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Felsefesî Risâleler

TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-
yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, üret-
tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-
laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-
niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 
bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-
kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-
deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-
katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve  Türk 
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 
tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-
vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-
mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Me-
dine’de, Kahire’de,  Şam’da,    Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta,         Horasan’da, 
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-
ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-
nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 
sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-
jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-
yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-
runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-
dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-
ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 
emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı



SUNUŞ

Tarihte her büyük medeniyet, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda 
kendi dünya görüşüne uygun, özgün terkipler ortaya koyarak hayatını 
sürdürmüştür. Yaşamın her alanında kendini belli eden ve medeniyetleri 
birbirinden farklı kılan bu sosyo-kültürel ve bilimsel faaliyetler, mede-
niyetler arası etkileşimleri canlandırarak insanlık tarihinin renkliliği-
ni artırmıştır. Bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan -gerek sözlü, gerek 
yazılı- eserler insanlığın hafızasını temsil etmektedir.

İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde sözlü ve yazılı kül-
türe damgasını vurmuş olan İslâm medeniyeti, adeta insanlığın hafıza-
sını yazıya geçirme görevini üstlenmiştir. Okumayı, yazmayı ve öğrenip 
öğretmeyi her bireyin birincil gayesi olarak gören İslam medeniyeti, 
kültürel ve bilimsel etkileşime daima açık olmuştur. Bunun tabii bir ne-
ticesi olarak hem bilimsel alanda hem de sosyal ve kültürel alanda İslam 
medeniyeti pek çok özgün sentezler yakalamayı başarabilmiştir.

Bu sentezin doğal bir neticesi olarak ortaya çıkan pek çok devlet, 
özellikle Selçuklular ve Osmanlılar İslam medeniyetinin birikimini te-
varüs etmiş, yeni fethedilen bölgelere İslam dünya görüşünü yine özgün 
terkiplerle götürmüşlerdir. Sadece bilimsel alanda değil, hayata ve insa-
na dokunan her alanda bu katkı gözlemlenmektedir. Mimariden sanata, 
edebiyattan bilime, felsefeden tıbba, pek çok çeşitli sahada İslam mede-
niyetinin ürünleri ortaya konmuştur.

Bu mirasın yazılı kayıtları hükmünde olan yazma eserlerimizin bilinçli 
şekilde korunması, çağın gerektirdiği şekilde insanların hizmetine sunul-
ması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını temin etmek, şüp-
hesiz hayati önem arz etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, bilim, sanat ve edebiyat ala-
nındaki nadide eserleri ilmi usullere uygun olarak neşretmenin yanın-
da, gerek katalog bilgilerinin güncellenmesi, gerek yazma eserlerin res-
tore edilerek yeniden ilim dünyasına kazandırılması gibi kültürel açıdan 
oldukça mühim görevleri yerine getirmektedir. Bu kıymetli eserlerin 
gün yüzüne çıkartılması, ilim, hikmet ve irfanla yoğrulmuş olan kadim 
medeniyetimizi daha doğru şekilde anlamlandırmamızı ve gelecek ne-
sillerin kendilerinden daha emin bir şekilde tarihlerine sahip çıkmala-
rını sağlayacaktır.

Kültür ve medeniyetimizin bu çok renkli ve özgün tarihini, yazma 
eserleri neşretmenin yanında, kataloglama ve restorasyon faaliyetleriyle 
de gün yüzüne çıkartarak ilim dünyasına sunmak, hem kültürel bilin-
cimizi artıracak, hem de gelecek nesillerin dünya görüşlerini en sağlam 
şekilde inşa etmelerine katkı sağlayacaktır. 

 Binali Yıldırım

 Başbakan



ÖNSÖZ

Bir milletin kendi kültür ve medeniyet tarihine olan bakış açısı, o 
milletin hâlihazırdaki ve gelecekteki kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyet-
lerine de doğrudan yansır. Varisi olduğumuz Türk-İslam medeniyetinin 
tarihinde gerçekleşmiş pek çok askeri-siyasi, bilimsel ve sosyal tecrübe-
leri idrâk edip dikkate almak hiç şüphesiz kültürel kimlik ve bilincimize 
katkı sağlayacaktır. Bu tecrübeler, zengin yazma eser koleksiyonlarımız-
da kayda geçirilmiş şekilde mevcuttur. Milli kültür bağımsızlığı hedefle-
ri doğrultusunda bu eserleri yayınlayarak milletimizin istifadesine sun-
mak, medeniyet tarihimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin çekim merkezi konumunda-
ki Akdeniz-Anadolu coğrafyasını asırlarca idare etmiş olan Selçuklu ve 
Osmanlılar, bilim ve sanat alanlarında da çok çeşitli faaliyetlerde bulun-
muş, insanlığa örnekler bırakmıştır. Bunun bir neticesi olarak ülkemiz, 
dünyadaki en geniş ve en zengin yazma eser koleksiyonlarına sahip ol-
muştur. Bilim ve sanata ne kadar önem verdiğimizi bugün hala ayak-
ta duran dönemin kurumlarına, eğitim müesseselerine, özellikle tıp ve 
astronomi gibi ihtisas medreselerine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Gün 
yüzüne çıkartılacak her yazma eser şüphesiz bu değerli birikimi daha 
yakından inceleme ve araştırma imkânı sağlayacaktır.

Medeniyetimizin bilimsel yönünü temsil eden eserlerin yanı sıra 
hikmet ve irfanı temsil eden tasavvuf ve ahlâka dair asırlar içinde or-
taya çıkmış eserler de kültürel hafızamızı yansıtmaktadır. İnsanlığın 
ilim, hikmet ve irfan boyutlarından hiçbirini ihmal etmemiş olan ka-
dim medeniyetimizin bu kıymetli eserlerini milletimizin istifadesine 
sunmak büyük önem taşımaktadır. Tarih ve medeniyet farkındalığı, 
geçmişin birikim ve tecrübelerinden üretilmiş fikir ve eserler üzerine 
araştırma ve incelemeler yapmakla hiç şüphesiz daha da gelişecektir.



Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, kadim medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz bu birikimi çe-
viri, çeviri yazı ve tıpkıbasım olarak çeşitli şekillerde yayımlamakta ve 
mevcut yazma eser envanterinin ayrıntılı tespiti ve kataloglanması ya-
nında, hasarlı eserleri modern tekniklerle restorasyona tabi tutarak bu 
kıymetli eserlerin fiziksel olarak muhafazasını da temin etmektedir.

Asırlara ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan yazma eserlerimi-
zin bu şekilde ilmî neşirlerinin ve kataloglamalarının yapılarak fiziksel 
muhafazasının özenle temin edilmesi, hem araştırmacıların çalışmala-
rına sağlam bir zemin teşkil edecek, hem de gelecek nesillerin tarih ve 
medeniyet yaklaşımlarına katkı sağlayacaktır.

 Numan Kurtulmuş

 Kültür ve Turizm Bakanı
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HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ

Makâlât adıyla neşre hazırladığımız bu eser 17. asrın sonlarında Osmanlı 
Türkçesi ile  yazılmış bir ilmihâl kitabıdır. 

İlmihâl “ilim” ve “hâl” kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olup  
terkip anlamı “durum bilgisi”dir. İlmihâl tabiri bütün müslümanların dinî 
bilgi ve uygulama bakımından durumlarının birleştiği ortak alana ait temel 
bilgileri ifade eder. Hz. Peygamber’e gelen vahyin “Oku” emriyle başlaması, 
İslâm’da ilme verilen önemin açık bir delilidir. Yüce dinimiz bu emri işlev-
sel kılabilmek için de ilim öğrenmeyi erkek olsun kadın olsun her müslü-
mana farz kılmıştır.1 Hiç şüphesiz ilmin fert bakımından farz olan kısmını 
“zarûret-i dîniyye”2 denilen ve bir müslümanın ferdî ve toplumsal hayatın-
da bilmesi ve uygulaması zorunlu olan dinî bilgiler oluşturur. İlmihâl tabi-
ri ile de bütün müslümanlar için kaçınılmaz olan asgari bilgilerin yanı sıra 
her bir müslümanın da kendi durumuna göre ferdî ve ictimâî hayatında 
öğrenip uygulaması gerekli olan “dinî bilgiler”3 ve bu bilgileri içeren kitap-
lar kastedilir.4 İlmihâl bilgilerinin başında inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile 
hemen herkesin günlük hayatta karşılaştığı meselelere ilişkin temel hüküm-
ler gelir.5 Hanefî fakihlerinden Serahsî (ö. 483/1090) bir müslümanın duru-
muna göre bilmesi gereken dinî bilgileri şöyle örneklendirmiştir: “İlim öğ-
renmenin farz olduğu Hz. Peygamber’in ‘İlim talep etmek her müslümana 
farzdır’ buyruğu ile açıklanmıştır. Burada ilim ile kastedilen “ilmu’l-hâl”dir. 
Mükellefin üzerine farz olan ilmihâl bilgisinden maksat, her bir müslüma-

1 İlim öğrenmenin her müslümana farz olduğunu bildiren hadisteki (İbn Mâce, “Mukad-
dime”, 17) “ilim” kelimesi “ilm-i hâl” olarak yorumlanmış ve bunun kapsamına îmân, 
namaz, oruç, helâl ve haram gibi temel bilgilerin girdiği belirtilmiştir. “İlmihâl” adının 
kullanıldığı ilk kitap ise XVI. yüzyıldan sonra yazıldığı tahmin edilen ve zamanımıza ka-
dar etkisini sürdüren Mızraklı İlmihâl’dir. (Hatice Kelpetin, “İlmihal”, DİA, C.22, s.139). 

2 A. Hamdi Akseki, İslâm Dini, Ankara 1970, s.59.
3 Candaroğuları Beyliği’nin son beyi olan İsmail Bey (ö. 884/1479) Hulviyyât adlı eserinde 

ilmihâli şöyle tanımlar: “Herkese kendi haline münsasib ilim.” (Hulviyyât, Edirne Selimi-
ye Ktp., nr. 4948, vr. 2a).

4 İlmihâl kavramı ve kitapları hakkında fazla bilgi için bk. Hatice Kelpetin, a.g.m., 
s.139-141; Hatice Kelpetin, “Bir Telif Türü Olarak İlmihal, Tarihî Geçmişi ve Fonksiyo-
nu”, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 22 (2002/1), s. 25-56; Osman Güman, “Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e İlmihal Literatürü (1839-1922)”, Osmanlı’da Fıkıh ve Hukuk, (ed. S. Ka-
ya-H. Şahin), Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi, Mahya Yayıncılık, 
İstanbul 2017, s. 69-101; Adnan Memduhoğlu, “İlmihâl Edebiyatının Tarihi Serencâmı”, 
Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 20, sy. 66, Bahar 2016, s. 21-49.

5 “İlmihal”, İFAV Ans., (ed. İ. K. Dönmez), İstanbul 2006, II, 914.



HAZIRLAYANIN ÖNSÖZ - İlmihâl20

nın günlük yaşantısında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç 
duyduğu bilgilerdir. Namaz kılmak için tahâret (abdest, gusül gibi) ile ilgili 
bilgileri öğrenmeye ihtiyaç gibi. Bir kişi  ticaret yapmak isterse, faizden ve 
fâsit akitlerden kaçınacak kadar ilim öğrenmesi o kişi üzerine farz olur. Bir 
kişinin malı varsa, sahip olduğu malın cinsinden nasıl zekât verileceğini bi-
lecek kadar zekât konusunu öğrenmesi o kişinin üzerine farz olur. Bir kişi-
nin hacca gitmesi gerekiyorsa, hac ibadetini eda edecek kadar hacla ilgili bilgi 
edinmesi o kişinin üzerine farz olur. İşte bu, ilmihâlin anlamı/açıklamasıdır.”6

Makâlât adını verdiğimiz bu eser, 17. asra kadar Türkçe olarak yazılmış en 
kapsamlı ilmihâl kitaplarındandır. Akaid, namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadet-
lere, helâl-haram ve muâmelâta dair belli başlı hükümlerin açıklandığı bu ilmihâl 
kitabı, on makaleden yani on bölümden oluşmaktadır. Halka İslâm’ın akaid, 
ahlâk ve ibadet esaslarını, helâl ve haramlarını öğretmek üzere kaleme alınan bu 
eser, eğitici-öğretici kimliğinin yanı sıra döneminin Türk kültürünü, sosyal yapı-
sını, gelenek-görenek ve inanç sistemini de çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır.

Meslektaşım ve dostum Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK Beyefendi, Makâlât adı-
nı verdiğimiz bu ilmihâl kitabından beni haberdar etti. Ben onun tavsiyesi 
üzerine kitabı inceledim ve bu kitabın, telif edildiği asrın bilimsel metotlarıyla 
yazılmış bir kitap olduğunu anladım ve bu kitabı latinizesiyle birlikte neşre 
hazırlamaya karar verdim. Bu vesile ile beni bu eserin hazırlanmasına teşvik et-
tiği için dostum Raşit Bey’e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Önceden olduğu 
gibi eserin basılması esnasında da yakın ilgi gösteren çok değerli meslektaşla-
rım ve dostlarım Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
MACİT ile yardımcısı Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI’ya, eseri baştan sona 
kadar okuyup alanlarıyla ilgili katkıda bulunan genç bilim adamları Hüseyin 
Örs ile Muhammed Said Güler’e, eserin yayım sürecini büyük bir titizlikle yü-
rüten genç bilim adamı Arafat Aydın’a teşekkür eder, nice Türk-İslâm kültür 
eserlerinin neşrine vesile olmalarını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederim.

Çalışma bizden başarı Allah’tandır. 

01.09.2017

Fahrettin Atar

6 Serahsî, Mebsût, XXX, 260.



GİRİŞ

I. İLMİHÂL KİTABI YAZMA GELENEĞİ

İslâm bilginleri ilk dönemlerden itibaren, müslüman halkın istifade et-
mesi için -bu adla olmasa da- dini bilgileri içeren ilmihâl kitapları yazmış-
lardır.7 Türk bilginleri Arapça ilmihâl kitapları yazdıkları gibi Türkçe ilmihâl 
kitapları da yazmışlardır. Osmanlı âlimi ve mutasavvıfı Kutbüddin İznikî’nin
(ö. 821/1418) ibadet konularını Hanefî mezhebine göre anlattığı ve helâl-ha-
ram, inanç ve ahlâka dair meselelere de yer verdiği Mukaddime adlı eseri 
Türkçe ilmihâl geleneğinin ilk örneklerindendir.8 Bir giriş ve beş bölümden 
oluşan ve XIV. yüzyıl Türkçesi’nin tüm özelliklerini bünyesinde barındıran 
Mukaddime’nin yazma nüshaları kırk varak yani seksen sayfa civarındadır.9 

Hiç şüphesiz her asırda sosyal şartların, insanların ihtiyaç ve ilgi alanlarının 
değişikliğe uğraması ve bu değişimlere paralel olarak da ictihâdî görüşlerde de-
ğişikliklerin gündeme gelmesi tabiidir. Bu sebeple her asrın insanına hitap eden 
farklı üslûp ve içeriklerde pek çok manzum10 ve mensur ilmihâl kitabı11 veya 

7 Bu konuda Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin (ö. 373/983) Mukaddime fi’s-salât adlı eseri ör-
nek olarak zikredilebilir. Namaz bahsinden sonra bazı akaid konularına da yer verilen bu 
eserin şerhleri yapılmış ve Türkçeye de tercüme edilmiştir.

8 Reşat Öngören, “Kutbüddin İznikî”, DİA, C.26, s. 485; Alimcan Buğda (Alimujgan 
Atawula), “Kutbuddin İznikî’nin Mukaddime Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, (Basılmamış 
Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 24.

9 Kutbüddin İznikî Mukaddime’yi Türkçe olarak yazma sebebini şöyle açıklamıştır: “Bu za‘if 
gördi kim bu farz-ı ‘ayn olan ilimde kitâblar düzmişler (yazmışlar). Latif ve görklü (güzel). 
Ammâ kimi Arabî ve kimi Farsî. Her kişi anlara mütala‘a idüb ma’nâsın çıkarmaz. Ve eğer 
okiyub öğrenürse dahi tizcek girü unudur, ya sonra ma’nâsin görklü (iyi, güzel) eydimez. Pes di-
ledi kim bu farz-ı ‘ayn olan ilimde Türkçe bir Mukaddime düze (yaza). Taki mübtedîlere (yeni 
talebeler) anı okumak gekez (kolay) ola. Oğlancıklara ve kızcağızlara bâliğ olmaya yakın olacak 
öğredeler.” (Alimcan Buğda, a.g.t., s. 24, İznikî, Mukaddime, vr.1b’den naklen). Kutbüd-
din İznikî’nin Mukaddime’si üzerine yapılmış bazı çalışmalar: Sütçü İmam Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alimcan Buğda (Alimujgan Atawula), “Kutbüddin İznikî’nin 
Mukaddime Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, (Basılmamış Doktora Tezi), M.Ü. Sosyal Bi-
limler Enstitüsü İslâm Hukuku Bilim Dalı, 2007; Kerime Üstünova, “Kutbe’d-din Iznikî, 
Mukaddime Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük”, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 2003.

10 Manzum ilmihâl kitapları hakkında bk. Harun Kırkıl, “Türk Edebiyatında Manzum İl-
mihal ve Fıkıh Kitapları ile Son Devre Ait Manzum Bir İlmihal: Manastırlı Mehmed Rıfat 
Bey ve Manzum İlmihali”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 433-
476; Ahmet Aydın, “Manzum Fıkıh Metinleri II”, Usûl İslâm Araştırmaları, 27 (2017), 
s. 73-100.

11 Candaroğlu İsmail Bey (ö. 884/1479) Hulviyyât adlı bir Türkçe ilmihâl ve fıkıh kitabı 
kaleme almıştır. Bu eserin kütüphanelerde yüzden fazla yazma nüshası bulunmaktadır. Bu 
eserin yazma nüshalarının varak sayısı 250-500 arasında değişmektedir. Hulviyyât üzerine 
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risâlesi12 yazılmıştır. Tespitlerimize göre 17. asrın sonuna kadar Türkçe olarak 
yazılmış en kapsamlı ilmihâl kitabı, latinizasyonu yapılan bu kitaptır. Hiç şüp-
hesiz ilmihâl kitabı yazmanın sıradan bir iş olmadığı, din alanında iyi yetiş-
mişliğin ve fıkhî konulara derin vukûfun yanı sıra ifade kabiliyetini de gerekti-
ren bir iş olduğu bilinmelidir. Latinize ettiğimiz kitap, müellifinin mükemmel 
bir ilmihâl kitabı yazacak üstün vasıflara sahip olduğunun önemli bir delilidir. 

Tanzimat döneminde pek çok küçük ilmihâl kitabı yazılmıştır. Bu ko-
nuda Mehmed Zihni Efendi’nin, Ni‘met-i İslâm (İstanbul 1316) adlı eseri 
örnek olarak gösterilebilir. Cumhuriyet döneminde telif edilen ilmihâlle-
rin belli başlıları arasında şunlar zikredilebilir: Ahmet Hamdi Akseki, İs-
lâm Dini (Ankara 1933); Numan Kurtulmuş, Yeni Âmentü Şerhi (İstan-
bul 1943); Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli (İstanbul 1947).13

Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan ilmihâllerin pek azı matbu, ekserisi ise 
mahtûttur. Bu yazma eserlerin basılarak bilim âlemine sunulması, Türk-İslâm 
kültürü için iyi bir hizmet olacaktır.

II. İLMİHÂL KİTABININ İSMİ VE TELİF TARİHİ

Mukaddes dinimizin inanç, ibadet ve muâmelâta dair belli başlı hüküm-
lerinin Osmanlı Türkçesi ile açıklandığı bu ilmihâl kitabı, on makaleden yani 
on bölümden oluşmaktadır. 17. asrın sonunda Osmanlı Türkçesi ile yazıl-
mış olan bu eser, her cüzü 20 sayfa olmak üzere 24 cüzdür. Her sayfası 15 
satır olan ve toplam 458 sayfadan meydana gelen bu ilmihâlin ilk sayfası 
ve 23. cüzde sekiz, 24. cüzde on iki sayfa eksiktir. Bu sebeple kitabın ismi 

yapılmış bazı çalışmalar: Nail Karagöz, Kelam Bilim Dalında, “Hanefî-Mâturidî Gele-
nekte Kıyas İçerikli İstidlâl (Hulviyyât Örneği)” adlı bir doktora tezi hazırlamıştır (Ç.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2014). Necmi Hamamcıoğlu, Türk Dili Bilim Dalında, 
“Hulviyyât-ı Şahî Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük” adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. 
(Y. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2006).

12 Zileli Muharrem Efendi’nin (ö. 1000/1592) Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı ve bazı 
fıkıh meselelerini içeren “Cübbü’l-Mesâil” adlı risalesi Abdullah Kahraman tarafından 
latinize edilip Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca 2017 yılında neşredilmiş-
tir. Yine latinizasyonu yapılan ve Makâlât adı verilen bu eserden önce yazılmış Türkçe 
iki ilmihâl risâlesi hakkında bk. Mustafa Kelebek, “Bir Fıkıh Klasiği Olarak Ahterî’nin 
(ö. 968/1561) “Câmi’u’l-Mesâil” Adlı Eseri”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 2, 
Nisan 2016, s. 575-591); Mehmet Özkan, “İlmihal Geleneği: Kadızâde Mehmed Efendi
(ö. 1045/1635) ve Risâle-i Kadızâde Adlı Çalışması”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 
sy. 2, Nisan 2016, s. 553-574).

13 Hatice Kelpetin, “İlmihal”, s. 139; Ramazan Bozkurt, Cumhuriyet Dönemi İlmihal 
Çalışmaları ve Problemleri, Yüksek Lisans, Konya 2006, s. 26, 83.
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ve müellifi tesbit edilememiştir. Kitabın bölümleri “el-Makâletü’s-sâniye 
fi’t-tahâre”, “el-Makâletü’s-sâlise fî beyâni’-salât..”, “el-Makâletü’r-râbi‘a 
fî fezâili’s-sıyâm…Dördüncü Makâle” ... şeklinde isimlendirilmiştir. Bölüm 
başlıklarında makâle kelimesinin kullanılmasını dikkate alarak on makaleden 
müteşekkil bu ilmihâl kitabına makaleler anlamına gelen Makâlât ismini ver-
meyi uygun bulduk.

Kitabın 129a varakındaki/sayfasındaki “nezrim olsun bin doksan dokuz sene-
sini ibtidâ’en intihâsına dek sâ’im olmak” ifadesi dikkate alınarak kitabın kenarı-
na “Te’lif-i kitâb sene 1099” şeklinde bir kayıt düşülmüştür. Kitabın kaynak-
ları arasında Ebüssuûd Efendi (ö. 982/1574), Hocazâde Mehmed Efendi
(ö. 1024/1615), Mehmed Bahâî Efendi (ö. 1064/1654)14 ve Minkârîzâde Yah-
yâ Efendi (ö. 1088/1678) gibi Osmanlı şeyhülislâmlarının fetvaları bulunmak-
tadır.15 Kitabın telifine dair düşülen hicrî 1099 (milâdî 1688) tarihi Minkârîzâ-
de Yahyâ Efendi’nin vefat tarihi olan 1088/1678’e çok yakındır. Eserde bu 
tarihten sonra vefat eden hiç kimsenin eseri kaynak olarak kullanılmamıştır. 
Dolayısıyla bu ilmihâl kuvvetle muhtemel 1099/1688 senesinde telif edilmiştir. 
Bu kitabın 20a varakındaki/sayfasındaki “hurûc vaktidür” şeklindeki ifade için 
kitabın kenarında “vaktin hurucudur, nüsha-i ûlâ” şeklinde bir kaydın düşül-
mesi, latinize edilen bu nüshanın ilk nüsha olmadığını göstermektedir. Ancak 
araştırmalarımız sonucunda şu ana kadar ikinci bir nüshaya rastlanamamıştır.

III. İLMİHÂLİN YAZILMA SEBEBİ

Osmanlı Türkçesi ile yazılan bu kitabının yazılma sebebinin belirlenebil-
mesi için bu kitapta ilmihâl ve risâle kelimelerinin geçtiği cümlelere bakmak 
gerekir. Kitabın içinde ilmihâl kelimesi dokuz yerde,16 “bu risâle” tâbiri bir 
yerde, “bu risâlemiz” tabiri de iki yerde17 geçmektedir.

Müellif, güzel ahlâk sahibi olmanın şartlarından birisinin kişinin ilmihâ-
lini bilmesi olduğuna dikkat çekmiş (Makâlât, vr.32a) ve kendi zamanında 
halkın ilmihâllerini bilip öğrenmekte tembellik gösterdiklerini şöyle ifade et-

14 “Merhûm Bahâî Mehmed Efendi’nin bi-hattihi [el yazısıyla] fetvâsındandır” [Makâlât,
vr. 228a].

15 Bilim adamı ve meslektaşım Prof. Dr. Şükrü Özen’e Şeyhülislâm Hocazâde’nin duhân 
fetvası ile Şeyhülislâm Minkârîzâde’nin bir fetvasının fetva kitaplarındaki yerini tesbit 
ettiği için teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

16 Makâlât, vr. 9a, 32b, 81a, 122b, 155a, 186b, 187a, 189, 222b, 224a.
17 Makâlât, vr. 212a, 213b.
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miştir: “Fî zamâninâ halk ‘ilm-i hâllerini bilmekde ve öğrenmekde tekâsül üzre 
dururlar. Ol ecilden sâlih kimesne ardında kılınan ecr ü sevâb da ziyâdedür. İmdi 
her fâsık ve fâcir kimesne ardında kılmak câ’izdür, ammâ sâlihler ardında kılmak 
evlâ ve efdaldür” (Makâlât, vr. 83a).

Bu kitabın müellifi, orucunu şart ve rükünlerine uygun bir biçimde tutan 
kişinin Allah katında mükâfatlandırılacağını şöyle anlatmıştır: “Pes imdi her 
ricâl ve nisâya lâzımdur ki sıyâm[oruç] hakkında üzerine farz olan ‘ilm-i hâlini 
ve sıyâmın şartlarını ve vâciblerini ve sünnetlerini ve mekrûhlarını ve müfsid-
lerini bile. Hattâ savm-ı kâmil [:mükemmel oruç] ve ‘ilm-i hâlini ‘âmil olup 
‘indallâhi te‘âlâ me’cûr u müsâb ola” (Makâlât, vr. 124a-b).

Müellif, halkın fıtır sadakası ile ilgili meseleleri bilmesi gerektiğini şöyle açık-
lamıştır: “…dahi vâcibât-ı İslâmiyye’den birisi sadaka-i fitredür. Her kişiye vâcib-
dür ki mesâ’ilinden on bir mes’ele ile; evvelâ sebebini ve vasfını ve şartını ve rüknini 
ve neden vireceğini ve mikdârını ve vaktini ve hükmüni ve edâ idecek mekânını ve 
kimden ötüri vireceğini ve kankı kimseye virmek câ’izdür ve kankı kimesneye câ’iz 
değildür; bu cümle ‘ilm-i hâldür, bilmesi lâzımdur” (Makâlât, vr. 157a).

Müellif, önceden haccetmiş ve ilmihâlini bilen bir kimsenin hacca nâib 
olarak gönderilmesinin daha iyi olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Hacca giden 
kimesne mukaddemâ [:önceden] hac itmiş olsun, gerek olmasun. Lâkin efdal olan 
hac itmiş kimesne ola.” “…Lâkin hac mes’elesinde ‘ilm-i hâlini bilür kimesne 
olmak efdaldür” (Makâlât, vr. 188a-b).

Müellif, beyʻ ve şirâ yani alım-satım konusuna ayırdığı sekizinci makâlesini 
halka alım-satımlarda câ’iz olanlar ile olmayanları açıklamak için yazdığını şöyle 
ifade etmiştir: “Ma‘lûm olsun ki fî zamâninâ nâsın ekserîsi ahvâl-i bey‘in ve ribâ-
nun farkını beyâna ve icrâsını beyâna kâdir olmayup sahîhi fâsidden ve câ’izi bâtıl-
dan teşhîs idemeyüp Hak celle ve ‘alâ Kur’ân-ı Kerîm’inde ve Kelâm-ı Kadîm’inde
َــא﴾ ِّ َم ا ــ َ َ َو ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ا َ  buyurmağın,18 bu ‘abd-i za‘îf gayret-i İslâmiyye ve şefkat-i ﴿َوأَ
îmâniyye ile bu bâbda dahi ehemm olanlardan ‘alâ kaderi’l-imkân ihvân-ı mü’minî-
ni îkâz [:uyarmak] içün beyân olundı” (Makâlât, vr. 189a). “…İmdi bey‘-i helâl ile 
bey‘-i harâmı temyîz idüb ‘ilm-i hâlini bile” (Makâlât, vr. 191b).

Müellif, halkın büyük ve küçük günahları bilmesi gerektiğini de şöyle açık-
lamıştır: “Ve dahi her mü’mine farzdur ki ‘ilm-i hâlinden günâh-ı kebâ’iri ve 
sagâ’iri bile ve sakına” (Makâlât, vr. 224b). “… Bu cümle zikr olınan kebâ’ir 

18 “Allah alışverişi helâl, faizi haram kıldı” (el-Bakara 2/275).
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ve sagâ’irden mü’min ve mü’mine üzerine ictinâb lâzımdur. Bir kimseden sâdır 
olursa tevbe itmek lâzımdur, bunları dahi bilmek ‘ilm-i hâlimizdür” (Makâlât, 
vr. 226a).

Namaz, oruç, zekât ve hac gibi konuları ayrıntılı bir şekilde anlatan mü-
ellif, elfâz-ı küfür ve helâl ve haram konularını kısaca anlatmasının sebebini 
şöyle açıklamıştır: “Pes imdi küfr sözler katı [pek] çokdur, ta‘dâdı kâbil değildür, 
bu risâlemiz cümleyi mütehammil değildür” (Makâlât, vr. 214b). Zîrâ küfr söz-
ler çokdur, cümlesini bu risâlemize yazmak mütehammil değildür” (Makâlât, 
vr. 216b). Müellif, “risâlemiz” tabirini “bu makalemiz” veya “bu kitabımız” 
anlamında kullanmışa benziyor.

