas vardır. Zira kasten yapıldığı meydana gelmemiştir. Tam bir
diyeti lazım gelen organlarda dört çeşittir: Birinci çeşit bedende onun gibi yoktur. İkinci çeşidi bedende onun gibi iki tane vardır. Üçüncü çeşidi
bendende onun gibi dört tane vardır. Dördüncü bedende onun gibi on tane vardır.
1. Vücutta başka hir benzen olmayanlar: Bunlar burun, dil, erkeklik organı yahut haşefe, meninin kesilmesi halinde omurga, sidik yolu, anüs, deri,
baştaki ve bitmemesi halinde sakal, burun: Hepsi yahut da burnun yumuşak kısmı kesilecek olursa diyet vermek lazımdır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Tamamı kesilmesi halinde burunda bir diyet vardır." Burun ise nefes alınan iki burun deliğini ve bunlar arasında ki engeli kapsar. Şafüler de dahil
fakihlere göre burun kemiği hakkında bilir kişilerce takdir edilecek miktar, onun diyeti kapsamı içerisindedir. Burnun iki tarafından her birisinde ve
bunlar arasındaki engelde ise üçte bir diyet vardır. Dil: Kendisi vasıtasıyla konuşulan dilde ise diyet vardır: Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Dilde diyet vardır."
Cumhura göre daha konuşmayan küçüğün dilinde diyet vardır. Fakat Ebu Hanife'ye göre hükümet vardır. Malik, Hanefi ve Şafıilere göre
konuşmayan lal yani dilsizin dilinde hükümet yani hakimin takdir edebileceği bir bedel vardır. Erkeklik organı yahut haşefe yani zekerin baş tarafı,
küçüğün ve yaşlının bile olsa yine diyet vardır. Zira diyete geçen hadis delildir. Hanefilerle Hanbelilere göre cinsi ilişkide bulunmayan kimse ile

hayaları alınmış olanın erkeklik organında hükümet: Malikilerle Şafıilere göre tam bir diyet vardır.
[47]



Omurga: meninin kesilmesi halinde diyet vardır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Omur kemiklerinde diyet vardır." sidik yolu yahut anüs.
Bunların her birisinin telef edilmesi halinde bütün fakihlere göre diyet vardır. Deri: Hanefilerle Hanbelilere göre deride hükümet vardır. Fakat
Hanefilere göre yüzün derisinin soyulmasında tam bir diyet vardır.
Şafıilere göre: Derinin yüzülmesinde, yerine tüy bitmeyecek ve derisi yüzülende hareket gücü verebilen bir hayat kalmış ise ve sonra yüzmeden
başka bir sebep dolayısıyla ölmesi halinde diyet lazım gelir.
Başın yahut sakalın veya kaşların tüylerinin izale edilmesinde ise eğer daha sonra bunlar bitmeyecek olursa Maliklerle Şafıilere göre bütün bunlarda
hükümet vardır. Fakat Hanefilerle Hanbelilere göre diyet lazım gelir.
2. Vücutta kendisinden iki tane bulunan organlar:
Bunlar, aşağıda zikir olmuştur: Eller, ayaklar, gözler, kulaklar, dudaklar, sonu gelen daha bitmeyen kaşların kılları, memeler, meme uçları,
daşaklar. Fercin dudakları, kalçalar ve alt çene kemikler. Bunun birinde yarım diyet lazım gelir. İki el, eğer bilekten yahut dirsekten veya omuzdan
pikler memenin ucu gibi el ile birlikte de parmaklar gibi göz kapaklarına tabidir. Malikilerle Şafîilere göre iş tüy bitim yerleri bozulacak olursa, di‐

ğer saç ve tüylerde olduğu gibi, hükümet-i adi lazımdır. 
[48]

4. Bedende on tane bulananlar: Bunlar el ve ayak parmaklarıdır. Her bir parmak için diyetin onda biri vardır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Diyetin onda biri vardır. Zira Amr b. Hazm yoluyla gelen hadiste şöyle denilmiştir: "El ve ayağın her bir parmağı için on deve vardır. "Her bir
parmak ucu için ise parmağın diyetinin üçte biri vardır. Fakat baş parmak ucunda o parmağın diyetinin yansı vardır. Bunda dört mezhebin ittifakı
vardır. Bir parmak diğer parmaktan üstün kabul edilmez. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Bir parmak bir diğer parmaktan üstün kabul edilmez. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Her bir parmakta on deve vardır. Her bir diş

için beş deve vardır. Parmaklar birbirine eşit olduğu gibi dişler de eşittir..
[49]

Fazladan bulunan parmak yahut çolak olan parmak hakkında ise hükümet-i adi vardır. 
[50]

Otuz iki dişte ise bir diyet vardır. Her bir diş için diyet miktarına ulaşmadığı sürece beş deve yahut beş yüz dirhem vardır. Dişin küçük yahut büyük
olması arasında fark yoktur. Kalıcı ve geçici (süt) olması arasında da fark yoktur. Fazladan olan dişte ise hükümet-i adi vardır. Siyahk yeşimtraklık
yahut kırmızılık gibi dişte çirkin değişikliklere sebep olan hallerde ise, Hanefılere göre dişinerşi, başkalarına göre hükümeti adi vardır. Dikkat

edilecek olursa cumhura göre küçük ve delilik bir hatadır ve bunu akile yüklenir. 
[51]

Daha önceden açıklamış olduğumuz üzere Şafıilerce azhar olan görüşe göre ise küçüğün kastı mümeyyiz olması halinde kasıttır. Aksi takdirde

hatadır. Fakat kasıt halinde ona kısas yoktur. Ancak malından diyet ödenmesi gerekir ve onun yerine bunu akilesi yüklenmez. 
[52]

 
Henüz Tamamlanmamış Cana Karşı İşlenen Cinayet
 
Bir kimse (baba, anne veya başkaları) hamile bir kadının karnına, sırtına, böğrüne, başına yahut herhangi bir organına vursa yahut vurmakla veya
öldürmekle korkutsa yahut ona bağırdığı için korksa bu sebepten dolayı da düşük yapsa yaptığı bu düşük ya ölü yahut diri halde bulunur. Bu
konuyu buna göre iki bahis halinde ele alacağız.
1. Cenin ölü olarak düşürülmesi hali ise şöyledir: Caninin ödeyeceği ceza cenin diyetidir. Cenin diyeti ise erkek yahut dişi, kasten veya hata yoluyla
olsun bir gurredir. Her şeyin gurresi onun en iyisi, hayırlısıdır. Bunun için köleye ve cariyeye gurre denir. Zira onlar malın iyisidir. Gurre asıl
itibarıyla atın alnındaki beyaz kısmına denir. Burdaki ola gurre değeri beş deve olan, yani diyetin onda birininn yarısı (yirmide biri) olan bir köle
yahut cariye veya buna denk olan elli dinar ya da beş yüz dirhemdir. Hanefılere göre bu böyledir. Cumhura göre ise bu miktar altı yüz

dirhemdir.
[53]

Bunun delili birden fazla sahih hadis-i şerif vardır. Bunlardan birisi Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir:
Huzeylilerden iki kadın birbirleriyle kavga etti onlardan birisi ötekine bir taş attı: Hem o kadın karnındaki yavrusunu öldürdü. Rasülullah (s.a.v.)'ın
huzurunda taraflar davalaştılar. O da karnındaki yavrunun (ceninin) diyetinin bir köle yahut küçük cariye olduğunu, ayrıca öldürülen kadının

diyetinin de akilesi tarafından ödeneceğini hükme bağladı.
[54]

Eğer cinayet kasden işlenmiş ise, o zaman gurre kasden cinayeti işleyenin malından peşin ve derhal ödenir. Taksitlere bölünmez. Aynı zamanda
bu ödeme altın yahut, gümüşten yapılır. Deveden olmaz. Bu Mali-kiler tarafından kabul edilmiştir. Cumhura göre: Akile yüklenir cani de onlardan
birisi sayılır. Şafiilere göre eğer cinayet hatta yoluyla işlenmişse, o zaman hafifletilmiş olarak ödenir. Eğer kasta benzer ise tam diyette olduğu gibi,
ağırlaştırılmış olarak diyetin ödenmesi lazım gelir. Hanefilere göre kadın kocasının izni olmadan her hangi bir ilaç içmek veya karnına vurarak ölü
bir düşük yapacak olursa. O zaman akilenin tazminat olarak gurre ödemesi gerekir. Eğer onun kocası ona izin vermiş ise, o zaman hiçbir şey
yoktur. Yani gurre yoktur. Şafülerle, Hanbelilere göre ise keffaretin de vücubunu eklerler. Hanifeler, Şafiiler ve Hanbelilere göre ceninin diyetinin

bir sene için de Ödenmesi lazımdır. 
[55]

Dört mezhebe göre gurre ashab-ı feraiz ve asabelerin bilinen şer'i farz hisselerine uygun olarak ceninden miras alınır. Vuran cani ise ne kadar baba
olsa gurreden hiçbir şey almaz. Zira katil, mektulun malı ona yoktur. Vurana keffaret yoktur. Yaptığı işten dolayı Allah'tan mağfiret ister, Fakat
kefaret verebilir ve aynı zamanda mendupdur. Şafiilerle ve Hanbelilere göre düşük yapma halinde cenini ister canlı, ister ölü düşürmüş olsun.
Keffaret ödemek vacibtir. Zira cenin de bir candır. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Kim bir mümini hata yoluyla öldürürse mimin bir köle azad. vacibdir. 
[56]



Ceninin ise anne babasına yahut anne babasından birisine tabii olarak mümin olduğuna hüküm verilir. Eğer zimmet ehlinden olursa o bizimle
kendisi arasında antlaşma bulunan bir kavimden demektir. Yüce Allah da antlaşmaklar hakkında keffaret ödeneceğini açıkça hükme bağışlamıştır.
Her kim maddi olarak yahut da semeni mislinden daha fazla kıymette bulunduğu için şer'an (köle) bulamayacak olur ise, aralıksız iki ay oruç tutar.
2. Ceninin canlı olarak düşmesi hali: Hanefıler, Hanbeliler, Şafiiler-ce esah kabul edilen görüşe göre cenine karşı cinayet kasden olmaz. Onun ki
kasta benzer veya hata yoluyla olabilir. Zira maksad olarak gözetilmedi-ği sürece ceninin varlığı ve hayatı tahakkuk etmez. Bu durumda eksiksiz bir
diyetin ödenmesi lazımdır ve vuran bu diyetten her hangi bir şeyi miras olarak alamaz. Hanefilere göre keffareti de lazımdır. Şafiilerle Hanbeliler
ise cenin ister canlı olarak ister ölü olarak düşürülmüş olsun, keffaretin mutlak olarak gerektiğini kabul etmişlerdir. Ceninin birden çok olması ile
diyet de birden çok olur. Eğer ceninin ölümünden sonra vurmaktan dolayı anne de ölecek olsa yahut annenin ölümünden sonra ceninin canlı olarak
doğup sonra ölse, vuranın iki diyet ödemesi lazım gelir. Biri annenin diyeti, öteki de ceninin diyetidir. Eğer cenin, annenin ölümünden sonra ölü

olarak çıkarsa, vuranın annenin diyetini ödemesi lazımdır. 
[57]

Hanefilerle Malikilere göre ceninin hakkında bir şey lazım gelmez. 
[58]

Eğer cinayetin ceninin ölümüne veya annesinden ayrılması sonucuna götürdüğüne dair kesin bir delil olmazsa, annenin ölümü ile öldüğü ihtimali
varsa, o zaman bu cenin annenin herhangi bir organı durumundadır. Şafiilerle Hanbelilere göre vuranın annenin diyetini ve ceninin gur-resini
ödemesi lazımdır. Annesi ceninini ister hayatta iken düşürmüş olsun ister ölümünden sonra, fark etmez. Zira cenin vuranın cinayeti sebebiyle telef
olmuştur. Onun çıkması ile de öldüğü anlaşılmıştır. O bakımdan tazminatının ödenmesi lazımdır. Zira o cenini annesiyle birlikte telef etmiş
bulunmaktadır. Nasıl ki ceninin ölüsünü düşürmeyecek olursa, cenin için bir şey lazım gelmez. Zira yavrunun hükmü ancak onun çıkması ile sabit
olur. Müslüman olmayan kadının cenini: Ona karşı işlenen cinayet sebebiyle zimmi olan kadının ceninin de gurresinin ödenmesi lazımdır. Fakat
cenin kafir bir babadan olsa bile, müslüman yahut gayri müslim oluşuna göre gurresinin takdiri ihtilaflıdır. Hanefilere göre onun gurresi, müslüman

ceninin gurresi gibidir. Zira onlara göre kafirin diyeti müslü-manın diyeti gibidir. 
[59]

Zira cenin darü'l-İslama tabii olarak Müslüman kabul edilir. Bu durumda zimmi olan bir kadın da müslüman bir kadın gibi değerlendirilir. Şafiilere
göre esah kabul edilen görüşe göre ise Ehl-i kitabın diyeti: Ehl-i Kitab, Yahudi ve Hristiyanlardır. Ehl-i Kitab, zimmi, ahidli veya eman altındaysa
kanı ve malı masum olur. Bu durumda öldürülürse onun diyeti müslümanın diyetinin 1/3'i kadardır. Diğer meselelerinde de buna göre ölçüsü olur.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) bu konuda şöyle hüküm etmiştir:
421 "Rasulullah (s.a.v.) bir mü'minin ehl-i kitab'dan birini öldürme si halinde onun diyetinin 4000 dirhem olduğuna hükmetti. O dönemde 4000
dirhem, bir müslümanın diyetinin 1/3'i kadardı. Abdurrazzak, Musannif (Hz. Ömer ve Hz. Osman'dan da rivayet edilmiştir) rivayet edildiğine göre

Hz. Ömer ve Hz. Osman, ehl-i kitabın (yahudi ve hristiyanm) diyetinin, müslümanın diyetinin 1/3'i olduğuna hükm etmişlerdir. 
[60]

Bu konuda başka bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır:
İyi Mın Jd kim AÜah ue Rasûiünün ahdu emarunda buîunan müahe-deli bir nefsi (kişiyi) öldürürse, muhakkak surette Allah'ın ahdini bozmuş olur

ve o kimse cennetin kokusu duyamaz. Oysa cennetin kokusu, yetmiş yıllık mesafeden duyulur. 
[61]

Mecusi'nin diyeti Mecusi ve putperestin diyeti eğer eman altında iseler müslümanın diyetinin 1/10'nin 2/3'si kadardır. Bu oran tam diyetin 1/15'i
demektir. Müslümanın diyetinin 12000 dirhem olduğuna göre; mecusi ve putperestin diyeti 800 dirhem olmaktadır. Hz. Ömer'in şöyle dediği
rivayet edilmiştir: 'Yahudi ve Hristiyanm diyeti 4000 dirhemdir. Mecusinin diyeti 800 dirhemdir. İmam Şafii şöyle diyor: 'Hz. Ömer, mecusi'nin
diyetinin 800 dirhem olduğuna hükm etmiştir. Bu, müslümanın diyetinin 2/3'si kadardır; Çünkü müslümanın diyeti 12000 dirhem olarak takdir

edilmiştir; 
[62]

 Hz. Osman'ın ve İbn Mes'udun de bu şekilde hükm ettikleri rivayet edilmiştir. Bu hüküm sahabiler arasında da yayılmıştır. Bu

bakım üzerinde icma hasıl olmuştur. 
[63]

 kısas suçu nasıl sabit olur? Kısasın mucibi iki şeyle sabit olur:
1- İkrarla sabit olur. Kişi, kısası gerektiren bir fiil işlediğini ikrar ederse -bu ister öldürme, ister yaralama olsun- onun hakkında Kısas sabit olur.
2- Beyyine (delil) ile sabit olur. Beyyine de iki adil erkeğin şahitliğidir. Burada bir erkek, iki kadının şahitliği yeterli olmaz.
 
Tazminat Nasıl Sabit Olur?
 
1. İkrar ile sabit olur. Kişi, başka birini kasde benzer şekilde veya hataen öldürdüğünü ikrar ederse veya kısas gerektirmeyen bir şekilde birini
yaraladığını ikar ederse, onun hakkında tazminat sabit olur.
2. Adil olan iki erkeğin şahidliği ile sabit olur.
3. Bir erkekle iki kadının şahidliğiyle sabit olur. Zira mali hususlarda kadınların şahidliği kabul edilir. Mali hususlarda İki kadının şahidliği, bir
erkeğin şahidliğine denktir.

4. Bir erkeğin ve iddiacının yemini ile sabit olur. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) yemin ve şahitle hüküm vermiştir. 
[64]

5. Kadının bilmesiyle sabit olur.
Kadı, durumu bildiği zaman onunla hüküm vermesi caiz olur ve davalı hakkında tazminat sabit olur. İlim adamlarının öldürme ve kasden
yaralamada kısası gerektirici suçların ispatının ikrar yahut iki erkeğin şahitliği ile mümkün olabileceği üzerinde ittifak ettikleri dikkatimizi
çekmektedir.
 
1. İkrar:
 
Kendisi aleyhine ve başkasının lehine hakkın sabit olduğunu haber vermektir. Şu halde ikrarın etkisi bizzat ikrar edene olur. Başkaların hakkında
ikrar etmek olmaz. Zira başkalann hakkında itham altına girer. Fakat kendi hakkında itham altına giremez. İbadetlerde, muameletta, şahsi hallerde,



suçlarda yahut cinayetlerde ve hadlerde ikrara dayanmanın caiz olduğu hususunda tüm mezheplerin ittifakları vardır. Yine ilim adanılan hür, baliğ
akıllı ihtiyaç sahibi ve ikrarında itham altında bulunan bir kimsenin bir hakkı ikrar etmesinin sahih olduğu üzerinde de icma etmişlerdir. Deli ve
mümeyyiz olmayan küçük gibi aklı olmayanın de ikrarı sahih olmaz. Fakat Hanefılere göre mümeyyiz olan küçüğün deyn (borç) ve ayn-lara dair
ikrarını sahih kabul ederler. Zira bu şekildeki olan küçük ticaretin mecburiyetinin içindedir. Bir arkadaşına karşı iyilik yapmak ve benzeri bir sebep
için yaptığı ikrarda itham altında bulunan bir kimsenin ikran sahih değildir. Zira bu doğruluk ihtimaline zarar getirir. Zorlama alünda bulunanın
yahut herhangi bir haddi veya kısası gerektiren mali hususlarda veya cinayetler hakkında İkrarda bulunmak üzere dövülen itham altındaki kişinin
ikrarı da sahih değildir. Uyku, baygınlık yahut ilaç, tesiriyle şuuru kayb edenin ikran sahih değildir. Sarhoşluğu ile haddi aşan sarhoş ki bu kat'en
sarhoşluk verici şeyi alan kimsedir. Bunun ikrarı Şafıilere göre bütün tasarruf ve cinayetlerinde sahihtir. Hanefilere göre ise mali konularda, şahsi
hallerde, öldürmede, öldürmeden aşağı cinayetlerinde, cenine karşı cinayetlerde sahih olarak kabul olur. Zira bunlar kul haklarıdır. Zina ve
hırsızlık haddi gibi yüce Allah'ın hakkıdır. Ona halis olan had-lerdeki ikrarı ise sahih değildir. Zira bundan şüphe vardır. Hadler ise şüphelerle iptal
olur. Şu halde sarhoş olan kimse had vurulmasa bile çalmış olduğu şeyin tazminatını öder. Malikilerle Hanbeliler'e göre sarhoş kimsenin hak olsun,
cinayet olsun veya her hangi bir şeye dair bir hak olsun o-nun ikrarı sahih değildir. Zira onun aklı yoktur. Her dört mezhebe göre ikrarda bulunan
kimsenin irtidad, zina, içki içmek, hırsızlık ve yol kesmek gibi, yüce Allah'a ait haklarda ikrarlarından dönmesinin sahih odluğunu kabul etmişlerdir.
Bunlar hadin düşürülmesi içindir. Malın düşürülmesi için değildir. Zira mali haklar, şüphelerle ortadan kalkmaz. Kul haklarında kimsenin dönmesi
kesinlikle caiz değildir. Örneği: Organını kesme, yaralama, öldürme, cenin düşürme gibi hususlara dair dönmek caiz değildir. Zira asi olan,
mükellefin söylemiş olduğu sözünün malaniye sarf edilmemesidir. İkrarın birden çok olması şart değildir. Fakat Hanefilerle Hanbeli-lere göre
zinada ikrarın dört defa söylemesi lazımdır. Zira Maiz b. Maliki Rasûlullah (s.a.v.) huzurunda dört defa ikrarı tekrarlamıştır.
 
2. Şahidlik:
 
Mali haklarda ve suçlara dair davalaşma olaylarının büyük bir çoğunluğu şahitlik ile sabit olur. Şahitlik ise, yargı meclisinde "şahitlik" lafzını

kullanarak bir hakkın isbat edilmesi için doğru bir haber vermedir. 
[65]

Şahadetin meşruluğuna ve şahadet gereğince hüküm verileceğine delalet eden Kuranı ve nebevi naslar varit olmuştur. Şahitlerin sayısı zinadan
başka ikidir.
Zinada ise dörttür.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuş:

Onlar buna dair dört şahit getirmeli değil midir. 
[66]

Hanefilere göre mali konularda ve şahsi hallerde (Evlilik, boşama ve buna bağlı diğer hususlarda) erkeklerle beraber kadınların şahitliği de kabul
edilir. Cumhura göre mali konularda onlara tabi olan hususlarda ve mali konulara dair akitlerde, erkeklerle beraber kadınların şahitliği kabul edilir.
Hadlerde, cinayetlerde ve kısasta erkeklerle birlikte kadınların şa-hidliğinin kabul edilemeyeceği görüşü, dört mezhep tarafında da
paylaşılmaktadır. Bunlarda adil iki erkeğin şahitliği mutlaka gereklidir. Bir de kadının, erkeğin yerine şahadet etmesinde bedel olma şüphesi
vardır. Şüphelerle ber taraf edilen hususlarda kadının şahadeti kabul edilmez.
Ez-Zühri şöyle der:
Rasûlullah (s.a.v.)'m ve ondan sonra gelen iki halifenin uygulaması, hadlerde kadınların şahidliğinin caiz olmaması şeklinde olagelmiştir." Şu halde
"Hadlerde kadınlar'ın şahadeti caiz değildir. Onun için Hz. Ali (R.an-hu ve kerremellahu vechehu) şöyle demiştir:

Kadınların şahitliği hadlerde ve kanlarda (cinayetlerde) caiz değildir. 
[67]

Dört mezhebe göre: Öldürme ve daha aşağı cinayetlerde kısası gerektiren suçları: Ancak tadil iki erkeğin şahadeti ile sabit olur ve bu hususlarda
bir erkek ile iki kadının şahadeti kabul edilmediği gibi; bir şahit ile davacının -mecniyyü'n- aleyh (yani kendisine karşı cinayet işlenen kimsenin) -

yemini de kabul edilmez. 
[68]

Aynı şekilde üstüne şehadetle de sabit olmaz. 
[69]

 Hakimin bir başka hakime yazısı ile de sabit olmaz. Zira kısas önemli ve tehlikeli bir cezadır.
Malikiler istihsanen, kasten yahut hataen yaralamaların bir tek şahit ve mecniyyün aleyhin yemini ile ispat edilmesini caiz olarak kabul etmişlerdir.
Bunun gibi kasten yaralamaların adil bir erkek şahit ile iki kadın yahut bu taraflardan birisi ile birlikte, yemin ile ispat edilmesini de caiz olarak
kabul etmişlerdir. Hanelilere göre: Dövme hapis ve buna benzer bedeni tazir suçlanndan insan hakkının daha ağır bastığın kabul etmişlerdir. Bunun
için taziri gerektiren suç, diğer kul haklan gibi ikrar, delil, yemin etmeyi kabul etmeme gibi yollarla sabit olur. Hakimin bilgisi, erkeklerle birlikte
kadınların şahitliği, şahadet üstüne şahadet, hakimin hakime mektubuna da bunlar gibi kabul etmişlerdir. Malikilere göre kısası gerektiren suçlara
dair söyledikleri gibi bedeni tazir suçlanna dair şahid ve davacının yemini ile ispat edilmesini caiz olarak kabul etmişlerdir. Hata bazı suçlara dair
tazirde yeminsiz olarak bir tek şahidin bulunması yeterli demişlerdir.
İmam Malik şöyle amel etmiştir. Medine halkının icması "ile yahut" Mesalih-i Mürsele" ile amel ederek, çocukların yaralamalara dair birbirlerine

karşı şahitliğini kabul etmiştir. 
[70]

Şafıilerle Hanbelüere göre tazir suçunun ispatını, kısas suçunun ispat edilmesi için gereklidir. Zira bedeni ceza önemli ve tehlikelidir. Şu halde bir
erkek ve iki kadının şahitliği yahut bir erkeğin şahitliği ile davacının yemini ile mali hususların sabit olduğu şeylerle bu, sabit olmaz.
Dört mezhebe göre diyet yahut mali ceza gibi mali taziri gerektiren suçlar:
Böyle bir suç, mali hakların kendisi ile sabit olduğu şeylerle ispat edilir. İki erkeğin yahut bir erkek ve iki kadının şahitliği gibi.
Zira bunlarda gözetilen maksat maldır. Hanefılerden başka cumhura göre:
Bunlann bir şahid ve mecniyyun aleyhin yemini ile ispat edilmesini de kabul ederler. Hanefîlere göre bir şahid ve bir yemin ile, bir yemin ve iki
kadının şahidliğini kabul etme kaidesini kayıtsız şartsız, caiz olarak kabul etmezler.



Zira bu ayeti kerime delil olarak göstermişlerdir:

"Erkeklerinizden de iki şahid tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa o halde razı olacağınız şahitlerden bir erkekle iki kadın olsun. 
[71]

Buna daha başka yollar ekleyen, nassa bir şey eklemiş olur. Nassa bir şey eklemek ise nesihtir. Nesih ise ancak benzeri bir nas ile mümkün olabilir.
 
3. Karineler:
 
Karine gizli bir şey ile birlikte bulunan ve o gizli şeye delalet eden zahir her türlü emare (belirti)dir. Bundan bir karinede iki şeyin bulunması icab
eder.
1)  Bilinen açık bir durumun varlığı.
2) Bu açık durum ile gizli durum arasında ilişkiye dair işaretin bulunması, cumhura göre hadlerde karinelerle hüküm verilmez. Zira hadler,
şüphelerle bertaraf edilir, düşürülür. Kısasta durum ise böyledir. Ancak kasamede, kan dökme ve öldürmede ihtiyat için istisna vardır. Bu durumda
açık düşmanlık karinesini şart kabul etmeyenlere göre, öldürülenin itham altında olanların mahallesinde bulunmasına ya da bunu şart kabul
edenlere göre ise, açık düşmanlığa dayanarak kabul edilir. Maliki mezhebine mensup İbni Ferhün, Hanbeli mezhebine mensub İbnü'l Kayyım gibi
bazı fakihler bazı zamanlarda gereken titizlik ve kayıtlara rivayet etmek şart ile karineleri -hadlere dair alanlarda dahi olsa- kabul etmişlerdir.
 
4. Yenini Kabul Etmemek:
 
Yemini kabul etmemek (nükül): Davalının Hakimin teklif ettiği yemini etmemesi demektir. Bu ise itham edicinin ithamında, davacının
doğruluğuna mücerret bir karine olmaktan öte bir şey ifade etmez.
Hanefilerle Hanbelüere göre gereğince hüküm verilir. Çünkü Hz. peygamber (s.a.v.) yemin türünü davalı tarafına ait olarak tesbit etmiş ve ona
münhasır kılmıştır.
Bu onun şu buyruğunda şöylece dile getirmektedir.
Delil davacıya yemin ise davalıya aittir."
Ebu Hanifeye göre yemin kabul edilmeyecek olursa, kasıt olması halinde, azalar da kısas hükmü verilir. Hata halinde de diyet hükmü verilir. Yine
Ebu Hanife'ye göre öldürme halinde ise kısas ile de diyet ile de hüküm verilmez. Fakat bu durumda cani ikrar edinceye ve yemin edinceye kadar
haps edilir. Hanefi ve Hanbelüere göre zina, hırsızlık ve içki hadleri gibi yüce Allah'ın halis hakkı olan hadlerde de yemin etmeyi kabul etmemek
ile hüküm verilmez. Zira bunda şüphe var.

 
YETMİŞ BİRİNCİ BÖLÜM

 
KASÂME

 
(YEMİN VERDİRME)

 
Kasame, sözlükte yemin anlamına gelen bir masdardır. Şer'an ise, öldürme davasında tekrarlanan yeminler olup, elli erkek tarafından yapılan elli
yemindir. Hanefilere göre bu yeminleri maktulün bulunduğu mahalle halkı yapar ve bu yemini yapacak kişiler öldürülenin velisi tarafından seçilir.
Bundan maksad, itham altında olan kişinin üzerinden öldürme ithamının kaldırılmasıdır. Her birisi şu şekilde yemin eder: "Allah'a yemin ederim
ki onu ben öldürmedim. Onun kim tarafından öldürüldüğünü de bilmiyorum." Bu şekilde yemin ettikleri takdirde diyeti öderler. Hanefi-lerden
başka cumhura göre ise bu yemini maktulün velileri cani aleyhine öldürme ithamını ispatlamak üzere yaparlar. Onlardan her birisi ise şu şekilde
yemin eder: "Kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederim ki, filan kişi onu vurdu ve öldürdü veya onu filan kişi öldürdü" Eğer
maktulün mirasçıları arasında yemin etmek istemeyen olursa geri kalanları bütün yeminleri yaparlar ve diyetteki payım alırlar. Eğer tümü yemin
etmez, yahut ortada öldürmeye dair karine yahut açık bir düşmanlık yoksa, yemin davalıya velileri elli yemin etmek üzere geri çevrilir. Şayet
velileri {yani akilesi) yoksa, itham altında bulunan kişi (cani) elli defa yemin eder ve ibra olur. Eğer maktulün velileri yemin ederse, Malikilere
göre kasıt olması halinde kısas, kasta benzer yahut hata halinde ise, diyet lazım gelir. Şafıilere göre ise, açıklayacağımız üzere bütün hallerde
sadece diyet gerekir. Cumhura göre kasame diğer isbat araçları yeterince bulunmadığı takdirde katil, cani aleyhine öldürme ithamını ispat etmek
için davacılara ait bir delildir. Kasamenin meşruluğu, sünnet-i seniyyede bir çok hadisi şerif ile varit olmuştur. Bunlardan birisi Ensar tarafından
gelen rivayete göre şöyledir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) kasameyi cahiliyye döneminde olduğu şekil üzere bıraktı. Ahmed, Müslim ve Nesâi, Ebu Seleme b. Abdurrahman ile

Süleyman b. Yesar'dan rivayet etmiştir. 
[72]

Cahiliye devrinde kasame hükmüne müracat edilirdi. Bununla da ilk hüküm veren Velid b. Muğire olmuştu. İslam geldikten sonra da, aşağıda

zikredilecek bir takım kayıt ve şartlar dahilinde kasame hükmü devam ettirildi. 
[73]

Şu halde kasame genel kaidenin tersi olarak meşru kılınmış. Zira asi olan şöyledir:
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Delil davacıya aittir. Yemin ise inkar edene aittir. Kasama müstesna"
Eğer insanlara (beyyinesiz, şahitsiz) yalnız davalan ile (iddia etmeleriyle) hakları verilir olsaydı, birtakım insanlar diğerlerinin imkanlarına ve

mallarına (sahip çıkmak için) muhakkak davaya kalkışırlardı lakin yeminde müddea aleyhe (Aleyhine deva edilen) düşer. 
[74]

Esas b. Kays şöyle anlatıyor: Benimle bir kişi arasında Yemen'de münakaşalı bir arazi vardı. Ben o kişiyi Rasulullah'a (s.a.v.) dava ettim.
Rasûlullah bana şöyle dedi. -Bir delilin var mı? Hayır! Öyleyse ona yemin teklif et (ondan yemin etmesini iste) Ey Allah'ın Rasûlü! (Bu durumda)
yalan yere yemin eder. Her kim yalan yere bir yemin eder, kendisi yemininde yalancı olduğu halde bu yeminle bir müslümanın malını alırsa



Allah'ın gazabına uğramış olarak Allah'a kavuşur. 
[75]

Tahsisinin bulunduğunun delili ise Sehl b. Ebi Hasme ile Rafı b. Hadic'in rivayet ettikleri şu hadistir: "Muhayyısa b. Mesud ile Abdullah b. Sehl (bir
hurma mevsimi) Haybere gitmişlerdi. Bu iki yoldaş Hayber'e vardıklarında hurmalıklarmdaki işlerine ayrıldılar. Akabinde Abdullah b. Sehl öldür
dü. Bu kati vakasından yahudileri itham ettiler. Nihayet öldürülen Abdullah b. Sehl'in kardeşi Abdurrahman b. Seni ve onun amcasının oğullan
Huveyyısa ve Muhayyısa beraberce Peygambere geldiler. Abdurrahman gelenlerin en küçüğü olduğu halde kardeşinin öldürülmesi hakkında
konuşmaya başladı. Fakat Rasulullah (s.a.v.) ilk sözü yaşlı olana bırak veya önce en büyük olan başlasın, ihtarında da bulundu. Bu sefer
Huveyyısa, arkadaşlarının öldürülmesi hakkında konuştular. Rasulullah şöyle dedi: -Sizden elli kişi Hayber yahudilerinden bir kimsenin katil
olduğuna yemin etmeyip o şahsın tamamıyla size teslim edilmesini ister mi? -Yanında bulunmadığımız ve şahid olmadığımız bir kimse üzerine
nasıl yemin ederiz? Öyleyse Yahudiler kendilerinden elli kişinin yemini ile sizin cinayet isnadınızdan beraat eder. - Ey Allah'ın Rasulü! Onlar
kafirlerden mürekkep bir millettir. Onlar yahudilerin yemin etmesine razı olmayınca Rasulullah (s.a.v.) cinayetin diyetini kendisi ödedi." Sehl der
ki: 'Ben bir gün onlara diyet olarak verilmiş olan develerin ağılma girmiştim. O sırada o develerden bir dişi deve beni ayağıyla tepmişti.' Bu hadisin
bir çok versiyonu ve değişik lafızları vardır. Fakat tümü aynı hedef üzerinde toplanmaktadır. Bu hadis (ve bu hadisin diğer versiyonlan) beyyine
(delil getirme) davacıya (iddia edene) düşer, hadisini tahsis etmektedir. Görüldüğü gibi Hz. Peygamber öldürülme (kati) davasında davacının (iddia
edenin) yeminin makbul olmasını, onun yeminine itimad etmeyi -eğer ortada delil yoksa ve delil iptal eden bir karine mevcutsa caiz görmüştür.
Kasamenin teşriindeki hikmete gelince: Kasame kanlan korumak ve heder olmalarının önüne geçmek için meşru kılınmıştır. Ta ki, islamın
himayesinde hiçbir kanın boşuna girmemesi için ve hiç kimsede kendi cezasını boşa çekmemekiçindir. Zira Hz. Ali (R.a.k.v.) Hz. Ömer'e şöyle
demiştir: "Tavaf esnasında veya Cuma günü izdihamdan ölen kimseler hakkında katilini bildiğin takdirde hiçbir müslüman kimsenin kanı boşuna
akmasın, aksi takdirde onun diyetini beytül maldan öde!" Hanefilere göre kasame sebebiyle katilin asabesini yahut akilesini diyet Ödeme
mecburiyetinde bırakmak ise, maktulün ölü olarak bulunduğu yerde öldürülmesinden evvel, maktulün hayatını korumaktaki kusurlan ve ona
yardımcı olnıalan yahut caninin ona saldınsına karşı ona yardımcı olmalan hataen öldürmede olduğu gibi- sebebiyledir. Onlar bu durumlarıyla
koruyucu görevlilere benzerler, diğer başka bir cihette de mahallenin korunması onlan görevi olduğuna ve mahallede tasarrufta bulunma
velayetinin menfaati onlara ait olduğuna göre, onlar bundan sorumludurlar. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Menfaat sağlamak, sorumluluk mukabilinde olan bir şeydir. Müslim ve dört sünen sahibi Hz. Aişe'den rivayet etmiştir:
Dikkat edilecek olursa, kasameden sonra diyetin hakiki amacı, öldürme suçunu ortaya çıkarmak ve yemini edenler, yeminin tehlikesini hissedip
yalan yere yemin etmekten çekinerek öldürmeyi ikrar etmeleri halinde kısası uygulamaktır. Eğer yemin ederlerse, kısastan ibra olurlar ve maktulün
kanının heder olmaması için de diyet sabit olur. Buna göre kasame, yemin kabul etmedikleri takdirde diyeü öngörmek için meşru görülmüş
değildir. Aksine öldürme ithamını bertaraf etmek için meşru kılınmıştır. Diyet ise maktulün aralarında öldürülmüş olarak bulunması suretiyle ön
görülmüştür. Bunun için bu mesele Hz. Ömer'e sorulunca "Biz hem mallarımızı, hem de yeminlerimizi bu şekilde feda mı edeceğiz? Onun cevabı şu
şekilde olmuştur: "Yeminleriniz kanlannızi (kısastan) korumak içindir. Mallarınız ise maktulün aranızda bulunması dolayısıyladır." Katilin
asabesinden yemin etmek istemeyen kişi, yemin edinceye kadar haps edilir. Zira bu yeminin dökülen kana hürmeten bizatihi yapılması gerekir.
Bunun için yemin ile diyet bir arada enir edilir. Bu ise mali konularda yemini yapmamanın aksinedir. Zira mali konularda yemin mal sahibinin
(davacının) hakkının aslının bir bedelidir. Bunun için iddia edilen şeyin verilmesi ile birlikte yemin düşer. Kasame yeminleri ise, diyetin verilmesi
ile düşmez. Zira kasame kısası ortaya çıkarmak için asli bir vaciptir. Yoksa bir hakkın yerini tutan bir bedel değildir. Kasamenin yeri ve zamanı:
Kasame, öldürmenin türü ister kasten, ister hataen isterse de kasta benzer olsun sadece öldürme suçunda olur. Kesmek, yaralamak bir organın
menfaatini ortadan kaldırmak gibi cana karşı yapılan diğer saldırılarda söz konusu değildir. Çünkü nas, öldürmeye dair varit olmuştur. Bunun için
öldürme suçuna münhasırdır. Nitekim Hanefilere göre katilin bilinmediği takdirde kasame meydana gelmez. Eğer katil biliniyorsa, kasame
meydana gelmez. Zira o takdirde kısas veya diyet lazım gelir. Maliki, Şafii, Hanbelilere göre kasame ancak ortada açıkça düşmanlık, saldırganlık

yahut kan bulaşması veya şüphe olması ve davacının katili tayin etmek için bir delil ve ikrann bulunmaması hallerinde kasame meydana gelir. 
[76]

Sözü geçen alamet (el-levs) Malikilerin tarif ettiği şekilde, iddia edilen vukuuna dair yahut da öldürüldüğüne dair galip zanm ortaya çıkartan
durumdur. Buna dair öldürmeyi ispat etmek için yeterli olmayan bir delil ile, katilin tayin edilmesine yardımcı olan beş misal zikrederler ki şöyledir:
1.Akıllı ve baliğ, hür ve müslüman, kanı akan yaralı kimsenin: "Benim kanım filanın yanındadır. Yani beni öldüren odur." demesi bununla beraber
yara ve darbe eserinin görülmesi yahut da "Beni filan kişi öldürdü" demesidir. Bu şekilde kanayan yarası olan kişi ister adil ister fasık olsun,
değişen bir durum yoktur.
2. Adil iki kişinin vurma veya yaralamaya şahadet etmeleri yahut birinci misalde kan akan kimsenin ikrarına şahadet etmeleri,
3. Bir tek kişinin yara yahut darbeyi gördüğüne dair şahadet etmesi.
4. Bir kişinin öldürmeye dair şahadeti.
5. Maktulün yanı başında üzerinde Öldürme İzleri bulunan kişi ile birlikte bulunması, Şafiiler ise "lavs" i davacının doğruluğuna delalet eden halin
karinesi veya sözlü karine yahut davacının doğruluğuna dair zanna ağırlık kazandıran bir hususun bulunması demektir diye tarif ederler, Mesela bir
maktulün yahut başı gibi bir parçasının bir mahallede yahut küçük bir kasabada bulunması, bu kasaba ile öldürülenin kabilesi arasında dini ve de
dünyevi düşmanlığın bulunması, bununla beraber de katilinin bilinmemesi ve öldürüldüğüne dair de delil olmamasıdır veya kuyu yahut
Kabe'nin karısı tarafında izdiham gibi bir topluluğun etrafından dağılması üzerine maktul birisinin bulunması. Zira onu öldürdüklerine dair zan
kuvvetlidir. Burada ise onlann düşman olmaları şartı yoktur. Fakat maktulün üzerinde toplandıkları düşünebilecek şekilde hasredilebilir
(sayılabilir) olmaları şartı vardır. Aksi takdirde kabul edilmez. Kasama de söz konusu olmaz. İki saf arasında çarpışma olup safların kaynaşması
yahut birinden ötekine silahın ulaşması, öteki saf hakkında bir levstir. Tek adil kişinin yahut kadınların şahadeti, fasıkların, çocukların ve kafirlerin
sözü de sahih kabul edilen görüşe göre bir levstir. Hanbeliler ise "levs"i şöyle tarif ederler. Levs, maktul ile davalı arasında açık bir düşmanlıktır.
Mesela, Ensar ile Hayber Yahudileri arasındaki düşmanlık gibi. Diğer taraftan aralarında kan davası bulunan kabileler, mahalleler ve köy halkları

ile bağılerle adalet ehli gibi, güvenlik güçleri ile hırsızlar arasındaki düşmanlıklar da buna örnektir. Hanefilere göre.
[77]

1. Maktulde yara, darbe izi yahut boğma izi gibi öldürme izinin bulunması. Eğer böyle bir şey yoksa onun için kasame ve diyet yoktur. Onun için



bir şey lazım gelmez. Eğer kanın erkeklik organından yahut kanın ağzından yahut burnundan veya dübüründen çıktığı görülecek olursa, yine bir
şey lazım gelmez. Zira bu gibi yerlerden kan, darbe görmeden çıkar. Bu gibi yerlerden kan kusma yahut burun kanaması ve benzeri sebepler
dolayısıyladır. Eğer kanın, gözünden yahut kulağından çıktığı görülür ise, o takdirde kasame de diyet de vardır. Zira kan adeten bu gibi yerlerden
çıkmaz. Dolayısıyla bu gibi yerlerden çıkması öldürme sebebiyle olur. Buna göre Hanefıler "levs"i şart koşmazlar. Onlara göre cesedin bir
mahallede bulunması ve o cesette öldürme izinin olması kafidir.
2. Katilin bilinmemesi lazımdır. Eğer katil biliniyorsa hakkında kasame yoktur. Fakat kasden öldürmede şartlarına uygun olarak kısas gerekir.
Kasta benzer hata yoluyla ve benzeri öldürmelerde ise diyet lazım gelir.
3. Maktulün insan olması lazım gelir. Herhangi bir mahallede ölü olarak bulunmuş bir hayvana dair kasame olmadığı gibi tazminat da yoktur.
4. Maktulün velileri tarafından davanın mahkemede açılması. Zira kasame bir yemindir. Yemin ise bütün davalarda olduğu gibi davasız olarak

gerekmez. 
[78]

Velilerin davanın açılması hususunda ittifak etmelerini şart koşarlar. Eğer bu konuda farklı kanaata sahip iseler kasame sabit olmaz. Şafi-ilere göre
davacının davasında çelişki olmamalıdır.
Eğer tek bir kişinin aleyhine öldürme davasında bulunacak sonra bir başkası aleyhine onun ortağı olduğunu yahut ötekinin tek başına katil olduğunu
ileri sürecek olursa, birinci dava ile çatıştığından dolayı ikinci dava dinlenmez. Şafüler kan, gasp, hırsızlık ve telef etmek gibi hususlara dair bütün
davalarda aşağıdaki şu altı şartı öngörürler.
1) Davanın konusunun davacının iddiasına dair kasden mi? Hata yoluyla mı? Hataya benzer mi? olduğu bir kişi tarafından tek başına mı? Ortak
olarak mı işlemişse ortakların sayısını etraflıca belirtmek suretiyle çoğunlukla bilinebilir olması.
2)  Dava konusu bağlayıcı olmalıdır. Her hangi bir şeyin hibe edildiğine, satıldığına veya ikrarına dair dava: Hibe edenin izniyle kabz ettim. Satıcı
veya ikrar eden kişi bunu bana teslim etmek zorundadır." demedikçe davası dinlenmez.
3) Davacı, davasında müddea aleyhi tayin etmelidir. Bir veya birden çok -mesela- üç kişi gibi muayyen kimseler olmalıdırlar.
4) Davacı, iddia halinde mükellef yani baliğ ve akıllı olmalıdır. Küçüğün ve delinin davası dinlenmez. Sarhoşluğu ile haddi aşmış (kendi isteği ile
sarhoş olmuş) sarhoşun da davası dinlenmez.
5) Davalı da davacı gibi mükellef olmalıdır. Küçüğe ve deliye karşı dava sahih değildir.

6) Davacıyla dava arasında çekilişi olmamalıdır. 
[79]

Bir kasame yapılması talep edilmelidir. Zira kasame bir takım yeminlerden ibarettir. Yemin ise davacının hakkıdır. Bir de maktulün bulunduğu
yerin herhangi bir insanın mülkü olması veya herhangi bir kimsenin eli ve tasarrufu altında bulunması gerekir. Onun aksi ise o zaman ne kasame
var ne de diyet vardır. Eğer maktulün bulunduğu yer her hangi bir kimsenin mülkü veya eli altında değilse, kimse onu korumakla mükellef değildir.
Dolayısıyla da diyet de lazım gelmez. Bunun için diyet beytül maldan ödenmelidir. Zira kamuya ait olan yeri korumak, kamuyla yahut cemaate
aittir.
Beytül maldaki mal ise onların malıdır. Bir düzlükte (çöl veya boş bir arzı de) bir maktul bulunacak olursa, burası da kimsenin mülkiyeti altında
değilse, eğer bu yer kasaba veya şehirden sesin duyulabileceği uzaklıkta ise, onlara kasame düşer. Eğer sesin işitilemeyeceği bir yerde ise, o-nun
hakkında kasame de yoktur. Kimsenin üzerine diyet de yoktur. Onun diyeti beytü'1-male aittir.
Eğer maktul Dicle, Fırat ve Nil gibi büyük bir nehrin ortasında bulunacak olursa ve suyun üstünde akıp gidiyor ise, kimse zerinde kasame ve diyet
de yoktur. Zira büyük nehir kimsenin mülkü olmadığı gibi kimsenin tasarrufu altında da değildir. Yine diyet beytü'1-male aittir. Eğer suyun
üstünden gitmiyor ve kıyıda duruyor yahut bir ada da duruyor ise sesi işitebilecek bir yerde olmaları halinde o yere en yakın kasaba halkı üzerine
kasame vardır. Zira böyle bir yer onların tasarrufları altındadır. Eğer küçük bir akar suda bulunacak olursa, o akarsuyun sahipleri üzerine kasame
ve diyet vardır. Zira akar su onların mülkiyeti altındadır. Kamuya ait ve Cuma namazlarının kılındığı büyük mescitlerde, caddelerde, köprülerde,
kamuya açık pazarlarda yahut hapishanede bulunan maktullar hakkında kasame yoktur. Zira bu gibi yerler kimsenin mülkiyeti altında değildir.
Yine bunun diyeti beytü'l-maldan ödenir. Eğer mahalle mescidinde olursa, o mahalle halkı üzerine kasame vardır. Eğer maktul bir gemide, arabada
veya araçlarda olursa, bunların içindeki yolculara kasame vardır. Eğer maktul, binek üzerinde ve onunla birlikte bir çekici yahut arkadan süren
veya binici de varsa, o takdirde kasame o kişi üzerindedir. Diyet mahalle halkına değil akilesine aittir. Zira bu hayvan onun elinde bulunmaktadır
velhasıl bir kişinin sayılabilir. Bir topluluğun değilde genel olarak bütün müs-lümanların tasarrufu altında bulunan her bir yerde, kimse için kasame
ve diyet sorumluluğu yoktur. Diyet beytü'1-mala aittir. Zira külfet nimete göredir.

 
YETMİŞ İKİNCİ BÖLÜM

 
KATLIN KEFFARETI

 
Katilin keffaretinin hükmü ve delili cenin de olsa bir insanın öldürülmesi haramdır. Öldüren kimseye Allah'ın hakkı olarak keffaret gerekli olur.
Cinayet ister kasden olsun, ister kasda benzer şekilde olsun, ister kazaen olsun, ister bir hak nedeniyle olsun, katil ister bir çocuk, ister bir deli olsun
hüküm değişmez.
Fakat çocukluk ve delilik halinde cinayet işleyene kısas cezası derhal uygulanmaz. Çocuk baliğ olduktan ve deli de iyileştikten sonra, sarhoşluk
halinde cinayet işleyen aklı başında iken cinayet işleyene, sonra da deliren kimseye derhal kısas uygulanır. Kısas ve öldürmede keffaretin va-cib
olduğunun delili şu ayettir:
Bir müminin diğer bir mü'mini öldürme yetkisi yoktur. Ancak yanlışlıkla olması müstesna, kim bir mü'mini yanlışlıkla öldürürse (keffaret olarak)
mü'min bir köleyi azat etmesi ve öldürülenin ailesine de teslim edilecek bir diyetin verilmesi farzdır. Meğer (öldürülenin varisleri o diyeti sadaka
olarak) bağışlamış olsunlar. (Bu takdirde diyet düşer.) Eğer (yanlışlıkla öldürülen) mü'min olup size düşman olan (harbi) bir kavim ise, o takdirde
(diyet yoktur sadece) bir köleyi azad etmek lazımdır. Eğer öldürülen kişi, sizinle aralarında sözleşme bulunan (ehl'i zimmet) bir kavimdense, onun
aile efradına teslim edilen bir diyetle beraber mü'min olan bir köleyi azad etmek lazım gelir. Kimin gücü bunlara yetmiyorsa, ona peş peşe iki ay



oruç tutması farzdır ki Allah tarafından tevbesi kabul edilsin. Allah bilendir ve hikmet sahibidir. 
[80]

Vasile b. Eska şöyle anlatır:
Hakkında -kati nedeniyle- ateşin vacip olduğu bir arkadaşımız için Hz. Peygamberin yanına gittik. Bize 'Bir köle azad edin. Allah da onun

(kölenin) her bir uzvu için, ateşten onun bir uzvunu azad eder buyurdu 
[81]

 Bu hadis kasden adam öldürmede keffaretin vacib olduğuna delalet
eder. Zira -şu ayetten de anlaşılacağı gibi
Kasden öldürmediği takdirde katil üzerine ateş vacib olmaz." Bir mü'mini kasden öldürenin cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Allah ona gazap ve

lanet eder. Ona büyük bir azap hazırlar" 
[82]

Bir önceki ayet ise, kazaen adam öldüren kişinin üzerine keffaretin vacib olduğunu ifade etmektedir. Kazaen adam öldüren kişinin üzerine keffaret
vacib olduğuna göre, kasda benzer öldürmede ve kasden öldürme de bitarıkı evla vacib olur. Zira keffaret cebir ve telafi içindir. Kasden veya kasda
benzer şekilde adam Öldüren kişi, kazaen öldüren kişiden daha fazla telafi ve cebre muhtaçtır. Katl'ın keffaretinin keyfiyeti katilin eğer kendisinin
ve nafakası kendisine vacib olan kişilerin nafakasından daha fazla malı varsa -mü'min bir köle azad etmesi farzdır. Azad edecek olan bu kölenin
sağlam olması şarttır. Bunu zıhar keffaretinde izah etmiştik. Eğer fakirlikte veya köle bulmaktan ötürü mü'min bir köle azad etmezse, peş peşe iki
ay oruç tutmalıdır. Hastalık nedeniyle peş peşe iki ay oruç tutmaktan aciz ise keffaret köle azad edecek duruma gelinceye veya hastalıktan kurtulup
oruç tutacak güce kavuşuncaya kadar tehir edilir. Katlin kefareti olarak altmış fakiri doyurmak söz konusu değildir. Bu, zıhar ve Ramazan orucunu
cinsi münasebet yaparak bozma keffaretinde söz konusudur. Bunların birbirine kıyas edilmesi doğru değildir. Çünkü keffarette kıyas yoktur.
Bir ihtar: Bağı ve saldırganı öldüren bir kişiye kefaret vacip olmaz. Zira bu kişilerin tazminaü söz konusu değildir. Bağı ve saldırgan kişiler, harbi,
kafir, mürted, evli olduğu halde zina eden kişi gibidirler. Yine kısasa mahkum edilen bir katili öldüren kişiye de keffaret düşmez. Zira onun kanı,
maktulün velisine göre mubahtır.
Kısasın şartları: Kısas, kasdi öldürme ve kasdi organ kesme cinayetlerinde uygulanır.
1. Katilin mükellef, yani akıl ve baliğ olması.
2. Katilin, maktulün aslı yani ana-babası olmaması: Oğlunu öldüren baba hakkında kısas cezası uygulanmaz.
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Baba çocuğunu öldürme sebebiyle kısas olunmaz. 
[83]

3. Maktulün müslüman olması ya da kendisine güvence verilmiş bir gayrı müslim olması.
Şu halde, savaşçı bir fakir veya islamdan dönmüş bir kimse bir müslüman tarafından öldürülürse, ne kısas ve ne de diyet gerekir. Peygamberimiz
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Dinini değiştiren kimseyi öldürün" 
[84]

4. Katil ile Maktulün denk olması: Zimmi bir kafir öldüren bir müs-lümana kısas uygulanmaz. Ancak büyük günah işlemiş olur ve kendisine diyetin
üçte biri lazım gelir.

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kafiri öldürme nedeniyle müslüman kişi öldürülemez.
[85]

 Kısası kim uygular? Öldürme veya
organ kesmekten dolayı kısas cezası sabit olunca maktulün velisi bu kısası bizzat infaz etmek üzere hakimden talep eder. Hakim de buna müsaade
eder ki, hakkım alabilsin. Ancak maktulün velisinin, kısası bizzat infaz etmek için iki şartı vardır:
1. Devlet başkanın izniyle olması devlet başkanından veya tayin etti-aği hakimden izin almadan acele ederek kısası uygularsa, günahkar olur ve
cezaya da müstahak olur.
2. Adam öldürme cinayeti olması: Organ kesme cinayeti olması: Organ kesme cinayetinden dolayı uygulanacak kısas cezasının, bizzat devlet
başkanı tarafından tatbik edilmesi gerekir. Kısasın infazı: İkrar etmekle veya şahitlik etmekle sabit olur.
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Allah Teala, insana ikram ve şeref vermiş ve onu yarattıklarının bir çoğundan üstün kılmıştır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: And olsun
ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli vasıtalarla) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine temiz rıziklardan verdik. Onları
yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. Allah Teala'nın insanı şan ve şeref sahibi kılıp ikram etmesinin tecellilerinden biride yer yüzünü imar
etmesi için onu halife kılmasıdır. Bu halifelik, ancak insanın maslahatını teminetmek mefsedlerin ondan uzaklaştırılması şu beş şeyin
korunmasıyla mümkün olur:
1. Din,
2. Nefis (can)
3. Akıl.
4. Nesil.
5. Mal.
Şu halde islam dini bu unsurlann korunması ve bunlara zarar verici şeylerin giderilmesi için insanlara bahş edilmiştir.
Bu beş unsurun korunması için şer'i hükümler konulmuştur. İşte bu hükümlerden bir kısmı, had ve ta'zirlerdir. Had ve ta'zir cezaları o beş unsura
saldırana uygulanır. Binaen aleyh, şer'i cezalar hadlar ve ta'zirler olmak üzere iki kısma ayrılır: Had: Allah (c.c.) tarafından takdir edilen cezadır.



Had adı verilen bu cezanın ne fazlasının ve ne de noksanının uygulanması caiz değildir. Ta'zir: Takdir edip, tayin edilmemiş cezadır. Bu ceza
hakimin görüşüne bağlı bırakılmıştır. Haps etme ve tokatlama olabileceği gibi, azarlama ve sürgün de olabilir. Takdir edilen had cezaları 6 kısımdır.
Zina, kazf, içki, hırsızlık, yol kesme ve irtidad (dinden dönme) cezalandır. Şimdi bunları izahını Allah'ın izniyle detaylı olarak yapacağız: Zina
haddi (zina cezası) zina: mükellef bir insanın, kendisine haram olan kadınla cinsel temasta bulunmasıdır. Muhsen (evli) olan bir kimse -Zina ederse
cezası recmdir. Yani ölünceye kadar taşlanmaktır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Müslüman bir kişinin kanı ancak su üç şeyden biri sebebiyle helal olur: Evli olup zina etmek, başka birini öldürmek, dininden irtidat edip (çıkıp)
müslüman cemaatten ayrılmak."
Hiç şüphesiz ki Allah'ın kitabında evli erkek ve kadınlardan olup da zina eden. cinasına da beyyine bulunan, yahut gebelik ve itirafta bulunmasıyla

zinası sabit görünen kimse üzerine recm bir haktır. 
[86]

1. Recm Hz. Peygamberden kavlen ve fiilen sabit olmuştur. Bu hüküm dayanağı, lafzı nesh edildiği halde hükmü baki olan bir ayettir.
Rasûlullah (s.a.v.) mescidde iken müslümanlardan bir kişi yanına geldi ve na nida edip şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasulü! Ben zina ettim." Hz.
peygamber (s.a.v.) ondan yüzünü çevirdi. Nihayet o zat bu itirafı kendi aleyhine dört kere tekrarladı. Bu şekilde kendi aleyhine dört defa şahadet

edince. Rasûlullah (s.a.v.) onu çağırıp şöyle sordu: "Sende delilik var mı?", "Hayır!", "Sen evli misin?", "Evet." "Bunu götürüp (taşlayınız). 
[87]

1. Tilaveti nesh edilen ayet şudur:
"Evli erkek ve kadım zina ettikleri takdirde her ikisini de recm edin. Bu Allah'tan gelen bir cezadır. Muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir. Zina suçu:
Zina eden erkek veya kadının ikrarı veya şahitlerin şahadeti ya da delil ile sabit olunca ceza uygulanır. Recm cezası, normal taşlarla yapılır. Bu
cezayı herkes uygulayamaz. Ancak şer'i idare tarafından uygulanır. Zina suçu işleyen evli değilse, onun cezası 100 değnek (kırbaç) vurmak ve 144
km. mesafeye bir sene sürgün etmektir.
Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun, Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz, Allah'ın dini (ne göre cezayı tatbik)

hususunda sizi o ikisine karşı acıma tutmasın. Onlara uygulanan cezaya mü'minlerden bir grup da şahit olsun. 
[88]

Zina eden bekann bir yıl sürgün edilmesi de hadislerle sabit olmuştur. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Benden alınız, benden alınız. Muhakkak ki Allah zina eden kadınlar için bir yol tayin etmiştir: Evlenmemiş olan, evlenmemiş olanla zina ederse
bunların herbirine yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası vardır. Evli veya dul olan, evli veya dul olanla zina ederse bunların her birine de yüz değnek

ile taşlama cezası vardır. 
[89]

Ebu Hüreyre ile Zeyd b. Halid el. Cüheni'den şöyle rivayet edilmektedir: 'Bedevilerden bir kişi Rasulullah'a (s.a.v.) gelerek şöyle dedi:
Ey Allah'ın Rasulü! Allah aşkına senden benim için ancak Allah'ın kitabı ile hükmetmeni istiyorum. Onun hasmı olan ve aynı zamanda ondan diğer
şahıs da şöyle dedi:
Evet. Aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet ve konuşmak için de bana izin ver.
Peki konuş!
Oğlum, hasmım olan şu zatın yanında hizmetçi olarak bulunuyordu. Derken oğlum onun karısı ile zina etti. Bana da bu zinadan ötürü oğluma recm
cezası lazım geldiğini söyledi. Ben oğlum için 100 koyun ve bir cariye fidye verip oğlumu kurtardım. Müteaki, ben bu meseleyi ilim ehli olanlara
sordum. Onlar, oğlunun cezası 100 değnek ile 1 yıl sürgündür. Öteki adamın zina eden karısına da recm lazım gelir dediler.
Nefsim elinde olan (Allah)a yemin ederim ki ben sizin aranızda muhakkak Allah'ın kitabı ile hükm edeceğim: Cariye ile koyunlar tekrar sana iade
olunacaktır. Oğluna da 100 değnek ile 1 yıl insanlardan uzaklaştırma cezası verilecektir. Bundan sonra da Rasulullah (s.a.v.) şöyle emir buyurdu:

Ey Umeys! Haydi bu adamın karısının yanma git. Eğer (zina ettiğini) itiraf ederse onu recm et. 
[90]

İbn Ömer şöyle rivayet etmektedir: "Rasulullah (s.a.v.) hadd vurdu ve sürgün etti. Ebu Bekir hadd vurdu ve sürgün etti. Ömer'de hadd vurdu ve
sürgün etti. Tirmizi, 1438 Sürgün cezası verilen kişileri Hz. Ömer Şam'a Hz. Osman Mısır'a Hz. Ali de Basra'ya gönderdi. Ashabdan hiç kimsenin
itirazları olmadığı için, bu sürgün cezası icma-ı ümmet olmuştur. Sürgün ancak ve ancak Kadi'nm hükmetmesiyle meydana gelir. Eğer bir kişi
kadının hükmü olmadan -sürgüne giderse bu sürgün yeterli değildir. Kişinin, namazın kasr edileceği bir mesafeye yani 144 mesafeye sürgün
edilmesi gerekir. Bir yıl sürgün cezası, evli olmadığı halde zina eden erkek ve kadınlara vacibdir. Fakat kadın sürgüne gönderilirken kadının
yanında bir mahreminin bulunması şarttır. Eğer yanında bir mahremi yoksa, kadını sürgüne göndermek caiz değildir.
İmran b. Huseyn şöyle rivayet ediyor: Cüheyne kabilesinden bir kadın zinadan hamile olarak Allah'ın Rasulü'ne geldi ve Ey Allah'ın Rasulü! Ben
had vurulmayı icab ettiren bir günah işledim. Bu bakımdan bunun cezası olan haddi bana tatbik et dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kadının
velisini çağınp ona, bu kadına iyi muamele et. Çocuğunu doğurduğu zaman onu bana getir, emrini verdi. Velisi de bu emri yerine getirdi. Nihayet
Hz. Peygamber kadınla ilgili emrini verdi. Kadının elbiselerini vücuduna bağladı. Sonra Hz. Peygamber emretti ve kadın recm edildi. Sonra da
peygamber (s.a.v.) kadının cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı. Hz. Ömer şöyle dedi:
Ey Allah'ın Rasulü! Zina etmiş bir kadın olduğu halde sen onun cenaze namazını nasıl kılarsın?
Vallahi, o öyle bir tevbe etti ki Medine halkından yetmiş kişi arasında taksim edilmiş olsaydı, muhakkak onlara fazla gelirdi. Ya Ömer! Sen, kendi
canını Allah'a cömertçe feda eden bir kadının tevbesinden daha kıymetlisini bulabilir misin?  Zina eden -başından evlilik geçen ve geçmeyen-
kişilere hadd cezasının uygulanması için şu şartların bulunması lazımdır.
1. Mükellef olmalıdır. Yani zina eden kişi akıl ve baliğ olmalıdır. Baliğ olmayan çocuğa ve deliye had cezası tatbik edilmez. Fakat içki içip zina
edene had cezası uygulanır. Yanlışlıkla su sanarak bir içkiyi içip sarhoş olmuşsa ve zina etmişse, ona had uygulamaz.
2. Zorlama olmamalıdır. Erkek veya kadın zinaya zorlanırsa -mesela zina etmediği takdirde ölümle tehdit edilirse ona zina cezası uygulanmaz. Zira
Rasulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Ümmetimden hataen, unutarak ve zorlanarak yaptıkları şeylerin günahı kaldırmıştır.
[91]



3. Şer'an mazur sayılacak bir özür bulunmamalıdır. Mesela kişi, yatağında bir kadın görüp kendi hanımı olduğunu zannetse sonra onunla cinsi
ilişkide bulunsa, sonra onun hanımı olmadığı meydana çıksa, o kişiye zina haddi uygulanmaz. Bir de bir kişi bir kadınla şahitsiz olarak ni-kahlansa
ve cinsi ilişkide bulunsa, ona zina haddi tatbik edilmez. Zira alimlerin bazıları nikahta şahit bulunmasının şart olmadığını söylemişlerdir. Fakat
yine günahtır. Zira bunun delili yoktur. Fakat nikah akdinde şahitlerin bulunmasının şart olduğuna dair deliller vardır.
Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Nikah ancak bir veli ve iki şahitle gerçekleşir. 
[92]

 Şüphe nedeniyle hadlerin tatbik edilmeyeceğinin, makul bir özür olduğunda cezaların
uygulanmaması gerektiğinin delili şu hadistir:

Müslümanlardan, cezalan gücünüz yettiği kadar kaldırmaya çalışın. Şayet bir çıkış yolu varsa onu tahliye edin. 
[93]

4. Zina sabit olmalıdır. Zinanın, ikrar veya şahitlikle sabit olması: İkrar: Zina suçunu işleyenin açık bir ifade ile zina yaptığını itiraf etmesidir. Bu
itirafı meydana geldikten sonra, kadın olsun ister erkek olsun onlara had cezası uygulanır.

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) Maiz isimdeki bir erkek ve Gamidiy-yeli bir kadının ikrarlanyla kendilerine recm cezası tabik ettirmişlerdir. 
[94]

Şahidliğe gelince:
Dört adil erkeğin şehadetleriyle gerçekleşir. Dördü de zina edenlerin cinsel ilişki halini görmeli ve yapıldığı mekan üzerinde görüş birliği içinde
olmalıdır. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Kadınlarınızdan zina yapanlara karşı içinizden dört şahid getiriniz." 
[95]

Şahitler zina halini görmemişse ve yapıldığı yeri belirtmezse veya aralannda çelişki meydana gelse, o zaman kendilerine kazf (iftira) cezası
uygulanır.
Görülüyor ki zina cezasının uygulana bilmesi için dört şahid şart koşulmuştur. Şahitlerin birinin, şahitlikte kusurlu davranması halinde 80 değnek
kazf hadine (cezasına) tabii tutulur. Dört şahidin şart koşulmasında; maksad Allah'ın kullanmn ayıplannın örülmesi gerçeği vardır. Çünkü bir şeyin
şartları çoğalırsa o şeyin meydana gelmesi azalır ki, islam'ın maksadı da budur. İslam ayıplan kapatmayı ister ve kötü şeylerin yayılarak, had
cezasının uygulanmasını sevmez.

Zira, Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Yapabildiğiniz kadarıyla müslümanlardan haddi uzaklaştırın.
[96]

 Köle veya cariye zina ederse
bunlann zinalan ikrar veya delil ile sabit olursa, onlara had cezası uygulanır. Köle ve cariyeye tatbik edilecek had cezası, elli değnek ve altı ay
sürgündür. Bunlann evli olup olmaması farkı yoktur. Bunun delili şu'ayet-i kerimedir:
(Cariyeler) evlendikten sonra fuhuş (zina) yaparlarsa, o takdirde hür kadınlar (bu işi yaptıklarında) üzerine lazım olan azabın (cezanın) yarısı

cariyelere lazım gelir." 
[97]

Bu hususta erkek köle de cariyeye kıyas edilmiştir: Çünkü her ikisinin de ortak noktası köleliktir. Zinaya tabi olan lutilik (homoseksüelliğin)
hükmü: Livata: Buna oğlancılık de denir. Şafii mezhebinin sahih görüşüne göre, livata yapanın hükmü, aynen zina yapanın hükmü gibidir. Bir
kimsenin livatası, şahitlik veya kendi ikran ile sabit olursa; evli ise cezası recmdir. Evli değilse, cezası 100 kırbaç ve bir sene sürgündür. Bunun
delili şu ayet-i kerimedir:

Sakın zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. 
[98]

Birde Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Erkek cinsi ilişki de bulunursa, ikisi de zinakar sayılır.
[99]

 Meful'un durumuna gelince, Meful kişinin karısı değilse, mefule yüz deynek vurulur.
Mefulün başından evlilik geçmiş olsa bile bakire gibi bir yıl sürgün edilir. Mefulün kadın ve erkek olması hükmü değiştirmez, imam Şafiiye göre
lutilik yapan kim olursa olsun öldürülür. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Her kimi Lut kavminin fiilini yapar bulursanız, faili de mefulü de (yaptıranı da) öldürün. 
[100]

Bazı alimler ise lutilik yapan kişinin yakılacağını söylemişlerdir: Bu görüşün kaynağı da rivayettir: "Hz. Peygamber'in ashabı, lutilik yapan kişinin

ateşte yakılması hususunda ittifak etmişlerdir. 
[101]

Halifelerden dördü lutilik yapanlan yakmışdır: Bu halifeler şunlardır: Hz. Ebu Bekir Hz. Ali, Abdullah, b. Zübeyr ve Hişam b. Abdulmelik

münziri, 
[102]

 kendi kansını arkadan kullanan kişiye gelince Rasûlü Ekrem (s.a.v.) onun hakkında şöyle buyurmuştur:

Hanımını arkadan kullanan kişi melundur. 
[103]

Kadı uygun gördüğü Öyle kimselere tazir cezasını verir. Fakat bu ceza, seran tayin edilmiş olan cezalann en azını geçmemelidir. Bunun delili de şu
hadistir:

Her kim had olmayan bir konuda ceza vermede aşırıya hüküm ederse o kişi saldırganlardandır. 
[104]

Başka bir hadiste de şöyledir:
Hanımına arkasından yaklaşan erkeğe Allah (rahmet nazarı ile) bakmaz.