IV. İLMİHÂLİN BÖLÜMLERİ VE MUHTEVASI

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bulunan bu ilmihâl kitabı on makâleden 
müteşekkil olup isimleri şöyledir:

1. Birinci Makâle/el-Makâletü’l-ûlâ: İ‘tikâd. Bu makâlede -i sünnet ve ce-
maatin itikadî esasları özellikle Mâtürîdî mezhebi çerçevesinde beyan edilir. 
Bu makâle 60 sayfadır.

2. İkinci Makâle/el-Makâletü’s-sâniye fi’t-tahâre: Tahâret bahsinin iş-
lendiği bu makâle 38 sayfadır.

3. Üçüncü Makâle/el-Makâletü’s-sâlise fî beyâni’-salât ve şürûtihâ: 
Salât/namaz bahsinin ayrıntılarıyla açıklandığı bu makâle 225 sayfadır.

4. Dördüncü Makâle/el-Makâletü’r-râbi‘a fî fezâili’s-sıyâm ve erkânihi 
ve şürûtihi: Dördüncü makâle sıyâmın fazîletini ve şartlarını ve rükünlerini 
ve sünnetlerini ve mekrûhlarını ve müfsidlerini beyân ider. Keffâretler de bu 
makâlede açıklanır. Bu makâlede siyâm/oruç bahsi 138 sayfadır.

5. Beşinci Makâle/el-Makâletü’l-hâmise fî beyâni’z-zekât ve’l-fitre ve 
mesârifihi: Bu makâle zekât ve fitre, udhiyye/kurban ile eti yenen ve yenme-
yen hayvanları ve nezir kurbanını beyan eder. Bu makâle 44 sayfadır.

6. Altıncı Makâle/el-Makâletü’s-sâdise fi’l-hac: Altıncı makâle haccın 
farzlarını, vâciblerini ve sünnetlerini beyan eder. Bu makâlede küçük hac sayı-
lan umre de açıklanır. Hac bahsi 41 sayfadır.

7. Yedinci Makâle/el-Makâletü’s-sâbi‘a: Yedinci makâle bey‘ ve şirâ beya-
nındadır. Alım-satımların nevilerinin ve hükümlerinin incelendiği bu makâle 
24 sayfadır.
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8. Sekizinci Makâle/el-Makâletü’s-sâmine helâl kesbetmek ve mudâre-
be ahvâlini beyân ider: Helâl kazanç ve mudârebe konusunun işlendiği bu 
makâle 19 sayfadır.

Ticaret Ahlâkı: Müellif bu makâlede ticaret ahlâkının öneminden bah-
setmiş ve tâcirlerin ticaret yaparken dürüst olmaları gerektiğini şöyle açık-
lamıştır: “[Kazanç elde etme yolunun] dördünci: ticâret itmekdür; ya‘nî şer‘ce 
bâzirgânlık [:tüccârlık] itmekdür, bi-şarti’l-emânet. Emîn olup kimseye hıyânet 
itmeye, aslen habbe [:tahıl tanesi buğday vb.] mikdârı olursa da. Ve kendü nefsine 
fâ’ide ve zarar viren şeylerden nice rızâ virürse mü’minlere dahi zarar viren şeylere 
rızâ virmeye ve dâ’imâ nasîhat üzre ola ve kizbden ictinâb ide ve metâ‘ını [:tica-
ret eşyası] açup Salli ‘alâ Muhammedin dimeye ve Sübhânallâh dimeye; [çünkü 
alım-satım meclisi ve Pazar yeri] mahall-i zikr değildür, bunlardan hazer ide. Ve 
dahi metâ‘ı alırken zemm [:yermeğe], satarken medh itmeye. Ve bir müslümânı 
aldatmaya ve metâ‘un iyisini üstine, fenâcasını altına koymaya. Ve hammâlların 
ücretini ‘acele idüp terleri kurumadan vire, cefâ itmeye ve aldığı metâ‘un akçesini 
iyicesin vire. Sulehâdan ba‘zı kimesne ılıcak su ile altunı yuyup ağır gelmesün 
diyü üzerindeki fazlayı “almaya” dikkat iderlerdi, ol ecilden bereket hâsıl olurdı” 
(Makâlât, vr. 204a-b).

Fıkıh ve hadis âlimi olan Eyyûb es-Sahtiyânî (ö.131/749) el emeği ile, bir 
meslek icra ederek elde edilen bir kazancın önemini ve dilenciliğin ise kötülü-
ğünü şöyle açıklamıştır: “Bana, içinde şüpheli bir nesne bulunan bir kazanç, 
dilenci olup halktan dilenmekten daha iyidir” [Makâlât]. Müellif, bir kişinin 
insanlara muhtaç olmamak ve ailesinin rızkını sağlamak için çalışmasının çok 
faziletli bir iş olduğunu ve çalışırken ölen böyle kişiye şehit sevabı verileceğini19 
şöyle açıklamıştır. “Zîrâ bir kişi tefâhur [:övünmek] içün olmayup züll-i su’âlden 
ictinâb ve nefsini nâsa muhtâc olmadan imtinâ‘ içün kesbe sa‘y itmek, şühedâ 
[:şehitler] derecesine nâ’il olur.” (Makâlât vr. 201b)

9. Dokuzuncu Makâle/el-Makâletü’t-tâsi‘a küfür ve şirk ve envâ‘-ı 
zünûb-ı kebâ’ir ve saġâ’ir beyanındadır. Bu bölümde hurafe ve bâtıl inanç-
lara örnekler verilmiş ve bunlardan kaçınılması istenmiştir. Küfür-şirk ve gü-

19 Hadislerde izzetini korumak ve dilencilik zilletinden (alçaklığından) sakınmak için ça-
lışırken ölen kimseye, dürüst olarak çalışırken ölen tacire, ailesinin nafakasını sağlamak 
için  çalışırken ölen kimseye şehid sevabı verileceği belirtilmiştir. (Süyûtî, Ebvâbü’s-Saâde 
fî Esbâbi’ş-Şehâde (nşr. Mustafa Abdülkâdir Atâ), Beyrut 1987, İbn Âbidîn, Reddü’l-Muh-
târ ‘ale’d-Dürri’l-Muhtâr, Mısır 1386, II, 247-252; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm 
İlmihâli, İstanbul 1986, s. 250).
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nah konusunun işlendiği bu makâle 30 sayfadır. Birinci bölümde Ehl-i sünnet 
mezhebine mensup bir müslümanın hoş görülü olduğu vurgulanmış (Makâlât, 
vr. 10b-11a), bu bölümde de bir müslümanın sözlerinden ötürü hemen tekfir 
edilmesinin doğru ve câiz olmadığı şöyle anlatılmıştır: “İmdi kelime-i küfrden 
ve bir şey-i kalîlden ötüri bir kimseyi tekfîr câ’iz değildür” (Makâlât, vr. 212b).

Kitaptan hurâfe ve bâtıl inançlara iki örnek: “Ve bizim diyârumuzda cühelâ 
uluları defn itmeğe kabre getürdüklerinde mezâr üzerinde itdükleri kurbân dahi 
harâmdur.” “İmdi her mü’min ve mü’mineye lâzımdur ki Allâhu Zü’l-celâl’den 
taleb olınması lâzım olınan şeyleri ol Zât-ı pâk’den isteyüp enbiyâ ve evliyâsından 
bir hâcet istemeye, cümle murâd ve maksûdını Allâhu Te‘âlâ’dan isteye. Bir kişi 
bir mekânda muntazır olup bir şiddete ve bir sıklete [:ağırlık, sıkıntı] mülâkî 
oldukda meded ve ‘inâyeti ve nusreti/i‘âneti ve halâs ve necâtı ve hasta oldukda 
sıhhat ve şifâyı, muhtâc ve fakîr oldukda mâl ve rızk ve gınâyı ve hôr [u] hakîr ol-
dukda devlet ve ‘izzeti ve evlâdı ve cemî‘ hâcetlerini Allâhu Zü’l-celâl’den isteyüp 
enbiyâdan ve evliyâdan ve taşdan ve ağaçdan ve ayazma sularından istemeyüp 
ancak Hakk celle ve ‘alâ’dan isteye” (Makâlât, vr. 222b).

10. Onuncu Makâle/el-Makâletü’l-‘âşire fi’l-kerâhiye ve’l-istihsân: Bu 
bahiste dinen kerîh olanlar ve müstahsen olanlar beyan edilir. Bu makâlede 
istihsân çerçevesine giren ve dinde helâl, câ’iz olup güzel/müstahsen görülen 
önemli hususlar ile kerâhiye çerçevesine giren ve dinde mekrûh veya haram 
olup hoş görülmeyen bazı hususlar açıklanmıştır. Bu makâle 10 sayfadır.

V. İLMİHÂLDE AHLÂK VE EĞİTİM KONULARI

A. Ahlâk-ı Hasene/Güzel Ahlâk

Müellif öncelikli olarak gerçek din ve inanç sisteminin esaslarını geniş şe-
kilde ortaya koymuş, ibadet konularını ayrıntılarıyla açıklamış ve özellikle son 
bölümlerde hurâfe ve bâtıl inançlardan sakınılması gerektiğini vurgulamıştır.

Müellif, bu eserinde İmam Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) tasavvuf ve ahlâk ko-
nularını da içeren İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn adlı eserini kaynak olarak kullanmıştır. 
Yine müellifin, bu eserini yazarken meşhur mutasavvıf Ebû Tâlib el-Mekkî’nin 
(ö. 386/996) İslâm tasavvufunun temel eserlerinden biri olan Kūtü’l-Kulûb 
adlı eserinden ismini zikretmeden yararlanmış olduğu anlaşılmaktadır.

Müellif ahlâk konularına müstakil bir başlık açmamakla birlikte yer yer 
ahlâkî meziyetlere atıflarda bulunmuş, özellikle maddî ve hükmî pislikler hak-
kında bilgi verdikten sonra ahlâk konularını “tahâretü’l-bâtın” alt başlığı altın-
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da veciz bir şekilde özetlemiş ve ibâdetlerin20 kabulünün kalp temizliğine bağlı 
olduğunu şöyle açıklamıştır: “Cemî‘-i ‘ibâdetlerin kabûli tahâret-i bâtın ile olur. 
“Allâh ancak takvâ sâhiblerinden kabûl ider.” 21 Hakk celle ve ‘alâ cemî‘-i tâ‘atle-
rün kabûline kalbün parlaklığına i‘tibâr itdi. Zîrâ Allâhu Zü’l-celâl Tayyib’dür; 
tayyibi kabûl ider.22” (Makâlât, vr. 31b).

“İmdi gönül necisi oldur ki riyâ ve ‘ucb [:kendini beğenme] idüp itdüği ‘ibâ-
deti başkasına bildürmek ve göstermek ve kendün görmekdür. Ve bahîl [:cimri] 
olmak ve kinci olmak ve kin tutmak ve birini kakıyup hâtır yıkmak [:payla-
yıp kalp kırmak] ve büyüklenmek ve âhara hased itmek ve bunun gibi gönülde 
olan yaramazlıkdan hazer itmek [:kötülükten sakınmak] bunları değişdürmek 
vâcibdür. Ve bu nesnelerden tevbe itmek, dâ’imâ bunun gibi yaramaz sıfatlardan 
Allâhu Zü’l-celâl’e sığınmak, dâ’imâ Allâh sübhânehû ve te‘âlâ’yı zikr itmek ve 
‘ilm-i hâlini bilmekle ve ‘ibâdât-ı sahîhaya çalışmak ve ahlâk-ı zemîmeyi ya‘nî 
yaramaz huyları değişüp yirine eyü, şer‘a muvâfık ‘amel ile doldurmak, riyâ yirine 
ihlâs ve ‘ucb yirine takvâ ya‘nî Allâh’dan korkmak, bahîllik yirine sehâ ve cömerd-
lik, kakmak yirine hilm/yavaşlık ve ululanmak yirine meskenet [:tevâzu] gelmek 
ile olur. Ve her yaramaz huyun karşusında bir eyü sıfat vardur. Anları tahsîl idüp 
kalbe doldurmak gerekür. Ve kendü nefsine her ne sanursan gayrı müslümânlara 

20 İbâdet, insanın Allah’a gönülden isteyerek yönelmesi, O’na sevgi ve saygı göstermesi, tek 
kelime ile O’na kullukta bulunması demektir. İslâmî anlayışa göre, Allah’a kulluk ve bağ-
lılık, O’nu anma ve yüceltme, O’na yakınlaşmaya çalışma, hoşnutluğunu kazanma niyet 
ve arzusu içerisinde gerçekleştirilen her çeşit faaliyet, fert ve toplum yararı düşüncesiyle 
yapılan her iyi iş veya haramlardan sakınma ibâdet kavramı içinde sayılır. Bu genel an-
layışın yanında İslâm fıkıh ilminde ibâdet terimi, daha çok Allah ve Resûlü tarafından 
yükümlüden yapılması istenen ve şeklî yönü ön planda görünen belirli davranış ve amel 
biçimlerini ifade etmek için kullanılır. Allah’ın emrettiği ve Peygamber’in de açıklayıp 
gösterdiği ibâdetler ne artar, ne eksilir ve ne de zamanın değişmesiyle değişir. İbâdetin kur-
bet ve tâ‘at terimleriyle ilişkisi: İbâdet sadece Allah’a yapılır. İbâdette asl olan ihlâstır. İtâ‘at 
ve tâ‘at, Allah’a ve peygambere uymak demektir. Ayrıca anne-baba, âlimler, büyükler, 
idâreciler vb. kimselerin meşrû emir ve isteklerine uyulması da gerekir. “Ey imân edenler! 
Allah’a itâat edin. Peygamber’e ve sizden olan ülü’l-emre (âlimlere, idarecilere) itâat edin” (en-
Nisâ 4/59) âyeti âlim ve idarecilerin meşrû emirlerine uymanın vâcip olduğu hususunda 
bir delildir. Bir kimse Allah’ın emrine uyarak bunlara itâat ederse sevap da kazanır. Kurbet 
de kişiyi Allah’a yaklaştıran fiil ve davranış demektir. Bir kişi mesela ibadet ederek, Kur’an 
okuyarak, malını vakf ederek, hayır hasanet yaparak Allah’a yaklaşmış olabilir. Yine bir 
kişi ilminden dolayı bir âlime yakın olup ona saygılı davranabilir. Burada belirtelim ki 
ibâdet nevinden olan ameller aynı zamanda hem kurbet hem de tâattır. (Fahrettin Atar, 
“Namaz”, İslâm İlmihali, M.Ü.İ.F. Vakfı Yayınları, 8. Baskı, İstanbul 2006, s. 252).

21 el-Mâide 5/27.
22 Tirmizî, “Edeb”, 41.
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dahi anı sanmak gerek, tâ ki için pâk ola.23 Hak celle ve ‘alâ ‘amellerimizi dostla-
rınun ‘amelleri gibi kabûl ide ve cemî‘ günâhlara tevbe idüp âb-ı istiğfâr [:istiğfar 
suyu] günâh cebelin [:dağ] yuyalum [:yıkayalım]. Zîrâ günâh çirkini [:kirini] 
tevbe yur[:yıkar]. Benüm karındaşlarum; bu sözleri benüm sanup inkâr itmeye-
sün, belki muhabbet idüp tahâret-i kâmile itmeğe cidd ü sa‘y [:gayret] idesin; tâ 
ki makbûl-i Hazret-i Rabbü’l-‘âlemîn olasun. Zîrâ bu kelâm-ı latîf, meşâyih-i 
kibârun sözleridür.” (Makâlât, vr. 32a-b).

Müellifin, oruç tutan kişilere verdiği şu öğütleri ne kadar güzel öğütlerdir: 
“Ve dahi lisânını lağv ve latîfe ve kizb, hezeyân [:abuk subuk konuşma] ve gıybet 
ve nemîme ve bühtân söylemekden hıfz itmeyüp sakınmamak ve cimâ‘ lafzıyla 
birine şetm itmek ve gözlerini harâm şeylerde nazardan ve kulaklarını gıybet ve 
mesâvî [:kötükler] ve istimâ‘ı [:dinlemesi] harâm nesnelerden sakınmamak ve sav-
mını nücûm [:yıldızlar] çıkınca iftâr itmeyüp te’hîr itmek; bu cümlesi kerîhdür. 
Ve sahûrı te’hîr itmek mendûbdur. Ve dahi bir kimesne ile husûmet itmeye ve 
bir kimesne ile da‘vâsı olmuş ise mülâkî oldukda “sâ’imem” diyü terk ide, gavgâ 
itmeye ve kelime-i şehâdeti ve Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm’a çok salavât-ı şerîfeyi 
ve tesbîh ve istiğfârı çok ide ve Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân’ı istimâ‘ idüp dahi okuya. 
Ve ziyâret-i kubûr ide; husûsan sulehâyı ve anasını ve babasını sağ ise kendüleri, 
fevt olmuş ise kabrlerini sıkça sıkça ziyâret ideler. Bâhusûs her Leyle-i Cum‘a’da 
kabrlere varmak sünnetdür. Ve çokça Allâhu Zü’l-celâl’den mağfiret taleb idüp 
‘azâb ve ‘ikâbdan necât ve esbâb-ı duhûl-i cennât olan a‘mâl-i sâlihâta müdâ-
vemet taleb ide. Ve kâdir olduğı mertebe hayrât ü hasenâta ve fukarâya sadakâta 
müvâzabet ve it‘âm-ı ta‘âma müvâneset [:alışkanlık etme] ve ehl-i ‘iyâle [:kişinin 
bakımını üslendiği ailesine] sâ’ir günlerden ziyâde nafakalarına himmet ideler. 
Ve huddâmlarını [:hizmetçilerini] ağır işe emr itmeyeler. Allâhu a‘lem” (Makâlât, 
vr. 147a-b).

B. Ahlâk-ı Zemîmenin Değiştirilmesi, Küçük ve Büyük Günahlardan 
Sakınma

Müellif, kişinin ahlâk-ı zemîmeyi ya‘nî yaramaz huyları değiştirip yerine 
güzel, iyi ve şer‘a muvafık olan huyları edinmesi gerektiğini ifade etmiş, büyük 
ve küçük günahların sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemiştir. Değişti-
rilmesi gereken kötü huylar ile kaçınılması gereken büyük ve küçük günah-

23 Bu ifade şu hadisi hatırlatmaktadır: “Sizden biriniz, kendisi için istediği şeyi, din karde-
şi için de istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, “Îmân”, 7; Müslim, 
“Îmân”, 71-72).
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ların bazılarını şöyle sıralamıştır: “İmdi gıybet ve nemîme [:söz taşıma] gibi bir 
kimseyi ardından yaramazlık sözler ile anup dahi zemm itmek ve sû-i zann [:kötü 
zan, şüphe] idüp zann ile söylemek, ya‘nî bir kimseyi meyhâneden çıkarken veyâ 
girerken görüp şarâb içdüğini bilmez iken “içer” diyü âhara söylemek ve mütekeb-
bir olup kendüsini gayrıdan büyük görüp beğenmek ve ‘ahdine vefâ itmemek ve 
yalan yirlere yemîn itmek ve dahi Allâhu Te‘âlâ’nun ism-i şerîfinden gayra yemîn 
itmek ve bilâ-‘özrin cemâ‘ati terk itmek ve bir müslimâna “yâ kâfir” diyü sövmek 
ve dahi şer‘-i şerîfe muhâlif hükm itmek ve bir müslimi istihzâ idüp masharaya 
[:maskara] almak ve bir kimsenün evine bakmak ve dahi nâ-mahrem veyâ tâze 
dilber oğlan yüzine şehvet ile bakmak ve bir kimsenün evine icâzetsiz girmek ve 
melâhî dinlemek ve bir kimseye hased etmek ve bir müslimâna üç günden artuk 
buğz itmek ve gıybet iden kimseyi kasden dinlemek yâhûd men‘ itmeyüp sükût 
itmek ve meyyit için başını ve saçını yolup nevha idüp sağu sağmak ve bir musî-
bet içün yüzini yırtmak ve yürürken mütekebbirler gibi salına salına yürümek.” 
(Makâlât, vr. 225a-b).

C. Çocuk Eğitimi ve Çocuğun Meslek Sahibi Olarak Yetiştirilmesi

Müellif, çocuk kelimesi yerine günahsız anlamına gelen “ma‘sûm” keli-
mesini kullanmış, onlarla ilgili hukukî hükümlere kısaca değindikten sonra 
onlara helâl ve haramların, ahlâk ve ibadet konularının öğretilmesinin çok 
önemli olduğunu şöyle ifade etmiştir: “…İmdi bir ma‘sûm altı yaşına varduk-
da namâza emr olına, on yaşına varıcak, kılmazsa darb olunur. Ammâ oruç on 
yaşında emr olına, on iki yaşında tutmazsa darb olına; hattâ i‘tiyâd hâsıl ola. Bu 
husûsda dikkat olına. Ve dahi yedi yaşından sonra oğlancıkları kızlardan ayırup 
hâlî komayalar. Hattâ yedi yaşında oğlan, hemşiresiyle [:kız kardeşi] ve vâlidesiyle 
bile yaturmayalar ve kızcağızları babasıyla yaturmayalar. Analar ve babalar yedi 
yaşında ma‘sûm ve ma‘sûmeler yanında harâm olan mevzi‘lerini açup evlâdlarına 
göstermeyeler. Ve kendüler dahi evlâdlarınun ‘avret yirine nazar itmeyeler; meğer 
zarûret ola. Bir kişinün ve bir hâtûnun ‘avret yirini âhar kimse görmek nice [:na-
sıl] harâm ise evlâdına dahi harâmdur, gâyet hazer lâzımdur. Ve dahi ma‘sûmları 
harâmdan hıfz lâzımdur. Dîbâ [:ipekli kumaş] ve harîr [:ipek] geydürmeyeler ve 
hizmet dahi itdürmeyeler; meğer ebeveynün rızâsıyla. Ve serîka itmekden ve şürb-i 
hamrdan hıfz ideler. Ve dîn-i İslâm’ı oğlancuklarına ve kızcağızlarına öğredeler. 
Ve âbdesti ve gusli ve namâzı ta‘lîm idüp ve i‘tikâd-ı ehl-i sünnet ve’l-cemâ‘ati 
bir hôşça i‘tikâd itdüreler. Ve yaramazlar ve ehl-i bid‘at 24 ile sohbet itdürmeye-

24 Ehl-i Bid‘at: Ehl-i sünnet ve’l-cemâat inancına muhalif söz söyleyen kişiler, gruplar.
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ler.” (Makâlât, vr. 110b-111a). “…Lâkin mu‘tâd olmak içün yedi yaşını mürûr 
idenleri âbdest almağa ve gusl itmeğe ve Ramazân-ı Şerîf ’i ta‘zîm itdürmeğe ve 
savmına takayyüd idüp terk itdürmeyeler. Ve kızcağızlar ile bir yerde yaturmaya-
lar ve tenhâ yalunuz komayalar. Ve ecnebiye hâtûnlar görinmek câ’izdür, lâkin fî 
zamâninâ hazer ideler.…” (Makâlât, vr. 126b). 

Müellif, helâl kazanç konusunu işlerken çocuklara geçimlerini sağlayacak 
bir san’atın öğretilmesini şöyle tavsiye etmiştir: “İmdi her kişiye lâzımdur ki 
san‘atlardan birini ihtiyâr idüp meşrû‘ olanlardan bilüp ve evlâdlarına dahi öğ-
redeler.” (Makâlât, vr. 203a). 

Müellif, çok meşhur bilge kişilerin rızık için çalışmanın önemini ve helâl 
kazancın faydalarını içeren öğütlerini şöyle nakletmiştir: “Hazret-i Lokmân25 
‘aleyhi’s-selâm oğlına nasîhat idüp eydür ki: “Ey oğlum, gınâ taleb idüp kesb-i 
helâl ile nefsini fakrdan halâs it. Bir kimse ihmâl ve kesel [:tembellik] ve ‘âr 
idüp kesbi terk itse ol kimseye üç haslet isâbet ider: ‘Aklı za‘îf olur, dînine rikkat 
ya‘nî dînine za‘f gelür ve nâs arasında kadri ve şerefi gidüp, halk içinde hakîr ve 
alçak olup sözi nâfiz olmaz ve nâs içinde istihfâfa [:hafife alınma] bâ‘is [:sebep] 
olur.” 26 (Makâlât vr. 202a). Zâhid, sûfî ve muhaddis olan İbrâhîm b. Edhem 
(ö. 161/778 [?]), insan için en büyük sıkıntının çalışmayıp maddi bakımdan 
başka birisine muhtaç olmak olduğunu, “Şiddet oldur ki nâsa muhtâc olasın” 
sözüyle açıklamıştır. (Makâlât vr. 201b). 

VI. DİN VE MEZHEP KAVRAMLARI

İlmihâl kitabında yeri geldikçe dinî konulara, dinî akımlara ve kelâm ve 
fıkıh mezheplerinin görüşlerine atıflarda bulunulmuş ve yer yer din ve mezhep 
müntesiplerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu sebeple burada din, dinî 
akımlar ve mezhep kavramı hakkında kısa bir bilgi vermeyi uygun bulduk.

A. Dinin Tanımı, Dinlerin Tasnifi, Din Hürriyeti

Din, “Allah’ın peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirdiği ve insanları dün-
ya ve âhiret saadetine götüren hükümler bütünü” şeklinde tanımlanabilir. Sey-

25 Hz. Lokmân Kur’ân’da kendisine hikmet verildiği bildirilen, peygamberliği tartışmalı bir 
din büyüğü olarak bilinir. Kur’ân’da sûrelerden birinin adı Lokmân’dır. Kur’ân’da Hz. 
Lokman’ın oğluna verdiği öğütler şöyle nakledilmiştir: “Yavrucağızım! Namaz kıl, iyiliği 
emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Doğrusu bunlar azim, sebat ve kararlılıkla yapılması 
gereken işlerdir.” (Lokman 31/17).

26 Gazzâlî, İhyâ, II, 351.
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yid Şerif el-Cürcânî’nin din tarifi şöyledir: “Din, akıl sahiplerini peygambe-
rin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur.” (et-Ta‘rîfât,
“dîn” md.)

İslâm biginleri dinleri çeşitli bakış açılarına göre tasnif etmişlerdir. Bazı 
İslâm bilginleri Kur’ân âyetlerini dikkate alarak dinleri üç gruba ayırmışlardır: 

1. Hak Dinler: Bunlara “ilâhî/semâvî dinler”, “vahye dayanan dinler” de 
denir. İslâm inancına göre dinin kurucusu Allah’tır; bütün sahih dinler Allah’tan 
gelmiş ve safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte kalmışlardır. Hz. Âdem ilk 
insandır ve aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tev-
hid dinidir. Hz. Âdem’den sonra da pek çok peygamber ve din gönderilmiştir. 
Allah’ın varlığı, birliği, zât ve sıfatları açısından O’nun mükemmelliğiyle nübü-
vvet ve âhiret inancı gibi temel itikadî prensipler (zarûrât-ı dîniyye), bütün ilâhî 
dinlerde değişmez ilkeler olarak yer almıştır. Bu semâvi dinlerin inanç esasları 
bir olmakla birlikte ayrıntı sayılan hususlarda aralarında bazı ibadetler ve mu-
ameleler bakımından farklılık bulunmaktadır. Bundan dolayı İslâmî inanışa 
göre Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği 
hak dinlerin ortak adı İslâm’dır. Ancak tarihin akışı içinde insanlar hak dinden 
uzaklaşmışlar ve beşerî zaaf neticesinde dinde meydana gelen bozulmalar se-
bebiyle Allah peygamberler göndererek insanları ya eski dinlerini aslî şekliyle 
öğrenip uygulamaya çağırmış veya yeni bir din ve şeriat göndermiştir.27 Dola-
yısıyla son din İslâm, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed ve son kitâb 
Kur’ân’dır, bu din kıyamete kadar bâki kalacaktır. Bu gerçek şu âyetlerden de 
anlaşılmaktadır: “Allah katında din şüphesiz İslâm’dır” (Âl-i İmrân 3/19; ayrıca 
bk. el-Bakara 2 /193); “Kim İslâm’dan başka bir dine yönelirse onun dini kabul 
edilmeyecektir; o âhirette de kaybedenlerdendir” (Âl-i İmrân 3/85); “Bugün 
sizin için dininizi ikmal ettim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım, din olarak 
sizin için İslâm’a razı oldum” (el-Mâide 5/3). 

2. Muharref Dinler: Bunlar yukarda da ifade edildiği gibi önceleri hak din 
iken sonradan bozulmuş, ilâhî mahiyetlerini kaybetmiş dinlerdir. Hıristiyan-
lık ve Yahudilik gibi. Yahudilik dinine mensup olanlara Yehûd, Mûsevî, Yahu-
di; Hıristiyanlık dinine mensup olanlara da Nasârâ, Îsevî ve Hıristyan denir. 

3. Bâtıl Dinler: İlâhî vahye dayanmayan dinlere bâtıl dinler denir. Do-
layısıyla bu dinler asılları bakımından da hak olmayan dinlerdir. Mecûsîlik, 
Hinduizm, Budizm, Maniheizm böyledir. Kur’ân-ı Kerîm’de İslâm dışında-

27 Günay Tümer, “Din”, DİA, yıl:1994, C.9, s. 318.
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ki inanç sistemlerine, hatta müşriklerin inandıklarına bile din adı verilmiştir 
(bk. el-Kâfirûn 109/6).

İslâm dinine müntesip olanlara “müslim” ve “ehl-i islâm” denir. İslâm di-
nine inanmayan bütün grupları kapsayan “gayri müslim” (gayrü’l-müslim) 
karşılığında ise Kur’ân’da ve hadislerde kâfir (ç. kâfirûn, küffâr, kefere) keli-
mesiyle ehl-i küfr gibi küfr kökünün çeşitli türevleri kullanılmıştır. Ehl-i kü-
für de iki kısımdır: Bir kısmı yahudi, hıristiyan gibi kitap ehli olanlar, diğeri 
ehl-i kitap olmayanlar. Putperestler, müşrikler, güneşe ve yıldızlara tapanlar, 
Allah’ın varlığını kabul etmeyenler (ateistler) gibi. İslâm’da “ehl-i kitap” olarak 
nitelendirilen din mensupları, vahye dayanmayan din mensuplarından ayrı 
bir muameleye tâbi tutulmuşlardır. Fukahânın çoğunluğuna göre Mecûsîler 
ehl-i kitap değildir. Bu sebeple Mecûsîler’in kestiği hayvanların yenilmesi ve 
kadınlarıyla evlenilmesi câiz değildir.