Hayızlı kadına yaklaşan veya bir kadına arkadan yaklaşan veya bir kahine başvuran kişi, Muhammed'e indirilene kürf etmiş olur. 
[105]

Kadın kadınla cinsi ilişki yaparsa her ikisi de zinacı olurlar." Bu cinsi ilişki sebebiyle icap eden bir had cezası olduğundan zina haddine kıyas
edilerek bekar ve evli oluşa göre hüküm değişir. Zina ile aralanndaki ortak nokta her ikisinde haram bir organı bir ferce sokmaktan ibaret oluşudur.
[106]

Dört mezhebin ittifakıyla hayvana cinsi tecavüzde bulunan bir kişiyi hakim, onu bu suçtan vazgeçirecek bir ceza ile tazir eder. Zira tabi selim olan,



sapıklık bulunmayan bir insan şu şekilde ki cinsi ilişkiden nefret eder. Bunun için had uygulayarak cezalandırmaya gerek yoktur. Sadece tazir
edilir. Tazir: Hakkında belli bir ceza, şer'i bir had bulunmayan suçlardan dolayı hakim tarafından çekme, mahkemeye çağırma, hapis ve dayak atma
gibi şekillerde uygulanır. Malikilere göre onun hükmü, kesme ve etinin yenmesi bakımından diğer hayvanlarınla gibidir. Yani yenmesinde ha-
ramlık ve mekruhluk diye bir şey tasavvur etmemektedir. Şafiilere göre bunun için hayvan kesilmez. Eğer o hayvan eti yenen cinsten olup
boğazlandığı takdirde esah olan görüşe göre yenmesi helaldir. Fakat haramlık şüphesi bulunduğu için mekruh sayılır. Eğer hayvan başkasına ait
olursa, eti -yenmeyen cinsten ise değerinin hepsini, yenen cinsten ise boğazlanması sebebiyle eksilen değerini suçlunun tazmin etmesi icap eder.
Zira hayvanın telef olmasına ve kesilmesine o sebep olmuştur. Hanefilerde bir görüşe göre o hayvan kesilir et ise yenmez. Bu hayvanın her halde
kesilmesi lazım gelmez. Başkasına ait ise kendisinden kıymetiyle alıp kesilmesi lazım gelmez. Başkasına ait ise kendisinden kıymetiyle alıp
kesilmesi menduptur. İmam-ı Azama göre, yenmesi helal olan hayvanlardan ise kesildiğinde etini yemek caizdir. İmameyne göre bu et, her halde

yakılmalıdır. 
[107]

Hanbelilere göre o hayvanın Öldürülmesi lazımdır. Eti yenen cinsten olup olması fark etmez. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kim bir hayvana cinsi tecavüzde bulunursa onu da, hayvanı da öldürün." Zira o hayvan canlı kalması daima o günahı hatırlatır. Sahibinin daima

ayıplanmasına yol açar. 
[108]

Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre ölüye yanaşan kimse had olunmaz.
Zira bu sidik içmeye benzer. Onun için yapana yalnız tazir ve tedip gerekir. Malikilere göre zina haddi uygulanır. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve
İmam Ahmed göre bir şahıs kadının (hakimin) huzurunda ikrarda bulunsa, had hükmü verilmesinden veya haddin birazının uygulanmasından sonra
ikrardan dönse yahut kaçsa ondan had sakıt olur. Böylece "Hadleri, şüphe bulunma durumunda düşürün" hadisiyle amel edilmiş olur. Bir de Rasûlü
Ekrem (s.a.v.) efendimiz de Maiz'e: "Belki ona sadece dokundun, belli ki onu sadece öptün" veya göz ucuyla süzdün ya da sadece baktın."
Sözleriyle ikrarından dönmesi telkininde bulunmuştur. Kaçtığında Maiz'in peşinden giden ashabına da: "Bırakaydınız ya onu. Belki tövbe ederde

Allah teala tövbesini kabul ederdi." buyurmuştur. 
[109]

Netice itibariyle ikrardan dönme ittifakla caizdir. Bütün hadler de imam (islam devlet başkanı) tarafın uygulanır. Recm haddine mahsus olan şart da
taşlamaya önce şahitler tarafından başlanmasıdır. Buna göre müslümanlann imamı veya naibi haddi uygular. Eğer had' celd (sopa yahut kırbaçla)
dövme cezası ise imam ya da kendisi cezayı uygular ya da kendi yerine birisini tayin eder. Eğer had recm cezası ise taşlamaya şahitler tarafından

başlanması şarttır. Eğer ikrar ile sabit olduysa taşlamaya imam başlar. 
[110]

Hanefi ve Malikilere göre recm cezası şahitliğe dayanarak vacip olmuşsa istihsan gereği taşlamaya şahitlerin başlaması şarttır. Hz. Ali'den şöyle
dediği rivayet edilmiştir: "İlkin şahitler, sonra imam daha sonra da insanlar taşlarlar. Burada geçen sonra (sümme) kelimesi bu işin sırayla
yapılacağım belirtmek için kullanılmıştır. Hz. Ali bu sözü ashab-ı kiramın huzurunda söylemiş. Karşı çıkan olmamış. Dolayısıyla bir icma meydana
gelmiştir. Celd cezasında durum bu şekilde değildir. Celdde vurmaya şahitlerin başlaması şart değildir.
Şafii ve Hanbelilere göre eğer had delil yoluyla sabit olmuş ise, o zaman önce şahidler taşlamaya başlar. Sonra hakim, daha sonra da diğer insanlar
taşlarlar. Fakihlerin ittifakıyle hadleri ancak imam (islam devlet başkanı) yahut onun vekil tayin ettiği kimse uygular. Zira Rasûlullah (s.a.v.)
zamanında hiçbir had onun izni olmadan uygulanmamıştır. Celd cezası uygulanırken suçlunun helak olmasından korkulmaması da ittifakla ileri
sürülen bir şarttır. Çünkü celd haddi kişiyi helak etmek için değil, caydırmak için meşru kılınmıştır. Celd cezasının çok sıcak ve çok soğuk
havalarda, hastalık, nifas ve hamilelik hallerinde uygulanması caiz değildir. Zira bu hallerde haddin tatbik edilmesi ölüme sebep olur. Hamile
kadının ve karnındaki ceninin helak olmasından korkulur. m Fakat Şafii ve Hanbelilere göre iyileşme ümidi bulunmayan hastalık durumunda had
uygulamayı caiz görmekte ve şu şekilde demektedirler. Yüz tane budak bulunan hurma veya üzüm salkımlanyla tek bir defa vurulur. Sehl b.
Haniften rivayet edildiğine göre o vücudu çelimsiz ve hasta bir adam hakkında yüz budaklı hurma dallarıyla ona tek bir kere vurmalarını emr
etmiştir. İmam Ahmed ve İbn Mace rivayet etmiştir. Cumhura göre kendine had vurulan kişinin helak olması sebebiyle tazminat gerektirmeyeceğini
söylemektedir. Zira ilahi hak onun helakine sebep olmuştur. Kadın hamile olup celd sebebiyle cenin ölürse o zaman taminat gerekir. Zira cenin
daman (teminat ve garanti) altındadır. Kendine had vurulan şahıs telef olduğu takdirde eğer had çok soğuk ve sıcak bir havada uygulanmış da
ölmüşse tazminat gerekmez.
Sadece hamilenin hamilelik süresince cezası ertelenir. Haksız yere yavrusunun ölümüne yol açacağı için o sırada hamileye had vurulmaz. Recim işi
çocuğunu doğuruncaya kadar ertelenir. Zira Resuli Ekrem (s.a.v) "Vallahi ben hamileyim." Diyen Gamid'li yahut Çöhenli kadınlara önce: "Madem
öyle şimdi git. Çocuğunu doğurur." Sonra da "Git onu sütten kesilinceye kadar emzir" buyurmuştur. Her dört mezhebe göre eğer erkek ise ayakta
bulunduğu halde had yapılacağında ittifakları vardır. Recim ister şahit ve delil yoluyla, ister ikrar yoluyla sabit olsun had cezasına çarptırılmış o
şahıs bir şeye bağlanmaz. Tutulmaz ve kendisi için çukur kazılmaz. Zira Maiz hakkında onun recini için çukur kazdırmamıştır, bir de taşlanan kişi
kaçabilir ve kaçışı ikrardan döndüğüne delil olmuş olur.
Bu örnek Maizin başına gelmiştir. Zira o, taşı az olan bir yerden, taşı çok olan yere kaçmıştır. "' Hanefllere göre had cezası uygulanacak kişi bir
kadın ise, o kadın için çukur kazılması hususunda tercih müslümanlarm imamına (devlet başkanına} aittir. İster kazdırır isterse de kazdırmaz.
Kadın için çukuru kazdırması daha iyidir. Bir de Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Gamidli kadın için göğsüne kadar bir çukur kazdırmıştır. Had uygulanırken
kadının elbiselerinin çıkarılmayacağı ve dolayısıyla örtülü olacağı için çukur kazma işi terk de edilebilir.
Şafiilere göre: "Zina yaptığı delili sabit olmuşsa, açılıp saçılmaması amacıyla kadın için çukur kazılması müstehapdır. Eğer zina onun ikrarıyla
sabit olduğu, zaman kadın için çukur kazılmaz. Maliki ve Hanbelilere göre bu konuda hadisler ihtilaflı olduğu için kadın için mutlak olarak çukur
kazılmaz. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Cüheyne'li kadın için de Maiz için de, iki yahudi için çukur kazdırmamıştır."
Hanefilere göre celd (değnek ve kamçı ile dövülme) cezası uygulanırken erkeğe ayakta, kadına oturduğu yerde celd vurulur. Erkeğin izar (belden
aşağısını örten don gibi elbisesi) dışındaki giyecekleri çıkarılır. Bütün had ve tazir cezalarında erkeğin elbiseleri çıkarılır. Fakat kazf haddinde kürk
ve kalın elbiseleri çıkarılmakla yetinilir. Bütün hadlerde kadının kürk ve diğer yünlü, pamuklu kaim giyeceği dışında hiçbir elbisesi çıkarılmaz.
İmam Şafii ve İmam Ahmed'e göre ise, bütün hadlerde kendisine had vurulan erkeğin sadece kürk ve içi pamuk veya yün doldurulmuş cübbesi
çıkarılır. Zira böyle kalın elbiseler üzerinde bırakılacak olursa dövülmeyi umursamaz. Bunlardan başka çıkarılmayacağına delil Abdullah b.



Mesud'un şu sözüdür:
Bu ümmette yere uzatma, soyma, boynuna ip bağlama veya bukağı vurma gibi cezalar yoktur. Rasûlullah (s.a.v.) ashabından celd cezasını
uygularlar iken mahkumun yere yatırıldığı, soyulduğu elbiselerinin çıkarıldığı yolunda bir rivayet nakl edilmemiş bilakis üzerinde bir veya iki

elbise bulunduğu rivayet olunmuştur. 
[111]

Recm haddi meder (tuğla) ve avuca sığacak büyüklükte taşlarla vurmak suretiyle uygulanır. Çektiği acının uzamaması için hafif taşlar. Çabucak

canı çıkıp da başkalarına ibret teşkil edici ceza olması kayb olmaması için çok iri kayalar kullanılmaz. 
[112]

Celd ise üzerinde buda olmayan bir deynek ile yapılır. Mahkum olan şahıs yere yatırılmaz; Bu bidattir. Cellad elini başından daha yukarı
kaldırmaz. Bunun delili ise Hz. Ömer, Ali ve İbni Mesud'un filleridir. Onlar haddi uygularken cellade: Koltuk altının beyazı görülecek kadar elini

fazla kaldırma" diye tenbih etmişledir. 
[113]

Darbe orta kararda olmalıdır. Taki helake yol açmasın, zira Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Abdullah b. Mesud söylediğimiz gibi yapmışlardır. Zira bunlar
haddi normal bir deynekle vurmuşlardır. "Rasûlü Ekrem (s.a.v.) zina ettiğini itiraf eden bir adama celde vurulması için ne çok ince, ne de çok kaim
olan, orta derecede bir deynek getirmelerini istedi. Velhasıl şarap haddindan başka deynekle dövüleceği hususunda fakihler arasında hiçbir ihtilaf
yoktur. Fakat şarap içme hadinde ise bazı fakıhlar suçluya eller, ayakkabılar ve elbiselerin yenleri vurularak uygulanacağını söylemiştir. Ebu
Hureyre'nin rivayetine göre şarap içmiş bir adam Rasûlullah (s.a.v.) in huzuruna getirildiğinde Hz. Peygamber: "Onu dövünüz" buyurdu. Ebu
Hureyre diyor ki: "Kimimiz eliyle kimimiz pabucuyla, kimimiz de elbisesini çarparak adamı dövdük" Ahmed, Buhârî ve Ebu Davud, Ebu

Hureyre'den rivayet etmişlerdir. 
[114]

Hanefilere göre vurma işleminin tek bir organ üzerine yapılmaması icap eder. Zira bu organın telef olmasına yahut derinin parçalanmasına yol açar.
Vücudunun omuzlar, kollar, bacaklar, ayaklar gibi çeşitli organlarına ayn ayrı vurulur. Ölüme sebep olabileceğinden korkulan yüz, baş göğüs,

karın, cinsi organlar gibi azalara vurmaktan sakınılır. 
[115]

Hz. Ali cellada şöyle emretmiştir: "Onu döv, her uzvuna dayaktan hakkını ver, yüzüne ve cinsi organına vurma sakın.
[116]

İmamı Malik: "Hadlerde sırta ve yakın bölgelere vurulur" der. 
[117]

İmam Şafii ise "Darbe bütün organlara dağıtılır. Yüz, cinsi organ, böğür ve diğer tehlikeli yerlere vurmaktan sakınılır." der.
Onun delili yukarıda geçen Hz. Ali'nin sözüdür ve Hz. Ömer'den de rivayet olunduğuna göre ona zina etmiş bir cariye getirilmiş ve demiş ki:
Götürün dövün onu, ama derisini parçalamayın"

Zira celdden maksad öldürmek değil, suçtan vazgeçümektir.
[118]

 İmam Ahmed'e göre kadın olsun erkek olsun baş, yüz ve cinsi organdan başka,
bütün organlarına vurulur. Bunun delili ise Hz. Ali'nin cellada söylediği sözüdür: Döv, acıt. Fakat başa ve yüze vurmaktan sakın" Hanefi ve
Hanbelilere göre bütün hadler insanlardan bir topluluk önünde uygulanmalıdır. "Müminlerden bir zümre, topluluk da onların cezalarına şahit
olsun" (Nür, 2) ayeti buna delalet etmektedir. Şafıilere ve Malikilere göre haddin bir cemaat önünde tatbik olunması müstehapdır. Topluluğun

sayısı en az dört kişi olmalıdır. 
[119]

Cumhura göre Rasûlullah (s.a.v.)'ın;
Hadler mescitlerde uygulanmaz. Oğlu karşılığında baba (kısasen) öldürülmez. "
Mescitlerinizden çocuklarınızı, delilerinizi, seslerinizi yükseltmeyi, alışverişlerinizi, hadlerinizi uygulamayı uzak tutunuz. Cuma günlerinizde
mescitlerinizi güzel kokularla kokulayın. Kapılarına abdest almak için ibrik ve benzer kaplar koyun" hadisine dayanılarak hadler mescitlerde
uygulanmaz. Zira mescitlere saygı ve hürmet göstermek vaciptir. Bunun İçin mescitlerde kılıç çekmek de memnundur. Bir de mescitlerimizin had
uygulanırken suçludan çıkacak necasetin mescidi kirletmesinden de uzak tutmak lazım ve elzemdir. Cumhura göre recm olunan şahıs müslüman
olmak şartıyla yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve defn olunur.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Maiz hakkında şöyle buyurmuştur:

Ona da ölülerinize yaptığınız gibi muamele edin.
[120]

 "Bir cariye zina edip de zinası sabit olunca efendisi kendisine yüz sopa cezasını tatbik etsin
ve şiddet gösterip fazla azarlamasın, ikinci bir defa zina ettiği takdirde, yine yüz sopa cezasını tatbik etsin. Fazla şiddet gösterip azarlamasın, üçüncü

defa zina ederse, bu sefer, artık onu kıldan yapılmış bir ip mukabilinde olsada bile, satsın. 
[121]

 Kendisine zina haddi tatbik edilecek kimseye had
uygulanmadan önce tevbe teklif edilmelidir. Ma-verdi, recm cezası tatbik edilmeden önce tevbe teklif edilmesinin sünnet olduğunu söylemiştir.
Böylece o kişiye, ölüm anında tevbe nasib olması için fırsat verilmiş olur. Eğer namaz vakti girmişse ona namazı kılması emr edilir. Namaz vakti
değilse iki rekat nafile namaz kılmasına müsaade edilir. Eğer su içmek isterse, ona su verilir. Fakat yemek isterse, yemek verilmez. Çünkü su, daha
önceki bir susamayı gidermek içindir. Yemek ise ilerisi içindir.
Velhasıl, fakihler recm için şart koşulan ihsan hususunda beş vasfın bulunması gerektiği üzerinde ittifak etmişlerdir. Bunlara ergen olma, akıl
sahibi ve hür olma, sünnet yerinin tamamen girmesi ve zinadan önce sahih bir nikah yapmış bulunması şartlarıdır. Yani zina eden erkek ve kadının
başından sahih bir nikah neticesi meşru bir cima hali geçmelidir. Daha önce yapılan bir zina ve cariyesiyle yapılan cima veya fere haricinde yapılan
bir ilişki veya fasid ya da şüpheli bir nikahla yapılan cima veya oruç, hayız, itikaf, ihram, şirk hallerindeyken yapılan cima yahut da nikah akdinden
sonra olup cima etmeden yapılmış zina kişiyi muhsen kılmaz. Fakihler islamın şart koşulması hususunda iki görüşe ayrılmışlardır. İmam Şafii,
İmam Ahmed ve İmam Ebu Yusuf a göre ise Müslüman olmak recme götüren ihsan şartlarından değil. Mahkememize dava açan zimmiye had

uygulanır. Zimmi bir kadınla müslüman bir erkek evlenip cima ettiklerinde her ikisi de muhsan olurlar. 
[122]

İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.)'e zina etmiş olan iki yahudi getirilmiş ve onların recm edilmelerini emr etmiştir. Eğer
islam şart olsaydı, recm etmezdi. Bir de "Bekar olmayan erkek, bekar olmayan kadınla zina ederse cezası taşlanmak suretiyle verilir" hadisin genel



manası da bunu meydana getirir. Zira müslüman olmanın şart koşulması zinadan men etmek içindir ki, genel olarak dinde zaten bu vardır. Bütün
dinlere göre zina haram ve yasaktır. İmam Ebu Hanife ve İmam Malike göre müslüman olmak ihsanın şartlanndandir. Bizim mahkememize
başvuran zimmi (islam idaresi altında yaşamayı kabullenmiş gayri müslim vatandaş) recm edilmez. Zimmi bir kadın, müslüman bir erkeği muhsan
kılamaz. Çünkü recm, temizlemek demektir. Zimmi ise bu temizliğe ehil değildir. Onun temizlemesi ahirette cehennemde yanarak tahakkuk
edecektir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Allah'a şirk koşan muhsan olmaz."
Yine Rasûlü Ekrem (s.a.v.) yahudi bir kadınla evlenmek isteyen Ka'b b. Malik'e:
Onu bırak o seni muhsan kılmaz buyurmuştur. Hz. Peygamberin iki yahudiyi recm etmesinin ise indirilip de bilahare tilavet bakımından nesh
bakımından nesh edilen recm ayetinden önce Tevrat hükmüne göre vuku bulduğunu söylemişlerdir.
Zina haddinin sıfatı: Zina haddi Allah Teala'mn halis hakkıdır. Yani bu hak toplum yararınadır. Çünkü bu ceza, toplumda ve namuslu, genel
menfaatleri korumak, fesad ve zararı önlemek için konulmuştur. Bunun neticesinden şunlan ortaya çıkar:
1. Gerekli deliller ile sabit olduktan sonra bu hadde affetme, sulh olma, ibra etme, ihtimali bulunmaz. Zira bu kullara değil Allah Teala'ya ait bir
hakdır. Kimse onu düşürme hakkına sahip değildir.
2.  Zina haddinde tedahül olabilir: Öyle ki bir kişi defalarca zina etse kendisine tek bir had icab eder. Zira bu haddin uygulanmasından maksad
kişiyi bu kötü fiilden vazgeçirmektir. O da tek had ile hasıl olur. Fakat zina edip had vurulan şahıs, sonradan yine zina etse kendisine tekrar had
vurulur. Zira birinci hadden beklenen maksad hasıl olmamış ve tekrar o fiili işlemiş demektir. O yüzden istenen gayenin, o günahtan el çekenin

gerçekleşmesini sağlamak üzere tekrar had cezasına çarptırılır. 
[123]

Allah Teala'mn hakkı ile insanın hakkı arasındaki fark: Allah hakkı demek onun emirleri ve yasakları demektir. Kulun hakkı ise menfaatleri ve
sorumlulukları (görevleri) olmaktadır ki, kulun iskat edebileceği her hak buna dahildir. Allah (c.c.) hakkı ise kulun iskat etme hakkı içinde yoktur.

Bu taksime göre şeriatın getirdiği hak ve görevler üç kısma ayrılır. 
[124]

1. Sırf Allah'ın hakkı olan iman etmek, kafir olmanın haram kılınması gibi hususlar.
2. Sırf kul hakkı borçlar, eşyanın semenleri yani bedelleri gibi.
3. Allah'ın hakkı mı, kulun hakkı mı daha galip (ağırlıklı) olduğunda ihtilaf edilen hak, kazif haddi bu çeşit bir haktır.
el-Karafi'ye göre şöyledir: Sırf kul hakkı demek: Kulun affetmesiyle sakıt olan haktır. Zira hiçbir kul hakkı yoktur ki, onun içinde Allah'ın hakkı
olmasın, içinde kul hakkı olmayan bir şeye kesinlikle Allah hakkı mevcuddur. Fakat içinde Allah hakkı bulunmayan kul hakkı yoktur. Şu halde kul
tarafından bir hak sakıt edebilse o, kul hakkıdır. Eğer sakıt ede-bilmezse o zaman o Allah tealanın hakkıdır. Kul tarafından düşürüleme-yen bazı
ilahi haklar vardır ki: Onlarda aynı zamanda kul hakkı da var. Mesela faiz akitleri, garar (aldatma) ve meçhul şeylerin satışının haram oluşu gibi.
Zira yüce Allah bunları kulun malını muhafaza için yasaklamışlardır. Garar ve bilinmeyen şeylerin akitleri yapılarak kulun akde konu olan şey
tamamen veya çoğunluğu itibariyle elde edilemediğinden mal ziyan olmaktadır. O sebeple yüce Rabbimiz kulun dünya ve ahiretiyle ilgili bir çok
hayırlı işlerine yarayan malını ziyan etmesini rahmeti sonucu haram etmiştir. Zira bu tür muamelerde akde konu olan şey tamamen veya ekserisi
itibariyle elde edilmediğinden mal ziyan olmaktadır.
Bunun için kulun hakkını sakıt etmesinin de bir tesiri yoktur. Bunun gibi Rabbimiz kulun malım denize atıp fazdasız yere zayi etmesini de
yasaklamıştır. Ne kadar kul buna razı olursa yine rızası kabul olmaz.
Yine böyle Allah Teala'mn haram kıldığı bir çok şey kulun menfaati içindir. Sarhoşluk veren şeyleri (Müskirat) kulun aklını korumak için, öldürme
ve yaralamayı canını, vücudunun organlarını ve sağlığını muhaîaza için haram kılmıştır. Bütün bunlardaki hakkını kul düşürmeye razı olsa da rızası
muteber sayılmaz. Gerekli de olmaz. Bütün bu ve benzeri kulların menfaatlerini ihtiva eden haklar Allah Teala'ya aittir. Düşürülmekle düşmezler.
Hepsi kulların menfaatini sağlamak, zararını defetmek açısından kulların haklarını ihtiva etmektir. Şeriatte bu şekilde nice örnekler vardır.
Fasıklann velayet hakkında razı olmak, rezil kişilerin şahitlik etmeleri gibi hususlarda Allah Teala lütuf ve rahmetinin gereği olarak kullarına
yasaklar getirmiştir.
İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre zinaya zorlanmış adama had uygulanmaz. Fakat mehir vermesi icap eder.

İmam Malik ve Hanbelilere göre ise her ikisi de lazım gelir. Şafiilere göre yalnız mehir vermesi lazımdır. 
[125]

Bir hakkın çiğnenmesi, kişinin sahip olduğu maddi veya manevi ve hürriyetlerden bir veya bir kaçının ihlal edilmesi ile meydana gelir. Sadece hak
sahibinin hakkından vazgeçmesi, affedip hakkını helal etmesiyle ortadan kalkar. Allah, kendisine karşı işlenen bir suçu isterse cezalandırır. İsterse
affeder. Ama kul hakkı, kul affetmezse Allah'da affetmez. Başkalarını eliyle diliyle rahatsız eden, döven, söven, canına, malına tecavüz edenin
üzerinde kul hakkı vardır.
 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

KAZF HADDİ
 

(ZİNA İFTİRA CEZASI)
 
Kazf, lugatta "taş ve benzeri şeyi atmak" manasına gelir. Zira taş atma ve iftira atmanın her birinde de eziyet vardır. Kazf sözü ile eziyet verme

sebebidir. Kazfe iftira ve yalan manasına Firye adı da denir. 
[126]

Kazfın istılahi manası ise, mükellef bir şahsın hür, namuslu, müslüman, akıllı, ergenlik çağma ermiş olan kimseye, açıkça zinayı isnad ederek veya

da açıkça zina isnadı yerine geçecek nesebi nefyetmek şeklinde olur. 
[127]

Bir adam diğer birine: "Ey zani" veya "sen zina ettin" veya "sen zani-sin" dese kendisine had vurulur. Zira diğerine açıkça zina iftirasında



bulunmuştur. "Ey zinacı kadının oğlu! Ey zinacının oğlu!" dese de durum aynıdır. Öbürünün baba veya annesine zina iftirası atmış olur. Fakat
"Annene ait değilsin" dese kazif olmaz. Zira bu açık bir yalandır. Bir kimse, bir kadma "sen kahpesin" veya "Fahişesin" veyahut birisine "Sen
piçsin" dese yine kazf cezasına müstahaktır. Bir kimse Ahmak, budala, salak ve zalim gibi bir kelime ile sebb suretiyle dese günahkar olur. Sebb
edilen kimsenin de karşılık vermeye hakkı vardır. Fakat kazf cezasını gerektiren bir kelime ile sebb edilirse, karşılık vermek caiz değildir. Eğer
karşılık olursa her ikisine de kazf haddi uygulanır. Eğer bir kişi bir adama "Ey kahpenin oğlu!" dese o kişi kazif sayılmaz. Zira bu kelime zina eden
kadın için olduğu kadar, zina etmemiş, fakat etmeye hazır ve eğilimli kadın için de kullanılır. Bir kimse, bir adama "Ey Lüti!" veya "Lüt kavminin
yaptığını yapıyorsun" dese, ona had vurulmaz. Zira ilki sadece "Lüt (a.s.)'in kavmine nispet etmekten ibarettir. İkincisi ise Liva (oğlancılık) ile kazf

etmiş olmaktadır. 
[128]

 
Kazfın Hükmü:
 
Bir müslümanın iffet sahibi olan müslüman kardeşine zina suçu is-nad etmesi; bunun isnadı ister doğru olsun, ister yalan olsun haramdır. Zira doğru
ise; Allah'u Teala'nın örtülmesini emrettiği sırları açığa çıkarmak, ırz ve namusu lekelemek olur ki bu toplumda çirkin kötülüklere sebebiyet verir.
Yalan ise, zulüm ve iftira olur. İşte bu nedenle şer'i şerif kaz-fı büyük günahlardan saymıştır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) büyük günahları sayarken bir tanesini şu şekilde buyurmuştur: Evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir

kadına zina isnadıyla iftira atmak, 
[129]

 yüce Allah'ın şu emriyle meşru kılınmıştır:
"Namuslu ve hür kadınlara iftira atan, sonra bu hususta dört şa-hid getirmeyen kimselerin her birine de seksen değnek vurun, onların şahitliklerini
ebedi kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Ancak bundan sonra tevbe edenler ve hallerini düzeltenler müstesna. Zira Allah mağfiret ve

merhamet sahibidir." 
[130]

Şu halde bir doktorun, bir genç kızın zina edip etmediğini meydana getirmek için inceleme yaptıktan sonra, bu kızın zina ettiği meydana tespitini
yapüğı ve şahidlerin şahitlik gereği konuşmaları bunlar kazfın konusundan değildir.
İftira atan kişide bulunması lazım olan şartlar beş tanedir:
1. Baliğ olmak. Baliğ olmayan bir kişiye kazf cezası tatbik edilmez. Zira o mükellef değildir. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, akıllamncaya kadar deliden, buluğ çağına gelinceye kadar çocuktan,
[131]

 şu halde
zina iftirası atan çocuk mümeyyiz olursa tazir cezasına çarptırılır."
2. Akıllı olmak: Zina iftirası atan deliye ceza verilmez. Zira kalem ondan kaldırılmıştır. Bir de deli ve çocuğun iftiraları huzursuz etmemelidir.
Fakat sarhoş, sarhoş olduğu halde saldırganlık yaparsa, onlann cezalan tatbik edilir.
3. Zina iftirası atan kişi, zina iftirası attığı kişinin -ne kadar yukarıya çıkarsa çıksın- aslı (annesi, babası, ninesi, dedesi olmamalıdır.) Zira bunlar
evlatlarına yapmış oldukları zina iftirasından ötürü cezalandırılmazlar. Şafiilere göre baba oğlunu, dede torununu kazf edecek olsa had icap etmez.
Zira had, insan hakkından dolayı icap eden bir cezadır. Kısasta olduğu gibi çocuk için baba üzerine bir ceza gerekmez. Bir şahıs karısına kazfetse de
kadın ölüp o adamın kadından bir çocuğu varsa had sakıt olur. Zira hak talebi çocuğa ait bir haktır. Çocuğunda baba üzerinde böyle bir hakkı sabit
değildir. Eğer kadının o şahıstan başka bir adamdan bir oğlu varsa, hakkı sabit olduğu için onun namına had vurulması icap eder. Zina iftirası atan
ve kazf cezası uygulanmayan kişiye, mutlaka tazir cezası tatbik edebilir.
4.  Kişi kendi istek ve iradesi ile zina iftirası atmalıdır. Şu halde zina iftirası atması için zorlanan kişiye, kazf cezası uygulanmaz. Zira Rasûlü Ekrem
(s.a.V.) şöyle buyurmuştur:

"Ümmetimden hataen, unutarak ve zorlanarak yaptıkları şeylerin günahı (cezası) kaldırılmıştır.
[132]

 Yine Mükrih'ın üzerine de kazf cezası yoktur.
Zira mukrıh (zorlayıcı) de kâzıf değildir.
5. Müslüman olmalı veya alimlerin bulunmadığı uzak bir memlekette yaşadığı için zina iftirasının haram olduğunu bilmemelidir. Böyle bir cahile
ceza tatbik, edilmez. Fakat bunun ceza gerektirdiğini bilmese bu bilgisizlik onu cezadan kurtarmaz. Kendisine zina iftirası atılan kişide bulunması
gereken şartlar
1. Müslüman olmak.
2. Baliğ olmak.
3. Akıllı olmak.
4. İffetli olmak.
5.  Kendisine zina iftirası atılan kişi, zina iftirası atan kişiye bu hususta izin vermemiş olmalıdır. Eğer ortada böyle bir izin varsa -bu her ne kadar
zina iftirasını mubah kılmazsa şüphe söz konusudur. Şüphe olduğu zaman ise ceza tatbik edilmez.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Müslümanlardan, cezaları mümkün olduğu kadar gidermeye çalışın. Eğer bir çıkış yolu varsa onu serbest bırakın. Zira imamın (devlet başkanının

hakimin) af hususunda yanılması, ceza hususunda yanılmasından daha hayırlıdır.
[133]

Eğer şartların onda bulunmadığı takdirde veya ondan birinin bulunmadığı takdirde, o zaman kazf cezası sakıt olur. Fakat o kişiye hakimin takdir
ettiği tazir cezası tatbik edilir. Bu ceza hapis, dayak olabilir. Fakat tazir cezası, asıl cezadan az olmalıdır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Her kim had olmayan bir konuda ceza vermede aşınya kaçarsa saldırganlardandır. 
[134]

Kazf cezası üç şeyle sakıt olur.
1. Zinanın ispatına dair kendisiyle birlikte dört şahid getirmesi veya suçlanan kişinin zina yaptığını bizzat ikrar etmesi.
2. Zina iftirasına uğrayan kimsenin kendisine iftira edeni affetmesi: Öldürülen kişinin velisinin kısastan vazgeçtiğinde kısasın düştüğü gibi kazf



cezası düşer. Çünkü her ikisi de yemin ettiklerinde cezadan kurtulurlar. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Eşlerine zina isnad ettikleri halde kendilerinden başka şahitleri olmayan kimselerden her birinin (makul olacak) şahitliği Allah adına dört defa
yemin edecek kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmektir. Beşinci yemini, eğer yalan söyleyenlerdense, Allah'ın lanetinin kendi

üzerine olmasını dilemesidir. 
[135]

İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmektedir: "Hilal b. Umeyye, Peygamberin huzurunda, karısının Şerik b. Sehma ile zina ettiğini söyledi. Bunun
üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) beyyineyi hazırla, yahut sırtına had vurulur." dedi.
Ey Allah'ın Rasûlü! Bizden biri karısının üstünde bir erkek görürse şahit aramaya mı gidecek? (O şahidi bulup getirinceye kadar adam işini görüp
savaşmaz mı?)
Sen beyyineyi hazırla, aksi halde arkana zina iftirası cezası (olarak seksen değnek) vurulur.
Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki muhakkak ben kesin olarak doğru söylüyorum ve eminim ki Allah muhakkak benim arkamı hadden
kurtaracak bir vahiy indirecektir. Bu sırada hemen Cibril indi ve Peygamber'e zevcelerine zina isnad' ayetini 'Eğer doğru söyleyenlerden ise, kavline
kadar okudu. Bunun üzerine peygamber ayrıldı da kadına haber gönderdi. Kocası Hilal de gelip hazır oldu. İlk önce Hilal (yukarıda geçtiği gibi
dört) şahadet ve yemin etti. Peygamber şöyle dedi: Şüphesiz ki Allah ikinizden birinin muhakkak yalancı olduğunu bilmektedir. Şu halde içi nizden
tevbe edecek ve lanetleşme yemininden dönecek olan var mıdır? Sonra Hilal'in zevcesi ayağa kalktı (dört kere) Allah-adıyla, Allah'ı şahid kılarak
yemin etti: Beşinci yemine sıra geldiğinde mecliste hazır bulunanlar kadını durdurup şöyle ikazda bulundular:
Bak kadın, bu beşinci yemin azabı vacib kılar." Bu ikaz üzerine kadın biraz ağırlaşıp durakladı. Hatta biz kadını yemin etmekten vazgeçecek ve
geriye dönecek zannettik. Sonra kadın kendini toparladı ve şöyle dedi:
Ben (şimdiye kadar şerefle yaşamış olan) kavim ve kabilemi, bundan sonraki günlerde rezil ve rüsvay etmem."
Sonra yemini tamamladı. Bunun ardından peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Bu kadına bakınız. Eğer bu kadının bundan sonra karnındaki çocuk kapkara, sürmeli gözlü kalça ve baldırları büyük doğarsa Şerik b.
Sahma'dandır!" buyurdu.
Hakikaten çocuk bu şekil ve nitelikte doğdu. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Allah'ın kitabındaki hüküm daha önce gelmiş olmasıdır. O
kadın için yapacağım mühim iş olurdu, (yani ben bu kadına zina cezası uygulardım) Hanefilere göre lanetleşmeden sonra hakim bunları ayırır. Bu
ayınma (talak-ı bayin)dir. Şafiilere göre kocanın lanetlemesi biter bitmez bir daha birleşmeyecek şekilde boşanmış olurlar. Şahitlerde bulunması
lazım olan şartlar:
1.  Zina isnadında bulunan şahidlerin erkek olması gerekir. Eğer dört kadın, bir kişiye zina isnad etseler -bu konuda onların şahitliği kabul olmadığı
için- onlara kazf cezası uygulanır.
2. Şahidler hür olmalıdır. Dört veya daha fazla köle, iki kişinin zina ettiğine şahadet etseler, onlara kazf cezası uygulanır.
3.  Şahidler müslüman olmalıdır. Kafirlerin bu husustaki şahidliği kabul edilmez. Eğer dört veya daha fazla kafir, iki kişinin zina ettiğine şahadet
etseler, onlara kazf cezası tatbik edilir. Fakat şu hususu belirtelim ki kölenin haddi, hür bir kimsenin haddinin yansı kadardır. Bunun için zina
isnadında bulunan köleye, kırk sopa vurulur. Kazfm bazı lafızları bir kişinin, başka bir kişiye 'Sen zina yaptın veya Ey zinakar' veya 'Ey muhannes'
veya 'Sen lutilik yaptın. Veya 'Ey kendisine lutilik tatbik edilen veya 'Ey lutici' veya 'Ey lutilik yapan' demesi veya bir kadına 'Ey kahbe' demesi

veya Zeyd'in oğluna 'Sen Zeyd'den değilsin' demesi ve buna benzer lafızlar kazf lafızlarıdır. Bir kimse arap asıllı olan birine, "ey nebtli 
[136]

  veya
"Ey Rum" veya "Ey berber" dese veya bir İranlı'ya "Ey Rum" veya bir Rum'a "Ey İranlı" dese ve bu sözü söylediği kimsenin atalarında söylediği
milletten kimse bulunmazsa, Malike göre bu kimseye had cezası uygulanır. Zira iftira edilen kişinin aslı mesela arap ise ona Rum deyince,
annesinin Rum ile ilişki kurarak o çocuğu meydana getirdiği gibi anlam çıkıp, annesine zina ettiği iftirasında bulunmuş oluyor.
Bir şahıs diğer birini bir çok kereler kazf etse, onlardan birinden dolayı kendisine kazf cezası vurulmadığı sürece ona ittifakla tek bir had icap eder.
Eğer kazf yapıp had vurulduktan sonra tekrar kazf yapsa, ittifakla başka bir had daha vurulur. Bir topluluğa kazf veya bir topluluğa: "Aranızda
sadece bir tek zinacı var" ve iki topluluğa: "Aranızda bir tek zinacı var" veya iki adama: "Biriniz zinacıdır." Demek durumları böyledir. Zira bu dört
şekilde de makzuf meçhul bulunduğu için had icap etmez. Şafiilere göre kazf haddi kulun halis bir hakkıdır. Bunda ise diğer kul haklarında olduğu
gibi dava açılması şarttır. Bu hak, İbnü's-Sünni'nin şu rivayeti-ninde gösterdiği gibi kulun affetmesi durumunda düşer." Hz. Peygamber (s.a.v.)
buyurdu ki: "Sizden biri Ebu Damdan gibi olmaktan aciz midir? O: "Atalarıma dil uzatıp bana eza edenlere hakkımı tasadduk ettim, (bağışladım)"
derdi. "Böyle bir tasadduk ise ancak kendisine ait bir haktan vazgeçme suretiyle olur.
Hanbeli ve Şafiilere göre iş hakime intikal ettikten sonra bile olsa makzufun hadi düşürmesi, ondan ibra etmesi, affetmesi, sulh yapması, o-nun
yerine bedel kabul etmesi sahih olur. Kazf haddini talep hakkı mirasçılara kalabilir. Zira bu had kullarındandır. Onun için "Hz. Peygamber (s.a.v.)
buyurdu ki: "Sizden biri Ebu Damdan gibi olmaktan aciz midir? O, irzinıi Jkendimi, şahsımı ve nefsimi) tasadduk ettim, bağışladım* derdi. "Irz
tasadduk ise onun namına icap eden bir şey affetmek ile olabilir. Hanefilere göre ise, kazf haddinde her ne kadar yüce Allah'ın hakkı galip ise de
şahıs da hakkı vardır. Zira kişi, ırz ve namusunun koruması sebebiyle istifade etmektedir. O halde namusu uğrunda bu kişi tarafından dava

açılması şartür. Çünkü bir şahsın özel hakkı, ancak onun talebi ve dava etmesiyle sabit olur. 
[137]

Husumet veya davanın hükmü: Makzuf (iftiraya uğramış) olan kişinin husumeti (yani dava açmayı) terk etmesi daha faziletlidir. Zira husu mette o,
kötü iftiranın etrafa yayılma durumu bulunmaktadır. Bu gibi şeylerin yayılmaması şer'an menduptur. Husumetten vazgeçmek şu Ayet-i Kerimede
de teşvik edildiği gibi daha faziletli bir harekettir.

"Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda birbirinize iyilik etmeyi unutmayınız. 
[138]

Hakimin kendisine davayı götürmüş olan davacıyı bundan vazgeçmeye teşvik etmesi güzel olur. Makzuf hayatta olsa davayı açması onun hakkıdır.
Eğer makzufun ölmüş olması durumunda ise, dava hakkı babaya ve yukarısı dahil ve çocuğuna, torun ve aşağı da dahil olmak üzere bunlara ait
olur. Evlatlar babanın, babalar evlatların bir parçası oldukları için aralannda daimi bir alaka vardır. Zira onlara da namus lekesi bulaşır. Makzuf
yaşadıktan bir süre sonra ölmüş ise artık kimseye dava açma hakkına sahip olamaz. Müsbette daima palyatıf, menfide daima radikal olmuşuzdur.
 



YETMİŞ BEŞİNCİ BÖLÜM
 

İÇKİ İÇMENİN CEZASI
 
Allah'u Teala insana pek çok nimetler bağışlamıştır. Bu nimetlerin başı da akıl nimetidir. Onu da özel olarak insana ihsan etmiştir. Zira insanı
hayvanlardan ayıran ve onu şerefli ve kıymetli yapan ancak ve ancak akıl nimetidir. İnsan aklıyla kıymetli olur ve cemiyet içinde yine aklıyla şeref
alır. Şu halde alkollü içkiler; insanın aklını götürür ve insanı bu şeref-den mahrum eder. Eğer akıl giderse, hemen arkasından nefsi emmare başını
kaldırır ve gayri meşru istekler ayaklanmaya başlar; Bunun içindir ki kargaşalıklar, hayasızlıklar meydana gelir. Müslümanlar arasında
düşmanlığın yayılmasına neden olur. Sevgi ve kardeşlik bağlarının kopmasına sebep olur. Bir de alkollü içkiler, dinden, ibadetten ve Allah'ın

rahmetinden uzaklaştırır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "İçkiden sakınınız. Zira o her kötülüğün cinasıdır. 
[139]

Bununla beraber alkollü içkiler sağlığa da zararlıdır.
Hanefiler haram olan içeceklerden ötürü iki tür had ön görmüşlerdir. Şürb haddi ve şürk haddi, özellikle hanır (şarap) içme sebebiyle icap eden
haddir. Azını veya çoğunu içmekten dolayı bu had lazım gelir. İcap etmesi için sarhoşluk meydana gelmesine luzumet yoktur. Rasûlullah (s.a.v.):
"Hamr (şarap) içeni sopa veya kamçıyla dövünüz." buyurmuştur.
Bu hadis on iki sahabeden rivayet edilmiştir. İleride açıklanacağı üzere hamr, kuvvetli sarhoşluk verici bir hale gelen üzüm suyudur. Hamr'a bu isim
verilmesi ya aklı gidermesi veya akla karışması yada içine onu ifsad edecek bir şey düşmemesi için kendini gizlemesi yüzündendir. Sükr haddi ise,
hamr dışındaki bilinen sarhoşluk verici içkileri içme sonucu hasıl olan sarhoşluk sebebiyle icap eder. Bunların açıklaması aşağıda gelecektir. Tüm
fakihlerin görüşlerine göre hamr (şarab) ile başkasını içmek arasında kesinlikle fark yoktur. Her kim sarhoşluk verici bir şey içerse adı ne olursa
olsun, hangi maddeden yapılmış olursa olsun ona hadd cezası uygulanır.
Zira Fakihlerin tümü şöyle demişlerdir:
Çoğu sarhoşluk veren her içkinin azı da haramdır ve hamr sayılır. Hamr olması ve içine had icap etmesi bakımından hükmü, üzüm suyunun

hükmüdür. 
[140]

 Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: "Her sarhoşluk verici hamrdır. Her Hamr da haramdır" buyurmuştur. İmam Ahmed
Müslim ve İbni Mace hamr için sünen sahipleri ise: "sarhoşluk veren her şey hamr (şarap)dır. Her sarhoşluk veren de haramdır" lafzıyla ifade
etmişlerdir. İbni Hibban, Abdurrezak ve Darekutni de bu şekilde nakl etmiştir. İmam Ebu Hanife'ye göre had icap etme ve haramhk hükmünün
kendisine bağlı olduğu sarhoşluk miktarı, hiçbir şey anlamayacak ve kavrayama-yacak, erkeği kadından ve yeri gökten ayırt edemeyecek derecede
sarhoş olan kişinin aklını başından gideren şeklidir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in "Şüpheler sebebiyle hadleri düşürünüz" hadisi gereği hadler
hususunda sebeplerin azami derecesi göz önüne alınır. O yüzden sarhoşluğun en son ve en aşın miktarı haddin icap etmesi için muteber sayılmıştır.
İmameyn (Ebu Yusuf ve Muhammed) ile diğer imamlara göre ise sarhoş çoğu sözü saçmam olan, abuk sabuk konuşan kişidir. İnsanlann örf ve
adetlerine göre de sarhoş deyince anlaşılan budur. İnsanlar sarhoş kelimesini saçmalayan, karışık sözler söyleyen elbise ve ayakkabısını
başkasımnkilerden ayırt edemeyen kişi hakkında kullanırlar. Ulemanın çoğu imameynin görüşüne meyletmişler. Fetva da ona göre verilmiştir.

Tenviru'l-Ebsar, haddin miktarı: Fakihlerin cumhuru, Şürb ve Şükr haddinin seksen deynek olduğunu söylemiştir.
[141]

Cumhura göre hadlar seksen deynek olarak kabul etmişlerdir. Bu konuda icma bulunduğu şeklindeki bu iddia kabul edilmez. Zira Hz. Ali şöyle

demiştir:
[142]

"Bir kişi hamr (şarap) içerse sarhoş olur. Sarhoş olunca saçmalar, saçmalayınca iftira eder. İftira edenin had cezası seksen sopadır" sahabe-i
kiramdan hiç biri buna karşı çıkmamış ve kabul etmiştir. Bu konuda icma bulunduğu şeklindeki bu iddia kabul edilmez. Hz. Ömer Efendimizin
halifeliğinden önce de sonra da şarab içme haddi hususunda ashap arasında görüş ayrılığı olmuştur. Rasûlü Ekrem (s.a.v.)den belirli bir miktar
sabit olmamıştır. 12İ
Şafiilere göre ise Hamr (şarab) ve diğer sarhoşluk veren içkilerin had cezası kırk deynektir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bu hususta bir
had belirlememiştir. Ashab-ı Kiram atılan sopaların sayısını yaklaşık kırk olarak takdir etmiştir. Enes b. Malik'in rivayetine göre Hz. Peygamber
(s.a.v,) şarab içme sebebiyle sopa ve nalinlerle kırk defa vurdurmuştur.
Hz. Ali şöyle de buyurmuştur: "Rasûlullah (s.a.v.) kırk, Ebu Bekir kırk, Ömer seksen sopa vurdurmuştur. Hepsi de sünnettir. Bu (sonuncusu) bana
göre daha uygundur. Ebu Hureyre'nin yukarıda geçen hadisinin nassı-nın zahirine göre Hamr içen kişi eller, nalinler, elbiselerin uçlanyla
dövülebilir. Cezalıyı dövmede kullanılacak sopa kısa ve uzun olmayıp orta olur.
Suçlu yere yatınlamaz. Elbisesi soyulmaz. Elleri bağlanmaz. Zira İb-ni Mes'udun şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Bu ümmette suçluyu yere
yatırma, elbisesini soyma, boynunu iple bağlama, bukağıyla vurma şeklinde ceza yoktur" birde had cezası uygularken, yüz, baş gibi tehlikeli
bölgelere deyneğin isabet etmemesi için, çok dikkat edilmesi lazım ve elzemdir. Sarhoşluk esnasında had cezası uygulanmaz. Zira bu halde
uygulanan ceza içene pek etki etmez. Ancak ayıldıktan sonra uygulanır ki bir daha içmemesi için kendisine bir ders olsun. Had cezası, içki içenin
aleyhine iki adil erkeğin şahadetiyle veya içenin kendi ikrarıyla sabit olur. Hakim tarafından tatbik edilir. Hakimden başkasının ve halk tarafından
rast gele kişilerin haddi tatbiki caiz değildir. Zira öyle şeyler, kavga ve fitnelere yol açar. İçki içen, pişman olup Allah (c.c.) ile kendi arasında
samimi bir şekilde tevbe ederse, kendisine had cezasının tatbik edilmesi için hakimin huzuruna çıkması lazım gelmez. Bu dünyada tabik edilir.
Ahiret cezası ise, ahirette görülür. Zira içki içmek büyük günahlardandır. Bunun için ahiretle ilgili cezası da ağır olacaktır. Zira Rasûlü Ekrem'e
(s.a.v.) bir kişi arpadan ve mızir adı verilen bir içki ile baldan yapılan ve el-bit denilen içkinin hükmünü sormuş, Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur:
Bu içki sarhoş edici midir?
Evet!
Her sarhoşluk veren haramdır. Dünyada iken sarhoş edici içki içene ahirette tinetu'l-habal'den içirmesi aziz ve celil olan Allah üzerine bir taahüddür.
Bunu duyanlar şöyle dediler:
Ey Allah'ın Rasulü! Tinet'ul-Habaal nedir?



Cehennem ehlinin teri veya sıkılmış irinleridir.
İçkinin haramlığı, ayet ve hadis ile sabit olmuştur. İçki içen kişi la-netlendiği gibi içkiyi yapan, satın alan, içiren ve taşıyan da lanetlenmiştir. İçkinin
günahı yalnız tevbe ile aff olmaz. Tevbe ile birlikte had cezasıda tatbik edilmesi şarttır. Fakat haddi tatbik edecek devleti islamiye olmazsa, o zaman
yalnız tevbe ile iş biter. İçki haram olduğu gibi afyon, eroin ve esrar gibi vücudu uyuşturan her çeşit uyuşturucu maddeler hangi şekilde alınırsa
alınsın haramdır. Yalnız bunlann cezaları had değil, tazirdir. Yani hakim uygun gördüğü cezayı verecektir, İçki ve uyuşturucu maddeleri yapan
kimsenin cezası had değil tazirdir. Tazir manası, Cenab'ı Allah ve Peygamber tarafında müeyyidesi açıklanmamış, içki yapmak ve kumar
oynamak gibi bir günah için hakim tarafından takdir edilen cezadır. Tazir cezası sürgün etmek olabileceği gibi, deynek vurmak ve hapis etmek de
olabilir. Çocuğun velisi kendi evladını tazir edebileceği gibi. Çocukların hocası da baliğ olmamış kendi talebelerini de ta'zir edebilir. Hadlerin
şartları: Sarhoşluk veren içkilerde sekiz şart vardır:
1. Baliğ olmalıdır.
2. Küçüğe had vurulmaz.
3. Müslüman olmalıdır. Kafire şarab içme cezası verilmediği gibi içmesine de engel olunmaz.
4. İçen kendi istemesiyle içmelidir. Cebren içmemelidir.
5. Boğazına yemek tıkanıp da su bulamamak gibi bir zorluktan dolayı içkiyi içmek mecburiyetinde kalmış olmamalıdır.
6.  İçtiğinin hamr (şarap) olarak bilmelidir. Başka bir içecek sanarak içmişse had ona vurulmaz.
7. Hamnn (şarabın) haram olduğunu bilmelidir. Malikiden haram olduğunu bilmediğini dese onun sözü kabul edilmez.
8.  Kendi mezhebine göre içtiği şeyin haram olması lazımdır. İçilmesini helal gören bir kimse nebiz (kabarmış hale gelen şurup) içerse hakkında
had lazım gelip gelmeyeceği hususunda alimler arasında ihtilaf vardır. Hanbelilerden başka içtiğinin haram olduğunu bilmezse, onu içerek günah
işleme gibi bir maksad da gütmemektedir. Örneği: Karısı denerek başka bir kadının yanma zifafa sokulan kişinin durumunu andırmaktadır.
Hanbelilere göre ise sarhoşluk verici bir içeceği, çoğunun sarhoş ettiğini bilerek içen kimseye şükr haddi gerekir. Şafiilere göre hamr (şarap) ve di‐
ğer sarhoşluk veren içkilerin had cezası kırk deynektir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) bu hususta bir had belirlememiştir:
Ashab'ı güzin atılan sopaların sayısını yaklaşık kırk olarak takdir etmiştir. Enes b. Malik'in rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şarap içme

sebebiyle sopa ve nalinlerle kırk defa vurdurmuştur. Hadiste geçen "cerid" kelimesi budak ve yaprağı bulunan hurma dalı demektir. 
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İçkilerin Çeşitleri/Haram İçkiler:
 
1. Hamr: Kendi kendine ateş değmeden yahut pişirmeden kaynayıp kabaran, şiddetlenip köpüğünü attıktan sonra durulup saf hale gelen üzüm
suyudur. Şu halde Ebu Hanife'ye göre köpüğünü atmadan üzüm suyu hamr sayılmaz. İmameyn ve üç İmama göre ise kaynayıp kabardığı zaman
hamr olmuş olur. İsterse kaynaması durulmasın. Zira sarhoşluk verme manası köpüğünü atmadan da gerçekleşir. Halk arasında fesad kapısını
kapamak için Hanefilerce bu görüş azhar kabul edilmiştir. Kaynayıp üzerinden geceleriyle beraber üç gün geçen bir üzüm suyu artık haram ve necis
olur. Hamrın haram olduğuna ve haram oluşunun hikmetine dair delil şu Ayet-i kerimedir:
"Ey İman edenler! İçki, kumar, (tabmaya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın işinden biri pisliktir. Onun için bunlardan kaçının ki
muradınıza ve maksudunuza eresiniz. Şeytan içki de kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan namazdan

alıkoymak ister artık siz (hepiniz) vazgeçtiniz değil mi? 
[144]

Bu ayet-i kerime içki hakkında gelen hükümlerin tarihi seyrindeki dördüncü merhalede inmiştir. Ayette geçen "el-Meysir" kelimesi "içinde kumar
bulunan her türlü oyun ve benzeri şeylere "meysir" adı verilir. Hatta çocukların cevizle oynadıkları oyuna bu isim verilir. "Ensab" ise (tekili
"neseb-nusub" şeklindedir) yanında kurban kesilen dikili taş veya put demektir. "Ezlam" (tekil"zelem-zelum" şeklindedir) Cahiliyet döneminde
Arapların kumar oynarken kullandıkları fal okları manasına gelir. "Rics" kelimesi "azap, pislik, kokuşma" manalarında kullanılır. Putlara rics'e
yani azaba sebep oldukları için "esnarn" denmiştir.
2. Seker: Ateşte pişirilmemiş olan hurma suyudur. İmam Ebu Hanife'ye göre kendi kendine kaynayıp şiddetlenen, kabaran, köpüğünü atarak
durulan yaş hurma (rutub) suyudur. "Rutub" iyice yetişip olgunlaşmış ve henüz kurumamış hurmanın adıdır. "Belalı" ise rutabın ilk zamanlardaki
şekline denir." Hurma meyvesi meydana geliş sırasına göre: Tali halal, belah, burs, rutab ve temr" isimlerini alır. "Zehv" alaca olan hurmaya denir.
Kırmızı ve san renkler ortaya çıktığında: "hurmada zehv belirdi" derler. "Büsr" zehv denen san ve kırmızı hali alıp henüz tam olgunlaşmamış
huırmanın adıdır. Temr" ise hurmanın kurusunu da yaşını da içine alan, hepsi hakkında kullanılan cins ismidir.el-Mısbahu'l-Münir, imameyn ve
Öteki imamlara göre kaynayan, fakat durulmayan hamr da böyledir. Pişirilmemiş kuru hurma nebzi (suyu), seker ismini alır.
3.  Kuru üzüm: Şırası (Nakiu'z-zebib): Su içine atılarak tatlılığı çıkan, pişirilmeksizin kabaran kuru üzüm suyudur: Köpüğünü atsın veya atmasın
bu itilaf yukarıda geçmiştir.
4. Fadih: Büsradı verilen kuru hurma suyunun pişirilmemiş, kendi kendine kaynayıp kabaran şeklinin ismidir. Köpüğünü atmış olsun, olmasın.
Hurmanın kırılıp ufalanması suretiyle yapıldığı için Fadih (kınlan, ufalanan, kabuğu soyulan) ismi verilmiştir.
5. Cumhuri: Üzerinde su konup kansan ve asi miktanna dönen biraz pişirilip sarhoşluk verecek hale gelen üzüm suyudur. İmam Ebu Hanife ile
İmam Ebu Yusuf a göre zevklenmek için ve neşelenmek için içilmesi haramdır.
6. Tila veya müselles: Üzüm suyu pişirilerek yapılır. Pişirme zamanı üçte ikisi gider, üçte biri kalır ve sarhoşluk verici bir hale gelir. İmam Ebu
Hanife ile ve Ebu Yusuf a göre neşe vermek için ve zevk vermek İçin içilmesi haramdır. Diğer imamlara göre kayıtsız olarak haramdır,
7. Bazı veya munassaf: Azıcık ateşte pişirilip üçte ikisinden eksik miktan giden ve sarhoş edecek bir hale gelen üzüm suyudur. Eksilen miktar üçte
birden veya yandan az olsa da değişmez. Üçte birden fazla olan miktann haram olduğuna delil Hz. Ömer'in uygulamasıdır. Hz. Ömer üçte ikisi gidip
üçte biri geriye kalanı helal kabul etmiştir. Sükrüke: Mısır ve dandan yapılan içkidir.
9. Haliten: Kuru hurma ile kopuk hurmayı suda ıslatarak yapılan içkidir. 10.ci arpa suyundan yapılan içkidir. Şarab bevi gibidir. Yani necaseti
ğalizadır.Çünkü necaseti kafi delillerle sabittir. Onun helali olduğuna inanan dinden çıkar.Müslüman hakkında şarabın hiçbir mali kıymeti
yoktur.Zira yüce Allah onu necasetten saymıştır. Kıymetini hiçe indirmiş-tir.şarabdan hiçbir surette faydalanmak helal değildir. Tedavi ve benzeri



şeyler için faydalanmak da caiz değildir. Zira yüce Allah şifamızı bize haram kıldığı şeylerle yaratmış değildir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v )
Efendimiz: "Yüce Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde yaratmış değildir. Beyhaki tarafından tahric edilmiştir buyurmuştur bir kişinin
çocuklara şarap içirmesi de haramdır. İçirirse günahı küçüğe değil içirenedir. Zira haram kılındığı ile ilgili hitab büyüklere yöneliktir.
Rasûlü Ekrem (s.a.v) başka bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur:

Şarabı içen puta tapan gibidir.
[145]

 İç/ci bütün kötülüklerin anasıdır. 
[146]

 "Allah şarab içene, içirene, satana, alana (içki yapılmak üzere)
üzümünü sıkana, sıktırana taşıyana kendisine taşınıp götürülene parasını yiyene lanet etsin Ebu Davud şarabın bir damlasını bile içene hadd
vurulur. Bir dirhem miktarından daha fazlası elbiseye dokülse bu namazın caiz olmasına engel olur. Zira yüce Allah: "Onlar şeytanın işinden bir
mundar (rics )dir. Ondan kaçmın"ayetinde hamra "rics" adını vermiştir. Bir de necis olduğuna delil Ebu Salebe el-Huşeni hadisidir. "Ebu
Salebe'nin "Ey Allah m Rasülü! Biz ehli kitab topraklannda bulunuyoruz. Onlann kaplarından yiyelim mi? Sorusuna Resullullah (s.a.v): "eğer
başka kap bulursanız onlarınkinden yemeyin. Başkasını bulamazsanız onlannkini yıkayın ve ondan yemek yiyin." buyurmuştur. Şarabı kaynatmak

dahi tesir etmez o yine helale dönmez.
[147]

Ebu Malik'i Eşari'den şu hadisi tahriç etmiştir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Ümmetimden bir takım insanlar, şarabı mutlaka içecekler.
Ona isminden başka bir ad takacaklar; tepelerinde çalgılar çalınacak, Allah, onları yere batıracak ve onlardan bir takım maymunlar ve domuzlar
yaratacaktır" Dört çeşit içecek vardır ki, bedenin güçlenmesi, yemeği hazmetmek ve tedavi maksadıyla İçmek caizdir.
1. Azıcık pişirilmiş kuru hurma ve kuru üzüm şurubu (nebizi, temr, nebizi zebib): Bunun hükmü, neşelenmek ve eğlenmek niyetiyle olmadan
içilmesi, kabarsa bile, eğer sarhoş etmiyorsa helaldir. Eğer sarhoş edeceğine zann-ı galip ile kanaat getirirse artık sarhoşluk veren son kadehi
içmesi haram olur.
2. Üzümden yapılan tila yahu müsellesi: Üçten ikisi gidip üçte biri kalasıya pişirilmiş üzüm suyudur. Kabarsa bile, yemeği hazm etmek, tedavi ve
Allaha ibadete bedenin kuvvet kazanması maksadıyla içilmesi İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf a göre helaldir.
3. Halitan: Karışık olarak azıcık pişirilmiş kuru üzüm ve kuru hurma suyundan elde edilir. Yalnız tedavi veya yemeği hazm etmek için olursa ne
kadar kabarmış olsa da yine içilmesi helaldir.
4. Bal, incir, buğday, arpa ve mısır şurubunun da zevk ve eğlence için olmak şartıyla içilmesi-pişirilsin veya pişirilmesin helaldir. Sarhoşluk verici
hale gelmiş bal şurubuna "biti" buğday ve arpa şurubuna "cıa" mısır suyuna "mizr" denir. Sarhoşluk derecesine yetişmeyen helaldir. Ancak şiddetli
susuzluk veya ikrah (zorlama) durumlarında zaruret halini gidecek kadar içmesinde ruhsat vardır. Bir de cerrahi ameliyat hali: Cerrahi
ameliyatlarda hastanın uyutulması için, içirmek veya yutturmak ya da zevk etmek yoluyla uyuşturucuların kullanılması caizdir. Zira bu durumda ki
bir hasta uyuşturulmazsa, ameliyata dayanması mümkün olmaz. Tedavi hali, doktorun, hastaya verdiği ilacın içinde sarhoşluk veren bir şeyin
karışımı olursa, ancak bu ilacın yerini alacak başka ilaç olmazsa, o zaman zaruret dolayısıyla hastanın o ilacı kullanması caiz ve ruhsat olur. Fakat
başka bir ilaç maddesiyle karıştırılıp istihlak edilmeyen alkollü içki uyuşturucu maddedir; hasta olan kimseye tedavi için hiçbir şeye karışmadan ,
saf olarak verilmesi ve alınması, hatta ve hattaki doktor bile vermiş-se kullanılması caiz değildir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: "Allah Teala sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde yaratmış değildir" buyurmuştur.
Beyhaki tarafından tahriç edilmiştir." Bu da yüce Allah haram kıldığı şeylerle tedavi olmanın haram olduğunu, zira şifanın onlarda bulunmadığını
göstermektedir. Hamr (şarap) haram kılınmış olduğuna göre onunla tedavi de haram olmaktadır.
Fakat hamra mirasçı olunabilir. Zira miras bırakılan birşeye malik olmak, kulun bir müdahalesi bulunmaksızın şer'i yönden sabittir. Bu, başkasına
mülk olarak vermek veya malik olmak kabilinden değildir. Hamr (şarap) kıymetli sayılan bir mal değilse de genelde mülkiyeti kabul edebilen bir
maldır. Müslümana ait bir şarabı itlaf eden bu tazmin ettirilmez. Zira şarap müslüman hakkında kıymetli sayılan bir mal değildir. İsterse itlaf eden
hakkında mal olsun, uyuşturucu maddeler yani esrar, eroin, kokain, morfin gibi maddeler, şarab gibi, haram edilen şeylerdendir. Zira "Rasûl'i Zişan
(s.a.v.) sarhoş eden her şey ve uyuşukluk veren şeyden nehyi buyurdu:
Hz. Aişe'den nakl ettiği hadis de şöyledir: "Her sarhoşluk verici şey haramdır. Bir fark miktarı sarhoşluk verdiği şeyin avuç dolusu da haramdır.

"Fark denen ölçek 120 ntıl miktarı tutar (farak denen ölçek ise 16 ntıl kadardır.) "Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. 
[148]

Üzümden, hurmadan, kuru üzümden, buğdaydan, arpada, darıdan, pirinçten, baldan, sütten veya bir başka şeyden yapılmasında sarhoş eden her
içkinin çoğu da azıda haramdır ve sarhoşluk meydana getirmesinde fark yoktur.Ebu Hanife'ye göre; hurma ve kuru üzüm, suya ıslatılarak keskin
hale gelirse, bunlar da şarap olur. Azı da çoğu da aynıdır. Buna naki, adı verilir. Haşhaş, afyon, bencin hükmü; bunlar gibi aklı gideren her şey
haram ve yasaktır. Zira bunların zararı kesindir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Başkasına zarar vermek olmadığı gibi zarara zararla karşılık vermek de caiz değildir. Fakat bu gibi maddelerin kullanılmasından dolayı had icap
etmez. Zira bunlarda bir keyf ve zevk almak gibi bir yön yoktur. Fakat bunlarda tazir cezası vardır. Bunları tedavi için kullanmak caizdir. Zira
bunlann aynlan haram değildir. Verdikleri zarar sebebiyle haramdır. Kahve ve sigaranın hükmü; bir kişinin maksadı mubah ise, kahveyi içmesi de
helaldir. Maksadı mekruh ise kahvenyi içmesi de mekruhtur. Maksadı haram ise kahveyi içmesi de haramdır. Tütün yani sigara ise, onun içinde
nikotin mikrobu olduğu için ve çeşit çeşit hastalığı meydana getirdiği için ve bütün vücuda zarar verdiği için mürüvvet sahibi kişilere bu sigarayı
bırakmak gerekir.
"Şarap içirilen bir hayvan sonra kesilmiş olsa, şayet içirildiği saatte kesilmiş ise kerahetsiz olarak yenmesi helaldir. Zira şarab daha bağırsak-
larındadır. Yıkanarak temizlenebilir. Eğer üzerinden bir gün veya daha fazla bir süre geçmişse, hanefilere göre kerahetle birlikte yenmesi helal olur.
Zira şarabın damar ve sinirlere dağılmış olması muhtemeldir. Şarap içine düşen buğday sonra tadı ve kokusu kalmayacak derecede yıkansa yenmesi
helaldir. Eğer aksi olsa aksı olur. Bir kimse su ile karışık şarab içse bakılır. Eğer çoğu şarap ise had vurulur. Eğer çoğu şarabın tad ve kokusunu
giderecek şekilde sudan ibaret ise had vurulmaz. Fakat içmesi haramdır. Bir şahsın üzerinde birden fazla had cezası birikirse bu hadler ya yalnız
yüce Allah'a aid olan haklardır veya yalnız kullara aid olan haklardır veyahut da hem yüce Allah'ın hem de kulların haklarıdır. Birinci kısım had
cezalan ikiye ayrılır:
1. Arasında öldürülme cezası vermeyi gerektiren hallerde, mesela: Bir şahsın hem hırsızlık yapmış hem de muhsen olduğu halde zina etmiş yahut
hem şarap içmiş hem de yol keserek adam öldürmüştür: Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre hadler tedahül eder. (teke indirilir) Suçlu şahıs



öldürülür. Öbür hadler düşer. Zira İbni Mesud:
"Biri öldürme olan iki had cezası bir araya gelince, öldürme cezası ötekini kuşatır." buyurmuştur.
İbrahim en-Nehei diyor ki: "Onun Öldürülmesi yeterlidir. Zira bunlar yüce Allah'a ait suçtan vazgeçirmek amacıyla vaz olmuş halis hadlerdir. Kişi
öldürülecek olduğuna göre Öyle bir maksad gözetme gereği yoktur." İmam Şafiiye göre ise bütün hadler tam olarak uygulanır. Zira kısas olarak
elin kesilmesi durumunda olduğu gibi öldürülme cezası olmaksızın i-cap eden ceza, öldürülme cezası ile beraber de icap eder. Bunlar bir takım
sebeplerle icap etmiş olan hadlerdir. Tedahül etmezler.
2. Arasında öldürülme cezası bulunmayanlar. Örneği: Bir şahıs hırsızlık yapsa, zina etse, şarab içse hadlar tedahül etmez. Hepsi de tam olarak
yerine getirilir. Bu hususta fakihler arasında ihtilaf yoktur. Şafii ve Hanbelilere göre en hafif olan cezasının uygulanmasından başlanır. Önce şarab
haddi, sonra zina haddi, sonra hırsızlık haddi sebebiyle gereken el kesme haddi tatbik edilir. Hırsızlıktan dolayı gereken el kesme cezası ile y-ol
kesme sebebiyle gereken el kesme haddi birleşir. Tedahül eder. Zira kesilecek yer (el) birdir. İkinci kısım hadler, kullara ait bir hak olan kısas ile
kazf haddi (cumhura göre) cezalarıdır. Hanefilere göre kazf haddinde yüce Allah'ın hakkı da vardır ve kul hakkı da vardır. Fakat yüce Allah'ın hakkı
ağırlık basar, onun için onlara göre kazf haddi birinci kısma girer. Aynı zamanda kul hakkına da şamil olduğundan diğer hadlerden önce
uygulanmaya konur. Şafii ve Hanbelilere göre bütün hadler en hafifinden başlanarak tam olarak tatbik edilir. Önce kazf haddi vurulur. Sonra el
kesilir, sonra da ölüm cezası uygulanır. Zira bunlar kulların haklarıdır. Tahsil edilme imkanı olduğuna göre diğer kul hakları gibi tam olarak alınır.
Öldürme cezasından aşağı derecede bulunanlar kula ait bir haktır. Öldürülme cezası sebebiyle sakıt olmaz. Hanefiler ise yukarıda geçen İbni Me-
sud'un sözünü delil göstererek ve Allah Teala'ya ait halis haklara kıyas ederek daha aşağı derecedeki cezalann öldürme cezası dahil olacağım,
öldürme cezasının hepsinin yerine geçeceğini söylemişlerdir. Üçüncü kısım hadler ise Allah Teala'nın hakkı olan ile kullara aid hak olan hadlerin
bir araya geldiği hallerdir ki üç çeşittir:
1. Arasında öldürme cezası bulunmayan hadler. Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre hepsi tamamen uygulanır. Malikilere göre ise şarap içme haddi ile
kazf haddi birleşir. Zira her iki cezadan da amaç iftiraya engel olmaktır.
2. Arasında öldürülme cezası bulunanlar. Cumhura göre Allah Teala'ya aid olan hadler de öldürülme cezasına dahil sayılır. Ama kul hakkı olanlar
tamamen uygulanır. îmam Şafii'ye göre bütün haklar tam olarak uygulanır. Zira her birinin ayrı sebebi vardır. Cezalan birbirine giremez.
3. İki hakkın tek bir yerde bir araya gelmesi. Birisi Allah Teala'ya diğeri kula aid olan örneği: Kısas ile zinadan dolayı recm etme cezası gibi iki hak
bir araya gelse ulemaya göre kısas önce uygulanır. Zira kul hakkı daha kesinlik kazanmıştır. O yerine getirilince zaten Allah Teala'ya aid hak da
gerçekleşmiş olmaktadır. Affedilmeyen günah var mıdır? İslam kul hakkını bütün hakların üstünde tutmuş, böylece insan haklarını saygı değer bir
düzeye çıkarmıştır. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor:
"Canımı kudret elinde tutan Allah'a and olsun ki: Bir adam Allah yolunda öldürülse, sonra dirilirse, sonra tekrar öldürülse ve yine dirilse ve sonra

yine öldürülse, üzerinde de borç bulunsa, borcu ödenmedikçe cennete giremez.
[149]

Borçlu ölen adam için şöyle buyurdu: "Doğrusu arkadaşın cennet kapısında, üzerindeki borçtan dolayı tutuklandı. İsterseniz onu kurtarın, isterseniz
onu ilahı azaba teslim ediniz" (Salih hadisler) Her bir kesin var bir keşi, 'Ben bi kesin yok kimsesi.' Ben bi kesin sen ol keşi' Ey kimsesizler
kimsesi, Tövbe sebebiyle hadlerin düşürülmesi yol keşi hariç şarap içmiş, zina yapmış, hırsızlık yapmış olan günahkarlar tövbe etse. Hanefi, Maliki

ve azhar olan Şafii kavline göre cezalan sakit olmaz. 
[150]

İsterse hakime baş vurmadan önce olsun ister sonra olsun fark yoktur. Zira Rasûlü Kibriya (s.a.v.} yanma gelip zina ettiğini ikrar eden Ma-iz'den
had cezasını sakıt etmemiştir. Maiz'in günahına tövbe ederek gelmiş olduğunda şüphe yoktur. Diğer hadlerde de hüküm böyledir. Zira hiçbir delil
yoktur. Kasani, şöyle diyor: Adi hırsızlık suçunu bundan istisna ederek hırsız, hakim tarafından yargılanmadan önce tövbe ederse, çaldığı malı
sahibine iade etmek şartıyla cezası olur. İbni Abidin ise şöyle diyor: Hakime intikal etmeden önce tövbe sebebiyle had sakıt olur. Suçu işlemeden
önce ya sonra olsun, yol kesiciler hakkında da durum aynıdır. İmam Ah-med azhar kavline göre şöyle demiştir: Zaman geçme şartı olmaksızın
tövbe suçludan haddi sakıt eder.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Günahtan tövbe eden kimse günahı olmayan gibidir." 'Tövbe önceki olan günahlan silip atar" bir de haddin düşürülmesinde tövbeye teşvik vardır.
Fakat kul hakkı olduğu için kazf haddinde bu söz konusu değildir. Şu halde bazılarının iddia ettiği gibi tövbenin dünyada had cezasını dü‐
şürmeyeceğine dair bir icma yoktur. Hırba (yol kesme) haddi ise yol kesiciler, ele geçirilmelerinden önce tövbe ederlerse, onlardan haddin
düşeceği hususunda ulama arasında ihtilaf yoktur.
Zira yüce Allah yol kesiciler hakkında şöyle buyurmaktadır:
Kendilerini ele geçirmeden önce tövbe edenler bundan hariçtir. Biliniz ki Allah çok yargılayıcı ve çok merhametlidir."
îmam Şafii dünyada hadler uygulanmışsa, ahirette tekrar ceza verilmeyeceği görüşündedir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz:
Allah Teala kulu üzerine ahirette iki de defa ceza vermekten daha adildir. (İki defa ceza vermez.) "Hadler sahipleri için keffarettir." buyurmuştur.
Başka bir hadisi şerifinde de şöyledir:
Her hangi bir kul Allah'ın yasak ettiklerinden bir şey işler ve kendisine had cezası uygulanırsa, o ceza o günaha keffaret olur. İmam Ahmed,
Tirmizi, İbn Mace ve Hakim Ali'den nakl etmişlerdir. Cumhura göre kazf sebebiyle kendisine had vurulmuş şahıs tövbe edecek olursa şahitliği
kabul edilir. Kazifın tövbesi şöyledir: Söylediğime pişman oldum, ondan döndüm. Bir daha aynısını yapmam" demesi gerekir. İmam Şafii'nin
tövbe Şer'i bir hükmü, had vurulmuş şahsın tövbe ettiği zaman şahidliğinin kabul edileceği hükmünü bağlaması sebebiyledir. Hakimin kazıfın
tövbesini bilmesi gerekir ki, şahidliğini kabul edebilsin. İmam Şafii'nin tövbe kalbe aid bir amel olduğu halde kazifln tövbeyi dili ile söylemesini
şart olarak kabul etmiştir. Bir de tövbeyi şu şekilde söylemesi gerekir: Söylediğime pişman oldum ondan döndüm. Bir daha aynısını yapmam "yalan
söyledim" ifadesini kullanmamalıdır. Çünkü doğru söylemiş de olabilir. Onun için "yalan söyledim" sözü yalan olur. Yalan söylemek günahtır. Bir
günahı işlemek de diğer bir günahtan tövbe etmek yerine geçmez. Kazifın had vurulmasıyla yine tövbe etmek şartıyla şahadeti kabul olur. Tövbe
kısas ve diyeti düşürür mü? Öldürme olayı sabit olduktan sonra katil hakkında ya kısas ya da diyet cezası icap eder. Kısas cezası, öldürülen kişinin
velileri diyet karşılığı veya hiçbir şey almaksızın affetmeleri halinde sakit olur. Şu halde öldürülenin velilerine ait şahsi bir hak ile ilgili olduğu için
kısas veya diyet tövbe sebebiyle sakıt olmaz. Buna göre katilin tövbesi, kısas için kendisini teslim etmedikçe, affedilmesi yahut hata yoluyla



Öldürülmesi durumunda da diyeti ödemedikçe geçerli olmaz. Katilin tövbesi yalnız istiğfar etmek ve pişman olmakla sahih olmaz. Zira aynı
zamanda öldürülenin velilerini hoşnut etmesine bağlıdır. Eğer öldürme olayı kasten olmuşsa katilin, kısas yapılmak üzere kendisini öldürülenin
velilerine teslim etmesi gerekir. Onlar isterlerse katili öldürürler veya bir şey almadan affederler. Eğer affedecek olurlarsa katilin tevbesi yeterlidir.
Af sebebiyle dünyada başka bir cezadan kurtulmuş olur. Fakat katil kıyamet günüde hesaba çekilecektir, Katilin günaha sürüklenmesi sebebiyle

kendi aleyhine işlediği zulüm ise tövbe ile sakıt olur. 
[151]

İmam Nevevi ve bir çok alime göre şeriatın zahiri delilleri tevbe etmek şartıyla ahirette katile ceza verilmeyeceği yönündedir. Nitekim çeşitli
hadis'i şerifler bunu te'yid etmektedir. Bu hadislerin en meşhuru Buhârî ve Müslim de zikredilen geçmiş devirlerde yüz kişi öldürmüş bir katilin
tövbesi ve Allah Tealanın onun tövbesini kabul etmesiyle ilgili hadis-i şerifidir. Tazirlerin tövbe sebebi ile düşürülmesi: Tazir islami ölçülere göre
kötü görülen bir şeyi işleyen veya bir sözle, bir fiil ya da işaret ile başkasına eziyet eden kimseye verilecek cezadır. Tazir cezası, bazen Allah
Teala'nm bazen kulun, bazen de her ikisi arasında ortak olmakla beraber bir tarafa daha ağır basan bir hakkın ihlalinden dolayı verilir. Eğer tazir
sövme, kötü söz sarf etme, haksız yere vurma, dövme, sahtekarlık yapma, yalancı şahitlikte bulunma gibi şahsen dava etmeye bağlı olan insana ait
halis bir hak ise tövbe ile de hakimin affetmesi ile sakıt olmaz: Ancak hakkına tecavüz edilmiş kişinin affı ile sakıt olur. Tazir, eğer ramazan ayında
özürsüz yere kasten oruç bozma, namazı terk etme, açıkça faiz yeme, içkili sofralara, fısk ve günah işlenen toplantılara katılma gibi Allah Teala'ya
ait halis haklar hususunda olursa, yahut yabancı bir kadınla cinsi ilişkiden başka öpme, kucaklama, onunla yalnız kalma gibi Allah hakkının daha
ağırlıklı bulunduğu hususlarla ilgili ise hakimin affı sebebiyle sakıt olduğu gibi tövbe ile de sakıt olur. Bu tafsilat gerçekte Hanefiler ile Şafıilerin
görüşüdür. Fakat bazı fakihlerden bir takım görüşler nakl edilmiştir. Bunlar genel olarak tazirin mutlak olarak yalnız tövbe ile sakıt olacağını
fakihlerin ittifakı ile sabittir. Karafı: Tazir tövbe sebebiyle sakıt olur. Her halde bu görüşlerden amaç Allah Tealaya ait olan farz hükmündeki
tazirdir. Kul hakkı ise ancak ve ancak sahibinin hoş görüsü veya affetmesiyle sakıt olur. Kul hakkı sahiplerine ödemediği takdirde tövbe ile sakıt

olmaz. Aynı şekilde yüce Allah'ın affı da ancak hak sahibinin affetmesi veya hakkı sakıt etmesi ile sahih etmesi ile sahih olur. 
[152]

Hadlerin meşru kılmışmdaki esas maksad, yer yüzününde fesad çıkmaması için, ferd ve toplumlara zarar verilmemesi için dini yasakları

işlemelerinin ve emirleri terk etmelerinin önüne geçmektir. 
[153]

Hanefilere göre had ve tazir cezaları cehri suç işlenmesini önlemeye yönelik olarak konulmuştur. Gaye günahkar ve isyancıları evlilik ilişkilerini
bozmaktan, neseblerin karışıp kayb olmasından, ırz, akıl, can ve malı itlaf etmekten alıkoymaktır. Ahirette günahtan temizlenmesi ise ancak
suçlunun günahkann tövbe etmesi ile mümkün olur. Hanefileri bu inanca götüren delilleri, günah işleyenin cehennemde cezalandırılmaya müstehak
olduğunu gösteren ayet'i kerimelerdeki genel manadır.

Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi kalıcı olmak üzere cehennemdir.
[154]

 ayeti ile yol kesiciler hakkında bildiğimiz cezaları

belirtildikten sonra: "Bu onların dünyada uğrayacakları rüsvalık ve rezilliktir. Ahirette ise onlara (bakacak) pek büyük bir azap vardır. 
[155]

İlavesi bulunan ayetler bu kabildendir: Yani yüce Allah Hazretleri onlara hem dünyada, hem de ahirette ceza verileceğini haber vermekte sadece

tövbe eden kişiden ahiretteki cezanın düşeceğini bildirmektedir. 
[156]

Alimlerin çoğuna göre şer'i cezalann aslı dünyada suçun önüne geçmek için konulmuşsa da fakat dünyada cezasını bir müslüman hakkında ahirette
görmesi gereken cezayı telafi edip onun yerine de geçmiş olmaktadır. Kafir hakkında ise zecri Özelliğini korumaktadır. Bir müslümana dünyada
ceza uygulanırsa, bu onu ahiret azabından kurtarmaktadır. Şu halde Şer'i cezalardan iki türlü fayda sağlanmış olmaktadır. Zira Rasûlü (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
Allah Teala kuluna ikinci bir defa ahirette azap etmekten daha adildir. (Bu onun adaletine uygun düşmez)" hadisi de buna delildir. Hadisin başka
bir rivayeti: "Bir günahı işleyip de cezasını dünyada çeken kişi ahirette tekrar o sebepten cezalandınlamaz.
Ubade b. es-Samit şöyle diyor: "Rasûlullah (s.a.v.) ile birlikte bir mecliste idim. Rasûl-ı Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah'a hiç bir şeyi ortak
koşmamanız, hırsızlık yapmamanız, haklı bir sebep dışında kimseyi öldürmemeniz şartıyla biat edersiniz de sizden kim bu biatına sadık kalır ve
vefa gösterirse, onun sevabını vermek Allah Tealaya kalmıştır. Kim de bu sayılan şeylerden birini işler ve cezasını çekerse, o ceza kendisi için ke-
ffaret olur. Her kim de bu günahlardan birini yapar ve yüce Allah'da onun suçunu bağışlar. İsterse azab eder. Bir rivayette şu ziyade vardır: Biz de

bunun üzerinde kendisine biat ettik, söz verdik. 
[157]

Şeriatta zevacir (önleyici cezalar) ile cevabir (noksanlan tamamlayıcı, telafi edici) cezalann kaidesi nedir? Cevabir (telafi için) olanlar kaçınlmış
menfaatlan çekmek, zevacir (suçu önlemek için) olanlar ise fesad ve günaha engel olmak için meşru kılınmıştır. Cevabir'den amaç yüce Allah'ın ve
kulların haklanna aid olup kaçınlmış bir takım menfaatleri telafi etmektir. Telafi mecburiyetinde kalan kişinin günahkar olması şartı yoktur. Zevacir
ile cevabir arasında dört yönden fark vardır:
1. Zevacir cezalar, meydana gelmesi muhtemel olan fesadın önüne geçmek için, cevabir türünden olan cezalar ise kaçınlmış bir takım menfaatleri
telafi etmek için meşru kılınmıştır.
2. Zevacir türü cezalann çoğu suçtan alıkoymak, niyetli olanları vazgeçirmek amacıyla günahkar ve suçlular hakkında kararlaştınlmıştır. Bazen
orada bir isyan veya suç olmadan da böyle cezalar konmuş olabilir. Nitekim çocuklar, deliler hakkında konmuş bazı zecri cezalar vardır ki, onların
bir suçu dolayısıyla değil verebilecekleri zaran önlemek ve onlan İslah etmek için meşru kılınmıştır. İsyancılarla savaşta müslümanlann birliğinin
bozulmasını önlemek için yapılır. Halbuki bir tevile (kendilerince haklı bir yoruma) dayanarak isyan eden isyancılar bu sebeple günahkar kabul
edilmemektedirler. Telafi türünden olan (cevabir) cezalann çoğu ise hata yoluyla kasten, bilerek bilmeyerek, unutma ve hatırlama hallerinde bile
meşru kılınması da gösteriyor ki günah ve suçu olmayanlara, deli ve çocuklara da verilebilmektedir. Suçu önlemek için verilen cezalann (zevacir)
çoğu, suç işlemesine engel olmak için isyan eden, kabahat İşleyenlere verilmektedir.
3. Zevacir türünden cezalann çoğu ya miktan belirli bir had ya da belirli bir miktan olmayan tazir şeklindedir ve cezaya uğrayanlar tarafından değil
hakim tarafından uygulanır. Telafi kabilinden olan {cevabir) cezalar ise bu cezaya uğrayan kişi tarafından yerine getirilir. Bazı kefaretlerin zevacir
mi yoksa cevabir mi olduğu hususunda ihtilaf vardır. Zira mal ve benzeri ödemeler gerekmesi itibariyle bu çeşit keffaretlerde bazı zor taraflar



bulunmaktadır. Zevacire benzetmektedir. Öte yandan niyetsiz sahih olmayan bir takım ibadetler şeklinde yerine getirildiğinden cevabire
benzemektedir. Zira Allah'a yaklaşma zecri ceza ile olmaz. Had ve tazirler, Allah'a daha yakın olma gayesiyle yapılan ibadet türlerinden değildir.
Zira kendilerine zecri ceza uygulanınca yapılmamaktadır. Netice olarak bu keffaretler, ancak niyet ile sahih olabilen ibadet ve taatlerden oldukları
için ibadetlerdeki noksanları tamamlayıcı, telafi edici mahiyette bir ceza olarak gözükmektedir.
4. Telafi edici türden cezalar (cevabir) canlar, çeşitli organlar ve organların sağladığı menfaatler, yaralamalar, ibadetler, mallar ve menfaatlerden
dolayı gerekebilir. Zevacir ise böyle değildir. Sadece cinayetlerde ve aksine yapılan işlerde söz konusudur. Malikilerden İbni Rüşd'ün Bidaye-tü'1-

Müctehid'inde şöyle denilmektedir: 
[158]

Hakkında had bulunan cinayetlerin sayısı beştir:
1. Ferce yani cinsi uzva karşı işlenen cinayet (suç), ona da zina ve fuhuş denir.
2. Mallara karşı işlenen cinayetler. Bunlann herhangi bir tevile (yorum) dayanmaksızın savaş açmak şeklinde olanına hirabe (yol kesme), bir tevile
dayanarak yapılanına bağy (isyan etme) adı verilir. Saklandığı yerden gizlice malın alınması şeklinde olan cinayete hırsızlık (sirkat) bir makam ve
güç kullanılarak alınması suretindekine gasp denir.
3. Vücud, can ve organlara yönelik işlenen cinayetler, bunlara öldürme ve yaralama denir.
4. Namusa karşı işlenen cinayetin adı kazftır.
5. Haddi aşarak şeriatın haram kıldığı içecek ve yiyeceklerin mubah kabul edilmesine yönelik işlenen cinayetler. Bunlardan yalnız hamr (şarap)
içmek işle ilgili olarak şeriatımızda hadd bulunmaktadır ki bu had üzerinde şeriatın sahibi olan Cenab-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimizden sonra
ittifak meydana gelmiştir. Sözü geçen hususlara dair telafi edici cezalardan ibadetler ile ilgili olanlar şunlardır: Abdest yerine teyemmüm etmek,
sehiv secdesi, nafile namaz kılan kimsenin kıbleye dönemediği takdirde yolculuk yaptığı yöne dönerek kılması korku namaz kılan kişinin zaruret
gereği düşmanın bulunduğu tarafa yönelmesi, çok yaşlı olan kişinin tutamadığı oruç yerine bir miktar yiyeceği fidye olarak vermesi, hac ve umrede
işlenen yasaklardan dolayı oruç, yemek yedirmek, kurban kesmek gibi cezalar ile noksanları tamamlamak. Görülüyor ki, namaz ancak bedeni bir
amel ile, mallar ancak mali bir şekilde, hac ve umre ise bazen oruç gibi bedeni bir amel ile, bazen de kurban ve yemek yedirmek gibi mali bir
ödeme ile telafi edilmektedir. Oruç da üzerinde oruç borcu bulunduğu halde ölen kimsenin durumunda olduğu gibi, bazen benzeri bir oruç ile, bazen
de çok yaşlı kimsenin fidye ödemesi gibi mali bir ceza ile telafi olunur. Malların telafisi hususunda asıl olan mümkün olsa malın kendisini sahibine
geri vermektir. Malı bütün nitelikleri ile tamamen geri veren onun sorumluluğundan kurtulur. Zira nitelikler misli mallardan değildir.
Menfaatler ise iki türlüdür: Birisi, eğlence yerlerinden sağlanan menfaatler, haram olan cinsi ilişki, dokunmak, ellemek, öpmek, kucaklaşmak gibi
haram menfaatlerdir. Hakir ve adi olduğundan dolayı nasıl necis, pis şeyler telafi edilmiyorsa bunlarda hakir ve değersiz olduğu için telafi edilmez.
İkinci mubah ve kıymet bilebilen türden olan menfaatlar, fasit ve sahih akitlerde ki, gasıp gibi haksız yere eline geçirmiş kişinin yanında telef olan
menfaatlerde telafi gerekir. Zira seran bunlar birer kıymete sahip olup mal mertebesinde bulunmaktadır. Telafinin kiraya vermek gibi akitler yoluyla
yahut telef ve itlaf etmek gibi sahibinin ondan istifadesini engellemek yoluyla olması arasında bir fark yoktur. Zira bütün mallarda en belirgin a-
maç menfaatlerdir. Kim bir köyü veya bir evi gasb ederse, gasb süresince menfaate verildiği bütün zararı tazmin eder. Hanefilere göre gasb edilen
şeyin menfaatleri tazmin ettirilmez. Ancak son devir Hanefi alimlerine göre yetime ve vakfa aid mal ile gelirinden yararlanmak üzere
hazırlananlann sağladığı faydalan ile yaralamalardan ötürü şeriatın tadir ettiği diyetler, kefaretler, hakim tarafından miktan tesbit edilen yaralama
tazminatları telafi türünden birer cezadır. Şeriatın kısas, dövme, haps etme, tedib etme türünden koyduğu cezalar ise zevacir (suçu önlemeye yönelik
konmuş ce-zala) dır. Suçu örtme prensibi, hadler hususunda şefaatçilik yapmak. Dava hakim önüne götürülmeden önce had cezasını gerektiren bir
günah işleyenin kabahatim mutlak olarak örtmek, kapama müstehabtır. Zira Ra-sûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kim bir müslümanın ayıbını örterse yüce Allah da onun dünyada ve ahirette kabahatini örter. Başka bir rivayete göre şöyledir: "Kim bilir bir
müslüman kardeşinin avretini (ayıp kusurunu) örterse yüce Allah da, kıyamet gününde onun avretini örter. Kim de bir kardeşin avretini açarsa

Allah da onun avretini ortaya çıkanr. Hatta evinin içinde bile onu rezil rüsvay eder. 
[159]

Dava hakim önüne geldikten sonra yüce Allah koyduğu had cezaları hakkında şefaatçilik etmek (aff edilmesi için aracılıkta bulunmak) ve şefaati
kabul etmek haramdır. Fakat durum hakime ulaşmadan önce caizdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Bir kimsenin yaptığı şefaatçilik yüce Allah'ın hadlerinden bir hadd tatbikine engel olursa o kişi Allah Teala'ya onun işi hususunda karşı gelmiş
olur."
Yeryüzünde icra ve tatbik edilen bir had, yeryüzündekiler hakkında kırk sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır." buyurmuştur. Hz. Peygamber
(s.a.v.) herhangi bir had hakkında şeffafçılık yapmayı hoş görmemiştir ve onu yasaklamıştır.
 

YETMİŞ ALTINCI BÖLÜM
 

SİRKAT HADDİ
 

(HIRSIZLIK)
 
Şirketin tarifi: Şirket, başkasının malını gizli kapalı bir şekilde almaktır. Gizlice yapıldığında söylenen kulak hırsızlığı, kaçamak bakış da bu mana
ile ilgilidir.
Hırsızlığın ıstılahı manası ise başkasının malını korunduğu yerden belli şartlar dahilinde gizlice alıp zulmetmekdir. Tarifte geçen gizlice almak
ibaresi gasbı hırsızlık tarifinin dışında bırakır. Zira gasıb başkasının malını gizlice değil açıktan alır. Bu sebeple gasıba hırsız denilmez. Gasbın
cezası da hırsızın cezasından farklıdır. Tarifte geçen başkasının malı ibaresi de kefen soyucularını, hırsızlık tarafından dışanda bırakır; şu halde
kefen soyucuları da hırsız sayılmaz. Zira ne kadar ölü muhterem ise ona saldırmak yasak olsa da o, kefenin sahibi sayılmaz. Fakat kabir bir evin
içindeyse veya bir imarethanenin kenarında bulunan bir mezarlıkta ise, orada bulunan mezarı açıp kefenini alan kişi hırsız sayılır ve ona hırsızlığın
cezası tatbik edilir. Gizliliğin vakti, eğer hırsızlık gündüz ise, çalman şeyin alınmasının başı ve sonu itibariyle göz önünde alınır. Gündüz, yatsı



vaktine kadar uzanır. Eğer hırsızlık gece ise gizlilik sadece almanın başlangıcı itibariyle göz önünde bulundurulur. Hatta hırsız bir eve geceleyin
gizlice girse sonra da malı açıktan alsa, mal sahibiyle mücadeleden sonra bile is-tihsan delili gereği ile kesilir. Gizlilik hususunda, hırsızın ev
sahibinin kendisini bilmediği yolundaki iddiası mı yoksa ev sahibi bile olsa onlardan birinin iddiası mı muteber olur. Bu noktada Hanefiler arasında
farklı görüşler vardır. Bu farklılık, hırsızın ev sahibinin kendisini -bilmediği halde-bildiğini zannetmesi durumunda ortaya çıkar. Ev sahibinin
iddiasına göre gizlilik söz konusudur. Hırsızın iddiasına göre değildir. İmam Zeylai'ye göre bu hırsızın eli kesilmez. Zira hırsızlığın şartı hırsızın
iddiasına göre gizlilik hali bulunmasıdır. Velhasıl onlardan birisinin gizlilik bulunduğunu belirtmesiyle yetinilerek hırsızın eli kesilir. Her ikisinin,

durumu bilmemesi halinde de hüküm aynıdır. Her ikisi de beraberce alma işini bilseler el kesme hükmü verilmez. 
[160]

Bütün fakihler alıp kaçma, kendisine emanet edilen mala hıyanet etme yan kesicilik, yağmacılık, gasb gibi şeylerden dolayı el kesme cezasının
olmadığı görüşünde ittifak etmişlerdir. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Hıyanet eden çapulcu ve ihtilas eden kimselere el kesme cezası yoktur. Çok kuvvetli bir hadistir. Zira İmam Ahmed, dört sünen sahibi ve İbni
Hibban tarafından rivayet edilmiştir. Tirmizi sahih olarak kabul etmiştir. Hıyanet etmek, aldığı ödünç veya emanet malı sahibine iade etmemektir.

Çapulculukla, açıktan açığa başkasının malını zorbalıkla almak kasd edilmektedir. 
[161]

İhtilas ise, ani bir hareketle bir şeyi açıktan kapıp götürmektir. Muhtelis ise alıp kaçma maksadını güder. Müntehib: Baskın yapan ve yağmalanan
kişiye denir. Kelimenin aslı nehbe, baskın yapmak, soymak manasına gelir. Burada ise galebe ve zorbalıkla almak kasd edilmektedir. Hanblilere
göre de nisab miktarına ulaşan bir ariyeti aldığını inkar edenin eli kesilir. Emaneti inkar edenin eli kesilmez. Cumhura göre ise ariyeti de, vediayı da
inkar edenin eli kesilmez. Eli kesilen hırsız ile muhtelis, müntehain  easıp gibi eli kesilmeyenler arasında fark şudur: Hırsızdan kocok zordur ve
mümkün olmaz. Hırsız evlerin duvarlarını deler. fazaları açar. Kilidi kırar, mal ve eşya sahibinin hırsızın yaptığı fıilerobundan korunması mümkün
olmaz. Eğer el kesme cezası konmamış İdi insanlar birbirlerinin malını çalar her tarafı zarar kaplar, hırsızlar
iJbivle şiddetli bir bela baş gösterirdi. Muhtelis (yan kesici) müntehib, f in^asb ise bunlar insanlann gözü önünde açıktan malı alır. insanların v! ise
engel olup mazlumun hakkını kurtarmaları veya hakimin huzurunda mal sahibi lehine şahidlik yapmaları mümkündür. Hırsızın cezası: Hır-iık
«slecek şartlar'dahilinde hakimin huzurunda sabit olduğu zaman, ceza etmek farz olur. Bu ceza ise sağ eli mafsaldan kesmektir. Hırsızın elinin

kesileceğinin delili şu ayettir:
[162]

İşlediklerinin cezası ve Allah tarafından onlara bir tenkil (ibret) olarak hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının elini kesin. Allah hükmünde

galip ve hakimdir. 
[163]

Bir de hırsızın elinin kesileceğine delalet eden bir çok hadis bulunmaktadır. Onlardan bazılarını zikredelim:
Amr b. Suayb şöyle rivayet ediyor: "Rasulullah'a bir hırsız getirildi. Peygamber (s.a.v.) onun elini mafsaldan gesti.
Hz. Aişe (r.anha) şöyle rivayet ediyor: "Kureyşin mahsun soyundan olup da hırsızlık yapmış bulunan bir kadının durumu Kureyşe hayli endişe
vermişti. Onlar, kadının affedilmesi hususunda Rasulullah ile kim konuşabilir? Dediler. Aralarında konuştuktan sonra Rasulullah'm dostu
Usame'den başkasının cesaret edip de ona bu meseleyi arz edemeyeceğine karar verdiler.Usame elçi olarak Hz.Peygamber'in yanına gönderildi.
Usa-me bu hususta Peygamber ile konuşmaya başlayınca Rasulullah şöyle buyurdu: -Allah'ın tayin ettiği cezalardan biri hususunda şefaat mi
ediyorsun? Sonra bir hutbe irad ederek şöyle devam etti:
Ey insanlar! Sizden evvel ki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. Onlar aralarında şerefli bir kimse hısızlık yaptığı zaman onu bırakırlardı da zayıf
olan kişi hırsızlık yaptığında ise ona (el kesme) cezasını tatbik ederlerdi. Allah'a ederim eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı,

muhakkak onun elini de keserdim. Sonra hırsızlık eden o kadınla ilgili emrini verdi de kadının eli kesildi. 
[164]

El kesme ile mali tazminat cezası beraberce verilebilir mi? Bu hususta fakihlerin ihtilafı vardır. Hanefılere göre: Çalman mal telef olmuşsa hırsız
hakkında tazminat ile el kesme cezası birleştirilmez. Malı çalman eğer mali tazminat tarafını isterse dava da daha hakime intikal etmemiş ise o
zaman hırsızın eli kesilmez. Eğer elinin kesilmesini tercih ederse o zaman hakkım alır. Tazminat yoktur. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
"Eli kesilen hırsıza ayrıca mali ceza gerekmez." Şafii ve Hanbelilere göre: El kesme ve mali tazminat cezalan birleştirilir. Hırsız, çalınan şey
duruyorsa aynısını, telef olduysa bedelim sahibine geri verir. Zira burada iki hak vardır. Birincisi Allah'ın hakkıdır ki o el, kesmektir. İkincisi ise
hadis sabit olmadığına göre, bir de damam ve kesmenin sebepleri ayn olduğuna göre, Şafii ve Hanbelilerin görüşleri daha zahir ve racıhtır.
Fakihler, hırsızın eli kesildiğinde malın eğer duruyorsa sahibine geri verileceğinde, ittifak halindedirler. Fakihler, ilk hırsızlığında hırsızın sağ
elinin, ikinci kere hırsızlık yaptığında sol ayağının kesileceği hususunda ittifak etmişlerdir. Üçüncü hırsızlığında sol elinin, dördüncü defasında
sağ ayağının kesilmesi hakkında ise ihtilaf etmişlerdir. Hanefi ve Hanbelilere göre sağ el ve sol ayaktan sonra asla başka bir organ kesilmez. Fakat
çalınan malın tazminatı verilir. Aynı zamanda da hırsıza tazir cezası verilir. Tevbe edinceye kadar habs olunur. Rivayet olunduğuna göre Hz. Ali
(r.a.) Efendimize bir hırsız getirilmiş o da sağ elini kestirmiş, ikinci defa hırsızlık yaptığında ayağını kestirmiş, üçüncü kere yine aynı suçu isleyip
getirilince şöyle buyurmuştur: "Artık kesmem, diğer elini de kesersem ne ile yiyip ne ile silecek? Öteki ayağını da kesersem ne ile yürüyecek?"

Ben Allah Teala'dan haya ederim?  
[165]

Hırsıza bir tahta parçasıyla vurarak onu haps ettirmiştir. Aynı uygulama Hz. Ömer (r.a.) Efendimiz de, nakl edilmiştir." 
[166]

Malikiler ile Şafıilere göre üçüncü kere çaldığında hırsızın sol eli, dördüncü defa çaldığında ise sağ ayağı kesilir ve tazir cezası verilir. 
[167]

Öbür el ve ayağın da kesileceği hakkındaki delil Ebu Hüreyre'den gelen şu rivayettir: "Rasulullah (s.a.v.) hırsız hakkında şöyle buyurdu:
Her kim hırsızlık yaparsa onun elini kesiniz. İkinci kez hırsızlık ederse onun (sol) ayağını kesiniz. Üçüncü kez hırsızlık yaparsa onun (sol) elini

kesiniz. Dördüncü kez hırsızlık yaparsa onun (sağ) ayağını kesiniz. 
[168]

Bu hususta sahih bir hadis sabit olmadığına göre zamanımızda hakimin Hanefi ve Hanbelilerin görüşüyle hüküm vermesinde bir sakınca yoktur.
Cumhura göre elin kesileceği kısım bilekten kesilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) hırsızın bilek ekleminden elinin kesilmesini emr etmiştir. Ayağın



kesileceği kısım ise cumhura göre ayak ekleminden kesilir. Beyha-ki Hz. Ali (r.a.)'den sadece ayağın küçük parmağının kesileceği, üzerine

basabilmesi için topuk kısmının bırakılacağını rivayet etmiştir. 
[169]

Sünnet olan kesilen organın bir süre hırsızın boynuna aşılmasıdır. Kesilen yer dağlanır."
Ebu Hureyre (r.a.)'nin rivayetine göre: Rasûlullah (s.a.v.)'a bir hırsız getirildiğinde şöyle buyurdu: "Onu götürün, elini kesip dağlayın. Sonra bana
getirin." Adam tekrar o'na getirildiğinde: "Allah'a tevbe et" dedi. Adamda "Allah tevbe ettim." Dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) "Allah
Teala tevbeni kabul etsin" buyurdu. "Ağlama (hasm) zeytin yağı iyice kaynatılıp, kesilen kısım ona sokulmak suretiyle yapılır. Böylece damarlar

dağlamış, kan kesilmiş olur. 
[170]

Kesenin ücreti ve dağlamada kullanılan zeytin yağının bedeli de hırsızlık cezasına uğrayandan düşülür. Hırsızlık haddi ittifakla Allah Teala-'nın
halis bir hakkıdır. Sabit olduktan sonra af, sulh ve ibra edilme ihtimali yoktur. Hakim hırsızın elinin kesilmesine emr verdikten sonra malı çalman
şahıs hırsızı affetse, onun bu affı batıldır. Zira af sahibi Allah'dır. Bu onun hakkıdır. Bu hakka karışmaya kimsenin hakkı yoktur. Zira had-lerde sulh

yapılması batıldır.
[171]

Bir şahıs birkaç defa hırsızlık yapsa ve hepsi ya da bir kısmı hakime dava edilip götürülse, bütün çaldıklarının karşılığı olarak tek bir had cezası
verilir. Şu halde bir el kesilir. Zira bir cinsten olan suçlarda zinada olduğu gibi bir had ile yetinilir. Hırsızlık cezasının tabik edilmesinin şartlan:
Her hırsızlık yapanın eli kesilmez. Hırsızlık yapan kişinin kesilmesi için aşağıdaki 8 şartın bulunması lazımdır.
1.  Baliğ olmak, şu halde çocuk hırsızlık yaparsa eli kesilmez. Zira çocuğun mükellef değildir.
2. Akıllı olmak, hırsızlık yapan delinin eli kesilmez. Zira deli mükellef değildir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyuruştur:
Ümmetimde üç kişiden kalemin hükmü kaldırmıştır: Bulûğ çağma varıncaya kadar çocuktan, aklı başına kesilmesi bir cezadır. Ortada bir cinayet
bulunması gerektirir. Halbuki çocuk ve delilin fiili cinayet olarak /asf edilemez. Çocuk ve deli, bir grup akıllı ve baliğ kimseyle hırsızlık işine
satıldıkları takdirde imam Ebu Hanife ve İmam Züfer'e göre onların hepsi-ie de el kesme cezası verilmez. İmam Yusuf a göre; eşyayı kimin
çıkardığı-ıa göre karar verilir. Eğer çocuk ve deli çıkardıysa had hepsine sakıt olur. îğer başkası çıkardı ise onların eli kesilir. Çocuk ve delinin ki
kesilmez.
3. İkrah edilmemesi: Zira zorlanan kişiden işlediği fiilin günahı (cezası) kaldırmıştır.
4. Çalman mal nisab miktarına ulaşmalıdır. Burada nisab miktarı 1 dinarın dörtte biridir. Yani 1 dinarın 1/4'i kıymetinde bir malı, başkasının
kutusundan veya cebinden kasasından çalan kişinin eli kesilir. 1 dinarın 1/4'i 1 miskal veya 3 dirheme eşittir. Hz. Peygamber zamanında 1 dinar, 12
dirheme tekabül ederdi. Bu bakımdan 1 dinarın 1/4'i 3 dirheme eşittir. Bir misal yaklaşık olarak dört gramdır. Binaen aleyh bir gram altın veya
değerinden aşağı olan bir şey çalan kimsenin eli kesilmez. Bir kişi, birisine ait bir çuvalı deler ve içinden bir gram altın değerinde bir şey dökülüp
heder olursa eli kesilir. Bir kişi, birisinin bini yırtar ve ondan bir gram altın düşerse yine eli kesilecektir. Günümüzde değerlerine göre dirhem ve
dinar bu miktarlar da dahi olsa diyet için düşüktür, Bu konuda dinar ve dirhemin o dönemde alım gücü esas alınmalıdır. Bir örnek olarak
Hz.Peygamber döneminde 10 dirhem ile bir koyun alınabilirdi. Hanefilere göre: Hırsızlıkta nisab miktarı bir dinar veya on dirhem ya da bunlardan
birinin kıymeti kadardır.
Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
On dirhemden aşağısında el kesilmez." El, bir dinar veya on dirhem miktarı olan hırsızlıkta kesilir." Başka hadisi şeriflerinde de şöyledir:
Aişe (r.a.); Rasûlullah (s.a.v.) zamanında micen, hacefe yahut türs denilen kalkan bedelinden daha az kiymetindeki eşyada hırsızın eli kesil-
memiştir. Bu kalkan nevilerinin her ikisi de epeyce bir kıymet sahibidir dedi. Hadisdeki micen, hacefe ve türs kelimedir. Kılıç darbelerinden
korunmak da kullanılan kalkan çeşitleridir. Bunların hepsi de kalkan olmakla beraber yapışlarında ve malzemelerinde farklılıklar vardır. Bir dinar
on iki dirhem olduğuna göre dörtte bir dinar üç dirheme eşittir1 demek ki bundan aşağı kıymetdeki bir meta çalan hırsızın eli hukuken kesilmiyor.
Cumhura göre: Hırsızlıkta nisap miktarı, altında çeyrek şer'i dinar, gümüşte üç şer'i halis dirhem bunlara göre dinarın on iki dirhem olduğu
bilinmektedir. Bir dirhem ise 2.975 gramdır. Hanefilere göre ise bir dinar on dirhemdir. Bir miskal veya bir dinar 13/7 dirhem olduğuna göre bir
dinar
4. 45 grama denk olur. Ticari mallar ve hayvanlarda ise o kadar altın veya gümüşün kıymetidir. Ancak altın ve gümüş dışındaki çalıntıların kıymeti
Maliki ve Hanbelilere göre dirhem ile Şafıilere göre çeyrek dinar ile takdir edilir. Delileri Hz. Peygamber Peygamber (s.a.v.)'in "Çeyrek dinar ve
daha fazla miktarı bulan hırsızlıkta el kesilir" Hadisi ile "Değeri üç dirhem tutan bir kalkan sebebiyle hırsızın elini kestirdiği" rivayetidir: Kalkan o

devirde çeyrek dinar değerinde idi. 
[172]

Çalınan dirhemlerin ister kaliteli olsun ister basılmış olsun, ister olmasın eğer kıymeti, basılmış on dirhem ve daha fazla bir miktara eşit olursa eli

kesilir. 
[173]

5. Çalman mal, hırz-ı misilden çalınmış olmalıdır. Hırz, sözlükte bir şeyin muhafaza edildiği yer demektir. Şer'i manası ise ev dükkan, çadır, şahıs
gibi genel olarak insanların malını korumak için tahsis edilmiş şeylerdir. Dört mezhebe göre: Hırzın tarifi: Malın korunmasının adet olduğu
yerlerdir. Şu hal halde paraların hırz-ı misil'i sandık, kasa ve benzeri yerlerdir. Elbiselerin hırz-ı misil'i kiler ve benzeri yerlerdir. Eğer kişi, hırz-ı
misil sayılmayan bir yerden bir mal çalarsa, onun eli kesilmez. Zira Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Teknenin örtmediği meyve veya keser sebebiyle el kesilmez. Teknede toplandığı zaman el kesme cezası vardır." Diğer bir rivayete "Ağılda veya
teknede toplandığı zaman.." şeklindedir. Başka bir hadis-i şerifte de şöyledir:
Ağıla gelmeden önce başkasının hayvanın çalan kişinin eli kesilmez. Hurma toplanıp da korunma altına alındığında (korunacak bir yere

taşındığında) ondan, bir kalkan kıymetinde çalan kişinin eli kesilir. 
[174]

Keser" hurma ağaçlann içinden çıkan dalı beyaz olan kısım yahut büyük ana tomurcuğun etrafında oluşan tadını hoştisiz bölüm, demektir. Hırzın
şer'i manası ev, dükkan, çadır, şahıs gibi genel olarak insanlann malını korumak için tahsis edilmiş şeylerdir. Hırz iki kısımdır. Birincisi kendi
başına Hırz: Gidilmesi yasak olan, ancak izinle girilebilen evler dükkanlar, çadırlar, hazine dairesi, sandıklar gibi muhafaza amacıyla hazırlanmış



yerlerdir. İkincisi ise başkası yardımıyla hırz sayılıp izinsiz girilebilen, girilmesi yasak olmayan mescitler, yollar, meydanlar gibi muhafaza
gayesiyle hazırlanmış yerlerdir. Birinci kısım kendi başına hırz'dır. İster muhafaza eden bulunsun bulunmasın fark etmez. Kapı kilitli olsun ister
kilitli olmasın hüküm aynıdır. Zira binada amaç onunla bir şey ihraz etmektir. Bina kendi başına göz önünde bulundurulur, sahibi ile değil, Zira
Rasûlü Kibriya (s.a.v.) el kesme cezasını, hırz sayıldığından dolayı koruyucu bulunma şartını zikretmeksizin ağıl ve teknede, harmanda toplanmış
olmasına bağlamıştır. İkinci kısım ise eğer koruyucu bulunmuyorsa sahranın hükmü gibidir. Eğer mala yakın bulunan ve onu koruması mümkün
olan bir koruyucu varsa orası hırz sayılır. İster o koruyucu uykuda olsun ister uyanık olsun fark etmez.

"Rasûlü Ekrem (s.a.v.) safvan uykuda iken onun ridasını çalan hırsızın elini kestirmiştir. 
[175]

Bir hırsız katar halinde giden kervandaki hayvanlardan birinin sırtında bulunan bir yük tayını çalsa eli kesilmez. Zira o hırzın kendini almış
olmaktadır. Hırz'm kendisi muhafaza altında değildir. Yük dengenin hayvanın sırtında olması onu hırz altında saymak için yeterli değildir. Çünkü o
bizzat murad edilmiş bir hırz değildir. Kervandaki hayvanları süren şahsın maksadı koruma değil yolu kat etmektir. O yalnız yularını elinde
tuttuğu hayvanın muhafızı sayılır. Günümüzdeki örfte kafile başkanı olan şahıs taşman bütün eşyadan sorumlu sayılmaktadır. Cumhura göre kafile
başkanı baktığı zaman görebilmekte ise önüne kattığı bütün hayvanların koruyucusudur. Asıl maksadı yolu kat etmek ise de onları muhafaza etmek
de maksadı sayılır. Çalman şeyin sahibi, muhafaza edildiği hırzdan çıkarılmasından önce hırsızın farkına vanp onu alacak olsa hırsızın eli kesilmez.
Eğer hırsızla çarpışmaktan korktuğu veya silahla çatıştıktan sonra almaktan aciz olursa, bu olayı da gündüzle meydana gelmişse hırsızın eli
kesilmez. Zira hırsızın rnalı alma hareketinin baş ve son anının gizlice meydana gelmesidir. Bu olay gece meydana gelmişse Hanefîlere göre
hırsızın eli kesilir. Zira geceleyin gizlilik malı alma fiilinin sonunda değil başında bulunsa da kafidir. Hırsız çaldığı malı korunduğu hırz'm dışında
atsa mal sahibi onu alsa, hırsızın eli kesilmez. İki kişi ortaklaşa bir duvarı delerek birisi içeri girip malı alsa ve dışarıda bulunana verse ve ona atsa
E-bu Hanife'ye göre onlardan hiç birinin eli kesilmez. "Hz. Peygamber (s.a.v.)'e dallan sarkmış bir hurma ağacının meyvesi hükmü hakkında
soruldu. Şöyle buyurdu: "İhtiyacı olup da yerlerine ve ceplerine doldurmadan sadece yiyene bir şey icap etmez. "Dalındaki meyve ile dağın
koruduğu (yani dağda bulunan ağacın meyvesi) sebebiyle el kesme cezası verilmez. Ancak murah ve cehrinde korunan mal ve meyveden kıymeti

kalkan değerine ulaşanları çalanların eli kesilir. 
[176]

Tarar (Yan kesici) Hanefilere göre:
Eğer dirhemler yenin dışında bağlanmış olup tarar yeni kesmek suretiyle malı almış ise eli kesilmez. Zira kesildikten sonra dirhemler yenin dışına
dökülür. Şu halde malı hırz'dan almış değildir. Bağ çözüldüğünde dirhemler yenin içine döküldüğü için onları almak üzere elini yeninin içine
sokmak durumunda kalmış ise eli kesilir. Çarşılarda bulunan mallar: Hanefi'ler göre hırsız bunları geçe çalmışsa eli kesilir. Gündüz çalmışsa
kesilmez. Gündüzün adet olarak çarşı pazara girme izni bulunması nedeniyle hırz altında tam olarak değildir. Maliki ve Şafiilere göre tüccarların
dükkanlarından veya çarşılardan mal çalan hırsızın eli. Eğer mallar sahipleri tarafından toplanıp odanın bir tarafına konulmuş vaziyette yahut o
çeşit malların korunmasında uygulanan şekilde genellikle içinde korunduğu y-er de korunma altında olmuş ise hırsızın eli kesilir. Buna göre bu gün
caddelerde bırakılmış otomobilleri çalan hırsızın eli kesilir. Zira cadde arabalar için hırz yerine geçmektedir. Bildiğimiz gibi hırz, genellikle
malların korunmasında kullanılan her çeşit yerdir. İmam Ahmed'e göre: Eğer çarşıda bekçi bulunuyorsa veya eşyalann yanında onu gözetleyen bir
muhafız varsa hırsızın eli kesilir." demektir. İmam Ebu Hanife ve İmam Muham-med'e göre çabuk bozulan cinsten olup kıymeti yönünden
benzerinden elin kesilmesini gerektirecek miktarda ki şeyleri çalan hırsızın eli kesilmez. Üzüm, incir, ayva, yaş hurma bakliyat, ekmek gibi yaş
yiyecekler ile pişirilmiş yemek, taze veya kuru et, şira, meyve suyu, süt, yoğurt gibi yiyeceklerde, bunların hırzı olsun olmasın hüküm değişmez.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur" Meyve ve keserden dolayı el, kesilmez.
Eğer çalman mal ceviz, badem, kuru hurma, kuru meyveler, sirke, pekmez gibi bir seneden fazla dayanıp biriktirilen cinsten olursa hırsızın eli

kesilir. 
[177]

Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre mal olarak satılması ve karşılığında bedel alınması caiz olan bütün mallardan dolayı hırsızın eli kesilir. Bunların
yiyecek, elbise, hayvan, taş, kamış, ev, cam ve benzeri eşya olması hükmü değiştirmez. Alimler, dalında bulunan' meyve ile başağmdaki buğdayın
çalınması halinde, eğer bunlann hırzı olmazsa, hırsızın eli kesilmez. Eğer hırzı olursa, hırsızın eli kesilir. Hırz da örfe göredir. İmam Şafıiye göre:
"Meyveden dolayı el, kesilmez." Şeklindeki rafi hadisi, o devirdeki Medine halkının adetlerine göre varit olmuştur. O zamanki hurma bahçeleri
duvarlarla çevrilip muhafaza altına alınmış değildi. Şu halde hırz bulunmuyordu. Şayet bahçeler duvarlarla yahut dikenlerle çevrili ise o zaman
koruma altına alınmış diğer mallar gibi olurlar. Fakat cumhura göre hırz olmayan bir yerden meyve çalan hırsızın meyvenin kıymetini ödemesi icap
eder. Çalman mal, aslı mubah olan bir şey olmamalıdır. Kuşlar saman, tahta, odun, kamış, av havyanlan, ot, başlık, zırnık, kızıl toprak nura (Alçı)
kireç, kerpiç, kömür, tuz, sırça cam gibi çabuk kınlan ve aslında mubah olan şeylerin çalınmasının hükmü hakkında alimler, ihtilaf etmişlerdir:
Hanefilere göre, aslı islam diyardaki mubah olan bu gibi şeylerden yapılmış tahta, hurma salkımı ve işlemiş tahtayı istisna etmişlerdir. Maliki, Şafii
ve Hanbelilere göre malı çalan hırsızın eli kesilir, isterse çalınan mal av, su, odun, ot, madenler gibi mubah olsun ister mubah olmasın, hüküm
aynıdır. Zira el kesilmesini emreden ayeti kerimenin ve nisap miktannın şart olduğunu ifade eden hadis ve rivayetlerin anlamı umumidir. Bir de
bunlar ihraz edilmiş (korunmuş) bir maldır.
Çalınan mal, kendisinin hakkı cinsinden ise, örneği: On dirhem alacağı olup borçludan on dirhem çalsa ve borcun da ödeme zamanı gelmiş
bulunsa, hırsızın eli kesilmez. Eğer kendi hakkından daha fazla bir miktar bile alsa eli kesilmez. Eğer borcun vadesi gelmemiş ise de yine
çalmasında el kesilmez. Eğer çalınan mal, hırsızın hakkının aksi cinsten olursa, Örneği: On dirhem alacağı varken bir dinar veya ticari bir mal çalsa,
İmam Ebu Yusuf ve İmam Şafii'nin yanında onun eli kesilmez. Günümüzde ise fetva, hangi malından olursa olsun imkan bulunduğu zaman
borçludan alacağını almanın caiz olduğu, şeklindedir. Mushafı Şerifi çalanın eli kesilmez. Bu Ebu Hanife ve Hanbelilerin görüşüdür. Maliki,
Şafiiler ve Ebu Yusuf a göre Kur'an-ı Kerim'i çalanın eli kesilir. Çünkü Kur'anda kıymetli mallardan saymaktadır. Fakat Kur'an vakıf malı olsa eli
kesilmez. Beytü'1-mal-den malının çalması gibi. Davul, zurna, haç, tavla, satranç ve bütün eğlence aletlerini çalan hırsızın da eli kesilmez. Zira
hırsız, onlan almakla sahiplerini günahtan korumak, kötülükten alı koymak istediği gibi bir tevil (yorum) imkanına sahiptir. Hırsız kendi borcun
yerine bir şeyi verdiğini (rehin), başkasına kiraladığı bir malı veya arıye (Mecanen) verdiği kendi malını çaldığı takdirde eli kesilmez. Zira bu
mallar hırsızın malıdır ve o-nun mülkiyetidir. Bunun gibi oğlu-torunu ve ne kadar aşağıya giderse gitsin evladının malım çaldığı zaman da eli



kesilmez. Zira Rasûlü Zişan (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sen ve senin malın babana aittir" hadisine göre evladın malında mülkiyet tevili veya mülkiyet şüphesi bulunmaktadır. Bu konuda dede de baba
gibidir. Şu halde nesebinin bel kemiği yani aslı olan şahısların malını çalmaktan dolayı hırsızın eli kesilmez. Kamuya ait olan bir malın çalınması
da yine el kesilmez. Zira hırsızın malı da orada vardır. Zira Hz. Ömer (r.a.)'i beytü'l-malden mal çalan hırsızın elini kesmemiştir. Bir de velilerden
birisi Hz. Ömer'e mektup yazıp beytü'l-maldan mal çalan bir hırsızın hükmünü sorduğunda, Hz. Ömer şu cevabı vermişti:
Onun elini kesme. Zira beytü'l-malda hakkı olmayan bir kimse yoktur."
Şabi'nin rivayetine göre bir adam beytü'l-maldan mal çalmıştı ve durum Hz. Ali (r.a.)'ye arz edilmişti. Hz. Ali ise: Onun da orada hissesi vardır."
Cevabını vermiş, elini kesmemişti. Eğer bir zimmi beytü'l-maldan çalarsa eli kesilir. Zira zimminin hakkı beytü'l-malda yoktur. Bir fakir fukaraya
tahsis edilmiş bir vakfın ürününden çalsa eli kesilmez. Zira da onun hakkı da orada vardır. Fakat bir zengin o vakıftan çalsa eli kesilir. Çünkü onun
orada hakkı yoktur. İmam Hanefi ve Hanbeli İmamlarına göre kan koca birbirinin malını çalarsa elleri kesilmez. Şafii azhar olan görüşüne göre, bir
şahıs baba -oğul gibi usul ve fürü akrabalığı dışındaki akrabalarına ait bir malı çalarsa, kan kocadan biri diğerinin malından hırsızlık yaparsa, mal
eğer hırsıza karşı hırz (koruma) altına alınmış bulunuyor idiyse eli kesilir. Zira hırsızlık ile ilgili ayet ve haberlerin manası geneldir. Kız kardeş ve
hala gibi yakın akrabalık da uzak olan akrabalığa dahil sayılır. Nikah da bir menfaat üzerine yapılmış bir akit olup haddin düşürülmesine etkisi
yoktur. Tıpkı kiraya verme aktinde, kiracı veya kiralayandan birinin diğerinin hırz'da bulunan malını çalması halinde hırsızdan haddin düşmemesi

gibidir. 
[178]

İmam Malik. Kan-Koca arasında meydana gelen hırsızlık olayında el kesileceği hükmünde İmam Şafii'nin kanaatindedir. Makul olan görüş ise
birincisidir. Zira akrabalar arasında genel olarak birbirinin malını alma hususunda müsamaha ve rahatlık vardır. Dört mezhebe göre hizmetçi
hizmet ettiği insanların, misafir kendisini misafir edenlerin mallarını çalsa, işçi girmesine izin verilen yerden alarak hırsızlık yapsa elleri kesilmez.
Zira oralara girmesi için kendilerine izin verilmiş olması o yerleri bunlar hakkında hırz olmaktan çıkarmıştır. Şaftiler, kocasının malından
çaldığında hırz olmaktan çıkarmıştır. Şafiiler, kocasının malından çaldığında zevcenin elini kesmenin vacip olması hükmünün, hırsızlık sırasında
zevcin koca üzerinde hiçbir alacak hakkına sahip olmaması durumunda geçerli olacağına dikkat çekmişlerdir. Ancak zevce o sırada nafaka ve
sükuna (oturma) gibi hakka sahip ise, hakkını tahsil etmek maksadıyla aldığında el kesme cezasına çaptırılmaması gerekir. Bu vadesiyle gelmiş

alacağın sahibi olan bir şahsın borçludan nisap miktarı bir şeyi çalmasına benzemektedir. 
[179]

Bir insan boynunda altın veya gümüşten yapılma bir tasma, halka bulunan bir köpeği ya da kediyi veya altın ve yakutla süslenmiş bir mus-hafı
yahut üzerinde ziynet eşyası, ipek elbise bulunan hür bir çocuğu, yahut içinde içecek ya da yiyecek bulunan altın veya gümüşten yapılma bir kabı
çalacak olursa, İmam Hanife, İmam Muhammed, İmam Ahmed ve Şaflüerde bir görüşe göre eli kesilmez. Çünkü asıl çalınma maksadı güdülen,
örneklerdeki sırasıyla köpek, mushaf, çocuk, içecek ve yiyecektir. Diğerleri bunlara tabidir. Asıl çalınmak istenenler sebebiyle mal olma yönünden
kusurlu bulunduğu için el kesme cezası icap etmediğine göre tabi durumdaki şeyler sebebiyle de icap etmez. İmam Ebu Yusuf ve Şafıilerdeki başka
bir görüşe göre bu şart değildir. Çünkü hırsız asıl çalmak istediğini üstündekileri de çalmayı da murad etmiştir. Malı çalan kişide (meşrukun-minh)
şu halde malın, sahih bir yolla elinin altında olması şarttır.
Bunun şartı da üçtür:
1. Emanet yoluyla (vedi ödünç alan, mudarebe ortaklığında malı çalıştıran şahısların eli gibi)
2. Tazminat yoluyla (gasıp, sevmi şirada malı elinde tutan ve rehin alan kimselerin eli gibi) el altında bulundurma şekilleri, böyle şahısların elinden
malı çalan hırsızın elinin kesilmesi icap eder. Malı başka bir hırsızda çalan hırsızın eli kesilmez. Zira bir hırsızın eli yed-i sahiha değildir. Malı
ondan almak yoldan almak gibidir.
3. Mülkiyet yoluyla, meşru Kunfıh'te (malın çalındığı yerde) aranan şartlar: Malın islam hükümlerinin tatbik edildiği yerlerde olması şarttır. İslam
devletine isyan edenlerin hakimiyeti altındaki yerlerde çalan hırsızın eli kesilmez. Hırsızlığın isbatı: Hırsızlık hakimin huzurunda iki şeyden biri ile

ispat edilir. Beyyine (delil) veya ikrar (itiraf) Beyyinenin şartlan: 
[180]

1. Erkek olmak.
2. Tekadüm (zaman aşımı) olmaması: Sadece kazf ve kısas hadlerinde zaman geçmesine itibar olunmaz. Şüphe bulunduğu için hırsızlık hakkında
bir müddet sonra eda edilen şahadet kabul edilmez.
3. Malı sahih bir yolla elinde bulunduran tarafından davada bulundurulması (husumet): Yani dava eden malın maliki olmalı veya emanet yahut
tazminat yoluyla malı eli altında bulundurmalıdır. Şahitler bir şahsın gaip bir kişiye ait malı çaldığına, malı çalınan tarafından dava açılmaksı-zm
şahitlik etseler, şahadetleri kabul edilmez. Fakat hırsız haps edilir. Zira onların şahitlikleri hırsız hakkında bir töhmet doğurmuştur. Töhmet
sebebiyle bir şahısın haps edilmesi caizdir.
4. Asıl şahidin bulunması: Şüphe bulunması sebebiyle başka bir şahitliğe dayanarak yapılan şahitlik kabul edilmez.
5.  Adaletli olmak: Bu hususta fasık ve facir kişilerin şahitliği kabul edilmez. İkrarın şartlan: Hırsızlık, hırsızın hakimin huzurunda ikrar etmesiyle
de ortaya çıkar. Zira insan kendi aleyhine olacak bir şeyi ikrar etme bakımından töhmet altında olmaz. El kesme cezası verilmesi için imam E-bu
Hanife, İmam Muhammed ve alimlerin ekserlerine göre bir defa ikrar yeterlidir. Fakat mal sahibi tarafından, hırsızın elini kesmek için, dava
açılması şarttır.
Hırsızlık meydana geldikten sonra haddi düşüren şeyler şunlardır:
1. Malı çalınan şahsın: "Şahidlerim yalan yere şahitlik ettiler." diyerek beyyineyi (delili) yalanlaması.
2. Hırsızın hırsızlık yaptığına dair yaptığı ikrardan dönmesi durumunda eli kesilmez, sadece malı tazmin eder. Zira hadlerde ikrardan dönme kabul
edilir. Fakat mallarda dönme kabul edilmez.
3. Malı çalman şahıs tarafından hırsızlık yaptığı ikrar edilen hırsızın mesela: "Benden çalmadı" diyerek yalanlaması.
4. Hırsızın durum mahkemeye intikal etmeden önce çalınan mala malik olması da haddi düşürür. Bu konuda ittifak vardır. İmam Ebu Hanife ile
Muhammed'e göre mahkemeye varmadan veya varsa da fakat hakimin kararı çıkmadan önce hırsıza satsa veya hibe etse hırsızın eli kesilmez. Ebu
Yusuf, Malik, Şafii ve Ahmed'e göre hakime götürüldükten sonra çalınan malı sahibi hibe etse eli kesilir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) saf-vanm



ridasın (hırkasını) çalan hırsızın elinin kesilmesi emr etmişti.
5. İmam Ebu Hanife ile Muhammed ve Ebu Yusuf tan gelen bir rivayete göre hırsızlık hakkında dava açılmasından önce hırsız çalman malı
sahibine geri verirse, onun el kesmesi sakıt olur. Nebbaş ise ölülerin kefenlerini çalan hırsıza denir. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre
nebbaşın eli kesilmez. Hatta kabir kapalı bir evde olsa esah görüşe göre hüküm değişmez. Zira kabir kendi başına hırz sayılmaz. İmam Ebu Yusuf
ile Maliki, Şafii Hanbelilere göre nebbaşin eli kesilir. Onların yanında kabir hırz da sayılır. Zira Hz. Aişe (r.a.) şöyle buyurmuştur:

Ölülerimizi soyan dirilerimizi soyan gibidir." 
[181]

Bera b. Azib (r.a.)'den gelen rivayete göre Nebiyyi Muhterem (s.a.v.): "Yakanı yakarız, suda boğanı biz de boğarız, kefen soyanın elini keseriz."
buyurmuştur. Beyhaki, bekçisi bulunan hamamda hırsızlık gece olursa, hırsızın eli kesilir. Gündüz olursa kesilmez. Şafii, iki rivayetinden birisi
itibariyle Ahmed b. Hanbel'e göre, durum ne olursa olsun hırsızın eli kesilir, kesilmesi gereken organı (doğuştan veya bir kaza sebebiyle) yok ise;
yok olduğu yerden sonraki kesilir. Organın iş görmez derecede felçli olmasında da felçli yerden sonrası kesilir. Ancak Ebu Hanife: Felçli de olsa,
ceza uygulanması gereken organ kesilir" demiştir. Şafiiye göre, hırsızlık yapan kimsenin sağ eli felçli ise, uzmanlar: "Felç kesildiğinde kanı
durdurmak için gereken yapılınca kan durur." derlerse felçli organ kesilir, uzmanlar: "Kan durmaz, kişinin ölümüne sebep olur" dese, felçli
kısmından yukansı kesilir. El kesme işini yapan kişi sağ el yerine yanlışlıkla sol eli keserse, E-bu Hanife ve Malik'e göre ceza yerine getirilmiş olur.
Şafii ve Ahmed b. Hanbele göre el kesmekte hata yapan kişinin, elin diyetini ödemesi gerekir. Bir müslüman islam ülkesine girmesine "eman"
verilen bir kimseden, el kesme cezası uygulanan miktar kadar bir malını koruma altında iken çalarsa, Ebu Hanifeye göre el kesilmez. Maliki, Şafii
ve İmam Ahmed'e göre kesilir. İslam ülkesine bir anlaşma veya eman verilmesiyle giren kimse hırsızlık yaparsa bunlara el kesme cezası uygulanır.
Bu, Malik ve Ahmed b. Hanbele göredir. Ebu Hanife'ye göre ise bunlara el kesme cezası uygulanmaz. En sahihe göre Şafiide de eli kesilir. İslam
kanunlanna karşı çıkıp islam'a düşman olanlar hırsızın elini kesme ve zina eden evlinin recm edilme (öldürülme) cezalarına dil uzatıp karşı
çıkmaktadır. Zira öyle kimselerin bu cezaları çirkin gördükleri için onlara mantıklı olarak cevap vermek için birkaç cümlenin izahatı yaparız:
1. Her şeyden evvel bu tip insanlar islam'a düşman olduklarıiçin, onların gözünde bu cezaları çirkin görüyorlar. Bu cezaların neticelerine
bakmıyorlar. Bu kötülüklerin nasıl ortadan kaldırılmasını düşünmüyorlar. Akıllarını iyi şeylerle kullanmak istememektedirler. Zira düşman fıkrini
savunurken: Hakkın ve akl-ı selimin iktiza ettiğine bakmadan söyleyip, itiraz eder. Bunun için onların düşmanlktan meydana gelmiştir.
2.  Zina ve hırsızlık cezalarına karşı çıkanlar; bu suçlann topluma verdiği zarar ve huzursuzluğu görmüyorlar mı? Özellikle zinayı mubah kılan
toplumların arasında aids hastalığının yayıldığının ve bu hastalığın onları rezil ve rüsvay ettiğinin herkesin haberi vardır. Bununla beraber, zina daha
nice hastalıklara neden olmaktadır. Bir de islâmi ölçülere yüzünü çeviren bu toplumların başına hırsızlık öyle musallat olmuştur ki, yaptıkları
hırsızlıklarla sürdükleri keyifli hayata bakınca, bir çok zengin şirket sahiplerinin bile böyle bir hayat tadım bulamadığını görülmektedir. Hele
zinanın sebep olduğu zührevi ve diğer hastalıklar yaşlıya gence büyüğe-küçüğe musallat olmuştur. Bütün bunların zararının faturası, islamın hırsıza
ve zina edene verdiği cezadan daha çok fazladır. Bu huzursuzluğa karşı Allahu Teala'nın kanunları tatbik edildiği toplumlara baktığımızda, huzur ve
seadet içindedirler. Beşeri hayatı kemiren ve alt üst eden o kötü ve pis hastalıklardan uzak yaşadıklarını bilmektedir.
3.  Zinadan korunmak için islam örtünmeyi, erkek ve kadınların birbirlerine karışmasını, bir erkek ile bir kadının yalnız kalmamalarını emr
etmiştir. Zinadan korumak için evlenmeyi teşvik etmiş ve evlenmenin kolay olması için de mehrin düşük tutulmasını tavsiye etmiştir. Dini ve
ahlakı güzel olan kişilere, fakir olduklarına bakmaksızın kız vermeyi tavsiye etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Dinini ve ahlakını beğendiğiniz kişi siz (in aileniz) den bir kadına talip olursa onu evlendirin (Talip olduğu kadını ona verin!) Şayet böyle

yapmanız yer yüzünde fitne bozgunculuk olur. 
[182]

Kur'an'm bu hususta bir çok emir ve hükümleri vardır.
4. İslam'ın bu cezalan tayin etmesinin amcı, toplumun sağlamlığı, güvenliği ve selameti içindir. Bu gayeyi meydana getirmek için bu cezaların
tatbiki gerekir. Şunu da iyice bilmelidir ki islâmi ölçülere göre cezalarda gaye, cani ve suçlunun işkencesi değildir. Toplumun selameti, huzuru,
saadeti ve güvenliği içindir. İslam'ın meşru kıldığı bu gibi cezaların, bu amacı meydana getirdiği sabittir. Nitekim tarih, günlük gazete ve
neşriyatlann açık haberlerine göre geçmiş asırlann ve şimdiki toplum ve milletlerin, islâmi müeyyidelerin kendileri için kurtuluş ve şifa ilaçlar
olduklann-dan bahsederler. Bununla beraber en gelişmiş devletler dahi beşeri kanunlarla bu gayeyi bu gayeyi henüz gerçekleştirmiş değildir.
Çünkü günlük neşriyat ve gazetelerin açık haberlerine göre; beşeri kanunlann toplumun güvenliği, saadeti, huzuru ve selametini daha çok sağlamış
oldukla-nnı söylemek mümkünattan değildir. Hatta ve hatta ki özenle bu kanunlann üzeride durulmakta ve toplumun güvenliğini meydana
getirmek için değiştirilmektedir. Her aklı selim sahibi: Bu toplumlann buhranlan, kar-gaşalıklan ve huzursuzluklannı görmektedir. Beşeri kanunun
kendilerine yeterince huzur ve güvenlik getirmediğini ikrar etmektedir. Buna da şüphe yoktur. Yoksa bu kanunlar değişikliğe uğramazdı. Fakat
yüce Allah'ın kanunlan topluma huzur, saadet verdiği için kıyamete kadar değişikliğe uğramaz.

 
YETMİŞ YEDİNCİ BÖLÜM

 
HIRABE CEZASI

 
(YOL KESİCİLERİN CEZASI)

 
Harabe'nin manası: Şeriat ıstılahında harabe, bir malı almak veya öldürmek veya gurur ve korkutmak için kuvvete dayanarak bir işi, yardım etmenin
mümkün olmadığı bir mesafede iken yapmak anlamına gelir.
Hükümleri kendisine lazım kalan mükelleften sadır olursa -ister zimmi, ister mürted olsun aynı hükümler geçerlidir.
Tarifte geçen kuvvete dayanarak ibaresi, kuvvete dayanmadan yapılanları, harabenin (yol kesmenin) tarifinden çıkarır. Örneği: Kişinin gafletinden
istifade ederek ansızın üzerine atılırsa veya malını alıp kaçarsa ve ya kişinin zayıflığı sebebiyle bu işi yaparsa buna harabe (yol kesme) denilmez.
Zira bu, bir iş dağıtmak, kaçırmak kabilindedir. Bunun hükmü başkadır. Tarifte geçen yardım mesafesinden uzak olmak ibaresi, şehir veya köye
yakın bir yerde birisinin malını almayı veya öldürmeyi, harabe (yol kesme) tarifinin dışına bırakır. Zira şehir ve köye yakın olan bir yerde, kendisine



veya malına saldıran kişi bağırdığında sesi, kendisine yardıma gelecek kişilere yetişir. Yardım edilebilecek bir mesafede olduğu müddetçe buna
harabe denilmez. Tarifte geçen hükümleri iltizam etmek kaydı, harbi kafiri tarifin dışına çıkarır. Harbi kafir öldürülüp malı alınsa dahi bu baksın
çerçevesi dışında kalır.
Harbi kafirin kanı ve malı her durumda kıymetsizdir. Ancak müslü-man olursa, islam'dan önceki suçlan nedeniyle cezalandırılmaz. Zira islam
kendisinden öncekileri siler.
Köle, kadın veya sarhoş olup sınırı aşan herkes harabe'nin tarifi kapsamına girer. Zira hepsi de mükelleftir. Bu tarifin kapsamına ferd girdiği gibi
toplum da harabe'nin diğer sıfatlan tahakkuk ettiğinde girer. Bu durumdaki insanlara yol kesen de denilir. Zira bunlar halkın o yoldan gitmesine
engel olurlar.
Sanki onlar, gerçek anlamda kesmişlerdir. Yol kesenler dört kısma ayrılır:
1. Geçenler öldürüp mallarını alanlar: Bunların cezası öldürülmeleridir. Sonra herkesin ibret ve ders alması için yüksek bir yere asılmalarıdır.
Ağaç ve benzeri bir şeye üç gün asılır. Bu, başkasının ibret alacağı bir şekilde onlara ceza vermektir. Bir de durumlarını herkese göstermek içindir.
Fakat o kişi yıkanıp kefenlenip, namazı kılındıktan sonra asılır. O kişi yol kesip adam öldürmekle islam'dan çıkmış sayılmaz. Şu halde müslü-manın
yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması vaciptir.
2. Geçenleri öldürüp fakat malma da dokunmayan olan kişi de öldürülür. Bunlar asılıp teşhir edilmez.
3. Malı alıp öldürmeyenler. Bunların cezası, hırsıza uygulanan cezadır. Birinci cezada sağ eli ile sol ayağı kesilir. İkinci cezada ise, sol eli ile sağ
ayağı kesilir. Zira hırsız malı gizliden çalar. Yol kesici ise, yol kesmek suretiyle korkutup malı aşikar olarak alır. Bundan dolayı cezası hırsızın
cezasından daha ağırdır.
4. Geçenleri korkutanlar, fakat can ve mallarına dokunmayanların cezası ise, tazir, sürgün ve hapis gibi bir ceza verilir. Tazirlerde hapis cezasının
belirli bir müddet, yoktur. Bu tazir hakimin takdirine bırakılmıştır: O, isterse ve uygun görürse onları affetme yetkisine de sahiptir. Bu dört
hükümlerin delili ise,
Cenabı Allah Hazretleri vetekddes Kur'anı Azımu'ş şanda şöyle buyurmuşlardır:
Allah'a ve Peygamberine karşı savaşmaya kalkışan ve yer yüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, öldürülmelerinden ve asılmalarından veya
ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesinden veya bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu, onların dünyada çekecekleri

bir zillettir. Ahrette ise kendilerine büyük bir azab vardır. 
[183]

Fakat bunlar yakalanıp, mahkeme önünde getirilmeden önce tevbe edip, uslanacak olursa, cezaya tabi tutulmazlar.
Allah Teala Hazretleri ve takaddes bu konuda şöyle buyurmuştur:

Ancak, onları yakalamanızdan önce tevbe edenler bu (ceza) nın dışındadır. Biliniz ki Allah, bağışlar ve rahmet eder. 
[184]

Yol kesen kişi yakalamadan önce tevbe ettiğinde, yol kesme cezası onun üzerine sakıt olur. Fakat yol kesme esnasında işlediği kati ve gasb
sonucunda kesinlikle cezalandırılır. Ne kadar öyle kişiler tevbe etseler de yine tevbeden önce işlediği kati veya gasb suçunun cezası sakıt olmaz.
Aynı zamanda yakalanmadan önce tevbe etse dahi kısas hükmünden kurtulmaz. Fakat matulün velisi isterse kısastan vazgeçip diyet alabilir. Bir de
hem kısastan hem de diyetten de vazgeçebilir. O zaman bu kişi cezalandırılmaz. Yol kesip mal gasb eden kişi yakalanmadan önce tevbe etse dahi,
gasb ettiği mal kendisine ödetilir. Bir de hakim kendisine uygun gördüğü bir tazir cezası verebilir. Şu halde: Bir kişi daha evvel hırsızlık suçundan
bulunmuş ve içki veya yol kesiciliği gibi zaman da bu suçları işlemişse, o-nun tevbesi onu hırsızlık ve içki içmenin cezasından kurtarmaz. Zira bu
cezalar tevbe ile sakıt olmazlar, bunun izahi şöyledir: Bazı haklar sırf Allah'ın hakkıdır. Bazı da sırf olarak kulun hakkıdır. Alah'ın hakkı olan
cezalar bazen yalnız tevbe ile sakit olurlar. Fakat kul hakkı ise ne tevbe ile ne de caniyi affetmekle sakıt olur. Tevbe ve bağışı ile düşen cezalar:
1.  Namazı terk etmenin cezası tevbe ile sakıt olur. Namazı terk eden kişi gerçekten tevbe etse cezası tevbe ile sakıt olur. Namazı terk eden kişi
gerçekten tevbe ettiğinde bundan ötürü hakimin huzuruna çıkanlmış olsa dahi namazı terk etmenin cezası kendisinden sakıt olur. Zira cezayı
gerektiren husus, namazı terk etmekte ısrar etmektir. Yoksa daha önceki terkten ötürü değildir.
2. Zina iftirasına uğrayan bir kimse, hakimin önüne çıkarıldıktan sonra olsa bile; kendisine zina isnad edilen kişi, zina isnad eden kişiyi hakimin
önünde affederse, kazf cezası o kişiden sakıt olur. Zira Cenabı Allah Hazretleri vetekaddes, insanın kendi hakkının sakıt olmasını meşru kılmıştır.
İnsan kendi hakkını düşürdüğünde, o hakka terettüb eden ceza sakıt olur.
3. Yol kesenin cezası yalnız tevbe ile sakıt olur.. Yol kesen kimse yakalanıp mahkeme Önüne çıkarılmadan önce tevbe ederse, bu suçun cezası da
sakıt olur. Tevbe ile sakıt olmayan cezalar: Hırsızlığının, içki içmenin, zina etmenin ve benzerlerinin sabit olduktan sonra cezası tevbe ile sakıt
olmaz. Şu halde dünyada hakimin önünde bu suçların cezasının infazının vücubu tevbe ile sakıt olmaz. Fakat kıyamet gününde, Cenab-ı Allah
Hazretleri vetekaddes huzurunda, gerçek bir tevbe bu günahlann bağışlanmasına vesile olur.
Zira Cenab-ı Allah Hazretleri vetakaddes şöyle buyurmuşlardır:
"Ben (şirkten ve günahtan) tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyen, sonra da doğru yolda sebat eden kimseye karşı elbette çok bağışlayıcıyım.
[185]

Tevbe ile ceza sakıt olmaz, sözünden maksad, o suçun cezası dünya da mutlaka uygulanır. O kişinin Rabbi ile arasındaki duruma gelince, eğer o kişi
ciddi bir şekilde tevbe ederse günahlan silinir. Zira Cenab-ı Allah Hazretleri ve tekaddes Kur'an'ı azımu'ş şanda söyle buyurmuşlardır:

Ey (Rasulüm) de ki: 'Ey nefisleri aleyhine de aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira o bütün günahları affedicidir. 
[186]

Şu halde; yüce Allah'ın hakkı ile insan hakkı arasındaki fark şudur: İnsan haklarının cezası, toplum fertlerinin güvenliğini sağlamak ve haklarını
korumak üzere dünyada uygulanır. Tabii ki bunda tevbenin yeri olmaz. Zira bu şekildeki olan suçlar işleyen kimsenin tevbesi aff olsaydı, o zaman
kesinlikle bu haklar korunamazdı. Fakat ahirete bağlı olan günah ve suçların cezası, hangi günah çeşidi olursa olsun; yüce Allah'a karşı işlendiği
için, gerçek bir tevbe ile o günahı siler. Yol kesicilerden birisi yakalanmadan ölse, bu kimseye uygulanacak had cezası düşer. Zira had cezası yüce
Allah'ın hakkıdır. Mal, yaralama, cana zarar verme gibi hakların istenmesi insanlara aittir. Onlar bunları affedebilirler. Bir kimse, içki içmek. Zina
ve hırsızlık suçlarını işlese, bir de yol kesici durumunda veya bir başka sebeple ölüm cezasına da çarptırılmış olsa, Ebu Hanife ve Ahmed b.
Hanbel'e göre yalnız kendisine ölüm cezası uygulanır. Diğer suçların, cezasının uygulanması lazım gelmez. Zira bunlar Allah'ın (c.c.) hakkı olup



bunlarda tolerans (hoş görülen durumu) söz konusudur. Aynı zamanda cezalar arasındaki ölüm cezası adamı kaplamıştır. Nihayet en son
yapılabilecek olan da budur. Ama bir kimse, birisine namusu ile ilgili iftira etse, birinin elini kesse ve birisini öldürse, iftiranın karşılığı sopa
vurulur. El kesmenin karşılığı eli kesilir. Öldürmenin karşılığı olarak da öldürülür. Zira bunlar da insan hakkı söz konusudur. İnsan hakkında
tolerans değil, titizlik dikkat söz konusudur.
Ebu Hanife, Şafii ve Hanbel'e göre:
Birden fazla suç işleyenin islediği her suçun cezası ayrı ayrı uygulanır. Durum ne olursa olsun, birkaç suç için bir ceza vermek (tedahül) söz konusu
olmaz. Malike göre tedahül vardır.
Yol kesmenin rüknü:
Mallarını ellerinden tağalüben (zor kullanarak) almak için yola devam etmelerine imkan kalmayacak şeklinde yolunu tutmaktır. İster bir grup
isterse bir kişi olsun hüküm aynıdır. Yol kesme kuvvetine sahip olduktan sonra ister silahla ister sopa, taş, tahta vb. şeylerle yapılsın fark yoktur.
Yol kesicinin akıllı ve ergenlik çağına yetişmiş olması şarttır. Zira çocuk ve deliller hakkında had cezası uygulanmaz. Zira had orada bir cinayettir.
Çocuk veya delinin yaptığı da cinayet olarak vasf edilmez. Cumhura göre kadın ile erkek arasında ayırım yapmaz. Devletin hükümlerini
kabullenmiş bütün mükellef kişilere kadın bile olsa bir malı aşikare olarak gasb ettiklerine de harabe cezası tatbik edilir. Yolu kesilen kişide iki şart
vardır.
1.  Müslüman veya zemmi. Eğer müstesmen (kendisine eman, vize verilmiş) Bir harbi şahıs olursa yol kesiciye had uygulanmaz. Zira onun malında
mubahlık şüphesi de bulunmaktadır.
2. Mal sahih bir yolla yolu kesilenin elinde bulunmuş olmalıdır. Bu da mülkiyet, emanet veya tazminat yoluyla olur. Eğer hırsızın elinde bulunan

mal gibi. O zaman yol kesiciye had cezası tatbik edilmez. 
[187]

 Bir kimsenin, şehir dışında kamuya ait yola çıkıp yardım gelmeyecek durumda
olan yerlerde silahlanıp gelip geçeni korkutması, onun yol kesici olduğunu gösterir. Bu kimseye, yol kesenlerle ilgili hükümler uygulanır. Bu konu
İtti-faklıdır. Aynı durum şehir içerisinde yapan kimse hakkında ihtilaf edilmiştir.
Maliki, Şafii ve Ahmed b. Hanbele göre bunu şehir dışında yapanla şehir içinde yapan aynıdır. Ebu Hanife'ye göre, şehir dışında olmadıkça, bir
kimseye yol kesici hükmü verilmez. Yol kesici (terörist) eylemleri sırasında, kafir, köle, çocuk, kendi kölesi gibi dengi olmayan birisini öldürse,
Ebu Hanife'ye göre ve Hanbeli mezhebineki makbul kavle göre, bu eylemi karşılığı yol kesici öldürülmez. Malik'e göre öldürülür. Şafii'nin en sahih
kavline göre, öldürülür. Suçlunun nasıl asılacağı, bunun zaman ve süresi: imam Ebu Yusuf ile el-Kerhi'ye göre -ki Hanefîlerde esah olan
Malikilerce de rasih bulunan görüştür. Yol kesici diri olarak asılır. Önce yere bir direk dikilir. Sonra direğin üst ve alt taraflarına genişçe birer tahta
çakılır. Elleri üstteki tahtaya ayakları alttaki tahtaya gelecek şekilde bağlanır. Sonra asılı iken bir mızrak darbesi ile indirilmeden evvel öldürülür.
Zira asmak, ağırlaştınlarak verilmesi meşru olan bir cezadır. Ancak diri olan şahsa ceza verilebilir. Ölüye ceza verme imkanı bulunmaz. Asmak,
hakkında yasak bulunan müsle (azalarını yaralayıp işkence çektirmek) kabilinden de değildir. Zira müsle bazı uzuvları kesmek suretiyle yapılır.
[188]

Nebiy~i muhterem (s.a.v.) "Müsleden ve hayvanlara eza vermekten bile nehy ederek: "Öldürdüğünüz zaman güzelce öldürün, hayvan
boğazladığınız zamanda güzelce boğazlayın" buyurmuştur.
 

YETMİŞ SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

SÂİL (SALDIRGAN)'IN DEF EDİLMESİ
 
Sıyal'ın lügat manası, birisine saldırmaktır. Şer'i manası ise, bir müslümanın bedenine, namusuna ve malına zarar vermek amacıyla saldırıda
bulunmaktadır.
Kur'a-ı Kerim'den savunmanın delili Cenabı Allah'ın habibi edibine Kur'an-ı Azımu'ş-Şan'da şöyle buyurmuşlardır.