Müslümanların egemenliği altında bulunup müslümanların ve gayri müs-
lim tebaanın güven içinde yaşadıkları ve dinî görevlerini rahatça ifa ettikleri 
yere (ülkeye) “dârü’l-İslâm” (İslâm ülkesi) denir. Müslümanlar ile aralarında 
sulh anlaşması bulunmayan gayri müslimlerin egemenliği altında bulunan 
yere (ülkeye) de “dâru’l-harb” (harb ülkesi) denir. İslâm ülkesinde (dârülis-
lâm) vatandaş olarak müslümanlarla beraber yaşayan başka din mensuplarına 
zimmî veya ehl-i zimme (ehlü’z-zimme) denir. İslâm devletiyle savaş halinde 
bulunan gayri müslim bir devletin (dârülharp) vatandaşı olanlara “harbî”, bel-
li bir süre barış antlaşması yapılan gayri müslim devletin (dârüssulh) vatandaşı 
olanlara “muâhid” (ehl-i sulh, ehl-i ahd), eman alarak İslâm ülkesine giren ve 
burada belli bir süre ikametine izin verilenlere “müste’men” denir.28

İslâm’da din ve vicdan hürriyetinin mevcut olduğu Bakara sûresinin 256. 
âyetinde şöyle belirtilmiştir: “Dinde zorlama yoktur; artık hak ile bâtıl tama-
men birbirinden ayrılmış ve hak bütün açıklığıyla meydana çıkmıştır.” Bu 
âyete göre zor kullanarak insanları İslâm dinine sokmanın meşrû olmadığı 
anlaşılmaktadır. İslâm tarihi boyunca müslümanların hükümranlığı altında 
yaşayan yahudi ve hıristiyan gibi gayri müslimler kendi din ve inançlarında 
serbestçe kalmışlar, ibadetlerini rahatça ifa etmişlerdir.29

İlmihâl kitabında din müntesiplerine yapılan atıfları içeren bazı metinler 
şöyledir:

28 Ahmet Özel, “Gayri Müslim”, DİA, yıl:1996, C. 13, s. 418.
29 Bk. Bekir Topaloğlu, “Din”, yıl: 1994, c. 9, s. 322-323.
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“Ammâ şol kimsenün kalbinde ma‘rifet bulınup ikrârı bulınmasa ol kişi 
mü’min olamaz; zîrâ ehl-i kitâb  ya‘nî Yehûd ve Nasârâ Resûl-i Ekrem’ün sallal-
lâhu ‘aleyhi ve sellem mu‘cizât-ı bâhiresini görüp peygamber olduğını kalbleriyle 
bilüp lâkin risâletini ve nübüvvetini ikrâr itmeyüp kâffe-i mahlûkâta irsâl olın-
mış iken te’vîl idüp “ancak ‘Arab’a ba‘s olınmışdur [:gönderilmiştir]” diyü zu‘m 
itdükleri [:inandıkları] içün anlarun ikrârı hâlis olmamağ-ıla nef‘ virmedi.” 
(Makâlât, vr. 1b).

“Pes imdi bil ve âgâh ol ki namâzda on üç mekânda olan üç yüz otuz mekrûh 
vardur… On üç mekânda birisi libâsda olan mekrûhdur ki kırk beş mekrûh-
dur… 12. Mecûsî ve sâ’ir kefere geydüği sevb ile kılmak”30 (Makâlât, vr. 48b).

“Ma‘lûm olsun ki dört kimesnenün zebîhası31 meyte[hükmünde]dür, yinmez, 
besmele ile boğazlarsa da yinmez. Birisi mecûsîdür ki ehl-i kitâb  ve millet olmayup 
âteş-perest olanlardur, koyunda ve sığırda ve kuşda ve sâ’ir eti yenen hayvânlardan 
her kankısını boğazlar yâ av ve şikâr iderse yinmez. Ve vesenî [:putperest] olup kitâb-
lardan bir kitâba iktidâ itmeyüp mutlakâ puta tapan müşrikler dahi mecûsî hük-
münde olmağın, anlarun dahi avları ve zebîhaları yinmez.” (Makâlât, vr. 166b).

“Ve dahi her müslim ve müslimenün zebîhası yenür; erin ve ‘avratun ve âzâd-
sız câriye ve gulâmun ve cümle ehl-i kitâb  olan Yehûd ve Nasârâ erleri ve hâtûn-
ları boğazladuğı helâldür, yinür.” (Makâlât, vr. 169a).

Mes’ele: Milâk-i vera‘ ve zühd, esâs-ı takvâ ve rüşd olan hısâl nedür? el-
Cevâb: Nefsini harâmdan hıfz idüp harâm kesb itmeyüp müslim ve mu‘âhide 
kasden zulm itmemekdür. (Makâlât, vr. 226b).

B. Fıkıh Mezhepleri 

Mezheb (ç. mezâhib), sözlükte, gidilen yer, gidilen yol, görüş, doktrin, 
akım gibi manalara gelir. Mezhep kelimesi terim olarak “dinde otorite sa-
yılan âlimlerin ortaya koydukları görüş, fikir ve ictihadlarının tamamı veya 
belirledikleri sistem” “bir müctehidin kendine mahsus ictihad usulü ve bu 
usulle elde edilmiş fıkıh hükümleri bütünü” diye tanımlanabilir. Mezhep 
“kendi içinde tutarlı bir düşünce sistemine sahip olduğu kabul edilen itikadî 

30 Ehl-i küfrün elbisesiyle –necastten temiz olmak şartıyla- namaz kılmakta bir beis yoktur. 
Mecûsînin pantolunuyla/şalvarıyla yıkanmadıkça namaz kılınmaz. (Ali Suğdî, en-Nutef 
fi’l-Fetâvâ, I, 61). Ehl-i küfür iki kısımdır. Bir kısmı yahudi, hıristiyan gibi kitap ehli 
olanlar, diğeri kitap ehli olmayanlar. Putperestler, güneşe ve yıldızlara tapanlar, Allah’ın 
varlığını kabul etmeyenler (ateistler) gibi.

31 Zebîh ve zebîha: Kesilmiş hayvan. Kurbanlık.
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ve fıkhî doktrin” şeklinde de tanımlanabilir. Hanefî Mezhebi, Şâfiî Mezhe-
bi, Mâtürîdî Mezhebi, Eş‘arî Mezhebi gibi. Bir âlimin akaid ile ilgili görüş, 
fikir ve ictihadları, onun itikadî mezhebini, fer‘î-amelî konulardaki görüş, 
fikir ve ictihadları ise onun fıkhî mezhebini meydana getirir. Görüşleri be-
nimsenip kendisine ittibâ edilen âlime de “imâm” unvanı verilir. İmâm-ı 
Âzam Ebû Hanîfe (ö.150/767), İmam Zeyd b. Ali (ö.122/740), İmam Mâlik 
(ö.179/795), İmam Evzâî (ö.157/774), İmam Şâfiî (ö.204/ 819), İmam Ah-
med b. Hanbel (ö.241/855), İmam Mâtürîdî (ö. 333/944), İmam Eş‘arî (ö. 
324/935-36) gibi. Peygamber (s.a.s.) zamanında, müslümanlardan herhangi 
biri, bir güçlükle karşılaştığı, dinin bir hükmünü anlayamadığı zaman gelir, 
bunu Peygamber’den (s.a.s.) sorup öğrenirdi. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefa-
tından sonra Sahâbe ve Tâbiûn devirlerinde de ileri gelen âlimler, müslüman-
ların anlayamadıkları meseleleri, Peygamber’in (s.a.s.) kendilerine öğrettiği 
şekilde Kur’ân ve Sünnet’e başvurarak açıkladılar. Fetihler sonucu hicrî ikinci 
asrın sonunda İslâm ülkesinin sınırları genişledi. Ebû Hanîfe, İmam Mâlik, 
İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, Dâvûd ez-Zâhirî (ö. 270/884) gibi dinin hü-
kümlerini iyi bilen âlimlerin etrafında topluluklar teşekkül etmeğe başladı. 
Giderek bu topluluklar bir mezheb haline geldi. Böylece Hanefî Mezhebi, 
Şâfiî Mezhebi, Mâlikî Mezhebi, Hanbelî Mezhebi, Evzâiyye Mezhebi, Zâhi-
riyye Mezhebi, Zeydiyye Mezhebi, Ca’feriyye Mezhebi gibi fıkıh mezhebleri 
ortaya çıktı. İslâm tarihinde ortaya çıkan fıkıh mezheplerinden Hanefî, Şâfiî, 
Mâlikî ve Hanbelî mezhepleri dört mezhep olarak meşhur olmuş ve Evzâiyye 
ve Zâhiriyye gibi mezheplerin ise zamanla müntesipleri kalmamıştır.

C. Kelâm Mezhepleri, Ehl-i Kıble Kavramı

İslâm ülkelerinde inanç alanında Mâtürîdiyye, Eş‘ariyye, Mu‘tezile, Şîa, 
Hâriciyye gibi itikadî mezhepler ortaya çıktı. Kelâm tarihinde itikadî mezhep-
ler iki büyük gruba ayrılarak incelenmiştir:

1. Ehl-i Sünnet ve Cemâat: Ehl-i Sünnet ve Cemâat, Hz. Peygamber’i ve 
sahâbeyi örnek kabul eden, Kur’ân ve Sünnet’i rehber edinen ümmet çoğun-
luğu anlamında kullanılan bir terimdir. Ehl-i sünnet olarak nitelendirilen kişi 
ve gruplar, Allah’ın zâtı ve sıfatları, âlemin yaratılışı, kaza-kader, nübüvvet, 
mûcize-kerâmet, şefâat, haşir ve âhiret gibi İslâm akaidinin temel konularında 
fikir birliği içinde olmakla birlikte ayrıntı sayılacak konularda farklı görüşlere 
sahip olmuşlardır. Ehl-i sünnet inancına sahip olanlar, Mâtürîdiyye, Eş‘ariy-
ye ve Selefiyye olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Bugün genellikle Hanefî 
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mezhebine mensup olanlar itikadda Mâtürîdiyye Mezhebine, Mâlikî ve Şâ-
fiîler Eş‘ariyye Mezhebine ve Hanbelîler ise Selefiyye Mezhebine tâbi olarak 
yaşamaktadırlar. Günümüzde dünya müslümanlarının %90’dan fazlası Ehl-i 
sünnet anlayışını benimsemektedir.

2. Ehl-i Bidʻat: Ehl-i bid‘at, Asr-ı saâdet’ten sonra ortaya çıkmış, şer‘î bir 
delile dayanmayan bazı inanç ve davranışları benimseyen kişi ve fırkalar/mez-
heplerdir. Ehl-i bid‘at, “Ehl-i sünnet ve cemâat inancına muhalif söz söyleyen 
kişi ve fırkalar/mezhepler” şeklinde de tanımlanabilir. Ehl-i bid‘at olarak anı-
lan Gâliyye, Bâtıniyye, Yezîdiyye gibi fırkalar, görüşleri itibariyle İslâm çerçe-
vesinin dışında kalmışlardır. Ehl-i bid‘at fırkalarından bir kısmı da sünnete 
aykırı davranmış olmakla birlikte ileri sürdükleri görüşleri kendilerini din dı-
şında bırakmamıştır. Bunlar ehl-i kıbledirler ve İslâm ümmetine mensuptur-
lar. Hâriciyye, Mu’tezile, Şîa gibi. Ehl-i bid‘at adlandırılan fırkalar/mezhepler, 
İslâm’ın ruhuna aykırı görüşlerinden dolayı fırak-ı dâlle olarak da adlandırıl-
mışlardır. Kelâm tarihi kitaplarında, Allah’ın zâtı ve sıfatları, kaza-kader gibi 
İslâm akaidinin temel konularında dahi fikir birliği içinde olmayan, bazen 
birbirlerine muhalif görüşler de ileri süren bid‘atçı mezheplerin altı büyük 
kola ayrıldıkları görülmektedir: 1. Mu‘tezile, 2. Cebriyye, 3. Şîa, 4. Hâriciyye, 
5. Müşebbihe/Mücessime, 6. Mürcie.

Hâricîler, büyük günah işleyenin dinden çıkacağını ileri sürmüş, buna kar-
şılık Mürcie mezhebi de hakiki bir müminin büyük günah işlemesinin onun 
imanına zarar vermeyeceğini ileri sürmüştür.32 Müşebbihe mezhebi, Allah’ın 

32 İslâm tarihçileri, Şiîleri yirmi kadar kola ayırıyorlarsa da ana kolları üçtür: Zeydiyye, İmâ-
miyye ve Gâliyye. İmâmiyye mezhebine göre hilafet, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın soyundan 
gelenlere mahsustur. Bu mezhebde on iki imam meşhurdur. Bunların inanışlarına göre son 
imam esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştur ve Mehdî unvaniyle tekrar yeryüzüne 
inecektir. Şîa’nın bu koluna imâmet meselesine çok önem verdiklerinden dolayı “İmâmiy-
ye”, İmam Ca‘fer’e mensup olduklarından dolayı “Ca‘feriyye”, on iki imama bağlı olduk-
larından dolayı da “İsnâaşeriyye” denmiştir. Zeydiyye mezhebinin imamı, Hz. Hüseyin’in 
torunu Zeyd b. Ali Zeynilâbidîn (ö.122/740)’dir. Bu mezhep bazı yönden Ehl-i Sünnet’e 
yakın olup mutedildir. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer’in hilafetini kabul ederler. Ancak hilafeti 
Hz. Ali’ye daha layık görürler. Şîa’ya mensup olan ve aşırı düşünceler taşıyan grupları ifa-
de etmek üzere gâliyye tabiri kullanılır. Gâlî (ç.gulât) aşırı giden anlamındadır. Bu kolun 
mensupları Hz. Ali ve evlâdını tanrı derecesine çıkaracak kadar ileri götürdükleri için bu 
ismi almışlardır. İlk defa Abdullah b. Sebe’, Hz. Ali’ye ulûhiyyet (tanrılık) isnad etmiştir. 
Bunun kurduğu fırkaya Sebeiyye denmiştir. Diğer gâliyye fırkaları bundan doğmuştur. 
Günümüzde az da olsa Pakistan, Hindistan ve Suriye’nin bazı bölgelerinde bulunan İs-
mâiliyye fırkası gâliyyedendir. Aşırı görüşleriyle tanınan İsmâiliyye fırkası, zamanla Eski 
Yunan ve Doğu felsefelerinden ve Ortadoğu dinlerinden etkilenmiştir.



Makâlât 37

(hâşâ) insana benzediğini, insanlar gibi organlarının bulunduğunu kabul et-
mişlerdir. Allah’ı cisim olarak düşündüğü ve O’na cismanî özellikler nisbet 
ettiği için bu mezhebe Mücessime de denmiştir. Şîa mezhebi, ilmî olması ya-
nında siyasî bir mezheptir. Hilâfetin Hz. Ali’nin hakkı olduğunu ileri sürmüş-
lerdir. Mu‘tezile mezhebi mantık kurallarıyla çelişir gördüğü âyet ve hadisleri 
Ehl-i sünnet’ten farklı yorumlamış ve bu yorumlarında akla önem vermiştir. 
Mu‘tezile mezhebi  insanın ihtiyarî fiillerini hür iradesiyle yaptığını, bu fiillerin 
oluşmasında Allah’ın müdahalesinin bulunmadığını söylemiştir. Buna karşılık 
Cebriyye mezhebi her şeyin Allah’ın iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın 
irade hürriyetinin bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah oldu-
ğunu, kulun Allah tarafından takdir edilmiş bulunan işleri/fiilleri yapmaya 
mecbur olduğunu ileri sürmüştür. Gününüzde irade, kazâ ve kader konusunu 
iyi anlamamış bazı kimseler bilerek veya bilmeyerek bu mezhebin görüşlerini 
benimsemişlerdir. Mâtürîdîler, kulda başlı başına cüz’î bir irade bulunduğu-
nu, kul iradesiyle seçimini yaptığını ve Allah’ın da kulun seçimine göre fiili 
yarattığını ifade etmişlerdir. Eş‘arîler ise kulun bir cüz’î iradesi bulunmadığını, 
kulun iradesinin Allah’ın iradesine bağlı olduğunu, kulun istediği fiili Allah’ın 
dilerse yaratacağını ifade etmişlerdir.

İslâm mezhepleri tarihinde Ehl-i sünnet ve ehl-i bid‘at olmak üzere iki 
ana gruba ayrılan bu akımların hepsine “ehl-i kıble” denilmiştir. “Ehl-i kıb-
leden olan bir müslüman küfürle itham edilemez.” şeklinde ifadesini bulan 
ve İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen prensip hemen bütün İslâm 
âlimlerince benimsendiğine göre İslâm’da inanç alanındaki düşünce hürriyeti-
nin oldukça geniş olduğu söylenebilir.33 Dolayısıyla müslüman bir kişi açıkça 
Allah’ı inkâr etmedikçe, ona şirk koşmadıkça ve mukaddesata alenen hakaret 
etmedikçe küfürle itham edilemez. Makâlât’ta Ehl-i sünnet’in prensiplerinden 
birisi şöyle kaydedilmiştir: “Ehl-i kıble den birisi her ne kadar günâh iderse de 
kâfir olur dimeye, belki ‘âsî olur diye; mâdem ki [ehl-i kıbleden birisi] küfr itmeye 
ve söylemeye. Ol hînde dahi te’vîl idüp, eğer te’vîl mümkin olmazsa “tecdîd-i îmân 
it” deyüp “kâfir oldun” dimeye; meğer musırr ola.” (Makâlât, vr. 10b-11a).

İlmihâl kitabında Mu‘tezile, Şîa (Revâfız fırkası) ve Hâriciyye mezhepleri-
ne atıflar yapılmıştır. “Niteki mezheb-i i‘tizâl  halk-ı ef‘âli[fiillerin yaratılması] 
Allâhu Zü’l-celâl’e mahsûs iken mahlûka isnâd idüb “her ‘abd kendü nefsine ne 

33 Ali el-Kârî, Şerhu Fıkhi’l-Ekber, Mısır 1955, s.154-155; Bekir Topaloğlu, “Din”, yıl: 1994, 
c.9, s.324).
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isterlerse ol fi‘li bi-nefsihî kendüsi hâlıkdur” dirler. ‘Abdin[kul] ise halk itmede 
‘alâkası yokdur, bu söz küfrdür.” (Makâlât, vr. 223b).

“Ammâ savm-ı şek oldur ki, Şa‘bân ü’l-Mu‘azzam’ın otuzuncı güni semâda 
bulut olub ay görülmesinde şübhelü oldukları içün ol güni tâ’ife-i Revâfız [Râfızî-
 ler fırkası] “elbette vâcibdür”, diyü sâ’im olurlar.” (Makâlât, vr. 149a).

“Mes’ele: Zeyd, Hâricîler i katl idüb sâhib-kırân olan Ebû Müslim Gâzî  hak-
kında “Bir fâsık kişidür” dise şer‘an Zeyd’e ne lâzım gelür? el-Cevâb: Bilâ-sebeb 
bir müslimi bedlik [kötülük] ile anmak lâyık değildür, lâkin su’âl olunub hâl [ü] 
şânı beyân olınmak lâzım gelicek, kütüb-i mu‘teberede yazıldığı üzre Ebû Müslim 
hakkında çok söz vardur.” (Makâlât, vr. 230a). 

D. Felsefî Ekollar

İslâm filozofları eserlerinde İslâm akaidine dair görüş ve yorumlarını ortaya 
koymuşlardır. “Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları, birlikten çokluğun doğuşu 
(sudur teorisi), vahyin mahiyeti ve peygamberin özellikleri, âhiretin gerçek-
leşme şekli, cennet ile cehennemin ve bunlardaki nimet ve azabın özelliği gibi 
konular filozofların en çok ilgi gösterdikleri akaid meseleleridir. İslâm filozof-
ları akaid konularını kendi felsefî sistemlerinin çerçevesi içinde ve kendilerine 
has aklî istidlâller ile ele alıp işledikleri için çoğu zaman nasların beyanlarına 
ters düşen sonuçlara varmışlar ve te’vil metodunu fazlaca kullanmaya mecbur 
olmuşlardır. Bu sebeple de başta Gazzâlî ve İbn Teymiyye olmak üzere İslâm 
âlimlerinin sert tenkitlerine mâruz kalmışlardır. Bununla beraber akılcı bir ekol 
kurmayı başaran Mu‘tezile kelâmcıları ile İslâm filozoflarının çalışmaları Ehl-i 
sünnet âlimlerini sistemli ve tenkitçi bir zihniyetle çalışmaya sevketmiştir.”34 

İlmihâl kitabında felsefeye dolaylı bir biçimde şöyle temas edilmiştir: “Ve 
dahi minnet [:şükran,hamd] kadîm Allâhu Te‘âlâ’ya mahsûs iken müneccim în35 ef-
lâke36 “kadîm” deyüp bu dâr-ı fenânun zevâline kâ’il değillerdür ve “seb‘a-yı seyyâre 
müdebbirdür”37 dirler, umûr-ı ‘âlemde müdebbir Allâhu Zü’l-celâl iken yıldızlara 
isnâd iderler, bu söz dahi küfrdür; mezheb-i felâsife dür.” (Makâlât, vr. 223b).

34 Ahmet  Saim Kılavuz, “Akaid”, DİA, yıl:1989, C.2, s. 215
35 Müneccim (ç.müneccimîn): 1. Yıldızların hal ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse 

(Astrolog). 2. Gökbilimci (Astronom). 3. Yıldızlara inanan.
36 Felek (ç. eflâk): 1. Gök. 2. Ortaçağ İslâm kozmolojisinde felek (ç. eflâk) yıldızları taşıdı-

ğına ve hareket ettirdiğine inanılan “şeffaf gökküre” anlamını taşır. 3. Felek bir astronomi 
terimi olarak ise “yıldızların döndüğü yer, yörünge” anlamına gelir.

37 Yıldızlara inananlara göre âlemi yaratan ve idare eden şu yedi gezegendir: Güneş, ay, Zü-
hal (Keyvan), Mirrih (Merih,Mars), Müşteri (Jüpiter), Zühre (Venüs),Utârid (Merkür). 
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İslâm düşünce ve kültürünün yabancı kültürlerle tanışmasının kaçınılmaz 
bir sonucu olarak İslâm toplumunda çeşitli felsefî ekoller ortaya çıkmıştır: 

1. Dehriyye: Âlemin ezelî olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını 
savunan materyalist felsefe akımıdır. İslâm düşünce tarihinde Dehriyye akı-
mını temsil eden ve müfrit Şiîliğiyle tanınan kelâm âlimi ve filozof İbn er-Râ-
vendî’dir (ö. 301/913). Kelâmcılar ve Meşşâî fılozoflarca şiddetle eleştirilen 
bu inkârcı görüş, İslâm toplumunun dayandığı topyekün değerler sistemini 
reddettiği için bir gelenek kuramamıştır. 

2. Tabiatçılar (Natüralistler): Tabiat bilimlerine dayalı bir metafizik kur-
ma çabası içinde olan İslâm filozoflarının temsil ettiği felsefe akımıdır. Felsefe 
tarihinde natüralistler; materyalistlerle aynı kategoride düşünüldüğü halde, 
bunlar ilke olarak ruhun ve Allah’ın varlığını kabul etmişlerdir. Bu görüşü 
İslâm dünyasında ilk temsil eden ünlü hekim ve filozof Ebû Bekr Muhammed 
b. Zekeriyyâ er-Râzî’dir (ö.313/925). 

3. Meşşâîlik: İslâm düşünce tarihinde Meşşâîlik, Aristo doktrinini temel 
alan ve öncelikle Kindî (ö. 252/866 [?]), Fârâbî (ö. 339/950), İbn Sînâ (ö. 
428/1037), İbn Rüşd (ö. 595/1198) gibi dünyaca ünlü filozoflar tarafından 
temsil edilen bir felsefe akımıdır. 

4. İhvân-ı Safâ: İslâm toplumunda X. yüzyılın ikinci yarısında İhvân-ı 
Safâ adlı yeni bir felsefî hareket ortaya çıkmıştır. Basra merkezli gizli ve siyasî 
emeller taşıyan bu hareketin gerçek amacının ne olduğu bugüne kadar tam 
olarak ortaya konulmuş değilse de Bâtınî-İsmâilî eğilimler taşıdığında şüphe 
yoktur. 

5. İşrâkīlik: İslâm düşünce tarihinde XII. yüzyılın sonlarına doğru Meşşâî-
liğe karşı İşrâkīlik adıyla yeni bir felsefe akımı doğmuştur. Şehâbeddin Yahyâ 
es-Sühreverdî (ö. 587/1191), İşrâkī felsefe akımını kuran filozoftur. Sührever-
dî gerçek bilgiye ancak mistik tecrübe yöntemiyle ulaşılacağını söylemiştir. 

6. Bağımsız Düşünürler: İslâm düşünce tarihinde bu felsefe akımlarından 
başka hiçbir akıma bağlı olmayan, fakat ortaya koyduğu son derece dikkate 
değer fikirleriyle “bağımsız filozof” denebilecek birçok düşünce adamı vardır. 
Hiç şüphesiz bunların başında, genel anlamda felsefeye, özel olarak da Meşşâî-
liğe karşı yönelttiği tutarlı eleştirileriyle tanınan İmam Gazzâlî (ö. 505/1111) 
ve Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî (ö. 547/1152 [?]) gelmektedir.38

38 Mahmut Kaya, “Felsefe”, DİA, yıl:1995, C.12, s.313-315.
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VII. İLMİHÂLİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

İslâm akaid esaslarının anahatlarıyla özetlendiği, ibadet konularının ay-
rıntılarıyla açıklandığı, her fert için önemli olan muâmelât konularının yer 
verildiği bu eserin; engin bir bilgi birikimi, fıkhî konulara derin bir vukû-
fu olan ve sağlam bir muhakeme kabileyetine sahip bulunan bir âlimin eseri 
olduğu görülür. Herhangi bir bilgi yanlışına rastlanmayan bu eserde, inanç 
konuları Ehl-i sünnet’in özellikle Mâtürîdiyye mezhebinin, amel/fıkıh konu-
ları ise Hanefî mezhebinin muteber eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Eserde, “Mezheb-i Hanefî’de şer‘-i şerîfe mutâbık olmayan mahalde ‘aklın med-
hali yokdur; ‘aklın makbûl olması şer‘-i mutahhareye mutâbık ve muvâfık olan 
mahaldedür” şeklindeki söz ile Hanefî mezhebinde ictihadî hükümlerin akıl 
ve nakil dengesi prensibine uyularak çıkarıldığına işaret edilmiş (Makâlât, vr. 
199b) ve Hanefî mezhebinin büyük imâmı olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin 
ve öğrencileri İmâm Ebû Yûsuf  (ö. 182/793), İmâm Muhammed (ö. 189/804) 
ve İmâm Züfer’in (ö. 158/775) ictihadî görüşleri ile Ebu’l-Leys es-Semerkandî 
(ö. 373/983), Ebû Bekr el-Cessâs (ö. 370/981) gibi sonraki dönem Hanefî 
fakihlerinin fetvalarına sık sık atıfta bulunulmuştur. Bazı konularda sahâbî-
lerin ve tâbiîn âlimlerinin ictihadî görüşlerine ve pek az sayıda da Mâlikî 
mezhebinin imâmı Mâlik b. Enes (ö.179/795), Evzâî mezhebinin imâmı 
Abdurrahmân el-Evzâî (ö. 157/774), Şâfiî mezhebinin imâmı Ebû Abdillah 
Muhammed b. İdris eş- Şâfiî (ö. 204/ 819) gibi fakihler ile İbrâhîm b. Ed-
hem (ö. 161/778 [?]), Abdullah b. Mübârek (ö. 181/797) ve İmâm Gazzâlî 
(ö. 505/1111) gibi fakih ve mutasavvıfların görüşlerine yer verilmiştir. Eskiden 
beri ilmihâl kitabı yazımında gelenek olarak mezhep içinde zikredilen görüş-
lere kısaca yer verilmekle birlikte, hitap ettiği kitlenin bu bilimsel tartışmaları 
öğrenmesinin çok fazla bir fayda sağlamadığı düşünülerek, makbul görüşler 
benimsenmiş, ihtilaflardan uzak durulmuş, usul bilgilerinden arındırılmış, 
daha duru ve süzülmüş bir metin verilmeye gayret edilmiştir.39 Müellifimiz de 
kendisinden önceki yazarların yolunu takip ederek her zaman ve herkese lazım 
olacak temel bilgilere yer vermiş ve gerekiyorsa ittifak edilen görüşe (müttefe-
kun ‘aleyh), en sahih görüşe (kavl-i esahh) ve fetva verilen görüşe (müftâ bih) 
de ayrıca işaret etmiştir.

39 Bu konuda bk. Mediha Aynacı, Osmanlı Kuruluş Dönemi Türkçe İlmihâl Eserleri Çerçeve-
sinde İlmihâllerin Fıkhî Yönden Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), M. Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü., İstanbul 2009, s. 148,149.
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Müellif, eserini edebî ve akıcı bir üslûp ile kaleme almış, yer yer görüşlerini 
ortaya koymuş ve tercihlerde bulunmuştur. Müellif, kurban kesimi ile ilgili 
Ebüssuûd’un iki fetvâsını zikrettikten sonra kendi görüşünü şöyle ifade etmiş-
tir:40 “Bu iki fetvâ-yı şerîf Ebussu‘ûd Efendi ’nün Fetâvâ’sında mestûrdur, lâkin 
bu fakîrün fehmi üzre “kurbân yirine geçmez” dimek, “ecr ü sevâb olmaz” dimek 
olur; yoksa tekrâren i‘âdesi lâzım olmaz.” (Makâlât, vr. 169a]. 

Müellif, kendisine berâtında açıkça vekil tayin etme yetkisi verilmeyen 
hatîbin yerine birini geçiremeyeceğini söyleyen Molla Hüsrev’i şöyle eleştir-
miştir: Ve dahi hutbeyi pâdişâhun veyâ paşanun itdüği kimesne okumak gerekdür, 
zîrâ hutbe  onlarındur. İmdi mescidde pâdişâh hâzır olsa, anun emri yâ icâzeti yoğ 
iken hutbe okusa câ’iz değildür. Ve dahi hatîb var iken anun emri olmadukça gay-
rı kimesne hutbe ve ikâmet [/imâmet] itmek câ’iz olmaz, ammâ emri ile câ’iz olur. 
Zîrâ pâdişâh hutbeye izin virmek, hatîb-i âharı halîfe itmeğe bile izin virmekdür; 
berâtında tasrîhan [:açık olarak] yazılmış değil ise de. Zîrâ Cum‘a namâzı vak-
tinden sonra gayrı [:artık] kılınmaz. İnsân ise ‘özrden hâlî [:uzak] olmaz. Öğle 
olıcak, dâ’im hatîb kılması lâzım olsa, ‘özr zamânında Cum‘a kılınmamak lâzım 
gelür. Cum‘a’nun hôd [:zaten] terki câ’iz değildür, pâdişâh dahi bunı bilür. Böyle 
olıcak; hatîbe icâzet, halîfesine dahi icâzete delâlet ider. Çünki icâzeti oldı, ‘özri 
olması ve olmaması birdür. Ammâ kâdî yirine nâ’ib dikmek berâtında âşikâre 
buna icâzet var ise câ’izdür, yoğise olmaz. Zîrâ kazâ, Cum‘a gibi vakitli değildür, 
bunda zarûret yokdur. Bu tafsîl Hidâye’nün ve anun Şerh-i Nihâye’nün ve 
Şerh-i Mecma‘un ve Hulâsa’nundur ve Vâkı‘ât’un Edeb-i Kâdî bâbındadur. 
Ammâ Mollâ Hüsrev bunlara muhâlifdür;41 bu mes’elede savâb itmedüği ehl-i 
usûle ve mutâla‘ası olanlara âşikâredür.” (Makâlât, vr. 87a).

Zamanında köylülerin şehirlilere öykünerek cuma namazı kıldıklarını söy-
leyen müellif, cuma namazının köylüler için nâfile olduğunu, öğle namazını 
kılmalarının ise farz olduğunu, dolayısıyla Cuma namazını kılıdıran hatibin 

40 İlmihâl kitabında Ebüssuûd Efendi’ye ait bulunan üç fetva, M.E.Düzdağ tarafından ye-
niden yayımlanmış Fetva Mecmuası’nda bulunmaktadır: 231. Mes’ele: Zeyd bilmeyip, 
nezr ettiği kurbanın etin yiyip ve kendi üzerine nafakası lâzım olan kimselere kurban 
hissesi verse kurbanı i‘âde lâzım olur mu? el-Cevâb: Kıymetin tasadduk etmek lâzımdır. 
376. Mes’ele: Zeyd-i zimmî, Amr-i müslimin kurbanını besmele ile boğazlasa, şerʻan 
helâl olur mu? el-Cevâb: Kurban yerine geçmez eti helâldir. 378. Mes’ele: Zeyd kurban 
niyetine zebh eyleyip selh etmeğe Amr-i zimmîye verdiği koyun, şerʻan kurban yerine 
geçer mi? el-Cevâb: Mekrûhtur, tamam sıhhat üzerine geçmez. Müslim zebh edip kâfire 
selh ettirmek câizdir. 

41 Dürer, I, 137, 139; II, 408; Mukayese ediniz: İbn Âbidîn, II, 140-141.
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öğle namazını cemaatle kıldırması gerektiğini şöyle ifade etmiştir: “Zîrâ Cum‘a 
şehirlerde kılınmak şartdur. İmdi Cum‘a kılınan köylerde lâzımdur ki Cum‘a kıl-
dukdan sonra öğle namâzını gayrı günler gibi hatîb cemâ‘atle kılıvire” (Makâlât, 
vr. 88b). Bilindiği gibi köylerde Cuma namazının kılınmasına Diyanet’in 
1933 tarihli bir fetvasıyla başlanmıştır.

Müellif, “Kim bir kavme benzerse, o kavimden olur” anlımındaki hadisi 
oruçla irtibatlandırarak şöyle açıklamıştır: “Ol ecilden Allâhu Te‘âlâ’ya mah-
sûs olup ahlâk-ı Samediyyet42 ile tahalluk [:ahlâklanma]43 ve ekli ve şürbi terk 
itmekle ekl ve şürb, cimâ‘dan ‘ârî ve münezzeh olan Zât-ı bî-çûn ve meleklere te-
şebbühdür. Hadîs-i Nebeviyye’de gelmişdür ki, 44“ ْ ــ ُ ْ

ِ  َ ــ ُ َ ٍم  ْ ــ َ ِ  َ ــ َ َ  ْ ــ َ ” mefhûmı 
üzre mertebe-i beşeriyyetden mertebe-i melekiyyete terakkīdür. Ve [Allah] ahlâk-ı 
haseneye teşebbüs idenleri [güzel ahlâka sarılanları] sever ve râzî olur.” (Makâlât, 
vr. 122b-123a).

Müellif, Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan çoğunluk görüşü yerine az 
da olsa bazen tek kişinin görüşünü tercih etmiştir. Mesela İmâm Ebû Yûsuf  ’a 
göre salâtu’l-havf Hz.Peygamber (s.a.s.) zamanına ait bir namazdır. Müellif bu 
görüşü dikkate alarak salâtu’l-havf hakkında bir bilgi vermemiş ve bu konuda 
şöyle demiştir: “Lâkin [sahâbîlerin] Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve selem 
hazretinün ardında namâz kılmağa harîs45 olup kıldukları mukarrerdür.46 Meş-
rû‘iyyeti anlarun zamân-ı sa‘âdetlerine mahsûs olduğı içün beyân ve tafsîle şürû‘ 47 
olınmadı” (Makâlât, vr. 70b).

Müellif, eserinde Arapça kelime ve fıkıh terimlerine çok güzel Türkçe kar-
şılıklar bulmuştur. Bu durum için şu kelimeler örnek olabilir: 

Sahîh: dürüst: “Savmi sahîh ve dürüst olmaz.” “Kıldığı namâz dürüst.” 

Müstehab: yeğ, yeğrek: “(Niyyet)...diliyle dahi ederse yeğrekdür [:müstehap-
tır].” 

Mücâzefe: Peygamber Pazarı: “Ya‘nî kıyâs ile alınmak ve satılmakda lisân-ı 
Türkî’de ana “Peygamber Pazarı” dirler.”

42 Samed: Ebedî, ezeli ve yüce olan. Kimseye muhtaç olmayan, ihtiyaçlarını gidermesi için 
herkesin başvurduğu yüce varlık. Samediyye: İlahî.

א 43 ق ا  ا   “Alllah’ın ahlâkıyla ahlâklanın” mealinde bir hadis rivayet edilmiştir.
44 “Kim bir kavme benzerse, o kimse o kavimdendir” (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 5).
45 Harîs: Hırslı, fazla arzu ile isteyen.
46 Korku namazı hakkında fazla bilgi için bk. Fahrettin Atar, “Namâz”, İslâm İlmihali, 

s.429.
47 Şürû‘: Başlamak.
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Müellif, ilmihâl kitabında 17. yüzyılda Osmanlı toplumunda kullanılan 
pek çok kelimeye yer vermiştir. Müellif tarafından kullandığı halde günümüz-
de kullanılmayan kelimelere şunlar örnek verilebilir: 

Urudurmak: dikilmek: “Evvelkisi kıyâmdur. Ya‘nî her kişiye lâzımdur ki farz 
namâzları ve vitri urudurup [:ayakta] kılmakdur, meğer kâdir olmayup ‘özri ola.” 

Kayırmaz: zarar vermez: “Ammâ yir yumşak olup kazılmak mümkin ol-
mayan yirde tâbûtla defin ve ağaç ve kiremit ile örtmek kayırmaz. Hattâ İmâm 
Muhammed İbn el-Fadl “gökçekdür” [:güzeldir] dir.” 

Yumak: yıkamak: “Bu zikr olınan sularun küllîsiyle âbdest almak ve gusl 
etmek ve eşyâlar yumak [:yıkamak] ve içmek ve ta‘âm bişürmek bi’l-ittifâk câ’iz-
dür.” 

Öndin: önce: “Vaktinden öndin [:önce] âbdest alup hâzır olmak.” 

Müellif tarafından kullanılan bazı kelimelerin de günümüzde bazı böl-
gelerde -yaygın olmasa da- hâlâ kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. 
Yüreği sürmek (İshal olmak, barsakları bozulmak), gönli dönmek (mide bu-
lanmak, kusmak) gibi. İlmihâldeki bazı kelimelerin de günümüzde telaffuz-
larının değişmesi suretiyle kullanıldığı görülmektedir. Daş kelimesinin taş, 
ahşam kelimesinin akşam, yohsa kelimesinin yoksa, daşra kelimesinin taşra, 
etmek kelimesinin ekmek, gemük kelimesinin kemik, itmek kelimesinin etmek 
şeklinde telaffuz edildiği gibi. Bu kelimeler yeni telaffuzlarına göre latinize 
edilmiştir.

Bilimsel metodlara uygun olarak hazırlanan ve edebî bir üslûp ile yazılan 
bu eserin üzerinden üç yüz yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Bu zaman zar-
fında hayat şartlarında ve dilin kullanımında önemli birtakım değişiklikler 
meydana gelmiştir.48 Bu alanlardaki değişiklikler okuyucuların eserin dilini 

48 İlk Türkçe ilmihâl kitaplarından biri kabul edilen Kudbüddin İznikî’nin XIV. yüzyıl Os-
manlı Türkçesi’yle kaleme aldığı Mukaddime’si, Kastamonu ve Sinop civarında, yakla-
şık 13-15. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş Candaroğulları Beyliği’nin son beyi olan 
İsmail Bey’in XV. Yüzyıl Türkçesi’yle yazdığı Hulviyyât’ı, Zileli Muharrem Efendi’nin 
(ö.1000/1592) XVI. yüzyıl Osmanlı Türkçesi’yle yazdığı Cübbü’l-Mesâil’i ve XVII. yüzyil 
Osmanlı Türkçesi’yle yazılan Makâlât kitabı dil özellikleri bakımından karşılaştırıldığında 
üç asır zarfında dilde ne kadar çok değişiklik meydana geldiği kolayca görülür. Alimcan 
Buğda doktora tezinde (s. 269) Mukaddime’de kullanılan dilin Uygur Türkçesi’ne yakın 
olduğunu söylemiştir. Dört eserde kullanılan dilin mukayesesi için birer örnek cümle: “Pes 
bilgil kim bu zaîfin maksûdi bu farz-ı ayn olan amelleri bildürmekde idi. Farz-ı kifâye ve 
sünnet ve müstehab olanları bildürmek degüldi. Çün kim farz-ı aynun dahi kemâli bunları 
işlemeg ile olur. Pes bu Makaddime’de farz-ı kifâye ve sünnet ve müstehab ve edeb olanları 
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ağır bulmasına sebep olabilir. Yine eserde özellikle tahâret hakkında yer alan 
bazı bilgilerin tıbbî ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak sorgulanması 
gündeme gelebilir. Kitapta elfâz-ı küfür bahsinde geçen hurâfe ve bâtıl inanç 
konularıyla ilgili bazı fetvalar, bu fetvaların verildiği şartlar ve fetvaların tama-
mı dikkate alınarak eleştirilip değerlendirilebilir.

Sonuç olarak ilk Türkçe ilmihâl kitaplarından biri kabul edilen Kutbüddin 
İznikî’nin Mukaddime’si, XIV. yüzyıl Türkçesinin tüm özelliklerini bünyesin-
de barındırdığı gibi Makâlât da XVII. yüzyıl Türkçesinin tüm özelliklerini 
bünyesinde barındırmaktadır. Makâlât zengin söz varlığı ile sade nesrin önem-
li örneklerinden biri olarak kabul edilebilir. Halka İslâm’ın ibadet, inanç, 
ahlâk esaslarını, helâl ve haramlarını öğretmek, hurâfe ve bâtıl inançlardan 
sakındırıp uzaklaştırmak üzere kaleme alınan bu eser, eğitici-öğretici özelliği-
nin yanı sıra döneminin Türk kültürünü, sosyal yapısını, gelenek-görenek ve 
inanç sistemini de çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır.

VIII. İLMİHÂLİN KAYNAKLARI

İlmihâlin telifinde başta Mâtürîdî mezhebinin akaid kitapları ile Hanefî 
mezhebinin temel fıkıh ve fetva kitaplarından istifade edilmiştir. Bunlar şöyle 
sıralanabilir:

1. el-‘Akīdetü’r-Rükniyye fî Şerhi lâ ilâhe illallâh Muhammedün resû-
lullâh.

Müteahhir dönem Mâtürîdiyye âlimi Ebû Muhammed Rüknüddin Ubey-
dullah b. Muhammed b. Abdülazîz es-Semerkandî’nin (ö. 701/1301) bu eseri 
Mustafa Sinanoğlu tarafından tahkik edilip neşredilmiştir (İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Yayınları (İSAM), 2008).

ve ibâdeti mekruh ve fâsid ve nâkıs idenleri bildürdi. Dahi garîb ve çok vakî olur meseleler 
dahi getürdi mübtedileri (yeni talebeleri) bu Mukaddime’yi okumağa yiltemeg(özendirmek) 
içün” (Alimcan Buğda, a.g.t., s.24, İznikî, Mukaddime, vr.2b’den naklen). “…ve dahî bu 
kitabın hayırla itmamına Allah Teâlâ’dan yardım diledim. Yâ nâsırî, yâ nâsırî, yâ nâsırî de-
yip şurû’ ettim bu kitabı yazmağa. Lakin Arabî etmeğe dahî kâdir değildik. Pes naçar Türkî 
dilince bunca mesâili cem‘ edüb adını Hulviyyât koydum, tâ ki Arabî ve Fârisî bilmeyenler 
mutâla‘a edüb faydalanalar.” (İsmail Bey, Hulviyyât, Edirne Selimiye Ktp., nr. 4948, vr. 3b; 
Nail Karagöz, a.g.e., s.12). “Bir tavuk boğazlandıkda içi ayrıtlanmadın (ayıklanıp temiz-
lenmeden) su içinde börtülse (haşlansa) helâl olur mu? el-Cevâb: Harâmdır, necisdir kelb ve 
kediden gayrıya helâl değildir. (Cübbü’l-mesâil, s.97). Mes’ele: Bir tavuk boğazlanub içi ve 
kursağı çıkmadın kaynadub yolmak içün haşlasalar ekli [yenilmesi] helâl olur mu? el-Cevâb: 
Murdâr olur. [Makâlât, vr. 226b].
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2. Bedâyi‘ü’s-Sanâyi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâyi‘.

Hanefi fakihi Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî’ye
(ö. 587/1191) ait bir eserdir. (Bu eserin basım tarihleri: I-VII, Kahire 1327-
1328; nşr. Ali Muhammed Muavvez - Âdil Ahmed Abdülmevcûd, I-X, Beyrut 
1418/1997).

3. Bed’ü’l-Emâlî 

Bu eser fıkıh ve kelâm âlimi Ali b. Osman el-Ûşî’ye (ö. 575/1179) ait 
manzum bir akaid kitabıdır. Bu âlimin el-Fetâva’s-Sirâciyye adlı eseri de vardır.

4. Bahrü’r-Râik Şerhu Kenzi’d-Dekâik

Bu eser, Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Kenzü’d-Dekâik adlı 
Hanefî fıkhına dair eserine İbn Nüceym (ö. 970/1563) tarafından yapılan 
şerhtir. Eser farklı tarihlerde basılmıştır (I-VIII, Kahire, 1311, 1323, 1334; 
I-IX, nşr. Zekeriyyâ Umeyrât, Beyrut 1418/1997).

5. Câmi‘u’r-Rumûz

Bu eser, Sadrüşerîa’nın Nukâye adlı eserine Hanefi fakihi Kuhistânî 
(ö.962/1554) tarafından yapılan şerhtir 

6. el-Câmi‘u’s-Sagīr

Süyûtî’nin (ö. 911/1505) derlediği kısa hadisleri ihtiva eden bir eserdir. Bu 
eser bazı âlimler tarafından şerhedilmiştir. Alî el-Münâvî el-Haddâdî’nin (ö. 
1031/1622) Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmi‘i’s-Sagîr eseri meşhurdur. Eser şerhle-
riyle birlikte birçok defa basılmıştır (Kahire, 1329, 1356, 1357; Beyrut 1391; 
nşr. Hamdî ed-Demirtaş Muhammed, Mekke-Riyad 1418).

7. Dürerü’l-Hükkâm

Osmanlı şeyhülislâmı Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkha dair Gure-
rü’l-Ahkâm adlı eserine kendisinin yazdığı şerhtir. Dürer ve Gurer defalarca 
basılmıştır (İlk baskı: İstanbul 1257).

8. el-Eşbâh ve’n-Nezâir

Bu eser, İbn Nüceym’e (ö. 970/1563) aittir. Pek çok kavâid-i külliyeyi içeren 
bir eserdir. Eser farklı tarihlerde basılmıştır ( el-Eşbâh ve’n-Nezâir, Beyrut 1980).

9. el-Ferâizü’s-Sirâciyye

Hanefî fakihi Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî’nin (ö. 596/1200) 
İslâm miras hukukuna dair eseridir. el-Muhtasar ve el-Ferâizü’s-Secâvendiyye 
adlarıyla da anılan eser ferâiz ilminde en çok başvurulan kaynaklardan biridir. 



GİRİŞ - İlmihâl46

Bu eser üzerine birçok şerh ve hâşiye yazılmış ve basılmıştır. eş-Şerîf el-Cür-
cânî el-Hanefî’nin (ö. 816/1413), Şerhu’l-Ferâ’izi’s-Sirâciyye adlı eseri meşhur-
dur (İstanbul 1309).

10. Fetâvâ Kâdîhân

Fetâvâ Kâdîhân, Ebü’l-Mehâsin Fahrüddîn Hasen b. Mansûr b. Mahmûd 
el-Özkendî el-Fergânî’ye (ö. 592/1196) ait bir eserdir. Kaynaklarda el-Fetâ-
va’l-Hâniyye veya kısaca el-Hâniyye olarak da anılan eser, Hanefî mezhebinde 
yazılan en muteber ve yaygın fetva kitaplarından biridir. Fetâvâ Kâdîhân’ın 
çeşitli baskıları yapılmıştır. 

11. Fetâva’l-Bezzâziyye

Bu, Hanefi fahihi Hâfızüddîn Muhammed b. Muhammed b. Şihâb el-Ker-
derî el-Hârizmî el-Bezzâzî’nin (ö. 827/1424) eseridir. el-Fetâva’l-Bezzâziyye’nin 
asıl adı el-Câmi‘u’l-vecîz’dir. Eser birkaç defa basılmıştır (Kazan 1308, Bulak 
1311, Kahire 1323 [el-Fetâva’l-Hindiyye’nin IV. ve VI. ciltlerinin kenarında]).

12. el-Fetâva’s-Sirâciyye

Bu isimde Bed’ü’l-Emâlî adlı eserin müellifi Ali b. Osman el-Ûşî (ö.575/1179) 
ile el-Ferâizü’s-Sirâciyye adlı eserin müellifi Muhammed b. Muhammed es-Se-
câvendî’nin (ö. 596/1200) eserleri vardır. Yine Kâriülhidâye adıyla anılan Ha-
nefi fakihi Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Alî b. Fâris el-Kinânî el-Mısrî’nin (ö. 
829/1426) de el-Fetâva’s-Sirâciyye adında bir eseri bulunmaktadır. Kâriülhidâ-
ye’nin 1999 yılında Amman’da basılan bu eserinin bazı yazmaları şunlardır: 
Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1064, Şehid Ali Paşa, nr. 936, 947, 948.

13. Fetâvâ-yı Hocazâde Mehmed Efendi 

Hocazâde Mehmed Efendi’ye (ö. 1024/1615) ait bir fetva kitabıdır. Ho-
cazâde Mehmed Efendi, Osmanlı şeyhülislâmıdır. Babası Osmanlı tarihçisi, 
şeyhülislâmı ve âlimi Hoca Sâdeddin Efendi’dir (ö.1008/1599). Sekiz buçuk 
yıl şeyhülislâmlık yapan Hocazâde Mehmed Efendi iyi yetişmiş bir âlim olup 
Türkçe, Arapça ve Farsça şiir ve nesirleri bulunmaktadır.49 Tamamen fetvalar-
dan oluşan bir Fetvâ Mecmûası’nda (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 
2868, 1b-157a) ve başka Fetvâ Mecmûaları’nda Mehmed b. Sâdeddîn’in de 
fetvaları bulunmaktadır.50

49 Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, yıl: 2003, C. 28, s. 452-453.
50 Şükrü Özen, “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 

C. 3, sy. 5, 2005, s. 261-265.
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14. Fetâvâ-yı Minkârîzâde Yahyâ Efendi 

Minkârîzâde Yahyâ Efendi (ö. 1088/1678) Osmanlı şeyhülislâmı ve Ha-
nefî fakihidir. Minkârîzâde’nin şeyhülislâmlık döneminde hazırlanan mecmu-
ası daha sonra ıslanıp kullanılamaz hale gelmiş ve adeta fetvaları unutulmaya 
yüz tutmuş idi.51 Minkârîzâde Yahyâ Efendi’nin öğrencilerinden olup kendisi 
de şeyhülislâmlık yapan Atâullah Mehmed Efendi (ö. 1127/1715) hocasının 
fetvalarını ve dayandığı kaynakları tesbit etmiştir. Fetâvâ-yı Minkârîzâde’nin 
İstanbul kütüphanelerinde birçok yazma nüshası bulunmaktadır. (bk. Nuru-
osmaniye Ktp., nr. 2037; Râgıb Paşa Ktp., nr. 628; Süleymaniye Ktp., Pertev-
niyal Sultan, nr. 355).52 

15. Fetâvâ-yı Ebüssuûd Efendi

Ebüssuûd Efendi (ö. 982/1574) Osmanlı şeyhülislâmı, Hanefî fakihi ve 
müfessirdir. Ebüssuûd’a nisbet edilen yazma fetva mecmuaları vardır. M. Er-
tuğrul Düzdağ, Millet (Ali Emîrî, nr. 80) ve Beyazıt Devlet (nr. 2757) kütüp-
hanelerinde bulunan Ebüssuûd Efendi’ye ait iki fetva mecmuasını yeniden 
düzenleyerek yayımlamıştır (İstanbul 1972, 1983). Ma‘rûzât, Ebüssuûd Efen-
di’nin Kanûnî Sultan Süleyman’a arzetmiş olduğu fetvalardır.”53

16. Fetâvâ-yı Mehmed Bahâî Efendi

Mehmed Bahâî Efendi’ye (ö. 1064/1654) ait bir fetva kitabıdır. Osmanlı 
şeyhülislâmı ve şairidir. Şeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi’nin torunu, Ka-
zasker Abdülaziz Efendi’nin oğludur. Mehmed Bahâî’nin manzum fetvaları 
vardır.54 Mehmed Bahâî’nin fetvaları için bk. Mehmed Bahâî, Mecmûa, Sü-
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 587, vr. 163a-b; Amasya Bayezıd İl Halk 
Ktp., nr.1631, vr.49-119b; TSMK, Revan Köşkü, nr. 1938, vr.151a-166b.”55 

17. Fetâva’t-Timurtâşî 

Bu eserin Ebü’l-’Abbâs Zâhirüddin Ahmed b. İsmâil et-Timurtâşî’ye 
(ö. 601/1205) ait olması kuvvetle muhtemeldir.56

51 Şükrü Özen, a.g.m., s. 298.
52 Mustafa Yayla, “Fetâvâ-yı Minkârîzâde”, DİA, yıl: 1995, C. 12, s. 444-445.
53 Ahmet Akgündüz, “Ebüssuûd”, DİA, yıl:1994, C. 10, s. 370; Akgündüz, “Fetâvâ-yı Ebüs-

suûd Efendi”, DİA, C.12, s.441-442. 
54 Muhittin Eliaçık, “Şeyhülislâm Bahâî Mehmed Efendi’nin Manzum Fetvâları”, Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 31, 2012, s.1-19.
55 Şükrü Özen, a.g.m., s. 296.
56 Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Alimleri, İstanbul 2013, s. 94.
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18. el-Fetâva’t-Tatarhâniyye

Bu fetva kitabı Hindistanlı Hanefî fakihlerinden Âlim b. Alâ’nın (ö. 
786/1384) fıkha dair Arapça eseridir. el-Fetâva’t-Tatarhâniyye, Delhi Türk sul-
tanlarından III. Fîrûz Şah Tuğluk’un hükümdarlığı döneminde muhtemelen 
777 (1375-76) yılında kaleme alınarak Tatar Han’a takdim edilmiştir.57 Tatar-
hâniyye 2004 yılında beş cilt halinde Beyrut’ta basılmıştır.

19. Fetâvâ-yı Üskübî

Yekçeşm Kör Müftü Pir Mehmed b. Hasan (Abdullah) Üskübî’nin (ö. 
1020/1611) Türkçe fetvâ kitabıdır. Bu fetvâ kitabının adı şöyledir: Mu‘î-
nü’l-Müftî fi’l-cevâb ‘ale’l-Müsteftî. Bu eserin İstanbul kütüphanelerinde pek 
çok yazma nüshası bulunmaktadır.58 Nuray Keskin, S. Ü. Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Temel İslâm Bilimleri İslâm Hukuku Bilim Dalında “Fetâvâ-yı Üskübî 
Latinizesi ve Tahlili” adıyla 2014 yılında bir Yüksek Lisans tezi hazırlamıştır.

20. Fetâvâ-yı Zahriyye/el-Fetâva’l-Zahîriyye

Bu eserin, Hanefi fıkıh âlimi Zahîrüddin Muhammed b. Ahmed el-
Buhârî’ye (ö. 619/1222) ait olması kuvvetle muhtemeldir.59 

21. Fethu’l-Kadîr

Bu eser, Hanefî fakihi, usul ve kelâm âlimi Kemâlüddîn İbnü’l-Hümâm’a 
(ö. 861/1457) aittir. Tam ismi Fethu’l-Kadîr li’l-‘Âcizi’l-Fakīr olan bu eser Bur-
hâneddin el-Mergīnânî’nin el-Hidâye adlı eserinin şerhidir. İbnü’l-Hümâm’ın 
vefatıyla eksik kalan bu eseri, “Kitâbü’l-Vekâle”den itibaren Kadızâde Ahmed 
Şemseddin (ö. 988/1580) Netâ’icü’l-Efkâr fî Keşfi’r-Rumûz ve’l-Esrâr adıyla ta-
mamlamıştır.

22. Gunyetü’l-Mütemelli

Gunyetü’l-Mütemellî Hanefi fakihi İbrâhim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) ait-
tir. Bu eser, Münyeti’l-Musallî ve Gunyeti’l-Mübtedî adlı kitabın şerhidir. Bu 
eserin birçok defa baskısı yapılmıştır. (Leknev 1222, 1323; İstanbul 1253, 
1256, 1295, 1300, 1325; Lahor 1310, 1314). 

23. Hidâye

Bu eser Hanefî fakihi Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Ab-
dilcelîl el-Fergânî el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197) eseridir. Hidâye; Bâbertî, 

57 Ferhat Koca, “el-Fatâva’t-Tatarhâniyye”, DİA, yıl: 1995, C. 12, s. 446-447.
58 Şükrü Özen, “Pîr Mehmed Üskübi”, DİA, C. 34, s. 276-277.
59 Ahmet Özel, s. 98.
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İbnü’l-Hümâm gibi fakihler tarafından şerh edilmiştir. Bu eser hem müstakil 
olarak hem de şerhleriyle birlikte birçok defa basılmıştır. (Kahire 1282; nşr. 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd, I-IV, Kahire 1385/1966).

24. Hizânetü’l-Fıkh

Bu eser, fıkıh, tefsir ve tassavvuf âlimi olan ve pek çok eseri bulunan Ebü’l-
Leys es-Semerkandî’nindir (ö. 373/983). Hizânetü’l-Fıkh ilk Hanefî muhta-
sarlarından biri olup Selâhaddin en-Nâhî tarafından müellifin ‘Uyûnü’l-Mesâ’il 
adlı eseriyle birlikte yayımlanmıştır (Bağdat 1385-1387/1965-1967). Bu il-
mihâlde Semerkandî’nin en-Nevâzil adlı eseri de kaynak olarak kullanılmıştır.

25. Hulâsa/Hulâsatü’l-Fetâvâ 

Bu eser Hanefî fakihi İftihârüddîn Tâhir b. Abdürreşid el-Buhârî’nin 
(ö. 542/1147) Hulâsatü’l-Fetâvâ adıyla meşhur olan fetvâ kitabıdır. Hulâsa-
tü’l-Fetâvâ adlı kitap Leknev’de basılmıştır. İftihârüddin el-Buhârî’nin Hizâ-
netü’l-Fetâvâ adlı eseri de vardır. Delhi (1318) ve Kahire’de (1327-1328) yedi 
cilt halinde basılmıştır.

26. el-İhtiyâr li-Ta‘lîli’l-Muhtâr

Bu eser Hanefi fakihi Ebu’l-Fazl Mecdüddîn Abdullâh b. Mahmûd b. 
Mevdûd el-Mevsılî’nindir (ö. 683/1284). Mevsılî Hanefi mezhep fıkhının te-
mel metinlerinden biri sayılan el-Muhtâr adlı kitabını yazmış ve bunu İhtiyâr 
adıyla şerhetmiştir. Kitap, birçok defa basılmıştır ( el-İhtiyâr, Beyrut 2005).

27. İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn

Eş’arî kelâmcısı, Şafiî fakihi, mutasavvıf, İslâm düşünürü olan Hücce-
tü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed 
el-Gazzâlî et-Tûsî’nin (ö. 505/1111) eseridir. İmâm Gazzâlî, kelâm, felsefe, ah-
lâk, fıkıh gibi İslâmî ilimler alanında birçok eser yazmıştır. İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn 
Gazzâlî’nin başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bil-
hassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseridir. Bu eserin 
birçok baskısı yapılmıştır.

28. Îzâh/Islâhu’l-Vikâye

İbn Kemâl (ö. 940/1534), Osmanlı alimi ve şeyhülislâmı Kemalpaşazâ-
de, Burhânüşşerîa’nın el-Vikâye adlı eserinin metnini yer yer değiştirerek 
Islâhu’l-Vikâye adıyla te’lif etmiş ve bunu da Îzâhu’l-Islâh adıyla şerhetmiştir.60

60 Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Alimleri, İstanbul 2013, s. 236.
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29. Kunye/Kunyetü’l-Fetâvâ 

Hanefî fakihlerinden Ebü’r-Recâ Necmüddîn Muhtâr b. Mahmûd b. Mu-
hammed ez-Zâhidî el-Gazmînî’nin (ö. 658/1260) eseridir. Kaynaklarda ço-
ğunlukla el-Kunye diye atıfta bulunulan, bazı kaynaklarda ise Kunyetü’l-Fetâvâ 
olarak da zikredilen eserin tam adı: Kunyetü’l-Münye li-Tetmîmi’l-Gunye’dir. 
Bu eserin farklı tarihlerde baskısı yapılmıştır. Bir baskısının yeri ve tarihi şöy-
ledir: Kalküta 1245/1830.

Ebü’r-Recâ Necmüddîn Muhtâr b. Mahmûd b. Muhammed ez-Zâhidî el-
Gazmînî’nin bir diğer eseri Kudûrî’nin Muhtasar’ının şerhidir. Bu şerhin tam 
adı şöyledir: el-Müctebâ Şerhu Muhtasari’l-Kudûrî. Bu eserin İstanbul kütüp-
hanelerinde yazmaları bulunmaktadır.

30. Kūtü’l-Kulûb

Kūtü’l-Kulûb, meşhur mutasavvıf Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) İs-
lâm tasavvufunun temel eserlerinden biridir.

31. Mebsûtü’s-Serahsî

Serahsî’nin (ö. 483/1090) Hanefî fıkhına dair eseridir. Birçok defa basılan 
Mebsût, bir heyet tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 

32. Mebsûtü’l-Pezdevî

Tam ismi Kitâbü’l-Mebsût li’l-Fetâvî olan bu eser, Ebu’l-Hasen Ebu’l-Usr 
Fahrü’l-İslâm Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. Abdilkerîm el-Pezdevî’ye (ö. 
482/1089) aittir. Kaynaklarda on bir cilt olduğu belirtilen eserin “Nikâh” bö-
lümünün başından “Ümmühâtü’l-evlâd” kısmının sonuna kadar olan bir ciltlik 
yazması Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndedir (Veliyyüddin Efendi, nr. 1454).

33. Mecma‘/Mecma‘u’l-Bahreyn 

Bu eser Muzafferüddin İbnü’s-Sââtî’nindir (ö. 694/1295). Bu eserin tam 
ismi, baskı yeri ve tarihi: Mecma‘u’l-Bahreyn ve Mülteka’n-Neyyireyn fi’l-Fık-
hi’l-Hanefî, (dirâse ve tahkik: İlyas Kaplan), Beyrut 2005. Mecma‘u’l-Bahreyn 
kısa bir fıkıh metni olup bu metin İbnü’s-Sââtî, İbn Melek (ö. 885/1480) ve 
Bedrüddîn el-Aynî (ö. 855/1451) gibi fakihler tarafından şerhedilmiştir.

34.  Mecmû‘u’n-Nevâzil

Tam adı Mecma‘u’n-Nevâzil ve’l-Havâdis ve’l-Vâkı‘ât olan bu eser, Hanefî 
fıkıh bilgini Ahmed b. Muhammed el-Keşşî’ye (ö. 550/1155’ten sonra) aittir. 61

61 Ahmet Özel, a.g.e., s.74.
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35. Mesâbîhü’s-Sünne

Ferrâ el-Begavî’nin (ö. 516/1122) güvenilir hadis kaynaklarından derlediği 
hadisleri ihtiva eden eseridir.

36. el-Mevâhibü’l-Ledüniyye

Ebu’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastal-
lânî’nin (ö. 923/1517) siyer ile ilgili eseridir. 

37. Mi‘râcü’d-Dirâye ilâ Şerhi’l-Hidâye 

Hidâye’nin şerhi olan bu eser, Kıvâmüddîn Muhammed b. Muhammed b. 
Ahmed el-Hucendî el-Kâkî’ye (ö. 749/1348) aittir.

38. Muhît-i Burhânî/el-Muhîtü’l-Burhânî

Bu eser, Burhânüddîn (Burhânü’ş-Şerîa) Mahmûd b. Ahmed b. Abdilazîz 
el-Buhârî el-Mergīnânî’ye (ö. 616/1219) aittir. el-Muhît adlı bu eser el-Muhî-
tü’l-kebîr, el-Muhîtü’l-Burhânî ve el-Muhîtü’l-Burhânî fi’l-Fıkhi’n-Nu‘mânî 
olarak da bilinir. Bu eserin baskısı için bk. el-Muhîtü’l-Burhânî fi’l-Fıkhı’n-
Nu‘mânî, nşr. Ahmed İzzû İnâye, Beyrut 1424/2003. Buhârî’nin Zahîre adlı 
eseri de vardır. 

39. Muhît-i Serahsî/Muhîtü’s-Serahsî

Bu eser Ebû Abdillâh Radıyyüddîn Burhânü’l-İslâm Muhammed b. Mu-
hammed es-Serahsî’ye (ö. 571/1176) aittir. Muhît, el-Muhît bi’l-Fıkh [fi’l-
fıkh], el-Muhîtü’r-Radavî ve Muhîtü’s-Serahsî olarak da bilinir. Eserin yazma-
ları bulunmaktadır.

40. Müntekâ

Bu eser Hanefi fakihi Ebü’l-Fazl Muhammed b. Muhammed b. Ahmed 
el-Mervezî el-Belhî el-Hâkim eş-Şehîd’e (ö. 334/945) aittir. el-Hâkim eş-Şe-
hid’in Müntekâ adlı bu eseri yaygınlaşmamış ve zamanla kaybolmuştur. el-Hâ-
kim eş-Şehîd, İmâm Muhammed’in zâhirü’r-rivâye adı verilen kitaplarının 
mükerrer konularını çıkararak bir kitap meydana getirmiş ve ona el-Kâfî adını 
vermiştir. Serahsî (ö.483/1090) de el-Kâfî’yi el-Mebsût adıyla şerhetmiştir.

41. Münye/Münyetü’l-Musallî ve Gunyetü’l-Mübtedî

Münyetü’l-Musallî ve Gunyetü’l-Mübtedî Hanefi fakihi Sedîdüddin el-Kâş-
garî’nin (ö. 705/1305) namaza dair eseridir. Bu eserin pek çok şerhi, hâşiyesi 
ve tercümesi vardır. Münyetü’l-Musallî başta İstanbul olmak üzere dünyanın 
çeşitli yerlerinde defalarca basılmıştır (İstanbul 1265, 1277, 1285, 1831, 
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1902, 1907; Delhi 1337; Lahor 1870; Bombay 1302, 1303; Kazan 1889; 
Leknev 1315; Dımaşk 1423/2002).

42. Muzmerât/Câmi‘u’l-Muzmerât ve’l-Müşkilât

Bu eser, Hanefî fakihi Yûsuf b. Ömer es-Sûfî el-Bezzâr’a (ö. 832/1429) 
aittir. Câmi‘u’l-Muzmerât ve’l-Müşkilât Kudûrî şerhlerinden biridir.62 
Câmi‘u’l-Muzmerât ve’l-Müşkilât (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 467).63 
Câmi‘u’l-Muzmerât ve’l-Müşkilât’a “Muzmerât” dahi denir. Muzmerât, Âlim 
b. Alâ’nın (ö. 786/1384) el-Fetâva’t-Tatarhâniyye adlı eserinin kaynaklarından 
biridir. Bu duruma göre Bezzâr’dan başka bir alimin de Muzmerât adında bir 
eseri olabilir. Sonuç olarak Tatarhâniyye’de kaynak olarak kullanılan Muzmerât 
adlı eserin yazarı el-Bezzâr veya 786/1384 önce yaşayan biri olabilir.

43. Müşkili’l-Âsâr

Şerhu Müşkili’l-Âsâr adlı bu eser et-Tahâvî’ye (ö. 321/933) aittir. Bu eser 
Ş. Arnavut, tarafından 1415/1994 senesinde yayınlanmıştır. Hanefî fakihi ve 
muhaddis olan Tahâvî’nin Müşkilü’l-Âsâr adlı eseri de vardır.

44. Nazmu’l-Fıkh. Bk. Ravzatü’l-‘Ulemâ

45. en-Nevâzil. Bk. Hizânetü’l-Fıkh

46. en-Nihâye

Bu eser, Hanefi fakihi Hüsameddin Hüseyin b. Ali el-Buhârî es-Siğ-
nâkî’nin (ö. 714/1314) eseridir. en-Nihâye Hidâye’nin ilk şerhidir.64 Bu eserin 
yazmaları vardır. (Eserin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, I, 466; 
Suppl., I, 644). 

47. Nukâye 

Sadrüşşerîa Vikâye’yi ihtisar etmiş ve bu muhtasar metne Nukâye adını 
vemiştir. Nukâye’yi, Sadrüşşerîa’nın kendisi, Kuhistânî, Aliyü’l-Kâri ve Nizâ-
müddîn Abdülalî b. Muhammed Hüseyn el-Bircendî el-Hanefî (ö.932/1526)65 
gibi alimler şerhetmiştir. el-Bircendî’nin Şerhu’n-Nukâye Muhtasarü’l-Vikâye’si 
1884’te Leknev’de dört cilt halinde basılmıştır. Aliyü’l-Kârî’nin (ö. 1014/1605) 
Fethu Bâbi’l-‘İnâye bi Şerhi Kitâbi’n-Nukâye adlı eseri de 1967’de Haleb’de ba-
sılmıştır.

62 Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Alimleri, İstanbul 2013, s. 173-174.
63 Ferhat Koca, “el-Muhtasar”, DİA, yıl: 2006, C. 31, s. 65.
64 Ahmet Özel, a.g.e., İstanbul 2013, s.127.
65 Cengiz Aydın - Gülseren Aydın, “Bircendî”, DİA, yıl: 1992, C.6, s.186-187.
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48. en-Nutef fî’l-Fetâvâ 
en-Nutef fî’l-Fetâvâ, Hanefi fakihi Ebü’l-Hasen (Hüseyn) Rüknülislâm Alî 

b. el-Hüseyn b. Muhammed es-Suğdî’ye (ö. 461/1068) ait bir eserdir. Kitap 
Selâhaddin Abdüllatîf en-Nâhî tarafından neşredilmiştir (Bağdat 1975-1976; 
Beyrut 1404/1984).

49. Ravzatü’l-‘Ulemâ
Bu eser, Hanefi fakihi Ebû Ali Hüseyin b. Yahyâ el-Buhârî ez-Zende-

vestî’nin (ö. 382/992) eseridir. Bu eserin yazmaları bulunmaktadır.66 Tireli 
Muhammed el-‘Îşi (ö. 1016/1607) bu eseri Muhtasaru Ravdati’l-‘Ulemâ adıyla 
ihtisâr etmiştir.67 ez-Zendevestî’nin Nazmu’l-Fıkh adlı eseri de vardır.68

50. Risâletü Nukirru
Risâletü Nukirru, İmâm-ı Âzam’ın akaid konusundaki vasiyetlerini içeren 

bir risâlesidir. Bu risâle matbudur ve şerhleri de vardır. İmâm-ı Âzam, “Risâle-
tü Nukirru”, Mecmû‘atü’r-Resâil, İstanbul 1302, s.151; Ekmeleddin Bâbertî, 
Şerhu Vasiyeti’l-İmâmi’l-A‘zam, İstanbul 1289; Ebû Sa‘îd Muhammed el-Hâ-
dimî, “Şerhu Risâleti Nukirru li’l-İmâmi’l-A‘zam”, Mecmû‘atü’r-Resâil, İstan-
bul 1302, s. 168-175.

51. Şerhü Mecma‘i’l-Bahreyn ve Mülteka’n-Neyyireyn fi’l-Fıkhi’l-Hanefî
Bu eser Muzafferüddin İbnü’s-Sââtî’nin (ö.694/1295) Mecma‘u’l-Bahreyn 

adlı muhtasar fıkıh metninin şerhidir. Mecma‘, İbn Melek (öl.885/1480), 
el-‘Aynî (ö.855/1451) gibi fakihler tarafından şerhedilmiştir.

52. Şerhu Şir‘ati’l-İslâm
Hanefî fıkıh âlimi, idüb ve mutasavvıf olan İmâmzâde Muhammed b. Ebî 

Bekr İbrâhim eş-Şargī el-Buhârî (ö. 573/1177) Şir’ati’l-İslâm eserini yazmış 
ve bunu bazıları şerh etmiştir. Bunlardan biri Seyyid Alizâde diye de anılan 
Ya‘kūb b. Seyyid Ali er-Rûmî el-Bursevî (ö. 931/1524) olup bu eseri Mefâtî-
hu’l-Cinân ve Mesâbîhu’l-Cenân adıyla şerhetmiştir. Bu eser birçok defa basıl-
mıştır (Şerhu Şir‘ati’l-İslâm, İstanbul 1317).

53. Tatarhâniyye bk. el-Fetâva’t-Tatarhâniyye

54. Tebyînü’l-Hakâik
Bu eser, Osman b. Ali ez-Zeyla‘î’ye (ö. 743/1342) aittir. Bu, Ebü’l-Berekât 

en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Kenzü’d-Dekâik adlı eserinin şerhidir. Tebyî-

66 Ziriklî, el-A‘lâm, V, 31.
67 Keşfü’z-Zunûn, I, 928; Kehhâle, Mu‘cemü’l-Müellifîn, IX, 143.
68 Kâsım b. Kutlubuğâ, Tâcü’t-terâcim, I, 165; Ziriklî, el-A‘lâm, V, 31.
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nü’l-Hakâik’in baskıları: Leknev 1302; Kahire 1303; I-VI, Bulak 1313-1315, 
Şelebî’nin Hâşiyesiyle birlikte.

55. Tebyînü’l-Mehârim

Bu eser Sinânüddin Yûsuf b. Abdullah e-Âmâsî’ye (ö. 1000/1591) aittir.69 
Kur’ân’daki haram hükümler hakkında yazılmış bu eser, Tahzîrü’l-Müslimîn 
min Mieti bâbin min Ebvâbi’l-Harâm adıyla yayımlanmıştır (nşr. Ebu’l-Hasan 
Abdullah b. Abdilazîz eş-Şebvâvî, Beyrut 2011). 

56. Tuhfetü’l-Fukahâ

Hanefî fakihi olan Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ah-
med es-Semerkandî (ö. 539/1144) Tuhfetü’l-Fukahâ’yı yazmış ve bunu el-Kâsânî 
Bedâyi‘ü’s-Sanâyi‘ adıyla şerhetmiştir. Tuhfetü’l-Fukahâ’nın iki ayrı tenkitli neşri 
yapılmıştır (Alâüddin es-Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ, Beyrut 1984).

57. Tuhfetü’l-Mülûk

Bu eser, Hanefî fıkıh âlimi, müfessir ve dilbilimci olan Ebû Abdillâh Zey-
nüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdilkâdir er-Râzî’ye (ö. 666/1268’den 
sonra) aittir. Tuhfetü’l-Mülûk, Hanefî fıkhına göre tahâret, namaz, zekât, hac, 
oruç, cihad, av, kerâhiye, ferâiz ve kazanç konularını işleyen muhtasar bir eser-
dir. İbn Melek (ö. 885/1480), Bedrüddîn el-Aynî (ö. 855/1451), Ebü’l-Leys 
Muharrem ez-Zîlî (ö. 1000/1592) ve Sâlih b. Muhammed’in şerh yazdığı eser 
birçok defa basılmıştır (İstanbul 1310; nşr. Şemseddin Hüseyin Ebû Ali, Ka-
zan 1895; nşr. Abdullah Nezîr Ahmed, Beyrut 1417/ 1997).

58. Vâkı‘âtü’l-Hüsâmî

Bu eser, Ebû Hafs Hüsâmüddîn es-Sadrü’ş-şehîd Ömer b. Abdilazîz b. 
Ömer b. Mâze el-Buhârî’ye (ö. 536/1141) aittir. Bir Hanefi fakihi olan pek 
çok eseri de bulunan Sadrüşşehîd’in bu eseri kısaca el-Vâkı‘ât adıyla da bilin-
mektedir. Yazma nüshaları vardır.70 

59. Vâkı‘âtü’n-Nâtıfî

Kısaca el-Vâkı‘ât diye de anılan bu eserin müellifi Ebu’l-Abbâs Ahmed b. 
Muhammed b. Ömer en-Nâtıfî et-Taberî’dir  (ö. 446/1054). Nâtıfî bir Hanefî 
fakihi olup pek çok eseri vardır.

69 Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, s. 275.
70 Ahmet Özel, “Sadrüşşehîd”, DİA, yıl: 2008, C.35, s. 426.
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60. Vikâye

Kısaca el-Vikâye olarak bilinen Vikâyetü’r-Rivâye fî Mesâ’ili’l-Hidâye, Ha-
nefî mezhebinde “mütûn-i erbaa” veya “mütûn-i selâse” diye anılan özlü fıkıh 
metinleri arasında yer alır. Bazıları bu metnin Tâcüşşerîa’ya (ö. 709/1309), 
bazıları da Burhânüşşerîa Mahmûd b. Ubeydullah Mahbûbî’ye (ö. 8./11.
asır) ait olduğu kanaatindedir. Ancak yeni yapılan araştırmalarda Vikâye’nin 
Burhânüşşerîa’nin eseri olduğu ileri sürülmüştür. Sadrüşşerîa, İbn Melek 
(öl.885/1480) ve Kara Hoca diye bilinen Alâüddin Ali el-Esved (ö.800/1397) 
gibi fakihler Vikâye’yi şerhetmişlerdir. Sadrüşşerîa Vikâye’yi Nukâye adıyla 
ihtisar ettikten sonra bu metni şerhetmiştir. Şerhu’l-Vikâye-i Şadrüşşerîa ola-
rak meşhur olmuştur. Şerhu’l-Vikâye birçok defa basılmıştır (Leknev 1872-
1873, 1883; Delhi 1888, 1889; Kazan 1318; Kahire 1318-1322/1900-1904). 
en-Nukâye Muhtasaru’l-Vikâye de birçok defa basılmıştır (Kazan 1260, 1290, 
1902; Petersburg 1895; Kalküta 1274, 1858; Leknev 1873, 1888, 1889; Ka-
hire 1318; Beyrut 2005).

61. Zâdü’l-Fukahâ

Hanefî fakihi Şeyhü’l-İslâm Bahâeddîn Ebu’l-Me‘âlî Muhammed b. Ah-
med el-İsbîcâbî’ye (ö. 591/1195) ait bir eserdir. Zâdü’l-Fukahâ, Kudûrî’nin 
Muhtasar’ının şerhidir. (Millet Ktp., Murad Molla, nr. 904; Süleymaniye 
Ktp., Lâleli, nr. 1001, Yenicami, nr. 466; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi, nr. 1176).71 Bu eser, Mekke Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nde Yâsir b. 
Ali b. Mes‘ûd el-Kahtânî ile ‘Îd b. Muhammed ed-Dusûrî tarafından doktora 
tezi olarak hazırlanmış ve 1436/2014 senesinde yayımlanmıştır. el-İsbîcâbî’nin 
el-Hâvî fî Muhtasari’t-Tahâvî ile Nisâbu’l-Fukahâ adlı eserleri de vardır.

62. Zahîre

Bu eser, Mahmûd b. Ahmed b. Abdilazîz el-Buhârî’nin (ö. 616/1219) eseri 
olabilir.

IX. METNİN HAZIRLANMASINDA UYULAN 
 KURALLAR VE İMLÂ ESASLARI

1. Osmanlı Türkçesi ile yazılan ve Makâlât adını verdiğimiz yazma ilmihâl 
kitabının orijinal metni Türkçe imlâ kurallarına göre latinize edilmiştir. Lati-
nize edilen metinde Arapça kelimelerin bazı harfleri için transkripsiyon işaret-

71 Ferhat Koca, “Muhtasar”, DİA, XXXI,65.
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leri kullanılmıştır. Ancak Arapça olmakla birlikte Türkçeleşmiş kelimeler için 
gerekmedikçe transkripsiyon işaretleri kullanılmamıştır.

2. Osmanlı Türkçesi ile yazılan eserin latinizesinde orijinal metnin varak/
sayfa numaraları sayfa başında köşeli parantez içinde verilmiştir.

3. İlmihâl kitabında yer alan bilgilerin daha kolay anlaşılması için konu 
başlıkları köşeli parantez içinde ilave edilmiştir.

4. Latinize edilen metinde ismi geçen ve eseri olmayan âlimlerin kısa öz-
geçmişleri hakkında ilk geçtiği yerde dipnotta bilgi verilmiştir.

5. Osmanlıca metinde ismi geçen ve kaynak olarak kullanılan kitaplar ve 
müellifleri hakkında “İLMİHÂLİN KAYNAKLARI” adlı başlık altında kısa 
bir bilgi verilmiştir.

6. Metinde geçen âyet, hadis ve diğer Arapça metinlerin Türkçe anlamları 
dipnotta verilmiş ve kaynakları gösterilmiştir.

7. Metinde geçen ancak günümüzde hiç kullanılmayan öz Türkçe kelime-
lerin günümüz Türkçesindeki karşılıklarının bir kısmı metinde köşeli parentez 
içinde, bir kısmı da dipnotta veya “SÖZLÜK”te verilmiştir.

8. Metin içinde geçen ve Türkçede az kullanılan Arapça kelimelerin sözlük 
ve terim anlamları metinde köşeli parantez içinde veya metnin sonunda yer 
alan “SÖZLÜK”te verilmiştir. 

9. Latinize edilen metnin sonuna metinde geçen terimlerden, eser ve kişi 
adlarından oluşan bir “DİZİN” eklenmiştir.

10. Metinde geçen ve kısaca anlatılan bazı konular için dipnotta ilave bil-
giler verilmiştir.

11. Yayına hazırlanan bu yazma ilmihâl kitabının orijinal metni latinize 
edilirken istifade edilen kaynakların listesi “BİBLİYOGRAFYA” başlığı altın-
da verilmiştir.



KISALTMALAR

a.g.e.  : Adı geçen eser
a.g.m. : Adı geçen madde, Adı geçen makale
b. : İbn, Bin
bk.  : Bakınız
C. : Cilt
ç. : Çoğul, Çoğulu
dev. : Devamı
DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
ed. : Editör
gr. : Gram
haz. : Hazırlayan
Hz. : Hazreti
İFAV Ans. : İslâm’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi
kg. : Kilogram
Ktp. : Kütüphane, Kütüphanesi
md. : Madde
nr. : Numara
nşr.  : Neşreden 
ö.  : Ölüm tarihi
s. : Sayfa.
s.a.s. : Sallallâhu ‘aleyhi ve sellem
sy. : Sayı
t. : Tekil
Tecrîd-i Sarîh : Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi
thk. : Tahkik eden
trc. : Tercüme
ts. : Tarihsiz
vb. : Ve benzeri
vd. : Ve devamı
vr. : Varak





[BİRİNCİ MAKÂLE]

 [İ‘TİKÂD] 

[Kelime-i Şehâdet ve Kelime-i Tevhîd] 

[Kelime-i şehâdet]72 [1a] getürmek farz[dır] ve küfr73 [ise] harâmdur. “Müs-
lümânlık bunı [şehâdeti] dimek ile olur” diyüb [şehâdet] getürse [o kişinin] 
İslâm’ına hükm olunur, ma‘nâsını bilmez ise de; zîrâ bu vecih üzre [şehâdeti] 
dimek [o kişinin] İslâm’ına delîl olur. Mâdem ki [kelime-i şehâdet getiren bir 
kişinin] lisânından kelime-i küfr  veyâ i‘tikâdında hatâ olmaya, âhir ‘ömre dek 
mü’min ve müslimândur.

[Kelime-i tevhîdin] ma‘nâsı: “ ا إ   َ َــ إ  َ ” mâsivâsından müstağnî,74 
cemî‘ mâsivâ ana muhtâc bir zât yokdur; ancak Allâhu Zü’l-celâl vardur. 
“ ُل ا ــ ُ ٌ َر ــ َ ُ ” Hazret-i Muhammed  ‘aleyhi’s-selâm anun kulıdur ve resûli-
dür, bilün ve âgâh [:bilgili, haberdar] olun.

[İmanın Rükünleri: İkrar ve Tasdîk]

Rükün  deyü “her şey’in aslına ve kavî ve muhkem esâsına ve temeline” dirler, 
ol şey’, anun cüz’inden ve mâhiyetinden olup ansız durmaduğı içün. Meselâ 
binâlar temelsiz durmak mümkin olmayup temele muhtâc olduğı gibi ikrâr 
ve tasdîk dahi îmânın kavî ve muhkem esâsı ve temeli olup bu iki rükün 
mü’minde ma‘an [:birlikte] bulunmak şart olup anlarsız îmân [1b] olmaduğı 
içün bunlara rükün ve şart dinildi.

Pes imdi Resûl-i Ekrem’in sallallâhu ‘aleyhi ve sellem haber virdiği nesne-
lerin cemî‘isine ikrârı olup tasdîki bulunmayan münâfık dur bi’l-ittifâk. İkrâ-
rı dahi bulunmayan kâfirdür bi’l-ittifâk.75 Tasdîki ve ikrârı bulunup ‘amel-i 

72 Kelime-i şehâdet: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve 
resûluhu = Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka tanrı yoktur. Şehâdet ederim ki, Muham-
med, Allah’ın kulu ve resûlüdür.

 Kelime-i tevhîd: Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah = Allah’tan başka ilâh yoktur. 
Muhammed Allah’ın resûlüdür. Kelime-i tevhidle aynı niteliği taşıyan kelime-i şehâdet, İs-
lâmiyet’in Allah’ın birliği ve Hz. Muhammed’in nübüvvetinden ibaret bulunan iki temel 
ilkesini içerir.

73 Küfr: Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği dinî esasları tasdîk etmemek, onaylamamak. Kelime-i 
küfr: İmandan çıkıp küfre girmeye sebep olan söz/ler.

74 Mâsivâ: Ondan başka her şey. Mâsivallah = Allah’tan başka her şey. Müstağni: İhtiyacı 
olmayan, muhtaç olmayan.

75 A. H. Akseki, a.g.e., s. 60.
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sâlih i bulunmayan fâsıkdur bi’l-ittifâk. Her mü’mine lâzımdur ki bu üç ya-
ramazlıkdan hazer ideler. Ammâ şol kimsenün kalbinde ma‘rifet76 bulunup 
ikrârı bulunmasa ol kişi mü’min olamaz; zîrâ ehl-i kitâb  ya‘nî Yehûd ve Nasârâ 
Resûl-i Ekrem’in sallallâhu ‘aleyhi ve sellem mu‘cizât-ı bâhiresini görüp pey-
gamber olduğını kalbleriyle bilüp lâkin risâletini ve nübüvvetini ikrâr itmeyüp 
kâffe-i mahlûkâta irsâl olınmış iken te’vîl idüp “ancak ‘Arab’a ba‘s olınmışdur 
[:gönderilmiştir]” diyü zu‘m itdükleri [:inandıkları] içün anlarun ikrârı hâlis 
olmamağıla nef‘ virmedi.77 Ammâ bir kişi telef-i nefsinden [:öldürülmesin-
den] [2a] havf idüp kalbi mutma’innün78 bi’l-îmân olduğı hâlde ikrâhdan nâşî 
ikrârını gayra tebdîl itmiş olsa zarar virmez, yine müslimdür. Zîrâ ikrâr kalbin 
tercümânıdur, tasdîke delîl olduğı içün “rükün li-gayrihî ” olup hâl-i ikrâhda 
ve a‘zâr-ı şer‘iyye husûlinde sukūt câ’iz olur. Ammâ tasdîk “rükün li-‘aynihî ”-
dür, bir vechile sukūtı câ’iz olmaz. Bir kişinün üzerine katl itmek ile ikrâh olup 
nefsini varta-i helâkdan def‘ ve halâs içün kalbi mutma’in olduğı hâlde ikrârını 
gayra tebdîl itmek zarar virmez, ammâ i‘tikâd bir vechile tebdîli câ’iz değildür. 

ــאِن﴾79 َ ِ ْ א ِ ــ  ِ َ ْ ُ  ُ ــ ُ ْ َ َه َو ِ ْ أُْכــ ــ َ ِ ِإ  ــ ِ א َ ِ ِإ ــ ْ َ  ْ ــ ِ  ِ ــא ِ  َ ــ َ ْ َכ ــ َ ﴿ : ــ َ א َ َ  ُ ــאَل ا َ . 

[İmanın Şartları]

Sıfatü’l-îmân “tafsîluhû” dimekdür. el-Îmânu’t-tafsîlî: Sıfat-ı îmân altıdur.80 
[Buna îmânın] şartı ve aslu’t-tevhîd ve mü’menün-bih dahi dirler.81 Âmentü:  

76 Cehmiyye ve Neccâriyye fırkaları îmânın tasdîk değil ma‘rifetten ibaret olduğunu ile-
ri sürmüşlerdir. Bunlara göre ma‘rifetin karşıtı cehâlet, îmânın karşıtı inkârdır (küfür). 
Mâtürîdî ve Mu‘tezilî kelâmcıları bu fırkaları eleştirmiş ve îmânın ma‘rifetten ibaret olma-
sı halinde her câhilin kâfir, her ârifin de mü’min olması gerektiğini söylemişlerdir. İmanın 
mahiyetiyle ilgili diğer bir görüş de onu sadece dilin ikrârı olarak kabul eden Mürcie ve 
Kerrâmiyye’ye aittir. Onlara göre Hz. Peygamber’in kelime-i tevhîdi söylemeyi îmân için 
yeterli görmesi (Buhârî, “Cihâd”, 102) bu kanaatin delilini oluşturur. Ancak Ehl-i sünnet 
kelâmcıları bunu, gerçekte îmân etmedikleri hâlde Allah’a ve âhiret gününe inandıklarını 
söyleyen münafıkların mü’min olmadığını açıklayan âyetlere (meselâ el-Bakara 2/28) ay-
kırı bulmuşlardır. Bazı Sünnî âlimlerine göre ikrâr kalbin tasdîkine delâlet etmesi açısın-
dan îmân olarak isimlendirilebilir, ayrıca ikrâr dünyevî hükümlerin uygulanabilmesi için 
de gereklidir. (Mustafa Sinanoğlu, “İman”, DİA, yıl: 2000, C. 22, s. 212-214).