Kim size saldırırsa, onun saldırdığı kadarıyla siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleri ile beraberdir. 
[189]

Bu ayet saldırganın hükmünü açıklamaktadır ki saldırdığı kadarıyla karşı koymak veya ondan hafif olanı yapmak caizdir. Şu halde kişi, kendini
hakkını alabilmek için öldürülmesi gerekirse, onu da yapabilir.
Öldürmek veya silah kullanmak
Zarar ile izale olunmaz." kaidesinden istisna olarak, zaruret dolayısıyla caiz kabul edilmiştir. Eğer elle vurmak suretiyle savunma imkanı varsa
kamçı kullanması haram olur. Kamçı ile savunmak mümkün ise, sopa ile müdafaa etmek yine haramdır. Bir organını kesmek suretiyle bu saldırıyı
önlemek mümkün ise, o zaman öldürmek haram olur. Daha hafif yallarla amacı meydana gelse, daha ağır olana baş vurmayı gerektiren bir şey
zaruret kısmında sayılmaz. Zira;
Zaruretler miktarınca takdir olunur."
O kadar ki saldırıya uğrayan kişi kaçmak yahut bir kaleye sığınmak topluluğun olduğu bir yere gitmek imkanı varsa, bunu yapması gerekir. Zira
saldırıya uğrayan kişi daha kolay bir yol kendine seçebilir. Şafi-lerle Malikiler bu durumu açıkça ifade etmişlerdir. Hanbelilerin görüşü de öyledir.
Zira bu durumda saldırganın veya hücum eden kimsenin öldürülmesi haramdır. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Saldırganlar saldınlanna son verdikleri takdirde onlarla çarpışmak ve öldürmeleri haram olur. 
[190]

Sünnetten delil ise şöyledir:
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur." Ailesi (namusu) uğruna öldürülen şehittir. Malı (nı muhafaza) uğruna öldürülen kimse şehittir. Hayatı

uğruna öldürülen kimse şehiddir. Dini uğruna öldürülen kimse şehittir. 
[191]

Koca, ırzını korumak üzere karısını, öğretmen öğretmek için talebesini hakim cezayı tatbik etmek için suçluyu döverse; bütün bu hallerde ve
benzeri durumlarda dövülen ölürse ve bu arada yediği dayak veya darbe normal olarak can alıcı bir dövme değilse, döven kişi sorumlu tutulmaz ve



diyet ödemesi de gerekmez. Zira öldürme maksadıyle dövmemiş, yalnız maslahat maksadıyla veya kendisine verilen yetkiyle dövmüştür. Sail'in
çeşitleri: Sail saldırdığı hedefe göre üçe ayrılır.
1. Nefse (cana) saldırmak. Bu, zulmen öldürmek veya yaralamak maksadıyla bir müslümana saldırmakdır.
2. Irza (namusa) saldırmak, bu zina maksadıyla veya zinanın başlangıcını meydana getirmek için kadına saldırmaktır. Bu hususta erkek de kadın
gibidir.
3.  Mala saldırmak. Maldan maksad, şer'an mal sayılan ve kendisi için bir kıymet biçilen maldır. Bu malın şer'i bir şekilde kişinin mülkiye tinde
olmasıyla, eli altında bulunan av köpeği, bekçi köpeği, tezek ve benzeri şeylerden olması arasında fark yoktur. Yani arazi, ev, para ve diğerleri
burada ki mal kapsamına girmektedir. İster o mal necis, haram olsun, ister tahir olsun hükümleri aynıdır. Bu saldırganın müdafaası herkese
gerekir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
İster zalim, ister mazlum olsun kardeşine yardımcı ol: "Zalime nasıl yardımcı olayım? diye sorulunca şöyle buyurdu: "Sen onu zulümden alı-

koyarsın. İşte bu senin ona yardımındır. 
[192]

 (Yine o şöyle buyurmuştur: Kendisinin huzurunda bir mü'min zelil kılındığında yardım etme gücü
olduğu halde ona yardım etmeyen kişiyi, Allah'da kıyamet gününde herkesin gözü önünde rüvay ve zelil eder." Bir başka hadis-i şerifte ise

şöyledir. Mü'minler, fitneye düşüren şeytanlara karşı birbirleriyle yardımlasın 
[193]

 Lafzı şöyledir.
Mü'min mü'minin kardeşidir. Su ve ağaç ikisine de yeter ve onlar çok fitneci şeytana karşı birbirlerine yardımcı olurlar."
Şu halde fakihlerin ittifakı İle savunmanın bütün hareketleri hem medeni, hem de ceza açısından kendisini savunan kişiye kesinlikle hiçbir
sorumluluğu yoktur. Şahidlerin saldırganın kendisini savunan kişiye yalın kılıç hücum ettiğini görmeleri ve onunla buna karşılık saldırganı vurması
hali buna misallerden bir misaldir. Eğer orada hiç kimse bulamazsa o zaman Malikilere göre yemin ile beraber de kendini müdafaa eder. Böyle

kimsenin özü kabul edilir. 
[194]

Saldırganı defetmenin caiz olması için dört şart vardır:
1- Cumhur-ı fakihlere göre: Ortada bir saldın olmalıdır. Hanefilere göre ise saldırının, cezalandırılması ön görülmüş bir suç olması şarttır. Bu kıyasa
göre: Kocanın, babanın veya öğretmenin tedib hakkını kullanması ve celladın yaptığı iş, saldın olarak nitelendirilmez. Küçüğün, delinin ve
hayvanın saldmsında Hanefilere göre suç niteliği yoktur. Bir insan saldırgan bir deveyi onun gibi başkabir hayvanı öldürürse Hanefilere göre her
durumda kıymetine göre tazminat vermek zorundadır. Zira telef edilmeleri ne kadar zaruri olsa da yine tazminat lazımdır. Onlara göre kaide
şöyledir:
Istırar (zaruret halinde olmak) başkasının hakkını iptal etmez." Ayrıca, hayvanın cinayeti yani işlediği suç fiili hederdir, boşa gider. Hanefıle-rin
Cumhuru da şöyle demektir: Kendini savunan kişi, ancak o hayvanı vurmak veya öldürmek ile kendini koruyabiliyorsa, bedelini de tazminatını da
ödemesi söz konusu olmaz. Zira o caiz olan savunma esnasında bu saldırgan deveyi öldürmüştür ve aynı zamanda bunu kötülüğünü savmak üzere
yapmıştır.
2- Saldınnın gerçekleşmekte olması, şu halde fiilen vaki olması gerekir. Sadece sonradan vaki olacağının söylenmesi ve tehdit edilmesi ile olmaz.
3- Saldınyı gerekli olan kuvvet ile defetmelidir. Yani kendi kanaatine göre birinci başlıkta açıkladığımız üzere en kolay olanından başlar ve
sırasıyla daha zora doğru giderek saldınyı önlemek için lüzumlu olan miktar ne ise onunla savunma yapar.
4- Saldınyı başka bir yolla defetmeye imkan bulunmamalıdır. Eğer imdada çağırmak, insanlann yardımını almak güvenlik kuvvetlerini yardıma
çağırmak gibi başka bir yolla saldınyı da defetmek imkanına sahip olduğu halde bunu yapmayacak olursa, o kişi haddi aşan bir kimse demektir.
İmam Ebu Hanife, Malik ve Şafii'nin görüşüne göre bir kimseye canına veya organlarından her hangi birisine kasden hücum edilecek olursa ve

yapılan bu hücum, ister insan tarafından ister hayvan tarafından yapılmış olsun. Saldınya uğrayan kimsenin kendini savunması icap eder. 
[195]

Fakat Şafiiler saldırganın kafir veya hayvan olmasını şart olarak kabul etmiştir. Eğer saldırgan müslüman ise Şafiilerde ezher olan görüşe göre:
Ona teslim olmak caizdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Sen Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi ol, demektir.
Burada sözü geçen Adem'in iki oğlundan kasıt Kabil ile Habil'dir.
Bu durum ashab'ı kiram (r.a.)'dan nakl edilen meşhur bir uygulamadır ve kimse de buna karşı çıkmamıştır.
Bir de Şafiilere göre kişinin başkasının nefsini savunmasının vacip oluşu veya olmayışı kendini savunmasının vacip olması yahut olmaması gibidir.

Nefsi savunmanın vacip olduğuna delil ise Cenab'ı Allah'ın şu emirleridir:"Ve kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. 
[196]

 "Eğer onlardan

biri diğerine karşı tecavüz ediyorsa o tecavüz eden grupla Allah'ın enirine dönünceye kadar çarpışın. 
[197]

 Size kim saldırırsa siz de tıpkı onların

size saldırdıkları gibi karşılık verin. 
[198]

 "Bir kötülüğün cezası onun gibi kötülüktür. 
[199]

Diğer tarafta insanın şiddetli açlığında bulduğunu yemek suretiyle kendini korumasının vacip olduğu gibi nefsini savunması da vaciptir. Hanbelilere
göre şöyledir: Cana kastederek saldıran kimseyi defetmek vacip değil caizdir.Saldırgan ister deli olsun küçük olsun büyük olsun hüküm değişmez.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v) fitne hali ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
O zaman evinde otur eğer kılıç parıltısının gözlerini almasından korkuyor isen elbisenle yüzünü ört."
Bir diğer lafızla da şöyle buyurmuştur: Birtakım fitneler olacaktır. O fitnelerde Allah'ın Öldürülen kulu ol öldüren kulu olma! İbn Ebu Hayseme ve
Darekutni Hz.Osman fitne dönemlerinde sayılan dört yüzü bulan kölelerinin kendisini savunmalarını istemediği sahih haberle bize kadar ulaşmış
ve hatta o şöyle demiştir: "Kim kılıcını bırakırsa o hürdür."
Hanbeliler birde şöyle derler: Kendisini savunanın durumu yiyecek şeye zaruret derecesinde muhtaç olanın durumundan farklıdır. Açlık çeken
kimse bu durumda yiyecekten yiyebilir. Zira öldürülmede şehitlik söz konusu ve başkasının hayatta kalmasına sebep teşkil etmek vardır. Yemekten
yemek ise kendisinden başka hiçbir kimseye zarar dokunmaksızın kendisini hayatta bırakmanın sebebini ifa etmek söz konusudur. Fakihle-rin
cumhurunun görüşüne göre saldırıya uğrayan kişinin saldırganı öldürdüğü takdirde gerek medeni ve gerekse cezai açıdan herhangi bir
sorumluluğu yoktur. Ne diye lazım gelir ne de kısas.
Zira Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:



Herkim kılıcını çeker sonra da onunla başkasını öldürmeye kalkışırsa kanı hederdir." Yani kanı boşa gider. Zira saldırgan haddi aşan bir kimsedir.
Kendisine hucüm edilen kişi ise kendisini savunmak ve kötülüğü defetmek bakımından görevini yerine getirmekte idi. Hanefiler şöyle demektedir:
"Gece veya gündüz bir kişiye bir başkası silah çekse yahut da bir belde de geceleyin ona karşı bir sopa kullanmak istese yahut meskun olmayan ve
beldenin dışında kalan bir yolda gündüzün bunu yapsa ve kendisine karşı bu şekilde silah çekilen kişi kasten onu öldürse üzerine bir şey düşmez.
[200]

Fakat Hanefiler sözü geçen hususlardan şunu istisna ederler: Eğer saldırgan küçük, deli veya bir hayvan olur. Kendisine saldırılan kişi de bunu
öldürür. Cezai olarak değil de yalnız medeni olarak sorguya çekilir. Üzerine kısas yoktur. Fakat küçüğün ve delinin diyetini öder. Hayvanın da
kıymetinin tazminatını öder. Ebu Yusuf a göre küçük ve delinin diyetleri ödemez. Fakat hayvanın kıymetini ödemek zorundadır. Hanbelilere göre
bir kişinin çocuğunun hanımlarının yahut kız kardeşi halası gibi kendisine mahrem olanların saldırıya uğraması halinde saldırganı öldürmek
suretiyle bertaraf eden kimse bunun tazminatını ödemesi gerekmez. Fakat bunu öldürereksi bu akrabadan başkası olursa o zaman tazminatını

ödeme gerekir. 
[201]

Birisi bir başkasının elini ısırsa o da elini ondan kurtarmak isterken dişleri düşse üzerinde tazminat yoktur. Zira Rasûlü Ekrem şöyle buyurmuştur:

Sizden herhangi biriniz erkek devenin ısırması gibi elini ısırıp geliyor... Senin alacak bir diyetin yoktur. 
[202]

Elini ağzında burasında erkek devenin kopardığı gibi sen de kopa-rasın. Öyle mi?
 
Irzı Savunmanın Hükmü:
 
Bir fasık bir kadına saldırdığı takdirde bütün fakihlere göre: Kadının imkanı olsa kendini defetmesi icap eder. Zira kadının bu şekildeki birisine
imkan vermesi kesinlikle haramdır. Eğer savunmayı terk etse .şu halde saldırgana imkan vermektir. Böyle bir zorlamaya girişen birisini öldürme
hakkı da vardır, aynı zamanda da kanı da boşa gider. Şu halde bir erkeğin bir kadına saldırmaya çalışan bir kimseyi gördüğü takdirde saldırganı
defetmesi icap eder. Müdafaası mümkün olursa ve kendisine gelecek bir zarardan korkmuyor ise öldürerek dahi olsa o saldırganı defetmelidir.
Zira ırzlar Allah'ın yeryüzündeki haramlarıdır. Bu ırzların hangi bir şekilde mubah kılmaya kesinlikle imkanı yoktur. Kişinin ister onun ırzı olsun
ister başkaların ırzı olsun arasında kesinlikle hiçbir fark yoktur. Savunma yapan kişinin üzerinde kısas öldürülürse o bir şehittir" Bir de İmam Ah-
med şu hadisini zikretmektedir:
Adamın birisi Huzeylilerden bazı kimselere ziyafet verdi. Bir kadına tecavüz etmek isteyince, (kadın) attığı bir taş ile onu öldürdü. Hz. Ömer şöyle
dedi: "Allah'a yemin ederim ki, ebediyyen onun diyeti ödenmeyecektir."
Zira başkasına karşılık olarak verilmesi ve mubah kılınması caiz bulunan malı savunmak caiz olduğuna göre, erkeğin ve kadının kendini
savunması ve hiçbir durumda mubah olmayan fuhuştan ırzını koruması daha evladır. Karısı ile zina edeni öldürmek: Dört mezhebe göre de kansı
ile zina eden bir adamı görüpte öldüren kimsenin üzerinde kısas da diyet de yoktur.
Zira rivayete göre:
Ömer (r.a.) bir gün yemek yerken koşarak bir adam geldi. Elinde de kana bulanmış kınından sıyrılmış bir kılıç vardı. Adam gelip Hz. Ömer'in
yanma oturdu. Yemeğe koyuldu. Bir grup kişi de gelerek şöyle dedi: Ey Mü'minlerin emri bu adam karısı ile birlikte bizim adamımızı da öldürdü.
Hz. Ömer "Bunlar ne söylüyor?" diye sorunca adam şöyle dedi:
Başka birisi kılıçla karımın bacaklarına vurdu. Eğer ikisinin arasında başkası da olsaydı. Onu da öldürürdü. "Hz. Ömer onlara: "Bu ne diyor?" diye
sorunca şöyle dediler: "Onun kendisi bu işi yaptı bir kılıç darbesi indirdi. Karısının bacaklarını kesti. Bizim adamın da vücudunun karnına isabet

etti." Hz. Ömer: 'Tekrar aynı şeyi yaparlarsa sen de aynısını yap" dedi. 
[203]

Eğer kadın bu işi razı olarak yapmışsa, bundan dolayı herhangi bir tazminat lazım gelir. Bu işin tespiti için dört şahid lazımdır. Zira Hz. Ali
(r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir:
"Eğer dört şahit getirilirse mesele yok, değilse onun diyetini versin. Birde Sa'd b. Ubade dedi ki: Ey Allah'ın Rasûlü! Karımla birisini görecek

olursam dört şahid getirinceye kadar ben ona mühlet mi vereceğim? "Hz. peygamber (s.a.v.J: "Evet" diye buyurdu. 
[204]

(Açık delil) olmadığı halde koca, kadının velisinin zinadan haberi olduğunu ileri sürerse, Hanbelilere göre yemin ile birlikte velinin sözü kabul
edilir. Hanbelilere göre iki şahid kafidir. Zira delil, saldırganın, karısını üzerinde bulunduğunu şahadet etmektedir. Bir kişi izinsiz olarak bir evin
içerisine bir delikten, kapı aralığından veya buna benzer bir yerden bakacak olsa da ev sahibi ona bir taş atsa veya bir çubuk ile dürtüp gözünü çı-
kartsa cezai sorumluluğu da, medeni sorumluluğu da yoktur. Yani ne kısas, ne de diyet ödemesi gerekir. Şafii, Hanbelilere göre öyledir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Bir kişi izinsiz olarak senin evinin içerisine bakarak muttali olursa ve sen de ona bir taş atıp gözünü çıkartırsan üzerinde hiçbir vebal ve sorumluluk

yoktur. 
[205]

Tabi bu hüküm, küçük bir taş gibi hafif bir şeyi ona attığı durumda söz konusudur. Şu halde bir taş yahut ağır bir demir veya bir ok gibi bir şey
atacak olursa, o zaman kısas lazım gelir. Fakat içeriye bakan kişi böyle bir basit bir şeyle def edilmiyor ise saldırı halinde olduğu gibi ondan daha
ağır bir şeyi ona atabilir. Bu ölüme kadar dahi gidebilir. Bakan kimsenin yolda giden birisi olması ile kendi mülkünde olup bakması veya başka bir
durumda olması arasında bir fark yoktur.
Peygamber (s.a.v.) evlere bakmanın men edilmesine dair hikmeti açıklamak sadedinde şöyle buyurmuştur: "Eve girmek için izin istemek içerde

olanları görmemek için emir edilmiştir. 
[206]

Hanefîlerle ve Malikilere göre böyle bir durumda ev sahibinin cezai sorumluluğu vardır. Yani kısas veya diyet ödemesi icap eder. Zira Peygamber
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Gözün çıkartılmasında diyetin yansı vardır."
Bir de sadece gözle bakmak, bakana karşı cinayet işlemeyi mubah kılmaz. Örneği: Açık kapıda içeriye bakmak yahut evin içerisine girip bakmak



veya cimanm (başkasının) karısından her hangi bir şekilde faydalan mak gibi işler, onun gözünün çıkartmayı caiz kılmaz. Şu halde her iki gö ruş
arasındaki fark, evin dışından bakan hakkındadır: Bir kişi evin içine kafasını sokup da ev sahibi ona bir taş atarak gözünü çıkartarak olursa icma ile
tazminat söz konusu değildir. Malı müdafaa etmenin hükmü' Cumhuri Fukahaya göre malı müdafaa etmek vacip değildir Fakat müda' faasını caiz
olarak kabul etmişlerdir. Eğer mal haksız olarak almıyor ise az veya çok olması hükmü değiştirmez. Savunmayı yapan kişi kolaylık sırası na riayet
etmiş ise kısas da yoktur.
Zira Ebu Hurerye şunu rivayet etmiştir:
Adamın birisi gelerek şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasûlü, birisi gelip benim malımı almak isterse ne yapayım?" "Hz. Peygamber: (s.a.v.) "Malını ona
verme" buyurdu" (Bir başka lafızda ise: Malını korumak için çarpış" buyurdu" Adam devamla: "Benimle çarpışacak olursa ne yapmamı emir
edersin?" diye sorunca: "Onunla çarpış" buyurdu. Adam: "Beni öldürecek olursa ne olur?" diye sorunca Hz. Peygamber: "Sen Şehid olursun" Dedi.
Adam: "Ben onu öldürecek olursam ne olur?" diye sorunca, Hz. Peygamber: "O cehennemde olur" buyurdu. "Müslim ve imam Ahmed rivayet
etmiştir.
Bu hadisi şerifte kişinin savunmasını kolaylık sırasına göre yapması gerektiğine dair fıkhi hükümlere işaretler vardır.
Fakihler şöyle demişlerdir: "Onu öldürecek olursa tazminat ödemesi lazım gelmez. Zira kendisini savunanın hücum eden kimseye bir tecavüzü söz
konusu değildir. Bir de hadisi şerif mal hakkında umumi olup azı da çoğu da şamil gelmektedir. Malı korumak için savunmak ile, mal dışında kalan
şeyleri savunmanın vacip olduğunu kabul edenlerce canı ve namusu savunmak arasında fark gözetmenin sebebi şudur: Mal, kişinin müsaade
etmesi ve izni ile başkasına mubah olur. Fakat can ve namus ise mubah kılınmakla, mubah olmaz. Bazılara göre mal uğrunda çarpışmak vaciptir."
Bu daha önceden de açıklamış olduğumuz gibi gerekli uyandan sonra Malikilerin kabul ettikleri görüşüdür.
Şafiiler ise malın nevleri arasında fark gözeterek şöyle derler: Cansız olan mallan savunmak icap etmez. Zira bu mallan başkasına mubah kmak
caizdir. Canlı olanlara gelince telef edilmesi maksadı ile saldinlması halinde savunmak icap eder. Şu kadar var ki, kendisine veya namusuna zarar
gelmekten korkmamalıdır. Bunun vacip olmasının sebebi ise cana karşı duyulması gereken saygıdır. Hatta ve hattaki yabancı bir kişi bir başkasının
kendisine ait olan bir hayvanı haram bir şekilde telef ettiğini görecek olsa, bunu def etmesi icap eder. Aynı şekilde rehin veya icare gibi, başkasının
hakkının müteallik olduğu her hangi bir mala yapılan saldınyı savunması da icap eder. Ancak Şafiiler şunu da eklemektedir: "Bir testi düşüp
yuvarlansa ve ancak onu kırmak suretiyle o testiden kurtulabile-çekse esah olan tazminatını öder. Zira cansız testinin ne maksadı, ne de bir tercih
imkanı vardır. Bunun için buna onun sebep teşkil ettiği söylenemez. Bu durumda mala karşı kendini savunan kişi, başkasının yiyeceğine zaruret
derecesinde ihtiyaç duyan kişinin durumuna düşer. Yemeğe zaruret derecesinde ihtiyaç duyan kişi ise onu hem yer, hem de tazminatını öder. Eğer
kişinin kendisi değil de ailesi, çocuklan, kavmi saldınya maruz kalırsa, kişinin saldırgana karşı koyması vacip olur. Zira o kişi, ailesinin,
çocuklannın, kavminin emniyetini sağlamak zorundadır. Zira onlann eri odur. Saldırgan ya-müslüman oldu için kanı masum olan bir kimsedir veya
mürtet yahut evli olduğu halde zina ettiği için, kanı masum olmayan bir kimsedir. Saldırgan, kanı masum olan bir kimse değilse saldınya maruz
kalan kişi, onu bir an önce öldürmek için en öldürücü yerlerine vurabilir veya korkutabilir veyahut hafifçe vurulabilir. Saldırgan müslüman, zimmi
veya ahitli olup kanı masum olan kişilerdense ve saldırısına başlamışsa, saldınya maruz kalan kişi onu derhal öldürebilir. Saldırgan bu durumda
öldürülürse kanı boş gider. Onun için ne kısas ne de diyet vardır. Saldırganlığın bazı şekilleri ve hükümleri:
1. Bir veli veya bir vali, elinin altında ki olan kişilere tazir cezası tatbik ederse tazir cezası uygulanan kişi de bundan dolayı helak olursa vurulan
darbe de genellikle, Ölüme sebep olacak derecede ağırsa bu darbeleri vuran kişinin babası, annesi, dedesi, ninesi gibi asılları değilse, vuran kişiye
kısas lazım gelir. Fakat vurulan darbe öldürücü olmadığı halde kişi ölürse, kasden öldürmeye benzer öldürmenin diyeti katilin asabesinden tahsil
edilir. Zira amaç öldürmek değil, terbiye etmektir.
2. İmam (devlet başkanı) veya imamın vekili, takdir ve tayin edilen cezayı artırmaksızın tatbik ederler de cezalandırılan kişi ölürse tazminat
meydana gelmez. Zira devlet başkanı veya onun vekili, üzerine vacib olanı yerine getirmiştir. Uygulanan cezanın sopa vurmak, el kesmek olması,
aşı-n sıcak veya aşın soğuk bir zamanda uygulanması veya iyileşmeyecek bir hastalık esnasında uygulanması meseleyi değiştirmez.
3. Akıl, baliğ ve hür olan kişinin bedeninde bir çıban çıksa, çıbanın ölümcül olduğundan korkulmuyorsa, o çıban kesilebilir. Fakat çıbanın ölümcül
olduğundan korkuluyorsa, onu bırakmakta her hangi bir tehlikesi yoksa, kesmek caiz olmaz. Çıbanın kesilmesinde tehlikenin daha çok olması
durumunda da hüküm böyledir. Baba veya dedenin, çocuğun veya delinin vücudundaki çıbanı, tehlike olmakla beraber kesmemenin tehlikesi daha
büyükse, kesme yetkisi vardır. Zira onlar, çocuğun ve delilin mallarını zayi olmaktan korumakla mükelleftirler. Ç ürüten, yiyip, tüketen bir
hastalığa maruz kalan bir uzvu veya damarları kesmek dağlamak ve benzeri tedaviler de çıbanı kesmek gibidir. Tehlikeli yoksa, doktorlar bunun
gerekli olduğunu söylerler. Sultanın, babanın, bedenin ve diğer velililerin kan aldırtmak yetkisi vardır. Zira öyle şeyler rAaslahat içindir. Herhangi
bir zarar söz konusu değildir. Fakat yabancı bil kişinin çocuk ve deli için bunları yapması caiz değildir. Çünkü yabancı blr kişinin deli veya çocuğa
bunlan tatbik etmeye yetkisi yoktur. Yabancı kişi, onların velisi değildir. Fakat sultanın, babanın ve diğer velililerin velayeti altında bulunanlara
bunlan tatbik etmesi caizdir. Eğer tedavi edile::\ kişi ölürse, onlann herhangi bir tazminat ödemesi gerekmez.
4. Cellat: Zulm ettiğini bilmeden imanın Emriyle bir kişiye vurursa ve öldürürse, cellat değil, imam zamin olur. Fakat cellat imamın zulm ettiğini,
bu hususta hata ettiğini biliyorsa, cellat zamin olur. Bu hüküm, cel-latın imam tarafından tehdit edilmemesi halinde böyledir. Eğer cellat, i-mam
tarafından tehdit edilmişse, hem imam, "ıem de cellat mali cezaya çarptırılır. Bir ihtar, acı çeken bir kişinin acı rce kadar çok olursa olsun -kendini
öldürmesi caiz değildir. Zira o acıdan kurtulma ihtimali her zaman mevcuttur. Hatib Şirbini şöyle der: 'Bir ki ateşe atılsa, o ateşte de öleceğinden
emin olsa, ancak ateşten kurtulmanın tek yolu da kendisini ateşin yanındaki suya atarak boğmak olsa, boğulmak ateşte yanmaktan daha kolay
geliyorsa, kendini suya atabilir.
İnan kusuru sebebiyle iki şekilde sorumlu tur:
1. Kasıd nedeniyle sorumlu olması yani kişinin kasden öldürmesinden, kasden hırsızlık yapmasından., zina iftiracı atmasından, gasbetme-sinden,
yol kesmesinden ötürü sorumlu olmasıdır.
2. İhmalkarlık sebebiyle sorumlu olmas:: Yani kişi hayvanın başı boş bırakırda hayvan başkasının bahçesine, arazisine zarar verirse, hayvan sahibi
sorumlu olur. Kusur ve ihmalkarlığ; sebebiyle telef olan malın mislini veya kıymetini ödemek gerekir. Kusur ve ihmalkarlığı sebebiyle meydana
gelen yaralanma ve benzerlerinin diyetini ve tazminatını ödemek zorundadır. Olayın meydana gelmesi muhteme". olduğunda, şeriat nezdin-de kusur
veya ihmalkarlık hükmen sabit olur. Olayın failin gerçekten kusurlu olup olmaması olayın kusur nedeniyle me-dana geldiği ihtimali varsa dikkate



alınmaz. Bunun için o kişinin tazmihat ödemekle mükellef kılınması için kusurlu olduğunu gösteren bir delilin bulunması şart değildir. Burada tek
şart, olayın o kişinin kusuru "edeniyle meydana geldiği düşüncesinin bulunmasıdır. Bu ise hak hususunda titiz davranmak, zarar telafi etmek ve
hukukun üstünlüğünü sağlamak içindir. Kusur nedeniyle sorumlu olmaya birkaç misal;
1. Kazaen adam Öldürmede diyet lazım gelir. Kazaen adam Öldüren kişi, gerçekte suçlu için değildir. O kusurlu olduğu içindir. Zira o tedbir
almadığı için, kişinin ölümüne sebep olmuştur. Hatta o, gerçekte kusurlu bile olmayabilir. Kusurlu olmadığı halde yine ödemekle mükelleftir.
2. Bir kişi eğri bir duvar yapsa, kanı masum olan bir kişi ve bir mal o duvann altında kalarak hüakete gitse, duvarı yapan kişinin akrabaları ölen
kişinin diyetini veya telef olan malın badelini vermek zorundadır. Bu ceza bir suç işlemiş dolayısıyla değil, sadece bir müslümana, kendisinin kusur
ve taksiratı sebebiyle gelen zararı telafi etmek için bu cezayı ödemekle zorunlu kılmıştır.
3  Bir kişinin hayvanı veya arabası, başkasının ekinini telef etse veya kanı masum olan bir kişinin yaralanmasına veya ölmesine sebep olsa o
hayvanın veya arabanın üstünde olan kişi veya onların sahibi telef olan malın tazminatını vermek gerekir. Hayvanın veya arabanın ölümüne sebep
olduğu kişinin diyeti ise hayvanın veya arabanın üzerine bulunan kişinin yakınları tarafından verilir. Zira hayvan veya arabanın sebep olduğu
cinayetin sorumluluğu, hayvanın veya arabanın üzerinde bulunan kişiye aittir.
Kusur sayılmayan ve sorumluluk gerektirmeyen bir takım haller:
1. Hayvan veya arabayı kullanan kişi ansızın ölse, düşüp ölen hayvan veya hareket halindeki araba bir kişinin ölümüne sebep olsa veya bir malın
telef olmasına sebep olsa, arabayı kullanan kişi sorumlu tutulamaz. Zira bu konuda her hangi bir kusur söz konusu değildir.
2. Bir kişi, hayvanın sahibinin veya hayvanı ücretle çalıştıran kişinin izni olmadan hayvanı elindeki bir nesne ile dürtse, hayvan ürküp bir malın
telef olmasına sebep olsa, hayvanın sahibi veya hayvanı ücretle çalıştıran kişi sorumlu olmaz. Zira onların kusurlan yoktur. Tazminat, hayvanı
izinsiz olarak dürten kişiye düşer. Zira bu işi yapan odur. Yabancı bir kişi, başka bir şahsın arabasını bir deliye teslim etse, deli de arabayı sürerken
bir malın telef olmasına sebep olsa, arabanın sahibi sorumlu olmaz. Zira onun kusuru yoktur. Tazminat arabayı deliye teslim eden kişiye düşer.
3. Bir kişi gündüz vakti hayvanını bir şahsa verip, hayvanın her zamanki gittiği yolu da gösterse, fakat buna rağmen hayvan bir ekine zarar verse
veya başka bir şeye zarar verse, hayvanın sahibi sorumlu tutulmaz. Zira onun hiçbir kusuru yoktur. Tazminat teslim alana düşer. Kişi hayvanı,
gündüz vakti daha önce gidip geldiği yola yöneltse, hayvan bir ekine veya mala zarar verse, hayvan sahibi sorumlu olmaz. Zira onun kusuru yoktur.
Fakat kişi aynı hayvanım aynı yola geceleyin yöneltse, hayvanda her hangi bir şeyi telef etse, hayvan sahibi sorumludur ve tazminat öder. Zira
Rasülü Ekrem (s.a.v.) bahçe sahiplerine bahçelerini gündüz korumayı emir etti. Hayvan sahiplerinin de hayvanlarının geceleyin yaptıkları zararı

ödemesine hükmetti. 
[207]

Bu şekilde hüküm verilmesinin sebebi örftür. Zira örf insanların bahçelerini, ekinlerini, gündüz korumak şeklinde- cari olmuştur. Hayvan
sahiplerinin de hayvanlarına geceleyin sahip olması şeklinde cari olmuştur. Bu bakımdan örfün değişmesi halinde hükm örfe tabii olarak değişir.
Şu halde mesuliyet, bilfiil başkasının zarar görmesinde ister kasıtlı, ister kasıtsız/sebep olan kişiye aittir. Bu ya düşmanlıktan kaynaklanan bir
sorumluluktur ya da kusurlu davranmaktan bir sorumluluktur. Her şeyin iyisini Allah bilir.
 

YETMİŞ DOKUZUNCU BÖLÜM
 

BAĞILER HÜKÜMLERİ
 

(İSYANCILAR)
 

Bağy lugatta ya: "Musa" aradığımız bu idi, dedi. 
[208]

 ayette olduğu gibi aramak ve talep etme k manasına gelir ya da tecavüz demektir. Baği,
durması gereken sınırda durmayıp saldırganlık yapan kimsedir. Baği kelimesi bağy kökünden gelir ki bu da zulm etmek demektir. Buradaki
bağilerden maksat, müslümanların içinden çıkıp halifeye isyan eden veya bir hakkı men eden kişilerdir. Bu hakkın, Allah'ın veya kulun hakkı
olması arasında bir fark yoktur. Hanefiler ise bağileri şöyle tarif etmişlerdir: Bağiler (buğat) güç ve kudret sahibi olan, bazı hükümlerde diğer
müslü-manlara kendilerince haklı sayılan bir tevile dayanarak muhalefet eden bir beldeye hakim olup ordugah kurarak kendi hükümlerine tabik
eden bir topluluktur.
Tarihte meşhur Havariç ve Haruriye ise Hz. Ali (r.a.)'ye karşı çıkan onun ve diğer müslümanların kanlannı ve mallarını telef, kadınlarını esir etmeyi

helal gören, Rasülullah (s.a.v.)'m Ashab-ı Kiramını küfre girmekle itham eden, her günahı küfre düşmek kabul eden bir topluluktur. 
[209]

1. Dini hususlarda aşırı şekilde şiddet göstermişlerdir. Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in: "Kim imamına itaatten elini çekecek olursa kıyamet gününde
elinde geçerli bir hüccet, delil bulunmaksızın gelir, kim de cemaaten ayrılmış olarak ölürse bir nevi cehiliyet Ölümü ile ölmüş olur." Kim başındaki

emirden hoşlanmadığı bir şey görürse sabr etsin. Çünkü kim cemaati bir karış bile olsa terk edip ölürse ölümü cahiliyet ölümü gibi ölür.
[210]

Kim bize karşı silah çekerse bizden değildir." buyurmuşlardır.
[211]

 Bağüere ait hükümler: Bağilar ortaya çıktığında, bundan müslü-manlann hangi
grubundan olursa olsun, halifenin hemen onlara bir heyet gönderip maksatlarını öğrenmesi vacibtir. Eğer onların istekleri makul ise, herhangi bir
zararı olmayacaksa bağiliklerini teşvik edecek bir durum meydana getirmemek şartıyla -onların isteklerini yerine getirmek vaciptir. Halife onlara
nasihat edip isyandan vazgeçerek kendisine itaat etmelerini tavsiye etmelidir. Nasihatlar onların işine yaramazsa, o zaman halifenin onlara karşı
savaş ilan etmesi gerekir. Buna rağmen yine isyanlannda ısrar ederlerse o, zaman fiilen savaşması vaciptir.
(Nitekim Hz. Ali, bağilerle fiilen savaşmıştır) Bağilerle savaşmanın şartlan:
1. Bağiler güç ve kuvvete sahip olmalıdır. Bu kuvvetlik, çokluklarından ötürü olabildiği gibi, imam'ın (islam devlet başkanı) mukavemet etmesini
gerektiren muhkem bir kale içinde bulunmalanndan ötürü de olabilir. İmam onlan itaate döndürmek için çok mal vermek, bir takım ihsanlarda
bulunmak ve bir çok adamı istihdam etmek zorunda kalmalıdır.
2. Söz konusu kuvvetlerinden ötürü, fiilen halifenin hükmü altından çıkmış olmalıdırlar. Eğer bağiler imamın hükmü altında iseler, imamın onlarla



savaşması şart değildir. Bu durumda imam onlan haps etmek suretiyle veya başka bir yolla cezalandırabilir.
3.  İsyanlannın haklı olduğuna dair bir delil ve tevilleri olmalıdır. Fakat bu tevilin fasid olduğu muhakkak kesin olmamalıdır. Örneği: Cemel ve
Sıffın savaşma katılan Hariciler ve Haruriyetlerin isyanlarını meşru göstermek için şu delil ve tevile dayanmalan buna bir örnektir: Onlar şöyle
iddia ediyorlardı: "Ali, Osman'ı öldürenleri bildiği için, onlan cezalandırmıyor." (Bu ithamdan Allah'a sığmıyoruz) Havaric ve Haruriyelerin
halife'ye isyan etmenin meşru olduğuna dair kendilerince bir delil ve tevilleri olmasaydı, onlar baği sayılmaz. Üzerlerine bağiliğin hükümleri
terettüb etmezdi. Hiçbir delil ve tevilleri olmadan sırf fasıldık nedeniyle halifeye isyan etmeyi meşru görerek halifeyle savaşsalardı kafir olurlardı.
Bağilerle savaşmak farzdır. Zira yüce Allah Hazretleri ve tekaddas Kur'an'ı Kerimde şöyle buyurmuşlardır:
Eğer mü'minlerden iki grup bir birbiriyle savaşırsa aralanın düzeltin. Şayet biri diğerine saldırırsa (saldıran grup) Allah'ın buyruğuna dö-nünceye

kadar onlarla savaşın, eğer dönerlerse artık aralannı adaletle düzeltin ve adaletli davranın, şüphe yok ki Allah adil davrananları sever 
[212]

 Alimler
şöyle demişlerdir: 'Bu ayette her ne kadar halifeye isyan etmekten bahsedilmiyorsa da ayet -Umumi olduğu için ve kıyasen bunu da kapsar' bir
grubun başka gruba saldırması halinde saldıran grupla savaşmak emir edildiğine göre halifeye isyan edenlerle savaşmak bittankı evla emir edilmiş
sayılır şu hadisi şerif de söz konusu ayete benzemektedir.

Kim islam cemaatinden bir kanş ayrılırsa, boynundan islam başlangıcı karmış olur. 
[213]

Bağüerin halifeye (islam devlet başkanı) isyan etmelerinin şer'i bir şüpheye (tevile) dayandığı söylemiştik. Madem ki onlann isyanlan şer'i bir tevile
dayanıyor. Öyleyse onlarla savaşmak neden farzdır? Bunun hikmeti nedir? Bağilerle savaşmanın farz olmasının nedeni şudur: Kişi meşru bir şekilde
halife seçildikten sonra müslümanlarm dirlik ve düzenini sağlamak, düşmanlara karşı güçsüz düşmemek, düşmanlara korku salmak için emir ve
yetkinin halifede olması gerekir. Aynca Allah Teala, müslü-manların halifeye itaat etmelerini emretmiştir. İşte bu sebeplerden Ötürü, zalim dahi
olsa Halifeye itaat etmek müslümanlar üzerine vacip kılınmıştır. Ancak bu itaat, masiyet olmayan hususlarda olmamak şartıyla kayıt-landınlmıştır.
Zira halkın halifeye isyan etmeleri, halifenin onlara zulm etmesinden daha tehlikelidir. Bu nedenle Allah Teala bağilerle savaşılmasını emir
etmiştir. Bağilerin delil ve tevilleri dikkate alınmıştır. Zira halifeye itaat etmek, hayır açısından daha üstündür. Kafirlere fasıklara ve düşmanlara
karşı yapılan savaş, bağilere karşı yapılan savaştan farklıdır. Zira bağiler fasık ve bidatçı sayılmazlar. Onlarla savaşılmasının nedeni, müslü-
manlann birliğini, beraberliğini, emniyetini korumaktır. Ancak onlarla savaşmaya başlamadan önce bir takım yollar denenmelidir.
Bunlan kısaca şöyle sıralayabiliriz.
1. Savaş açılmadan halifenin veya temsilcilerin onlarla konuşması, onlara nasihat etmesi gerekir. Nitekim Hz. Ali kendisine karşı kan Haricilere
İbn Abbas'ı göndermiş, onun vasıtasıyla onlara nasihat etmiş, onlarla konuşmuştur. İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmektedir: "Hariciler bizden
aynldıklan zaman, ben Ali'ye şöyle dedim: Ey mü'minlerin emiri! Namazı serinlik düşünceye kadar tehir et de ben gidip onlarla konuşayım. Onlann
sana bir zarar vermelerinden korkuyorum. -İnşallah bir şey olmaz. Daha sonra Yemen'de yapılan abalardan en güzelini giyerek onlann yanına
gittim. Onlar kaylule uykusuna yatmışlardı. Bir grubun yanına vardım. Onlardan daha fazla Allah'a ibadet eden görmedim; dizleri secdeye
gitmekten deve derisi gibi nasır bağlamıştı. Yüzlerinde de secde eseri görülmekteydi. Onlann yanına vardığımda bana şöyle hitap ettiler:
Ey Abbas'ın oğlu! Sana merhaba, seni buraya getiren nedir?
Ben sizinle konuşmak için geldim. Peygamberin ashabı Kur'an'ı tevilini sizden daha iyi bilirler. Zira vahiy onlann arasında nazil oldu. Onlarda
bazılan İbn Abbas'la konuşmayınız' dedilerse de bazılan da mutlaka onunla konuşacağız dediler. Bunun üzerine ben şöyle dedim: 'Peygamberin
amcasının oğlu, damadı, Peygambere ilk iman eden ve yanında Peygamberin sahabeleri bulunan Ali'yi hangi hususlarda tenkid ediyorsunuz? Biz
onu üç hususta tenkid ediyoruz.
Peki bunlar nelerdir?

Birincisi, insanlan Allah'ın dininde hakem tayin etmiştir. Oysa Allah Teala, hüküm ancak Allah'ındır. 
[214]

 buyurmuştur. İkincisi nedir? Savaştığı
halde hiç esir almadı. Onların mallanni ganimet saymadı. Eğer savaştığı kişiler kafir iseler onlann kanlan da ona haramdır. Üçüncüsü nedir?
Emir'ul-mü'minin sıfatının silinmesine izin verdi. Eğer o mü'minle-rin emiri değilse, kafirlerin emindir.
Peki ben size sizin de bildiğiniz muhkem ayetlerden ve Peygam-ber'in sahih sünnetinden delil getirsem, iddianızdan vazgeçer misiniz?
Evet vazgeçeriz 'Ali, Allah'ın dininde insanlan hakem kıldı. Sözünü ele alalını. Allahu teala şöyle buyuruyor:
Ey iman edenler! İhramda iken av öldürmeyin. Sizlerden avı kasden öldürenin cezası (evcil hayvanlardan) onun bir benzeri (dengi) dir. Kabe'ye

ulaşmış bir kurbanlık olarak bu cezayı sizden olan iki adaletli kişi hükm (edip tayın) edecektir. 
[215]

Yine Allah Teala, kan koca arasındaki anlaşmazlık hususunda da şöyle buyurmaktadır:
Eğer (karı ile koca arasında) ayrılık olacağından korkarsanız.

Erkeğin ailesinden bir kadının ailesinden bir hakem gönderin" 
[216]

Size Allah adına yemin vererek soruyorum: Düşmanlıklan kaldırıp kanlann akıtılmasını önlemek için hakem tayin etmek, bir dirhem değerindeki
tavşanı ihramlıyken öldürmede hakem tayin etmekten daha mı önemsizdir? Ya Rabbi! Sen bizi muahaza etme, elbette düşmanlıklan kal-dınp, kan
akmasını durdurmak daha önemlidir. O, halde birinci tenkidiniz cevabım vermiş oldum mu? Allah'ım? Bizi muaheze etme. Evet verdin. Sizin, Ali
onlarla savaştığı halde onlardan esir almadı. Onlann mallarını ganimet saymadı. Sözünüzü ele alalım. Siz annenizi esir alıp, ondan cariye gibi
faydalanmayı, onu cariye yapmayı kendiniz için helal görür müsünüz? Eğer annenizden cariye gibi faydalanmayı helal görürseniz, kafir olursunuz.
Aişe'nin sizin anneniz olduğunu inkar ederseniz. Yine kafir olursunuz. Çünkü Allah Teala,

"O Peygamber mü'minlere kendi nefislerinden daha evladır. O-nun hanımları da müminlerin anneleridir.
[217]

 buyurmaktadır.
Siz bu durumda iki sapıklık arasında kıvranıp duruyorsunuz. Hangisini isterseniz onu alın. Böylece ikinci tenkidiniz de cevabını vermiş oldum
mu? -Ya Rabbi! Sen bizi muaheze etme.
Evet, verdin. Sizin 'Ali, Emir'ul-mü'min sıfatının silinmesine izin verdi.' Sözünüzü ele alalım. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hudeybiye günü Kureyşli-
lerle anlaşma yaptı. Hz. Peygamber, sulh nameyi yazan kişiye (Hz. Ali'ye) "yaz! Bu Allah'ın Rasûlü Muhammed ile Kureyş'in üzerinde anlaştıkları
maddelerdir' deyince Kureyşliler şöyle dediler: Allah'a yemin ederiz ki eğer senin Allah'ın Rasülü olduğuna inansaydık, seninle savaşmaz, seni



Kabeyi ziyaretten men etmezdik. Sen Abdullah oğlu Muhammed yaz, bunun üzerine Hz. Peygamber 'Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın
Rasûlüyüm. Siz beni yalanlasamz da ben Allah'ın Rasûlüyüm' dedikten sonra antlaşma metninin altına: Bu, Abdullah oğlu Muhammed ile Kureyş'in
üzerinde ittifak ettiği sulh namedir.' şeklinde yazılmasın emretti. Şimdi size soruyorum; acaba Hz. Peygamber böyle yapmakla Peygamberlik
sıfatını ortadan kaldırmış olur mu?
Ya Rabbi! Sen bizi muaheze etme. Hayır Peygamberlik sıfatını ortadan kaldırmış olmaz. Bu karşılıklı konuşmadan sonra 20.000 kişi Haricilerden

ayrıldı. Geriye 4.000 kişi kaldı. Onlarda savaşta öldürüldü. 
[218]

İbn Kesir şöyle diyor:
"Hz. Ali, İbn Abbas'ı Haricilere gönderdi. İbn Abbas onlann ortasına gelince, İbn Kavva denilen kişi ayağa kalkarak bir hutbe irad etti ve şöyle
dedi: Ey Kur'an'ın hizmetkarları! Bu gelen kişi İbn Abbas'tır. Onu tanımayan varsa, işte onu tanıtıyorum. Bu Allah'ın kitabında kimsenin bilmediği

hususları bilenlerdir. Bu öyle bir kişidir ki onun ve kavminin hakkında şu ayet inmiştir: 'Bunlar cedelci bir topluluktur. 
[219]

 Siz bunu arkadaşının
(Hz. Ali'nin) yanına geri gönderiniz. Allah'ın kitabi hususunda onunla tartışmayınız. Onlardan bazıları şöyle bağırdılar: Allah'a yemin ederiz ki
onunla Allah'ın kitabı hususunda tartışacağız; Eğer hakkı getirirse hakka tabi olacağız, batılı getirirse yemin ederiz ki onu batılı ile yüzüstü atarız.
Sonra üç gün boyunca tartıştılar. Haricilerden 4.000 kişi-reisleri İbn Kav-va da dahil tevbe ederek dönüş yaptılar. İbn Abbas onları Küfe'de bulunan

Hz. Ali'nin yanına getirdi. 
[220]

 İmamın veya temsilcisinin nasihatlan bağile-re fayda vermezse imamın onları korkutması gerekir. Bu da fayda
vermezse imam onlarla savaşır.
2. Bağilerle savaşılırken kaçanların peşine düşmek ve onların yaralılarını öldürmek caiz değildir.
3. Esir düşen bağileri öldürmek caiz değildir. Zira Hz. Peygamber bunu yasaklamıştır. İbn Ömer şöyle rivayet etmektedir. Hz. Peygamber İbn
Mes'ud'a şöyle sordu: Ey ummi Abdin oğlu! Ümmetimin bağileri hakkındaki hükmün ne olduğunu biliyor musun? -Allah ve Rasûlü daha bilir. -
Onların savaştan kaçanlarının peşine düşülmez. Yaralıları öldürülmez, can çekişenlere bir an önce ölmesi için müdahale edilmez. Onların mallan

ganimet olarak alınmaz. 
[221]

İbn Ebi Şeybe de şöyle rivayet ediyor: 'Hz. Ali cemel günü tellalına şöyle bağırmasını emir etti; 'Savaş meydanından ayrılanların peşine düşmeyin,

yaralıları ve esirleri öldürmeyin. Her kim evine girip karısını kaparsa o emniyettedir. Kim silahını, bırakırsa o da emniyettedir. 
[222]

Alman esirlerin, halifeye boyun eğip biat edinceye kadar haps edilmesi vacibtir. Böylece bağüerin topluluğu dağılır. Savaş sona erer. Onların
şerlerinden emir olunur. Onlar bir defa daha halifeye isyan etmeyeceklerine söz verip yemin ederlerse serbest bırakılır. Fakat sözünde durmayıp
yeminini bozacağından korkulan kişiler yemininde duracağı kanaati hasıl oluncaya kadar hapiste tutulmaya devam edilebilir. Savaş bitmeden önce
halifeye itaat eden ve itaatinde samimi olduğu görülen bağüerin derhal serbest bırakılması vaciptir.
4. Bağüerin mallan ganimet olarak alınmaz. Ancak savaş aletlerine harp bitirinceye kadar, el konulabilir. Hakim/imam onların tekrar
savaşacaklarından korkulsa dahi farzdır. Bağilerle yapılan savaş üzerine Teret-tüb eden hükümler: Savaş esnasında öldürülen bağüerin kanı boşa
gider.
Sözünü ettiğimiz şartlar tamam olur da, halife bağilere karşı savaş açarsa, savaş esnasında öldürülen bağüerin kanı hederdir. Onların
öldürülmesinden ötürü ne kısas ne diyet söz konusudur. Bunun nedeni, bu savaşın meşru ve vacib olmasıdır.
A. Savaş bittikten sonra bağiyi öldüren kişi, onun hala baği olduğunu zannettiği için Öldürdüğüne dair yemin ederse kısas düşer, diyet ödemekle
mükellef kılınır.
B. Esir düşen veya yaralı olan bir bağıyı öldüren kişi, diyet ödemekle mükellef kılınır. Burada kısas söz konusu değildir. Çünkü onun
Öldürülmesinin caiz olup olmadığında şüphe vardır. Rasulullah'm 'Müslümanlardan hadleri mümkün olduğunda dürün" sözü bunu ifade eder.
Daha öncelerde imam ikinci defa bir vergi alamaz. Zira imamın ve vergileri alma yetkisi oraları himayesi itibariyle olmaktadır. Halbuki bu durumda
oraları himaye edememiştir. Eğer bağlar bu malı hakkı olan yerlere sarf etmişler ise, müstahak olan yerlere vasıl olduğu için mal sahibi hakkında bu

yeterlidir. Şayet hakkı olan yerlere sarf etmemişlerse o, müstahak olan yerine ulaşmadığından ötürü alimler, Allah Teala Fetva vermişlerdir. 
[223]

Müşrik olan harbiler ile savaş bağılara karşı savaştan ayrılır. Kaçan harbilerde savaş devam eder. Öldürülmelerini kast etmek caizdir. Harb
sırasında veya başka zamanda helak ettikleri can ve maldan hesaba çekilirler. Durumlarım tahkik için esirlerini hapsetmek caizdir. Aldıkları haraç
ve zekat, bunları vermesi gereken şahıslardan düşmez: durum, gasıbm aldığı maldan bu borçların düşmemesi durumunda olduğu gibidir.
Gençle rin, islam dinini, hak yolunu, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeleri lazım ve elzemdir. Öğrenemeyen bidat ve dalat sellerine
yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenir.
 

SEKSENİNCİ BÖLÜM
 

İRTİDAD'IN HUKMU
 

(DİNDEN DÖNME)
 
İrtidad ve riddet lügat anlamı "Bir şeyden başka bir şeye dönmek" demektir. Hükmen en fahiş derecedeki küfür irtidaddır. Şafıilere göre ölüme
kadar devam eden irtidad, amelleri iptal eder. Hanefılere göre irtidat etme anından itibaren daha önceki ameller tamamen boşa gider. Zira Allah
Teala Hazretleri ve tekaddes şöyle buyurmuşlardır:
İçinizden kim dininden dönüp kafir olduğu halde ölürse; işte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (cehennemin)

arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedi kalıcıdırlar. 
[224]

Şer'i yönden irtidad (ridet) ister niyet ile ister küfre düşürücü bir fiil yahut sözle olsun; ister alay olsun, isterse inat yüzünden yahut inanarak



söylesin, islam dininden dönüp inkara küfre sapmak manasına gelir.
 
İrtidatın Nedenleri:
 
İrtidad yani islamdan dönme üç şeyden biriyle meydana gelir.
1. Dinde kesin bir hükmü inkar etmek, örneği: Her şeyin yaratıcısı olan yüce Allah'ı inkar etmek. Peygamberleri kabul etmemek, bir peygamberi
yalanmak, haramlığı icma ile kabul edilen zina, livata (homoseksüellik), şarap içme, zulüm yapma gibi fiileri helal saymak yine icma ile helal
olduğu bilinen alışveriş, nikah gibi muameleleri haram saymak. Farz olduğu ittifakla kabul edilen mesela beş vakit farz namazlardan birini veya bir
rekatını reddetmek, aynı şekilde farz olduğu hakkında icma bulunmayan bir şeye mesela beş vakit farz namazda bir fazla rekat daha bulunduğuna
veya şevval ayında oruç tutmanın farz olduğuna inanmak ertesi gün kafir olmaya azm etmek ve bu hususta tereddüt etmek, orucun, zekatın, haccın
farziyetini, içkinin, faizin haramlığını inkar eden kişi, bunlar insanı islamdan çıkaran küfürler türündendir. Bu konuda alimler ile diğerleri hepsi
birdir. Bu nedenle bunların inkar edilmesi, mürtetliğin sebeplerindendir. Üzerinde ittifak olmayan veya ittifak olmakla beraber halkın ço‐
ğunluğunun bu ittifaktan haberdar olmadığı hükümleri inkar etmek, veya kuşluk namazının meşruiyetini inkar etmek veya boşanmış bir kadının id-
detini bitirmeden önce evlenmesinin haram olduğununu inkar etmek mürtet olmayı gerektirmez. Bir de şeriatı inkar irtidadtır. Zira onu inkar etmek
islamı inkar etmek demektir.
2. Kafirlerin özelliklerinden birisini yapmak, örneği: Bir puta secde etmek, kafirlerin ibadetlerinden birini yapmak veya kasıtlı olarak Kur'an-ı
Kerimi pisliğe atmak gibi fiilerdir.
3. İslama aykırı bir söz söylemek bunun inanç inat veya istihza şeklinde meydana gelmesi hükmü değiştirmez. Örneği: İslam'a Allah'a
Peygamberlerden birine küfr eden kişi mürtet olur veya islam insanlığın ilerlemesine terakki etmesine manidir veya bir yaratıcı yoktur veya zekat
sosyalizmin ilkelerine aykındır veya kadının örtünmesi gericiliktir diyen kişi mürtet olur. İşte bu sözlerin tümü mürtet olmaya sebep olur. Kişinin
bu sözleri inanarak veya öfke esnasında veya inad olarak söylemiş olması meseleyi değiştirmez. Örnek: dine küfr edenlerin çoğu tartışma
esnasında kızgınlıkla küfr etmektedir veya sadece insanlan güldürmek, onları eğlendirmek için dini bir mesele ile alay etmektedir. Mesela kişi
kendisine nasihat eden bir arkadaşına eğer sen cennete girersen kapısını kapat, beni içeri sokma' demektedir. Şu halde anlaşılmıştır ki insan bazen
basit ve manasız bir kelimeden ötürü veya söylemekle fikir ve ifade özgürlüğünü kullandığı zan ederek bir hakikati yalanlamaktan dolayı islam'dan
çıkmakta mürtet olmaktadır. Oysa böyle bir kimse tarafından söylenmiş basit bir söz veya umursanmayan bir konuşma, onun varacağı nokta
hususunda ciddi bir neticeyi doğurmaktadır. Böylece kişi bütün günahları bağışlanacak bir müslüman olmaktan çıkarak, Allah'ın rahmetinden ümit
kesen bir kafir olmaktadır. Bu durumda ki bir kişi iyilik ve hayır işleri yaparsa yapsın sonuç değişmez. Ayrıca islami bir toplumda bu tür kişinin
hakları elinden alınır. Bu hakları şöyle sıralayabiliriz.
a. Hayat hakkı. Zira kişinin idamı lazımdır.
b. Mülk edinme hakkı. Zira mülkiyeti düşmüştür.
c. Şer'i muameleleri ilga edilir.
Mesela evliliği, mirası ve benzerleri ilga edilir. Bunun tafsilatı ileride gelecektir. Onun için ne kadar öfkelenmiş olursa olsun bir müslümanın
mürtetliği gerektiren söz ve hareketlerden kaçınması vacibtir. Müslüman öfkesini dizginlemeli, kendisini dinden çıkaracak kelimeleri söylememek
için kendisini zorlamalıdır. Aksi takdirde hem dünyası hem de ahireti berbat ve harap olur. İrtidad hususunda erkek ve kadın arasında fark yoktur.
Her ikisi de irtidad etmenin cezasını çeker.
Akil ve baliğ olduğu halde irtidad eden erkek veya kadına tatbik edilmesi gereken hususlar ve ceza şudur.
1. İrtidad eden erkek ve kadının derhal tevbeye davet edilmesi vaciptir. Zira o kişi, kafasına takılan bir şüpheden veya aklı dengesini bozan bir öfke
krizinden ötürü irtidad etmiş olabilir. Bunun için onun uyarılması, hakikatin kendisine gösterilmesi gerekir. Bu da ancak nasihat etmek, tevbeye
davet etmek, üzerinde bulunduğu durumun batıl ve tehlikeli bir yol olduğunu göstermek ve onu bu hususta ikna etmekle olabilirdi.
2. İrtadad eden erkek veya kadın mürtet olmakta ısrar etmenin kötü neticelerinden sakındırılmalıdır. Yani tevbe etmediği takdirde derhal onun
öldürüleceği kendisine söylenmelidir. İrtidad eden kişinin, mürtet olmakta ısrar etmesi, ister inad, isterse de alay ister inanç nedeniyle olsun hüküm
değişmez.
3. Mürtetlikte ısrar eden erkek veya kadının kati edilmesi vaciptir. Zira Cenab'ı Fahr'ı-Kainat (s.a.v.) Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle

buyurmaktadır: Dinini değiştiren (İslam'dan dönen) kişiyi öldürün. 
[225]

Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın muhakkak bir elçisi olduğuma şahadet eden müslüman kimsenin kanı
helal olmaz. Ancak, sebepten biri ile helal olur. Evli olduğu halde zina etmekle, haksız yere bir nefsi öldürmekle, islam dinini terk edip cemaatten

ayrılmakla.
[226]

Cabir'den söyle rivayet edilmiştir: 'Ummu Rüman isimli bir kadın irtidat etti. Hz. Peygamber, onun tekrar ıslama davet edilmesini, kabul etmediği

takdirde öldürülmesini emretti. 
[227]

Mürtet, olan kişinin öldürülmesi için şu şartların mevcud olması ee-rekir.
1. Mürtet olan kişi akil, baliğ olmalıdır. Şu halde çocuk veya delinin irtidad etmesine itibar edilmez. Zira bunlar mükellef değildir. Fakat irtidad
eden çocuğun velisinin çocuğu terbiye etmesi, onu bu işten uzaklaştırması, yaptığı işten veya söylediği sözden dolayı onu tevbeye davet etmesi
lazımdır.
2. İrtidad eden kişi tevbeye davet edilmelidir. İrtidat eden erkek veya kadın, tevbe teklif edilmeden öldürülmez. Rivayet edildiğine göre yemen
valisi Ebu Musa el-Eş'ari'nin yerine vali tayin edilen Muazb. Cebel bir kişinin bağlanmış olduğunu görerek onun kim olduğu sorduğunda Ebu
Musa el-Eş'ari şöyle dedi: -o bir Yahudi idi. Müslüman oldu. Sonra tekrar Yahudiliğe döndü. -Onu öldürmeden oturmam. Muaz b. Cebel bunu
söyledikten sonra Allah ve Rasûlü'nün hükmünün bu olduğunu üç defa söyleyerek ısrar etti. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eş'ari onun öldürülmesini

emir etti. 
[228]



3.  İrtidad eden kişinin mürtetliği, kişinin kendi ikrarıyla veya iki adil şahitle sabit olmalıdır. Bir müslüman irtidad eder, tevbe de etmezse
öldürülmesi dışında onun üzerine şu hükümler terettüb eder.
a. Mallarının tümüne hacr konur. Şu halde irtidad eden kişinin malları halifenin veya vekili'nin tasarrufu altına girer. İrtidad eden kişiye bu
mallardan sadece nafakası verilir. Eğer kişi tevbe edip tekrar İslama dönerse hacr kalkar. Tevbe etmezde öldürülürse, irtidad ettiği andan itibaren o
malların sahibi olmadığı meydana çıkmış olur.
b. İrtidad eden kişinin alışverişi, hibesi, rehin vermesi ve benzeri muamelelerdeki tasarrufları batıl olur. Zira irtidad eden kişi bu hususlardaki
ehliyetini kayb etmiş olur.
c. İrtidad eden kişi ile akrabaları arasında miras kesilir. Kişi irtidad ettiğinde müslüman bir yakını ölürse, onun mirasını alamaz. Zira Hz.
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Müslüman kafire kafir de müslümana mirasçı olmaz. 
[229]

4. İrtidad eden kişi hanımından ayrı tutulur. İrtidad eden bir müslümanla müslüman hanımı birbirinden ayrılır. Fakat bu, boşanma şeklinde bir
ayırma değildir. Sacede nikah akdi askıya alınmış olur. En sahih görüşe göre tevbe eder de iddet müddeti içinde islam dinine dönerse, yeni bir nikah
akdi yapılmaksızın, eski akidle karısına döner. Eğer iddet müddeti içinde tevbe edip İslam'a dönmezse, nikah akdi fesh olur ve akdin, kişinin
mürtet olduğu andan itibaren fesh olduğuna hükmedilir. Kişi, bundan sonra tevbe edip islam'a dönerse, ancak yeni bir nikah akdi ve yeni bir
mehirle kazısına dönebilir.
 
Öldürülen Mürdetle İlgili Meseleler:
 
1. Öldürülen mürtedi yıkamak, kefenlemek ve onun cenaze namazını kılmak haramdır. Çünkü o kişi islam dairesinden çıktığı için -başka bir
sebepten ötürü değil- öldürülmüştür. Ancak islam dinine boyun eğip hükümlerine sarılan kişiler ölükten sonra yıkanıp kefenlenir ve namazları
kılınır. Nitekim yüce Allah Hazretleri ve tekaddes şöyle buyurmuşlardır:
İçinizden kim dininden dönüp kafir olduğu halde ölürse, işte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşin ashabıdır ve orada
ebedi kalacaklardır."
2. Öldürülen mürtet, müslüman mezarlığına defn edilmez. Bu kabristandan uzak bir yerde kendisine bir çukur kazılır ve oraya gömülür.
3. Akrabalarından hiçbir kimse ona varis olmaz. Zira irtidadı sebebiyle kendisinin mülkiyet hakkı kalmaz. Tazir: Asıl olarak men etmek engel
olmak manasına gelir. Şer'i yönden ise tazir: Hakkında had veya keffa-ret bulunmayan bir suç veya masiyetten,günahtan dolayı gereken cezadır.
Suç ister Ramazanda gündüzün özürsüz olarak oruç yemek, namazı terk etmek olsun bu cumhurun görüşüne göredir. Faiz yemek, insanların geçtiği
yollara necaset ve benzeri engeller atmak gibi Allah Teala'nın hakkı hususunda İşlenmiş olsun, isterse yabancı bir kadın ile cinsi organdan başka
temasta bulunmak, nisap miktanndan az olan bir malı veya hırz yerinden başka, bir malı çalmak, emanete hiyanet etmek, rüşvet yemek, zina dışında
sövme, dövme ve her çeşit zarar ve eza verici şekilde Örneği: Ey Fasık, Ey pis adam, Ey hırsız, ey facir ey kafir, ey faiz yiyen, ey sarhoş ve benzeri
sözleri sözlerle iftira atma gibi kulların hakkı ile ilgili olsun durum aynıdır.
Hz. Ali (r.a.) Efendimize bir kimsenin diğerine 'Ey fasık, ey pis adam' demesinin hükmü ne olduğu sorulunca: Bunlar fuhuş sözlerdir" tazir cezasını
gerektirir. Ama had icap etmez. Bir kişi diğer bir şahsa: "Ey köpek! Ey domuz! Ey Eşşek! Ey Öküz! Dese Hanefi mezhebinin usulüne göre tazir
olunmaz. Zira ona zihnen tasavvur edilmeyecek bir iftira atmıştır. Yalancılığın utancı kendisine aittir. Şafiilere göre bir kişinin diğerine: "Ey fasık!
Ey Kafir! Ey Facir! Ey eşkıya! Ey köpek! Ey eşşek! Ey teke! Ey Rafızi! Ey kızılbaş! Ey pis adam! Ey yalancı! Ey hain! Ey kavat! Ey Deyyus adam!
Gibi sözler söylemesi ile tazir cezasını devlet yetkilisi veya onun naibi olan kimse uygular. Tazir cezası ya dövme ile ya hapsederek, ya da tevbih,
azarlama, korkutma gibi yetkili memurun uygun göreceği şekillerden biri ile olur. insanların değişik hallerine göre hangisi suçluya caydırıcı olursa o
şekil tercih edilir.
Tariz: Azarlamak, sert yüz göstermek, hapsetmek, dövmek, ensesine tokat atmak veya ön taraf dışında cinsi ilişkide bulunma gibi bir durumda ölüm
cezası vermek, memurluktan azletmek, meclisten kalkmasını bildirmek.
Ey Zalim! Ey mütecaviz! Saldırgan!" gibi şerefine dil uzatarak tekdir etmek şekillerinde olabilir. Yüzünü karaya boyayıp suçunu halka duyurmak
ve dönerek dolaştırmakta da bir beis yoktur. Asılması da caizdir. Suçlu yiyip içmekten, abdest almaktan menedilmez. Namazını da ima veya
yaramak suretiyle tazir cezası verilmez. Kadınlarla erkekler arasında aracılık yapan kavatlara da son derece şiddetli bir tazir cezası verilir. Ta-zirde
dayak cezasının en azı üçten başlar. Kişilerin durumuna göre üçten az da olabilir. Tazirde e az dayak cezasının belirli bir sınır yoktur. En çok
miktarı hakkında alimlerin değişik, görüşleri vardır.
İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed ile Şafiilere ve Hanbelilere göre tazirde dayak miktarı şer-i hak cezalanndaki miktara ulaşmaz. Onlardan bir
dayak eksik olur. Şafiilere göre had cezalarının en azı hür kimseler için kırk sopadır. Bu şarap içme had cezasıdır. Diğer imamlara göre kırk sopa,
kazf suçu işleme durumunda kölelere verilecek cezadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: "Şer-i had dışında bir cezayı gerektirecek derecede suç
işleyen, mütecaviz kimselerden olur." buyurmuştur. Zira ceza suç ve günah miktarmca takdir edilir. Şu halde günahlar üç türlüdür: Birincisi
hakkında had cezası olup kefareti bulunmayan hırsızlık. Şarap içme, zina, kazf gibi günahlardır. Bunlarda had, tazir cezasına ihtiyaç bırakmaz.
İkincisi, hakkında kefaret bulunup had cezası verilmeyen günahlardır. Şafii ve Hanbelilere göre Ramazanda gündüz vaktinde veya ihramda iken
cinsi ilişkide bulunmak böyledir. Üçüncü tür ise, had cezası hakkında da keffa-ret de bulunman masiyetlerdir. Yabancı bir kadını öpmek, onunla
başba-şa yalnız kalmak, peştemalsiz hamama girmek, ölü ve domuz eti veya kan yemek-içmek gibi şeyler bu türdendir. İşte bunlarda tazir cezası
verilir.
Cumhurun görüşüne göre İslâm devlet başkanının tazir cezasını terk etmesi caiz değildir. Şafiilere göre: Tazir cezası vacip değildir. Zira Ra-sûlü
Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Had cezalan dışında, mürüvvet sahibi ve dürüst tanınan (şüpheli durumu bilinmeyen) kişilerin hatalarının hükmünü düşürünüz."
Yine bir adam Hz. Peygambere gelerek: "Ben bir kadınla yattım, ama cinsi ilişkide bulunmadım." dediğinde Rasûlü Ekrem (s.a.v.) ona: "Bizimle
beraber namaz kıldın mı? diye sormuş; adamın "evet" demesi üzerine şu ayet-i kerimeyi okumuştur: "Çünkü güzel ameller (beş vakit namaz)

[230]



kötülükleri (günahları) giderir. 
Şu halde tazir cezasını terketmek caiz olmasaydı Allah'ın Rasûlü (s.a.v.) o adama söylediklerinden dolayı tazir uygulardı. Kısacası dini haramları
çiğnemek kabilinden Allah Teâlâya ait bir hak olduğu zaman tazi-rin uygulanması vacip değildir. Fakat kula ait bir hak ise ve o hakkın sahibi de
affetmemişze cezanın infazı icap eder. Alimlerin çoğuna göre sihirbazlık yapan, zındıklığını yaymak için çalışan zındık kişi de yakalandığı
takdimde tevbbe etse dahi öldürülür. (Tirmizi, Cündüb'den hem merfu, hem de mevkuf senetle: "Sihirbazın had cezası kılıçla (boynunun)
vurulmasıdır." hadisi rivayet etmektedir. Maliki ve Hanbeliler ile daha başka alimlere göre müslümanlann aleyhine düşman namına casusluk yapan
müslüman bir şahsın öldürülmesinin ciz olduğunu söylemişlerdir. Yine Kur'an'a ve Sünnet'e aykırı bid'atlere çağıran, propaganda yapan kişilerin

öldürülmesinin caiz olduğunu belirtmiştir. Kafir harbi bir casusun öldürülmesi üzerinde bütün fakihler ittifak içindedirler. 
[231]

Zındık: İçinde küfür sakladığı halde dışından müslüman gözüken kişidir. Hapsin meşruluğu: Fakihlerden bir grup hapis cezası vermenin meşru

olduğunu belirtmişlerdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) bir adamı bir töhmetten dolayı haps etmiştir. Sonra da salıvermiştir. 
[232]

Bir hadiste de:
Zenginin (borcunu ödemeyi) savsaklaması, şikayet edilmesini ve cezalandırılmasını (haps edilmesini) helal kılar," buyurmuştur.
Ödemeye gücü bulunduğu halde ödemeyen borçluyu sıkıştırmak ve tedip etmek için ödeyene dek haps etmenin caiz olduğuna bu hadis delil olarak

gösterilir. Ödeme gücü yoksa tabii haps edilmez. 
[233]

Hz. Ömer (r.a.)'in hapishanesi vardı. Hz. Osman (r.a.) ve Hz. Ali (r.a.)'de aynı şekilde yapmıştır. Hanefıler haps etmenin meşru olduğuna bu ayeti
kerimeyi göstermişlerdir.

"Yahut da bulundukları yerden sürülmelidir. 
[234]

Sürülmekten maksadın haps etmek olduğunu belirtmektedir. 
[235]

 Hanefi ve Malikilere göre bir daha suçta tekerrür etmek veya suçu alışkanlık
haline getirmek, arkadan cinsi tecavüzde bulunma (livata), ağır bir madde ile vurarak öldürme gibi durumlarda tazir cezasının öldürme şeklinde
olmasını caiz görmüşlerdir. Buna siyaseten öldürme ismi verirler. Zira hakime göre bu öldürmede amma için maslahat vardır. Bunun için Hanefi
fakihler Rasûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimize devamlı dil uzatan, sövüp sayan zimmi kişinin, yakalandıktan sonra müslüman dahi olsa siyaseten
öldürüleceğine fetva vermişlerdir. Zimmi ve muahed (kendisine e-man (vize) verilmiş) casuslar hakkında ise İmam Malik ve İmam Evzai, bu
sebeple onlara verilmiş ahid ve vizenin bozulmuş olacağını söylemiştir. Fakat sünnete göre ister casus zimmi ister müstemen yani ona vize hakkı
verilmiş olsun onların öldürülmesinin caiz olduğuna delalet eden rivayetler vardır. İslam devletinin güvenliği aleyhinde çalışanların bir de bütün
fitneyi çıkan kimsenin siyaseten öldürülmeleri caizdir.
 

SEKSEN BİRİNCİ BOLÜM
 

NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
 
İslam dininde namazın önemi:
Namaz, müslüman hayatında İslamın ilk ortaya çıkan alametidir. Namaz, insanın Allah'a kulluk etmesinin en önemli alametlerinden biridir. Şu ayet-
i kerimede namazın önemini ne güzel belirtmektedir.

Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile eda edin. Zira namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır. 
[236]

Ailene namazı emret, kendi ailene namazı emret, kendin de namaza sabır göster. 
[237]

Şu halde namazı terk eden müslümanın imanı tehlikeye girer. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Şüphesiz ki namazı terk etmekle, kişi şirk ve küfrün arasında bulunmaktadır. 
[238]

Bir müslüman namaza devam ederse, Allah Teala onun namazını onun günahlanna keffaret kılar ve onun manevi kirlerinin temizlenmesine vesile
olur. Namaz, mü'minle Allah arasında bir bağdır. Ölüm anında namazın eseri kişinin üzerinde görünür. Ebu Hureyre Hz. Peygamber'in şöyle
buyurduğunu rivayet etmektedir: 'Söyleyin, birinizin kapısı önünde bir akar su bulunsa (ev sahibi de) günde beş defa içinde yıkansa ne dersiniz?
(Onun vücudunun kirinden pasından bir şey kalır mı? 'Hayır kirinden pasından hiçbir şey kalmaz' dediler. (Bunun üzerine) Hz. Peygamber şöyle

dedi: "Beş vakit namaz da işte bunun gibidir. Onlarla Allah Teala günahları yıkar, siler. 
[239]

Namazı terk edenin hükmü: Namazı terk edenler iki kısma ayrılır:
1. Vacib olduğuna inanmayarak ve önemsemeyerek terk eden kişi mürtet olur. Zira Allah'ın zaruri olan bir emrini terk eden kişi dinden kesinlikle
çıkıyor.
2. Vacib olduğuna inanarak terk etmek: Şu halde bir müslüman vacib olduğuna inandığı halde tembellik veya benzeri bir nedenden ötürü namazı
terk ederse, ceza gerektiren büyük bir günah işlemiş sayılır. Bu kişi önce tevbe edip namazlarını kaza etmeye davet edilir. Bu daveti hakimin veya
onun vekilinin yapması daha uygundur. Eğer bu şekilde mümkün olmazsa her hangi bir müslüman onu tevbeye davet etmelidir. Bu davetin
yapılması mutlaka gerekir. Eğer hiç kimse onu tevbe edip namaz kılmaya davet etmezse, o kişinin etrafında olup onun namaz terk ettiğini bilenlerin
tümü günahkar olurlar. O kişi tevbe edip namaz kılmaya başlamazsa, ona ceza tatbik etmek vacip olur. Namazı terk edenin cezası namaz terk, eden
kişi önce tevbe edip namaz kılmaya davet edilir. Eğer kabul etmezse namazı terk etmenin cezası olarak boynu kılıçla vurularak öldürülür. Bir
vakit namazı terk etmiş olsa dahi bu cezaya çarptırılır. Eğer namazın farziye-tine inarak terk ederse, kişi kafir olmaz. Müslüman olarak öldürülmüş
olur. Namazın farziyetine inanmayarak terk ederse kafir olur. Zira Cenab-ı Fahr'i kainat (s.a.v.) Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar ki:
Allah'tan hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şahadet, namaz ikame, zekatı eda edinceye kadar insanlarla muharebe
etme bana emir olundu. Onlar bunları yapınca kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar.



Ancak İslam'ın hakkı mukabili olmak müstesna, insanların (gizli işlerinden dolayı olan) hesapları da Allah'a aittir:
(Günde) beş vakit namazı Allah (müslümanlara) farz kıldı. Kim ab-destlerini güzel yaparak, rükünlerine huşularma riayet ederek onlan vaktinde
kılarsa, o kimse Allah Teala'dan hatasını affedeceğine söz almış olur. Kim böyle yapmazsa Allah Teala ona söz vermiş olmaz. Dilerse azap eder,

dilerse onu cennete sokar.
[240]

Bu hadis, farziyetini inkar etmeden namazı terk eden kişinin kafir olmadığına delalet eder. Zira farziyetini inkar etmeden namazı terk eden kişi kafir
olsaydı,
Hz. Peygamber dilerse o kimseyi bağışlar, dilerse azap eder demezdi. Zira kafir, hiçbir zaman cennete giremez. Bu hadis tembellikten ötürü namazı
terk edenlere hamledilir.
Namazı terk eden kişiye ceza tatbik etmeden önce ne kadar süre verilir? Evvela namazı terk eden kişinin tevbeye davet edilmesi vacibtir. Buna
binaen kişi tevbe etmezse, hakim ona namazın özel vakti çıkıncaya kadar mühlet verir. Namazın özel vakti çıktıktan sonra ceza tatbik edilir.
Namazın özel vakti ise öğle ikindinin veya akşam ile yatsının tehir edilerek kılındığı son vakittir. Buna binaen öğle namazım terk eden bir kimse
güneş battığı halde namazı kılmamışsa, cezaya çarptırılır.
İkindi namazı için de durum öyledir. Zira öğle ile ikindi namazı, cemi tehir veya cemi takdim edilerek kılınabilir. Burada özür sahiplerinin cem-i
tehiri söz konusudur. İkindi namazının son vakti güneşin batışıdır. Terk edilen namaz akşam veya yatsı namazı cem'i tehir edilirse, son vakitleri
fecrin doğuşu olur.
Cem'i tehir edilen akşam ile yatsı namazının vakti, fecrin doğmasıyla sona erer. Bu vaktinden sonra kişi namazı terk etmekte ısrar ederse, başı
kılıçla kesilerek öldürülür.
Eğer namazın farziyetim inkar etmezse, o zaman yıkanması, kefen-lenmesi, defn edilmesi, cenaze namazının kılınması vaciptir. Onunla akrabaları
arasında miras hükümleri geçerlidir. Hanımı iddet bekler. Onun için matem tutar. Bir kişi kendisiyle Allah arasında özel bir yakınlık vardır.
Namazın farziyeti bana mı düşmüş ve haram şeyleri bana helal olmuş diye dese o öldürülür.
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SEKSEN İKİNCİ BÖLÜM
 

CİHADIN HÜKÜMLERİ
 
Cihad'ın sözlükte manası: Hedefe ulaşmak için bütün gücüyle çalışıp her şeyini seferber etmektir. Cihad'ın şer'i manası ise islami bir toplum
meydana getirmek, Allah'ın kelimesini yüceltmek, Allah'ın şeriatını hakim kılmak için bütün gücüyle çalışmaktır. Cihadın çeşitleri: Cihad'ın
tarifinden de anlaşıldığı üzere cihadın birkaç çeşidi vardır:
1. Talim yoluyla yapılan cihadı: Yani islami yaymak, imamın yoluna çıkan fikri şüpheleri ortadan kaldırmak, islam'ın anlaşılması için gayret sarf
etmek bir cihaddır.
2. Bir islam toplumu kurmak için mal sarf etmek cihaddır.
3. Müslümanları müdafaa etmek bir cihaddır. Yani Müslümanların birlik ve beraberliğini bozmak isteyen müslümanlan parçalayıp perişan etmek
isteyen kişilerle savaşmak cihaddır.
4. Müslümanların fethettiği ülkelerde islamm hükümlerine karşı çıkanlara karşı hücuma geçmek cihaddır.
5. Umumi seferberliğe katılmak bir cihaddır. Bu da islam düşmanlarının müslüman memleketlerine saldırmaları halinde meydana gelen bir
durumdur. Cihad'ın tüm çeşitlerini içine alan tarif şudur: Cihad, islam'ın yer yüzünde yayılması, Allah'ın kelimesinin en yüce olması için var
gücüyle çalışmak demektir. Cihad'ın övülmesi ve faziletinin beyanı: Kur'an-ı Ke-rim'in bir çok yerinde cihad emir edilmekte, insanlar cihada teşvik
edilmekte, mücahitlerin faziletleri anlatılmakta, şehitlerin Allah katında ki yüce derecelerinden bahs edilmektedir.
Cihad'ın önemi hakkında Hz. Peygamber'den de bir çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu hadis-i şerifler de cihada teşvik etmekte, onun
faziletinden bahsetmektedir. Bu hadis-i şerifler meseleden daha ayrıntılı bir şekilde bahsetmektedir.
Allah Teala şöyle buyuruyor:
Sizinle savaşanlarla Allah yolunda (onun rızası için) siz de savaşın, fakat aşırı gitmeyin (yaşlıları, kadınları, çocukları öldürmeyiniz) Zira Allah

aşın gidenleri sevmez. 
[1]

Ey iman edenler! Kafirlerden size yakın bulunanlarla savaşın. Onlar sizde şiddet (güç) bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. 
[2]

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Aksine onlar diridirler. Fakat sizler (onların durumunu) idrak edemezsiniz. 
[3]

Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüşler sanmayın! Aksine onlar hep hayattadırlar. Rablerinin katında nzıklandırıhrlar. 
[4]

 "Allah'ın kendilerine

lütfundan verdiği mutlulukta sevinç duyarlar. 
[5]

(Ey mü'minler!) Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için daha hayırlı olabilirken sevip hoşlandığınız

bir şey sizin için şer olabilir. (Bunun hikmetini) Allah bilir. Ama sizler bilmezsiniz. 
[6]

Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: iyi olsun, kötü olsun her emirle birlikte cihad size vaciptir. 
[7]

maîîannızîa, nefislerinizle ve dillerinizle savaşın. 
[8]

Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı istemeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da {harbin bütün şiddetlerine karşı)

sabrediniz. İyi biliniz ki cennet muhakkak surette kılıçların gölgeleri altındadır. 
[9]

Sabahleyin veya akşamleyin herhangi zamanda Allah yolunda (cihad için) bir kere yürüyüş hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki şeylerin

hepsinden hayırlıdır. 
[10]

Ölüp de Allah katında büyük bir hayra malik olan hiçbir kulu tekrar dünyaya dönmesi ve dünya ile dünyadaki her şeyin kendisinin olması
sevindirmez. Yalnız şehid müstesnadır. Çünkü o şehid olmanın fazileti nedeniyle görmekte olduğu şeylerden dolayı tekrar dünyaya dönmek ve

dünyada bir defa daha öldürülmek onu sevindirir. 
[11]

 
Cihad'ın Hükmü:
 
Yukarıda geçtiğimiz cihadın ilk dört nev'i farz-ı kifayedir. Bir kısım yetenekli müslümamn bu tür cihadı yapmasıyla mesuliyet diğer
Müslümanlardan sakıt olur. Onlara karşı hepsi sükut etseler hepsi de mesuldürler. Bu çeşit cihadlar dine yöneltilen saldın ve itirazlara karşı
koymak üzere deliller getirmek emr-i bil maruf ve nehy'i anil-münker yapmak, dini ilimleri neşv etmek gibi faaliyetler yapmak farz kifayedir.
Cihadın beşincisi ise yani genel seferberlik bu farz'ı ayndır. Düşman saldırısına uğrayan bir belde halkının her mükellef insanı üzerine bu cihad farzı
ayndır. Yani bir müslüman memleketi istilaya uğradığı zaman onların maddi kuvveti olduğu zaman bütün müslümanların gerekirse kadına da
seferber olmaları farzı ayndır.
 
Cihad İle Harp (Savaş) Arasında Ki Fark:
 
Harp (savaş} cihadın bir çeşididir. Harp hasdır. Cihad ise ammdır. Ne kadar harb ve savaş meydana gelse aynı zamanda cihaddır. Fakat cihad



savaşa ve harba şamil gelmez. Cihad olunmasına harb ve savaş denilmez. Mesela saldırganla savaşmak ve hap etmek, dünyevi bir düşmanlığa karşı
koymak içindir. Birde canı, malı veya namusu korumak içindir. Bu tür harb ve savaş meşru olmakla beraber Allah yolunda, Allah'ın dinini
yüceltmek için yapılan bir cihad değildir. Belki buna savaş ve harp denilmektedir. Bağilerle savaş devlet içerisindeki başı bozukluğun sebeplerini
ortadan kaldırmak, şerrin en korkuncunu (dirliğin bozulmasını) önlemek, İslam birliğinin asilerce bozulmasına karşı koymak, islam devletinin
dahilinde birliği ilan etmek içindir. Bu aslında cihad kavramının manası içine giren genel savunma ile ilgilidir ki bu genel savunmay-ı kelimetullah
içindir. İslam şeriatının yayılması, bu şeriatın bayraklarının yer yüzünde dalgalanması içindir. Şu halde islam düşmanlan bir müslüman diyarına
sal-dırsa, müslümanlar da topraklarını ve dinlerini muhafaza etmek için onlarla savaşsa, bu hem cihad hem de saldırgana karşı hem harp hem de
hem de savaş sayılır.
 
Cihadın Meşruluğu:
 
Rasülallah (s.a.v.) kendisine risalet geldikten sonra Mekke'de 13 sene ikamet etti. Bu arada hep barış yoluyla Allah'a imana davet ediyor, yapılan
zulüm ve kötülüklere misliyle onlara karşılık vermiyordu. Medine'ye hicret edince, kendisine cihadın birinci merhalesine, yani savunma yoluyla
savaşa izin verildi. Sonra haram aylar dışında, müşriklerle savaşa izin verildi. Sonra haram aylan dışında, müşriklerle savaşa müsaade edildi.
Cihadın ilk merhalesi, saldıranlara karşı koymak, kendini müdafaa etmekti. Müdafaa harbinin meşruiyeti hakkında şu ayet-i kerime nazil oldu.
Kendilerine savaş açılan mü'minlere zulme uğramaları sebebiyle (düşmana karşı savaşmaları için) izin verildi. Muhakkak ki Allah onlara zafer

vermeye kadirdir. 
[12]

Haram aylar dışında Hz. Peygamber gerek gördüğü zaman müşriklerle savaşırdı. Bu husus da Cenab-ı Hakkın habibi edibine şöyle
buyurmuşlardır:
Haram aylarsa sona erince müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayın. Onları haps edin. Her gözetleme yerine oturup onları

gözetleyin. Eğer tevbe eder. Namazı kılar. Zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın ki Allah çok affeden ve çok bağışlayıcıdır. 
[13]

Bu hüküm Hudeybiye sulhundan sonra gelmiştir. Daha sonra Allah Teala hiçbir zaman ve mekan ile kayıtlamaksızın cihad'ı yanı savaşı mutlak
şekilde meşru kıldı. Bu konuda şu ayet'i kerime nazil oldu.

"Müşrikleri nerede bulursanız, öldürün. Onların sizi çıkardıkları yerden (Mekke'den) siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha beterdir. 
[14]

Bunun için cihad'ın meşru kılınması, tıpkı şarabın haram kılınmasında olduğu gibi tedricen meşru kılınarak tekamül etmiştir.
 
Cihad'ın Meşru Kılınması:
 
Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden sonra olmuştur. Cihad'ın meşruiyetinin hikmeti: Allah yolunda yapılan savaş Allah'ın
dinini yüceltmek, yaymak için var güçle çalışmaktan ibaret olan cihadın bir dalıdır. Cihadın meşruiyetinin hikmeti, hem müslümanlar hem de
kafirler açısındandır. Zira cihad Müslümanların imanlarının doğruluğunu ortaya çıkarır. Kulluğun, ancak meşakkat ve fedakarlıklarla meydana
gelen hakiki manasını onlara tattırır. Böylece müslümanlar canlarını ve mallarını Allah yolunda sarf ederek kulluğun gerçek manasını idrak ederler.
Gelen ayet de buna delalet etmektedir:
Yoksa Allah içinden cihad edenleri ve zorluk zamanında sabredenleri bilmeden siz cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? And olsun ki siz siz

ölümle karşılaşmadan önce, onu temenni edip duruyordunuz. İşte (ölümün sebeplerini) gördüğünüz halde ona bakıp duruyorsunuz." 
[15]

Kafirlere karşı savaşmak suretiyle cihad yapmak hikmetine gelince, bu savaşta aşağıda zikredilen sebepler muvacehesinde kafirlere yönelik bir cebr
bir sıkıştırma onları Allah'ın dininden isteyerek veya istemeyerek mükellef tutma söz konusudur.
1. Tüm insanlar diktatörlerin boyunduruğu altında ezilmekten kurtulup özgürlüğe kavuşmalıdırlar.
Bir Millet Allah'a ibadet etmezse, o memlekette diktatörlerin, güçlülerin zayıf insanları ezmesi, kul-köle etmesi kaçınılmaz olur. Fakat zayıfların
kalerine iman girdiği zaman kuvvetli olduklarını hisseder. Yalnız Allah Teala karşısında zayıf ve sorumlu olduklarının bilincine vanrlar. Zarar ve
zararın ancak Allah'a ait olduğu, Allah'tan başka hiç kimsenin kendilerine bir yarar veya zarar veremeyeceğini idrak edip diktatör ve zalimlere tabi
olmaktan kurtulurlar. Onları hiçbir tehdit ve güç korkutamaz. Öylece toplumun her kesimi birbirine kenetler. Herkes Alah'a kulluk gölgesinde
birbirinin kardeşi olduğunu anlar. İşte cihad, onlann bu duruma gelmelerine en büyük vesile olur.
2. Cihad sayesinde insanlar yer yüzünün Allah'ın olduğunu, orada ancak Allah'ın hükmünün geçerli olacağını idrak ederler.
İsteyerek Allah'ın hükmüne giren bir kimse Rabbini razı eder. Kendişi de mesud ve mutlu olur. Allah'ın hükmüne girmek istemeyenler ise buna
zorlanırlar. Bunun da tek yolu cihaddır.
Eğer biri çıkar da, insanlar dilediğini seçme hürriyetine sahiptirler. İstedikleri hükümlerle hükm ederler. İddiasında bulunursa, ona şöyle denir, 'yer
yüzündeki devletlerin hangisi kendi halkından böyle bir mantığı kabul eder? Halklarını kendi kafalarından çıkardıklan bir takım yasalarla sevk'u
idare, etmeye kalkışanlar halkın bu yasalara karşı gelmesine izin veriyorlar mı? Halk onlann bu yasalanna karşı gelsin de onlar buna seyirci
kalsınlar. Hiç bu mümkün mü? Nitekim bu devletler, kendi çıkardıkları kanunlara karşı gelen insanlan cezalandırmıyorlar mı? Onlann
özgürlüklerini kısıtlamıyorlar mı? Hatta onlardan, beşeri kanunlanna tabi olmamakta ısrar edenleri hak ile yeksan etmiyorlar mı? Bütün bunlardan
sonra insanlan neden alemlerin Rabbi olan Allah'ın kanunlanna uymaya zorlamak caiz olmasın?
3. Allah'ın kanun ve hükümlerinden yüz çevirmenin neticesi olarak meydana gelen düşmanlık ve mücadeleler, cihad sayesinde ortadan kalkar.
Cihad sayesinde beşeri kanunlann yerine ilahi kanunlar hakim kılınır. Çünkü insanlar, kendilerini yoktan var eden Allah'ın kanunlanna uyması
gerekir. Eğer insanlar beşeri kanunlara itaat ederlerse, toplumda ihtiraslar, ithamlar, gruplaşmalar birbirini kovalar. Bunlann neticesi olarak da
bitmez tükenmez savaşlar meydana gelir. Bütün bu kötülerden kurtulmanın yolu ilahi kanunlara tabi olmaktır. Bu da genellikle cihad sayesinde
gerçekleşir. Gelecek ayet-i kerime buna delalet etmektedir:
Fitne kalmayıp din sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer onlar (şirkten) vazgeçerlerse (siz de onlara düşmanlıktan vazgeçin, onlar



dinde kardeşiniz olmuştur. Bilin ki kesinlikle düşmanlık ancak (şirk peşinde koşan) zalimlere karşıdır." 
[16]

 
Cihadın Vacip Olmasının Şartları:
 
Cihad'ın vacib olması için hern mücadelelerde hem de müslümanla-rın savaşacağı kafirlerde bir takım şartların bulunması gerekir. Önce
mücahitlerde bulunması gereken şartlara bir göz atalım. Zikredilecek olan şu şartlara sahip olan mücahitlere farz-ı kifaye olarak vaciptir:
1. Müslüman olmak. Bir kafirin üzerinde cihad vacib değildir. Zira cihad bir ibadettir. Kafirin ibadeti sahih değildir. Cihad üç yerde farz-ı Ayndır.
a) Kafirler bir beldeye hücum ettikleri takdirde o belde halkı için onlarla savaşmak ve onlara karşı savunmaya katılmak kaçınılmaz olur.
b) İmam (islam devlet başkanı) bir topluluğun savaşa katılmasını isteyecek olursa, onunla birlikte savaşa katılmak zorundadırlar.
Zira yüce Allah habibi edibine şöyle buyurmuşlardır:

Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda hep birlikte cihada çıkın denildiği zaman yere doğru ağırlaşıp çakılıp kaldınız. 
[17]

Bir de Buhârî ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği şu hadistir:
Cihada katılmanız istendiği zamancihada çıkın."
c) Her iki ordu karşı karşıya gelir ve saflar karşılıklı durursa, or da hazır olanın geri gitmesi haram olur ve orada kalmak artık taayyün eder.
Zira yüce Allah Hazretleri ve takaddes habibi edibine şöyle buyurmaktadır:

Ey iman edenler! (savaşmak isteyen) bir topluluk gördüğünüz zaman sebat edip yüz çevirmeyin. Allah'ı çok çok anın.. 
[18]

Bu hüküm ittifaklıdır.
2. Mükellef olmak çocuklara ve delilere cihad farz değildir. Hz.Pey-gamber (s.a.v.)'in 15 yaşından küçük olanları savaşa katılmaktan men ettiği
sabit olmuştur.
Abdullah b. Ömer şöyle rivayet ediyor: 'Uhud günü ben 14 yaşında bulunduğum halde Rasulullah (s.a.v.) beni gözden geçirdi de bana (yaşça baliğ
değildir diye savaş için) izin vermedi. Sonra Hendek günü beni gözden geçirdi. O sırada ben 15 yaşında idim. Bu defa bana (savaşa katılmak üzere)

izin verdi. 
[19]

3. Erkek olmak, cihad savaş için güçsüz olmaları nedeniyle kadınlara vacip değildir. Zira cihad farzı kifayedir. Savaşa erkeklerin katılmaları
kafidir. Bir erkekler kadınlardan daha çok savaşmaya kudretleri vardır. Bir de Rasûlü Ekrem (s.a.v.) validimiz Hz. Aişe'ye şöyle cevap vermiştir:

"Sizin için cihad hacc ve umredir. 
[20]

Yine Hz. Aişe şöyle rivayet ediyor: Ben Hz. Peygamber'e şöyle sordum: Ey Allah'ın Rasûlü! Kadınların üzerine cihad var mıdır? Evet, vardır.

Onların cihadı hac ve umredir. 
[21]

4. Savaşacak güç ve kudrete sahip olmak: Bu güç hem bedevi hem de mali olması gerekir.
Devlet savaşa katılacak olan mücahitlerin bineklerini, silahlarını, yiyecek veremezse, mücahid bunları kendi malından karşılar. Eğer bunları
karşılayacak malı yoksa cihad ona vacib olmaz. Fakat bunları devlet karşılarsa cihada katılmak vacibtir. Bu durumda cihad âmâ, topal, hastaya
vacip değildir, bu hatta uzun süreli olsun ister uzun süreli olmasın hüküm aynıdır. Hastalıktan dolayı hareket edemeyen yatalak, ihtiyar, eli kesik,
harcayacak bir şeyi olmayan, kadın ve kölenin cihad etmeleri vacib değildir. Zira yüce Allah Hazretleri ve tekaddes habib'i edibine şöyle
buyurmuşlardır:

"Kör olana günah yoktur. Topal olana günah yoktur. Hasta olana günah yoktur. 
[22]

Bu ayet-i kerime, cihaddan geri kalanlar hakkındaki ayetin inmesi üzerine Peygamber (s.a.v.) ile birlikte bu tür özür sahipleri çıkmak isteyince
nazil olmuştur.
Ayrıca yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Allah ve Rasûlü için nasihat ettikleri takdirde zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şey bulunmayanlara (savaşa iştirak edemedikleri için) her
hangi bir günah yoktur. Zira iyiliklerin (muaheze edilmek için) aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Kendilerine
(savaşa katılmak üzere) binek vermek için sana geldiklerinde 'sizi bindirecek bir şey bulamıyorum' dediğinde harcayacak bir şey

bulamadıklarından dolayı göz yaşları dökerek dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. 
[23]

5. Anne ve babanın rızasını almak: Kişinin anne ve babası cihad için izin vermezlerse, onlara muhalefet ederek cihada iştirak etmesi caiz olmaz.
Zira muhtaç olan anne ve babanın haklan her şeyden daha önce gelir. Zira onlann haklarını yerine getirmek farz-ı ayndır. Cihad ise farz-ı kifayedir.
Abdullah b. Amr'dan şöyle rivayet edilmiş: Bir kişi Peygamber'e gelerek cihada gitmek için izin istedi. Rasulullah (s.a.v.) ona şöyle dedi: - An-ne-

baban sağ mıdırlar? Evet sağdılar -Şu halde sen (önce) onlann rızası hususunda çalış. 
[24]

Hicret için sana biata geldim. Annem ve babamı ağlar olarak bırakıp geldim. -Onlara dön, onlan ağlattığın gibi onlan güldür.
[25]

 Borçlu olan,
borcunu ödeme zamanı geldiği ve ödemeye gücü yettiği halde borcunu ödemeyen kişi de alacaklı izin vermediği takdirde cihada gidemez. Bu
hükümler, farzı kifaye olan cihad hususunda varid olmuştur. Cihadın vacib olması için kafirlerle ilgili şartlan şöyledir:
1. Savaşılacak kafirlerin zimmi veya ahidli veya anlaşmalı olmamalan gerekir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Eğer müşriklerden biri sana sığınırsa, onu himayene al ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra, onu emniyete olacağı yere ulaşır. 
[26]

Bir kavmin anlaşmayı bozmak hususunda ihanetinden çekinir-sen onların yaptığı gibi sen de antlaşmayı onlara at (antlaşmayı bozduğunu onlara

bildir). Şüphesiz ki Allah hainleri sevmez." 
[27]



İmam (devlet başkanı) antlaşma yaptığı kafirlerin hiyanet edeceğini sezmezse, antlaşmayı bozma yetkisine sahip değildir. Onlarla savaşması caiz
değildir. Zimmiler hakkında da Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Her kim zimmet ehlinden bir kişiyi öldürürse, cennetin kokusunu alamaz. Oysa cennetin kokusu yetmiş yıllık mesafeden hissedilir. 
[28]

Dikkat! Allah'ın ve Rasûlü'nün ahd-ü emanında bulunan bir mu-ahedeli nefsi (şahsı) her kim öldürürse, muhakkak surette Allah'ın ahdini bozmuş

olur ve o kimse cennetin kokusunu alamaz. Oysa cennetin kokusu yetmiş yıllık yoldan duyulur.  
[29]

2. Savaşa başlamadan önce kafirleri İslama davet etmek, islam hakkında şüpheleri varsa onları gidermek ve böylece onlann aleyhinde delilleri
ikame etmek gerekir. Eğer bunlardan sonra da küfürde İsrar ederlerse, onlarla savaşırlar. Zira Hz. Peygamber dönemin krallıklarına, emirlerine,
elçilerine elçiler ve mektuplar göndererek onları İslama davet etmiş, kendisinin Allah'ın Rasûlü olduğunu tasdik etme davetine çağırmıştır. Hz.
Pey-gamber'in böyle yapmaması, onlara karşı savaş açmak için bir mukaddime idi. Zira onlara savaş açmadan önce bunun yapılması gereklidir. Hz.
Pey-gamber'in Herakliyus'a yazdığı mektubu şöyleydi: Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Allah'ın Rasûlü Muhammedi'den Rumun büyüğü
Herakliyus'a! Hidayet yoluna uyanlara selam olsun, imdi (ey Rum milletinin büyüğü) ben seni islam ağınyorum. Müslüman ol ki selamette
bulunasın. Müslüman ol ki Allah senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, Hıristiyan çiftçilerin günahı senin boynundadır. Ey
kitabılar! Bizimle sizin aranızda Müsavi ve müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım.
Allah'ı bırakıp da birbirimizi rehber edinmeyelim. Eğer (bu davetten) yüz çevirirlerse siz de onlara 'şahid olun biz muhakkak Müslümanlanz' deyin.
[30]

Yukanda zikrettiğimiz iki şart yerine getirildiğinde, müslümanlann halifesi islam davetinin maslahatı için -uygun gördüğü takdirde kafirlere savaş
açabilir. Hatta, gerekirse kafirlere haber vermeden de savaş açabilir.
Fakihler davetin tebliğ edilmesinin hükmü için üç farklı görüş ortaya atmıştır:
a. Savaştan önce mutlak olarak, davet daha önce onlara ister ulaşmış olsun ister ulaşmamış olsun. İslam davetinin yapılması icap eder. İmam
Malik, Hadeviyye ve Zeydiyye bu görüştedir. Zira Cenab'ı Allah hazretleri ve tekaddes habibi edibine şöyle buyurmuşlardır:

"Siz yakında çetin savaşçı bir kavimle savaşmaya çağırılacaksınız veya onlar İslama (savaşsız) gireceklerdir. 
[31]

b. Böyle bir şey mutlak olarak vacip değildir. Bu da Hanbelilerden bir grubun görüşüdür.
c. Islamın kendilerine ulaşmadığı kimselere davette bulunmak icab eder. Eğer islam yayılır ve tam anlamıyla üstünlük sağlar. İnsanlar neye davet
edildiklerini ne için kendileriyle savaşıldığını bilecek olurlarsa bildirmeyi ve uyarmayı pekiştirmek için davette bulunmak müstehaptır. Bu fa-
kihlerin cumhurunun, imamiyenin ve ibazilerin görüşüdür.
Tebliğde bulunmayı gerekli gören hadislerin bir kısmı şöyledir:

Rasulullah (s.a.v.) davette bulunmadıkça hiçbir kavim ile çarpışmamıştır. 
[32]

Müşriklerden düşmanlannla karşılaştığın vakit onlan üç huşa davet et. Senden hangilerini kabul ederlerse sen de onlann o kabul ettiklerini kabul et
ve onlara ilişme. Onlann İslama davet et. Eğer senin bu davetini kabul ederlerse sende onların bu kabullerini kabul et ve onlara ilişme.. şayet kabul
etmezlerse şayet onlardan cizye vermelerini iste, senin cizye istediğini kabul ederlerse sen de onlann bu kabullerini kabul et ve onlara ilişme. Şayet

kabul etmeyecek olurlarsa Allah'tan yardım iste ve onlara çarpış"... 
[33]

Tebliği yani islam'a daveti gerektirmeyen hadislerin bir kısmı: Abdurrahman b. Avftan rivayet edildiğine göre;
Abdurrahman b. Avftan rivayet edildiğine göre: "Rasulullah (s.a.v.) Mustalık oğullarına, davarları suların etrafında sulanırken habersiz olarak

baskın yaptı. Onların savaşçılarını öldürdü. Kadın ve çocukları da esir aldı.
[34]

Üsame b. Zeyd'in rivayet ettiği şu hadis de bunlar arasındadır. Ra-sûlullah (s.a.v.) ona kumandanlık tevdi etmiş ve şöyle demişti: "Übna'ya

sabahleyin baskın yap ve (ekinlerini, ağaçlarım yak. 
[35]

İlk iki hadis ve benzerleri savaşın caiz olması için ıslama daveti bir şart olarak göstermektedir. Son iki hadis ise yeni bir davet olmaksızın düşmana
baskın yapmanın caiz olduğunu ifade etmektedir. Burada ise davetin daha önce onlara ulaşmış olduğu nazarı itibara alınmaktadır. Cumhura göre
kendisine davetin ulaşmadığı kimselerin İslama çağrılmaları gerekir. Eğer davet ulaşmış ise bu müstehap olur.
 
Savaşta Öldürme Ve Yıkım Yapma:
 
Düşman arasından öldürülemeyenler: Görüş belirterek, idare ederek yahut çarpışarak savaşa katkısı olan savaşçıların öldürülmeleri caizdir. Savaşa
katkısı olmayan kadın, çocuk deli, pir-i Fani, yatalak, hasta ya da çolak, köle, çaprazlama el ve ayağı kesilmiş veya sağ eli kesilmiş, bunak,
manastınna çekilmiş rahip, her hangi bir yer veya kilise de inzivaya çekilmiş rahipler, savaşmaktan aciz olanların ve tarlalarıyla uğraşan çiftçilerin
öldürülmesi ise caiz değildir. Ancak bunların söz, fiil, görüş yahut herhangi mali yardımla savaşa katılmaları halinde caizdir. Bunun delili ise
şudur: Rabia b. Rufey es-Sülemi Huneyn, günü Düreyd b. es-Simme'ye yetişmiş ve ancak görüşü ile faydalanılabilecek durumda yüz yaşını aşmış

bir piri fani olduğu halde onu öldürmüştür. Bu durum Rasulullah (s.a.v.)'a ulaştığı halde, o buna tepki göstermemiştir. 
[36]

Düşmanların kraliçesi -komutanı- idarecisi olması halinde kadının öldürülmesi caizdir. Çünkü onun öldürülmesi ile toplulukları dağıtılmış olur.
Aynı bunun gibi kralları küçük bir çocuk olup savaşta kendileriyle birlikte getirmiş iseler. Öldürülmesi halinde eğer toplulukları dağılacak ise,
öldürülmesinde beis yoktur. Savaşa katılmamaları halinde bunlan öldürülmenin caiz olmadığının delilleri arasında Hz. Peygamber'in şu buyruğu
da yer almaktadır.
Sizler hiçbir kadını ve çocuğu öldürmeyin." Rasulullah (s.a.v.)in kadınların ve çocukların öldürülmesini nehy ettiği de sabittir. Ashabından birisine

de şöyle demiştir: "Halide, yetiş ve ona şöyle de: "Sizler hiçbir çocuğu ve hiçbir ırgatı ve işçiyi öldürmeyin.
[37]

 İbni Abbas'tan rivayete göre



Peygamber (s.a.v.) savaşmak üzere askerlerini gönderdiğinde şöyle demiş: "Manastırlarına çekilmiş olan kimseleri Öldürmeyiniz" 
[38]

 Enes'ten
rivayete göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın adı ile Allah'ın Rasûlünün dini üzere yola çıkınız. Hiçbir piri faniyi çocuğu, küçüğü
ve kadını öldürmeyiniz, ganimetten çalmayınız ganimetleri bir arada toplayınız. İslah ediniz ve ihsanda bulunuz. Çünkü Allah ihsan edenleri

sever.
[39]

Savaş ve çarpışma halinde durum budur. Savaşın bitmesinden sora da öldürülmesi helal değildir. Yani savaş esnasında öldürülmesi helal olmayan
kim varsa, savaşın bitmesinden sonra da öldürülmesi helal değildir. Savaşması halinde savaş esnasında öldürülmesi helal olan herkesin esir olarak
yakalanması halinde öldürülmesi de mubahtır. Ancak küçük ve aklı ermeyen bunak bunlardan müstesnadır. Bunlann çarpışmaları halinde
öldürülmeleri mubah olur. Fakat savaşın sona ermesinden sonra e-sir alındıkları takdirde mubah değildir. Hatta savaş esnasında bir grup müslümanı
öldürseler dahi yine hükm öyledir. Çünkü esir alındıktan sonra öldürülmek bir çeşit cezalandırmadır. Bunlar ise cezalandırılma ehliyetine sahib
kimseler değildir. Müslümanların ahdi bozmaları ganimetten çalmamaları gerekir. Karınlarını yarmak başlarını parçalamak ve buna benzer
uygulamalarla düşmanlara müsle yapmak caiz değildir. Hanefilerin bir kısmı şöyle der: "Düşmanlara karşı zafer kazandıktan sonra müsl mekruhtur
ondan önce ise müsle yapmakta bir beis yoktur. Hanefi Maliki Hanbeli şuranın Zeydiyye kolu ve iki görüşünden birisinde Şalîi'nin kabul ettiği
Cumhura ait görüş budur. Şianın İmamiyye kolu Zahiriyye İbnul-Munzir ve daha zahir görüşünde Şafii kadın ve çocukların dışında kalanların
öldürülmesi caizdir demektirler. Yıkım yapmak savaşın zorunlu kılınması halinde düşman kalelerini ateşe vermekte orayı suyun basmasını
sağlamakta kalelerini üzerlerine yıkıp tahrip etmekte ağaçlarını kesip ekinlerini bozmakta kalelerine karşı günümüzün tank ve toplarını andıran
mancınık ve benzerlerini kurmakta kalelerini yıkmakta bir beis yoktur. Zira Yüce Allah Hazretleri ve takaddes habibi edibine şöyle buyurmaktadır:
Evlerini kendi elleriyle harab ediyorlardı." (Haşr.l) Birde Peygamber (s.a.v) Medine yakınlarında el-Büveyre diye bilinen yeri ateşe vermiştir.
Düşmana ok ve modern kara, deniz, hava silahları ile atış yapmakta aralannda esir ve tüccar müslümanlar bulunsalar bile bir beis yoktur. Yalnız bu
atışlarla kafirleri kast etmektedir. Bunun gibi Müslüman esir ve çocukların arkalarına sığınacak olsalar kafirleri vurmak caizdir. Eğer bu ateş bir
müslümana isabet ederse diyet olmadığı gibi kefaret te yoktur. Müslümanların kafirlerle savaşmak için için kafirlerden yardım almamaları gerekir.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v) Bedir günü arkasından gelen bir kafire şöyle demiştir:
Geri dön ben hiçbir müşrikin yardımım almam."
Cumhura göre ise kafirden kafirlere karşı yardımın alınması caiz olarak kabul etmişlerdir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v) SafVan b.Umeyye'nin
yardımını almıştır. Birde Huzzalılar Mekke'nin fethinde Peygamber (s.a.v) e yardımcı olmuşlar. Ayrıca Kuzman müşrik ve münafık olduğu halde
uhud savaşında ashab-ı kiram ile birlikte savaşa çıkmıştır. Savaşın başlaması halinde ve savaş boyunca eğer onlara karşı mukavemet müslüman-
lara ağır basarsa o zaman sebat göstermeleri lazımdır.
Zira Mevlamız hazretleri ve takaddes şöyle buyurmuştur:
Şimdi Allah zaafınız olduğunu bildiğimden yükünüzü hafifletti. O halde eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiyi yenerler. Eğer sizden bin

kişi olursa Allah in izni ile iki bin kişiye galib gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. 
[40]

Şayet Müslüman savaşçıların kanaati yenilgiye düşecekleri ve öldürüleceklerinden yana ağır basacak olursa müslümanlardan yardım alacakları bir
grubun yanma doğru düşmanlarının önünden çekilmelerinde bir beis yoktur. Bu hususta sayıya itibar edilmez. Hatta tek bir kişi eğer silahsız ise
silahlı iki kişiden yahut silahlı bir kişiden kaçmasında veya hastalık veya acizlik sebebiyle kaçmasında bir beis yoktur.
Nitekim Yüce Allah ve takaddes şöyle buyurmuşlardır:
Ey iman edenler ! Savaş için toplu bir halde kafirlerle karşılaştığınız zaman arkanızı onlara dönmeyiniz.O gün kim savaşmak için yahut başka bir
fırkaya katılmak veya yer tutmak gayesi olmaksızın arkasını dönüp kaçarsa muhakkak o Allah in gazabına uğramış olur.Onun yeri de cehennemdir.
Orası ne kötü bir dönüş yeridir.!
îbni Ömer in kaydettiği şu rivayet de bunu desteklemektedir. Rasû-lullah (s.a.v) Neccid taraflarına bir seriyye gönderdi. Aralarında ben de vardım.
Müslümanlar düşmanlar karşısında bozguna uğradılar. Medine ye ulaştığımızda bizler: "Biz savaş kaçkınlarıyız," dedik.
Peygamber(s.a.v) ise şöyle buyurdu:
Aksine sizler ikinci bir defa daha Allah yolunda cihada katılmak için geri çekilen kimselersiniz. Ben sizin geri dönüp sığındığınız birliğinizim.

Benimle tekrar Allah yolunda cihada çıkmak üzere döndünüz.
[41]

İşte bu, Rasûlullah (s.a.v) in düşman gücü karşısında henüz onlarla birlikte savaş hali devam etmekle birlikte savaşı sürdürme gücünü bulamayan
bir askeri birliğin yaptığı işi uygun bulması (takriri) demektir. Müslümanların savaş ehline; silah, at ve bunlara benzer düşmanın savaş gücünü

artıran demir gibi savaş araçlarını satmaları haramdır. Düşmanla bu gibi şeylerin ticareti yapılmaz. 
[42]

 
Cihadın Merhaleleri Ve Adabı:
 
1. Davet: Cihad'ın ilk merhalesi kafirleri islam'a davet etmektir. Çünkü kafirlerle savaşmak bir amaç değil, vesiledir. Eğer amaca savaşsız olarak
ulaşırsa, savaşa baş vurulmaz. Zira amaç kafirlerin saldırganlıklarını önlemek, onları Allah'ın hükmüne baş eğdirmek, insanların özgürce kendi
istek ve iradeleriyle karar vermelerini sağlamaktır. Bunun için de ilk yapılacak insanları İslama davet etmek, onlarla karşılıklı konuşarak
içlerindeki gizli bulunan fıtratı harekete geçirmek, içinde bulundukları vahametin neticelerinden sakındırmaktır. Eğer insanları İslama davet
etmekle, emri bi'1-maruf nehy-i an'il-münker yapmakla amaca ulaşırsa, savaşa gerek kalmaz. Bundan sonra mal, mülk, saltanat islam için önemli
değildir.
2. Cizye, davet ve tebliğle amaca ulaşılmazsa, kafirler küfürde ısrar ederlerse, davet ve tebliği engellemeye çalışırlarsa, cihadın ikinci merhalesi
olan savaş, müslümanlar üzerine vacip olur. Fakat kafirler islam devletinin hükmüne girip cizye verirlerse savaşa gerek kalmaz. Kafirler cizye
vermeyi kabul ettiklerinde barış antlaşması imzalanır. Kafirler bu cizyeyi müslümanların halifesine verirler. Bu, müslümanlann halifeye verdikleri
zekat yerine geçer. Cizye'nin bir takım şartlan vardjr ki bunları biraz ileride zikredeceğiz.



3. Kral kafirler islam davetine kulak asmaz, çiziye ödemeyi kabul etmezlerse, son merhale olarak savaşmaktan başka çare kalmaz. Çünkü Allah
Teala bunu açık bir şekilde bildirmektedir.
Ehl'i kitab'dan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini (islam) din edinmeyen

kimselerle, zelil olup elleriyle (her yıl) cizye verinceye kadar savaşın. 
[43]

Birde Rasulullah'ın sünnetide bu şekilde gelmiştir: Rebi b. Amr Fars ordusu baş kumandanına şöyle demiştir: Rasulullah'ın bize sünnet olarak
bıraktığı yolu takip ederek sana üç gün mühlet veriyorum. Bu mühlet zarfında iyice düşün. Müddet bittikten sonra şu üç şeyden birini seç islam'ı
kabul ettiğin takdirde, seni bırakırız. Arazin de senin olur. Haraç vermeyi kabul ettiğin takdirde, elimizi sizden çekeriz. Yardıma ihtiyacınız
olduğunda size yardım ederiz.
Savaş (dördüncü günde) cizye vermekle müslüman olmak arasında muhayyer bırakılmak açısından kafirler iki kısma ayrılır:
1.  Ehli kitap ve ehl-i kitab hükmünde olan ehl-i kitab, Yahudi ve Hıristiyanlardır. Ehl-i kitab hükmünde olanlar ise mecusilerdir. Mecusiler Hz.
İbrahim'in sahifelerine Hz. Davud'un Zebur'una tabi oldukların iddia ederler.
2. Bunlardan başka kalan kafirler: Birinci kısım kafirler (Yahudi, Hrisitiyan ve Mecusiler) cizye vermekle müslüman olmak arasında muhayyer
bırakılır. Çünkü yukarıda zikrettiğimiz ayet-i celile ve Rebi b. Amir'in hadisi buna delalet etmektedir: Hz. Peygamber cizye hususunda mecusilerin
de ehl'i kitab gibi olduklarını beyan etmiştir. Zira Ömer b. Hattab sözü Mecusilere getirerek 'onları ne yapacağımı bilmiyorum' dedi. Bunun üzerine

Abdurrahman b. Avf "Ben Rasulullah'ın 'onlara ehl'i kitab gibi muamele edin' dediğini bizzat duydum" dedi.
[44]

 Amr b. Avfın rivayet ettiğine göre

Hz. Peygamber (s.a.v.) Ebu Ubeyde b. Cerrah'ı cizye mallarını getirmek üzere Bahreyn'e göndermiştir.
[45]

Yahudi Hristiyan ve Mecusiler dışındaki kafirler, cizye vermekle müslüman olmak arasında muhayyer bırakılmaz. Onlardan sadece müslüman
olmaları kabul edilir.
Zira Allahu Teala habibi edibine şöyle buyurmuşlar:
Müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayın. Onları haps edin. Her gözetleme yerinde oturup onları gözetleyin. Eğer tevbe eder, namazı

kılar, zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Muhakkak ki Allah çok af eden ve çok bağışlayandır. 
[46]

Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Bu hadis-i şerif de onlara uygulanacak bu hükmü tasdik etmektedir. Ehl-i kitab Allah'a ve Peygamberlere iman etmek hususunda müslü-manlarla
ortaktırlar. Bunun için onlar müslümanlarla beraber uyum içinde islam devletinin hükmü altında yaşabilirler. Böylece tam bir hürriyet içinde
islam'ın hakikatini kavrayıp islam'ın hak din olduğunu idrak ederler. Onlardan alman cizye müslümanlardan alınan zekat mukabilidir. Zira zekat
müslümanlann zenginlerinden alınır. Fakirlerine dağıtılır. Cizye de o kafirlerin zenginlerinden alınır. Ayrıca cizye alınmasının sebebi, islam
devletinin onları korumasına karşılıktır. Ehl'i kitab ve Ehl'i kitab hükmünde olan kafirlerin dışındaki kafirlerle müslümanlann hiçbir müşterek
noktası yoktur. İşte bu nedenledir ki onlar islam devletinin hükmü altında müslü-manla uyum içinde yaşayamazlar. Çünkü onlar toplumu
temelinden yıkacak fasid ve muzır mikroplar taşımaktadırlar. Onlann fıtrat ve tabiatlan bozulmuş, insanlıktan çıkmışlardır. İşte bu sebeplerden
ötürü onlardan islam'dan başka bir şey kabul etmek uygun ve yerinde bir davranıştır. Cihad'm üzerine terettüb eden meseleleri kısaca beyan etmeye
çalışalım:
 
1. Esirlik:
 
Cihad'ın en bariz neticelerinden biri esir almaktır. Alınan esirler çocuk veya kadın olursa, bunlar hükmen köle olurlar. Alınan esirler baliğ erkekler
olursa köle sayılmazlar. Onlar halifenin hükmüne tabidir. Halife köle olmalarına hükmederse köle olurlar. Aksi takdirde hür olurlar. Esirlerle ilgi
hükümler halife, esirlere şu dört husustan birini uygular:
1. Öldürmek.
2. Karşılıksız olarak serbest bırakmak.
3. Fidye karşılığı serbest bırakmak.
4. Köleleştirmek.
Halife, maslahatın gerektirdiği hususlardan birini seçer. Esirlerin karşılıksız veya fidye alınarak serbest bırakılabileceğine şu ayet delalet
etmektedir:  (Savaşta) kafirlerle karşılaştığınızda hemen onlann boyunlarını vurunuz. Nihayet onlan tamamen (kınp) yendiniz mi (esir edin ve)
bağı sıkı tutun. Bundan sonra da (esirleri) ya bir lütuf olarak (karşılık almadan Salı verin) ya da bir fidye (alarak bırakın) Ta ki harbe katılan düşman

harb silahlan gibi) ağırlıklannı bıraksın. 
[47]

 Esirlerin öldürebileceğine delalet eden ayet şudur:
Hiçbir Peygamberin, yer yüzünden ağır basmadıkça (kafirlere karşı ezici bir üstünlük sağlamadıkça) esirlerinin olması doğru değildir. Siz dünya

varlığını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir. 
[48]

Esirlerin köleleştirilebileceği ise sünnetle sabit olmuştur. Çünkü Hz. Peygamber Hayber savaşında Kureyza gazvesinde ve Huneyn savaşında aldığı
esirleri köleleştirmiştir.
Abdullah b. Ömer şöyle rivayet ediyor: Abdullah b. Ömer şöyle rivayet ediyor:
Rasulullah'a karşı (önce) Nadir oğullan, sonra Kurayza oğullan savaş açtılar. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) Nadir oğullannı yerlerinden sürüp
çıkardı. Kurayza'yı ise yerinde bıraktı ve onlara (bir şey almamak suretiyle) lütfetti. Nihayet bunun ardından Kurayza'da (ahdini bozarak) savaş açtı.

Rasulullah da onların erkeklerini öldürdü. Kadınlarını ve çocuk-lannı ve mallarını müslümanlar arasında paylaştırdı. 
[49]

Rivayet edildiğine göre: Hz. Peygamber, Hevazin kabilesinin erkeklerini esir aldı. Bunlar taksim edildikten sonra Havazin kabilesinden bir heyet
müslüman olarak Rasulullah'a geldiler. Mallarını ve esirlerini geri almak istediler. Rasulullah onlara lütfederek esirlerini karşılıksız olarak geri

[50]



verdi. 
İyas b. Seleme'den onun da babasından şöyle rivayet edilmiştir. Müslümanlar bir grup esir getirdiler. Onlann içinde beni Fezare kabilesinden bir

kadın da vardı. Hz. Peygamber o kadını Mekke ahalisine gönderdi de ona mukabil Mekke'de esir tutulan bir grup müslümanı kurtardı.
[51]

Kölelik islam şeriatı ıstılahında nzk kelimesi, hükmen acizlik anlamına gelir. Kişi aslında küfürden dolayı bu elbiseyi giymiş olur. Kişinin
temellük ve diğer medeni haklarla ilgili ehliyeti kayb olduktan sonra bu hükmi acizlik ortaya çıkar. Esirlerin köleleştirilmesinin hikmeti ise
kafirlerin elinde bulunan müslüman esirlere karşılık olması şu halde kafirlere kaşı bir silah olmasıdır. O halde müslümanlann bu silaha sahip
olmaları gerekir. Kölelerle ilgili olan milletler arası kanun ve kaidelerin misillemeyi kabul edeceği malumdur. Bu silahı ortadan kaldırmak veya
kullanmamak müslümanlara zarar verir. Zira kafirler bu silahı kullanmaktadırlar. Müslümanlar esirleri köleleştirmezse, bu silah sadece kafirlerin
elinde kalırsa, o zaman kafirlerin cesaret ve şecaatlan artar. Aldıkları müslüman esirleri köleleştirerek müslümanlara karşı kullanırlar. Fakat aynı
silahın müslümanlarda da bulunduğunu bilirlerse mesele değişir. Savaş esirlerine köle muamelesi yapılması hususunda imam (devlet başkanı)
müslümanlann genel maslahatını gözeterek karar verir. Bu, imamın takdirine bırakılan şer'i bir hükümdür. Ancak uzun bir zamandan beri bu hüküm
uygulama sahasından çıkarıldığı görülmektedir. Artık bu hükmün uygulanması için bir neden yoktur. Dünya devletleri köleliği kaldırmak
hususunda ittifak etmişlerdir. Bu ittifak, savaş esirlerini köleleştirmeyi maslahat olmaktan çıkarmıştır. Cihad ile ilgili olan şer'i siyaset hükümleri, en
fazla olağan zamanlardaki hükümler diye adlandırılan kanunlara benzer. Devlet başkanı bu hususta kanun çıkarabileceği, olağan üstü hal ilan
edebileceği gibi, bu unvan altında dilediği kanunu çıkarabilir. İşte tıpkı kanun gibi Müslümanlar, idareyi de belli bir yetkili meziyete bırakıyor ki
-şeriat bunlan o-nun yetkisine bırakmıştır. Zaruret halinde onlardan istifade etsin. Lüzumlu olduğu kadar meziyete soksun. Esirleri öldürme,-
esirleri köleleştirme, kafirlerin ağaçlarını kesme, evlerini yakma ve benzeri hükümlerde imam Müslümanların maslahat ve yarannı gözetir. Bu
zimmeten sonra dahi esir düşmeden köleleştirilmez.
Zira yüce Allah hazretleri ve takaddes şöyle buyurmuşlardır:

Eğer tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. 
[52]

Eğer tevbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse, dinde sizin kar-deşlerinizdir. Bilecek bir topluluk için biz ayetlerimizi daha çok açıklarınız. 
[53]

Şüphe yok ki kardeşlerinin canlarını, mallarını, çocuklarını muhafaza etmek gerekir. Zira bunlar müslümanlann eline esir düşmeden önce müslüman
olmuşlardır. Yukanda geçmiş hadis-i şerif de buna delalet eder. Çocukların, şu üç husus mevcud olduğunda müslüman olursa, çocuk da hükmen
müslüman sayılır. Zira çocuk, anne ve babasından din bakımından şerefli olan hangi ise ona tabi olur. Bunun nedeni islamın ağır basması ve
çocuğun menfaatinin gözetilmesidir. İki şeyden en yararlısı hangisiyse onun yapılması gerekir. Zira islam kemal, şeref ve yücelik sıfatıdır. Nitekim
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

İslâm her şeye galiptir. Hiçbir şey İslama galip gelmez.
[54]

 Anne ve babası olmayan ve bir müslüman tarafından yalnız olarak esir edilen çocuk
hükmen müslüman edilir. Zira çocuğun tabi olacağı babası ve annesi yoktur ve müslüman tarafından esir alınmıştır. Çocuğun maslahatı, onun
hükmen müslüman kabul edilmesindedir.
 
3. Ganimetler ve Eslab:
 
Ganimet: Harp ehlinden zorla alınan-menkul veya gayrı menkul maldır. Bu malın savaş esnasında ve savaştan sonra alınması durumu değiştirmez.
Eslab ise, öldürülen adamın yanında bulunan malı, silahı, parası ve bineğidir. Ganimetlerin hükmü, alınan ganimet beş parçaya aynlır. Bunlardan
4/5'ü savaşanlar arasında taksim edilir. Hz. Peygamber zamanında savaşa yaya olarak katılana 1 pay, savaşa süvari olarak katılmaz, pay verilirdi.
Rivayet edildiğine göre bir kişi Hz.Peygambere şöyle sordu: 'Ganimet hakkında ne dersin? Ganimetin 1/5'i Allah'ındır. Geriye kalanlar savaşanlar

arasında taksim edilip, İbn Ömer şöyle rivayet ediyor: 'Rasulul-lah (s.a.v.) ata 2 pay sahibine de bir pay verdi. 
[55]

Yine Abdullah b. Ömer şöyle rivayet ediyor: Hz. Peygamber Hayber günü at için 2 pay atın sahibi için de 1 pay verdi. 
[56]

Şu şekilde taksim, bizatihi varid değildir. Zira savaş usûlleri, savaş şartlan, savaş araç ve gereçleri değişmiştir. Araçlar ve savaşçılar arasındaki
farklılık dikkate alınmalı ganimet buna göre uygun şekilde dağıtılmalıdır. Önceki savaşlardaki süvari ile yaya arasındaki fark düşünülmeli ve en
düşük derecedekinin aldığının 1/3'i verilmelidir. Her durumda ganimetin 4/5'ünü Rasulullah'ın yaptığı gibi savaşanlara dağıtmak vacibdir. Bununla
beraber savaş şartları, savaş aletleri ve savaşanlar arasındaki farklılık dikkate alınmalıdır. Savaşanlara, hisselerini ilaveli maaş şeklinde vermekte de
hiçbir sakınca ve mani yoktur. Burada önemli olan ganimet mallarının devlete ait olmadığının bilinmesidir. Ganimet malından pay almak için
kişinin şu şartlara sahip olması gerekir.
1. Müslüman olmalı.
2. Baliğ olmab.
3. Akıllı olmalı.
4. Hür olmalı.
5. Erkek olmab.
Bu şartlardan bazılarına sahip olmayan kişi savaşırsa, ona ganimet taksim edilmeden önce bir şeyler verilir. Fakat verilen mal yaya olarak savaşan
bir kişiye verilen paya denk olmamalıdır. Zira onlar tıpkı savaşta bulunmanın üzerlerine farz olduğu cihad ehlinden sayılmayan çocuk, kadın ve
köleler gibidirler. Ganimetin beşte birine gelince, o ayeti kerimede belirtilen yerlere dağıtılır:
İyi bilin ki (kafirlerden) ganimet olarak ele geçirdiğinizin beşte biri Allah'a Rasûlü'ne, Rasül'ün akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara

aittir. 
[57]

Ayette geçen Allah'a aittir ibaresinden maksad, Allah'ın onlarda dilediği şekilde hükmetmesidir! Rasûlüne aittir sözünden maksad, beşte birin
taksim ve tevziinin Hz. Peygamber'e ait olmasıdır. Rasül'ün akrabalarından maksad, zekat hakkı olmayan beni Haşim ve beni Muttalib'dir.



Yetimlerden maksad, babası ölen ve on beş yaşından küçük olanlardır. Çocuk baliğ olduğunda yetimlik sıfatı kalkar. 
[58]

 Yolculardan maksad,
malından ve servetinden uzak bulunan ve nafakası tükenenlerdir.
Cübeyr b. Mütim söyle rivayet ediyor:
Osman b. Affan ile birlikte Rasulullah'a gittik ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasulü! Sen beni Muttalib'e veriyorsun. Oysa onlar ve biz sana

yakınlıkta aynı derecedeyiz. -Beni Muttalib ve Beni Haşim birdirler. 
[59]

Her kim bir düşmanı öldürür ve öldürdüğüne dair beyyinesi de olursa, öldürdüğü kimsenin elbise, silah ve diğer eşyaları onundur. 
[60]

İmam Şafii, eslab'm hükmünün, zikr ettiğimiz tarzda kıyamete kadar devam edecektir. Zira bu konuda Rasulullah (s.a.v.)'ın hükmü tebliği bir
hüküm olduğu içindir. İmam Malik ve Ebu Hanife'ye göre onu hükmü bu konuda kadının vermiş olduğu bir hükümdür. Şu halde eslab konusunda
Peygamberlik sıfatıyla değil, kadılık sıfatıyla hüküm vermiştir. Bunun için Hz. Peygamber'den sonraki idareciler bu konuda maslahata göre hüküm
verebilirler.
 
3. Fey:
 
Fey müslümanlann savaşmaksızm düşmanlardan aldığı -menkul veya gayrı menkul- maldır. Allah Teala beni nadir Yahudilerinin malları hakkında
şöyle buyurmuştur:
(Ey Mü'minler!) Onların (Yahudilerin) mallarından Allah'ın Peygamberine verdiği fey için siz ne at ne de deve (ye binip) koşturmadınız. Lakin

Allah, Peygamberlerini dilediği kimselere karşı musallat eder. (Üstünlük verir) Allah her şeye kadirdir. 
[61]

Evet, ganimet savaş neticesinde elde edilen mal, fey ise savaşnıaksı-zın müslümanlann eline geçen maldır.
Fey'in hükmü: Fey 5 hisseye taksim edilir. Bu 5 paydan biri, ganimetin 1/5'ini alan kimselere dağıtılır. Ganimet bahsinde geçtiği gibi onlar
ganimetin 1/5'ini aldıkları gibi Fey'in de 1/5'ini alırlar. Ganimet ve Fey'in 1/5'ini alacak olan kimseler şunlardır:
1. Hz. Peygamber humusundan nafakasına yetecek kadar alıyor, artanı ise müslümanlann maslahatı için sarf etmek üzere saklıyordu. Hz. Ömer,
Fey hususunda Hz. Peygamber'in uygulanmasını şöyle anlatmaktadır: "Beni Nadir malları, Allah'ın kendi Rasûlüne fey olarak tahsis ettiği
şeylerdendir. Müslümanlarının at sürerek, deve koşturarak savaş ile elde ettikleri ganimetlerden değildir. Bu cihetle beni Nadir mallan Rasulullah'a
mahsus idi. Rasulullah (s.a.v.) ailesinin bir senelik geçim sarfiyatını bundan temin ederdi. Bundan geri kalanını da Allah yolunda savaş hazırlığı

olarak atlara ve silahlara sarf ederdi. 
[62]

2. Hz. Peygamber'in akrabaları. Bunlar, Haşim oğullan ve Muttalib oğullarıdır. Rasulullah'ın en yakın akrabaları bunlardı. Bunun delilini daha önce
zikretmiştik.
3. Yetimler, bunlann, babalan ölmüş ve baliğ olmayan çocuklardır.
4.  Miskinler sınıfına fakirler de dahildir. Zira fakirler, miskinlerden daha aşağı durumdadırlar.
5. Yolcular. Bunlar, memleket ve mallanndan uzakta bulunan, na-fakalan tükenmiş kimselerdir. Fey'in 1/5'inin dağıtılacağı sınıflar bunlardır:
Fey'in geriye kalan 4/5'ü ise hudutlarda çarpışan mücahitlerin durumu iyi ise müslümanlarm umumi menfaatleri için sarf edilir. Hudutlarda
çarpışan mücahitlerin durumu iyi değilse, bu mal onlara taksim edilir, Eğer fey malları, menkul (taşınır) mallarda ise bizzat onlara verilir. Fey
malları gayr-ı menkul (taşınmaz) mallardansa, beytu'1-mal için vakıf yapılır. Ondan gelen gelir. Hudutlan bekleyenlere, yoksullara ve yolculara

aittir. 
[63]

Bu ayet, mutlaktır; burada 1/5 zikr edilmiştir.
Nitekim bu durum apaçık görülmektedir. Ancak ayet 1/5 ile mukayyet olan ganimete tahmil edilir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Allah'ın müslümanlara Fey olarak verdiği maldan benim için beşte bir vardır. Bu da tekrar size iade edilir. 
[64]

Feyin sarf edileceği yerlerin bazılan şunlardır:
Fey malları Ölen mücahidlerin aile efradına verilir. Bunlara murtezi-ka denir. Bu mücahidlerin savaşta ölmesi şart değildir. Fey mallan Alimlere ve
benzeri kişilere verilir. Zira ümmet bunlann çalışmalanna muhtaçtır. Bunlann hayatta iken nafakalan kendilerine vacib olan yakınlanna da öldükten
sonra fey malından nafaka verilir.
Vefat eden nıurteziklerin, hayatta iken nafakalan kendisine vacib kişilerin nafakalan, Fey malından verilir. Eğer o kişi geride dört kadın bırakarak
vefat etmişse dördünün nafakası, kızlan varsa evleninceye kadar onlann da nafakası verilir veya onlar her hangi bir şekilde ihtiyaçtan kurtuluncaya
kadar nafakalan verilir. Alimlerin geride bıraktıklan erkeklere onlar çalışacak duruma gelinceye kadar nafakaları verilir. Bu kişilere Fey malından
nafaka verilmesinin nedeni, cihaddan geri kalmamalan içindir. Çünkü insanlar, kendilerinden sonra aile efradının perişan olacağını bilirse, cihadı
bırakıp çalışmaya başlarlar. Söz konusu sınıflardan birinin çocuğu kötürüm ve aciz olursa, baliğ olsa bile ona fey malından nafaka verilmesi
gerekir. Alimlerin geride bıraktıklan evlatlarına kendi nafakalanm kazanacak duruma gelinceye kadar maslahat-ı amme mallarından verilir. Dul

kalan hanımlanna, evleninceye kadar maaş verilir. Bunun sebebi ise insanlan ilme teşvik etmektir. 
[65]

 
4. Cizye:
 
Cizye kelimesi, ceza kökünden gelmektedir. Bu ise hem sevap hem de azap anlamına gelir. Burada söz konusu olan cizyenin şer'i anlamıdır ki bu,
Ehl'i kitab ve ehl'i kitab hükmünde olanlann islam devletine verdikleri maldır. Onlann cizye vermelerinin amacı, müslümanlarla savaşmamak ve
müslümanlann himayesine girmektedir. Bu da belli şartlar, kaideler ve kurallar dahilinde olur.
 



Cizyenin Meşruiyetinin Delili:
 
Şu ayet cizye'nin meşruiyetine delalet etmektedir:
Ehl'i kitab'dan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan Allah ve Rasûlü'nün haram kılığını haram sayman ve hak dini (islami) din edinmeyen kimselerle

zelil olup elleriyle (her sene) cizye verinceye kadar savaşın. 
[66]

Bu ayet, cizye'nin, sadece savaş ehli mükelleflerden almayacağına delalet eder. Böylece kadınlar cizyeden muaf olurlar. Zira onlar savaş ehli
değildir. Köleler de cizyeden muaf oldukları gibi, çocuklar ve deliler de muaftırlar. Zira bunlarda mükellef olmadıklanndandır. Rivayet edildiğine

göre Hz. Ömer valilerine, çocuklar ve kadınlardan cizye almayın, diye mektup göndermiştir. 
[67]

 
Cizye'nin Sınırları:
 
Mali durumunda malın altında olan kişiden, senelik olarak en az 1 dinar cizye alınır. Mali durumu normal kişiden, senelik olarak 2 dinar, mali
durumu normalliğin üstünde olan kişiden ise 4 dinar alınır. 1 dinardan fazla cizye almak kişi zenginse müstehaptır.
Muaz'dan şöyle rivayet edilmiştir.
Rasulullah (s.a.v.) Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman her bulûğa ermiş kimseden bir dinar cizye almasını veya bir dinar değerinde

muafir bezinden almasını emr etti. 
[68]

Muafır, Yemen'de dokunan elbiselik bezdir.
Eslem'den şöyle rivayet edilmiştir: 'Ömer b. Hattab, kişi başına senelik cizye olarak dört veya kırk dirhem tayin etti. Ayrıca memleketlerine gelen

müslümanlan üç gün misafir etmelerini de şart koştu. 
[69]

Yine rivayet edildiğine göre Hz. Ömer zenginlerden 48 dirhem orta hallilerden 24 dirhem mali durumu normalin altında olanlardan da 12 dirhem

cizye alınmasına hükm etti. O dönemde 1 dinar 12 dirhem değerindeydi. 
[70]

Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Eyle halkıyla -ki onlar üç yüz kişiydi. 300 dinar cizye vermeleri ve Müslümanları misafir etmeleri şartıyla

sulh yaptı. 
[71]

Müslümanların haklarından cizye akdine terettüb eden meseleler: Cizye akdi dört şeyi içerir ve cizye ehli onları yerine getirmek mecburiyetindedir.
1. Cizye ehli cizyeyi, Müslümanların halifesiyle anlaştıkları şekilde bir dinar veya daha fazla ödemelidir.
2. Cizye ehline, müslümanlarla haramhğı hususunda ittifak ettikleri -zina gibi- konularda şer'i kanunlann uygulanması gerekir. Bunun için Hz.

Peygamber, Yahudilerden zina eden bir erkek ve kadını recm etmiştir.
[72]

Yine aynı sebeple cizye ehli faiz alıp vermekten men edilir. Zira onlar bu işi yapmanın hem kendi dinlerinde, hem de islam dininde haram olduğunu
bilmektedirler. Fakat cizye ehlinin dinlerinde haram olmayan hususlarda mesela içki gibi, onlara islam hükümler tatbik edilmez. Ancak onlar kendi
istekleriyle kadıya gelip 'Bizim aramız da islam şartıyla hükmet derlerse, mesele değişir.
3. İslam dinini, ancak hayırla yad etmeleri gerekir. Kur'ana muaraza yapmaya kalkışırlarsa veya Hz. Peygamberi şanına yakışmayan bir şekilde
nitelerlerse veya Allah'ın şeriatına saldınrlarsa tazir cezasına çarptırılırlar.
Eğer muahade şartlarında böyle şeyler yapabileceklerine dair maddeler bulunuyorsa, muahadeleri iptal edilir. İslam aleyhine -Fiili veya sözlü gizli
bir takım işlere girdikleri ortaya çıkarsa, onlarla müslümanlar arasında bulunan zimmet akdi kalkar. Ancak akidlerini açıklamak niyetiyle
söyledikleri sözler bundan müstesnadır. Mesela onlar "Bizim kitaplarımız Kur'amn Allah kelamı olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Rasulü
olmadığını söylüyor" deseler, onlarla müslümanlar arasındaki zimmet akdi bozulmaz. Zira onlar 'biz böyle diyoruz demiyorlar. Kitaplarının böyle
dediğini söylüyorlar. Biz onların bu husustaki inançlarının batıl olduğunu biliyorsak da bundan ötürü aradaki zimmet akdi bozulmaz.
4. Müslümanların zararına bir şey yapmayacaklar, kafirlerin casusunu evlerine almayacaklar. Kafir, savcılara yardım etmeyeceklerdir. Üzerine
ittifak edilen cizyeyi vermemezlik ederlerse ve bu da bir dinardan daha fazla ise Allah ve Rasulü hakkında kötü şekilde konuşurlarsa, müslümanlar
aleyhine kafir savaşçılara yardım ederlerse, zimmet akdi ortadan kalkar.
Zimmet akdiyle vacib olan riayet ve himaye'nin beyanı: Müslümanlarla ehl'i kitab arasındaki zimmet akdi dört şeyi içerir ki müslümanlar
zimmilere karşı bunları yerine getirmek zorundadır:
1. Onlarla savaşa son vermeleri gerekir. Hz. Peygamber, kafirlerle savaşmak üzere bir kumandan tayin ettiğinde ona şöyle dedi: "Eğer onlar
müslüman olma teklifini kabul etmezlerse) onlardan cizye vergisi iste. Şayet onlar bu cizyeyi vermek hususunda sana icabet ederlerse, sen

onlardan bunu kabul et ve onlarla savaşmayı bırak." 
[73]

2. Müslümanların onları himayelerine alıp korumaları vaciptir. Onların mallarım, hürmetlerini müslümanlardan veya başkalarından gelen herhangi
bir saldırıya karşı korumak, müslümanlar üzerine vaciptir. Hz. Ömer (Ebulu'lu-i Firuz'i tarafından vurulduktan sonra) şöyle demiştir: 'Ben benden
sonraki devlet başkanına: Allah'ın zimmetiyle ve Rasûlü'nün zimmetiyle, kitab ehline verilen taahüdlerin onlara tastamam yerine getirilmesi,
onların önünde haklarının korunması yönünde muharebe edilmesi ve onların ancak takat getirebilecekleri miktar cizye ile mükellef tutulmalarını

vasiyet ediyorum. 
[74]

3. Onların mevcud kiliseleri yıkılmaz. Onların kiliselerinde yaptıkları ayinlere hiçbir şekilde müdahale edilmez Açıktan yapmadıkça ve onlarla
gururlanmadıkça içki ve domuzlarına dokunulmaz. Hz. Peygamber Necran Hristiyanlan ile akd ettiği sulh anlaşmasında şu ibareler bulunmaktaydı.
Onların mallarına, canların, dini hayat ve tatbikatlarına, ailelerine, ma-bedlerine ve az olsun çok olsun onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil
olmak üzere Allah'ın himayesi Rasulullah Muhammed'in zimmeti Nec-ranlılar ve onlara bağlı tarafındakiler üzerine bir hakdır. Hiçbir piskopos
kendi dini vazife mahalli dışında hiçbir papaz papazlık vazifesini yaptığı kilisenin dışına, hiçbir rahib içinde yaşadığı manastırın dışında başka bir



yere alınıp gönderilmeyecektir. Almış oldukları ödünçlerde hiçbir faiz söz konusu olmayacaktır. Bu itaat ediş ve tabi oluşlarından önce cahiliyet
dönemi deki kan davaları kaldırılmıştır. Onlar ne toplanıp bir araya getirilecekler ve ne de kendileri öşür vergisine tabi tutulacaklardır. Onların
topraklan üzerine hiçbir askeri birlik ayak basmayacaktır. Onlardan herhangi biri alacağını talep ettiğinde onlar arasında bir eşitlik kurulacaktır.
Onlar ne zulm edecekler ve ne de kendileri zulme uğrayacaklardır.
4. Yapılan zimmet akdi her müslüman için geçerli ve daimidir. Müslümanlardan -halife de dahil- hiç kimse zimmet akdini fesh edemez. Bu akid -
zimmiler akdi bozmadıkça veya akde aykırı hareket etmedikçe- ebedir. Cihadın asgarisi, Kabeyi ihya etmek gibi senede bir defadır.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Onlar her yılda bir veya iki kere denendiklerini görmüyorlar mı?" 
[75]

Bu ayet-i kerime cihad hakkında nazil olmuştur. Eğer düşmanın bir islam beldesine hücum etmesi halinde ise nefir umumu ise (savaş çağrısı bütün
müslümanlara yapılmış ise) cihad gücü yeten her müslüman için farz-ı ayndır.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak cihada çıkın. 
[76]

Bu ayet-i kerime umumu nefir hakkında nazil olmuştur. Nefir umumi olursa, kadın kocasının izni olmaksızın savaşa çıkar. Çocuğunda anne
babasının izni olmaksızın çıkması caizdir. Cihad üç halde farz-ı ayn olur:
1. Her iki ordu karşı karşıya gelir ve saflar karşılıklı durursa, orada hazır olanın geri gitmesi haram olur ve orada kalmak artık teattün eder. Zira
yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! (Savaşmak isteyen) bir topluluk gördüğünüz zaman sebat edin yüz çevirmeyin Allah'ı çok çok

anın." 
[77]

2. Kafirler bir beldeye hücum ettikleri takdirde, o belde halkı için onlara savaş açmak kaçınılmaz olur. İslam devlet başkanı bir topluluğun savaşa
katılmasını isteyecek olursa onunla birlikte savaşa katılmak zorundadırlar.

 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
HÜDNE VE ISTİMAN

 
(SULH VE EMAN)

 
Hüdne'nin manası: Hüdne 'müsalaha yapmak1 manasına gelir. Hü-denin ıstılahi manası ise, belli bir müddet için savaşı bırakmak hususunda sulh
yapmaktır. Şu ayet-i kerimeler hüdnenin meşruiyetine delalet etmektedir.

"Bu antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve Rasûlunden bir ihtardır.
[78]

 "Eğer onlar barışa meyi ederlerse sen de barışa yanaş, Allah'a tevekkül

et. 
[79]

Hz. Peygamberin Hudeybiye senesinde Kureyş ile yaptığı müsalaha da bunun meşruiyetine delalet etmektedir.
[80]

İstimamn manası ise şöyledir:
İstiman savaş ehlinden birinin her hangi bir müslümandan eman istemesidir. Eğer o müslüman o kişiye eman verirse, müslümanların tümü o kişiye
eman vermiş sayılır. İster idareci, ister sıradan halk olsun, ister kadın, ister erkek olsun eman verilebilecek kimselere eman vermek şartıyla -her
müslüman eman verme yetkisine sahiptir. Bir müslüman bir kafire, kanının akıtılamayacağı hususunda eman verdiğinde onun kanını akıtmak
müslümanlarm tümüne haram olur. Ona her hangi bir eziyette bulunmak da müslümanlarm tümüne haram olur.
Zira yüce Allah Hazretleri ve takkaddes habibi edibine şöyle buyurmuşlardır:
Eğer müşriklerden biri sana sığınırsa, onu himayene al ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emniyette olacağı yere ulaştır. Zira onlar cahil bir

topluluktur. 
[81]

Hüdne ile istimamn arasındaki farklar şöyledir:
1. Hüdne, toplumlar arasında yapılan bir sulhtur. Bu sulha, rnüslü-manlar tarafından halife veya onun naibi, kafirler adına da baş kumandanları
veya onun naibi temsilci olarak katılır. İstiman ise kafirlerden biri veya bir kaçı ile müslümanlardan her hangi biri arasında olur. İster idareci, ister
halktan biri olsun, ister erkek, ister kadın olsun müslümanlardan her ferd eman verebilir.
2. Hüdne, müslümanlarla düşmanlar arasındaki savaşı ateşkes ve sona erdirmek için yapılan bir sulhtur. Bunun için hüdne ile savaş bir arada olmaz.
Fakat istiman böyle değildir. İstiman savaş esnasında da olabilir. Mesela harbi bir kafir, her hangi bir müslümandan eman isteyebilir. O müslüman
ona eman verebilir. Eman verdikten sonra onun kanını akıtmak veya ona eziyet etmek -ona eman verildiğini bilen- tüm müslü-manlara haramdır.
 