77 Hz.Muhammed (s.a.s.) sadece Araplara değil insanlara ve cinlere, Arab’a ve Acem’e göde-
rilmiş bir peygamberdir (bk. Sebe’ 34/28; el-‘A‘râf 7/158; Ahmed b. Hanbel, II, 252, 412. 
Buhârî, “Teyemmüm”, 2).

78 Mutma’in: Emin, müsterih olup şüphesi olmayan
79 Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kim îmân ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse, kalbi îmân ile dolu 

olduğu hâlde (inkâra) zorlanan kimse müstesna olmak üzere, kim kalbini inkâra açarsa işte 
Allah’ın gazabı bunlaradır”(en-Nahl 16/106).

80 İmanın şartları altıdır.
81 Âmentü: İslâm’da mü’menün bih olarak da adlandırılan itikadî esaslar âmentü terimiyle 
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ــ َ א َ َ  ِ ْ ا ــ ِ ِه  ِّ ــ َ ِه َو ِ ــ ْ َ ِر  َ ــ َ ْ א ِ َو ــ ِ ْ ِم ا ْ ــ َ ْ ِ َوا ِ ــ ُ ِ َوُر ــ ِ ُ ِ َوُכ ــ ِ َِכ َ َ ِ َو ــאَ ِ  ُ ــ ْ َ 2] آ
b] Bu altı 

şeylere tafsîl üzre inanmak vâcibdür.

[1. Allah’a İman]

[Âmentü billâh’ın] ma‘nâsı: Ben inandım, ikrâr ve tasdîk itdüm ki Al-
lâhu Te‘âlâ vardur, birdür, şerîk ve nazîrden münezzehdür. ا ل  ــ ر ــאل   
ــ א ــ ا  ــ  ــאس ا ــא و ا א ــ ا ــכ  ــ ان  ــ و  ــ ا   Resûl-i Ek-

rem ‘aleyhi’s-selâm buyurdı: “Her şeyin aslı ve temeli ve köki vardur. Dînin 
temeli ma‘rifetullâh82 ya‘nî Hakk’ı ma‘rifet ile Allâhu Zü’l-celâl’i bilmekdür.” 
Murâd, Zât-ı şerîfesini bilmek değildür, belki sıfatları ile bilmekdür. Yoksa 
zâtını tefekkür itmek bid‘at ve menhîdür. Zîrâ anun Zât-ı pâki kimsenün 
hâtırına giremez ve fikirlere sığmaz ve hayâllere düşmez: ُ ــא ُر  ــ َ َ َ ــא  َ  ُכ 
83 ِ ــ ِ َ ِ ِ  Ancak kendi ta‘rîfiyle, bildürmesiyle bilinür; ol ki sûretü’l-İhlâs’dur:84 

 ﴾ ٌ َ ا أَ ً ُ ُ ُכ َُכ   ْ َ ْ (٣) َو َ ُ  ْ َ ْ َو ِ َ  ْ َ  (٢) ُ َ ُ  ا ٌ (١) ا َ َ ا أَ ُ  ْ ُ ﴿
“Allâhu Zü’l-celâl’i böylece bilürem” dimek [3a] gerekdür. Yâhûd Şer‘-i 

Şerîf beyân itmesiyle bilinür. 

[Allah’ın Sıfatları] 

İmdi şer‘de beyân olınan sıfâtullâhi85 Te‘âlâ dört kısımdur: Sıfât-ı selbiyye  
ve sıfât-ı sübûtiyye  ve sıfât-ı zâtiyye ve sıfât-ı fi‘liyye . 

[a. Sıfât-ı Selbiyye]

Sıfât-ı selbiyye budur ki Allâhu Zü’l-celâl’ün zât-ı pâkini lâyık olmayan 
nesnelerden tenzîh ya‘nî teb‘îd ve ırâk eylemekdür. Ve ol nesneler budur ki 
tecezzî kabûl itmeyen cevher değildür. Eczâdan mürekkeb olup kısmet kabûl 

ifade edilir: “Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve 
bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llahi te‘âlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. Eşhedü en 
lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh” = “Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna îmân 
ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah’tan başka ilâh olmadığına şehadet ederim ve 
Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.”

82 Ma‘rifetullah: Allah hakkında bilgi.
83 Kişinin zihinde tasavvur ettiği her şey, Allah Te‘âlâ onun hilâfınadır. Bu konuda Hz. Ali’nin 

sözü şöyledir: ( ــ א  ــ ــא  ــאن  ذ ــ ا ر  ــ ــא  م כ  ــ ة و ا ــ ــ ا ــ  ــ  (و
84 “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğrulmamıştır. O’nun hiçbir 

dengi yoktur” (el-İhlâs 112/1-4).
85 Allah’ın sıfatları hakkında bk. A. H. Akseki, a.g.e., s. 63-70; İlyas Çelebi, “İman Esasları”, 

İslâm İlmihali, s. 102-106.
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iden cisim değildür.86 Eczâ-i mahsûreden cümle-i mürekkebenün ismi olan 
kül87 değildür. Kül terkîb olınan ba‘zı değildür. Elvân/renk olan âraz değildür. 
Cihetde değil, mekânda değil ve bir yerde değildür. Zîrâ bu cümle[y]i yokdan 
var itmişdür, cümlesi hâdisdür. Bunları yaratmazdan evvel nice ise ol zât-ı şerîf 
yine öyledür, tagayyür kabûl itmez.

[b. Sıfât-ı Sübûtiyye]

Sıfât-ı sübûtiyye budur ki Allâhu Te‘âlâ’nun zât-ı pâkine vâcib ve lâzım ola. 
Ol sıfât-ı ‘azîme budur: Vücûbü’l-vücûd [3b] ve’l-kıdem ve’l-bekâ ve’l-vahdâ-
niyye ya‘nî vücûdu/varlığı lâzımdur. Evveli yokdur ve âhiri yokdur. Varlığı 
kendindendür, gayrıdan değildür, birdür, ferddür, ana misl ü nazîr yokdur. 
Ya‘nî ibtidâsız ve intihâsız tanrılıkda birdür.

[c. Sıfât-ı Zâtiyye]

Sıfât-ı zâtiyye budur ki Allâhu Sübhânehû ve Te‘âlâ’nun zât-ı pâki evvelen 
ve ebeden anunla muttasıf olup nefyolunsa ol zât-ı pâke nakīsa lâzım gelür. 
Ol sıfât-ı kadîme sekizdür: Hayât ve kudret ve ‘ilm ve kelâm ve sem‘ ve basar 
ve irâde, sekizinci tekvîndür. Ya‘nî ibtidâsız ve intihâsız dirlik ve ibtidâsız ve 
intihâsız güçlük ve ibtidâsız ve intihâsız bilmek ve ibtidâsız ve intihâsız ve âlet-
siz söylemek ve ibtidâsız ve intihâsız ve âletsiz işitmek ve ibtidâsız ve intihâsız 
murâd itmek ya‘nî istemek ve ibtidâsız ve intihâsız yaratmak, bu sıfatlar ile 
muttasıf olmakdur.

[d. Sıfât-ı Ef‘âliyye]

Ve sıfât-ı ef‘âliyye budur ki Allâhu Zü’l-celâl’ün zât-ı pâki ezelen ve ebeden 
anunla muttasıf olup [4a] eseri halkda mahsûs olmakdur ve sayılmak mümkin 
değildür, nihâyeti yokdur. Ancak meşhur olanları bir mikdâr zikr idelüm. Tahlîk 
ve inşâ ve ibdâ‘ ve ihyâ ve imâte ve terzîk, ya‘nî yaratmak ve yokdan var eylemek 
ve misâlsiz yokdan var eylemek ve diriltmek ve öldürmek ve rızık virmek.

Ve’l-hâsıl Allâh sübhânehû ve te‘âlâ esmâsı ve sıfâtı ile ezelî ve ebedîdür. 
Ya‘nî ibtidâsız ve intihâsız zât-ı pâki cümle havâdisden ve tagayyürâtdan ve 
mahlûkâtları sıfâtından ve sâ’ir ahvâlinden münezzehdür. ‘İlmi, halkın ‘ilmi 
gibi değildür ve kelâmı mahlûkun kelâmı gibi değildür ve işitmesi halkın işit-

86 Allah, bölünmesi (tecezzî, inkısâm) mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlıktır. Allah 
cüzlerden teşekkül eden birleşik (mürekkeb) bir varlık da değildir.

87 Kül: Tamam, bütün.
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mesi gibi değildür ve görmesi halkın görmesi gibi değildür ve cümle sıfâtı ve 
esmâsı bu minvâl üzerinedür. Her kim sıfâtından yâ esmâsından birisi mahlû-
kun sıfâtına yâ ismine benzedirse kâfir olur dimişler ‘ulemâ rahimehumullâh.

Bâtında ve zâhirde cümle [4b] ma‘lûmâtı bir kezden bilür, birin bilmek 
ol birin bilmeğe mâni‘ değildür. ‘Arşdan yedi kat, yerin altında zulümâtdan 
zerreye varınca cümle mübsirâtı bir kezden görür, birini görmek ol birini gör-
meğe mâni‘ değildür. Bâkī sıfâtı bu minvâl üzerinedür. Ve Allâhu Te‘âlâ’nun 
zât-ı pâki dünyâda görülmekden münezzehdür. Hazret-i Resûl-i Ekrem sallal-
lâhu ‘aleyhi ve sellem leyle-i Mi‘râc ’da görmişdür. Enbiyâ ve evliyâda ândan 
gayrı bir kimse görmedi. Ve sıfât-ı ‘azîmesinün her birisine nihâyet olmaduğı 
gibi Zât-ı pâkin ‘azîmliğine dahi nihâyet yokdur. Yedi kat yerler ve yedi kat 
gökler ve yerde olan deryâlar ve dağlar ve ins ve cinler ve ervâh[:ruhlar] ve sâ’ir 
mahlûkât ve cehennem ve anda olan melekler ve göklerde olan ay ve güneş ve 
yıldızlar ve ferişteler ve cennet ve anda olan hûr [u] gılmân [:huriler-cennet 
hizmetçileri] ve ‘arş-ı ‘azîm ve levh u kalem ve Sidretü’l-Müntehâ  ve mah-
lûkât-ı bî-nihâye ve ‘âlem-i berzah [kabir hayatı] zerreden [5a] ‘arş-ı ‘azîme va-
rınca her birisine Allâh Te‘âlâ rızklarını virüp tedbîr ider, cümlesi kudretinde 
zerre kadardır.88 ﴾َن ــ ُ َ ْ ُ  

ِ ــ ْ َ ٍء َوِإ ْ ــ َ  ِ ّ ُت ُכ َُכــ َ ِه  ِ ــ َ ِ ي 
ِ ــ אَن ا َ ْ ــ ُ َ ﴿  

[2. Meleklere İman]

Ve Melâ’iketihî: Ve dahi inandum Allâh’ın melekleri vardur, nûrdan yara-
dılmışdur,89 anlarda erkeklik ve dişilik olmaz, yemezler ve içmezler ve yatmaz-
lar ve uyumazlar. ‘İbâd-ı mükerremûndur. Doğmakdan ve doğurmakdan ve 
cimâ‘dan berîlerdür, beşer mübtelâ olduğı âfât-ı şehevâtdan tâhirlerdür. Allâ-

88 “Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz” 
(Yâsîn 36/83)

89 Meleklerin adları ve görevleri: Kur’ân ve Hadislerde bazı meleklerin isim ve görevlerine 
yer verilmiştir. Bunların başında Cebrâil, Mikâil, Azrâil ve İsrâfîl adında dört büyük melek 
gelir. Cebrâil, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Mîkâîl, kâinattaki tabii olayları 
ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir. Azrâil, eceli gelenlerin ruhunu kabze-
den bir melektir. Buna ölüm meleği (melekü’l-mevt) de denir. İsrâfil, kıyametin kopması 
ve âhiret hayatının başlaması sırasında sûra üflenme ile görevli bir melektir. Mukarrebûn 
adıyla anılan melekler Allah’ı tesbih etmekle görevlidirler. Öte yandan insanların söz ve 
davranışlarını kaydeden melekler (kirâmen kâtibin), koruyucu melekler (hafaza), her an 
gözetleyen melekler (rakîbün atîd) vardır. Münker-Nekir, ölümden sonra kabirde sorgu 
ile görevli iki melektir. Âhirette müminleri selâmlayarak karşılayacak cennet bekçilerine, 
cehennemlikleri tahkir edip korkutan ve on dokuz grup oldukları açıklanan görevlilere ge-
nel olarak “hâzin” (ç. hazene) adı verilmiştir. Cehennem görevlileri ayrıca “zebâni” olarak 
da adlandırılmıştır (M. Sait Özervarlı, “Melek”, DİA, C. 29, s. 40-42).
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hu Zü’l-celâl’ün emriyle ‘âmillerdür.90﴾ون ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ َن  ــ ُ َ ْ َ ْ َو ــ ُ َ َ ــא أَ َ  َ َن ا ــ ُ ْ َ  ﴿ 
Aslâ anlardan günâh sâdır olmaz. Anlar dahi bizcileyin [:bizim gibi] îmân-ı 
bi’l-gayb ile mü’minlerdür. Allâhu Te‘âlâ’dan havf u haşyetleri; makâmları ‘âlî 
olanlarun havfi eşeddür. Allâhu Zü’l-celâl her birini bir hizmete emr itmişdür, 
hizmetde sâbitlerdür. Anlar dahi ölürler, sonra Allâhu Te‘âlâ yine dirgürür. Bu 
cümleye tasdîk [5b] ve ikrâr itdüm.

[3. Kitâblara İman]

Ve Kütübihî: Ve dahi Allâhu Zü’l-celâl’ün kitâbları vardur. Levh-i mahfûz-
dan Cebrâ’il  ‘aleyhi’s-selâm vasıtasıyla peygamberlerine indürmişdür, peygam-
berden gayrıya kitâb inmez ve Cebrâ’il gelmez. Cümlesinden meşhûrı dört 
kitâbdur, cümlesi Allâhu Sübhânehû ve Te‘âlâ’nun kelâmıdur. Kelâmullâh 
gayr-ı mahlûkdur. 91ــאل ــ ا ــ  ب  ــ م ا ــ כ א ــא  ان  ــ ــא ا -Ya‘nî Haz و
ret-i Kur’ân yaradılmış değildür, gayr-ı mahlûkdur. Allâhu Te‘âlâ’nun kelâmı 
yaradılmış  değildür.92

Hazret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâm’a on suhuf, Hazret-i Şît  ‘aleyhi’s-selâm’a elli su-
huf , Hazret-i İdrîs  ‘aleyhi’s-selâm’a otuz suhuf, Hazret-i İbrâhîm  ‘aleyhi’s-selâm’a 
on suhuf, dokuz yüz yıldan sonra Mûsâ ‘aleyhi’s-selâm’a Tevrât  kitâbı, beş yüz yıl 
mürûrundan sonra Dâvûd ‘aleyhi’s-selâm’a Zebûr  kitâbı, bin iki yüz yıldan son-
ra dahi ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâm’a İncîl  kitâbı,93 [6a] altı yüz yirmi yıldan sonra cümle-
sinün nâsîhi Hazret-i Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân’dan Hazret-i Muhammed  sallallâhu 
‘aleyhi ve sellem hazretlerine tedric ile yirmi üç yılda Ramazân -ı Şerîf ’in yirmi 
beşinci gicesinde inüp tamâm olmışdur.94 Kur’ân’dan gayrısı tedric ile inmeyüp 
def‘aten bir kerrede inmişdür. Ve ekseri Ramazân-ı Şerîf ayında inmişdür. ُ ْ ــ َ ﴿ 

َאِن﴾95 ْ ُ ْ ى َوا َ ــ ُ ْ َ ا ــ ِّ َــאٍت  ِّ َ ــאِس َو ِّ ى  ً ــ ُ آُن  ْ ــ ُ ْ  ا
ِ ــ ِ َل  ِ ــ َي أُ ِ ــ ــאَن ا َ َ َر

90 “Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır” 
(et-Tahrîm 66/6).

91 “Kur’ân mahlûk değildir. Rabbin kelâmı, söz bakımından (insan) sözünden yücedir” (Ali b. 
Osman el-Ûşî (ö. 575/1179), Bed’ü’l-emâlî,11. beyit).

92 Bk. Bezzâziyye, VI, 329.
93 İbn Hibbân, Sahîh, II, 76-77; Ebû Hayyân el-Endülüsî, el-Bahru’l-muhît, Beyrut, 1420, 

I, 65.
94 İslâm âlimleri ilgili âyetleri de (el-Bakara 2/185; el-Kadr 97/1) dikkate almak suretiyle 

Kur’ân’ın, Hz. Peygamber’e kırk yaşında iken 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde in-
meye başlamış olduğunu söylemişlerdir. Sahîh olan rivâyetlere göre Kur’ân, Kadir gece-
sinde toplu olarak levh-i mahfûzdan dünya semasına inmiş, daha sonra yirmi veya yirmi 
üç yıl içinde parça parça Hz. Peygamber’e vahyedilmiştir.

95 “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri 
olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır”(el-Bakara 2/185).
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[4. Peygamberlere İman]

Ve Rusülihî: Ve dahi inandum Allâhu Te‘âlâ’nun yeryüzinde peygamberleri 
ve hâs kulları vardur, insândur; melek ve cin96 değildür. Evveli Hazret-i Âdem  
ve âhiri Hazret-i Muhammed ’dür sallallâhu ‘aleyhi ve sellem. Bu ikisinün ara-
sında peygamberler çok gelmişdür. Hisâbını Allâhu Zü’l-celâl bilür. Cümlesi-
nün sultânı ve hâtemi Hazret-i Muhammed  sallallâhu ‘aleyhi ve sellem oldı. 
Zîrâ Allâhu Te‘âlâ cümle ‘âleme, inse ve cinne peygamber gönderdi. [6b] Şerî‘a-
t i kıyâmete dek bâkīdür. Ammâ enbiyâ içinde ûlu’l-‘azm97  altı neferdür. Haz-
ret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Nûh  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i İbrâhîm  
‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Mûsâ  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i ‘Îsâ  ‘aleyhi’s-selâm 
ve Hazret-i Muhammed sallallâhu ‘aleyhi ve sellem.

Ve mürsel98  üç yüz on üç [313] neferdür.99 Cümlesi hak ve kelâmlarında 
musaddaklardır. Ancak Kur’ân içinde isimleriyle zikr olınanlar yirmi sekizdür. 
Üçü nübüvvetde ihtilâfîdür. İmdi isimleri zikr olınanları tafsîlen, olmayanla-
rı icmâlen bilmek lâzımdur. Hazret-i Âdem ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i İdrîs  
‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Nûh  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Hûd  ‘aleyhi’s-selâm 
ve Hazret-i Sâlih  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i İbrâhîm ‘aleyhi’s-selâm ve Haz-
ret-i İsmâ‘îl ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i İshâk  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Ya‘kūb  
‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Yûsuf  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Lût  ‘aleyhi’s-selâm 
ve Hazret-i Mûsâ ‘aleyhi’s-selâm [7a] ve Hazret-i Hârûn  ‘aleyhi’s-selâm ve Haz-
ret-i Şu‘ayb  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Zekeriyyâ  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i 
Yahyâ  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Dâvûd  ‘aley-
hi’s-selâm ve Hazret-i Süleymân  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i İlyâs  ‘aleyhi’s-selâm 

96 Cin: Duyularla idrak edilemeyen ve insanlar gibi ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan 
bir varlıktır. Cinler insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmıştır. Cinler yakıcı 
ve her şeye nüfuz edici ateşten (nâr-ı semûm, mâric) yaratılmıştır. Cinlere de peygamber 
gönderilmiş, bir kısmı îmân etmiş, bir kısmı kâfir olarak kalmıştır. Son peygamber Hz. 
Muhammed insanlara olduğu gibi cinlere de ilâhî emirleri tebliğ etmiştir. Cinler insanlara 
nisbetle daha üstün bir güce sahiptirler. Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri katedebilir, 
insanlarca görülmedikleri hâlde onlar insanları görür, insanların bilmediği bazı hususları 
bilirler; fakat gaybı onlar da bilemezler. (A.S.Kılavuz, “Cin”, DİA, C.8, s.8-10).

97 Ûlu’l-‘azm: Azim ve kararlılık sahibi. Hiç şüphesiz bütün peygamberler azim ve kararlılık 
sahibidir. Ûlu’l-‘azm sıfatının sadece bu altı peygambere verilmesinin sebebi, bunların 
müstakil şeriat sahibi olmaları ve bu şeriatlarını yayabilmek için her türlü zorluk ve düş-
manlıklara göğüs gerip sabretmeleridir.

98 Kitap gönderilen peygambere resûl /mürsel; kendisine kitap verilmeyip kendinden önceki 
resûlün getirdiği dine davet eden peygambere de nebî  denir.

99 Bir rivayete göre 124 bin nebi gönderilmiştir. Bunlardan 313 resûldür: Müsned, V, 187, 
266; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, I, 354; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 527.
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ve Hazret-i Elyesa‘  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Eyyûb  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i 
Zülkif  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Yûnus  ‘aleyhi’s-selâm ve Hazret-i Muham-
med Resûlullâh sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ve ‘alâ cemî‘i’l-enbiyâ’i ve’l-mür-
selîn. Ammâ Hazret-i Zülkarneyn  ve Hazret-i ‘Üzeyr  ve Hazret-i Lokmân , bu 
üçünün hakkında ihtilâf-ı ‘ulemâ olunmışdur.

Cemî‘ peygamberleri Hak celle ve ‘alâ halka emrini ve nehyini ve va‘d u 
va‘îdini100 teblîğ içün göndermişdür. Şerî‘atleri Kur’ân’la mensûh ise de ken-
dileri hayâtda iken rütbe-i nübüvvetde nice ise öldükden sonra nübüvvet ve 
risâletlerinden ma‘zûl değillerdür, mertebede cümle berâberdür. Lâkin bizim 
Peygamberimiz Muhammed [7b] sallallâhu ‘aleyhi ve sellem kâffe-i enâma 
[:bütün insanlara] ba‘s olmağla cümleden efdal ve şerî‘at i kıyâmete dek bâkî 
olduğına ikrâr ve tasdîk itdüm. 

[5. Ahirete İman]

Ve’l-Yevmi’l-âhiri: Ve dahi inandum yevm-i kıyâmet hak ve cümle Pey-
gamber ‘aleyhi’s-selâm haber virdiği ahvâline ya‘nî cemî‘ mahlûkât mevtden 
sonra kabrün safâsına ve ‘azâbına;101 ve makbereden hasret ile kalkup mahşere102 
varup hisâb ve mîzândan103 sonra sırât köprüsünden geçüp halkın kimi Cen-
net’e kimi Cehennem’e varmağa; ve ‘âsî mü’minlere günâhınca mu‘azzeb olup 
ve sâlihlerin şefâ‘atine104 ve sâlihlere fazlı ile Cennet virilüp kâfirleri ‘adliyle 
Cehennem’e koyup ebedî kalacaklarına; ve tevbesiz olan mü’min-i fâsık Allâ-
hu Te‘âlâ’nun meşiyyetinde olup kiminün suçın fazlıyla ‘afv ve kimine şefâ‘at  
ve kimin günâhı mikdârı Cehennem’de ‘azâb idüp ba‘dehû yine Cennet’e 
komaklığına; ve tevbe ile ölenleri fazlıyla [8a] Cennet’e koyup ebedî ni‘am-ı 
mütena‘‘ime105 ile ekl ü şürb ve nefsin her ne isterse hâzır/müheyyâ ve cen-

100 Va‘d: Söz verme. İyilik ve mükâfat sözü. Va‘îd: Mücâzat/Cezalandırma sözü verme.
101 “Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe ya da Cehennem çukurlarından bir çukurdur” 

(Tirmizî, “Kıyâme”, 26; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 570).
102 Haşr-neşr: Kıyamet gününde diriltilecek olan mükelleflerin hesaba çekilmek üzere bir 

araya toplanmasına haşr/haşir, toplanılacak yere de mahşer ve arasât denir. Neşr/neşir de 
mahşerde hesap görüldükten sonra mükellefleri cennet veya cehenneme sevkedip dağıtma 
demektir.

103 Mîzân: Sözlükte terazi demektir. Kıyamet gününde mahşerde hesap görüldükten sonra 
herkesin amellerinin tartılacağı ilahî adalet terazisi.

104 Şefâat: Âhiret günü, günahı olan mü’minlerin günahların affedilmesi, günahı olmayan-
ların daha büyük mertebelere erişmeleri için peygamberlerle, Allah yanında mertebeleri 
yüksek olanların Allah’a yalvarmaları.

105 Ni‘em: Nimetler. Mütenaʻʻim: Nimet ve refah içinde yaşayan.
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nât-ı na‘îmden106 bilâ-bu‘din velâ mesâfetin, bilâ-keyfin velâ keyfiyyetin mekân 
u cihâtdan ve mukâbele-i sûretden müberrâ [:berî] ve münezzeh [:uzak] olduğu 
hâlde müşâhede-i dîdâr107 itmeleri hak ve sıdk olduğını ikrâr ve tasdîk itdüm.108 

[6. Kadere İman]

Ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi te‘âlâ: Ve dahi inandum Allâhu 
Zü’l-celâl’ün kazâ ve kaderine ya‘nî hayır ve şer, fâ’ide ve zarar, harekât ve 
sekenât bi’l-cümle bu ‘âlemde cereyân iden şeylerün küllîsi Allâhu Te‘âlâ’nun 
takdîriyle ve hükmiyle ve dilemesiyledür.109 Ve dilemedüği nesne vücûda gel-
mez. Hayrı sever, râzî olur; şerri sevmez ve râzî olmaz. Bu cümleye ikrâr ve 
tasdîk itdüm. Bu mertebe îmânı olan kişi maraz-ı cehâletden nefsini halâs 
idüp âhiretde ‘âlî mertebeye nâ’il olur. Buna “îmân-ı tafsîlî” dirler, bilmesi her 
kişiye lâzım ve vâcibdür. 

[İmânın Hükümleri]

İmânun hükümleri: [8b] Dünyâda cizye110 ve harâcdan111 ve nefsini ve ev-
lâdlarını katlden ve âhiretde ‘azâb-ı muhalledden halâs idüp [:kalıcı, ebedi 
azaptan kurtulup] ehl-i İslâm  arasında icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyye olup birbirlerine 

106 Cennâtü’n-na‘îm: Nimet ve mutluluklarla dolu cennetler.
107 Dîdâr: 1.Yüz. güzel yüz. 2.Görme. 3.Allah’ın cemâli. 4.Allah’ın tecellisi.
108 Allah’ın görülmesi/ru’yetullah: Mü’minler Cennet’te oldukları hâlde Allah’ı bir 

cihetten, bir mekândan ve bir şekilden münezzeh olarak görmek şerefine nail olacaklardır 
(A. H. Akseki, a.g.e., s.93). “Nice yüzler o gün ışılar parlar; Rabbine bakar (görür)” 
(el-Kıyâme 75/22-23).

109 Kader ve kazâ: Allah’ın yaratıklarına ilişkin planını ve tabiatın işleyişini gerçekleştirme-
sini ifade etmek üzere literatürde kader ve kazâ kelimeleri kullanılır. Bu iki terim âlim-
lerce farklı şekillerde tanımlanır. Kader, “Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle 
bilip belirlemesi” diye tarif edilir. Kazâ ise “Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî planını 
gerçekleştirmesi” şeklinde tanımlanır. Bu tanımları Mâtürîdî kelâmcıları benimser. Eş‘arî 
kelâmcılarının çoğunluğu ise sözü edilen tanımları tersine çevirerek kazâya kader, kadere 
de kazâ anlamını yüklemişlerdir (Yusuf Şevki Yavuz, “Kader”, DİA, C.24, s.58).

110 Cizye: İslâm devletindeki gayri müslim tebaanın can ve mallarının güvenliği ve asker-
likten muafiyetleri karşılığında âkil, bâliğ, hür ve sağlıklı erkeklerinden alınan baş ver-
gisi. Dolayısıyla cizye erkek olup kör, köle, felçli, sakat, yaşlı, çok fakir gibi kimselerden 
alınmaz. Cizye mükelleflerin mali gücüne göre alınır. Çalışabilecek fakirlerden 12, orta 
hallilerden 24 ve zenginlerden 48 dirhem alınır.

111 Harâc: Harâc arazisinden beytülmâl (devlet hazinesi) adına alınan toprak vergisi. Harâc 
arazisi, fetih esnasında gayrimüslim yerli halkın elinde bırakılan topraklardır. Bu araziden 
harâc iki şekilde alınır: 1. Harâc-ı mukâseme arazinin verim gücü dikkate alınrak ürünün-
den belli bir nisbette alınır. 2. Harâc-ı muvazzaf ise ürün üzerinden değil, arazi üzerine 
senelik miktarı belirlenerek konulan vergidir. Mâlikîler’e göre harâc arazisinin sahibi müs-
lüman olunca veya müslümana satınca bu arazi öşür arazi olur.
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selâm virmek ve hasta oldukda ziyâretine varılmak ve öldükde techîz ve tekfîn ve 
gasl ve namâzına hâzır olmak ve müslimânlar kabrine defn olınmak ve Kur’ân 
okuyup ecrini hibe itmek yâhûd bir sadaka virüp sevâbını hibe itmek câ’iz olur.