Hüdnenin Hükmü
 
Hüdne'nin iki durumu vardır:
1. Düşmanın hüdne'yi istemesi düşman barış istediği zaman müslümanlarm halifesi de ihtiyatlı davranmak şartıyla- barış etmelidir. Ancak
Hüdnenin (barış için) dört aydan fazla uzatılması caiz değildir.
2. Müslümanlarm hüdne (barış) istemesi bu, ancak müslümanlarm yararına olursa söz konusu olabilir. Barışta müslümanlarm maslahatı yoksa,
müslümanlarm barış istemesi caiz değildir. Eğer müslümanlar barış sayesinde zafiyetten kurtulaeaklarsa ve emniyetleri istikrar bulacaksa, barışı on
yıl uzatabilirler. Zira Hz. Peygamber müslünıanlardaki zafiyeti görüp düşmanlann onlara saldırarak zarar vermesinden endişe ettiği için Mekke
Müşrikleri ile Hudeybiye'de on yıllık barış antlaşması yapmıştır. Eğer barış zafiyet nedeniyle değil de kafirlerin müslüman olması veya haraç



vermeye razı olmaları için barış yapılırsa, bu banş dört aydan fazla uzatılamaz.
Zira yüce Allah habibi edibine şöyle buyurmuşlardır:
(Ey Müşrikler!) Yeryüzünde (Şevval'den başlayarak) dört ay daha dolaşabilirsiniz. Bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız ve muhakkak ki Allah

kafirleri rezil edicidir. 
[82]

İstiman'da müslümanlar için bir maslahat varsa veya eman veren müslümanın bir menfaati varsa, eman isteyen kafire eman vermek vacib-dir. Zira
yüce Allah habibi edibine şöyle buyurmuştur:
Eğer müşriklerden biri sana sığınırsa Onu himayene al ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar cahil bir

topluluktur. 
[83]

Bir kafir müslümanlarm idarecisinden veya idarecinin naibinden veya herhangi bir müslümandan istiman (eman) isteyebilir. Eğer eman vermekte
müslümanlarm maslahatı söz konusu ise eman vermek vaciptir. E-man veren müslüman, ister kadın ister erkek olsun, onun verdiği eman bütün
müslümanlan bağlar. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Müslümanların kanlan denktir. Mü'minlerin mevkice en aşağı derecede olanı, onlar adına eman verebilir. 
[84]

Ümmü Hani'den şöyle rivayet edilmiştir. Ben Mekke'nin fethi yılında Rasulullah'ın yanına gittim ve onu yıkanıyor buldu. Kızı Hz. Fatıma'da onu
perde ile örtüyordu. Kendisine selam verdim. Rasulullah şöyle soruyordu: Bu kadın kimdir? - Ben Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'yim. - Hoş geldin,
Ümmü Hani Rasulullah yıkanmasını bitirince bir tek elbise içinde (sırtındaki bezi çaprazvari bağlamış olduğu halde) sekiz rekat namaz kıldı.
Namaz akabinde ben kendisine şöyle dedim: Ey Allah'ın resulü! Anamın oğlu Ali, benim Ahd ve eman verdiğim Fulanı, İbn Hubeyre'yi
öldüreceğini söylüyor. -Ey ümmü Hani! Senin ahd ve eman verdiğin kimseye biz de ahd ve eman verdik. Rasulullah kıldığı bu namaz daha (kuşluk)

namazı idi.
[85]

 Hadisteki Fulan'dan maksad, Ümmü Hani'nin kocası Hubeyre b. Ve-hb el Mahzumi'nin başka bir kadından olan oğlu Cade'dir.
 
Hüdne Ve İstimalim Meşrüieyetinin Şartları:
 
1. Hüdne'nin şartlan: imam veya imamın vekili tarafından akd edilmelidir. Müslüman halkın kafirlerle hüdne (banş antlaşması) akd etmesi veya
ehli hal ve'1-akd'dan bazı kişilerin kafirlerle hüdne yapması sahih olmaz. Çünkü hüdne akdi çok önemlidir. Burada tehlike söz konusudur. Bu
bakımdan bu sulhu ancak savaşı ilan eden ve savaşı idare eden imam ve onun vekili akd edebilir.
2. Hüdne, düşmanla yapılmalıdır. Hüdne, ancak müslümanların maslahatı söz konusu olduğunda yapılabilir. Müslümanlar için herhangi bir
maslahat yoksa hüdne yapmak meşru ve sahih olmaz.
3. Hüdne, on yıldan fazla olmamalıdır. Eğer müslümanlann zafiyeti söz konusu ise hüdne sayesinde müslümanlann zafiyetten kurtulmaları
mukadderse, on yıllık banş antlaşması (Hüdne) akdedilebilir. Aksi takdir de dört aydan fazlası İçin banş yapmak caiz değildir. Halife, mutlak
şekilde hüdne akdi yaparak, bu akid sahih olmaz. Bunun delili Hz. Peygamberin Hudeybiye'de Kureyş ile yaptığı banş antlaşmasıdır. Bu bansın
süresi on yıl idi. Aynca Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

"(Ey müşrikler!) yer yüzünde dört ay daha dolaşın, bilin ki Allah'ı aciz bırakmazsınız ve muhakkak ki Allah kafirleri rezil ve rüsvay edicidir. 
[86]

4. Kafirler, kendileri lehine ve müslümanlar aleyhine batıl bir şart koşmuş olmamalıdır. Eğer kafirler böyle bir şart koşarlarsa, halife de on-lann
şartını kabul ederse, akid fasid olur. Mesela müslümanlar hüdne ile akid yapmak isteseler, kafirler müslüman esirleri ellerinde tutma şartı koşsalar
ve müslümanlann ele geçirdiği menkul veya gayri menkul mallan bir kısmının kendilerine iade edilmesini şart koşsalar veya müslümanlann dini
vecibeleri hususunda taviz vermelerini şart koşsalar, akid fasid olur.
 
İstimanın Şartları:
 
Bir kafire verilen emanın sahih olması için şu şartlann mevcud olması gerekir.
1. İster bir cemaat, ister bir ferd olsun eman, kafirin talebi üzerine verilmelidir. Harbi bir kafire, eman istemeden eman verilmesi sahih değildir.

Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Eğer müşriklerden biri sana sığınırsa, onu himayene al. Yani ona eman ver. 
[87]

2. Eman veren kişinin müslüman olması gerekir. Müslümanların arasında yaşayan zimmilerden biri, harbi bir kafire eman verirse, bu eman geçerli
olmaz. Müslümanlann, zimminin verdiği emanı gözetmeleri, ona riayet etmeleri gerekmez. Zira müslümanlan ancak kendilerinden olan bir kişinin
verdiği eman bağlar.
3. Verilen emandan, halifenin veya ordu komutanın haberdar olması gerekir. Halife verilen emandan haberdar olup bu emanı kabul ederse, eman
geçerli olur. Halife, verilen emandan haberdar olmazsa veya haberdar olduğu halde verilen emanı kabul edip tasdik etmezse eman geçerli olmaz.
Zira halifenin, verilen emanı iptal etme yetkisi vardır. Mesela Halife, eman verilen bir kişinin casus olduğundan şüphelenirse, ona verilen emanı
iptal edebilir. Bu takdirde, verilmiş eman o şahıs veya o cemaat için geçerli değildir.
 
Hüdne Ve İstimanın Üzerine Terettüb Eden Hükümler:
 
1. Hüdne akdi üzerine terettüb eden hükümler:
A. Kendileriyle hüdne akdi yapılan kişilerden el çekmek gerekir. Onlara bir eziyet, bir kötülük yapmak haram olur. Fakat kendileriyle hüdne akdi
yapılan kafirleri diğer kafirlere karşı müdaafa etmek müslümanlar üzerine vacib değildir. Bu hüküm, şu iki şeyden biri tahakkuk edinceye kadar
devam eder.
1. Hüdne (banş) müddeti bitinceye kadar.
2. Kafirler, hüdne (barış) akdini bozuncaya kadar veya banş akdini bozuyoruz, deyinceye kadar, banş akdi geçerli olur. Kafirlerin tümünün veya



idarecinin bunu söylemesi halinde akid sona erer veya fiilen savaşa başlarlarsa veya müslümanlann gizli durumlannı başka kafirlere haber verirlerse
ve müslümanlardan birini öldürürlerse, müslümanlar banş antlaşmasını bozabilirler. Kafirlerden biri bunlardan birini yaparsa, diğerleri ona
katılmazsa veya ona mani olmaya çalışırlarsa veya halifeye, arkadaş-lannm yaptığı işi tasvip etmediklerini söyleyip banş üzerinde olduklannı i-lan
ederlerse, hüdne akdi ortadan kalkmaz. Fakat sözleri veya fiilleriyle arkadaşlannın yaptığına karşı çıkmazlarsa ve bildikleri halde susarlarsa, hüdne
akdi sona erer. Müslümanlann halifesi kendileriyle banş antlaşması yapılan kafirlerin ihanet edeceğinden endişe ederse, banş akdini sona
erdirebilir. Ancak onlara açıkça bildirmeliler.
Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur:
Eğer bir kavmin hiyanetinden endişe edersen, hemen doğrudan doğruya antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.
[88]

Onlar size doğru davrandıkça siz de onlara karşı doğru davranın muhakkak ki Allah sakınanları sever. 
[89]

Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur:
"Kimin bir kavimle arasında antlaşma varsa, antlaşma bitene kadar veya antlaşmayı onlara atıp (harb edeceğini bildirip onlannda) karşılıklı

hazırlanmasına kadar bir düğün düğümlemesin ve bir düğüm çözmesin.
[90]

B. Haramı helal, helali haram kılacak bir şart olmadıkça, müslümanlara kabul ettikleri her şartı yerine getirmek vacib olur. Yerine getirilmesi
vacib olan şartlara misal: Kafirler, müslümanlara, sizinle hüdne (barış antlaşması) yaparız. Ancak islamdan dönüp bize katılanları size teslim
etmemek, fakat bizden müslüman olup sizin yanınıza kaçanları bize iade etmeniz şartıyla şeklinde bir teklif getirirlerse ve müslümanlar da bu şartı
kabul ederlerse hüdne akdi sahih olur. Çünkü Süheyl b. Amr, Hudeybiye sulhunda müslümanlara bu şartı koşmuş. Hz. Peygamber de bunu kabul
etmiş yerine getirilmesi batıl olan şartlara misal: Kafirler, içlerinden müslüman olup müslümanlara sığınan kadınların kendilerine iade edilmesini
şart koşarlarsa, bu şart batıldır. Zira yüce Allah müşriklerden müslüman olup müslümanlara sığınan kadınları teslim etmeyi yasaklamıştır.
Ey iman edenler! Mü'min kadınlar hicret ederek size geldiğinde onların (gerçekten mü'mine olup olmadıklarını kendilerine yemin verdirerek)
imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Onların (samimiyetle) iman ettiklerini anlarsınız. Artık onları kafirlere döndürmeyin. Bu

kadınlar onlara (o kafir kocalarına) onlar da kadınlara helal değildirler. 
[91]

Hüdnenin şartları tamam olduktan sonra artık bu akid lüzumlu bir akid olur. Sebepsiz olarak hüdne (barış) akdini bozup kafirlere karşı savaş
açamazlar.
 
Verilen Eman Üzerine Terettüb Eden Hükümler:
 
1. Kendisine eman verilen kafire, hiçbir müslümanın eziyet etmesi caiz değildir. İster kadın, ister erkek olsun kendisine eman verilen kafire, hem
eman veren müslümanın hem diğer müslümanlann eziyet etmesi haramdır. Ancak kendisine eman verilen kafir, müslümanlarla savaşmaya
kalkışırsa veya müslümanlar aleyhine casusluk yaptığı hususunda bazı emareler görülürse, ona verilen eman iptal edilir.
2.  Kafire verilen amanın müddeti bittiğinde veya eman alan kafir emanı iade ettiğinde, onu emniyette olacağı yere götürmek müslümanlann
idarecisi veya onun vekilli üzerine vacibdir. Eğer müşriklerden biri sana sığınırsa, onu himayene al ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu

emniyette olacağı yere ulaştır. 
[92]

3. Harbi bir kafire eman verildiğinde bu yerine getirilmesi gereken bir akid olur. Ona eman veren kişi, emanmdan dönemez. Pişman olup emanmdan
dönmek istese dahi buna müsaade edilmez. Ancak kendisine eman verilen kafir, emanı ortadan kaldıran bir hareket yaparsa eman iptal olur.
 
Emanın Yeri:
 
Eğer eman veren kişi imam yahut ordu komutanı ise, darü'l-islam emanın verileceği yerdir. Buna göre müstemen olan kimse, islam toprakla-nnda
gidip gelme imkanına sahiptir. Ebu Hanife'nin görüşüne göre kafir olan bir kimsenin darü'l-islam'da her hangi bir yere girmesi caizdir. Hatta
Mekke-i Mükerreme'nin haremine, Mescid-i Haram'a dahi girebilir. Yolculuk süresi kadar geceli gündüzlü üç gün de kalma imkanına sahiptir. Ha-
nefıler, kafir olan kimselerin, aralannda Mescid-i Haramda olmak üzere izinsiz bir şekilde mescidlere girişlerini caiz kabul ederler. Çünkü onlara

göre: "Müşrikler ancak necistir. O bakımdan bu yıllarından itibaren Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. 
[93]

 ayetinde kasıt, Mescid-i Haram'a

girişlerini yasaklamak değildir. Aksine bundan kasıt, müşriklerin cahiliye döneminde yaptıklan gibi hac ve umre yapmalannı yasaklamaktır. 
[94]

Şafii ve Hanbelilere göre maslahat için bile olsa, Mekkenin Haremine kafir olanların girişlerini kabul etmezler. Zira Allah hazretleri ve takad-des
habibi edibine şöyle buyurmuşlardır:

Ey iman edenler! Müşrikler ancak necistirler o bakımdan bu yıllarından itibaren Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. 
[95] Mescid-i Haram'dan kasıt

ise müfessirlerin icması ile Mekke'nin haremidir. Bunun delili ise hemen onun arkasından yüce Allah şu emridir:

Eğer fakirlikten korkarsanız Allah -dilerse- sizi yakında lütfun-dan zenginleştirir. 
[96]

Burada sözü geçen fakirlik ise, Mekke'nin haremine girmelerini engellemek halinde ticaretin kesilmesi dolayısıyla ortaya çıkacak fakirliktir. Yine
bu iki mezhebin görüşüne göre müslüman olmayanlar Hicaz'a girmekten ve orayı yurt edinmekten alıkonurlar. Bunun istisnası ise, imamın izin
vermesi veya bir mektup göndermek ve müslümanlarm muhtaç oldukları ticari malları oraya sokmak gibi müslümanlarm maslahatının bunu
gerektirmesi halidir.
Bu ise üç günlük bir süre için caizdir. Hadiste delil ise şöyledir:
Müşrikleri Arap yanm adasından çıkartınız" Arap yarım adasında i-ki din bırakılmaz. Arap yarım adasından kasıt ise özellikle hicaz bölgesidir.



Malikiler ise, eman almak suretiyle Beyt-i haram dışında Mekke'nin haremine müslüman olmayanın girmesinin caiz olduğunu kabul ederler. Bunun
süresi ise üç gün veya imam tarafından maslahatına göre tayin edilen ihtiyaca göredir. Ahmed, Müslim ve Tirmizi tarafından Hz. Ömer'den geldiği
kayd edilen şu rivayettir. Eğer ben yaşayacak olursam, Yahudileri ve Hristiyanları Arap yarımadasından çıkartırım. Ta ki orada müslü-mandan
başkasını bırakmayayım.
"Eğer ahitlerinden sonra yeminlerini bozarlar da dininize saldı-nrlarsa siz de küfrün Önderlerini hemen öldürün. Çünkü onlar yemin tanımayan

kişilerdir. Olur ki böylelikle vazgeçerler.
[97]

Yine cumhurun buna dair delillerinin bazısı şunlardır: Beyhaki ve başkasının rivayetine göre kureyş Peygamber (s.a.v.) ile yaptıkları antlaşmayı
yani Hudeybiye barışını bozunca, o da onların üzerine yürüdü. Onlarla çarpıştı ve Mekke'yi feth etti.
Zira Nadir oğullan Peygamber (s.a.v.)'i üzerine duvar yıkmak suretiyle öldürmek isteyince ahitlerini bozmuş oldular.

 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 
KAZA

 
(YARGI)

 
Kaza sözlükte insanlar arasında hüküm vermek demekdir. Yargıç anlamına gelen kadı ise hakim anlamındadır. Şer'an ise husumetleri çözmek ve
anlaşmazlıkları kesip sona erdirmek demektir. Bu iş islamda istenen bir konudur. Zira yüce Allah Hazretleri ve takaddes habibi edibine şöyle
buyurmuşlardır:

Ve onların arasında Allah'ın indirdikleri ile hükmet!" 
[98]

Aralarında adaletle hüküm ver!" 
[99]

Şüphe yok ki biz sana kitabı insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin diye hak ile indirdik. 
[100]

 Bir de Rasûlü Ekrem
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Hakim hüküm vermek üzere oturduğunda şanı yüce Allah onu doğruya ileten ve başarılı iki melek gönderir. Adalet yaparsa kalmaya devam

ederler. Haksızlık ederse ayrılır ve onu terk ederler. 
[101]

Şer'an yargının hükmü şudur:
Yargı mezheplerini ittifakıyla farzı kifaye olan muhkem bir farizadır. O bakımdan imam için hakim tayin etmek vaciptir. Zira yüce Allah şöyle
buyurmuştur:

Ey iman edenler! Adaleti dimdik ayakta tutanlar olunuz. 
[102]

Şu halde "yargı dini işlerden bir iştir. Müslümanların maslahatlarından biridir. Bunun için buna gereken önemi vermek icab eder. Zira insanların

ona çok büyük ihtiyaçları vardır. 
[103]

Ayrıca yargı, aziz ve celil olan Allah'a yakınlaştırıcı ibadet türlerinden birisidir. Bunun için Peygamberler bu işi üstlenmiş bulunuyor, ibn Mesud
(r.a.) şöyle demiştir:
İki kişi arasında hakim olarak oturmak, benim için yetmiş yıllık ibadetten daha çok sevimlidir. Rasûlullah (s.a.v.)'da Medine devletinde insanlar
arasında hüküm vermek işini bizzat üzerine alırdı. Onun dışında Müslümanların hakimleri yoktu. Teşri (yasama) ondan çıkardı, daha sonra da onun
uygulanmasını kontrol ederdi. Bunun için Hz. Peygamber şahsında teşrii (yasama), yürütme ve yargıyı birleşmiş bulunuyordu. Onun hüküm
vermesi, vahiy yoluyla değil içtihad yoluyla olup kararlaştırmış olduğu şu ve benzeri ilkelere dayanırdı. "Beyyine (belge, delil) müddeiye
(davacıya) düşer. Yemin de inkar edene" "Ben zahire göre hükmetmekle emr olundum. Gizliliklerin durumu ise Allah'a aittir." Ben ancak sizin gibi

bir insanım. Sizler gelip bana davalaşıyorsanız. 
[104]

 Olur ki sizden her hangi bir kimse kendi delilini ötekinden daha iyi bilip ortaya koyabilir.
Devlet genişledikçe Rasûlullah (s.a.v.) Ashab-ı Kiram'ın bazılarına yargıçlık görevini verdi. Hz. Ali'yi insan arasında hüküm vermek üzere Yemen'e
gönderdi. Yine oraya Muaz b. Cebel (r.a.)'i de göndermişti. Attab b. Uşeydi ise feth edildikten sonra Mekke'ye emir tayin etmiş ve onu oranın
hakimi olarak görevlendirmişti. Hulefa-i Raşidin de aynı yolu izledi. Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde hakimlik yaptı. İki sene
boyunca ona birbirinden davacı iki kişi dahi gelmedi. Zira onun ne kadar kararlı ve sert olduğu çok iyi biliniyordu. Hz. Ömer döneminde onun
verdiği emir ile yargı, idari valilik ve yönetimden ayrıldı. Medine, Mekke, Basra, Küfe ve Mısır gibi şehir ve bölgelerde islam devletinin çeşitli
yerlerine hakimler tayin edildi. Bağımsız yargı organın temelini ilk ortaya atan böylece Hz. Ömer oldu. Aynı şekilde önceden de öğrenmiş
olduğumuz gibi, divanları ilk koyan ve Ebu Musa el-Eş'ari'ye gönderdiği meşhur mektubu ile yargının esaslarını da ilk belirleyen kişi o, oldu. El-
Maverdi, 68. Bunun gibi ilk hapishaneleri, tutuk evlerini ilk olarak meydana getiren o, idi. Yargı için bağımsız bir daire edinen ilk kişi ise Hz.
Osman (r.a.) dır. Daha önce ise yargılamalar mecliste yapılıyordu.
argı iki temel üzerinde yükseliyordu:
1. Tek hakim düzeni.

2. Hakimin kontrolü altında hükümler derhal uygulandığından dolayı hükümlerin özel kayıl defterlerinde toplanmaması. 
[105]

Hakimler Hz. Ömer döneminden itibaren işlerini güçlerini bırakıp hakimlik yaptıklarından dolayı müslümanlara ait beytü'l-maldan ücret alırlardı.
Hüküm verilmesi hakimin içtihadı ve feraseti ile olur. Bu konuda da teşrinin dört kaynağını teşkil eden, Kur'an sünnet, icma ve kıyasa dayanırdı.
Abbasiler döneminde ise ilk olarak Ebu Yusuf un üstlendiği kadı'l Kudat (Baş yargıç) makamı ihdas edildi. Bu dönemde mezhep hakimleri de
ortaya çıktı. Her bir bölgede bir mezhep alimi bulundu.



Irak'ta Hanefi mezhebi ile Şam (Suriye) Mağrib (Fas) bölgelerinde ise Maliki Mezhebine, Mısır'da ise Şafii mezhebine göre amel ediliyordu.
Adaletin yerleşmesi, hakkın yerini bulması lazım olur.
1. Temel olarak akide ve ahlakı esas almalıdır. Vicdanın ve insan kalbinin ahlakının eğitiminde, ruhun arındırılıp güzelleştirilmesinde, davanın
seyrine egemen olan dini ve ahlaki duygunun hazırlanmasında bunun önemi açıktır. Hakimin seçilmesinde, davanın mahkemeye iletilmesinde,
hasımlara yapılan muamelede, hükümlerin verilip uygulanmasında şer'i ispat yollarında, şeriatın hükümlerine bağlı kalmak ve benzerleri
hususlarda, akide ve ahlak özellikleri aranır.
2. Her devlette zorunludur: Yargı her devlet için gereklidir. Nitekim Rasûlullah (s.a.v.)'ın bunu bizzat yerine getirmesi, Hulefa'i Raşidinin onun
sünnetini izlemeleri ve yargıyı düzenlemeye önem vermeleri bunu gösterir.
O halde yargı, islam devletinde oldukça önemli bir yer tutar. Devletin varlığı ve kalıcılığı için zorunlu yetki ve organlarından birisidir. Zira adalet
mülkün temelidir. Hatta karşılıklı anlaşılmazlıklarda, davalaşmalarda, hükümlerin çıkartılmasında ve hakların yerine getirmesinde yargı bütün
gücünü devletten alır.
3. Yargı organın bağımsızlığı ve organlar arası ayrılık: Rasulullah (s.a.v.)'in dönemi ile Hz. Ebu Bekir'in halifeliği ve Hz. Ömer'in halifeliğinin bir
kısımda idari valiler yargı görevini de yerine getiriyorlardı. Daha sonra Hz. Ömer yargı işinin valilerin işinden ayrılmasını emrederek Medine de ve
diğer islam şehirlerinde hakimler tayin etti ve yargı organını doğrudan kendisine bağlı kıldı. Böylelikle yargı organının, devletin organlarından
ayrılması gerçekleşmiş oldu.
 
Kazanın Meşruiyeti:
 
İslam'da kaza meşru ve matluptur: Onun meşruiyetine Kur'an, sünnet, icma ve akıl delalet eder. Kazanın meşruiyetine delalet eden ayetlerden
birisi budur:

Onların (senden hüküm isteyenlerin) aralarında Allah'ın indir-diğiyle hükmet." 
[106]

Kaza'nm meşruiyetine delalet eden bir çok hadis vardır. Onlardan bazılarını zikredelim: Hz. Ali'den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah (s.a.v.) beni
Yemene kadı (hakim) olarak göndermişti. Bunun üzerine dedim ki: -Ey Allah'ın Rasûlü! Beni gönderiyorsun ama benim yaşım küçük ve benim
kadılık hakkında bilgim de yoktur. -Allah seni kalbine hidayet eder. Diline sebat verir. Önüne iki hasım oturduğu zaman birini dinlediğin gibi
öbürünü de dinlemeden hüküm verme. Böyle davranman kadılığın (hükmetme kabiliyetinin) senin için açılıp meleke halinde gelmesine daha

uygundur. Hz. Aişe şöyle diyor: 'Kadılığa devam ettim ve bundan sonra hiçbir hükümde şüphe etmedim. 
[107]

Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
Bir hakim hüküm vereceği zaman hakkı arayıp hükmeder de sonra bu hükmünde isabet ederse o hakime iki ecir vardır. (Hakkı aramak ve hakki

ispat etmek sevapları) Eğer hükmedeceği zaman hakkı arar Fakat hata ederse bu hakime de bir ecir vardır. (Hakkı aramak sevabı)" 
[108]

(Amr b. As'tan) kazanın meşruiyeti hakkındaki icmaya gelinceye Selef ve Halef bu hususta icma etmiş ve kadılık yapmıştır. Hz. Peygamber kadılık
yaptığı gibi, kendisinden sonra gelen halifeleri de kadılık yapmıştır. Onlardan sonra gelenlerse bu güne kadar kadılık yapa gelmişlerdir. Bugüne
kadar hiç kimse kazanın meşrüyetine itiraz etmemiştir. Akl'ın kazanın meşruiyetine delalet etmesine gelince, insanların tabiatlarının değişik
olduğu, birbirlerine zulm ettiği vakiadır. Hakkından fazlasını almayan insanlar çok azdır. Bizzat devlet başkanının (halifenin) bütün ihtilafı
halletmesi de mümkün değildir. Bu nedenle kadılık müessesesinin ihdas edilmesi önemli bir ihtiyaçdır. İnsanlar arasında ki ihtilafları gidermek,
davaları sona erdirmek için kadılar tayin bir zorunluluktur.
 
Kazanın Teşri Kılınmasının Hikmeti:
 
Ona ihtiyaç duyulmasıdır. İnsanların maslahatı, ancak kadıların bulunmasıyla korunur. İnsan tabiatı gereği toplumsal bir varlıktır. Tek başına
yaşayamaz. Zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer insanlarla birlikte yaşamak zorundadır. Bir toplumda insan arasında ihtilaflar,
anlaşmazlıklar, düşmanlıklar olması, menfaatlerin çatışmasından ötürü bazılarının diğerlerine saldırmaları kaçınılmaz. İşte bu sebeplerden Ötürü,
ihtilaf ve anlaşmazlık durumunda müracaat etmek üzere insan arasında ki davalan karara bağlamak için bir kaza müessesinin bulunması gerekir.
İslam fıtrat dinidir. Fıtratı gözetmeye, onun nezafetini muhafaza etmeye davet eder.
Nitekim Allah Teala ve tekaddes Hazretleri şöyle buyurmuşlardır.
(Ey Rasulüm!) O halde sen yüzünü (eğriyi bırakıp doğruya giden) bir muvahhid (Allah'ı birleyici) olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış
olduğu fıtrata çevir. (Çünkü) Allah'ın yarattığı iş için değişme bahis konusu değildir. (İnsanların onu değiştirmeye yetkileri yoktur) işte dimdik

ayakta duran din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. 
[109]

 
Kadılık Görevinin Önemi:
 
Kadılık büyük bir vazife ve mertebedir ve aynı zamanda çok önemlidir. İhtiyaç, kadılığı zorunlu kılmıştır. İslam şeriatında kadılığın şerefi ve
kıymeti çok büyüktür. Kadılık peygamberlerin, halifelerin ve alimlerin elbi-sesidir.
Allah Teala Peygamberleri Hz. Davud hakkında şöyle buyuruyor:
Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanlar arasında hak ile hükmet. Sakın Iievana uyma ki aksi takdirde seni Allah yolundan saptırır.

Hiç şüphesiz ki Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarından ötürü şiddetli bir azap vardır. 
[110]

Kadılık görevine atanan ve adil davranan kişi Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın gölgesinde gölgelenir.
Bu ümmetin seleflerinden olan Hz. Ömer, Hz. Ali, Muaz, Ebu Musa, el-Eş'ari, kadı Şureyh ve Ebu Yusuf gibi büyükler bu görevi yüklenmiş, adalet,



takva, ilim ve zekanın en büyük numunelerini ortaya koymuşlardır. Hz. Muaz'ın ashabından (Humus halkından) bazı kimselerden rivayet
edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) Muaz'ı Yemen'e göndermek istediği zaman şöyle sordu: - Sana bir dava arz edildiğinde ne ile hüküm edeceksin?
Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. - Eğer Allah'ın kitabında bulmazsan ne yaparsın? Rasulullah'ın sünneti ile hükmederim. Eğer Rasulullah'm
sünnetinde de bulamazsan en ile hükmedersin? Reyimle ictihad da bulunurum. Çalışmamda kusur göstermemeye gayret ederim. Bunun üzerine
Rasulullah (s.a.v.) Muaz'ın göğsüne vurarak şöyle buyurdu:

Allah'a hamd olsun ki Allah'ın Rasûlünün elçisini Rasulullah'ın razı olacağı şeye muvafık kıldı. 
[111]

Kadılık görevinin tehlikesi: Kadılık görevi, önemli olduğu, nispette de tehlikelidir. Kadılık görevi çok zordur. İnsanı helake götürecek noktalan
vardır. Kadılık yapıp kurtulan az, helak olan çoktur. Kadılık görevinin tehlikelerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler korunabilir.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Hakimler (kadılar) üçtür: Biri cennette, ikisi ateştedir. Cennette olan kadı, hakkı (ve haklıyı) bilen ve onunla hükmedendir. Hakkı bilen ve

hükümde zulmeden kadı ateştedir. İnsanlar arasında cahillikle hükmeden kadı da ateştedir. 
[112]

Kim insanlar arasında kadı (hakim) tayin edilirse, o kişi bıçaksız kesilmiş olur." 
[113]

Allah Teala, hükümde zulm edenler hakkında şöyle buyurmaktadır:

Zulmedenlere gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır. 
[114]

İşte bu nedenlerden dolayı, sahabe ve alimlerden bir çoğu kadılık görevini kabul etmemişlerdir. Kadılığın hükmü insanlar arasındaki ihtilafları
kaldırmak, hasımlar arasında hüküm vermek için her nahiye'de bir kadı bulunması gerekir. Allah Teala ve takaddes Hazretleri habibi edibine şöyle
emretmektedir:

Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutanlar olun. 
[115]

 Kadılık görevi farz-ı kifayedir. Zira kadılık görevi emr-i bi'1-maruf nehyi an'il-münker
çerçevesine girer. Şu halde Emr-i bi'1-maruf nehy'i an'il münker ise farz'ı-kifayedir. Mekke Fethinden sonra Attab b. Esid'i Mekke'ye vali ve kadı
olarak tayin etmiştir. Hz. Ömer de halife olunca Ebu Musa el-Eş'ari'yi Basra kadılığına atamıştır. Eğer kadılık görevi bu işe elverişli olan kişiler
için farz-i Ayn olsaydı, her nahiyede bir kadı ile iktifa edilmezdi. Bu farzı yerine getiren biri olursa bu görev diğer müslümanlann üzerinden düşer.
Eğer alimlerin tümü kadılık görevini üstelenmekten imtina ederse, halife'nin, kadılık yapabilecek birini bu görevi üstlenmeye zorlaması gerekir.
Bunun için Şafii alimleri, halifenin, her adva mesafesinde bir kadı tayin etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Nitekim her kasır mesafeye bir müftünün
tayin edilmesi gerektiği gibi. Adva mesafesinden amaç, kişinin sabahleyin evinden çıkıp işini görüp akşam evine dönebileceği bir mesafedir. Bir
kişi hangi bir nahiye'ye kadı tayin edilirse, kadılığa ondan daha uygun bir kimse de yoksa o kişinin kadılık görevini kabul etmesi vaciptir. O kişi
için bu görevi kabul etmek farz-ı ayn'dır. Hatta o kişinin bu göreve talip olması vaciptir. Zira ona ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda o kişinin zulüm
yaparım korkusuyla kadılık görevini redd etmesi caiz değildir. Her halükarda kabul etmesi gerekir. Kabul ettikten sonra da zulmetmekten
kaçınmalıdır. Bir nahiye'de kadılığa elverişli, iki kişi bulunur. Biri diğerinden daha üstün olur. Üstün olan kişi de kadılık görevini reddederse, diğer
kişinin kadılık görevini kabul etmesi caizdir. Ehil olmakla beraber, kendisinden daha üstün bir kişinin bulunması onun kadılık görevini kabul
etmesine mani değildir. Zira Hz. Peygamber, Attab b. Esid'i. Mekke'ye kadı tayin etti. Oysa o, sahabilerin en üstünü değildi. Kadılık görevine talip
olmak -bulunduğu nahiye'de kendisine denk veya kendisinden üstün biri varsa mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber, kadılığa talip olmaktan
sakmdırmıştır:
Bir kimse kadılık görevine talip olur ve kadı olmak için yardım isterse, kadılıkta kendi başına bırakılır. Kim kadılık istemeden ve aracı koymadan

kadılık kendisine verilirse, Allah bir melek indirir ve ona doğruyu gösterir. 
[116]

Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor: Ben bir kere beraberimde amca oğullarımdan iki kişi ile birlikte Peygamber'in huzuruna girdim. Bu iki kişiden
biri Rasululah'a şöyle dedi: -Ey Allah'ın Rasûlü! Aziz ve Celil olan Allah'ın seni tevliye ettiği vazifelerden biri üzerine beni memur tayin et. Diğeri
de bunun gibi bir memuriyet istedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: - Vallahi biz memuriyet isteyen bir kimseyi ve memuriyet
haris olan bir kişiyi bu işler üzerine memur tayin etmeyiz. Şafii alimleri, kadılık istemenin mekruh olması durumundan şu üç hususu istisna
etmişlerdir:
1. Meşhur olmayan bir alimin kadılık görevine talip olmasını kera-hattan istisna tutmuşlardır. Böylece o alim ilmini yarar insanlardan bundan
faydalanır.
2. Fakir bir alimin kadılık görevine talip olmasını kerahetten istisna etmişlerdir. Zira fakir olduğu için nafakaya ihtiyacı vardır. Kadı olduğu takdirde
nafakası Beyt'ul-Mal'dan karşılanır.
3. Kadı'lann acizlikleri nedeniyle zayi olan haklan yerine getirmek için kadılığa talip olmayı kerahatten istisna tutmuşlardır. Nitekim Allah Teala
Hz. Yusuf un vazife talep ettiğini bize haber vermektedir. (Yusuf da ona) "Beni arzın (Mısır'ın) hazinelerin (i idareye) e tayin et. Çünkü ben onları

çok iyi korurum ve bunu çok iyi bilirim' dedi. 
[117]

 Eğer kadılığa talip olmanın sebebi, düşmanlarından intikam almak veya rüşvet almak veya
zengin olmak veya kadılık mevkisiyle gururlanıp insanlara çalım satmak olursa, kadılık zulme ve harama vasıta olur. Malum olduğu üzere hüküm

de maksada göre olur. Ebu Hureyre şöyle rivayet ediyor: 'Rasulullah (s.a.v.) hüküm meselesinde rüşvet verene de alana da lanet etti. 
[118]

Kadılık görevini üstlenecek kişide bulunması gereken şartlar şöyledir:
1. Müslüman olmak. Bir kafirin kadın olması şer'an caiz değildir. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

"Allah elbette kafirler için mü'minlerin aleyhine bir yol (fırsat) kılmayacaktir." 
[119]

Kafirin kadı olması ise, mü'minlerin aleyhine en büyük yoldur. Çünkü kadılık hüküm, yol ve sultandır. İslam diyarında yaşayan bir zimmi'nin
müslümanlar üzerine kadı tayin edilmeyeceği gibi, zimmiler üzerine de kadı tayin edilmesi caiz değildir. Zira kadılıktan maksat insanlar arasındaki
müşkülleri Kur'an ve sünnet'e göre halletmektir. Oysa kafir Kur'anı ve sünneti bilmez ve zaten bu konuda güvenilir de değildir.
2. Mükellef olmak yani kadı olacak kişinin akil ve baliğ olması gerekir. Delinin, deliliği zaman zaman depreşse bile ve çocuğun kadılığı, bu



niteliklerin kendisinde bulunduğu kimsenin eksikliği nedeniyle sahih olmaz.
3. Hür olmak: Kölenin kadılığı sahih olmaz. Bir parçası köle, bir parçası hür olan kölenin de kadılığı sahih olmaz.
4. Erkek olmak: Bir kadın, ne kadar dirayetli olursa olsun kadılık yapması mekruhtur.
Zira Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"İdareci olarak başlarına bir kadını geçiren kavim felah bulmaz. 
[120]

Kadılık görevi, erkeklerle bir arada bulunmayı gerektirir. Kadının erkeklerle
bir arada bulunması halinde ise fitneden emin olunmaz. Ayrıca kadını kadılık görevine getirmek onu esas vazifeleriyle; eviyle ve çocuklarıyla
meşgul olmaktan uzaklaştırır. Kadılık güç ve kuvvet ister. İnsanlar kadınların zayıf taraflarından faydalanırlar. Kadın genellikle bu güç ve kuvvetten
mahrumdur.
5. Adalet: Bir fasıkın kadılığı sahih olmaz. Zira onun sözüne güvenilemeyeceği gibi ilminde şüphe vardır. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun iç yüzünü araştırın" 
[121]

Adaletten maksad nedir? Adaletten maksad, büyük günahlardan sakınmaktır. Büyük günahlar ise haklarında Kur'an ve sünnet'te şiddetli azap
tehdidi olan günahlardır. Bu günahlardan birini işlemek din de gevşekliğe delalet eder. Örneği: İçki içmek veya faizli muamele yapmak bu tür
günahlardandır. Adaletten maksad küçük günahlan işlemekte ısrar etmemektir. Küçük günahlar ise, büyük tarifine girmeyen günahlardır. Mesela
harama bakmak veya bir müslümanla üç günden fazla dargın kalmak bunlardandır. Adaletten maksad sağlam akide sahibi olmak, benzerlerinin
mürüvvetini korumaktır. Zira mürüvveti olmayanın utanması olmaz. Utanması olmayan ise dilediğini söyler. Mürüvvetinden amaç da şeriatın her
zaman ve mekanda yol ve adabına riayet eden çağdaşlarının ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Bu hususta galiben örfe rücü edilir. Şafii alimleri,
şahidliği reddedilen bir bidatçının, icmayı hüccet kabul etmeyen bir kişinin, ahad haberlerle amel etmenin caiz olmadığını iddia eden bir kişinin,
kıyas'ın reddedilmesi gerektiğini söyleyen bir müçtehidin ictihadıyle amel edilmeyeceğini söyleyen bir kişinin kadılık görevine getirilmesinin caiz
olmadığını söylemişler.
6. Kadı tayin edilecek kişi sağır olmamalıdır. İşitme duyusu sağlam olması gerekir. Zira sağır olan kadı, hısımlarının ikrar ve inkarlannı tesbit
edemez.
7.  Kadı tayin edilecek kişi kör olmamalıdır. Tamamen kör olan bir kişi, kadı tayin edilemeyeceği gibi, kısmen kör olup suretleri seçmeyen kişi de
kadı tayin edilmez. Zira hasımların suretlerini görmediği için onları ayırt edemez. Ayırt edebilse, bile bunu sesleriyle yapabilir ki sesleri de
birbirine karıştırması söz konusudur. Hz. Peygamber, Abdullah b. Ümmi Mektum'u Medine'de yerine bıraktı. Oysa onun gözleri tamamen kördü
diye itiraz edilemez. Çünkü Hz. Peygamber onu hüküm vermesi için değil, insanlara namaz kıldırması için yerine bırakmıştır.
8.  Kadı tayin edilecek kişi dilsiz olmamalıdır. Dilsiz bir kişinin kadı tayin edilmesi caiz değildir. Onun işaretleri anlaşılsa bile o, hükümleri yerine
getiremez.
9. Kadı tayin edilecek kişinin kadılık görevlerini yerine getirebilecek yeterlilikte olması gerekir. İhtiyarlık veya hastalık nedeniyle dengesizleşen
veya sağlıklı düşünemeyen kişinin kadılık görevine tayin edilmesi caiz değildir. Şu halde kadının hakkı yerine getirecek güçte olması gerekir.
Bunun için zayıf ve korkak bir kimsenin kadı olması caiz değildir. Çünkü insan alim ve dindar olabilir. Fakat hakkı yerine getirmek için gerekli
güç ve cesareti gösteremeyebilir. Bu durumda bazı kimseler onun bu zayıflığından istifade ederler. İz b. Abdisselam şöyle diyor:
Kadı olacak ki işi de şu iki şartın bulunması gerekir.
1) Ahkam'ı bilmelidir.
2) Velayetin maslahatlarını ve terki halinde ki mefsed etlerini tahsile kudreti olmalıdır. Bu iki şarta sahib olmayan kişinin kadılık görevini
üstlenmesi haramdır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Ey Ebuzer! Ben seni zayıf (kalpli) görüyorum. Kendim için arzu ettiğim her hayır ve saadeti senin için de arzu ediyorum. (Bu saygı ve muhabbet
şevkiyle emrediyorum ki sen bu ince kalpliliğinle) sakın iki kişi üzerine olsa bile emir olma. Her hangi bir yetimin malının idaresini de üzerine

alma. 
[122]

 Ebu Zer şöyle rivayet ediyor:
Ey Ebuzer! Sen zayıfsın. Bu emirlik ise muhakkak bir emanettir. Şüphe yok ki bu emanet, kıyamet gününde- hakaret ve nedamet olacaktır. Ancak

bu emaneti haklı olarak üzerine alıp da onun gerekli kıldığı vazifeleri yerine getiren müstesnadır. (Onlar hor ve pişman olmayacaktır). 
[123]

Kadı tayin edilecek kişi, ictihad edebilecek derecede alim olmalıdır. Bunun için şer'i hükümleri bilmeyen kişinin kadılık görevine getirilmesi caiz
değildir. Bu hususta başkasının taklitçisi olan kişi de kadı olmaz. Taklitçilikten amaç, her hangi bir imamın mehebeni ezberleyip ona göre hüküm
vermektedir. Çünkü böyle bir kimse, imanımın verdiği hükümlerin derinliğini bilmez. Delillerin takriri konusunda eksiktir. Müçte-hid, hükümle
ilgili ayet ve hadisleri ezbere bilmesi şart değildir. Onların nerede olduğunu bilmesi -ihtiyaç zamanında oraya müracaat etmek için yeterlidir.
Delillerin hassını, zammını, mücmeli, mübeyyinini, nasihini, mensuhunu bilmesi, hadislerin mütevatirini, ahadini, muttasılını, mürselini bilmesi,
ravilerin kuvvetlilik ve zayıflık derecelerini, Arab dilini bilmesi Kur'an ve sünneti anlaması, ashabı kiramın alimlerinin ve ondaki sonra alimlerin
icma ve ihtilaflarını bilmesi, kıyas'm bütün çeşitlerini bilmesi gerekir. Bu saydığımız şartlar mutlak müctehid'de aranan şartlardır. Mü-kayyed
müctehid ise onun mensub olduğu mezhebin hükümlerini bilmesi gerekir. Alim olmayan bir kişinin hüküm vermesi helal helak değildir. Eğer
hüküm verirse, isabet de etse ecir verilmez. Zira onun isabet etmesi bir tesadüftür. Şer'i bir asldan kaynaklanmamaktadır. Bunun için o kişi

günahkardır ve verdiği hükümlerin tümü geçersizdir. 
[124]

Eğer kadı olan bir kişi hazır olmazsa sultan, fasık veya mukallid bir müslümanı kadı tayin ederse, zaruret nedeniyle onun verdiği hükümler geçerli
kabul edilir. Sultan veya halife, bir kişiyi kadı tayin etmeden önce onun kadılık görevine uygun olup olmadığını anlamak için araştırma yapmalıdır.
Kendisine bir takım sorular sormalıdır. Zira Hz. Peygamber, Mu-az'ı Yemen'e kadı tayin ederken ona bir takım şeyler sormuştur. Kadı'nın takva
sahibi, sebatkar, yumuşak huylu, zeki, duyu ve azalarının sağlam olması, kadılık yaptığı memleketin diline vakıf olması, kanaat sahibi olması,
cimri olmaması, düzgün konuşması, akıllı ve kârlı, sakin olması rnüs-tehabdır. Müzahim b. Züfer şöyle der: Ömer b. Aziz bize şöyle dedi: Beş şey
vardır ki onlardan biri kadıda bulunmazsa, bu onun için bir ayıp sayılır: Anlayış, iffet, sebat, ilim ve ilmi meseleleri sorup araştırmak. Buhâri bu
sıfatlar, hüküm vermede basireti açar. Halka kadı'yı sevdirir ve güvenilir yapar. Kadının nasb edildiğinin tesbit: Halife bir kişi kadı tayin ettiğinde,



onun kadıyı nasb ettiği iki şahidin şahadetiyle sabit olur. O iki şahid nasb edilen kadının tayin edildiği yere giderek onun oraya tayin edildiğine
şahadet ederler. O kişinin oraya tayin edildiği yaygın bir şekilde biliniyorsa, bununla da sabit olur. Halife'nin ona kadı tayin edildiğine dair bir
mektub vermesi sünnettir. Bu Hz. Peygamber'e intiba etmek içindir. Çünkü Hz. Peygamber, Amr b. Hazm-ı Yemene vali olarak tayin ettiğinde

Amr on yedi yaşında idi. 
[125]

Hz. Ebu Bekir, Enes'i Bahreyn'e vali tayin ettiğinde bir mektup yazdı ve Rasulullah'ın mührü ile mühürleyerek Enes'e verdi. 
[126]

İmam'ın kadı tayin ettiği kişiye yazdığı mektupta, ona vecibelerini hatırlatması, nasihat etmesi, ilim erbabiyle müşavere etmeyi, şahitlerin
durumlarını araştırmayı, takvayı tavsiye etmesi müstehaptır. Onun için HZ. Muhammed (s.a.v.)'in Muaz'ı Yemen'e gönderirken bunlan
yapmamıştır. Günümüzde ise bir kişinin kadı tayin edildiği bu günkü şartlarla sabit olur. O kişinin kadı tayin edildiği ve tayin kararı gazetede neşr
edilir. O-nun bir nüshası da kadı tayin edilen kişiye verilir. Kadı, görevine başladığı andan itibaren maaş almaya hak kazanır. Kadının tayin edildiği
yerine pazartesi günü girmesi sünnettir. Bu mümkün olmadığı takdirde perşembe günü bu da mümkün olmadığı takdir de cumartesi günü girmesi
uygun olur.
Kadının tayin edildiği memleketin alim ve adil kişilerini daha oraya gitmeden sorup araştıması, o memleketin insanlarını tanıması sünnettir.
Böylece gideceği memleketin haline vakıf olur. Kadının vazifesi çok önemlidir.
Kadı, halk arasındaki husumetleri, hükm etmek veya razı etmek yoluyla halletmekle, had ve tazir cezalarını uygulamakla, velisi olmayan kızı
evlendirmekle, çocukların, delilerin, sefihlerin veliliğini üzerine almakla, borçlunun borcunu ödemek için terekeyi satmakla, kayıp olan bir kişinin
malını korumakla, kimin olduğu belli olmayan malı satıp parasını muhafaza etmekle ve müslümanların maslahatı için harcamakla mallarına göz,
kulak olarak vakıf mahsulünü vakfın masraflarına harcamakla, vasiyetleri yerine getirmekle, aşırılık yapanlara mani olmakla, müftü tayin etmekle,
ahlak zabıtaları tayin etmekle, zekat toplamakla mescitlere imam tayin etmekle ve benzeri şeyleri yapmakla görevlidir.
Kadı'nın tüm bu hususlarda Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine göre hüküm ve karar vermesi lazımdır.
Allah'ın kitabı ve peygamber'in sünnetinde bulunmayan konularda ise icma ve kıyas ile hüküm vermesi lazımdır. Kadı'ya bir mesele getirildiğinde,
o meselede Allah'ın kitabının hükmünün ne olduğunu anlamak için bütün gücüyle gayret etmelidir.
Buna delalet eden muaz hadisidir:
Hz.Peygamber (s.a.v.) Muaz'ı Yemen'e göndermek istediği zaman şöyle dedi: -Sana bir dava erz edildiğinde ne ile hükmedeceksin? Allah'ın kitabı
ile hükmedeceğim. -Eğer Allah'ın kitabında bulunmazsa ne yaparsın? Rasulullah'ın sünneti ile hükm ederim. -Eğer Rasulullah'ın sünnetinde de
bulamazsan ne yaparsın? -Reyimle ictihad ederim. Çalışmamda kusur göstermemeye gayet ederim. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) Mu-az'm

göğsüne vurarak şöyle buyurdu: Allah'a hamd olsun ki Allah'ın Ra-sûlü'nün elçisini Rasulullah'ın razı olacağı şeye muvafık kıldı.
[127]

 Kadı Şureyh
şöyle rivayet ediyor: Hz. Ömer'e mektub yazarak bazı meselelerin hükmünü sordum o da bana şöyle yazdı: 'Davaları, Allah'ın kitabındaki
hükümlerle hallet Kur'anı Kerimde hükmünü bulamazsan Rasulullah'ın sünnetiyle hüküm ver. Kur'an'da ve sünnette bulunmazsa selef-i salihinin
fetvalarıyla ve hükümleriyle amel et. Kur'an da sünnette ve selef-i salihin fetvalarında da bulamazsan istersen ictihad et istersen çekimser kal,

çekimser kalmanın senin için daha hayırlı olduğunu sanıyorum. Selam üzerine olsun. 
[128]

Kadılık makamının bulunması gereken yer şehirin ortasında müsaid bir alan varsa, akdılık makamı için belli bir yer tayin edilmemişse, ka-dı'nın
şehirin ortasında oturması müstehabdır. Böylece şehir halkının ona müracaat etmesi kolaylaşır. Kadı'nın tayin edildiği yere gündüz görmesi
sünnettir. Kadı ilk önce Cuma namazının kılındığı mescide gidip orada iki rekat namaz kıldıktan sonra kadılık makamına gitmelidir. Kadı, kadılık
makamına geldiğinde, bir tellal vasıtasıyla kadının göreve başladığı, ihtiyacı olanların kadıya müracaat edebilecekleri ilan edilmelidir. Bundan
sonra kadı gelen davalara bakmaya başlar. Göreve başladığı andan itibaren maaş almaya hak kazanır.
 
Kadının Öncelikle Bakması Gereken Davalar:
 
Kadı önce hapiste olanların davalarına bakmalıdır: Zira hapis bir azaptır. Kadı hapiste yatanlann dosyalarım inceleyip hapiste kalıp kalmamaları
gerektiğine karar vermelidir. Eskiden şehirde, kadı, haftanın falan günü hapishanede olanların davalarına bakacaktır. Kimin hapishanede adamı
varsa kadıya müracaat etsin' diye ilan eden tellallar bulunurdu. Bu işe kadı iyice bakmalıdır. Örneğin: Ceza verilmesi gerekenlere ceza, tahliye
edilmesi gerekenleri tahliye tahliye etmesi gerekir. Ben zulmen hapis edildim diyenin hasırnmdan hüccet istemeli, eğer hüccet getirmezse, yeminle
beraber haps edilen kişiyi tahliye etmelidir. Daha sonra çocukların delilerin ve sefihlerin vasisi olan kişileri araştırmalıdır. Onlar, malına sahip
olmakta, hakkını aramaktan aciz olan kimselerin mallarında tasarruf ettiklerinden davalarının öne alınması gerekir. Onlardan adil ve kuvvetli
gördüğü kimseleri vasilik görevinde bırakır. Fasık gördüğü kişileri ise vasilikten azl edip onlann yerine adil ve kuvvetli kişileri vasi tayin etmesi
vacib-tir. Adil, fakat zayıf olanı vasileri takviye etmelidir. Sonra umumi vakıfların ve mütevellilerin durumunu incelemeli, sonra özel vakıfların ve
mütevellilerin durumunu araştırmalıdır. Bunlardan sonra da halkın maslahatı ve hakları için bütün gücüyle dürüst ve adil bir şekilde çalışmalıdır.
İhmalkarlık ve zulm yapmamalı, halk için kolaylık göstermelidir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Allah, haksızlık (zulüm) yapmadığı müddetçe kadı ile beraberdir. Haksızlık yaparsa, ondan vazgeçer ve (bu kez) şeytan ondan ayrılmaz. 
[129]

Bu kul ki Allah onu halkı görüp gözetmek üzere vali kılar da o, hayırlı irşadıyla halkı muhafaza etmezse, elbette o kişi cennet kokusu

koklamayacaktır. 
[130]

Kadının tezkiye için iki kişi tayin etmesi gerekir. Kadının halini bilmediği şahitleri ve davacıları kendisine tanıtacak, onların durumunu kendisine
anlatacak iki kişi tayin etmesi mendubdur. Çünkü kadının bizzat onlann durumunu araştırması mümkün değildir. Bunun için kadı, bu hususta
kendisine yardımcı olacak kişilere muhtaçtır.
 
Tezkiye İçin Tayin Edilecek Kişide Bulunması Gereken Şartlar:
 



Müzekki: (Tezkiye için tayin edilen kişi) cerh ve tadil ilmini bilmelidir ki adili cerh, fasık'ı da tezkiye etmesin, tezkiye ettiği kişinin geçmişini,
sohbet veya komşuluk veya alış veriş yapmak suretiyle bilmesi gerekir. Tezkiye için tayin edilecek kişinin sözüne güvenilmesi, itibar edilmesi için
onun müslüman, akil, baliğ ve adil olması da şarttır. Kadı'nm katib edinmesi: Kadı'nm kendisine bir katib edinmesi sünnettir. Çünkü kadı'nm
katibe ihtiyacı vardır. Zira kadı hüküm ve ictihad ile meşgul olduğundan bir de yazmakla uğratığmdan işler aksar. Hz. Peygamber'in de katipleri
vardır. Onun için yazılması gereken şeyleri yazarlardı. Bu katibelerin sayısı bazen kırk'a ulaşır. Katipte bulunması gereken şartlar:
1. Katib müslüman, adil, hür ve erkek olmalıdır. Böylece hainlik yapmasından korkulmaz. Yazdığına itimat edilir. Zira kadı bazen gaflet edebilir
veya katibin yazdığını okumaz.
2. Katip muhabereleri yazmayı bilmelidir. Muhabere, hüküm meclisinde hasımlar arasında geçen konuşmaların yazıldığı defterdir. Bu deftere sicil
defteri denilir ki orada her davanın hükmü ve hükmün tenfizi yazılır.
 
Katipte Bulunması Müstehab Olan Şartları Şöyle Sıralayabiliriz:
 
1. Hesap (matematik) bilmelidir.
2. Galat ve yanlışlığa düşmemesi için hattı güzel olmalıdır. Hz. Ali şöyle demiştir: 'Güzel hat, açıklık bakımından hakkı artırır.
3. Aldatılrnaması ve oyuna gelmemesi için akıllı olmalıdır.
4. Cehaletinden ötürü bir tuzağa düşmemesi için fakih olmalıdır.
5. Hasımların dilleri hususunda fasih bir alim olmalıdır. İstediklerini ona dikte ettirebilmesi ve yazdıklarını rahatça görebilmesi için kadının katibi
önüne oturması uygun olur. Böylece hakkında bilgi sahibi olur. Kadının mütercim tercüman edinmesi mendubdur. Tercüman hasımların sözlerini
kadıya tercüme eder. Çünkü genellikle kadı, hasımların sözlerini ve dilini bilmez. Bunun için onların sözlerini kendisine tercüme edecek bir
tercümana ihtiyacı vardır. Harice b. Zeyd b. Sabit, babası Zeyd b. Sabitten şöyle rivayet ediyor: Peygamber'in onlara gönderdiği mektuplarını

yazardım. Onlannda peygamber'e yazıp gönderdikleri mektupları kendisine okurdum. 
[131]

Ebu Cemre 
[132]

 de şöyle demiştir: 'Ben, İbn Abbas ile insanlar arasında tercümanlık yapıyordum. 
[133]

 
Tercümanda Bulunması Gereken Şartlar:
 
Tercümanın Müslüman, hür ve adil olması şarttır. Ancak bu durumda onun yaptığı tercümeye güvenilir.
Kadı'nm kamçı ve hapishane edinmesi: Kadının suçluları terbiye etmek için bir direre (kamçı) edinmesi gerekir. Kendine ilk defa direre (kamçı)
edinen kişi Hz. Ömer'dir. Sabi şöyle diyor: 'Hz. Ömer'in kamçısı, Haccac-ı zalim'in kılıcından daha korkutucuydu. Kadı'nm, Allah'ın veya kulun
hakkını eda etmeyenleri veya tazir cezasına müstahak olanları haps edeceği bir hapishane edinmesi gerekir. Hz. Ömer, Mekke'de 4000 dirheme bir
en alıp onu hapishane yapmıştır. Beyhaki, Buhan'nm rivayetinde ise 4000 dirhem aldığı söylenmektedir. (11/853) Kadı'nın meclisi (Mahkeme
salonu) geniş olması müstehabdır; çünkü meclis dar olursa davacı ve davalılar eziyet çeker. Meclisin yerli ve yabancılar tarafından kolaylıkla
tanınıp bulunacak bir yer olması, soğuk ve sıcaktan korunmuş olması gerekir. Yazın yaza uygun, kışın kışa uygun bir bina olması gerekir ki hem
kadı, hem de davacı ve davalılar eziyet çekmesin. Hüküm vermek için mescidde oturmak mekruhtur. Zira mescidi bağınp çağırmalardan,
tartışmalardan uzak tutmaktır, birde kadı'nm meclisi, bağınp-çağırmadan hali olmaz. Ayrıca bazen kadı'nın meclisine mescide girmeye ehil
olmayan hayızlı kadınlar, deliller, çocuklar ve kafirler de girerler. Kadının masa gibi yüksek bir yerde oturması adaptandır. Böylece halkı daha iyi
görür. Kadının kıbleye yönelerek hüküm vermesi mendubdur. Zira kıble en hayırlı cihettir. Kadı, makamına oturduğunda kendisini muvaffak
kılması- verdiği hükümde isabet etmesi için Allah'tan yardım talep etmelidir. Dua ve niyazda bulunmalıdır. Hz. Peygamber evinden çıktığında
şöyle dua ediyordu:
Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim. Ey Allah'ım! Dalalete gitmekten veya götürülmekten, kaymaktan veya kaydırmaktan zulrn etmekten veya

zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bana karşı cahillik edilmesinden sana sığmıyorum. 
[134]

Kadı için hacib (kapıcı) edinmek mekruh, Muhaddir edinme caizdir. Hacib, hüküm zamanında halkı içeri sokmayan kapıcıdır. Kadının kapının açık
olması, halkın kadıya müracaat edebilmesi için Böyle bir kapıcı edinmesi mekruhtur. Ancak kadı'nın kapısında izdiham söz konusu ise halkın
düzgün bir biçimde kadının huzuruna girmesini sağlamak için kapıcı edinmesi mekruh değildir. Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Allah bir kimseyi müslümanlann işleri üzerine vali kılar. Vali de onların ihtiyaçları, zaruretleri ve fakirlerinin önüne perde çeker. Dileklerine kulak

asmaz ise Allah Teala da kıyamet günü o valinin ihtiyacı, zarureti ve fakirliği önünde perde çeker (dileklerini kabul etmez). 
[135]

Her hangi bir hükümdar, kapısını muhtaç, yoksul ve düşkünlerin yüzüne kaparsa, Allah'da göklerin kapısını onun hacet, yoksulluk ve

düşkünlüğüne karşı kapar. 
[136]

Muhaddir'e gelince, muhaddir, davacı ve davalıları sıraya sokup onların isimlerini teker teker okuyarak kadı'nın huzuruna çağıran kişidir. Buna
aynı zamanda nakib de denir. (Bugünkü tabirle mübaşir demektir) Kadının hükümdeki deliller birbirine ters düştüğü zaman, fakihlerle istişare
etmesi mendub olur.
Kadı'nın üç hususta hasımlar arasında eşit davranması vaciptir:
1. Hasımların huzuruna girmeleri esnasında eşit davranması lazımdır. Hasımlerden biri için ayağa kalkar da diğeri için kalkmazsa, bunun kalbi
kırar. Şu halde her ikisi için de ayağa kalkmalı veya hiçbirisi için kalkmamalıdır.
2. Hasımları dinleme hususunda eşit davranmalıdır. İkisini de aynı gözle bakmalı, ikisinin de selamlarını almalı. Her ikisini de dinlemelidir. Şu
halde her ikisini de aynı seviyede tutması gerekir onun aksi ise aksi olur.
3. Hasımların huzurunda oturmaları hususunda önüne oturmalı veya her ikisini de yanına yaklaştırmalı veya hasımlardan birini sağma, digerini de
soluna oturtmalıdır ki her ikisinin de kalbi hoş olsun. Zira Rasû lü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:



Kim halk arasında hüküm vermekle görevlendirilirse, işaretiyle, mülahazasıyla, oturuşuyla onların arasında eşit davranmalıdır. Birine, bağırıp

ötekine bağırmasın. 
[137]

Kadı, önce davacıya, sonra da davalığa söz hakkı vermelidir. Davacı kadı'dan, davalı yemin teklif etmesini talep etmedikçe kadı kendiliğinden
davalıdan yemin talep etmemelidir. Çünkü davalıdan yemin etmesini istemek davacının hakkıdır. Kadı'nın davalıya yemin teklif etmesi, davacının
iznine ve talebine bağlıdır. Kadı hasımlardan her hangi birine delilleri telkin etmemeli, nasıl iddia edilmesi veya nasıl inkar edilmesi gerektiğini
ifnam ettiren bir söz de sarf etmemelidir. Eğer böyle yaparsa hasımlardan birine meyi etmiş diğerine zarar vermiş olur ki bu haramdır. Kadı
şahitleri sıkıştırmamalıdır. Söz veya işaretle onalara eziyet vermemelidir. Yani onlarla muaraza veya istihza etmemelidir. Çünkü böyle yapmak,
insanları şahitlikten nefret ettirir. Şahitlik yapmaktan uzaklaştırır. Oysa insanların şahitlere ihtiyacı vardır.

Ne katibe ne de şahide (sakın) zarar vermiyesiniz. Eğer zarar verirseniz, o takdirde doğru yoldan çıkmış olursunuz. 
[138] Kadı ancak adaletini

bildiği veya iki adil tezkiyecinin tezkiye etmesiyle adalet sabit olan kişilerin şahitliğini kabul edebilir. İki düşmanın birbirleri aleyhindeki şahitliği,
babanın evlada evladın babaya karşı şahitliği kabul edilmez. Zira düşmanların birbirlerine iftira atması, babanın evladına, evladın babasına
müsamahakar davranması söz konusudur. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Hain bir erkeğin hain bir kadın için zani bir erkeğin zani bir kadın için şahitliği kabul edilmeyeceği gibi, düşmanın düşman aleyhindeki şa-hidliği de

kabul edilemez. 
[139]

 Hz. Ömer'in de şöyle dediği rivayet edilmektedir. Hasımlıkla itham edilenin de şahitliğinin kabul edilmesi caiz değildir.
[140]

 
Kadının Hüküm Vermekten Kaçınması Gereken Durumlar
 
Kadı, şu on durumda hüküm vermekten kaçınmalıdır;
1. Öfkeli olduğu zaman
2. Acıktığı zaman.
2. Susadığı zaman.
4. Şiddetli şehvetin tesiri altında olduğu zaman.
5. Aşırı üzgün olduğu zaman.
6. Aşın sevinçli olduğu zaman.
7. Hasta olduğu zaman.
8. Küçük veya büyük abdest için sıkıştığı zaman.
9. Uyukladığı zaman.
10. Aşırı sıcak ve aşın soğuk olduğu zaman. Nefiste sarsıntı ve ızdı-rap meydana getiren benzeri haller de bunlara kıyas edilmiştir. Bunun için kadı,
ahlakı kötüleştiği, fikrinde karışıklık meydana geldiği zaman da hüküm vermekten kaçınmalıdır. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Hiçbir kimse kendisi öfkeli haldeyken iki kişi arasında hüküm vermesin. Buhârî, 6739. Bu hadisteki nehiy, kerahet üzerine hami edilmiştir. Şu
halde insan, böyle durumlarda hüküm vermemelidir. Fakat kadı bu durumda hüküm verirse, hükmü geçerli olur. Kadı'nm bizzat alış veriş yapması
mendub değildir. Kadı'nın kalbi esas mesleğiyle meşgul olmalıdır. Eğer satıcı veya alıcı kadı'ya suhulet gösterir, sonra da kadı'ya işi düşerse,
kadı'nm kalbi ona meyi edebilir.
Kadı'nm kendisi, ortağı, asılları ve ferleri için hüküm vermesi:
1. Kadı'nın kendi nefsi için hüküm vermesi caiz olmadığı gibi, hükümde töhmet (itham) söz konusu olduğu için geçerli de sayılmaz. Zira kendi
lehine hüküm verme ihtimali vardır.
2. Kadı'nın ortağı için hüküm vermesi de caiz değildir. Kendisinin ortağı olmasından ötürü, onun lehine hüküm vermesi söz konusudur.
3. Kadı'nm asıllan (anası, babası, dedesi, ninesi) veya fer'leri (çocukları ve torunları) hakkında da hüküm vermesi de caiz değildir. Bunlar hakkında
verdiği hükümler geçerli kabul edilmez. Çünkü burada itham ve sevgi ihtimali vardır. Ancak kadı, zikrettiğimiz bu kişilerin aleyhine hüküm
verirse, verdiği hüküm geçerli ve caiz olur. Zira burada itham söz konusu değildir.
4. Kadı'nın düşmanı hakkında hüküm vermesi caiz değildir. Çünkü itham edilebilir. Ancak düşmanı lehine hüküm verirse, verdiği hüküm geçerli
ve caiz olur. Zira burada itham edilme ihtimali yoktur. Kadı'nın bu nedenlerle bu kişiler hakkında hüküm vermesi yasaklandığında, bu kişiler
hakkında halife veya başka bir kadı hüküm verir. Böylece hükümdeki itham ihtimali ortadan kalkmış olur. Kadı'nm hediye alması: Kadı'nın arala-
nndaki ihtilaf ve anlaşmazlıklan halletmesi için kendisine müracaat edenlerden az veya çok hediye alması caiz değildir. Bu kişilerin, kendisi kadı
olmadan önce de kendisine hediye verme alışkanlıklan olsa bile onlardan hediye alması caiz olmaz. Bu kişilerin kadı'nın bulunduğu şehirde oturup
oturmamaları da meseleyi değiştirmez. Zira davalılardan hediye kabul etmek, genellikle tarafgirliğe ve sevgi göstermeye neden olur. Oysa islam,
harama götüren her kapının kapatılmasını emretmiştir. Kadı'nm kadı olmadan önce kendisine hediye verme itiyadında olmayan herkesten -kadının
yanında bir davası olmasa bile- hediye kabul etmesi de caiz değildir. Zira bugün olmasa dahi ileride onun davası olma ihtimali vardır. Bir de bu kişi,
kadı olmadan önce kendisine hediye vermeyi adet edinmiş bir kişi değildir. Onun kadı'ya hediye vermesi, belki de ileride olabilecek bir davası
içindir.
Ebu Humeyd es-Saidi şöyle rivayet ediyor:
Rasulullah (s.a.v.) Abdullah b. Lutbiye el-Ezdi isminde bir adamı zekat toplama memuru tayin etmişti. Bu memur işini bitirdiği zaman Ra-sulullah'a
geldi ve şöyle dedi:
Ey Allah'ın Rasulü! Şu sizin zekat malınızdır. Bu da bana hediye verilmiştir. -Sen babanın ve annenin evinde otursaydm da sana hediye verir
miydi, vermez miydi baksaydın ya? Akabinde zevalden sonra ki bir namazın ardından ayağa kalktı. Kelime-i Şahadet getirdi ve Allah'a layık
olduğu sıfatlarla sena etti. Amma ba'dü (sözün bundan sonra şudur) deyip şu hutbeyi irad etti: Bu amilin yani bu memurun hali nedir? Ben onu bir
işe memur tayin ediyorum. Sonra bana gelip hesap verirken "Şu sizindir, bu bana hediye verildi' diyor. O, babasının ve anasının evinde otursaydı da



ona hediye verilir miydi, verilmez miydi baksaydı ya? Muhammed'in nefsi elinde bulunan (Allah)a yemin ederim ki her hangi biriniz devlet-mil-let
malından hainlik yapıp haksız bir şey alırsa, muhakkak kıyamet gününde o çaldığı malı boynu üzerinde taşıyarak getirecektir. Öyle bir haldeki
çaldığı şey bir deve ise deve iniltisi olduğu halde bir sığır ise bağırması olduğu halde, bir davar ise melemesi olduğu halde bunların her birini
boynunda taşıyarak getirecektir. Ben (emr olunduğum şeyi sizlere) tebliğ ettim. Ondan sonra Rasulullah (s.a.v.) elini, bizim kendisinin koltuk altı
beyazlığını göreceğimiz derecede yukarı kaldırdı." Şöyle buyurmuştur:

"Devlet memurunun hediye alması hırsızlıktır. 
[141]

Bu hükümler kadının yanında davası bulunan kimselerden gelen hediyeler hakkındadır. Fakat kadı'nın yanında davası olmayan ve kadı olmadan
önce de ona hediye verme itiyadında olan bir kişinin verdiği hediyeyi kabul etmek kadı için caizdir. Ancak bu hediyenin sayı veya keyfiyet
bakımından daha önceki hediyelerden fazla olmaması gerekir. Eğer bu hediye sayı ve keyfiyed bakımından o kişinin kendisine kadı olmadan önce
verdiği hediyelerden fazla ise, o hediyenin kabul edilmesi kadı için caiz olmaz. Bir de hediye konusundaki bu hüküm veren kişinin belli bir kasdı-
nın olmamasıyla kayıtlıdır. Eğer bu hediye ile haksız hüküm vermesi veya gereken hükmü vermekten imtina etmesi amaçlanıyorsa, bu rüşvettir.
Rüşvet ise en büyük günahlardandır.
Zira Rasûlü Ekrem (s.a.v.) den Sevban şöyle rivayet ediyor:

Rasulıdlah (S.a.v.) rüşvet verene de rüşvet alana da aralarında elçilik yapana da lanet etmiştir. 
[142]

Kadı kendisine verilen ve haram olan hediyeyi mülk edinemez. Onu derhal sahibine iade etmesi vaciptir. Eğer sahibine iade edilmesi mümkün
olmazsa, onu Beyt'ul mal'a vermesi gerekir. Zira bu meşru olmayan bir kazançtır. Onu mülk edinmesi haramdır. Kadı'nın hasımlardan herhangi
birinin davetine icabet etmesi, dava sona ermeden caiz değildir. Bu ziyafet davetinin, kadı'nın görev yaptığı vilayetin dışında olması da meseleyi
değiştirmez. Zira kadı'nın hasımlarından birinin ziyafet davetine katılması, ona meyi etmesine sebep olabilir. Kadı'nın davacı ve davalı olmayan
kişilerin davetine katılması kadı'nın davetlere katılması ister adeti olsun, ister olmasın, caizdir, hatta mendubdur. Zira davetlerin bir kısmı düğün
bir kısmı da sünnet gibi genel davetlerdir. Bu devletlerde her davet edinmektedir. Kadı'nın hasta ziyaretlerine cenaze merasimlerine katılması da
mendubdur. Zira burada insanların gönüllerini almak, Allah'a yakınlaşmak bahis mevzudur. Kadı, herhangi bir davada karar verir. Sonra bu
kararının Kur'ana mütevatir hadise, sahih olan ahad hadise veya asi ile ferd arasındaki ayrılığı giderecek kadar kesin olan kıyas-ı celiye muhalif
olduğunu görürde kendisinin veya başkasının tashihi ile bu kararından dönüp yeni bir karar verirse, daha önce verdiği hüküm nakz edilir. Kadı'nın
daha önce verdiği hüküm üzerine terettüb eden asılların tashih edilmesi vaciptir. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Kim bizim şu işimizin (dinimizin) içinde, ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse o (ihdası) merduddur. 
[143]

Hz. Ömer, parmakların yararlarını dikkate alarak diyet hususunda parmaklar arasında farklılık yapmıştır. Kendisine Hz. Peygamber'in parmakların
diyeti hususunda eşit hüküm verdiği bildirilince, kendi kararından dönmüştür. El-Hattabi, el-Mealim, Ömer bunu Abdülaziz, bir ayıp (kusur)
nedeniyle geri verilen köle ile beraber haraç da verilmesi gerektiğine hükmetti ve Hz. Aişe'den Rasulullah'ın 'Haraç kefaletledir' buyurduğunu
rivayet edince, Ömer b. Abdülaziz kendi görüşünden vaz geçti. İmam Şafii, Müsned, Hz. Ali, Kadı Şureyh'in biri ana bir kardeş olan iki amca oğlu
ile ilgili olarak 'Mal kardeşe aittir' şeklinde verdiği hükmü nakz etmiştir. Kadı Şureyh bu hükmü "Rahim sahipleri, Allah'ın kitabında birbirlerine

(mirasçı olma bakımından) daha yakındırlar. 
[144]

 ayetinden çıkardığını söyleyince Hz. Ali ona şu ayeti okuyarak cevap vermiştir:
Babası, annesi ve evladı olmadığı halde vefat eden bir erkek veya kadının erkek veya kız kardeşi varsa, vasiyeti ve borcu çıktıktan sonra onların

her birine terekenin altıda biri düşer. 
[145]

Kadı'nın verdiği birinci hüküm içtihada veya gizli kıyasa dayanıyorsa, bu hükümden vazgeçip yine ictihad veya gizli kıyasa dayanarak ikinci bir
hüküm daha verirse, birinci hükmü nakz edilmez. Ancak bundan son-1 raki meselelerde ikinci hükmü geçerli olur. Zira her iki hükmü de zan
durumdadır. Dolayısıyla biri diğerinden daha evla değildir. Eğer zanların bir kısmını diğerini nakz edeceği kabul edilirse, hiçbir hüküm devam
etmez. Kanunlar istikrar bulmaz. İşte bu nedenle 'İctihad' ictihad ile nakz edilmez" kaidesi çıkmıştır. Bu kaideye binaen birinci hüküm, geçerliliğini
muhafaza eder. Nakz edilmez. Rivayet edildiğine göre Hz. Ömer ölünün ana-baba bir olan kız kardeşini -Feraiz ilminde el-müşterek diye bilinen
meselede- mirastan mahrum etmiştir.
Bu mesele şu şekildedir:
Ölen bir kişi geride kocasını annesini, ana bir erkek kardeşlerini ve baba bir kardeşlerini bırakıyor. Feraiz kaidelerine göre burada koca, malın
yansını alır. (Çünkü ölenin çocuğu yoktur) anne malın altıda birini, ana bir kardeşler malın üçte birini alır. Ana-baba bir kardeşe ise bir şey kalmaz.
Çünkü o asabedir. Yani pay sahipleri hisselerini aldıktan sonra geriye kalan onundur. Oysa burada geriye bir şey kalmamıştır. İşte bu meselede
Hz. Ömer önce bu şekilde hükm etmiştir. Sonra bu hükümden vazgeçmiştir. Ana-baba bir olan kardeşle ana bir olan kardeşleri mirasın üçte birine
ortak yapmıştır. Kendisine 'Daha önce neden başka şekilde hük mettin?' diye sorulunca
Hz. Ömer şöyle cevap vermiştir:
Önceki hükmümüz de geçerlidir. Şimdi ki hükmümüz de geçerlidir. Kadı'nın hükmü kadılık yönünden mi yoksa diyanet yönünde mi nafizdir? Kadı
bir meselede şer'an sahih olan delile dayanarak hüküm verdiğinde o-nun hükmü kaza yönünden de diyanet yönünden de geçerlidir.
Yani kadı, Şer'i bir delile dayanarak hüküm verirse, lehine hüküm verilen kişinin o malı alması zahiren ve batinen helal olur. Eğer davacı
davasında haksız ise, kadı da onun getirdiği delillere göre hüküm vermişse, bu hüküm her ne kadar zahirde ve kadılık yönünden geçerli ise de
diyanet yönünden geçerli değildir. Yani davacının itiraz etmesi gerekir.
Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz ben (de sizin gibi) bir insanım zaman olur ki bana (sizden iki) hasım gelir de bazınız (haksızken) meramını diğerinden daha düzgün ifade
etmiş olabilir. Ben de bu düzgün ifadeyi.doğru zan ederek onun lehine hükmedebilirim. Bu bakımdan kimin lehine bir müslimin (ve gayr-i

müslimin) hakkı ile hükm ettimse (bilsin ki) bu hak ateşten bir parçadır. 
[146]

Alimlerin bu hadisten çıkardıktan hükümler şunlardır:



1. Alimler bu hadisten, haksız olduğu halde bir müslürnanla mücadele edenin günahkar olduğu ve aldığı malın haram olduğu hükmünü
çıkarmışlardır.
2.  Bir davayı kazanmak için batıl bir delile baş vuran kişinin -kadı hükmetse bile Allah katında günahkar olduğu, aldığı malın haram olduğu
hükmünü çıkarmışlardır.
3. Müçtehidin içtihadında hata etmekle günahkar olmayacağı hatasına rağmen ecir alacağı bununla beraber müçtehidin hükmünün haramı helal
kılmayacağı hükmünü çıkarmışlardır. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Bir hakim hüküm vereceği zaman hakkı arayıp da hükmederse ve hükmünde de isabet ederse o hakime iki ecir vardır. (Hakkı aramak ve hakka

isabet ecirleri) Eğer hükm edeceği zaman hakkı arar fakat hata ederse bu hakime de bir ecir vardır, (hakkı aramak ecri). 
[147]

Nesâi, Kadı'nın hükmünün 'kaza yönünden geçerli, diyanet yönünden geçersiz olması, kaidesinden çıkan meseleler:
1. Bir erkek, yalan yere bir kadının hanımı olduğunu iddia etse ve bu hususta da deliller getirse, kadı da delillere göre de hüküm verse, Kadı'nın
verdiği hüküm ile o adamın o kadından istifade etmesi helal olmaz. O kadının kendisini o adamın istifadesine sunmaması farz olur.
2. Bir kişi, haksız yere başkasının malında hakkı olduğunu iddia etse, kadı da onun lehine hüküm verse, kadı'nın hükmüyle o mal o kişiye helal
olmaz. O kişi, kadı'nın hükmü ile o malı din yönünden mülk edinemez. O malı asıl sahibine geri vermesi farzdır.
3. Bir ortak şufa hakkını iskat ettiği halde şufa hakkı iddia eder ve bu hususta delil getirirse, kadı da delile istinaden onun lehine hüküm verirse, o
kişi din yönünden şufa hakkına sahip değildir. Şu halde zahiren her ne kadar şufa sahip olsa da, din yönünden (Allah katında) şufa hakkına sahip
değildir.
 