[İmanın Bekâsının Şartları]

Îmânın bekâsına altı şart vardur. Bir kişide bulunursa anda îmân durur, 
birisi hilâf olursa andan îmân durmaz dimişler.

Birisi gâ’iben Allâhu Te‘âlâ’ya inanmakdur, ya‘nî hakkında delîl olan gayba 
gözümüz ile görmiş gibi hakkan inanmakdur. İmdi Allâhu Zü’l-celâl’i dünyâ-
da görmek ancak Peygamberimüz Hazret-i Muhammed  sallallâhu ‘aleyhi ve 
sellem hazretine mahsûs[tur ki Hz.Muhammed (s.a.s.) Allah zü’l-celâl’i], Ley-
le-i Mi‘râc’da görmişdür. Andan gayrı enbiyâ ve evliyâdan [9a] bir kimse gör-
miş değildür. Lâkin bu mahlûkât delâletiyle ve Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân haberiyle 
gözümüz ile görmiş gibi gâ’iben var olduğına ve vahdâniyyetine ikrâr ve tasdîk 
itmekdür. Ve melekler dahi böyledür, ya‘nî usûl-i asliyye ve hılkat-i nûrâniy-
yesiyle bir kimse melekleri görmek câ’iz değildür; Hazret-i Muhammed ‘aley-
hi’s-selâm’dan gayrı. Meğer hılkat-i asliyyesinden eşkâl-i muhtelifeye temessül 
ide. Hazret-i Cebrâ’il  ‘aleyhi’s-selâm Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm’a nâzil oldukda 
Dihyetü’l-Kelbî  dirler112 bir ‘Arâb pâdişâh ı var idi, likâsı [yüzü/siması] hasen 
olmağ-ıla ol sûrete girüp gelürdi. Ba‘zı vakitde [Cebrâil] şekl-i âhara girüp 
Resûlullâh’a haber virüp ashâba bildürürdi. ــאُه َ ْ َ َ ــًכא  َ َ ــאُه  َ ْ َ َ  ْ ــ َ ــ ﴿َو א ــאل ا   
َن﴾113 ــ ُ ِ ْ َ ــא  ــ  ِ ْ َ َ َא  ــ ْ َ َ َ ً َو ــ ُ  delîli kâfîdür. İmdi bizim îmânumuz makbûl َر
olduğı îmân-ı bi’l-gayb ile me’mûr olup Allâhu Zü’l-celâl’i ve feriştelerini ve 
ahvâl-i [9b] kıyâmeti gözümüz ile görmeyüp gâ’iben inanmak iledür. Anun 
içün kâfirlerin hîn-i mevtde âhiret nümâyân ve âşikâre oldukda îmânlarına 
i‘tibâr yokdur. 114ــאل ــ ا ل  ــ ــאس  ــאل  ــ  ــאن  ــא ا و 

İkinci şartı: Ancak gâ’ibi Allâhu Te‘âlâ bilür. Nebî de ve velî de, melek de ve 
cin de bir kimse gâ’ibi bilmez. Meğer Allâhu sübhânehû ve te‘âlâ bildüre deyüp 
gaybı Allâhu Tebâreke ve Te‘âlâ bilüp gayrı kimse bilmedüğine ikrâr ve tasdîk 
itmekdür.

112 Dihyetü’l-Kelbî (ö. 50/670 [?]), Hz. Peygamber’in Herakleios’a elçi olarak gönderdiği 
sahâbî idi.

113 Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Eğer peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak ki onu insan 
sûretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük” (el-En‘âm 6/9).

114 Allah’a bağlanma olmadığından, yeis halinde îmân eden kimsenin îmânı makbul değildir” 
(Ali b. Osman el-Ûşî (ö. 575/1179), Bed’ü’l-emâlî, 42. beyit).
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Üçünci şartı: Allâhu Tebâreke ve Te‘âlâ helâl itdüği nesneleri helâl i‘tikâd 
itmekdür.

Dördünci şart: Allâh Sübhânehû ve Te‘âlâ’nun harâm kılduğı nesneleri 
harâm i‘tikâd itmekdür. Ve’l-hâsıl helâle helâl, harâma harâm deyüp hilâfını 
dimeden hazer itmekdür.

Beşinci Şartı: Allâh Sübhânehû ve Te‘âlâ’nun ‘azâb ve ikâbından ve nâr-ı 
cahîmden emîn olmamakdur. [10a] Her ne kadar ‘âbid kesîrü’l-‘ibâde olursa da.

Altıncı şartı: Allâhu Te‘âlâ’nun rahmet ve mağfiretinden ümîdini kesme-
ye, her ne denlü [:kadar] günâh idüp ‘âsî dahi olursa da rahmetullâhdan nâ-
ümîd olmaya. 115﴾ِ ِ ا ــ َ ْ ــ ر ِ ا  ُــ َ ْ َ ــאل ا ﴿ 

İ‘tikâd-ı Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ‘at116

Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem hazretinden su’âl olundı: Bir kişi 
ehl-i sünnet ve’l-cemâ‘at  zümresinden olmak, ol tâ’ife-i celîleden [yüce cemaat] 
olduğına nişân ve ‘alâmet nedür? Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm buyurdı: Şol on ‘alâ-
met ki bir kimsede bulına, anun ehl-i sünnet olduğına hükm oluna.117 Zîrâ anlar 
içün ‘alâmetdür.

Evvelki oldur ki cemâ‘ati inkâr itmeyüp namâzı cemâ‘atle kıla. Bu dahi 
biline ki cemâ‘at ile kılınmak sünnet olan sekiz namâzdur. 1. Beş vakit, 
2. Salât-ı cum‘a, 3. Salâtü’l-meyyit, 4-5. Salâtü’l-‘îdeyn, 6. Salâtü’t-terâvîh, 
7. Salâtü’l-vitr fî şehri Ramazân , 8. Salâtü’l-[10b] küsûf ya‘nî güneş tutulsa cilâ 
bulunca[:aydınlanıncaya dek] iki rek‘at namâz kılınmakdur cemâ‘at ile.

İkinci: Ashâb-ı Resûlullâh zikr olundukda nakīza-i ‘ırz118 viren şeyler ile yâd 
itmeye, dâ’imâ eylikler ile medh idüp “rıdvânullâhi te‘âlâ ‘aleyhim ecma‘în” diye.119

Üçünci: Dîn bâbında kimse ile cidâl itmeye [:tartışmaya]. Yâ bilmek üzre 
yâ bildürmek üzre tekellüm ide.

Dördünci: Îmânında istisnâ idüp “inşâ’allâhu te‘âlâ mü’minem” dimeyüp 
“hakkan mü’minem/müslimim” diye.

115 Allah şöyle buyurdu: “Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin!” (ez-Zümer 39/53).
116 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat: Hz. Peygamber ile ashabın dinin temel konularında takip ettik-

leri yolu benimseyenler.
117 Bk. Tatarhâniyye, Beyrut 2004, I, 65; İbn Nüceym, VIII, 207. Bu iki kaynağın Muzmerât 

adlı eserden naklettikleri bu hadis, hadis kitaplarında bulunamadı. Muhammed Nâsu-
riddin, Sadruddin Muhammed ed-Dımaşkî’nin Şerhu’l-Akîdeti’t-Tahâviyye adlı eserini 
neşre hazırlarken yazdığı Mukaddime’de (Mısır 2005) böyle bir hadisin bulunmadığını 
söylemiştir. Ancak ilmihâl kitabında Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat için belirlenen on alâmetin 
gerçeğe uygun olduğu da bilinmelidir.

118 Nakīza: Muhalif, aykırı. Irz: Namus, iffet, şeref, şahsiyet, beden.
119 Ehl-i sünnet üzere olan bir kişi sahâbeyi iyiliklerle över, şeref ve namuslarına asla dil uzatmaz.
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Beşinci: İslâm pâdişâh ına kılıç çekmeye, dâ’imâ hayır du‘â ide; her ne ka-
dar fâsık dahi olursa.

Altıncı: Meshi huff  [:mest] üzerine tecvîz idüp sünnet bile, çıplak ayak 
üzre tecvîz itmeye.

Yedinci: Ehl-i kıble den birisi her ne kadar günâh iderse de kâfir olur di-
meye, belki ‘âsî olur diye; mâdem ki [ehl-i kıbleden birisi] küfr itmeye ve söy-
lemeye. Ol hînde dahi te’vîl idüp, [11a] eğer te’vîl mümkin olmazsa “tecdîd-i 
îmân it” deyüp “kâfir oldun” dimeye;120 meğer musırr ola.

Sekizinci: Her ne kadar fâsık ve fâcir olursa bir kimsenün “ardında namâz 
câ’iz değildür” deyü cemâ‘ati terk itmeyüp imâm idinüp namâz kıla. 

Dokuzuncı: Hayrı da şerri de Allâhu Zü’l-celâl’ün hükmiyle ve takdîriyle 
bile.

Onuncı: Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân hakkında “mahlûkdur” dimeye, “gayr-ı 
mahlûkdur” diye.

[İnsanların En Faziletlisi]
Bundan gayrı İmâm-ı A‘zam  hazretleri Nukirru Risâlesi ’nde zikr itdi:121 

Enbiyâdan sonra nâsın efdali Ebû Bekr es-Sıddîk , sümme Ömer , sümme Os-
mân , sümme Alî el-Murtazâ  rıdvânullâhi te‘âlâ ‘aleyhim ecma‘în.122 ل ــ ــאل ر  
ــ ــ  ــאن  ــ  ــ  ــ  ــ  כــ ا ــ  ــאء ا ــ ا ــאِس  ــ ا ــ أ ــ و  ــ ا   ا 

ــ ــ ا ــ  א ان ا  ــ  ر

[İman-Amel İlişkisi, Kabir Hayatı,  Şefâat]
Îmân ziyâde ve noksân kabûl itmez123 ve îmân ‘amelün gayrıdur.124 Ya‘nî 

‘amel îmândan değil. Îmândan [11b] biri terk olunsa târiki tekfîr olunur, 

120 “İmdi kelime-i küfürden ve bir şeyi kalîlden ötürü bir kimseyi tekfîr câiz değildir” [Makâlât, 
vr. 209b].

121 Risâletü Nukirru İmâm-ı Âzam’ın akaid konusundaki vasiyetlerini içeren bir risâlesidir.
122 İmâm-ı Âzam, “Risâletü Nukirru”, Mecmû‘atü’r-Resâil, İstanbul, 1302, s.151.
123 “Kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanını artırır.” (Enfâl 8/2) Sünnî 

kelâmcılar bu âyette söz konusu olan imanın artması konusunu şöyle yorumlamışlardır: 
Müminler kendilerine Allah’ın âyetleri okundukça yeni bilgiler edinir ve bunlara da iman 
etmek suretiyle imanlarını nicelik bakımından artırırlar, gönüllerindeki imanlarının nur-
larını artırırlar.

124 ‘Amel : Dünya ve âhirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü iş ve davranış. Ehl-i 
sünnet mezhebine göre amel imandan bir cüz değildir. Bir kimse amel ve ibadetlerinde 
tembellik edip de ibadetlerini yapmasa dinden çıkmaz. Fakat imanın kemâline ermek, 
imanı kâmil bir hale getirmek ve âhirette mükâfatlara nail olmak için ibadet ve amel-i sa-
lih gerekir. Kısacası ibadet yapan kişinin iman nuru artar ve mükâfatı hak eder. Tembellik 
yapıp ibadetleri yapmayan ve günah işleyen kişi de cezâyı hak eder, o da mümindir, ancak 
âsim/günahkâr bir mümindir.(A. H. Akseki, a.g.e., s.58).
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ammâ ‘amelin terki ile ‘âsî olur; meğer inkâr ide. Ve ‘azâb-ı kabr 125 ve su’âl-i 
Münker ve Nekîr 126 hakkun ve şefâ‘at 127 ve havz-ı Resûlullâh128 sallallâhu ‘aley-
hi ve sellem hakkun, bile.

[İslâmın Mahiyeti ve Şartları]
Fî Beyâni İslâm: Ma‘lûm olsun ki îmân bâtınun nûrı, İslâm zâhirün nûrı-

dur. 129“ ِ ْ َ ْ ِ ا אُن  َ ِ ْ ٌ، َوا َ
ِ َ َ ُم  َ ــ ْ ِ ْ : ”ا َ ــ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ا  ِ ُل ا ــ ُ َאَل َر

İslâm îmâna müstelzimdür.130 Ve İslâm’un farzları ve vâcibleri çokdur. 
Farzlarından birini inkâr yâ şek iden kâfir olur ve vâciblerden birini inkâr iden 
yâ şek iden fâsık ve mübtedi‘ [:bid‘atçı] olur. İslâm’un binâsı ve rükni ve kavî/
muhkem aslı beşdür.

125 Kabir Hayatı: Ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba‘s) kadar sürecek olan ara dönem, 
dünya ile âhiret arasındaki âlem. Kısacası ölümle mahşerdeki diriliş arasında insanların ya-
şayacağı berzah hayatı. İslâm inancına göre ölen kişi, nerede ve hangi durumda bulunursa 
bulunsun kabir  ve berzah âlemi safhasından geçer. Ölü, kabre konulup mezar üzerindeki 
insanların çekilmeye başladığı bir sırada Münker ve Nekir adlı iki melek tarafından sorgu-
ya çekilir ve özellikle son peygamber Hz. Muhammed hakkındaki fikri sorulur. Mü’min 
olan kimse onu Allah’ın kulu ve elçisi olarak benimsediğini beyan eder; kâfir ise, “Bil-
miyorum, ben de çevremdeki insanların kanaatini paylaştım” diye cevap verir (Buhârî, 
“Cenâ’iz”, 67, 86; Müslim, “Cennet”, 70-72). Kabir azabının kâfirler ve günahı çok olan 
mü’minler için kıyamete kadar devam edeceği günahı az olan mü’minler içinse geçici ola-
cağı kabul edilir. Ayrıca kabir suali ve azabıyla ilgili hadislerin hemen hepsinde sorulara 
cevap veren mü’minlerin kabirlerinin genişletilip aydınlatılacağı, cennet bahçelerinden bir 
bahçe haline getirileceği ve mü’mine sabah akşam cennetteki yerinin gösterileceği bildiril-
miştir (bk. Müslim, “Cennet”, 65-66). (Süleyman Toprak, “Kabir”, DİA, C.24, s. 37-38).

126 Münker ve Nekir: Ölümden sonra insanları sorguya çekeceği belirtilen iki melek.
127 Şefâ‘at: Âhirette peygamberlerin ve kendilerine izin verilen kimselerin müminlerin ba-

ğışlanması ve mertebelerinin yükselmesi için Allah katında yalvarmaları, niyazda bulun-
maları. Bazı âyetlerde kıyamet günü şefaatin ancak Allah’ın izni ve rızasıyla gerçekleşe-
ceği beyan edilmektedir (bk. el-Bakara 2/48, 255; el-En‘âm 6/51). Hadislerde de başta 
Resûlullah olmak üzere bütün peygamberlerin, meleklerin ve sâlih kulların büyük günah 
işleyen müminlere şefaat edeceği bildirilmiştir (Buhârî, “Tevhîd”, 24; Müslim, “Îmân”, 
302). (Yusuf Şevki Yavuz, “Şefaat”, DİA, C. 38, s. 412-415).

128 Havz-ı Resûlullah: Âhirette Hz. Muhammed’in ümmetiyle yanında buluşacağı bildirilen 
havuz. Kıyamet gününde her peygamberin bir havuzu olacaktır. Hz. Peygamber kıyamet 
günü ümmetine içmeleri için havz-ı kevser diye isimlendirilen havuzunun tatlı ve ber-
rak suyundan verecektir. “Hadislerde havzın suyunun sütten (bazı rivayetlerde gümüşten 
veya kardan; bk. Müslim, “Fezâ’il”, 27) beyaz, kardan soğuk, köpükten (veya kaymaktan) 
yumuşak, kokusunun miskten güzel, altın ve gümüşten olan bardak sayısının ise gökteki 
yıldızlar kadar olduğu, altın ve gümüşten kanalları bulunduğu, su yollarında inciler ol-
duğu, türlü türlü meyveleri olan altın dallı ağacının bulunduğu ve suyundan içenin ebedî 
olarak susamayacağı, yüzünün ebediyen kararmayacağı şeklinde rivayetler yer almaktadır” 
(Mustafa Ertürk, “Havz-ı Kevser”, DİA, C. 16, s. 546-549).

129 Müsned, III, 134, 135, 136.
130 Müstelzim: Gerektiren, bâis, müeddî, sebep.
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[1- Kelime-i Şehâdet]

Evvelkisi Şehâdet  kelimesidür. Îmânun sıhhatinde ve kalbindeki tasdîka 
burhân ve hüccet olur. Zîrâ lisânında ikrâr, kalbinde olan tasdîka tercümân 
ve ‘alâmet [ve] nişândur. Ma‘nâsı 131

َ ِإ ا  َــ َ ِإ ُ أَْن  َ ــ ْ -Ben şehâdet ide [12a] أَ
rin ma‘bûd-ı bi’l-hak, ‘ibâdete lâyık ve müstahak yokdur; ancak Allâhu Zü’l-
celâl vardur. ُ ُ ــ ُ ُه َوَر ُ ــ ْ َ ا  ً ــ َ ُ ُ أَن  َ ــ ْ  Ve dahi şehâdet iderin Muhammed َوأَ
‘aleyhi’s-selâm Allâh’un hâs kulı ve hak resûli ve cümle mahlûkâtun efdali ve 
eşrefidür. Ve Kitâb Kur’ân’dur, cümle kitâblarun efdalidür ve ümmeti cemî‘ 
ümmetün ekremi ve eşrefidür. Şerî‘ati cümle şerî‘atlerün ehaffi [:en hafifi] ve 
eshelidür [:en kolayıdır]. Ve hükmi kıyâmete dek bâkīdür, gayrı şerî‘at  gelmez. 
Hazret-i ‘Îsâ  ‘aleyhi’s-selâm gökden inüp Kur’ân’dan mes’ele ictihâd idüp anun 
ile ‘amel eylese gerekdür.132

[2- Namâz]

İkinci binâsı namâzdur. Dînün direği ve küfr ile îmânun farkcısı olmağla 
Resûl ‘aleyhi’s-selâm ‘özrsüz inkâr idüp terk idenlere “kâfir” deyü buyurdı133 
ve “yedi yaşında sığâra emr idün ve on yaşında iken kılmazlar ise urun” deyü 
buyurdı.134

[3- Zekât]

Üçünci binâsı [zengin olup] nisâb[miktarı mal]a mâlik olanlar [12b] her 
yılda bir kerre zekât virmekdür. Zekât  İslâm’un köprüsidür, nâr-ı cahîmi sö-
yündürür [:söndürür], rûz-i cezâda hisâbı tahfîf [:hafifletir] ve mîzânı sakīl 
ider [:ağırlaştırır]. Ve sırât135 üzerinde nûr ve zünûb/me‘âsînün136 gâsilidür 
[:günahları yıkayıcıdır]. Göre137 [:baksana!] âyât-ı kesîrede namâza mukârin

131 Eşhedü en lâ ilâhe illallah.
132 Nüzûl-i Îsâ: Klasik kelâm kitaplarında Hz. Îsâ’nın kıyamet alâmetlerinden biri olarak âhir 

zamanda dünyaya geleceği, bazı icraatlarda bulunduktan sonra herkesle birlikte öleceği 
kaydedilmiştir. Taberî, İbn Kesîr, Keşmîrî ve M. Zâhid Kevserî gibi âlimler nüzûl-i Îsâ’ya 
dair rivayetlerin mütevâtir olduğunu söylemiştir. Buna karşılık M. Reşîd Rızâ ve Abdül-
kerîm el-Hatîb gibi bazı son dönem âlimleri bu görüşü reddetmişlerdir. (İlyas Çelebi, 
“Îsâ”, DİA, C. 22, s. 472).

133 İbn Hibbân, Sahîh, IV, 323; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, VI, 132; Burhânî, Muhît, V,142.
134 Müsned, II, 180, 187; Ebû Dâvud, “Salât”, 26.
135 Sırât: Cehennem üzerine kurulmuş olup müminlerin rahatlıkla geçebileceği, kâfirlerin ise 

üzerinden cehenneme düşeceği köprü.
136 Zenb (ç.zünûb): günah. Ma‘siyye (ç. me‘âsî) Günah.
137 Göre: Gör, bak, görüver, baksana!
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َכאَة﴾ ْا ا ُ َة َوآ َ ْا ا ُ ِ  ile zikr olundı. İkisi ma‘an [:birlikte] olıcak namâzı 138﴿َوأَ
göklere mahalline ref‘ ider. Virmedikçe namâz mahalline irmez.139 İmdi ‘özr-
süz târiki ‘âsî, münkiri kâfir olur; el-‘iyâzü billâhi min zâlik.140 Virmeyenlerin 
[vermedikleri bu zekât mallarını] âhirette kızdurup alnına ve yanına ve arkası-
na urduklarına bu âyet-i şerîfe şâhid ve burhândur: َ ِ ْ َ َوا َ وَن ا ُ ِ َْכ  َ ِ  ﴿َوا
ــא َ ِ ى  َ ُْכــ َ  َ ــ َ َ َــאِر  ــ  ِ ــא  َ ْ َ َ ــ  َ ْ ُ َم  ْ ــ َ  (٣٤) ٍ ــ ِ اٍب أَ َ ــ َ ِ  ُ ْ ــ

ِّ َ َ  
ِ ِ ا ِ ــ َ ــ  ِ ــא  َ َ ُ ِ ُ  َ  َو

وَن﴾141 ُ ِ َْכ  ْ ــ ُ א ُכ َ ْا  ُ و ُ َ  ْ ــُכ
ِ ُ َ  ْ ُــ ْ َ ــא َכ َ ا  َ ــ َ  ْ ــ ُ ُر ُ ُ ْ َو ــ ُ ُ ُ ْ َو ــ ُ ُ א َ ِ  

[4- Oruç]

Dördünci binâsı şehr-i Ramazân ’un savmıdur. [13a] Mü’minlere nûr ve 
münâfıklar anunla mağmûmdur.142 Allâhu Zü’l-celâl’ün ‘azâbına kalkan ve 
nısf-ı îmân ve ecri bi-gayri hisâbdur. Bu şehr-i mübârekün evveli rahmân ve 
ortası gufrân ve âhiri itkun-mine’n-nâr’dur.143 ‘Özrsüz târiki ‘âsî ve münkiri 
kâfirdür; ne‘ûzü billâhi te‘âlâ. İmdi namâz gibi ma‘sûmlara i‘tiyâd hâsıl olmak 
içün tutmağa emr ideler. َ ــ ِّ ــאٍت  َ ِّ َ ــאِس َو ِّ ى  ً ــ ُ آُن  ْ ــ ُ ْ  ا

ِ ــ ِ َل  ِ ــ َي أُ ِ ــ ــאَن ا َ َ ُ َر ْ ــ َ ﴿ 
144﴾ُ ْ ُ َ ْ َ  َ ْ ــ ُ ا ُכــ

ِ  َ ِ ــ َ ــ  َ َ ــאن  َ ْ ُ ْ ى َوا َ ــ ُ ْ ا

[5- Hac]

Beşinci binâsı, ganî olup Mekke -i Mükerreme’ye varup gelmeğe kudreti 
olanlar hac itmekdür. Allâhu sübhânehû ve Te‘âlâ toprak cinsinden en ev-
vel halk ettiği mekândur. Yevm-i cezâda ziyâret idenleri şefâ‘at  idicidür. Bir 
kimse sünnet üzre hacc-ı mebrûr [:makbul bir hac] itse anasından doğmuş 

138 “Namaz kılın ve zekâtı verin” (el-Bakara 2/34,83,110)
139 Bazı hadislerde orucun kabul edilip göklerdeki mahalline ulaşmasının zekâtu’l-fıtrın veril-

mesine bağlı olduğu bildirilmiştir.( Süyûtî, el-Câmi‘u’s-Sagīr, I, 192). Bazı fıkıh bilginleri 
bu rivayetleri dikkate alarak zekâtü’l-fıtrın yani fitrenin bayram namazından önce veril-
mesi gerektiğini söylemişlerdir. Bir hadiste  “Kim namazını kılar, zekâtını vermezse, onun 
namazı yoktur.” denmiştir. (Zeyla‘î, Nasbu’r-Râye, Beyrût 1997, IV, 410; Ebü’l-Hasen 
Nûrüddîn Alî el-Heysemî (ö. 807/1405), Mecma‘u’z-Zevâid, Beyrut 1992, III, 89).

140 el-‘İyâzü billâhi min zâlik: Bundan Allah’a sığınırız.
141 “Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem ve-

rici bir azabı müjdele!. (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, 
yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki) işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz 
servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!” (et-Tevbe 9/34-35).

142 Mağmûm: Bulutla örtülü yeni ay. Gamlı adam.
143 Münâvî, Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmi‘i’s-Sagīr, Beyrut, 1995, III, 111.
144 “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri 

olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrâk edenler onda oruç 
tutsun” (el-Bakara 2/185).
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gibidür,145  cümle günâhı gider. [13b] ‘özrsüz terk idenler ‘âsî, münkirleri kâfir 
olur. Bir kimsenün üzerine farz olup gitmese Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm buyur-
dı: “Gerek Yahûdî, gerek Nasrânî ölsün” dimişdür.146 ِ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ ــאِس  ــ ا َ َ  ِّ ِ  ﴿َو
147﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ِ ا ــ َ ــ  ِ َ ِن ا  ــ َ  َ ــ َ ــ َכ َ ً َو ِ ــ َ  ِ ــ ْ َ َאَع ِإ َ ــ ْ ِ ا ــ َ  Bu dört erkânın dahi her 
birinün farzları ve vâcibleri ve sünnetleri vardur. Bâblarında ve mahallerinde 
zikr olunur.

145 Bk. Buhârî, “Hac”, 4.
146 Tirmizî, “Hac” 3; bk. [Makâlât, vr. 175a].
147 “Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr 

ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir” (Âl-i İmrân 3/97).
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[İKİNCİ MAKÂLE]

 [TAHÂRET] 

el-Makâletü’s-sâniye fi’t-tahâre: Tahâret  diyü lugatta nezâfete ya‘nî pâklı-
ğa dirler. Şer‘de; “A‘zâ-yı mahsûsayı sıfat-ı mahsûsa ile yumağa”148 dirler.

[Sular]

İmdi evvelâ suları beyân idelüm. Ma‘lûm olsun ki sular iki nev‘dür. Evvel-
kisi mâ-i mutlak, ikincisi mâ-i mukayyeddür.

Mâ-i mutlak şol sudur ki anı gören kimse hiç tefekkür itmeyüp “sudur” 
deyü hükm ide, “fülân suyıdur” [14a] dimeye; semâdan nâzil olan yağmur ve 
kar ve dolu suyı gibi ve arzdan çıkan bınarlar ve ırmaklar ve göller ve kuyular 
ve çeşmeler ve deryâlar suyı gibi. Bu zikr olınan suların küllîsiyle âbdest almak 
ve gusl itmek ve eşyâlar yumak [:yıkamak] ve içmek ve ta‘âm bişürmek bi’l-it-
tifâk câ’izdür, gerek yerinde ve gerek yerinden ayrılup âhar şey içinde olsun; 
meğer necâset isâbet idüp [:bulaşıp] levnini [:rengini] yâ rîhini [:kokusunu] 
yâ lezzetini bozup mütegayyir itmiş ola. Ol vakit [su] murdâr [:pis] olur, gayrı 
[:artık] [suyun] isti‘mâli [:kullanılması] câ’iz olmaz.

148 Tahâret fıkıhta belli azaları belli usul dahilinde yıkamaktan ibarettir.
  ٍ ــ َ ُ ْ َ  ٍ ــ َ ِ ِ  ٍ ــ َ ُ ْ َ ــאٍء  َ ْ ــ أَ ْ َ  ْ ــ َ ــאَرةٌ  َ

ِ ِع :َ   ْ ــ ــ ا ِ ُ . َو ــ َ َא ِ : ا ــ َ ــ ا ِ ــאَرُة  َ  Seyyid Şerîf) ا
Cürcânî, et-Ta‘rîfât, Beyrut ty. s.142).

 Fıkıhta, abdeste “tahâret-i suğrâ” (küçük temizlik), gusüle ise “tahâret-i kübrâ” (büyük 
temizlik) denir. Yukarıdaki tanım tahâretin en dar tanımı olup abdesti ifade eder. En 
geniş anlamda “tahâret” terimi ise hem hakikî pisliklerden (necâset) hem de hükmî kir-
lilik halinden (hades) temizlenmeyi kapsar. Buna göre tahâret iki çeşittir: 1.Abdestsizlik, 
cünüplük, hayız (aybaşı) ve nifas (loğusalık) hallerinde meydana geldiği var sayılan hükmî 
pisliklerin temizlenmesi. Buna “hadesten tahâret” veya “tahâret-i hükmiyye” denir. Ha-
desten temizlenmenin aracı sudur. Suyun bulunmaması veya kullanma imkânı olmaması 
halinde, temizlenme aracı topraktır. Toprakla veya toprak cinsinden bir madde ile usu-
lüne uygun olarak yapılan temizliğe teyemmüm denir. Teyemmüm hem abdestin hem 
de gusülün yerini tutan bir temizleme yoludur. İslâm’da “hükmî temizlik” (abdest, gusül 
ve teyemmüm), namaz, tilâvet ve şükür secdesi, tavaf gibi ibâdetlerin sahih olmasının 
ön şartıdır. Cünüp olan veya hayız ve nifas kanları kesilen yükümlünün gusül yapması 
farzdır. 2. Beden, elbise ve namaz kılınacak yerdeki maddî pisliklerin temizlenmesi. Buna 
“necâsetten tahâret” veya “tahâret-i hakîkiyye” veyahut “tahâret-i ‘ayniyye” denir. İslâm’da 
temizliğe büyük önem verilmiş, fıkıh ve ilmihâl kitaplarının tahâret bölümünde öncelikli 
olarak hükmî ve hakikî temizlikte kullanılabilecek suların nitelik ve şartları ile dinen pis 
sayılan maddeler (necis) ve bunların temizlenmesi usulleri gibi konular nasların ışığı altın-
da ve insanların tecrübeleri de dikkate alınarak ayrıntılarıyla incelenmiştir.
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Ammâ mâ-i mukayyed şol sudur ki sıkılmak ve ‘ilâc149 ile çıkmış ola yâhûd 
isti‘mâl olunmuş ola;150 çiçek ve gül suyı ve ağaçlardan çıkan su ve asmalardan 
akan su ve meyvelerden ve hiyâr ve kabak ve kavun ve karpuz ve peynir suları 
gibi ve cemî‘ şerbetler ve şîra ve sirke ve zerdecâv151 ve üşnân152 suları gibi. Bu 
zikr olınan suların her birisiyle ancak [14b] necâset-i hakīkiyye yumak câ’iz-
dür, ammâ âbdest almak ve gusl itmek câ’iz değildür.