Kadının Kendiliğinden Azl Olması Veya Azl Edilmesi:
 
Kadının halife tarafından azl edilmesi söz konusu değildir. Ancak şu sıfatlardan biri kadıda bulunursa kendiliğinden azl olur.
1. İrtidat ederse (islam dininden çıkarsa) islam dininden çıkan kişi kafir olur. Kafir ise Müslümanlar üzerinde herhangi bir velayeti (hakimiyeti)
yoktur.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Allah elbette kafirler için müminlerin aleyhine bir yol (fırsat) kılmayacaktır. 
[148]

2.  Ehliyeti yok olursa:
Ehliyet şu durumlarda yok olur. Kadı delirirse veya sürekli baygınlık geçirirse veya iki gözü kör olursa veya dilsiz olursa veya sağır olursa veya
ictihad ehliyeti ortadan kalkarsa veya gaflet ve unutkanlığa maruz kalırsa kadının ehliyetlini yok olur. Verdiği hükümler geçersiz olur. Zira kaza
yönünden ehliyeti kaybetmiştir. Bir de kadılıkta vacib olan bir şeyi yerine getirmekten kendisini aciz bırakan hastalık sebebiyle de kadı
kendiliğinden azl olur.
3.  Fasık olursa:
Kadı fasık olduğunda kendiliğinden azl olur. Zira fasıklık, velayete aykırıdır. Bu zaruret kadısı, dışındaki kadılar için geçerlidir. Zaruret kadısı,
kuvvet sahibi bir sultanın atadığı (zoraki) kadıdır. Bu durumlarda her hangi biri nedeniyle azl olan kadı daha sonra bundan kurtulursa, mesela
sağırlığı giderse ve ya hastalıktan iyileşirse veya fasıklıktan kurtulursa, kadılık sıfatı geri gelmez. Çünkü o, mertebesinden düşmüştür. Ancak yeni
bir tayin ile o mertebeye gelebilir. Zira bir şey batıl olduğunda kendiliğinden sahih olmaz.
 
Kadının Halife Tarafından Azl Edilmesi:
 
1. Kadıda kendiliğinden azl olunmasına neden olan sıfatlar bulunmadığı halde halife başka nedenlerden dolayı kadıyı azl edebilir. Mesela pek çok
kişinin şikayet etmesi sebebiyle halife kadıyı azledebilir. Rivayet edildiğine göre bir topluluğa namaz kıldıran bir imamı, kıble tarafına tükürdüğü

için Hz. Peygamber azl etmiştir.
[149]

 Bir imam, kıble tarafına tükürdüğü için azl edilebiliyorsa, benzer sebeplerden ötürü kadının azl edilmesi daha
uygundur.
2. Halife, kadıdan daha üstün birini gördüğünde müslümanlara bu meziyeti kazandırmak için-kadıyı azl edebilir.
3. Kadının azl edilebilmesi müslümanların maslahatına olursa mesela kadı'nın ayarında veya kadı'mn ayarına yakın bir kişi de bulunursa, imamın
kadıyı azl etmesi caizdir.
4. Yukarıda saydığımız sebeplerden biri olmadığı halde halifenin keyfi olarak kadıyı azl etmesi haramdır. Çünkü bu faydasız ve yasaklanmış bir
harekettir. Fakat buna rağmen halife keyfi olarak kadıyı azl ederse azl -onun yerine geçecek kadılığa elverişli birisi varsa- imama itaat ilkesi ne
riayeten geçerli olur. Eğer onun yerine kadılık yapacak uygun birisi yoksa, halifenin kadı'yı azl etmesi geçerli olmaz. Çünkü bunda müslümanların
herhangi bir maslahatı olmadığı gibi aynı zamanda müslümanların zararı söz konusudur.
Kadı'mn azli ne zaman tamamlanır? Azl haberi kadı'mn kulağına gelmeden önce kadının azli tamamlanmış sayılmaz. Çünkü kadı azl edildiğinden
haberdar değildir. Ancak azl haberi kendisine ulaştığında azl edilmiş olur. Yani azl haberi kendisine ulaşmadan önce vermiş olduğu hükümler
geçerli kabul edilir. Halife, kadıya azledildiğini bildiren bir mektup yazsa, kadı da bunu okursa azledilmiş olur. Hatta bu mektubu kadıya başka
birisi okumuş olsa dahi kadı azl olur. Zira her iki durumda da azl haber ilk kadıya ulaşmış sayılır. Bundan sonra kadının hüküm vermesi söz konusu
değildir. Verdiği hükümler geçerli sayılmaz. Kadının kendini azletmesi caizdir. Zira kadı imamın vekilidir. Vekil ise kendisini vekaleten azl etme
yetkisine sahiptir. Öyleyse kadı da kendini kadılıktan eğer kesinlikle kadılık için tayin edilmişse, yerine geçip kadılık yapacak başka birisi de
yoksa, kadının kendini azl etmesi geçerli sayılmaz. Zira böyle bir durumda kadılık yapması onun üzerine farzdır.
İmamın ölümüyle kadının azl olunmayacağı:
İmam (halife) ölür veya imamlıktan çekilirse kadı azl olunmaz. Çünkü yargıyı tatil etmekte müslümanlar için zarar söz konusudur. Hakimin
çekilme isteğini başkana iletmesi, başkasında bunu kabulü gerçekleşir. Hakimin "Ben kendimi görevden çektim" demesi ile görevi sona ermez.



 
SEKSEN BEŞİNCİ BÖLÜM

 
BEYYINELER

 
Davanın tarifi: Dava lugatta 'talep etmek' anlamına gelir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Orada onlar için (her çeşit) meyveler ve taleb ettikleri bütün arzulan bulunur. 
[150]

Davanın şer'i manası ise manası ise katında başkasının üzerinde bir hakkın vacib olduğunu haber vermektedir. Davanın çoğulu ise, Devi veya
devadır.
Beyyinenin tarifi: Beyyine lugatta, apaçık hücceti (delil) anlamına gelir ki bu izah ve keşfetmek demektir. Şahitlere seran beyyine denir. Zira hak
onlarla ortaya çıkar. Davaların ve beyyinelerin meşruiyetine hem Kur'an hem de sünnet delalet etmektedir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Aralarında hükm olunmak üzere Allah ve Rasûlü'ne çağırıldıkları zaman onlardan bir grup derhal dönüp gider.
[151]

(Ey Muhammedi) Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlan görmedin mi? Aralarında hükm etsin diye Allah'ın kitabına çağırtıyorlar da

onlardan bir grup yüz çevirip dönüyorlar. 
[152]

Davaların ve beyyinelerin meşruiyetine delalet eden hadisler de şunlardır.
Eğer insanlara (beyyinesiz, şahitsiz) yalnız iddiaları ile haklan verilir olsaydı, bir takım insanlar diğerlerinin kanlarına ve mallarına (sahip çıkmak

için) muhakkak iddiaya kalkışırlardı. 
[153]

Eş-as b. Kays şöyle anlatıyor: Benimle bir kimse arasında Yemen'de münakaşalı bir arazi vardı. Ben o kimseyi Rasulullaha şikayet ettim,
Rasulullah bana şöyle sordu: - Bir delilin var mı? Hayır!  Öyleyse onun yemin etmesini iste (ona yemin düşer). Müslim, 138. Başka bir rivayette
Hz. Peygamber, Eşab b. Kays'aya iki şahid getirirsin. Yahut da o kişi yemin edip malı alır demiştir.
Müdde ile müddea aleyhin tarifi ve aralarındaki fark: Müdde'i sözü zahire muhalif olan kişidir. Müddea aleyh ise sözü zahire muvafık olan kişidir.
İkisi arasındaki fark da şudur: Müddei, müddea aleyh'in üzerinde olan bir hakkı iddia etmektedir ki bu zahire muhaliftir. Zira asi olan zimmetin
beraatıdır. Müddea aleyh de kendisi aleyhine yapılan iddiayı inkar eden, redd eden kişidir ki asi olan da budur. Yani beraattır. Beraat, müddea
aleyhin müddei beyyine ile onu isbat edinceye kadar yanındadır.
Delil getirmenin müddeiye yemininde müddea aleyhe ait olmasının hikmeti: Müddei'nin iddiası zahire muhalif olduğundan onun tarafı zayıftır. Bu
nedenle kuvvetli hüccet getirmekle mükellef kılınmıştır. O da bey-yinedir. Müddea aleyhin tarafı ise kuvvetlidir. Zira as onun yanındadır ki bu da
beraettir. Bu yüzden de ondan gelen zayıf hüccet kabul edilir. Bu zayıf hüccet ise yemindir. Beyyinenin kuvvetli, yeminin zayıf hüccet
sayılmasının nedeni, yemin eden bir kişinin, yalan yere yemin etmekle itham edilebilmesidir. Zira insan nefsine uyup menfaatine meyi edebilir.
Fakat şahit böyle değildir. Çünkü şahit itham edilmez. Çünkü kendi nefsi için değil, başkası için şahitlik yapmaktadır. Nitekim bu durum daha
önceki bir hadiste geçmişti.
Ben duyduğuma göre hükm ederim. Davanın sahih olması için gereken şartlar:
1. Dava malum olmalıdır. Yani müddei, iddiasını açıklamalıdır. Mesela müddei 'Falan adam benim yakınımı kasden öldürdü' veya 'Falan adam
benim yakınımı yanlışlıkla Öldürdü veya falan adam benim yakınımı falan adamla ortaklaşa kasden öldürdü şeklinde açık ifadeler kullanmalıdır.
Eğer müddei mutlak şekilde falan adam benim yakınımı öldürdü dese kasden mi öldürdüğünü açıklamazsa davası kabul edilmez.Ancak kadının
müddeiden açıklama talep etmesi sünnettir. Müddeinin davayı açıklaması neden vaciptir? diye sorulacak olursa buna şöyle cevap verilir. Çünkü
hüküm durumlara göre değişiklik arz eder. Mesela kasten adam öldürmenin hükmü ayrıdır.
2. Dava ilzam edici olmalıdır. Bu bakımdan kabzetmek olmaksızın mutlak hibe etme davasına bakılmaz. Mesela müddei falan adam bana bir mal
hibe etti derse bu dinlenilmez; Zira hibe ancak kabzetmekle lazım olur. Fakat müddei bana hibe edenin izniyle kabzettim derse davasına bakılır
müddei kimler aleyhine dava açtığını bildirmelidir. Mesela müddei şu üç kişiden biri benim yakınımı öldürdü derse hangisinin öldürdüğünü
söyleyinceye kadar kadı onun davasına bakmayı kabul etmez. Zira davasında açıklık yoktur.
3. Müddei kadıdan o üç kişiye yemin ettirmesini isterse kadı bunlardan yemin talep edemez. Zira müddeinin davası sahih değildir.
4. Müddei mükellef olmalıdır. Yani akıl-baliğ olmalıdır. Bunu için çocuğun veya delinin davası dinlenilmez.
5. Müddei ve müddea aleyh eman almayan harbi bir kafir olmamalıdır. Çünkü harbi bir kafir eman almadan önce ne kısasa ne de başka bir hükme
müstehak olur. Zira onun hakları tamamen kıymetsizdir.
6. Dava başka bir dava ile ters düşmemelidir. Mesela müddei falan adam benim yakınımı kasten öldürmüştür dese sonra başkasının ona ortak
olduğunu söylerse veya başka birini öldürmüştür dese ikinci iddiası dinlenilmez; Zira burada birinci davanın yalanlanması söz konusudur .Ancak
müddea aleyh onu tasdik ederse durum değişir. Müddea aleyh ikrarı ile muaheze edilir ve dava kabul edilir. Bir davada bu şartlar bulunduğunda
kadının o davaya bakması gerekir. Bundan sonra kadı müddeiden iddiasını isbat edecek beyyine ister. Eğer müddei beyyine getirirse kadı da onun
lehine hüküm verir. Mükelleflerin fiilleri seri ahkamın taalluku bakımından dört kısma ayrılır:
 
Birinci Kısım:
 
Teşri kılınan ahkamdan maksad toplumun maslahatıdır. Hükmü Allah'a mahsus bir haktır ve mükellefin burada muhayyerliği söz konusu değildir.
Bu hükümlerin tenfizi idareciye (Devlet başkanına) aittir. Burada hüküm kadı katında açılacak bir davaya tevakkuf etmez. Bunun misalleri
şunlardır:
1. Namaz, oruç, haç gibi katıksız ibadetlerdir. Aynca da iman ve islamdan istinad ettikleri noktalardır. Bu ibadetler sadece dininin ikame edilmesi
maksadıyla teşri kılınmışlardır. Dinin ikamesi ve toplumun i-damesi için zaruridir.



2.  Zekat ve fıtır sadakası gibi mali ibadetlerdir. Bunlar Allah'a yaklaştırması yönünden ibadet, başka bir yönden de bir nevi vergi manası manasını
taşırlar.
3. Zirai araziler üzerine farz kılan vergiler. Bu araziler ister öşür ister haraç arazileri olsun mesele değişmez. Bu vergiler toplumun maslahatına
sarf edilmek üzere alınır.
4. Cihad nedeniyle elde edilen mallar ve yer altında bulunan hazine ve madenler üzerine farz olan vergiler.
5. Kamil ukubetlerin bazıları bunlar zina haddi, hırsızlık cezası ve y-er yüzünde fesad çıkaran bağıların cezasıdır.
6. Eksik ukubetlerden olan katilin, öldürdüğü yakınının mirasından mahrum kılınması. Buna kasır ukübat denilmiştir. Çünkü bu bedeni ve mali
ukubetlerden değildir. Bu kişinin adamı öldürmesiyle müstehak olacağı bir haktan (mirastan) men edilmesidir.
7. İbadet manası taşıyan ukubetlerin cezası: Bunlar yemini zıhar ve kazaen öldürmenin kefaretleri gibi cezalardır. Bunlarda ibadet manası vardır.
Çünkü ukubetlerin cezası, ibadet olan oruç, sadaka ve köle azad etmek suretiyle eda edilir. Yukarıda saydığımız ukubetler Allah'ın halis haklan
olduğundan dolayı bunların meşru (teşri) kılınması, genel olarak insanların maslahatı içindir. Mükellef, bunlardan herhangi birini iskat edemez. Zira
mükellef, ancak kendi hakkını iskat edebilir. Bunlar ise mükellefin değil, Allah Teala'nın halis haklarıdır. Kadı'nın bu tür davalarda hüküm
vermesi, mükellefin dava açmasına bağlı değildir. Mükellef dava açsa da açmasa da kadı bu davalarda hüküm verir.
 
İkininci Kısım:
 
Bunlar hem toplumun, hem de mükellefin maslahatı için teşri kılınmıştır. Ancak burada toplumun maslahatı daha belirgindir. Bu bakımdan burada
Allah'ın hakkı, mükellefin hakkından daha fazladır. Bu kısma dahil olan davalann hükmü de katıksız Allah'ın hakkı olan davaların hükmü gibidir.
Mükellef burada hükmü iskat edemez. Kadı'nın hükmü vermesi de mükellefin dava açmasına bağlı değildir.
 
Üçüncü Kısım:
 
Bunlar sadece mükellefin maslahatı için meşru kılınmıştır. Bu kısma giren davalann hükmü katıksız mükellefin hakkı olan bir meselenin hükmü
gibidir. Buna şöyle bir misal verelim: Başkasının malını telef eden bir kişi telef ettiği malın mislini veya kıymetini vermekle mükellef kılınır. Bu,
mal sahibinin katıksız bir hakkıdır. Rehine olarak verilen malın ise rehine alanın yanında alı konması rehine alanın hakkıdır. Alacağını istemek de
alacaklının katıksız hakkıdır. Hikmet sahibi olan Sari bu haklan sahipleri için tespit etmiş. Bunlann sahiblerine bu haklar hususunda muhayyerlik
vermiştir.
Kadının bu meselelerde hüküm vermesi, hak sahibinin dava açmasına bağlıdır. Bu meselelerde kadı kendiliğinden hak sahipleri adına dava açıp
hüküm veremez.
 
Dördüncü Kısım:
 
Bunlar, mükellefin ve toplumun maslahatı için meşru kılınmıştır. Ancak bunlarda mükellefin maslahatı daha belirgindir. Bu kısma dahil olan
meselelerin hükmü de üçüncü kısımdaki meselelerin hükmü gibidir. Yani mükellefin katıksız hakkı olan meseleleri gibidir. Mükellef burada
muhayyerdir. İster hakkını alır. İsterse de hakkından vazgeçer. Buna kasden adam öldürme ve zina iftirası atmayı misal olarak verebiliriz. Kadının
bu meselelerde hüküm vermesi için hak sahibinin dava açması gerekir.
İmam Nevevi, el-minhaç isimli eserinde şöyle diyor: Kasden adam öldürme ve zina iftirası atma suçları hakkında ceza verilmesi için hak sahibinin
kadı katında dava açması şarttır. Zira maktulün velisinin katili affedip kısastan vazgeçme hakkı vardır. Yine kendisine zina iftirası atılan erkek ve
kadının da iftiracıyı affetme yetkisi vardır. Bazı alimler, zina iftirasının cezasında Allah'ın hakkının daha galip olduğunu ve bu nedenle de kadının
bu meselede hüküm vermesi için hak sahibinin dava açmasının şart olmadığını söylemişlerdir. Buna binaen kendisine zina iftirası atılan erkek
veya kadın, kendi hakkından vazgeçemez. Yani iftira atan kişiyi affedemez. İftiracıyı cezalandırması gerekir. Beyyine getirmek Müddei'ye, yemin
ise inkar edene aittir.
Şahitlere beyyine dendiğini hakkın onların şehadetiyle sabit olduğunu söylemiştik. Başkasının üzerinde hakkı bulunduğunu iddia ettiği için beyyine
getirmek müddei'ye aittir. Müddei'den şahid istenmesinin sebebi, onun tarafının zayıf olmasıdır. Çünkü o, asim hilafını iddia etmektedir. Asi ise
zimmetlerin, başkasının hakkından beri olmasıdır. Bu bakımdan müddei beyyine getirmek zorundadır. Beyyine getirdiğinde hakkını isbat etmiş
olur. Yemin ise müddea aleyh'e aittir. Yemin, Allah veya Allah'ın sıfatlanndan biriyle yapılır. Müddea aleyh'ın tarafı kuvvetli olduğu için yeminle
mükellef kılınmıştır. Müddea aleyh yemin ettiğinde, aleyhine açılan dava düşer. Yemin zayıf bir hüccet olmakla beraber atı-ı asli ile takviye
edildiğinden, yeterli olur. Müddea aleyhin bir defa yemin etmesi yeterlidir.
Beyylnnenin müddei'ye yeminin ise müddea aleyh'e ait olduğunun delili şu hadisi şeriftir:

Beyine muddeiye yeminde müddea aleyhe düşer. 
[154]

Müddei davası ile ilgili beyyine getirdiğinde kendi müddea aleyh'ten yemin talep etmeden onun lehine hüküm verir. Müddet aleyh kadıdan
müddeinin yemin etmesini taleb edemez. Zira bir hüccet getiren müd-deiden ikinci bir hüccet istenmez.
Müddei beyyinesi olmadığı veya şahitleri öldüğü için beyyine getirmekten aciz olduğumda kadı müddea aleyhten müddeinin iddiasının doğru
olmadığına dair yemin taleb eder. Eğer yemin ederse kadı onun beraa-tine hüküm verir. Müddeinin beyyinmesi olmazsa müddea aleyhte yemin
etmekten kaçınırsa yemin etme hakkı muddeiye geçer. Kadı iddiasmn doğru olduğuna dair müddeiden yemin taleb eder. Müddei yemin ettiğinde
kadı onun lehine hüküm verir. Zira Hz. Peygamber şöyle yapmıştır:
İbn Ömer şöyle rivayet ediyor:

Rasûlullah (s.a.v.) (müddea aleyh yemin etmekten imtina edince) yemini muddeiye redd etmiştir, (döndürmüştür). 
[155] Reddedilen yeminin

hükmü ikrar gibidir. Zira müddea aleyhin yemin etmekten imtina etmesinden sonra müddei yemin etmek suretiyle o hakkı elde eder. İşte bu şekilde



hasmının o hakkın ona ait olduğunu ikrar etmesi gibi olur. Şu halde müddei yemin ettikten sonra artık o hakim is-batı veya ibra edilmesi hususunda
getirilen hüccete itibar edilmez. Eğer müddei de yeminden imtina ederse yeminden imtina etmesi de bir özrü de yoksa hakkı düşer. Eğer müddea
aleyh mazereti olmaksızın susarsa yine yemin muddeiye tercih edilir. İki kişiden her biri aynı şeyin kendisine ait olduğunu iddia ederse her ikisi de
beyyineleri yoksa fakat o şeyi birinin elindeyse elindeki olan şeyi yemin ederek o şeye sahib olur. Bir de buna ters düşecek bir beyyinede yoktur.
Eğer o şey ikisinin elinde bulunuyorsa ve hangisine ait olduğuna beyyine yoksa ikisi de yemin eder ve araziye ortak olurlar.
 

SEKSEN ALTINCI BÖLÜM
 

ŞAHİTLİK
 
Şahitliğin tarifi: Şahadet kelimesinin çoğuludur. Hazır olmak anlamına gelen şuhud'dan (şehide) kelimesinin mastarıdır. Lügatta kesin haber,
anlamınadır. Şer1 an, kaza, yani yargı meclisinde şahadet lafzını kullanarak, bir hakkın isbat edilmesi için doğru sözlü şahsın verdiği

haberdir.
[156]

Rüknü: "eşhedü" şahitlik ederim. 'Tanıklık ederim." lafzından ibarettir. Çünkü naslar bu lafzın kullanılmasını şart koşmuştur. Zira bu konudaki
Kur'anı emir, bu lafzı zikrederek varit olmuştur. Ayrıca bu lafzın kullanılması ile te'kld dahileri derecede ifade edilmektedir. Şahitlik eden bir
kimsenin "Şahadet ederim" lafzı, yemin lafızları arasındadır. Bir de bu lafız, şahit olmak, yani bir şeye muttalip ve vakıf olmak manasını da ihtiva
etmektedir. Eğer şahitlik ettim" diyecek olsa, caiz değildir. Zira bu lafız mazidir. Haber vermek için kullanılır. Şahadetle kasıt ise, hali hazırdaki

durumu haber vermektedir. 
[157]

 Şahitliğin meşruiyetinin delili Kur'an, Sünnet ve icma'i ümmet ile sabit olmuştur. Ayet ise şöyledir:

Erkeklerinizden iki kişi şahid tutun. 
[158]

 "Sakın şahit liği gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. 
[159]

Şahitliğin meşru olduğuna delalet eden hadislere misal olarak şu hadis-i şerifi zikredebiliriz:
Eş-as b. Kays şöyle rivayet ediyor:
Benimle bir kişi arasında bir kuyu hakkında anlaşmazlık vardı. Meseleyi Hz. Peygambere arz ettik. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 'Ya sen iki

şahid getirirsin, yahut o yemin eder. 
[160]

îcma gelince: Şahitliğin meşru ve aynı zamanda müstehab olduğu hususunda icmaya edilmiştir ve hiçbir alim buna muhalefet etmemiştir. Şahitliğin
meşruiyetinin hikmeti: Hakların korunması ve isbat edilmesidir, Eğer şahitlik meşru kıhnmasaydı hakların çoğu zayi olur, isbat edilmesi zorlaşırdı.
Böyle bir durum ise İslamm hedefine ters düşer. Zira İslam hakların nizasız ve mücadelesiz bir şekilde sahiplerine tevdi edilmesini ister. Bunun
için şahitliğin meşru kılınması hem ihtiyaç hem de maslahat gereğidir- Hakkında şahitlik yapılan meseleler Allah'ın hakkı ve kulun hakkı olmak
üzere ikiye ayrılır:
1. Allah'ın hakkı hususunda kadınların şahidliği kabul edilmez. Ancak erkeklerin şahitliği kabul edilir. Zira kadınlar genellikle şüpheden
unutkanlıktan, hatadan hali değildirler. Oysa bu haklar hususunda ihtiyatlı davranılması gerekir.
2. Allah'ın haklan üç çeşittir:
a. En az dört şahitle sabit olan haklar mesela zina bunlardan biridir ve en az dört şahitle sabit olur.
Allah Teala şöyle buyuruyor:

Namuslu kadınları (zina ile) itham ettikleri halde dört şahid getiremeyen kimselere iftira cezası olarak seksen vurun. 
[161]

Görüldüğü üzere Allah'ı Teala burada cezayı, dört şahidin şahadetine bağlamıştır. Bu da zinanın anca dört şahitle sabit olacağına delalet eder. (İster
kadın, ister erkek olsun, her hangi bir müslümam zina ile itham eden kişi, kendisinden başka üç şahit daha getiremezse ona kazf haddi tabik edilir)
Yine Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

Kadınlarınızdan fuhuş (zina) işleyenlerin aleyhinde aranızdan dört şahid tutun. 
[162]

İlk hadisesi (Hz. Aişe'ye yapılan zina iftirası) hususunda da Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
O (iftirayı ata) nlar bu sözlerine karşı dört şahit getirmeli değiller miydi? Madem şahitleri getiremediler. O halde onlar Allah nezdin-de yalancıların

ta kendileridir. 
[163]

İşte bu ayet de zinanın sabit olması için en az dört kişi gerektiğine delalet eder. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği şu hadis-i şerif de bunu
desteklemektedir. Sad b. Ubade, Hz. Peygambere şöyle dedi:
Ey Allah'ın Rasulü! Şayet ben birini ailem ile birlikte bulmuş olsam artık dört şahit getirinceye kadar ben o adama dokunamayacak mıyım? -Evet! -
Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ediyorum ki hayır. Asla! Ben, bundan önce o adamı muhakkak kalıçla vururum -Seyidiniz (Efendiniz) ne

diyor. Kulak verin, dinleyin! Muhakkak o çok kıskançtır. Gayurdur. 
[164]

Rasulullah (s.a.v.) bu sözünü namuslu kadınları (zina ile) itham ettikleri halde dört şahid getirmeyen kimselere (iftira cezası olarak) seksen değnek
vurun. (Nur, 4) ayeti nazil olduktan sonra söyledi. Sonra eşlere genişlik olsun diye Allah Teala Iian ayetlerini indirdi. Zamanın sabit olması için dört
şahid istenmesinin hikmeti şudur: Zira iki kişi (erkek ile kadın) arasında olduğundan iki fiil sayılır. Her fiil için de iki şahid gerekir. Böylece
toplam dört şahid olur. Ayrıca zina fuhuşun en çirkinlerinden olduğu için, halk için gizli bir fiil olarak kalması için şahitler artırıldı. Sabit olması
zorlaştınldı. Zina olayına şahit olan kişilerin şahadeti 'Biz aniden baktık ve ikisini zina halinde gördük' veya 'Biz şahitlik etmek için onlara baktık ve
zina ettiklerini gördük demeleridir.
b. En az iki şahitle sabit olan haklar:
Bunlar ise Allah Teala'nm, zina haricindeki haklarıdır. Mesela irti-dad etme yol kesme, bir insanı öldürme hırsızlık yapma, içki içme gibi suçlardır.
Bunun delili şu ayetlerdir:



Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. 
[165]

İçinizden iki adil kimseyi şahid tutun.
[166]

 Şu hadis-i şerif de bunun delilidir:

Ya sen iki şahid getirirsin. Yahut o yemin eder. 
[167]

Bir de Zühre'nin şu sözü de buna delildir. 'Sünnet, haklar hususunda kadınların şahitliğinin geçerli olmadığı şeklinde cari olmuştur.
c. Bir kişinin şahitliğiyle sabit olan haklar:
Mesela Ramazan hilalini gördüğünü söyleyen bir kişinin şahadetiy-le, Ramazan'ın girdiği sabit olur, Burada ihtiyat nedeniyle bir kişinin şahitliği
kabul edilmiştir. Çünkü bir ibadeti yapma hususunda hata etmek, onu terk etmek suretiyle hata etmekten daha az zararlıdır. Bunun için, şevval, yani
bayram hilali için en az iki şahit istenmektedir.
İbn Ömer şöyle rivayet ediyor:
Halk hilali görmek için bakıyordu. Ben Rasulullah'a hilali gördüğümü haber verdim. Peygamber oruç tuttu ve halka da oruç tutmalarını emr etti.
[168]

 
Kulların Hakkı:
 
Kullann hakkı da üç kısma ayrılır:
1. En az iki kişinin şahitliğinin kabul edildiği meseleler: Bu, malı olmayan ve erkeklerin muttali olduğu meselelerdir ki talak, ricat, müslüman
olma, irtidat etme, cerh (bir ravinin cerh edilmesi), tadil (ravinin adil olduğunu karar verilmesi) vakıf, vasiyet ve benzeri meseleler bu sınıfa gi-
rerlera. Bunun delili ise şeriatın, nikah, talak ve vasiyet hususunda iki kişinin şahit olmasını emretmesidir. Kulların hakkı olup da kendisinden mal,
kasd edilmeyen meseleler de bunlara kıyas edilmiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor:
Sonra iddetlerinin sonuna yaklaştıkları zaman onları (ya) güzellikle tutun veya güzellikle onlardan ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun.
[169]

Ey mü'minler! Herhangi birinize ölümün belirtileri geldiği za man vasiyet anında aranızda sizden iki adil kimseyi şahitlik için tutun. 
[170]

Hz. Peygamber de nikah hususunda şöyle buyurmaktadır:

Nikah ancak veli ve iki adil şahidle olur. 
[171]

Zühri de şöyle demiştir: 'Sünnet; cezalar, nikah ve talak hususunda kadınların şahitliğinin geçerli olmadığı yönünde cari olmuştur.
2. İki erkeğin şahitliğinin veya bir erkek iki muddeinin yeminin kabul edildiği meselelerdir. Bu da kendisinden ayni borç veya menfaat kasd edilen
meselelerdir. Bunlar alışveriş, ikame, havale, daman, icare, rehn, şufa ve benzeri meselelerdir. Bunun delili şu ayettir:
Erkeklerinden iki kişiyi şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, şedatlerine razı olacağınız bir erkek ile iki kadın şahid olabilir. Kadınlardan biri

unutursa diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağırıldıklarında (şahitlikten) çekinmesinler. 
[172] İbn Abbas şöyle rivayet etmektedir. Hz. Peygamber bir

şahid ve yeminle hüküm verdi. 
[173]

İki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının veya dört kadının şahitliğinin kabul edildiği meseleler: Bu meseleler genellikle erkeklerin muttali
olmadığı doğum, emzirme, bakirelik ve kadınlarla ilgili diğer meselelerdir. Bunun delili Zeyd'den rivayet edilen şu eserdir: "Sünnet kadınlardan
başkasının muttali olmadığı doğum ve benzer meselelerde kadınların şahadetinden başka bir kimsenin şahadetinin kabul edilmeyeceği şeklinde

cari olmuştur.
[174]

Tabiin-i kiramdan bir kişinin böyle söylemesi hüccet sayılır. Çünkü bu, merfu hadis hükmündedir. Zira böyle bir söz, içtihada binaen söylenmez.
Bu manadaki başka meselelerde, buna kıyas edilmiştir. Şahitlikte adedin şart olması şundandır: Sari iki kadının şahitliğini bir erkeğin şahitliğine
denk kabul etmiştir. Bazı durumlarda sadece kadınların şahitliği kabul edilebildiğine göre3, bir meselede bir erkek ile iki kadının müştereken
şahitliği bıtarakı evla kabul edilir. Zira şahitlikte esas erkeklerdir. Alimler; zina, ıŞki ve benzeri konularda şahitliğin kabul edilebilmesi için, kişinin
gözüyle görmesinin şart olduğunu, yani fiili failiyle beraber görmek gerektiğini, zina ancak görmekle yakının hasıl olacağını, bu meselelerde
işitmenin yeterli olmadığını söylemişlerdir.
Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

Hakkında bilgin bulunmadığı şeyin ardına düşme!" 
[175]

Fakat haklarda oluşan zan ile iktifa edilmiştir: Zira haklann tümünde yakının mümkün olmadığı ortadadır. Bu bakımdan da adalet gibi is-bata davet
etmek gereği vardır. Bu haklan kesin bir şekilde bilmek mümkün olmadığından, burada zan-ı galible hükm etmeye cevaz verilmiş, bununla
yetinilmiştir.
 
Şahitliğin Şartları:
 
Şahitlik iki kısma ayrılır:
a) Şahitliği yüklenmenin şartlan:
Şahitliği yüklenen kişi de temyiz (ayırt etme) yeteneği olmalıdır. Zira temyiz yeteneği olursa insan gördüğünü muhafaza eder.
b) Şahitliği eda etmenin şartları şöyledir:
1. Müslüman olmalıdır. Bir kafirin, müslümanın veya başka bir kafirin aleyhindeki şahitliği kabul edilmez. Bunun delili ise şu ayet-i kerimedir:

[176]



Erkeklerinizden iki kişiyi şahid tutun,  Kafir ise, müslümanların erkeklerinden biri değildir. Yine Allah Teala şöyle buyuruyor:

İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. 
[177]

Kafirin yalan söylemeyeceğinden emin olunamaz. Aynca şahitlik bir velayettir. Hükümdür. Kafirin ise mü'min üzerinde velayeti ve hükmü olamaz.

2. Baliğ olmalıdır. Çocuğun-mümeyiz olsa bile şahadeti kabul edilmez. Zira Allah Teala-Erkeklerinizden! 
[178]

 buyurmuştur. Çocuk ise henüz
erkeklik mertebesine gelmemiştir. Aynca çocuğun yalan söylemeyeceğinden emin olunamaz. Çünkü çocuk mükellef değildir.
3. Akıllı olmalıdır. Delinin şahidliği kabul edilmez. Zira o, ne söylediği bilmez. Ayrıca delinin şahitliğinin kabul edilemeyeceği hususunda ulema
icma etmiştir.
4. Hür olmalıdır. Kölenin şahitliği kabul edilmez. Zira şahadette velayet manası vardır. Köle ise velayet sahibi değildir.
5. Adil olmalıdır. Fasık bir kişinin şehadeti kabul edilmez. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur:

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. 
[179]

Eğer her ikisi de erkek olamıyorsa o zaman doğruluğuna güvendiğiniz bir erkekle iki kadın şahit olsun ki, biri unutunca diğeri hatırlatsın. 
[180]

Adil olmayan bir kişiden nasıl razı olur? Fasıkın yalan söylemeyeceğinden emin olunamaz.
6. Şahitliğinde itham edilmemelidir. Zira yüce Allah şöyle buyurmuşlardır:

Bu sizin için Allah katında adalete en uygun, şahitlik için en sağlam ve şüpheye düşmemenize daha yakın bir durumdur. 
[181]

İtham edilen kişide şüphe asıldır. Her zaman söz konusudur. Bunun için iki düşmanın birbiri aleyhindeki şahitliği kabul edilmez. Babanın evladı,
evladın babası hakkındaki şahitliği kabul edilmez. Zira birincide düşmanlık nedeniyle, ikincisinde sevgi nedeniyle adaletten sapma söz konusudur.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Hain erkek ve kadının zina eden erkek ve kadının ve mü'min kardeşine kin tutan kimsenin şahidliği caiz değildir. 
[182] Bir aileye hizmet edenin o

aile için, azatlığı veya akrabalığı şüpheli olanın şahidliği daiz değildir. 
[183]

Töhmete uğrayanların ve hasmın, hasmı aleyhindeki şahidliği caiz değildir.
Bir ev hizmetçisinin ev sahiblerine şahadetini kabul etmemiştir. Ancak ev sahiplerinden başkasına hizmetçi de şahadet edebilir.
Ebu Davud'un rivayetinde şu hadis vardır: "Çölde yaşayan göçebenin şehirliye şahadet etmesi caiz değildir."
Hz. Peygamber (s.a.v.)in bedevinin şahadetinin kabul edilmeyişini söz konusu etmesinin tek sebebi, onun adaletin gereklerini yerine getire bilecek
durumda olmayışının ihtimal dahilinde bulunmasıdır. Yoksa Hz. Peygamber (s.a.v.) hilal hususunda çölde yaşayan bedevilerin şahadetini kabul

etmiştir. 
[184]

 (el-Kani) ise ev halkının ihtiyaçlarını karşılayan kimsedir. Şahidliği reddedilecek düşmandan kasıt, dünyevi düşmanlık sahibi
olandır. Bu da aleyhine şahitlik edilenin sahip olduğu nimetin yok olmasını temenni edecek, sevinmesiyle üzülecek, musibetiyle sevinecek şekilde
hakkında şahitlik ettiği kişiye buğz eden kimsedir. Onun için müslümanlann şahadeti kafirlerin üzerine vermek caizdir. Zira bu düşmanlık dünya
düşmanlığı değildir.
Düşmanların ve töhmetlerin şahadeti kabul edilmez." (el-Hınnetu) Kin beslemek, kardeşin, amcanın, dayının ve benzerlerinin birbirlerine
şahadetinin caiz olduğu üzerinde de ittifak etmişlerdir. Zira orada ithamı gerektirecek bir sebep yoktur. Zira bunlann her birisinin malı ötekinden
örfen ayrı ve bağımsızdır. Bunun için bunlar yabancılar gibidir. Cumhura göre eşlerden birinin diğeri hakkındaki şahadeti redd etmişlerdir. Çünkü
her birisi ötekinin mirasını alır ve adeten malından istifade eder. Şafıiler ise böyle bir şahidliğin kabulünü caiz görürüler. Çünkü kan ile koca
arasında meydana gelen şey -sonradan ortaya çıkan bir akittir ve bozulabilir. Bu ise şahadete mani değildir. Nasıl ki ücretli kimsenin, yanında
çalıştığı kimseye şahadet etmesi ve bunun aksinin durumu gibidir. Arkadaşın yani dostların şahadeti birbirlerine vermek fakihlerin ittifakı ile
makbuldür.
7. Dilsiz olmamalıdır. Meramını işaretlerle anlatabilse dahi dilsizin şahitliği kabul edilmez. Bunun sebebi ise hakların isbatı hususunda ihtiyatlı
davranmaktır.
8. Uyanık olmalıdır. Gafil bir kimsenin şahitliği kabul edilmez. Çünkü bunda hata ve yanlışlık söz konusudur. Şahitte bulunması gereken adaletin
şartlan, şahidin adil olması için şu beş şarta sahib olması gerekir:
1. Şahit, büyük günahlardan kaçınmalıdır.
2. Şahit, küçük günahlarda az da olsa-ısrar etmemelidir.
3. Şahid kalbi selim olmalıdır.
4. Şahid öfkeli anında emin (güvenilir) olmalıdır.
5. Mislinin mürüvvetini koruyucu olmadır. Büyük günahlar haklarında Kur'an ve sünnette şiddetli tehdit varid olan günahlardır. Mesela içki içen
faizle muamele yapan iffetli kadınlara zina iftirası atan kişinin dininde gevşeklik vardır. Bunun için şahidliği kabul edilmez.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır

"Onların şahadetlerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık kimselerdir. 
[185]

Büyük günahların tarifine dahil olmayan günahlar ise küçük günahlardır. Mesela haram bir bakış bir müslümanla üç günden fazla küs kalmak
küçük günahlardandır. Şahidin kalbinin selim olmasından maksat akidesinin düzgün olmasıdır. Mesela sahabe'ye şahitliği kabul edilmez. Şahidin
öfkeli olduğu zaman (güvenilir) olmasından maksad öfkelendiğinde tasarrufunda sınırı aşmayacak derecede emin olmasıdır. Mesela
öfkelendiğinde batıla sapmayacak, iftira etmeyecek kadar emin olmalıdır. Mislinin mürüvvetini koruyucu olmaktan maksad, şeriatın emir ve
nehiylerini gözetmek, kendi zamanındaki kendisinin misli (benzeri) olan insanların ahlaklarıyla muttasıf olmaktır. Bu da genellikle memleketin
örfüne taalluk eder. Bir kişinin mürüvveti azalırsa hayası da azalır. Hayası azalan bir kişi ise (hak-hukuk tanımadan) dilediğini yapar. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

[186]



Allah'tan utanmadıktan sonra istediğini yap.  Şahidliğiyle kendi nefsine bir menfaat sağlayan kişinin şahitliği, şahitliğiyle nefsinden bir zararı
defeden kişinin şahitliği kabul edilmez. Şahitliğiyle kendi nefsine bir menfaat sağlamaya misal olarak, yaralanıp ölen ve miras bırakan kişinin, diyet
almak için yaralanma sebebiyle öldüğüne (yaranın iyileşmeye yüz tutmadığına) şahitlik etmesini gösterebiliriz. Bu durumda kişinin şahitliği kabul
edilmez. Şahitliğiyle nefsinden bir zaran defetmeye misal da yanlışlıkla öldürülen kişinin yakınlarının diyeti ödememek için kazaen öldürülmeye
şahadet edenlerin yalan söylediklerine şahitlik etmelerini gösterebiliriz. Bu tür şahitliklerin reddedilmesinin sebebi, ortada da töhmetin
bulunmasıdır.
 
Gözleri Kör Olanın Şahidliği:
 
Asi olan, gözleri kör olanın şahidliğinin caiz olmamasıdır: Çünkü gözleri görmeyen kişi, hasımları birbirinden ayıracak durumda değildir. Fakat
alimler gözleri görmeyen kişinin şahidliğini beş yerde kabul etmişlerdir.
1. Ölüm hususunda.
2. Neseb hususunda.
3.  Mutlak mülk hususunda. Mesela bir kişi bir malın kendi mülkü olduğunu iddia etse. Bu hususta hiç kimsede ona muhalefet etmese; gözleri
görmeyen bir kişi de o malı belli bir kişiye nispet etmeden 'O mal birinin mülküdür' dese, onun şahitliği kabul edilir. Zira halk arasında nakl
edilmek suretiyle bilinen şeyler olmasıdır. Bir de halk bu hususları aralarında konuşur. Bunun için gözle görülmesine gerek yoktur. Çünkü mülk,
uzun müddet önce alınmış olabilir. Onun için alındığına dair şahit getirmek zor olur. O dönemde yaşayanların çoğu Ölmüş olabilir.
4. Gözleri görmeyen kişinin tercümanlık hususunda şahitliği kabul edilir. Çünkü hasımların ve şahitlerin konuşmalannı tercüme etmek için görmeye
gerek yoktur.
5. Zabt hususunda âmânın şahitliği kabul edilir. Mesela birisi ikrar, talak ve benzeri bir hususta âmânın kulağına bir sır söylerse âmâ, bu sözü
söyleyen kişinin aleyhinde şahitlik yaptığında şahitliği kabul edilir. Başkasının başına gelen bir felaket için ücretli olarak ağıt yakan ağıtçı kadının
şahitliği, şarkıcı kadının şahadeti-sesini yükseltmesi haram olduğundan dolayı, özellikle şarkı söyleyerek ve söylediği şarkı sırf kendisi için dahi
olsa makbul değildir. Eğlenmek kasdı ile içki içenin şahitliği de kabul edilmez. Bu içki haram olduğu için ister şarap olsun, ister başka bir içecek
olsun. İslami ölçülere göre hepsi haramdır. Güvercinlerle oynayanın şahadeti de kabul edilmez. Zira bunlarla oynamak insana gaflet verir. Birde
böyle bir kimse güvercinlerini uçurmak için evinin damına çıkmak suretiyle kadınların avretlerine muttali olabilir. Başkalarına şarkıcılık yapanın
şahitliği de kabul edilmez. Zira o büyük bir günah işlemek üzere insanları bir araya toplar. Zina, hırsızlık ve buna benzer haddi gerektirici büyük
günah işleyenin şahadeti kabul edilmez. Zira bunları yasak olduğu için şahadeti kabul olmaz. Zira kişi, başkasına avretini açsa haramdır. Faiz
yemekle meşhur olanın şahadeti de makbul değildir. Zar atarak, satranç oynayarak kumar oynayanın da durumu böyledir. Zira bunlar büyük
günahlardan sayılır. Fakat Şafıiye göre satrancı, kumarsız olarak oynaması mekruhtur. Zira büyük günahlardan değildir. Yolda küçük abdest
bozmak yol kenannda yemek gibi çirkin görülen fiilleri işleyenin de şahidliği kabul edilmez. Çünkü bu gibi davranışlar geçmişlerin örfünde insafa
sığmayan şeylerdir. Yalandan, kendini men etmeyenin durumu da öyledir. O da itham altındadır.
Ashab ve tabiin gibi selefe açıktan açığa söven kimsenin şehadeti de fasıklığınm zahir olması sebebiyle kabul edilmez. Fakat bunu gizleyenin
durumu böyle değildir. Zira bu görünmeyen bir fasıktır. Sünnet olmamış kişinin de şahadeti kabul edilir. Dini küçümsememek kasdıyla terk edenin
şahitliğinin kabul edilmeyiş sebebi, böyle bir halde onun adil olmayaca-ğındandır. Hadım'ın ve zinadan doğma çocuğunun adil olmaları halinde

şahitliği ise kabul edilir. Hünsamn şahitliği ise kadının ki gibi kabul edilir.
[187]

 Heva ehlinin yani Cebriye, Kaderiye, Rafıza, Havaric, Müşebbihe
ve Muattiyle gibi sahipleri tekfir edilmeyen bid'at sahiplerinin de şahitliği kabul edilir. Hanefilerin sonraki alimleri şöyle demiştir: Bu görüş ayrılığı
çağ ve zaman aynlığındandır. Bu konudaki hüccet ve burhan ayrılığı için değildir. Çünkü İmam-ı Azamın dönemi bir salah dönemidir. Zira bu
tabiin dönemidir. Ebu Yusuf ve Muhammed'in dönemi ise böyle değildir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Ümmetimin en hayırlıları benim zamanımdakilerdir. Sonra onların ardından gelenler, daha sonra onların ardından gelenler. Sonra onların
arkasından öyle bir topluluk gelecektir ki, şahadet etmeleri istenmediği halde şahitlik edecekler. Hainlik ederler. Onlardan emin olunmaz. Adakta

bulunurlar. Yerine getirmezler ve aralarında şişmanlık baş gösterecektir." 
[188]

Muhannes olan bir kimsenin yani adi işler yaparak kadınlar gibi kullanan kimsenin, fasıklığı sebebiyle şahitliği kabul edilmez. Konuştuğu sözlerde
yumuşaklık azasında da kırıtma görülen kimsenin ise şahitliği makbuldür. Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre: Erkeklerle beraber kadınların şahitliği
ancak mal ve ona tabi olan satış icare hibe, vasiyet, rehin ve kefalet gibi hususlarda kabul edilir. Çünkü kadınlarda asi olan duygusallığın baskın
olması işleri tam anlamıyla tespit edememe ve eşya üzerinde velayetteki kusurları sebebiyle şahitliklerinin kabul olunmamasıdır. Mali olmayan
ondan mal maksadı güdülmeyen ve erkeklerin muttali olduğu nikah ric'at talak ve kalet, kasden öldürmek zina haddi dışındaki haddler ise ancak iki
erkek şahit ile sabit olur. Zira yüce Allah hanımını ric'i telak ile boşamış olan kocanın dönmesi hakkında şöyle buyurmuştur:

Aranızdan adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. 
[189]

Bir de "velisiz ve adil iki şahid olmasızın nikah olmaz"
[190]

 Rasulullah (s.a.v.) 'in döneminde
ve ondan sonraki iki halife döneminde hadlerde ve kan ile ilgili davalarda kadınların şahidliğinin kabul edilmemesi şeklinde sünnet cereyan ede

gelmiştir. 
[191]

Nikah, talak iddet, havale, vakıf, sulh, vasiyet, hibe, ikrar, ibra, vila-det (doğum) neseb gibi bu haklar Hanefılere göre iki erkeğin ve yahut iki kadın
ve bir erkeğin şahadeti ile sabit olur. Kadınlardan başkalarının muttali olmayacağı hususlarda ise kadınların şahitliği kabul edilir. Çünkü Hz.

Peygamber (s.a.v.)'in ebenin şahadetini kabul ettiği rivayet edilmiştir.
[192]

 Bu hadis aslı bulunmayan batıl bir hadistir. Ebu Hanife'ye göre miras
için küçük çocuğun doğum esnasındaki ağlamasına dair kadınların şahadeti kabul edilmez. Çünkü doğum esnasında çocuğun ağlama sesi
erkeklerin muttali olduğu şeylerdendir. Fakat doğmuş ve ölmüş çocuk üzerinde cenaze namazı kılındığına dair şahadetleri kabul edilir. Bir de
kadınların şahitlikleri Ramazan ayı hilalinin şahitliklerinde olduğu gibi bir hüccettir. Şahadet lafzı: Şahidin Şahadet lafzını zikretmesi gerekir.
Şayet şahit "bilirim" yahut inanırım" diyecek olursa, o olay hakkındaki şahadeti kabul edilmez. Bir de şahadetin davaya uygun olması şarttır. Eğer



Şahadet davadan (iddiadan) farklı olursa kabul edilmez. Şahitlik üzerine şahitlikte iki kişinin diğer iki kişinin şahadetine dayanarak şahadeti
caizdir. Zira şahadetin nakl edilmesi haklar cümlesindendir ve bunlar bir hakka dair şahitlik etmişlerdir. Sonra bir başka hakka şahitlik
etmektedirler. O bakımdan kabul edilir. Zira iki ayrı hakka dair yapılan iki şahitliğe şahit olmak caizdir. Tek kişinin şahitliği üzerine bir başka tek
kişinin şahitliği kabul edilmez. Zira tek bir kimsenin şahitliği bir hakkı tespit etmez. Şahadet üzerine şahadetle şahit tutmanın niteliği: Asıl şahid
fer'i şahide şöyle der: "Benim şu şehadetime şahit ol" şahitlik ederim ki filan oğlu filan benim yanımda şunu ikrar etti ve beni kendisine şahit kıldı."
Zira asıl şahidin fer'i şahidin önünde tıpkı hakimin huzurunda şahitlik ediyormuş gibi, şahitlik etmesi gerekir ki, fer'i şahit de bunu yargı meclisine
nakl etsin. Şayet son ibareyi yani "o beni kendisine şahit tuttu." İfadesini kullanmayacak olursa, bu da caizdir. Çünkü başkasının ikrarını işiten bir
kimsenin, bu konuda şahidliği helal olur. O na "şahid ol!" demeyecek olsa dahi, böyledir. Fer'i şahit ise tahammül ettiği (yüklendiği) şahidliği eda
esnasında şöyle der: "Ben şahadet ederim ki, filan kişi kendi şehadetine beni şahit tutarak filanın kendisinin yanında şunu ikrar ettiğine şahitlik
etmektedir ve o bana "Bu konuda benim şahidliğime sen de şahid et" demiştir. "Çünkü fer'in şahitlik etmesi ve aslın şahitliğini söz konusu etmesi,
bu, şahitliği kendisine yüklediğini belirtmesi mutlaka gereklidir.
Bunun daha kısası ed'Dürrü'l-Muhtar'da şöyledir:
Benim şuna şahitlik ettiğime sen de şahid ol!"
Fer'i şahit de şöyle der:
Ben onun şuna şahitlik ettiğine şahitlik ederim."
Bu Serahsi'nin başkalarının ve İbnü'l-Kemal'in verdiği fetvadır. Daha sahih olanda budur: Asıl şahidin hazır olması imkansız olmadıkça fer'i
şahidin şahitliği kabul edilmez. Mesela, eda esnasında asıl şahitlerin ölmesi, yahut üç gün ve daha fazla bir yolculuk süresi gaib olmaları veya
hakimin meclisinde bulunmalarına imkan vermeyecek şekilde ileri derecede hasta olmaları gibi çünkü böyle bir şehadetin caiz olması ihtiyaç
sebebiyledir ve ancak aslın aciz olması halinde böyle bir ihtiyaç ortaya çıkar acz de ancak böyle şeylerle tahakkuk eder. Fer'i şahitlerin şehadetiyle
asıl şahitlerin tezkiyesi kabul edilir. Çünkü fer'i şahitler tezkiyeye ehil kimselerdir. O bakımdan onların, birileri hakkında adil olduklarını
söylemeleri sahihtir. Onları tezkiye etmeyecek olurlarsa,
Ebu Yusufun görüşüne göre hakim asıl şahitlerin durumuna bakar: Tıpkı bizzat kendileri hazır olup şahitlik etmişler gibi. Bu görüş esas olan
görüştür. Şayet asıl şahitler: Bu olaya dair bizim şahidimiz yoktur. Demek suretiyle şehadeti inkar edecek olurlarsa ve ölür yahut gaib olurlar,
sonrada fer'İ şahitler gelerek onların şahadetlerine şahitlik eder veya asıl şahitler "Bizler kendi şahitliğimiz, başkalarını şahit tutmadık" demek
suretiyle şehadeti yüklemeyi inkar edecek olurlar ve ölürler yahut gaib olurlarsa fer'i Şahitlerin şehadeti kabul edilmez. Çünkü tahmil (şehadeti

yükleme) şarttır ve iki haberin arasındaki çatışma sebebiyle bu şart gerçekleşmemektedir.
[193]

 
Şahitlik Yapılan Yerde Aranan Şart:
 

Şahitliğin kaza yargı meclisinde olması şarttır. 
[194]

Mahkeme dışındaki yerlerde şahitlikten dönüş sahih olmadığına göre aleyhinde şahitlik edilen kişi iki şahidin yaptıkları şahitlikten döndüğünü
iddia edecek yahut şahadetlerinden dönmediklerine dair yemin etmelerini isteyecek olurlarsa yemin etmezler. Aynı şekilde aleyhinde şahitlik
edilen kişi böyle bir dönüşe dair delil getirecek olursa kabul edilmez. Zira o batıl bir dönüştür. Çünkü bu dönüş, mahkemeden başka bir yerde
yapılmıştır.
Delilin ortaya konulması ve yeminin yapılmasının istemesi ise ancak sahih bir iddia hakkında kabul edilir.
 
Şahitlikten Dönmenin Hükmü:
 
Eğer doğru söylemişse şahidin şahitlikten dönmesi haramdır. Zira şahidin şahitlikten dönmesi şahitliği ketm etmek anlamına gelir.
Oysa Allah Teala şahitliği ketm etmeyi yasaklayarak şöyle buyurmuştur:

"Sakın şahitliği gizlemeyin kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. 
[195]

Yalan söyleyen şahidin şahitlikten dönmesi farzdır. Zira önceki şahitliği ile iftira etmiş sayılır. İftira ile şahitlik yapmak ise büyük günahlardan
biridir.
Şahitlerin şahitlikten dönmeleriyle alakalı hususlar şahitlerin dönmeleri ya hüküm verilmeden önce veya hüküm verildikten sonra olur. Eğer
şahitler, kadı'nın hüküm vermesinden sonra şahitlikten dönerlerse bu -ister hak sahibinin lehine ister aleyhine olsun. Ya hak sahibi hakkını almadan
önce veya hak sahibi hakkını aldıktan sonra olsun. Bunlar üç durumdur ki onları şöyle sıralayabiliriz:
1. Şahitler hükümden önce şahitlikten dönerlerse ister yeni bir şahadette bulunsunlar ister bulunmasınlar. Şahadetleri ister malla ilgili olsun ister
cezalarla ilgili olsun -onların şahadetlerine binaen hüküm verilmez. Çünkü hakim onların şahadetlerinde mi yoksa rücülarmda mı veya birinci
şahadetlerinde mi yoksa ikinci şahadetlerinde mi doğru olduklarını bilmez. Bu durumda şahadetlerindeki doğruluk zannı ortadan kalkar. Ayrıca
onların yalancı oldukları, yalan yere şahitlik ettikleri kesin olarak ortaya çıkmış olur. Zira ya birinci şahadetlerinde veya ikinci şahadetlerinde yalan
söylemektedirler veya ya şahitliklerinde veya şahitlikten dönmelerinde yalan söylemektedirler. Yalan şahitlik yapan kişilerin şahitliğiyle hüküm
vermek ise caiz değildir. Eğer şahitler zina hususundaki şahitlikten dönerlerse, kendilerine kazf haddi tatbik edilir. Zira onlar zina hususunda
aleyhine şahitlikte bulundukları kişiye iftira atmış sayılılar.
2. Şahitlerin, hüküm verildikten ve hak sahibi hakkını almadan önce şahitliklerinden dönmeleri: Şahitler, kadı hüküm verdikten sonra fakat hak
sahibi hakkını almadan önce şahitlikten dönerlerse, yapılan şahitlik daman hususunda ise, kadı'nın verdiği hüküm geçerlidir. Mal hususunda verilen
hüküm şüphe nedeniyle düşecek hükümlerden değildir. Ancak yapılan şahitlik Allah'ın veya kulun hakkı olan bir ceza hususunda ise -mesela
zinada olduğu gibi, şahitler şahitlikten hüküm verdikten sonra bile dönseler ceza tatbik edilmez. Zira şahitler, cezanın tatbik edilmesinden önce
şahitlikten dönmüşlerdir. Hadd ve cezalar ise şüphe ile ortadan kalkar. Şahitlerin şahitlikten dönmesi de bir şüphedir.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:



Müslümanlardan cezalan mümkün olduğu kadar önlemeye çalışın ve şayet bir çıkış yolu varsa onu serbest bırakın."
3. Şahitler: Kadı hüküm verdikten ve hak sahibi hakkını aldıktan sonra şahitlikten dönerlerse verilen hüküm emrin tenkidi için bozulmaz. Zira
şahitler birinci şahadetlerinde doğru söylemiş, şahitlikten rücü etmelerinde yalan söylemiş olabilirler veya aksi de olabilir. Şahidler bir zina olayı
veya bir kati olayına veya bir azanın kesilmesi hususunda şahadette bulunsalar ve kadı da onlann şahadetlerine dayanarak bunlann cezalan tatbik
etse, sonra şahitler şahitlikten dönseler onlara kısas cezası uygulanır veya büyük bir diyet cezasına çaptırılırlar.
 

SEKSEN YEDİNCİ BOLUM
 

İMAMETU'L-UZMA
 
"İmamet'ul-uzma" "halifelik" ve mü'minlerin emirli|i (emirü'l mü'mi-nin) devlet başkanlığı tabirleri aynı anlamı ifade eder ve aynı görevin adıdır.
Bu ise yüksek hükümet [yürütme) organı ve yetkisi demektir. İslam alimleri bu makamı birbirine yakın lafızlarla anlamı birbirine yakın kelimelerle
tarif etmişlerdir.. Bununla beraber "halifelik" niteliğinin şart olmadığı bilinmelidir. Önemli olan işleri üstlenecek, yürütecek ve düşman
saldırılarına karşı savunacak kişilerle müşahhas ifadesini bulan "davet" in varlığıdır. Dehlevi şöyle der: "Hilafet dini ilimleri ihya etmek,
canlandırmak, islamın rükünlerini uygulamak cihadı yerine getirmek" buna bağlı olarak orduları düzenlemek, askerlerin maaş ve harcamalarını
tayin ve tespit etmek, fey (ganimet)'den haklannı vermek, yargıyı yürütmek, hadleri uygulamak, zulümleri ortadan kaldırmak, marufu emr edip

münkerden sakındırmak suretiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimize vekaleten dini uygulamak için gerekli olan genel başkanlıktır. 
[196]

Taftatzam da şöyle demektedir. "Hilafet: Hz. Peygamber (s.a.v.) in vekili olarak, din ve dünya işleri hakkında yapılan genel başkanlıktır, demektir.
(Reşid, Rıza el-Hilafe): 10. Şu halde halifenin otoriter yetkisi, hem din işlerini hem de dünya siyasetini islamın şer'i hüküm ve öğretilerini e-sas
alarak yürütmesini kapsamaktadır. Zira bu öğretiler, dünya ve ahiret-te insanların menfaatlerini gerçekleştirmeyi hedef alır. Zira dünyevi maslahat
ve menfaatlerinde şer'i görüşün gereğini yerine getirmeye sevz ve mecbur etmektir. Zira Şari'in nazarında dünyevi bütün haller, ahiret
menfaatlerine racidir. Buna göre hilafet, hakikatte dinin korunması ve onun gereğince dünyanın yönetilmesi (siyaseti) hususunda şeriat sahibinin

vekaleti (halifeliği) demektir. 
[197]

1. Bir de akidevi ve insani unsur yahut ahlaki unsur ve maddi unsur yan yana yürür ve yeryüzünde izzeti ve fiili egemenliği her iki kanadı ile
gerçekleştiren iktidar sahibi müreffeh, istikrarlı ve faziletli toplumu kurup gerçekleştirmek için bu iki unsur birbiriyle dayanışma halinde olur.
Böyle bir toplumda ilahi hidayet ile beşeri irade ve akli güçlerde icma ve kıyas yoluyla birbirleriyle dayanışma halindedir. Velhasıl devletin
kurulması akim bir gereği, vakıanın bir zorunluluğu, olayların tabiatının ön gördüğü bir gerçektir. İnsanların işlerinin yönetilmesi, dinin en büyük
görevleri arasında yer alır. Hatta bu olmaksızın dinin ayakta durması söz konusu değildir. Zira insanların menfaatlerinin tam anlamıyla
gerçekleşmesi ancak birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir arada toplanmaları ile mümkün olur, Bir araya geldikleri zamanda ise mutlaka
bir başlarının olması gerekir. Hatta Hz. Peygamber (s.a.v.) de "Üç kişi bir yola çıkacak olursa mutlaka içlerinden birini başkan tayin etsinler"
buyurmaktadır. Bu hadisi Ebu Davud, Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Bu noktada islami fırkaların görüşlerini üç grupta toplamak
mümkündür: Devletlerin kuruluşunun vacib (farz) olduğunu kabul eden görüş, caiz olduğunu kabul eden görüş, bunun vücubunun Allah'a ait
olduğunu kabul eden görüş, bu görüşlerin delilleri:
 
Seri Delil:
 
Bu delil icmadır. Zira sahabe ve tabiiler imametin vacip olduğu üzerinde icma etmişlerdir: Zira ashab-ı kiram Hz. Peygamber (s.a.v.)in vefatından
hemen ardından teçhiz edilip gömülmesinden önce, Sakıfede (said oğullan gölgeliğinde) toplantı yapma yoluna gitmiştir. Muhacir ile Ensann
büyükleri arasındaki danışmadan sonra Ebu Bekir es-Sıdik (r.a.)'nhu biat emişlerdir. Bunu Rasulullah (s.a.v.)ın hastalığı sırasında namazda
insanlara imamlık yapmak üzere Hz. Ebu Bekir'i öne geçirmesine kıyas ederek yapmışlardır. Müslümanlarda ertesi günü mescitte yapılan bir biati
aynen kabul etmişlerdir. Bu ise onların bir imam yahut bir halife bulunmasının zaruri zorunlu olduğu üzerinde icma etmiş olduklarını belirtir. İlk
asırda (sahabe döneminde) Hz. Peygamberin vefatından hemen sonra, müslü-manlann hiçbir zamanda ve devrede imamsız bulunmamaları üzerinde
icma ettikleri tevatürle sabittir. O kadar ki HZ. Ebu Bekir (r.a.) Hz. Peygamberin vefatında yaptığı konuşmasında şöyle demiştir: Şunu bilin ki,
Mu-hammed ölmüş bulunuyor. Bu dini uygulayıp yürütecek birinin olması ise lazım ve kaçınılmazdı. "Herkes bu sözün gereğini yerine getirmeyen
koştu ve bunu yerine getirmek için en önemli iş olan Rasulullah (s.a.v.)ın defnini erteledi. İnsanlar bu zamana kadar her dönemde kendisine
uyulacak bir imamın tayini hususunda ittifak etmeye devam ede gelmişlerdir. El-Muva-kıf ve Şerhi 603. Başka bir hadis de ise şöyledir: "Benden
sonra başınıza bir takım yöneticiler gelecektir. İyi olan kimse iyilikle sizleri yönetecek fa-cir olan kimse de facirliği ile sizleri idare edecektir. Sizler
hakka uygun düşen her hususta onları dinleyip itaat ediniz. Zira güzel şey yaparlarsa hem sizin lehinize hem onların lehine olur. Kötü bir şey
yaparlarsa (siz onlara itaat etmeyeceğiz için) sizin lehinize ise ve onların Aleyhine olacaktır.
2. Akli şer'i delil bu da düzeni sağlamak ve anarşiyi önlemek için böyle bir otoritenin bulunmasına olan ihtiyaçtır. Yani insanlar bir topluma gelmek
ve uygar bir hayat yaşamak, insanlığın tabiatı gereğidir. Topluluk halinde yaşayan insanların anlaşmazlıklara, çekişmelere ve ayrılıklara düştükleri
her zaman meydana vaki olan bir şeydir. Zira insanlarda hud-binlik hudfuruşluk, aneniyet bencillik vardır ve bencilce menfaatlere tutkunluk söz
konusudur. Kişisel menfaatlerin mümkün olan azami kısmı gerçekleştirilmek istenir. Anlaşmazlıklar ise çoğunlukla düşmanlıklara, çatışmalara
karışıklıklara ve anarşiye götürür. Bunlar ise eğer haklar düzenlenmeyecek görevler belirlenmeyecek ve belli bir düzene uymak zorunlu hale
getirilmeyecek, haddi aşmayı önleyecek engeller konulmayacak olursa insan türünün yok olup telef olması sonucunu verir. Bütün bunlar da ancak
devlet otorite ve ilmiyle gerçekleşir. Şu halde insanların başkan-sız anarşik bir halde olmaları uygun değildir. Cahilleri de baş olursa başları yok
demektir.
3. Görev delili yer yüzünde Allah'ın halifesi ve emaneti (Farzların ve dini yükümlülüklerin) taşıyıcısı olması niteliği ile insanın görevini yerine
getirmesi bunu en mükemmel bir şekilde sağlama imkanını kendisine verecek olan siyasi otoritenin de varlığına bağlıdır. Bu görevler ister namaz,



hac ve umre gibi mutlak ibadetler olsun ister ezan, Cuma ve bayram gibi umumi şiarlar olsun, ister türlü çeşitleriyle akitler gibi toplumsal ilişkiler
olsun, ister cihad, marufun emr edilip münkerin nehy edilmesi faziletli bir topulumun kurularak hayır yolunda şerrin ortadan kaldırılması ve şahsi
çıkarlara karşı savaşılması uğrunda dayanaşma içerisinde bulunulması gibi bütün görevler ancak bir devletin varlığı ve bu devletin himayesi altında
gerçekleşebilirler... İslam'da yargı olmadığı takdirde, insanlar birbirlerinin kökünü kurutur ve hep birlikte helak olurlar. Bunun için yargının varlığı
bir rahmettir. Onun gereken şekilde düzenlenmesi bir farizadır. Devletin bunu yerine getirmesi ve bunu yerine getirmek için de var olması kesin bir
emirdir. Eğer yargı olmadığı takdirde anarşi kullar arasında yaygınlık kazanır. Fesad yayılır ve zulüm her tarafta kol gezer. Velhasıl islam devleti
ve islam dini ile birlikte devletin varlığı, birbirinden aynlması imkansız şeylerdir. Bu halk, iklim (vatan) siyasi otorite yahut egemenlik diye
belirtilen üç esas üzerinde yükselen modern anlamı ile devletin ilk çekirdeği kabul edilmesi gereken Medine'deki peygamber devletinin
kuruluşundan beri böyledir. (Fıkıh ansiklopedisi) Dört mezhep fakihleri ile başkalan-nm görüşüne göre imam tagallüp ve kahir (güç kullanarak)
yoluyla akd olur. Zira mütegalip olan kişinin biat yahut kendisinden önceki imam tarafından halife adayı gösterilerek değil de istila (yönetimi ele
geçirme) yoluyla imam olması mümkündür. Kimi zaman tagallüp ile birlikte daha sonraları biat da bulunabilir.
İbni Hacer şöyle der:
Fakihler tagallüp (güç kullanma) yoluyla başa gelen sultana itaatin ve onunla birlikte cihat etmenin vacip olduğu aynı şekilde ona itaat etmenin ona
karşı çıkmaktan daha hayırlı olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Böylelikle müslümanlann kanının dökülmesi önlenir ve alenen musibetler dindirilir.
Bunun tek istisna ettikleri ise sultanın açık ve sarih şekilde kafir olması halidir. O takdirde bu hususta ona itaat caiz olmaz. Aksine gücü yeten
gücü yeten kimseler için ona karşı cihat etmek vacip olur. Zira Rasûlü Ekrem s.a.v. şöyle buyurmuştur: "Hakkında Allah tarafından elinizde kesin
delil bulunan apaçık bir küfrü görmeniz hali müstesna" müslümanlar halife tayinin biat ile yani ümmet ve halifenin kendisi arasında karşılıklı
seçim ve ittifak ile gerçekleşeceği üzerinde icma etmişlerdir. (Şî-ilerde imamiye hariç) Biat da rıza temeli üzerinde karşılıklı irade ile gerçekleşen
akitler gibi hakiki bir akittir. İşte bu karşılıklı akitleşme işleminin adı, satan ve satın alanın yaptığı işe benzetilerek" bey'at (biat)" adı verilmiştir.

Zira emire bey'at (biat) edip onunla emirlik akdini yaptıklannda, ahirlerini te'kit etmek üzere el ele verirlerdi. 
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Hulefa-İ Raşidin'in Seçilme Yolu:
 
1.  Hz. Ebu Bekir'in seçimi siyasi bir kongrenin en modern en yeni bir şekliyle gerçekleşmiştir. Bu siyasi kongrede Rasulullah (s.a.v.)'m vefatı
akabinde ve defn edilmesinden önce, Muhacirler ve Ensar arasında hararetli bir tartışma cerayan etmiştir. Bu tartışmadan maksatlan ise, islamın
maslahatını ve müslümanlann hayrını gerçekleştirmek idi. Hz. Ömer ise Ebu Bekir'i (r.a.) aday gösteren ilk kişi idi. Mal ve akd ehli bu konuda onun

görüşünü uygun bölmüş ve bütün müslümanlar tartışma esnasında uygun görenleriyle görmeyenleriyle birlikte topluca ona biat etmişlerdir.
[199]

Hatta Hz. Peygamber (s.a.v.)'m vefatı sebebiyle rahatsızlanmış bulunan Hz. Ali (k.v.) iyileştikten sonra Hz. Ebu Bekir'e biatta bulunmuştur.
2.  Hz. Ömer b. el-Hattab (r.a.) Hz. Ömer (r.a.)'in seçimi, Ebu Bekir (r.a.) tarafından müslümanlara ahit (veli ahd) bırakmak suretiyle hal ve akd
ehline danıştıktan sonra aday göstermek, arkasından müslümanlann bunu benimseyip biat etmeleri şeklinde gerçekleşmiştir. Hz. Ebu Bekir (r.a.)
ecelinin yaklaşmakta olduğunu hissedince, insanlardan kendisi hayatta iken başlarına birilerini emir geçirmelerini istemiştir. Böylelikle
kendisinden sonra anlaşmazlığa düşmemiş. Çünkü Bizans ve Farslılarla savaşa başladıktan sonra Müslümanlann dağılmalanndan korkuyorsa.
Onlar ise kendileri hakkında ve din için hayırlı göreceği kimseyi kendileri adına seçmek hususunda işi kendisine havale ettiler. Aradan bir süre
geçtikten sonra ashabın büyükleriyle ve görüş sahipleriyle danışmalanna başladı. Bunlara peş peşe sorular sordu. Danışmak üzere çağırdıkları
arasında en ünlü olanlarından Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Sald, b. Zeyd, Üseyd b. Hudayr ve bunların dışında Muhacir ve Ensar'ın ileri
gelenleri vardı. Hepsi de ondan (Hz. Ömer'den) hayırla söz ettiler. Onlardan birisi (Abdurrahman b. Avf) Ömer'in sertliğinden korktuğunu belirtti.
Hz. Ebu Bekir'de ona şu cevabı verdi: Bunun sebebi benim yumuşak olduğumu görmesidir. Eğer iş ona düşecek olursa bunlann çoğunu bırakır. Hz.
Ebu Bekir danışmalarını bitirdikten sonra, Müslümanlara olan tavsiyesini (ahdini) Hz. Osman'a yazardı. Daha sonra hanımı Esma Binti Umeys'e
dayanarak evin penceresinden halka göründü ve şöyle dedi: "Size halife tayin ettiğim kişiye razı mısınız? Allah'a yemin ederim ki görüşümü
belirtmek için elimden gelen her şeyi yaptım ve yakın akrabamdan kimseyi de başınıza geçirme-dim. Ben, Ömer b. el-Hattabi size halife (adayı)
gösteriyorum. Onu dinleyin ve itaat edin" onlar da "Dinledik ve itaat ettik" dediler. "Daha sonra Hz. Ebu Bekir Hz. Osman'a durumu insanlara
bildirmesi ve bidat alması emrini verdi. Hz. Osman beraberinde HZ. Ömer, Useyd b. Said el-Kurazi de olduğu halde gitti. Hz. Osman halka şöyle
dedi: "Bu kitapta adı yazılı olan kimseye (yani Ömer'e) biat ediyor musunuz?" Onlar: Evet, dediler. Biatin da tamamlanmasından sonra Hz. Ebu
Bekir'de: ona bey'atte bulundu ve açıkça maksadının müslümanlann arasını düzeltmekten onlan fitneden uzak tutmaktan başka bir şey olmadığını

ilan etti ve ona hayn tavsiye etti. 
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3. Hz. Osman b. Affan (r.a.) Hz. Osman'ın seçiminde şura daha açık bir şekilde görülmektedir. Çünkü HZ. Ömer (r.a.} sağlığında iken altı kişilik
şura heyetini belirlemişti. Bunlar Hz. Ali, Zübeyr, b. el-Awam, Abdurrahman b. Avf, Osman b. Affan, Talha b. Ubeydullah, Sa'd b. Vakkas'tan
ibaretti. Onlara seçimi gerçekleştirmeleri için üç günlük süre verdi ve çocuğun görüşünü almak için danışmada izleyecekleri yolu da çizdi. Eğer
eşit olacak olurlarsa, oylann eşit olması halinde Abdullah b. Ömer'in bulunduğu tarafı tercih etmelerini söyledi. Şayet Abdullah b. Ömer'in
hükmüne razı olmayacak olurlarsa bu sefer Abdurrahman b. Avf m bulunduğu tarafta olmalannı istedi: Artık bundan sonra muhalefet eden kişinin
de boynunun vurulmasını emretti. Şurada bulunan kimselere ise, kavmi olan Ensar'dan elli kişi ile birlikte Ebu Talha'yı vekil bırakarak onlardan
birini başkan seçmedikçe üç günün bitiminde onlan terk etmemelerini emretti. Vefatından kısa bir süre önce Hz. Ömer ona: "Allah'ım ben onları
sana emanet ediyorum" dedi. Abdurrahman b. Avf, Rasulullah (s.a.v.)'m Ashabı ile Medine'ye gelen ordu komutanlan, insanların ileri gelenleri ile
karşılaşıyor ve görüşlerini alıp danışıyordu. Halkın Hz. Osman yahut Hz. Ali'den birisi üzerinde karar kıldıklarını tespit etti. Ancak müslümanlann
çoğunluğu zorluk ordusu (Teb ordusu) nu kendi servetinden donatıp Rüme kuyusunu satın alarak Müslümanlara vakf etmek suretiyle olan
iyiliğini, yumuşaklığını, merhamet ve ihsanını bildiklerinden dolayı Hz. Osmanı tercih ettiler. Daha sonra Abdurrahman b. Avf Müslümanları
mescitte topladı. Hz. Osman ile Hz. Ali'den Allah'ın kitabı. Rasûlünün sünneti, kendisinden önceki raşit iki halifenin suretine uygun olarak
uygulama yapmaları için ikisinden de kesin teminat aldı. Bundan sonra Abdurrahman b. Avf Hz. Osman (r.a.)'e biat etti. Arkasından Müslümanlar



da biatta bulundular. Hastalığı sebebiyle bir süre geciktikten sonra biat edenler arasına Ali b. E-bu Talip de katıldı.
4. Hz. Ali b. Ebi Talip (r.a.) Hz. Osman (r.a.)'ın kati edilmesi ile baş gösterenin büyük fitne, Medine'de karışıklıkların meydana gelmesi, islam
tarihin oldukça önemli bir takım olayların sebebi olmuştur. Bunlar da başından beri Hz. Ali'nin halifeliğinde büyük ölçüde tesir etmiştir.
Kendisinden önceki halifelerin sahip oldukları şekliyle tam bir ittifak yahut kapsamlı bir icma oldukları şekliyle tam bir ittifak yahut kapsamlı bir
icma ile başa geçme imkanını bulamadı. Medine'de bulunan Muhacir ile Ensar'ın büyükleri ile çeşitli şehir halkı ve Mısırlılar ona biat etmekle
birlikte, Şam halkı ile Ümeryye oğullan Muaviye b. Ebu Süfyan'm liderliğinde ona biat ettikleri nakl edilmektedir. Daha sonra Medine'ye çıkıp
Mekke'ye gittiler. Oradan Hz. Aişe ile birlikte Hz. Osman'ın intikamının alınması talebi ile Basra'ya geçtiler. Hz. Ali (k.v.) onlarla Cemel günü
çarpıştı ve bu savaşta her ikisi de şehid oldu. Bununla, birlikte Hz. Ali Efendimiz, Hz. Osman'ın öldürülmesine karşı çıkmış, evinden ayrılmamıştı.
Ensar ve Muhacirler ise fitnenin sonunu getirmek ve hicret yurdunu korumak kasdıyla Hz. Ali'ye biat üzerinde ısrar etmişlerdi. Bunun üzerine
onlardan açıkça mescitte ve müslümanların rızasıyla kendisine biat akdinde bulunmalarını istedi ve belli bir zorlamadan sonra ve müslümanlann

maslahatının bunda olduğu kanaatine varması üzerinde hilafete razı oldu. 
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İşte Raşit halifeler döneminde insanlann yaptıklan budur. Onlardan sonra gelen Emevi halifeleri döneminde ise Ömer b. Abdülaziz'in (Allah Tela
ona rahmet etsin) hilafet hariç Muaviye'nin ortaya çıkardığı yönetimin miras olarak devralınması niteliği ön plana geçti ve bu, şer'an halifede
istenen şartlara kimi zaman rivayet edilmeksizin takip edile gelen bir yol olarak devam etti.
 
İmamda Aranan Şartlar:
 
1. Müslüman, hür, erkek akıllı ve ergenlik çağma girmiş olmak suretiyle eksiksiz bir velayet sahibi olmak. Müslüman olmayan bir kişinin imameti
sahih olmaz. Zira imamet şer'i işlerdendir. Müslümanların du-rumlannı tanzim etmek, hükme bağlamaktır. Müslümanlann durumlan-nın tanzim
edilmesini bu hükümlere iman etmeyen bir kişiye tevdi etmek mümkün değildir.
2.  Erkek olmak: Kadının imameti sahih olamaz. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Başlanna emir olarak bir kadını seçen toplum felah bulmaz. Buhârî, 4163. Bir de imam (halife) müslümanlann maruz kaldığı çeşitli müşkülatlan
halletmek zorundadır. Bu rnüşkilatların bazılarını kadının halletmesi mümkün değildir.
3.  Reşid olmak: Çocuğun, sefihin ve delinin imameti sahih olmaz. Çocuğun, sefihinin ve delinin, etrafında binlerce vezir, müsteşar, danışman olsa
dahi imam (halife)olması caiz değildir. Zira Rasülü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Çocukların emir olmasından Allah'a sığının.
[202]

4. Adil olmak: Adil olmaktan maksad, kati, zina, faiz gibi büyük gü-nahlan işlememek, küçük günahlarda ısrar etmemektir. Bunun için fasık bir
kimsenin halife olması sahih değildir.
5. Dini hükümleri ve delilleri bilmek yeni çıkan meselelerde ictihad yeteneğine sahip olmak. Zira Hz. Peygamber'den sonra meydana gelen bir
takım meseleler vardır ki onlar hakkında ancak halife müslümanlann maslahatına göre hüküm verebilir.
6. Kulak, göz, dil gibi azalannın sağlam olması gerekir. Halife olacak kişinin duyu organlan sağlam olmazsa, gerektiği şekilde davranmaktan
mahrum olur.
7.  Uyanık ve umumi bir sezgiye sahip olmalıdır. Bu uyanıklık ona idari bir kabiliyet vermeli, devlet ve milleti tehdit eden tehlikeleri sezip
onlardan korunmalıdır. Bu uyanıklığın bulunup bulunmadığına ise şura ehli olan kişiler karar verir.
8. Kureyş kabilesinden olmalıdır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

"İmamlar (halifeler) Kureyş'tendir.
[203]

 Bu iş (halifelik Kureyş'e aittir.
[204]

İnsanlar şu iş (hilalafet) hususunda Kureyş'e tabidirler. Müslim, 1818. Bu nasslar varken artık şüphe olmaz. Şu halde bu nasslara muhalefet eden
bir kişinin sözüne de itibar edilemez. Eğer bu kabilelerinden bir kişi yoksa, hilafet şartlarına sahip olan herhangi bir Müslüman- hangi soydan olursa
olsun halife seçilir. Hilafet şartlarının tümüne sahip olan yoksa, yeterli vasıflara sahip olan bir kişi şahsi salaha sahip olan kişi tercih edilerek halife
seçilir.
Mesela hükümleri bilen, idari kabiliyete sahip olan bir kişi, şahsi bir hatası nedeniyle cerh edilmiş olsada salih ve adil olmakla beraber idari
kabiliyete sahip olmayan bir kişiye tercih edilir. Ancak halife seçilecek kişinin, her halükarda müslüman olması şarttır. Hiçbir durum bunu ilga
edemez.
İmametin akd edilme şekli ikiye ayrılır:
1. Biat yoluyla, ikincisi ise halifenin kendisinden sonra halife olacak kişiyi tayin etmesiyle imamet akd edilmiş olur. Bu yol da şer'i bir yoldur ve bu
şekilde halife tayin edilen kişinin hilafeti sahihtir. Ancak şu iki şartın mevcud olması gerekir.
a. Veliaht tayin edilen kişi, söz konusu ümmet şartlarına sahip olmalıdır. Yani imamet şartlarına sahip olması ve bu hususta kendisinden daha üstün
bir kişinin bulunmaması gerekir. Eğer öyle olmazsa imamet akdi fesh olur.
b. Veliaht, imameti kabul ettiğini açıkça söylemelidir. En sahih görüşe göre veliah da, imameü kabul etüğini, kendisini tayin eden halife
hayattayken söylemelidir.
Bu iki şart mevcud olduğunda kendisini veliahd tayin eden halifenin ölümü ile o kişi halife olur. Onun halife olması için ehl'i hal ve'1-akd'ın-ne
veliahd tayin eden halifenin yaşadığı sırada ne de öldükten sonra -rızası şart değildir. Bunun delili ise Hz. Ebu Bekir'in Hz. Ömer'i kendisinden
sonrası için halife tayin etmesi ve bunun sahih olduğu hususunda bütün müslümanlann icma etmesidir.
Hz. Ebu Bekir, şu meşhur sözleriyle Hz. Ömer'i halife tayin ettiğini bildirmiştir. İşte bu, Rasulullahin halifesi Ebu Bekir'in dünyadan ayrılıp ahirete
varacağı bir anda söylediği sözdür. Bu an öyle bir anki o anda kafir müslüman olur. Facir ittika eder. Bundan sonra Hz. Ebu Bekir şöyle devam
etmiştir. Ben size Ömer b. Hattab'ı halife seçtim. Eğer doğru söyler, adaletli davranırsa, benim onun hakkındaki kanaatim budur. Eğer zulm eder,
islamı tebdil ederse, ben gaybı bilmem. Benim kasdım hayırdır. Bu durum, halifenin tek kişiyi halife seçmesi halindedir. Eğer halife, imamet
meselesini bir gruba havale ederse halifenin vefatından sonra onlar kendi aralannda imamet şartlarına sahip olan birini halife seçerler. Bunun delili



de Hz. Ömer'in hilafet meselesini altı kişilik bir gruba havale etmesi ve bütün müslümanlarm bunun sahih olduğu hususunda ittifak etmeleridir. Hz.
Ömer kendisinden sonra bir kişiyi halife tayin etmeyerek, bu meseleyi Hz. Ali, Hz. Osman, Zübeyr b. Avvam, Talhab, Ubeydullah Hz. Abdurrah-
man bunu Avf ve Hz. Sa'd b. Ebi vakas'a havale etmiş ve aralarından birinin halife seçmelerini tembih etmiştir. Kuvvet yoluyla hilafete gelen
kişinin hilafetinin sahih olması için şu şartlara sahip olması gerekir.
A. Kuvvet yoluyla hilafet makamına gelen kişi, söz konusu imamet şartlarına sahip olmalıdır veya mevcut insanlar arasında en fazla şarta sahip
olan kişi olmalıdır. Hilafet makamını kuvvet yoluyla ele geçiren kişide adalet olmaması halinde, o kişinin imametinin sahih olup olmadığı
hususunda ihtilaf vardır. Ancak doğru olan şudur ki hilafet makamım kuvvet yoluyla ele geçiren kişinin imameti sahihtir. Fakat kendisi asi sayılır.
B. Hilafet makamı halifenin ölümünden veya meşru bir şekilde azl edilmesinden sonra kuvvet yoluyla ele geçirilmiş olmalıdır. Eğer kişi, halife
hayatta iken hilafet makamını kuvvet yoluyla ele geçirirse, o halife de hilafet makamım kuvvet yoluyla ele geçirmişse, galip olan kişinin imameti
sahih olur. Ancak birinci halife biat veya veliahd tayin edilmek suretiyle halife olmuşsa, hilafet makamını kuvvet yoluyla ondan alan kişinin
imameti sahih olmaz. Bunun delili şu hadis-i şerifdir:

İki kişiye biat edildiği zaman, ikincisini öldürün. 
[205]

Siyasi idare işiniz tek bir adam üzerinde birlik ve vahdet halindeyken, sizlere biri gelirde birliğinizi parçalamak yahut topluluğunuzu fırkalara

bölmek isterse onu öldürünüz. 
[206]

Birat'ın şartları ve keyfiyeti: İmametin akd olunmasında esas yoldur. Halife ile halk arasında yapılan bu ahid, ancak ehl-i hal ve'l akd'ı
istişaresinden sonra olur.
Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur:

"İşleri kendi aralarında istişare iledir. 
[207]

Hz. Peygamber döneminde bir kişi islam'a girdiğinde Rasulullah'a dinlemek ve itaat üzere biat ederdi. Ayrıca birinci ve ikinci akabe biatlan da
bilinmektedir. Ubade b. Samit şöyle rivayet ediyor:
"Biz Rasulullah'a zorlukta, kolaylıkta, neşede, kederde ve başkalarının bizim üzerimize tercih edilmesi hallerinde dinlemek, itaat etmek, ema net
sahibi olan kimselerle emirlik hususunda rızalaşmamak, her nerede bulunursak bulunalım muhakkak hakkı söylemek, Allah yolunda hiç kimsenin

kınamasından ve kötülemesinden korkmamak üzere biat edip söz verdik. 
[208]

Hz. Peygamber vefat ettiğinde, bir kişinin onun yerine geçip devletin ve milletin meselelerini halletmesi, idare etmesi gerekmekteydi. Bu ise
Peygamberden sonra bir kişiye ve ona gösterilene taatle devam eder.
 
Biatin Şartları:
 
Hilafet ve imamet biat'm akd olunması için şu şartların mevcud olması gerekir.
1. Biat-islam aleminin değişik yörelerinden gelen ehl'i hal ve'l-akd tarafından yapılmalıdır. Ehl'l hal ve'l-Akd; alimler, liderler ve halkın ileri
gelenlerdir. Yani bir müşkülat olduğunda veya önemli hususlarda kendilerine başvurulan kimselerdir. İslam aleminin her köşesinde bulunan ehl'i
hal ve'l akd'in tümünün biat merasimine katılması şart olmadığı gibi biat için belli bir sayı da şart değildir. Her beldeden cemaat yeterlidir. Bu
hususta erkeklerle kadınlar eşittirler. Ancak kadınların biati erkeklerin bi-atından farklıdır. Yani kadınlar biat ederken el sıkışmadan sadece
dilleriyle biat ederler. Bunun delili, Hz. Peygamber'in Mekke Fethinden sonra biat alırken kadınlarla el sıkışmamasıdır. Bunun için Ehl'i hal ve'l-
akd veya mahir, imamet şartlarına sahip olan bir kişiye biat ettikleri zaman, o kişinin imameti sahih olur. Bütün müslümanlar hakikaten ve hükmen
o bi-ata katılmış sayılır. Yani fiilen veya onu dinlemek ve itaat etmek suretiyle hükmen biat ederler. Tüm insanların fiilen halifeye biat etmeleri şart
koşulmamış, sadece ehl'i hal ve'1-akd'in biati ile iktifa edilmiştir. Çünkü şeriatın kaynaklarından biri olan icma ehl'i hal ve'l-akd ile meydana gelir.
Kendileriyle icma meydana gelen ehl'i hal ve'1-akd'in ittifak ettiği bir konuda halka düşen onlara ittiba etmektir. Çünkü icma, kesin bir delildir.
Ona muhalefet etmek caiz değildir.
2. Ehl'i hal ve'l akd'de şu şartların bulunması lazımdır:
a)  İmametle ilgili hükümlerde ictihad derecesine ulaşmış olmalıdırlar.
b) Adalet şartına ve şahidlerde bulunması gereken diğer şartlara sahip olmaları gerekir. Ehl'i hal ve'1-akd'de bu şartlar mevcud değilse, onların
biati geçerli olmaz ve dolaysız imamet akdi olunmaz.
3.  Ehl'i hal ve'1-akd'in biat ettiği kişi, açıkça veya kinaye yoluyla halifeliği kabul ettiğini söylemelidir. Biat edilen kişi halifeliği kabul etmezse, bu
hususta zorlanamaz. Çünkü halifelik cebr ve zorlama ile değil, rıza olur.
 
Biatin Sonuçları:
 
İmamet şartlarına sahip olan bir kişi biat veya veliahd tayin edilmek veya kuvvet yoluyla halife olursa, müslümanlarm işlerini idare etme
hususunda onların velisi olur ve şu vazifeler kendisine vacib olur.
a. Halife olduğunu halka ilan etmelidir. Ümmet toptan imametin ona verildiğini bilmeli, ismini ve kendisini tanımasa da vasıflarını ve
meziyetlerini bilmelidir.
b. Şu hususlara riayet edip şu vazifeleri yerine getirmesi gerekir.
1) Yani şüpheye düşen veya bid'ata koyulan kişilere doğru yolu delilleriyle beraber açıklayıp izah etmeli ve gereken hadler ve cezalarla onlan
muakabe etmelidir.
2) Mali medeni, ahval-i şahsiyye, cinayetler ve diğer meselelerle ilgili ilahi hükmleri infaz etmelidir.
3) İslam beldelerinde emniyet ve asayişi sağlamalı islam'ı yaymaya çalışmalı ve müslümanlarm iktisadı, içtimai ve kültürel maslahatlarını
gözetmelidir.



4)  İslam devletinin sınırlannı sağlamlaştırmak orada düşman saldı-nsını durduracak kadar kuvvet hazırlamalıdır. Sınırlan takviye etmek için
gereken her şeyi yapmalıdır.
5) Dünyanın her tarafındaki insanları islam'a davet etmelidir. İslam davetinin önüne çıkan tüm engelleri yıkmak için etmelidir. Halife, yerine
getirmek ve tahkik etmek için uygun olan her şeyi yapmalıdır. Her yolu deneyebilir. Mesela gerekli ve uygun görürse vezirler, valiler, kadılar tayin
edebilir ya da azl edebilir. Zira tüm bu konulardaki kararlan belirleyicidir. Tüm müslümanlar masiyet olmayan her hususta onun emrine uymak ve
ona itaat etmek zorundadır.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Rasulullah'a ve sizden olan idarecilere itaat edin. 
[209]

Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur:
Müslüman olan kişiye, hoşlandığı ve hoşlanmadığı hususlarda (amirlerini) dinlemek ve itaat etmek vacibdir. Ancak masiyet ile emr edilmesi hali

müstesnadır. Masiyet ile emr olunursa onları dinlemek ve itaat etmek yoktur.
[210]

İmam Nevevi şöyle diyor: "Alimler, masiyet olmayan emirlerde imama itaat etmenin ve masiyet olan hususlarda da imama itaat etmemenin farz
olduğunda ittifak etmişlerdir. Masiyet hususunda olmamak şartıyla adil de olsa zalim de olsa, imama itaat etmek vacibdir. İmam, bir masiyeti emir
ederse, bu hususta ona itaat etmek haramdır ve nerede olursa olsun hakkı açıkça söylemek vaciptir. Fakat imamı halifelik makamından indirmek
veya onunla savaşmak niyetiyle onun emrinden çıkmak, müslüman-lann ittifakıyla caiz değildir. Çünkü burada müslümanlann birlik ve
beraberliğinin bozulup parçalanması bahis mevzudur. İmamın fiilen masiyet işlemesi de masiyeti emretmesi gibidir. Fiilen masiyet işleyen imama
karşı müslümanlann yapması gereken şey, onun emrinden çıkmak, onunla savaşmak değil, ona hakkı beyan etmek, onu bu hususta protesto
etmektir. Ancak bu durum imamın küfre girmemesi veya küfrü emretmemesi halinde geçerlidir. Eğer imam kafir olursa. İmameti ilga olur.
Müslümanlann biatları düşmüş olur. Bunun izahatı İmamın azli bahsinde gelecektir. Şu-ra'nın hükmü ve hangi meselelerde meşru olduğu, şura ve
meşveret, hakikate vasü olmak ve müşkülleri çözmek için başkalannm fikir ve düşüncelerine baş vurmak demektir.
Şura'nın islami hükümleri iki kısma ayrılır:
1.  Bazı hükümler Kur'an ve sünnet'in açık nassalanna veya icmaya dayanır ki bu hükümler hakkında istişare etmek söz konusu değildir. Zira anne
kadar yetkili olursa olsun, ne kadar alim olursa olsun hiçbir kimse bu hükümleri kaldırma veya değiştirme veya tadil etme yetkisine sahip değildir.
İdarecinin burada, yani Kur'an ve sünnet'in açık nasslanna veya ic-ma'ya dayanan bu hükümler hususunda yapması gereken şey onlan korumak ve
onlara uymaktır.
2. Bunlar bir takım içtihadı hükümlerdir ki kendi aralarında iki gruba ayrılar: Birinci grup Allah'ın ilminde takrir bulan hükümlerdir. Kur'an veya
sünnet veya icma veya kıyas'm teşri delilleri bu hükümleri zimmen kapsamaktadır. Bu hükümleri Kur'anın veya sünnetin veya icmanm veya kıyasın
delililerinden çıkarmak için araştırmaya, cehd ve gayret göstermeye ihtiyaç vardır. İşte bu hükümler Allah Teala'dan cümleten ve tafsilen tebliği
hükmlerdir. Bunlar hususunda karar vermek -idareci olsun veya olmasın müctehidlerin yetkisi dahilindedir. İkinci grup: Bunlar, Allah Te-ala'nın
külli olarak inzal ettiği hükümlerdir ki bu hükümlerin tafsilatı, müslümanlann maslahatlanna uygun olarak nasıl tatbik edileceği, müslümanlann
gelişen konum ve durumlanmn ve yapmayı gerektirdiği, bütün bunlar Müslüman hakim'in basiretiyle ne müslümanlann hizmetindeki ih-lası
vasıtasıyla görüp takdir ettiği yolla ortaya konur. İşte bunlara imamet hükümleri veya şer'İ siyasetin hükümleri. Bu hükümlerde ancak mücte-hid
olan imam karar verebilir. Bu bahsin başında bu hükümlerle ilgili misalleri zikretmiştik. İkinci kısımda her iki gruba dahil olan meselelerde
(hükümlerde) istişare gerekir. Yani imamın bu hükümlerde karar vermesi, ancak salih müçtehitlerin bir kısmıyla istişare ettikten sonra caiz olur.
Zira Allah Teala Hz. Peygamber'e şöyle emretmektedir:

"İş hususunda onlarla istişare et. 
[211]

 Yine Allah Teala, Müslümanlan meth ederken şöyle buyurmaktadır. İşleri kendi aralarında istişare iledir.
Ayrıca Hz. Peygamber'i nass bulunmayan hususlarda ashab-i kiram ile istişare etmiştir. Buna delildir. Mesela Hz. Peygamber Bedir, Uhud ve
Hendek savaşlannda ve Bedir savaşında alman esirler hususunda ashab-ı kiram ile istişare etmiştir. Bunun pek çok misali vardır. Birinci kısma dahil
olan hükümlerde istişare yapılmayacağına şu ayet-i kerime delalet etmekteydi.
Allah ve Rasulü bir işe hüküm verdikleri zaman mü'min erkeklere mü'min kadınlara kendi işlerinden dolayı Allah'ın ve Peygam-ber'in hükmüne

aykırı olanı seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Re-sülü'ne isyan ederse, şüphesiz o apaçık bir sapıklıkla yollunu sapıtmıştır. 
[212]

Hz. Peygamber de bu tür hükümler hususunda hiçbir kimseyle istişare etmemiş, o hükümlere uyma hususunda hem kendini hem de saha-bileri
mecbur tutmuştur. Şunu da belirtelim ki istişare meclisinden çıkan ortak karara veya çoğunluğun kararma imamın demokratik sistemlerde olduğu
gibi uyma mecburiyeti yoktur. İmama vacib olan ehl-i ilim ve ehl-i basiretin görüşüne başvurmak, onların fikirlerini dinleyip incelemek, doğru
olduğuna ikna olursa ona uymaktır. Beşeri sistemlerdeki meclis ile şura arasındaki farkı kısaca şöyle beyan edebiliriz. Beşeri sistemlerde meclis
kanun koyucudur ve çoğunluğun karan bağlıdır. İslam şeriatında ise şura, kanun koyucu değil, Allah'ın hükmünü araştırıcıdır. Bu nedenle de
burada azlık ile çokluk eşittir. Zira bazen onların içinden bir kişi Allah'ın hükmüne muttali olabilir. Bu bakımdan hak. hangisinin dilinde meydana
gelirse ona tabii olmak, lazım gelir. İmamın onlara üstünlüğüne gelince o-nun üstünlüğü, İnsanları Allah'ın hükmüne götüren basiretinin çokluğu ile
sabit olmuş. Bu yüzden kendisine biat edilmiş ve halife seçilmiştir. İmamın, şura üyelerinin görüşlerinden birini seçmesi, o görüşün diğerlerinden
üstün olduğuna delalet eder. Bu nedenle bütün müslümanların ona tabi olması ve onun hükmü altında bir araya gelmeleri vaciptir.
İmam ve Ümmet arasındaki alakayı ortaya koyan esaslar: İmam-imametin hükümlerini ve şartlarını belirtmiştik. Allah'ın hükümlerini korumak
hususunda değiştirilmesine mani olur. Onların tatbik edilip edilmediğini kontrol eder. Bu hükümlerin doğru bir şekilde tatbik edilmesinin, emniyet
ve sükunet için tek garanti olduğunda Ümmmetin hayr ve saadetinin buna bağlı olduğunda hiç şüphe yoktur. İşte bunun için:
1) İmam kendiliğinden herhangi bir kanun koyamaz. Çünkü kanun koyma yetkisi, Allah'a mahsustur. Hatta peygamber bile kanun koyucu değil,
Allah'ın kanunlarına uyucu ve onlan tebliğ edicidir. Ancak şu var ki Peygamber bir konuda içtihad edip hüküm verdiğinde, o hükmün tatbikatının
ve meşruiyetinin vahiy yoluyla Allah'ın takririne bağlı olduğu kabul edilir.
2) İmam. İmam olması dolayısıyla herhangi bir imtiyaza sahip değildir. Şer'i hükümler karşısında imamın, diğer insanlara hiçbir üstünlüğü yoktur.
Mesela her hangi bir meselede imamın şahidliği-başka bir kişinin şahitliğinden üstün değildir. İmam, aynı anda hem hakim, hem de şahit olamaz.



İmam hakim olduğunda şahitliği söz konusu olamaz. Şahit olduğunda da hakimliği söz konusu olmaz. Hakim olduğunda, şahitlerin şahitliğiyle
hüküm verir ve sadece şahit olabilir. Hakimlik sıfatı-şahit olduğu esnada kalkar. İmam, tıpkı diğer insanlar gibi kadı huzuruna şahid olarak çıkar.
Şahit olarak çıktığında o kadı'yı kendine naib kılmış olur. Bir kişi Hz. Ömer'e davasını arz ederek 'şu adam bana zulm etti' dedi ve adamın yaptığı
zulmü anlattıktan sonra 'Ey müminlerin emin! Sen bunu herkesten daha iyi biliyorsun' dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle dedi: 'Dilersen
aranızda hükm edeyim, dilersen de hükm vermeyip sana şahitlik yapayım' İmam (halife), kendisini her hangi bir hadden, kısastan veya tazir
cezasından kurtaramaz. Yani imam da diğer insanlar gibi işlediği bir suçtan ötürü cezalandmlır. İmam'a yerine getirmekte olduğu önemli görevler
nedeniyle şura meclisi tarafından örfe göre ve meşru ve şerefli bir hayatın gerektirdiği miktarda bir maaş takdir edilir.
1. İmam, halk arasında Peygamber'in veya Peygamberden sonra gelen halifenin halifesidir. Ancak bir fark vardır ki o da Hz. Peygamber'in vahiy
alması ve içtihadının vahyin tasdikiyle şer'i hüküm olması veya redde-dilmesidir. Halifeye gelince, onun Allah'ın kitabına, Hz.Peygamber'in
sünnetine ve müslümanlann icmaina dayanması gerekir. Bunlann dışında bir de ictihad edebilir. Ancak bu içtihadın kur'an ve sünnetin umumi
delaletiyle olması gerekir.
2. İmam, Müslümanlann-insanlann birbirleri üzerindeki velayetini kabul etmeyen, umumi işlerinde onların velisidir. Bu yüzden imamın
müslümanlann umumi işlerindeki tasarrufu, maslahatla kayıtlıdır. Yani şer'an geçerli olması için maslahata uygun olması gerekir. Müslümanlann
imama itaati, Allah'ın hükümleri diye tabir edilen maslahatın sınırlan dahilinde söz konusudur. Yoksa imam, imameti vasıtasıyla insanlardan
menfaat temin etmek için müslümanlann başına geçmiş değildir. Bilakis o, umumi maslahatlann hayata geçirilmesi ve umumi maslahatlarla
fertlerin maslahatlannm arasını birleştirmek için çalışma imkanına kavuşturulmuştur.
3. İmam derece bakımından kendisinden sonra gelen idarecileri vezirleri, kadılan, onlara tevdi edilmiş olan ümmetin değişik hizmetleri konusunda
kontrol eden kimsedir. O devlet görevlilerinden kaynaklanan herhangi bir şikayet ve haksızlık hususunda ümmetin tek merciidir. İşleri başkalarına
havale edip onları kendi hallerine terk edemez ve onlan şahsi çıkarlanyla baş başa bırakamaz. Şu halde imam, ümmetin ve devletin idaresini ve
koruyuculuğunu yapmak için işleri bizzat takip etmeli, lezzet ve ibadetlerle meşgul olup tayin ettiği kişilere güvenmemelidir. Çünkü emin sayılan
kişi çoğu kez ihanet eder. Nasihat eden kişi çoğu kez aldatır.
4. Bütün bunlara binaen imam ile ümmetin alakası, hizmet eden ile kendisine hizmet edilen efendinin alakası gibidir. Merhametli bir aile reisinin,
aile fertleri ile olan alakası gibidir. İmam emniyet ve güveni bütün ülkeye yaymak hususunda her türlü çabayı sarf etmeli, bunu da güç kulla narak,
zorlayarak değil, şefkat ve merhametle yapmalıdır.
 
İmamın Azledilme Sebepleri:
 
İmam, şu sebeplerden biri mevcut olduğunda azl edilir:
1. Kafir olması, bu kafirlik ister açık bir söz veya fiille olsun, isterse de küfrü iltizam eden bir sözle olsun hüküm değişmez. İmam, herhangi bir
şekilde kafir olduğunda imameti iptal olunur. Ümmet onun biatından çıkar. Ümmetin isyan edip onu imametten azl etmesi farzdır. Eğer imam fasık
olursa, bu fasıkhk gerek mahzurlu şeyleri irtikab etmek suretiyle, gerekse kişiyi kafir yapmayan bir takım bid'adlan işlemek suretiyle olsun bu,
imamın kafir olmasını gerektirmez ve dolayısıyla da azl edilmesi söz konusu değildir. Velhasıl Ehl-i sünnet alimleri, imamın (sultanın) fasık olması
nedeniyle azl edilmeyeceği hususunda icma etmişlerdir. Zira imamın azlinden Ötürü meydana gelen Fitne, imam fasık olduğu halde imamet
makamında kalmasının zararından daha fazladır. Fasık bir kişinin imam seçilemeyeceğini daha önce söylemiştik. Ancak kişi İmam seçildikten
sonra fasık olursa bu fasıklık imamın azl edilmesini gerektirmez. Her ne kadar fasık haram olsa da yine de imamın azline sebep olmaz.
2. Vücudunun azalarında veya duyu organlarında imamet görevini yerine getirmesine mani olacak derecede bir eksikliğin kusurun meydana
gelmesi. Mesela imamın gözü kör olursa veya kulağı sağır olursa veya ayağı koparsa imamet görevinden azl edilir. Eğer imamın vücudunda veya
duyu organlarında meydana gelen özür, imamet görevini yürütmesine mani değilse, imamın azl edilmesi vacib olmaz. Delilik veya baygınlığa
maruz kalmak imamet görevini yürütmeye mani olacak derecede olursa ve sürekli olmasa bile imamını azl edilmesini gerektirir.
3. Tasarruf ehliyetini ve imkanını kayb etmesi bu da iki şekilde meydana gelir.
a) Hacr: İmamın yakınlarından biri, ona musallat olup emirlerini infaz etmek imkanını elinden alsa, bu hacr onun azl edilmesine neden olmaz.
İmametinin devam etmesine zarar getirmez. Musallat olan kişinin hüküm ve siyasetine bakılır. Eğer hüküm ve siyaset dini hükümlere uygun ve
adaletin gerektiği şekilde ise, asli imamın imamet hükmü devam etmekle beraber onun imamet üzerinde durması vaciptir. Eğer bu şekilde
yürütmesine engel olursa, onun orada durması caiz değildir. Bütün müs-lümanların ellerinden geleni yaparak ona karşı çıkmaları ve tagallübü
ortadan kaldırmaları vacibdir.
b) Kahr: Kahrdan maksad, imamın düşman eline esir düşmesi ve onu kurtarma yolunun bulunmamasıdır. İmam düşman eline esir düşerse ve onu
kurtarma imkanı da varsa, bütün müslümanların her yolu deneyerek onu kurtarmaya çalışmaları vacibdir. İmamın kurtarma ümidi bulundukça,
onun kurtulacağından ümit kesilmedikçe, onun imameti hükmen devam ediyor sayılır. Fakat her yol denendikten sonra imamın kurtuluşundan ümit
kesildikten sonra onun imameti ilga olur. Bu durumda ehl'i-hal ve'l-akd hemen bir imam seçmek zorundadır. İkinci imam seçildikten sonra birinci
imam esirlikten kurtulursa, artık imamet görevi ona verilmez. İkinci imama biat edilmez. Birinci imam, yeni bir biata ihtiyaç olmadan görevine
devam eder.
4. İmamın kendini azl etmesi: Müslümanlar arasında imamet şartlarına sahib olan biri varsa onun derecesinde olmasa bile onun kendini azletmesi
olur. Ahlak müslümanlar arasında onun yerini dolduracak birisi yoksa, onun istifası kabul edilmez. Çünkü onun azlini gerektirecek şer'i bir sebep
mevcud değildir. Eğer onun azlini gerektirecek şer'i bir sebep olsaydı müslümanlar onu o makamdan kendisi istese istemese de indirirlerdi. Her ne
kadar imamet akdi taraflar arasındaki nzaya dayalı akid ise de rızaya dayalı akidler bazen aniden ortaya çıkan istisnai sebeplerden ötürü cebri
akidlere dönüşür. İmamın kendini azletme durumu yerine geçebilecek biri bulunduğu takdirde farz-ı kifayelerin durumu gibidir. Eğer böyle bir
kirnse yoksa onun bu vazifeyi kabul etmesi farz-ı ayn olur.İmam saydığımız bu dört sebepten biriyle azledildiği zaman bütün müslümanlar onun
taatinden ve biatından çıkmış olurlar. Artık o her hususta müslümanlar-dan herhangi biridir. İmam azli gerektiren bir sebep nedeniyle azledilirse ve
ikinci bir imama biat teslim edilirse azli gerektiren sebep ortadan kalkarsa bu durum onun imamet görevine devam etmesini gerektirmez. Ehl-i hal
ve vel akdin tekrar ona biat etmesi gerekir. Sonuç Bahsettiğimiz Önemli vazifelerin yapılabilmesi için yukarıda belirttiğimiz şekilde bir i-mam



seçmek bütün müslümanlar üzerine bir vecibedir. Eğer müslümanlar Allah in emri olan bu vecibeyi yerine getirmek için çalışmazlarsa büyük
günah yüklenmiş olurlar. Çünkü bir imam seçmek dini içtimai ve siyasi zaruretler açısından vacib olan islami alametlerin en büyüğüdür.Aym
zamanda iki imamın bulunması caiz değildir. Zira imametin en Önemli hedeflerinden biri yeryüzündeki bütün müslümanları bir araya getirip
birleştirmektir. Aynı zamanda birden fazla bir imamın bulunması ise bu hedefe ters düşmektedir. Allah Teala daha iyi bilir.
 

SEKSEN SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

HZ. PEYGAMBERİN DOĞUMU
 
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, 571 yılı nisan ayının 20 sine rastlayan Rebi'ul-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi sabaha karşı Asya
kıtasında dünyanın ortasında. Fil senesinde Mekke'i-Mükerreme'de, Haşi-mi mahallesinde Yusuf konağının ikinci katında dünyaya gelmiştir.
Babası Abdullah, annesi Amine'dir. Doğmadan önce babasını kayb etmiştir. Hz. Peygamber doğduğunda evin için nurla dolmuş annesi hiç doğum
ağnsı hissetmemiştir. Dedesi Abdulmuttalib Peygamberimize Muhammed ismini vermiş adını ne koydun diye soranlara: "Muhammed koydum"
dilerim ki göktekiler ve yerdekiler onu övsün" demiştir. Peygamberimiz adet olduğu üzere küçük yaşta süt annesi Halime'nin yanına gönderilmiş,
orada tam 4 yıl kalmıştır. Bu süre içinde bir ara beyazlara bürünmüş iki (Melek) onu, çocuklann arasından alıp, tenha bir yere götürüp, kalbini
temizleyip, nübüvvet nuruyla doldurmuştur. Hz. Peygamber süt annesine hayatı boyunca büyük saygı göstermiş ve ona her bakımından yardımcı
olmuştur. Peygamberimiz altı yaşlarına geldiğinde annesi Amine onu Medine'deki dayı-lanyla tanıştırmak için ve kocasının kabrini ziyaret etmek
maksadıyla Medine'ye götürmüştür. Mekke'ye dönerken Ebva denilen yerde aniden hastalanmış ve vefat etmiştir. Yetim kalan Hz. Peygamber
bundan sonra bir müddet dedesi Abdulmuttalib'in bilahare de amcası Ebu Talib'in himayesinde bulunmuştur. Rasulullah (S.a.v.) son derece nezih
ve kibardı. Hiçbir şeye bağırıp çağırmazdı. Çarşı ve Pazarda sakindi. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Daima aff eder. Müsamahakar
davranırdı. Hiçbir şeye eliyle vurduğu görülmemiş, sadece cihad esnasında vurmuştur. Hiçbir kadın ve hizmetçiye vurmamış, hiçbir kimseden
intikam aldığı görülmemiştir. Ancak Allah'ın haram kıldığı şeyler müstesna... Allah'ın haram kıldığı şeylerden biri çiğnendi mi! Ona öfkelenir,
adeta aslan kesilirdi. İki şey arasında muhayyer bırakılırsa kolay olanım seçerdi. Halk arasında onlardan biri gibi olur. Ev işlerine bakar, yardım
ederdi. Kendi işini kendi görür. Koyun sağar. Temizlik yapardı. Dilini gerektiğinde kullanırdı. Boş sözlerle meşgul etmezdi. İnsanları birleştirmeye
çalışır. Nefret ettirmezdi. Rasulullah (s.a.v.) kendisini kimseden üstün tutmazdı. Adam oğullarının anne ve baba itibariyle en şereflisi ve en soylusu
olan Peygamberimiz, Abdulmuttali-bin oğlu Abdullah sulbünden dünyaya gelmiştir. Onun soyu: Hz, İsmail'in 12 oğlundan en büyüğü olan Nabit
(Kaydar)'in soyundan gelen Adnan'a dayanır. Enes b. Malikten nakl edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) "Ben Abdullah, Abdulmuttalib
Haşim, Abd'i Menaf, Kusey, Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galib, Fıhr, Malik, Nadr, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İl-yas, Mudar, Nizar, Maad ve Adnan
oğlu Muhammed'in mensup olduğu topluluk ne zaman ikiye ayrılmış ise, Allah, beni muhakkak onların hayırlısı olan tarafında bulundurmuştur.
Ben, cahiliyet ahlaksızlıklarından hiçbir şeye bulaşmaksızın ana ve babandan meydana geldim. Ben, Ademden babama ve Anneme gelinceye
kadar, zinadan değil hep nikah mahsulü olarak meydana geldim. Ben ana ve baba soyu itibariyle en hayırlmızım!" buyurmuştur. Peygamberin
annesi Hz. Amine zühre oğullan kabilesinden Vehb'ın kızıdır. Vehb'in babası Abdi Menaf Avd'i Menafin babası Zühre, Zühre'nin babası da
kilab'dır. Görüldüğü gibi soyu asil ve belli olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in babası ve annesinin soyu Ki-lab'da
birleşmektedir. Rasulullah (s.a.v.) çocukları çok sever, gördüğü yerde onları okşardı. Kudni torunu Hz. Hasan ve Hüseyin'i omzuna alır, dolaştırır,
onlarla şakalaşırdı. Eshabı kiram'dan bir çoğu zaman zaman küçük çocuklarım alıp o'na getirirlerdi. O'da onları sever. Yanında bir şey varsa verir
ve uzun ömürlü iyi insan olmaları için dua ederdi. Bir gün torunu Hasan'ı bağrına basıp öpüyordu. Orada hazır bulunan Habis b. Akra dedi ki:
"Benim on tane çocuğum vardır daha birini alıp Öpmüş değilim!..." Rasulullah (s.a.v.) buna üzüldü ve "Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz."
demiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) dedesi Abdulmuttalib vefat edince sekiz yaşında iken amcası Ebu Talib'in evinde büyümeye başladı. Ebu Talip
ona elinden geldiği kadar öksüzlüğünü hissettirmemeye çalışıyordu. Yatarken bile onu yanından ayırmaz. Bir yere gittiğinde onu birlikte
götürürdü. Ebu Talip ticaretle meşgul idi. Sene de bir defa yazın Suriye'ye yaptığı bir seferinde yanında onu da götürmüştü. Peygamberimiz henüz
12. yaşında idi. Kafile otuz gün süren yolculuktan sonra Şam'a varmıştı. Şam'ın cünübünde Havran bölgesinde bir Hıristiyan manastırı vardı. Orada
Bahire Peygamberi görünce, simasından onun son peygamber olacağını sezdi. O'na -Sana bir şeyler soracağım. Lat ve Uzza hakkı için doğru söyle!
Dedi: Hz. Muhammed (s.a.v.) de: -Lat ve uzza'ya yemin verme. Zira Benim bu dünyada en nefret ettiğim şeyler putlardır. Dedi ve Allah adına
yemin verdi. Bahire bütün sorularına cevap alınca artık hiçbir şüphesi kalmamıştı. Ebu Talib'e bu kimdir? Dedi. Ebu Talib: Bana Ebu Talib derler,
bu da oğlumdur. Dedi. Bahire hayır bu çocuk yetim olmalıdır dedi. Ebu Talib -evet o yetimdir. Kardeşimin oğludur, dedi. Bunun üzerine Bahira
Ebu Talibe bu çocuk Hatemül enbiya'dır. Şam da bu çocuğa kötülük yapabilirler. Onu tanıyan olabilir, dedi. Ebu Talib bunun üzerine o'nu Şam'a
götür-meyip işlerini hemen halletti ve Mekke'ye geri döndü. Ahlakı Rasulullah (s.a.v.) son derece Fesih söz söyler. Gayet açık ve külfetsiz konuşur.
Mü-hüm bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın diye onu üç kere tekrar ederdi. İstenirse kelimeler birer birer sayılabilirdi. Herkesin aklına ve
idrakına göre söz söyler, dinleyenin idraki karışmazdı. Az kelime ile çok şeyler anlatırdı. Her işi ve her sözü doğru idi. Bir toplulukta konuşurken
ayrı ayrı herkesin yüzüne bakar, herkese iltifat eder, tek tek her kesin nasibini verirdi. Öyle ki, huzurunda bulunanların hepsi Rasulullah (s.a.v.)'ın
en çok kendisini sevdiği kanaatine verirsi. Simasmdaki mehabbet herkes üzerinde büyük bir tesir yapardı. Görenler o cazibe karşısında
büyülenirlerdi. İlk görüşlerinde o vakar ve heybet karşısında titreyenler, daha sonra derin bir muhabbet duyarlar ve yanından ayrılmak istemezlerdi.
Lüzumsuz yere konuşmaz, söze lüzum görmedikçe sükut eder. Konuştuğu zaman da sözün en güzelini söylerdi. Münakaşadan son derece çekinir,
yüksek sesle konuşmaz, kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmaz, kimseyi tenkid etmez, azarlamaz, hakarette bulunmaz, onu bunu ayıplamaz,
gizli hallerini araştırmaz, kötülemez, kötü söz söylemezdi. Kimseye küsmez, insanların birbirlerine küsmelerini de istemez, dargınları banştınrdı.
Başkalarının sözlerini dikkatle dinler, kimsenin sözünü kesmez, suçluyu utandırmazdı. Gönül yapmaya, hatırları hoş etmeye çok düşkündü. Bir
kimseye danlırsa Kur'an danldığı için darılır, beğense Kur'an beğendiği için beğenirdi. Bir şeyden hoşlanmazsa hoşnutsuzluğu yüzlerinde görülüp
bilinirdi. Herkes gülerken o tebessüm ederdi. Daima güler yüzlü idi. Ağladığı zaman sadece mübarek gözlerinden yaşlar dökülürdü. Peygamberimiz
ahlak yönünden insanların en üstünüydü. Peygamberimizin ahlak anlayışı ve yaşayışı Hz. Aişe'ye sorulunca: "Siz Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz?

O'nun ahlakı Kur'an'dan ibarettir" 
[213]

 diye cevap vermiştir. Rasulullah'm sadece sözleriyle değil, yaşayışı ve davranışlarıyla da örnek olduğuna



yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim şöyle beyan etmektedir:

"Sizin için Allah Rasûlünde en güzel örnek vardır. 
[214]

 Peygamberimiz (s.a.v.) bütün insanlara büyük değer verir. Hür ve köle kim olursa olsun
herkesin davetine icabet eder. İnsanlar arasında ayrım yapmazdı. Hiç kimse ile alay etmez ve kimsenin dedikodusunu yapmaz. Suçlarını aff eder.
Nazik tabiatlı, güller yüzlü, ince ve hassas ruhlu i-di katı yürekli, sert ve kırıcı değildi. Ağzından sert ve kaba hiç söz çıkmazdı, karşılaştığı
kimselere selam verir. Ellerini sıkar, hal ve hatırını sorardı. Haya "edeb, sabır" cesaret ve şecaat örneği idi. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu konuda:

"Allah'ın rahmeti eseri olarak, sen onlara yumuşak davrandm. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi: 
[215]

buyurulmaktadır. Yüce Rabbinizden, o'nun ahlakı ile ah-laklanmayı hepimize nasip etmesini niyaz ediyoruz. Hz. Muhammed (s.a.vj'in Allah'ın kulu
ve son elçisi olduğu mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. İnsanlığı İki cihan saadetine ulaştıracak tek önder ve örnek olarak
gönderilmiştir. Müslüman olabilmemiz için, Hz. Muham-med'e o'nun tebliğ ettiği islam Dini'nin bütün esaslarına inanmak zorundayız.
Peygamberimize karşı görevlerimiz şunlardır:
1. Onun son ve cihanşümul bir peygamber olduğuna inanmak.
2. Peygamber (s.a.v.)'e itaat ederek Allah'ın rızasını kazanmak.
3. Onun sünnetine uymak. Güzel ahlakını kendimize Örnek edinmek.
4. Peygamberin adı zikredildiği zaman, selatu-selamda bulunmak ve O'nu her şeyden çok sevmek, dinimize göre, bütün sevgilerin üstünde, Allah
ve Rasûlü'nün sevgisi vardır. Sevgi dediğimizde, ilk defa aklımıza Allah ve Peygamber sevgisi gelmelidir. Peygamberimize karşı görevlerimiz
hakkında, bazı ayetlerin mealleri şöyledir:

O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız, sizin için de çok büyük bir ecir vardır. 
[216]

Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Zira Allah'ın azabı çetindir.
[217]

Hz. Peygamberin endamı gayet latif, her uzvu tam mütenasib uzuna yakın orta boylu mütadil ve biçimi gayet bir şekilde idi. Bununla beraber
yanında bulunanlardan daima uzun görünürdü. Mübarek tenleri beyaz da değil esmerde değil, hafif pembe ile kanşık nurani ve berrak bir
beyazlıktaydı. Yüzünde nur parıl parıl parlardı. Batırandaki nur cisminde parlıyor ve nurlu cisminin gölgesi bile yerde görünmüyordu. Ömründe
hiç esmedi. Bir yere giderken acelesiz ve gayet telaşsız ve gayet temkinlidir. Sağ, sola, bakmazdı. Pek vakarlı olan yürüyüşü sanki yüksekçe bir
yerden aşağıya doğru iniyormuş gibi süratlice idi. Normal bir yürüyüşle yürür gibi görünmesine rağmen yanında gidenler hızla yürüdükleri halde
geri kalırlar ve ona yetişmezlerdi. Gözleri kimsenin göremeyeceği mesafeden görür. Kulakları çok uzaklardan ses alırdı. Öndekileri nasıl görürse,
arkadakileri de onun gibi görür. Işıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Saçını ve sakalını her vakit tarar ve güzel kokular sürünürdü. Sakal-ı
şerifleri sıkça i-di ve bir tutam boyunca bulunurdu. Ahirete İrtihalleri sırasında başı ile sakalının beyazlan henüz yirmi kadar bile değildi. Bazen
güzel koku sürünürse de teninde ve terinde pek güzel fıtri bir koku mevcuttu. Mübarek eli bir çocuğun başını okşasa, o çocuk başka çocuklar
arasında belli olurdu. Geçtiği yollar misk gibi kokularla dolar. Geleceği derhal belli olurdu. Onu kimseler tarif edemezdi. O nurun yüksek vasıflarını
görüp anlatmak isteyenler, onun bir benzerlerinin ondan evvel ne de ondan sonra görmediklerini bilemediklerini itiraf ederlerdi. Bütün güzellikleri
açıkta olmuş olsaydı. Ashab-ı Kiram (r. anhum)ın ona bakmaya gücü yetmezdi. Alnı açık ve geniş kaşları hilal biçiminde, fakat çatık değildi.
Gözleri kara, kirpikleri siyah ve uzundu. Terlediği zaman mübarek yüzünden inci gibi dökülen teri gül gibi kokardı. Çekme burunlu, boynu uzunca
idi. Dişleri ince daneleri gibi düzgün ve parlaktı, konuşurken ön dişleri parlardı. Omuzlarının arası geniş, pazulan ve baldırları kaim, bilekleri ve
kollan uzunca elleri ve parmaklan kalınca idi. Göğüsleri geniş olup, şişman olmadığından kannlan ve göğüsleri bir hizada idi. İki omuzu arasında
güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızı renkte ve yumru şeklinde peygamberlik mührü vardı. O-nun simasmdaki mahabbet ve güzellik, gören
herkesi etkilerdi. O, insanların en güzelli ve en nurlu olanıydı. Onu anlatanlar "Ayın on dördü, gibi güzeldi" demektedirler. Onu suret ve suretine
ait bir tarif ve tavsif, insan gönlünün ona bağlamasına, onun hayalinin gözümüzde canlanmasına vesile olur."
Gel ey hakkı. Unut halkı, Habib-i hakk'tan al hulku ki hakktan hüsn-i hulk almıştı. Meccan ol kerem kanı, Revze-i mütahharaya karşı Medine'i-
Münevver'de 2002 2.4.'te kitabetini yazmıştır.
 
Rasulullah Efendimizin Son Anları Ve İrtihali:
 
Peygamberimiz Veda Haccı'ından bir süre sonra hastalandı. Hicretin on birinci yılı sefer ayının son günleri idi. O, görevinin sona erdiğini
anlamıştı. Miladi tarihle 632 yılının 8 Haziran Pazartesi gününe tesadüf eden Rebiul evvel ayının 12'ünde sıcak bir gün... Medine semalan saf ve
berrak.. Seher vaktinin tatiı havası esiyordu. İnsan ve cinin Peygamberi, Re-sül-i Zişan (s.a.v.) Efendimiz, hastalığının hafiflediğini hissetti. Sabah
namazında mescide çıktı yar-ı Gar (mağara arkadaşı)'ı Hz. Bekir (r.a.)'in arkasında cemaat oldu. Oturduğu yerde ona uyarak namazını kıldı. Sonra
ashabına dönerek şu nasihatlerde bulundu: "Ben, Kur'an'ın helal kıldığını helal kıldım, haram kıldığını da haram kıldım, sizden evvel ki milletler
Peygamberlerinin ve evliyanın mezarlannı birer ibadetgah edinmişlerdi. Sizi böyle bir şey yapmaktan men, ederim. Ashab-ı Kiram Rasulullah
{s.a.v.)'ın hastalığının hafiflemesine çok sevindiler. Hatta Hz. Ebu Bekir Sıddık (r.a.) Medine kenannda, Sunh'daki gitmek için müsaade bile aldı.
Fakat bu hal, ölümün hemen öncesinde gelen bir hafiflik idi. Hane-i saadetlerine dönünce, dermansızlığı daha çok hissetti. Öğleye doğru idi ki
nefesi ağırlaşmıştı. Son dakikalar yaklaşıyordu. Mübarek dilleri, gönülleri, sair letaifi şüphesiz ki zikrullah ilke meşguldü. Bir ara "yarab, ölüm
şiddetine karşı bana kolaylık ver. Ruhumu tatlılıkla al" cümleleri döküldü Fem-i saadetlerinden, mübarek başlan, Aişe (r.anlıa) validemizin
kucağında, göğsüne dayalı idi. Nefesi darlaşıyor. Ağır soluyordu. Bu son dakikalarında bile irşad vazifesine devam ediyor ve etrafındakilere şöyle
buyuruyordu: "Namazınız ve elinizde bulunan köleler hakkında dikkatli olun." Yanında bir kaba soğuk su koymuşlardı, elini suya batıyor, yüzünü
ıslatıyordu. Hava sıcaktı, Haziran ayının hareketli günlerinden biri idi. Dünyaya teşriflerinde olduğu gibi, yine saf ve berraktı. Bir ara kendine
geldi. Gözlerini tavana dikti. Elini kaldırdı. Parmağıyla semaya işaret ederek "Allahümme Fi'r-Refikı'1-a'la" dedi. Bundan sonra "Ruhu kabz
edilmeden önceher peygamber mutlaka cennetteki makamını görür. Sonra yaşamaya devam veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer
bırakılır" hadis'i şerifleri ica-bmca makamını görüp, ahireti tercih ettikleri anlaşıyordu. Nitekim bu ilticalarından sonra mübarek elleri yana düştü.
Artık ne bir ses ne de bir nefes... Mübarek ruhları A'la-yi illiyyine Alem-i Akdese Haziretul-Kuds'e uçmuştu. Etrafındakiler de derin bir şişkinlik



ve hayret içinde mebhüt bir halde kaldılar. Bunu Beytullaha karşı: 13. 2.2002. Cuma günü müezzinin durduğu yerine kitabeti olmuştur.
 
Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız Ve Vatan Özlemleri:
 
Vatanı olmayanın yeri, aklı olmayanın da dini yoktur. İşte vatan insan için bu kadar önemlidir. Peygamberimiz (s.a.v.) Hicret amacıyla doğum yeri
olan Mekke'den ayrılırken şu tarihi sözleri söylemekten kendini alamamıştır:

"Ey Mekke! Bütün dünyada en çok sevdiğim yer, senin topraklarındır. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım 
[218]

Görüldüğü gibi Rasulullah'a bile vatandan ayrılmak ağır gelmiştir. Vatan hasreti vatan sevgisi, vatana yardımcı olma duygusu ve misafirperverliği,
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hepsinde mevcuddur. Bey-tüllaha karşı Müezzinin durduğu yerine 17. 2. 2002. de bunun kitabeti olmuştur.
Bazıları çıkıp (namaz 3 vakittir. Hayızlı iken Kur'an okunur, namaz kılınız, oruç tutulur, balık ve tavuktan kurban bayramında kurban olur. Tesettür
yoktur. Gayr-i Müslimlerle Amentü de ittifakımız var) vs. gibi dine imana sığmayan yalanlarla milleti dinsizleştirmeye, bu güzide vatanı parçalayıp
bölmeye ve yıkmaya çalışıyorlar. Din yeni çıkmış gibi insanlara göre değişmiş gibi her gün dinin bir meselesi sorgulanıyor. Mesela içkili namaz
kılınır mı sorusuna herkes bir şey söylüyor. Kimisi ben bu sözü kabul etmiyorum. Kimisi, bence sakıncası yok diyor. Hiç birisi kitaplarda-ki hükmü
bildirmiyor. Halbuki fıkıh kitaplarında, (sarhoş olarak kılman namaz sahih olmaz. Zira sarhoş halinde abdesti yoktur) bu bozuk ve hu-rafat sözler
yalnız Kur'an diyerek, Kur'anı Kerimin açıklaması olan hadis'i şeriflere müracaat etmeyerek, gölge düşürüp Allah'ın Rasûlünü (elçisini) İslamiyet'in
sahibini devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. İslam alimlerini, mezhep imamlarinı kabul etmiyorlar. Bu şekildeki olan sözler yavaş yavaş anarşi ve
fitneyi islam dinine sokarak, milleti parçaladılar. Halki birbirine düşürürler, vehhabiliği kurdular. İbni Sebecileri ve diğer mezhep sizleri destekdiler.
Müslümanları birbirine düşman edip, aralarını açtılar. Kötü din adamlarını avlayıp, gruplar kurdular, her gruba başkalarının batıl, hatta kafir
olduklarım aşıladılar. Din yeni gelmedi. Hem de kamil olarak geldi. Noksan olarak gelmedi, İslamiyet süzme, saf, berrak bir şekilde gelmiştir.
Zamanla din değişmez. Kıyamete kadar bu islam dini devam eder. Zamanla değişen adetlerdir. Tib, teknik, astronomi ve sair gibi fen bilgileridir.
Fende değişik olur. Din de değişiklik olmaz. Zira din semavi ve ilahi bir kanundur. Bu şekilde devam etmektedir. Bu din de zamanla değişmez. Din
düşmanlarının oyunlarına gelmeydim, tuzaklarına düşmeyelim, sonuç olarak bir insan şehadeti ikrar etmekte islam'a girdikten sonra, müs-lüman
olmasının gereği olarak, İslam'ın bütün hükümlerine bağlanmış olur. Bağlılık ise, kitab ve sünnetle sabit olan, sarih ve mükemmel hükümlerin, adil
ve kutsi olduğuna inanmak, teslim olmak ve gerekleriyle amel etmek demektir. Bu hükümlere karşı herhangi bir müslüman için, reddetme veya
kabul etme, alma veya terk etme şeklinde hiçbir muhayyerlik hakkı yoktur. Aksine onlara, razı olmuş bir müslüman olarak boyun eğmesi, helalini
helal ve haramını haram bilmesi vacib olanların vücubu-na, mubah olanların da mubahlığına itikad etmesi gerekir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Allah ve Rasulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir erkek ve mü'min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a

ve Rasûlüne isyan ederse. Artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. 
[219]

Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mü'min olanların sözü sadece "işittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte felaha

kavuşanlar bunlardır.
[220]

Hayır öyle değil: Rabbine and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme içlerinde hiç bir sıkıntı

duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. 
[221]

Burada bilmemiz gereken önemli hususlardan biri de şudur: Şüphesiz İslam'ın hükümlerinden kafi olarak sabit olup yakını ahkamdan olan
teşriattan vacibler, haramlar, cezalar (ukubet) ve diğer bir çok konu ile ilgili hükümler vardır ki, bunların Allah'ın (c.c.) dininden ve şeriatından
olduğu hakkında hiçbir şek ve şüphe ihtimali söz konusu değildir, tslam alimleri bunlara "dinen zaruri olduğu bilinenler" ismini takmışlardır. İsla-
mın rükünlerinden olan namazın, zekatın ve diğer rükünlerin farziyeti, ke-bairden olan katil, zina faiz yemek, içki içmek ve diğer büyük günahlar ve
evlilik, talak, miras, hudud, kısas ve bunlara benzer konularla ilgili hükümlerdir. İşte kim bu saydığımız "dinden zaruri olarak bilinen"
hükümlerden birisini inkar ederse veya istihfaf ederse ve alaya alırsa, hiç şüphesiz açık bir küfür ile kafir olur ve onun İslam'dan çıkan bir mürtet
olduğuna hükmedilir. Zira bu hükümler sarih olan ayetlerle ve sahih olan hadislerle sabittir ve ümmetin nesilleri peyder pey bu hükümler üzerinde
icma etmiştir. Bu sebeplerle kim bunları tekzib ederse, şüphesiz Kur'an ve sünnet nasslarını tekzib etmiş olur. Bunu inkar etmekle kesinlikle islam
dininden çıkmış olur. Hatta ve hattaki bu konu Kur'anda yoktur, dese fakat o konu tevatürle Rasûlü Ekrem (s.a.v.)'in sünnetinde varsa bu sünnete
it-tikad etmeyerek söylemezse yine mürtet olur. Onun üzerine cenaze namazını da kılmak caiz değildir. Zira Rasûlü Ekreminden emir alması ve
kendisine itaat etmesi kesinlik lazım ve elzemdir.
Bunu bir parçasını Medine'i Münevvere'de ravzai mutehhareye karşı yazmışım 4.2. 2001. bir parçasını da Arafat da yazmışım 18.2.2001.
Bir parçasmnı da mescidi Hife'ye karşı Mina'da yazmışım 19.2.2001.
Zamanın kıymetini bilmek: Zaman su gibi, akıp gidiyor. Güneşi ayı yerinde tutamıyoruz. Takvim yaprakları bir bir uçuyor. Boş vakit, insanların
kadirini bilemeyip aldandığı iki büyük nimetten biri... Hasan'ı Besri (k.s.) "Ey adem oğlu! Sen gülersin; halbuki bir gün geçince bir parçan da
gidiyor" diyor. Selef alimleri yemek yedikleri vaktin boşa geçmesine üzülürlerdi. İbnü Sukeyne evinden sadece cumaları ve cenaze namazlan için
çıkardı. İmam cüveyni Hazretleri gezintiye çıktığında bile ilmi müzakere ve mütalaada bulunurdu. Gece veya gündüz ne zaman uykusu gelirse, o
zaman uyurdu. Karnı acıkmadan yemezdi. Gezip dinlenmesi de ilim adınay-dı. Yatıp uzanırken tefekkür ederdi. Yolda müzakere ve mutala
edenlerden olan Ebu Bekir bin El-Hayyat Hazretlerinin bazen çukura düştüğü rivayet edilir. Maruf-i Kerhi (k.s.) yanına ziyaret için gelip de uzun
müddet kalanlara şöyle demekten bir an geri durmuyor. Siz ne zaman kalacaksınız? "Bu arada Alimlerin zaman israfına karşı olan bu denli
müsamahasız oluşlarını normal karşılamak gerektiğini ifade etmekte fayda mülahaza ediyoruz. Zira onlar böyle olmasalardı.
Bugün elimizdeki bu dev eserler nasıl vücud bulup bize ulaşacaktı. Ben bunu 3.2.2002. Ravza'i Mutahharaya karşı Medine'i-Münevvere d e yazdım.
On iki imam ve Ehl'i-Beyt: On iki imamın, islam kültüründe önemli bir yeri vardır: On iki imam tabiri, ilki Hz. Ali ve onun soyundan gelen
Muhammed b. Hasan el-Mehdi ile nihayete eren imamlar hakkında kullanılmaktadır.



Bunların isimleri şöyledir:
1. İmam Hz. Ali (r.a.).
2. Hz. Hasan.
3. Hz. Hüseyin.
4. Ali Zeynel-Abidin b. El-Hüseyin.
5. Muhammed Bakir.
6. İmam Cafer Sadık.
7. Musa Kazını.
8. İmam Ali Rıza.
9. Muhammed b. Ali Rıza El-Cevad.
10. Ali el-Hadi.
11. Hasan el-Askeri.
12. Muhammed b. Hasan el-Mehdi. Bu yüce şahsiyetler, hem alevi, hem de Sünni çevrelerce saygıyla anılır ve hayatlan örnek alınmaya değer
bulunur. Bu saygı ve örnek almanın temelinde de Hz. Ali sevgisi yatmaktadır. "Ev halkı" anlamına gelen "Ehli Beyt" tabiri islami dönemden
itibaren günümüze kadar sadece Hz. Peygamberin ailesi ve soyu manasına gelen bir terim olmuştur. Hz. Peygamberin Ehl-i Beytine kimlerin dahil
olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. Şii alimlerine göre: Ehl'i beyt kapsamına; Hz. Peygamber Hz. Ali, Hz. Fatırna, Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin girer. Ayrıca imam kabul edilen ve yukarıda isimleri geçen diğer dokuz kişi de Ehl'i Beyte dahildir. Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunluğuna
göre ise: Ehl-i Beyt, Hz. Peygamberin hanımları başta olmak üzere bütün çocuklarını, kadm-erkek bütün torunlarını, amcalarını ve onlann
çocuklarıyla torunlarını, hatta bütün akrabalarını yani beni Haşimiyi, kapsamına almaktadır. Ehl-i Beyt sevgisi gerek alevi, gerekse, Sünni olsun
milletimiz fertlerinde, Hz. Peygamber'e muhabbetin bir yansıması olarak yasaya gelmiştir. Yüce Allah'ın bu gençlerimize hak yolunu
aydınlatmasını ve onlan düşüncede ölçüyü kaçırmaktan, kalb kaymasından, kötü amellerden uzaklaştırmasını, yoldan sapmış olanları doğru yola
iletmesini ve hidayette olanların hidayetini artırmasını dilerim. Ben bunu: 19.2.2002 Arafat'ta yazmışım. Dört mezhebe göre islam fıkhı ve
müctehidlerin farklı görüşleri el-hadi hü-ve'l hadi yazan Camisab Özbek Mine'1-kadı, dördüncü ve son cildin sonu bitiyor. Hamd alemlerin rabbi
Allah'a mahsustur. Herkese nasihat edip iyiyi söylemek, kötüden nehy etmek ve şeytanın vesveselerini kalpten çıkarmak, nefsani arzulan yenip
ruhu güzel ahlak ile bezemeye çalışmak ve ibadete meşgul olmak aynı zamanda bunlara Cihad-ı Ekber" denildiği gibi "Manevi Cihad" da denir.
Zira yüce Allah habibi edibine şöyle buyurmaktadır:

Onlarla (Kur'an ile) büyük cihad yap.
[222]

 Peygamberimizin Mekke'de yaptıkları cihad, bu çeşid cihadlardan i-di. Bu cihad müşrikleri
kudurtuyordu. Zira onun geceleri namaz kılışı, Kur'an okuyuşu, çok kimseyi kalbinden yakalayıp İslama çekiyor ve bütün engellere rağmen
İslam'ın yayılışı, putperestleri çileden çıkartıyordu. Bu nedenle bu Ciha'dı Ekber" adını almıştır. Zira bu diğerin temeli olmuştur. Çağımıza göre
cihadların en iyisinden birisi fikri cihaddir. Zira yüce Allah Hazretleri Habibi Edibine şöyle buyurmuşlardır.

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. 
[223]

Cephe savaşında bile savaşa başlamadan önce hak yoluna davet, hakkı telkin etmek lazım ve elzemdir. Hatta bazı bilginlere göre davet şartına
uyulmadan öldürülen kimse için diyet verilmesi lazımdır. Davet sonunda gerçeği kabul edenlerle savaş yapılmaz. İyice bilelim ki islam, gereği gibi
anlaşırsa çok insanın kalbi islam nuruyle aydınlanır. Örneği: Çağımızda Avrupa, islamm hakikatim ve gerçeği bilmiyor, Hıristiyanlık ise insanları
huzurlu etmekte, çok uzaktır. Zira Hıristiyanlık çok tarife uğramış bir dindir. Zira yer yüzünde gerçek ve doğru din kabul edilen islam dininden
başka din yoktur. Bir de islam, fıtri bir dindir. Yani insan yaratılışına uygundur. Bunu Avrupalı misyonerle itiraf ediyorlar. Mesela çoktanberi e-mek
sarf edip, para sarf edip bir Afrika köyünü Hıristiyan yaptıklarını, fakat oraya gelen bir Mısırlı tüccarın bir iki konuşmasıyla bütün köyün
müslüman olduğunu söylüyorlar ve diyorlar ki: "Acaba neden bu adamlar islamiyete bu şekilde şevkleri ve mahabbetleri vardır? Her halde
İslamiyet ilk insan olan Adem {a.s.) anlayışına uygun olduğu için, aynı zamanda bu cümle İslama duyulan kinin ve vicdanın ifadesidir. İslamiyet
fıtri dindir ve ona karşı meyil duyulmaktadır. Yoksa Hıristiyanlık inancı en önce insanın düşüncesine daha fazla uyar. Zira islam inancının esasını
teşkil eden Allah inancı soyuttur. Allah hiçbir şekilde insan kafasında şekillendirilemez ve hiç bir şeye benzetilemez. Akla gelen her şeyden
zamandan makamdan münezzehtir. Halbuki Hıristiyanlıkta Allah üç varlıktan meydana gelmekte insan şeklinde tasavvur edilmektedir. Zira onlara
göre Allah, İsa şekline girerek dünyaya gelmiştir. Yani İsa Allah'tır. Pekala ilk insan için bu daha kolay kavranabilir. Zira puta tapıcılığa yakındır.
Onu, bir derece üstünüdür. Puta taban insan için insan şeklinde görünen Allah inancımı yoksa akla gelen her şekilde münezzeh olan Allah inancını
daha kolay kavranır? İslam amel yönünden Hıristiyanlıktan çok zorludur. Zira islamda içki yasak kumar yasak, domuz eti yasaktır. Daha bir çok
yasak vardır ki bu günkü Hıristiyanlıkta bu yasaklar yoktur. O halde neden bu insanlar topluca İslama koşuyorlar? Bu sorunun tek cevabı vardır."
İslam fıtri din insan tabiatına uygun din oldu ve doğru din olduğu için, İslamiyet kendi enerjisiyle yayılır. Yeter ki önüne çekilen engeller
kaldırılsın. Kulaklarına tıkanan pamuklar çıkarılsın o zaman Kur'an Hz. Peygamber (s.a.v.) devrinde olduğu gibi, sesini duyanları gönülden
yakalayıp hidayet yoluna çekecektir. İşte bu ilahi sesi duyurmak, cihadı huruf ile cihad etmek, cihadı suhufu terk etmek, gerçeği insanlığa güzel bir
şekilde, fikirle anlatmak bu cihadı ekberdir. Aynı zamanda bu cihad farzdır. Zira HZ. Ali (r.a.) şöyle buyurmaktadır: Bir zaman gelecek cihad
hurufle değil, suyufle (kılıçla) olacaktır. Bir islam misyonlar teşkilatının kurulması ve kurulacak bu teşkilatın çeşitli bağışlar ve özel olarak zekat
fonundan yardımda bulunması lazım ve elzemdir. Mesela zekatın sarf yeri sekizdir. Bunlardan birisi de Allah yolunda cihad etmek için zekat
verilir. Kalpleri islam'a ısındırmak için zekat verilir. Bu toplanan paralarla yabancı ülkelerde islamı anlatacak dil bilir din adamları yetiştirilir.
Dünyada konuşulan belli başlı Avrupa dillerinde eserler yayınlanır. Bu kurallara göre islam dinin neşriyatı meydana gelir. Zira Hz. Muhammed
(s.a.v.) Efendimiz bu teşkilatı kurmuştu. Habeşistan'a giden müslümanlar bu gaye için gitmişlerdir. Rasûli Ekrem (s.a.v.) bu gruplaşmayı kurmuştu.
Habeşistan'a giden müslümanlar aynı zamanda bu gayeyi taşıyorlardı. Kendi hicretinden evvel Mus'ab İbn Umeyr'i islamı öğretmek üzere
Medine'ye gönderdi. Orada iki yıl kalan Mus'ab Mekke'ye geldiği zaman Medine'nin durumunu soran Allah elçisine:
Ya Rasulullah, Medine'de bacası tüten hiçbir ev yoktur ki sizin sevginizle kaynaşmasın" dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) kabileler arasında da islam'ı
yayacak ve öğretecek elçiler gönderiyordu. Necran Hristiyanlan-na Ebu Ubeyde'yi göndermişlerdi, aynı zamanda İslamiyet kuvvetli olduktan sonra



dünyanın devlet başkalarına Necaşi'ye Kayser'e Kisra'ya ve Mu-kavkis'e mektuplar yazdı. Bunları o milletlerin dillerini bilen elçilerle gönderdi,
elçilere dedi ki: "Allah için kullarına öğüt veriniz. Çünkü insanların işleri bir kimseye emanet edilirde o kimse onlara öğüt vermezse Allah o adama

cenneti haram kılar. Gidiniz ve Meryem oğlu İsa'nın elçileri gibi yapmayınız. Zira onlar yakma gittiler. Uzağı bıraktılar.
[224]

 Kitabımızı burada
bitiriyoruz. Yüce Allah dinimiz ve vatanımız ve milletimiz için göstereceğimiz cehdimizi cihad olarak kabul eylesin. Bizi her hayırlı şeylerde
tevfıkini bize arkadaş eylesin. Allah'a hanıd'ü sena Rasûlüne salat ve selam eder. Rasûlü Ekrem'in Hz. Muhammed'in aline, ashabına ve ümmetine
Allah'tan rahmet dileriz.
7. 3. 2001 tarihinde kitabıma başlamışım,
1. 6. 2002 tarihinde yazmayı bitirmişsim.
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