[İstincâ]

Ma‘lûm olsun ki istincâ beş nev‘dür:153 Farz ve vâcib ve sünnet ve fazî-
let ve bid‘at.154 Fe’l-farîza farz olan istincâ oldur ki hal-i cenâbetde ve hâl-i 
hayzda ve eyyâm-ı nüfesâda necâset olsun, gerek olmasın farzdur. Ve dahi 
mak‘adda [:oturak yeri, kıç] dirhem155 mikdârından ziyâde necâset ola, yine 

149 İlâc: 1. Devâ 2. Bir iş için çalışmak, organlarla bir iş yapmak. 3. Hastayı tedavi etmek. 
4. Çare.

150 Mukayyed su, meyve ve bitkilerden mesela sıkılma veya imbikten çekme yolu ile elde 
edilir veya budanmış asmada olduğu gibi kendinden hâsıl olur.

151 Zerdecâv: Zerdeçal, sarı boya elde edilen bitki.
152 Üşnân: Türkçede sabunotu olarak bilinen tuzlu topraklarda yetişen bir bitki.
153 İstincâ: İstincâ sözlükte “bir şeyden kurtulmaya, vücuttan çıkan pisliği temizlemeye çalış-

mak” anlamındadır. Fıkıh terimi olarak istincâ, dışkı, idrar, meni, kan gibi pisliklerin çık-
tıkları mahallerin temizlenmesini (tahâretlenme) ifade eder. Bu tür temizlik işlemi günlük 
yaşantının bir parçasını oluşturduğu için, gerek ferdin sağlığı ve beşerî ilişkileri gerekse ibâ-
det hayatı bakımından büyük bir öneme sahiptir. Aslolan bu temizliğin su ile yapılmasıdır. 
Ancak her zaman ve her yerde özellikle de yerleşim birimlerinin dışında su bulma imkânı 
olmayabilir. Bu yüzden, fıkıh bilginleri, gerek Hz. Peygamber’in konuya ilişkin uyarılarını, 
gerekse İslâm’ın genel ilkelerini dikkate alarak, su dışında istincâda kullanılabilecek mad-
deleri tesbit etmeye çalışmışlardır. Ayrıca istincâ âdâbı üzerinde de genişçe durmuşlardır. 
Özetlemek gerekirse, fıkıh bilginleri öncelikle temizliğe elverişli su, taş gibi maddelerin 
istincâda kullanılabileceğini, buna mukabil ekonomik değeri olup israf olacağı için bez, 
kıymetli taş, pamuk gibi maddelerin, eğitim ve ilim aracı olduğu için kağıdın, sağlığa zarar-
lı olduğu için kemik, tezek, kireç, kömür gibi maddelerin, diğer yandan insan ve canlıların 
haklarına saygısızlık olacağı için yiyecek maddelerinin istincâda kullanılamayacağını ifade 
etmişlerdir. Fıkıh bilginleri, eğitim ve ilim aracı olduğu için kağıdın bu maksatla kullanıl-
masını doğru bulmamış iseler de günümüzde iki kağıt türü birbirinden ayrıldığı ve kağıdın 
imal ve temini kolaylaştığı için özel olarak üretilen tuvalet kağıdının da belirli kurallar 
dahilinde temizlik aracı olarak kullanılmasının bir sakınca teşkil etmeyeceği söylenebilir. 

Büyük veya küçük abdest kapalı, gizli, tenhâ bir yerde yapılmalı, avret mahalleri insanlara 
açık tutulup gösterilmemeli, temizlik sol elle yapılmalı, istincâdan sonra eller mümkünse 
sabunlu su ile yıkanmalı, suyun ve diğer temizlik araçlarının kullanılmasında israftan kaçı-
nılmalı, fakat temizliğin titizlikle yapılmasından da ödün verilmemelidir.

154 Nutef, I, 25; İhtiyâr, I, 39.
155 Dirhem: Bir ağırlık ölçüsü. Son dönem araştırmacılara göre 1 şer‘î dirhem 2.975 gramdır. 

Bu ilmihâl kitabının necâset bölümünde sıvı necâsette bir filori büyüklüğünden az bir 
alana yayılan necâsetin namazın sıhhatine engel olmadığı belirtilmiştir. Fıkıh ve ilmihâl 
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farzdur. Ziyâde olmayup ancak dirhem  mikdârı olursa vâcibdür. Dirhem 
mikdârından az olursa sünnetdür. Tebevvül156 idüp ancak önini yumak müs-
tehab, tebbevvül ve tegavvut157 itmeyüp yillenmiş olsa istincâ itmek bid‘at; 
meğer mak‘adı yaş iken yellenürse câ’izdür. İstincâda sünnet olan taş ile it-
mekdür. Ba‘dehû su ile itmek müstehabdur. Sûret-i istincâ; sünnet olan bu-
dur ki eyyâm-ı şitâda ya‘nî kış günlerinde helâya [:ayakyolu] duhûl murâd 
iden kimse eliyle üç taş alup ba‘de kazâ’i’l-hâcet158 [15a] evvel öninden yana 
çeke, yine bir taş ile dahi ardına çeke ve bir taş ile dahi yine önüne çeke, pâk 
olınca[ya dek]. Eğer eyyâm-ı sayfda ya‘nî yaz günlerinde ise evvel ardına, 
andan önine ve yine ardına çeke. Ammâ hâtûnlar kış ve yazda evvel ardına 
çeke, andan sonra su ile tahâret ide. 

İstincâ beş nesne ile câ’izdür: Evvelki taş, ikinci kesek ve üçünci üç avuç 
toprak, dördünci panbuk ve ağaç, beşinci su ile. Lâkin istincâda bir mes-
nûn ‘aded yokdur; tâ pâk olınca[ya dek], râyihası gidince [ye dek] itmek 
gerekdür. Ve altı nesne ile istincâ itmek mekrûhdur. Evvelki kemik, ikinci 
kömür, üçünci at ve katır ve himâr ve deve tersiyledür, dördünci kireç ile, 
beşinci desti ve çanak parçalarıyla, altıncı sağ eliyle istincâ itmek mekrûhdur 
ve dahi otluk ile ve âhar kimsenün şeyiyle ve kamış ile silinmek. Ve dahi 
tebbevvül itdükden sağ eline [15b] bir taş alup ve sol eline zekerin alup dahi 
taşa süre, taşı zekerine sürmeye yâhûd zekerini dîvâra süre, ammâ âharın 
dîvârına sürmeye. Ve dahi hâcet mikdârından ziyâde ‘avret159 yerini açmaya 
ve kıbleye yönüni ve arkasını dönmeye. Eğer sahrâda olursa aya ve güne ve 
rîha [:rüzgar] karşu oturmaya ve meyveler ve gölgeli ağaç altına oturmaya 
ve yollar kenarına ve ortasına ve ekinlik ve yeşillik içine ve mescidler yanına 

kitaplarında tahâret bahsinde necâset, “hafif necâset” ve “ağır necâset (galîz)” şeklinde 
ikiye ayrılır. Bu ayrım namaz ibâdetinin sıhhatine engel olup olmaması yönündendir. Bu 
bahiste namazın sıhhatine engel olan necâset miktarının tesbitinde ağırlığı bir miskâle eşit 
olan büyük dirhem ölçü alınmıştır. (ez-Zeyla‘î, Tebyînü’l-Hakâik, I, 73). 1 Miskâl 4.25 
gramdır. Ağır necâset, eğer katı ise bir miskâl, sıvı ise el ayasını (avuç içini) kapsayacak 
miktarı vücut, elbise veya namaz kılınacak yerde bulunursa namaza engel olur. Hafif necâ-
setin ise, bir uzvun veya onu örten elbisenin dörtte birinden az miktarına bulaşmış olması, 
namazın sıhhatine engel olmaz. Temiz olmayan bir maddenin müsamaha sınırını aşmayan 
miktarı ile namaz kılmak mekruh olarak karşılandığından, namaza başlamadan önce her 
türlü kir ve pis maddeleri temizlemek gerekir. (Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 54-55).

156 Tebevvül: İdrar etme, bevl etme.
157 Tegavvut: Büyük abdest bozma.
158 Kazâi’l-hâcet: Abdest bozma. İhtiyacı giderme.
159 Avret: 1. İnsan vücudunda örtülmesi gereken, görünmesi haram olan yer. 2. Avrat, kadın, 

karı.



İKİNCİ MAKÂLE: TAHÂRET - İlmihâl78

oturmaya; meğer on arşından ırak ola.160 Bir kimsenün kapusı önüne ve 
mekâbir arasına oturmaya ve ayak üzre tebevvül itmeye ve helâda söylemeye. 
İstincâ iderken “Yâ Rabbi! Fercümi harâmdan hıfz eyle” diye, gayrı [:başka] 
söylemeye. Ve dahi istincâdan sonra elini dîvâra süre, râyiha gide. Ve sâ’im 
olan kimse istincâ iderken mak‘adını boş koyuvirmeye, bir mikdâr sıka; tâ 
ki su içeriye neşf161 itmeyüp savmına zarar virmeye. [16a]

[Abdest]

[Abdestin Nevileri: Farz, Vâcip ve Sünnet] 

Ma‘lûm olsun ki âbdest almak üç nev‘ üzerinedür: Evvelki farzdur, ikinci 
vâcibdür, üçünci sünnetdür.

Farz olan [abdest]: Namâz kılmak içün her kankı namâz olursa olsun farz 
namâzlar ve vâcib namâzlar ve sünnet ve nâfile namâzlar, cenâze namâzı ve 
tilâvet secdesi ve mushafa yapışmak içün âbdest almak farzdur.

Ve vâcib olan [abdest]: Mekke -i Mükerreme şerrefehallâhu Te‘âlâ’yı tavâf 
itmek içün ve mescide duhûl itmek içün alınan âbdest vâcibdür.

Ve sünnet olan âbdest: Namâz kıldığı âbdest ile bir namâz dahi kılmayup 
anun üzerine tekrâren âbdest dahi almak ve her kaçan [:ne zaman] âbdest 
bozuldukda âbdestli oturmak içün âbdest almak, gıybet söyledükden sonra 
âbdest almak, şi‘r itmiş olsa ve kahkaha ile namâzdan gayrı yerde gülmiş olsa 
ve meyyit yumak içün alınan âbdestler sünnetdür dimişler.

[Abdestin Meşrûiyeti]

Âbdestün vücûbiyyeti ve âyetün nüzûli hicretden sonradur. [16b] Lâkin 
Mekke -i Mükerreme’de ta‘lîm olınup Cebrâ’îl  ‘aleyhi’s-selâm Leyle-i Mi‘râc’da 
bildürüp Medîne -i Münevvere’ye hicret idince[ye kadar] mendûb, ba‘dehû 
ْا ُ ــ َ ْ ِ َوا ــ ِ ا َ َ ْ ــ ا َ ْ ِإ ــ َُכ

ِ ْ ْ َوأَ ــ ُכ َ ُ ْا ُو ُ ــ ِ ْ א ِة  ــ ــ ا َ ْ ِإ ــ ُ ْ ُ ْا ِإَذا  ــ ُ َ َ آ ــ ِ ــא ا َ ــא أَ َ ﴿ 
162﴾ ِ ــ َ ْ َכ ْ ــ ا َ ْ ِإ ُכــ َ ُ ْ َوأَْر ــُכ

ِ ُؤو ُ ِ  Allâh şerî‘atiyle farziyyeti sâbit olmışdur.163 Al-

160 Arşın: Bir mimar arşını 76 santimetredir. 10 arşın yaklaşık 7.6 metre.
161 Neşf/neşef: Su içeri girmek.
162 “Ey îmân edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, 

başlarınızı meshedip, topulara kadar ayaklarınızı yıkayın” (el-Mâide 5/6).
163 Bu âyet, Medine’de 6. yılda (627), Benî Mustalik Gazvesi’nde nâzil olmuştur. Asker bu 

gazvede geceleyin susuz bir yerde kalmış ve abdest almak mümkün olmamıştır. Bu âyet 
ile, bu gibi durumlarda abdest yerine geçmek üzere teyemmüm meşrû kılınmıştır. Bu 
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lâhu a‘lem. Kezâ fi’l-Mevâhib .164

[Abdestin Farzları]

Âbdestün farzları dörtdür: 

Evvelki yüzini yumakdur bir kerre. Yüz deyü saç bitdüği yerden çene al-
tına varıncadur. Ve eni bir kulağın yumuşağından birine varıncadur sakalı ol-
mayanlara, -[sakalı] olanlar içün yüzün eni sakal bitdüği yerdendür- açıklarını 
yumak farzdur, sakal bitdükden sonra yumak sâkıt olur; meğer seyrek olup 
kılları az ola, ol vakitde yine farzdur.

İkinci: Ellerini dirsekleri ile ma‘an [:birlikte] bir kerre yumakdur.

Üçünci: Başun dörtde birini mesh itmekdür bir kerre.

Dördünci: Ayaklarını topukları ile ma‘an [:birlikte] bir kerre yumakdur.

Bu dahi [17a] ma‘lûm olsun ki “yumak” deyü “‘uzvınun her birisi üzerine 
suyı akıtmağa” dirler. Şöyle ki; darı kadar yer üzerine [su] akmasa ol âbdest 
câ’iz değildür. “Mesh” deyü “ıslanmış elini mesh idecek ‘uzvun üzerine koyup 
sürmekdür.” Lâkin başına bütün mesh itmek sünnetdür. Târiki âsim ya‘nî 
günâh itmiş olur dirler ve ‘amel idenlere ecr ü sevâb çok olur, dimişler. Gayrı 
[:başka] sünnetler gibi değildür, gaflet olunmaya. İmdi bu dört farzlardan biri 
terk olunsa yâhûd eczâsından bir cüz’ine su isâbet itmeyüp [:ulaşmayıp, değ-
meyip] ıslanmasa namâz câ’iz olmaz, zîrâ âbdest almış olmaz.

Abdestin Sünnetleri:

Ellerini bileklerine dek yumak ile bed’ [:başlama] itmekdür ve besmele 
itmekdür ibtidâ. Ve ağzını yumak ve burnını yumak ve ağzında suyı tahrîk 
itmek ve bu iki ‘uzvda mübâlağa itmek sâ’im değil ise. Ve yüzinün yumuşağına 
varınca suyı çekmek. Ve ibtidâsında niyyet etmek ve evvelen ellerini, ba‘dehû 
ağzını, ba‘dehû [17b] burnını, ba‘dehû yüzini, ba‘dehû kollarını ve sâ’ir a‘zâla-

âyet, “teyemmüm âyeti” olarak adlandırılmışsa da burada abdestin farzları da açıklan-
mıştır. Abdestin bu âyetle farz kılındığı, daha önceleri ise namaz için abdest almanın 
mendub olduğu yolundaki münferit görüşler bir yana, bütün müslüman âlimler abdestin 
Cebrâil’in öğretmesiyle Mekke’de namazla birlikte farz kılındığını söylemişlerdir. Bu âyet 
ile, önceden hükmü bilinen “abdest” ve “gusül”ün sebepleri ve yapılış şekilleri toplu olarak 
açıklanmış ve tereddüde yer bırakmayacak bir şekilde bazı ibâdetlerin ön şartı olduğu teyit 
edilmiştir. Ayrıca, sebebi ne olursa olsun teyemmümün hem abdest hem de gusül yerine 
geçeceği bildirilmiştir. (Bk. İbn Âbidîn, I, 90).

164 Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî (ö. 923/1517), 
Mevâhib.
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rında dahi tertîb üzre itmek ve her ‘uzvını üçer kerre yumak ve meshi bir kerre 
itmek. Lâkin su ‘azîz olan yerde yâhûd bir hâcet içün olursa ya‘nî üç kerre 
yumağı terk idüp bir kerre farz ile iktifâ itmek, hâcet ‘indinde câ’iz nesne lâzım 
gelmez. Meselâ âbdeste şürû‘ idicek, ikâmet olsa cemâ‘ate yetişmek içün terk 
olunsa câ’izdür, dimişler. Ve ellerinün ve ayaklarınun parmaklarını hilâllemek, 
eğer seyrek olursa. Ammâ sık olıcak vâcibdür. Ve üç kerre yüzini yuduktan 
sonra sakalınun altından parmakları ile sakalını hilâllemek, başınun cümle-
sine bir kerre mesh itmek ve sağ cânibinden başlamak ve bir ‘uzvı yaş iken 
bir ‘uzvını dahi yumak, muvâlât itmek [:yıkama ve mesh işini ara vermeden 
peşpeşe yapmak] ve başından artan su ile kulağına mesh itmek ve üç parmağın 
arkasıyla boynına mesh etmek ve misvâk isti‘mâl itmek ve dünyâ [18a] kelâmı 
söylemeyüp âbdest almak ve her ‘uzvını yurken ed‘iye-i me’sûre165 okumak. 

165 Ed‘iye (t. dua): Dualar. Me’sûr : Nakledilmiş. Ed‘iye-i me’sûre: Peygamber (s.a.s.) ve 
Sahâbeden nakledilmiş dualar.

  ْ ــ ِ  ِ ِ ــ ْ ــ ا ُ ِ : ا ــ َ َ ْ َ ْ َ ا ــ ْ ِ ًراو ُ َم  َ ــ ْ ِ ْ ًرا َوا ــ ُ َ ــאَء  َ ْ َ ا ــ َ َ ي  ِ ــ ِ ا ِ  ُ ــ ْ َ ْ : ا ِ َ
ِ ــ ْ َ ا ــ ْ َ ُل  ــ ُ َ َ ــאِر ،  َ ا ــ َ ِ ــ َرا ِ ْ ِ ُ  َ ِ َو ــ َ ْ َ ا ــ َ ِ ــ َرا ِ ْ ــ أَِر ُ ــאِق: ا َ ْ ِ ْ ِ َ ا ــ ْ ِ ا، َو ــ ُه ا َ ــ ْ َ  َ ــ َ َ  َ ــא  ً ْ ــَכ َכ ِّ ِ َ ِض  ْ ــ َ  

ــ ِ ِ ْ ــ أَ ُ ــ : ا َ ْ ُ ْ ِه ا
ِ ــ َ  ِ ــ ْ َ  َ ــ ْ ِ ٌه ، َو ــ ُ د ُو َ ــ ْ َ ٌه َو ــ ُ ــ ُو َ ْ َ َم  ْ َــ ــ  ِ ْ ْ َو ــ ِّ َ ــ  ُ : ا ِ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ ْ َ  َ ــ ْ ِ  َو

ِ
ْ ــ
ِ א َ ُ  َ ِ ، َو א َ ــ ِ ِ ــ  ِ א َ ــ ِכ ِ ِ ْ ُ  َ ــ  ُ ى : ا َ ــ ْ ُ ْ ِ ا ــ ْ َ  َ ــ ْ ِ ا ، َو ً ــ

ِ َ ًא  ــא َ ِ  ِ
ْ ــ
ِ א َ ــ َو ِ ِ

َ ِ ــ  ِ א َ ِ ِכ ــ ْ َ ِ أُُذ ــ ْ َ  َ ــ ْ
ِ ــכ ، َو ِ ْ َ ــ  ِ ــ إ  ِ  َ َم  ْ ــ َ ــכ  ِ ْ َ  َ ــ ْ َ ــ  ِ َ ــ أَ ُ ِ : ا ــ ِ ِ َرْأ ــ ْ َ  َ ــ ْ ِ ا َو ً ــ

ِ َ ًא  ــא َ ِ  
ــאِر ، ْ ا ــ ِ ــ  ِ َ َ ْ َر ــ ِ ْ ــ أَ ُ ِ : ا ــ ِ ُ ُ  ِ ــ ْ َ  َ ــ ْ ِ ُ ، َو َ ــ َ ْ َن أَ ــ ُ ِ َ َ َل  ْ ــ َ ْ َن ا ُ ِ َ ــ ْ َ  َ ــ ِ ْ ا ــ ِ ــ  ِ ْ َ ْ ــ ا ُ  : ا
ــ ُ ى : ا َ ــ ْ ُ ْ  ا

ِ ــ ِ ْ ِ ِر ــ ْ َ  َ ــ ْ ِ اُم ، َو َ ــ ْ َ ْ ل ا ِ َــ َم  ْ َــ اِط  َ ــ
ِّ ــ ا َ َ ــ  ِ َ َ  ْ ــ ِّ َ ــ  ُ ــ : ا َ ْ ُ ْ  ا

ِ ــ ِ ْ ِ ِر ــ ْ َ  َ ــ ْ ِ  َو
َ ُه  َ ــ ْ ُ َو َ إ ا ــ َ َ إ ُ أَْن  َ ــ ْ ُغ : أَ ُ ــ ْ َ  َ ــ

ِ ُل  ــ ُ َ ــ  ُ َر  ــ ُ َ  ْ ــ َ ــ  ِ אَر َ ِ ًرا ، َو ــُכ ْ َ  ِ ْ ــ َ ًرا َو ــ ُ ْ َ ــ  ِ ْ ْ َذ ــ َ ْ  ا
َ ــ ِ ِّ َ َ ُ ْ ْ ا ــ ِ ــ  ِ ْ َ ْ َ َوا ــ ِ ا ْ ا ــ ِ ــ  ِ ْ َ ْ ــ ا ُ ُل: ا ــ ُ َ ــ  ُ  ، ُ ُ ــ ُ ُه َوَر ُ ــ ْ َ ا  ً ــ َ ُ ُ أَن  َ ــ ْ ُ َوأَ ــ َ َכ  ِ ــ َ

 Abdeste her bir organ yıkanırken veya meshedilirken ona uygun olan ve çoğunlukla bir 
âyet veya bir hadis metni olan bir dua okunur. Bu dualar okunmasa da abdest tamam 
olur. Yukardaki Arapça metnin büyük bir kısmının tercümesi: Abdeste başlarken niyet 
edilir, “eûzu besmele” çekilir, “Suyu temiz ve temizleyici ve İslâm’ı insanlar için nur kılan 
Allah’a hamd olsun” şeklinde bir dua okunurken eller bileklere kadar yıkanır. Ağız yıkanır-
ken, “Allahım! Bana resûlünün Kevser havuzundan bir daha sonsuza kadar susamayacağım 
bir bardak su ihsan buyur”, burna su alırken, “Allahım! Bana cennetin kokusunu koklat, 
cehennemin kokusunu koklatma”, yüz yıkanırken: “Allahım! Bazı yüzlerin ağaracağı ve bazı 
yüzlerin de kararacağı kıyâmet gününde benim yüzümü ağart”, sağ kol yıkanırken: “Allahım! 
Âhirette amel defterimi sağ elime ver ve hesabımı kolaylaştır”, sol kol yıkanırken: “Allahım! 
Amel defterimi sol elime verme ve hesap vermemi zorlaştırma”, baş meshedilirken, “Allahım! 
Senin arşının gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde beni arşının gölgesinde gölge-
lendir”, kulaklar meshedilirken, “Allahım! Beni hak sözü dinleyip de en güzeline uyan kim-
selerden kıl” boyun meshedilirken: “Allahım! Benim vücudumu cehennemden azat et”, sağ 
ayak yıkanırken: “Allahım!, Bazı ayakların kayacağı günde ayağımı Sırât köprüsünde sabit 
kıl”, sol ayak yıkanırken: “Allahım! Bazı ayakların kayacağı gün ayağımı Sırât köprüsünden 
kaydırma” şeklinde dualar veya başka dualar okunur. Abdestten sonra kelime-i şehâdeti ve 
bunun akebinde de Kadir sûresini okumak ve oruçlu olmayan kimse için kıbleye yöne-
lerek bir miktar su içip, “Allahım! Beni (günahlarından) çokca tövbe edenlerden ve (maddî 
ve mânevî kirlerden arınıp) temizlenenlerden eyle. Rabbim! Senden affını ve tövbelerimin 
kabulünü dilerim” şeklinde bir dua okumak abdestin âdâbındandır.
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Bu zikr olınan sünnetlerden birini kasden yâ ihmâlen terk itmek mekrûhdur; 
meğer unudup itmeye.

Abdestin Müstehapları:

Vaktinden öndin [:önce] âbdest alup hâzır olmak ve yüzini kıbleye virmek, 
ağzına ve burnına sağ eli ile su virmek ve sol eli ile sümkürmek ve hâtemini 
[:yüzüğünü] parmağından tahrîk itmek eğer bol ise, sık olursa vâcibdür dimişler 
ve âbdest suyını kendüsi koyup âhara emr itmemek ve sebbâbe parmaklarınun 
[:şehâdet parmağı] ucını kulaklarına sokmak, âbdest âhir oldukda ayak üzre du-
rup suyından içmek, sâ’im değil ise, ibriği ba‘de’l-vudû’ doldurmak ve salavât-ı 
şerîfe getürmek166 ve nefsine hayr du‘â itmek ve sûre-i “innâ enzelnâ”yı [:Kadr 
sûresi] okumak167 ve tahiyyetü’l-vudû’ iki rek‘at kılmak,168 vakti mekrûh değil ise.

[Abdestin Mekrûhları]

Âbdestün menhîleri ve mekrûhları: Menhî  ana [18b] dirler ki anı işle-
mekden şer‘-i şerîf men‘ itmiş ola ve mekrûh  ana dirler ki sünnetin muhâlifi 
ola. Mekrûh dahi iki nev‘dür; birisi kerâhet-i tahrîmî dür ki anı terk itmek 
vâcibdür, işleyen kimesne ‘itâba ya‘nî âzâra [:kınanmaya] da müstahik olur ve 
dahi hırmân-ı şefâ‘atdür [:şefâatten mahrum olmadır]. İkinci kerâhet-i ten-
zîhî dür, anun terki fi‘linden evlâ olur. Âbdest almağa âhardan yardım taleb 
itmek, bilâ-‘özr a‘zâlarını üçerden artık yumak, a‘zâların haddini geçmek, kol-
larını koltuklarına ve ayaklarını dizlerine varınca yumak, suyı yüzine pek ur-
mak ve yüzini yurken avucı içindeki suya üfürmek ve gözünün kapaklarını ve 
dudaklarını pek yumamak ve günde ılınmış su ile âbdest almak ve mazmazayı 
ve istinşâkı bilâ-‘özr terk itmek ve sağ eli ile sümkürmek ve sol eli ile mazmaza 
ve istinşâk itmek ve misvâkı terk itmek ve başına [19a] tekrâr su alup üç kerre 
mesh itmek, esnâ-i vudû’da dünyâ kelâmı söylemek ve bakır ve tunç ‘ibrîkden 
âbdest almak ve a‘zâlarını üçerden eksik yumak ve bir yerde söykenüp [:yasla-
nıp] misvâk isti‘mâl itmek ve doğan kuşınun ve yılan ve ‘akreb ve keler ve kedi 
ve fare artıkları ile âbdest almak ve burnında [:gagasında] necâset olmayan ta-
vuk artığı ile [abdest] almak ve helâda ve istincâ itdüği mekânda âbdest almak 
ve istincâda isti‘mâl itdüği bez ile silinmek. 

166 Salavât (t.salât)= Selât ü selâm: Hz. Peygamber’e bağlılığını bildirme, ona selâmlama, dua 
etme.

167 Kadir sûresi: (٣) ٍ ْ ــ َ  ِ ــ ْ ْ أَ ــ ِّ  ٌ ــ ْ َ ِر  ْ ــ َ ْ ُ ا ــ َ ْ َ ِر (٢)  ْ ــ َ ْ ُ ا ــ َ ْ َ ــא  َ ــא أَْدَراَك  َ ِر (١) َو ْ ــ َ ْ ِ ا ــ َ ْ َ ــ  ِ ــאُه  َ ْ َ ــא أَ  ﴿ِإ
﴾ ِ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ َ ْ َ ــ  َ  َ ــ

ِ ٌم  ــ َ  (٤) ٍ ــ ْ ِ أَ ّ ــ ُכ ِّ ــ  ِ ِّ ْذِن َر ِ ــ ِ ــא  َ ِ وُح  ــ ُ َوا ــ َِכ َ ْ ُل ا ــ َ َ
168 Tahiyyetü’l-vudû’ = Şükrü’l-vudû’: Abdest aldıktan sonra kılınan iki rek‘at nâfile namaz.
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[Abdesti Bozan Şeyler]

Âbdesti nakz ya‘nî bozan şeyler ondur:

Evvelki önden çıkan bevl ve sarı su ve koyu su ve taş ve ağaç ve kan ve irin 
ve kurt, ve’l-hâsıl rîhden gayrı ne çıkarsa bozar. Lâkin rîhde [:yel, gaz] ihtilâf 
vardur; esahh [:en sahih] bozılmakdur.

İkinci artdan [arkadan] çıkan necâset ve kan ve irin ve kurt ve yılan ve 
‘akreb ve taş ve ağaç ve rîh, ve’l-hâsıl her ne çıkarsa eğer az ve eğer çok [19b] 
cümlesi bozar. 

Üçünci bedenden çıkup vudû’da ve guslde yuması lâzım olan mekâna 
isâbet iden [:değen] kan ve irin, sarı su ve beyâz su, cümlesi bozar.

Dördünci ağız dolusı kusmak; gerek ta‘âm, gerek su, gerek irin. Ammâ 
balgam bozmaz. Dahi şol kan tükrükde tükrüğe müsâvî yâhûd kan az tükrük 
gâlib olıcak, bozmaz; lâkin yine ihtiyâten âbdest almak vardur.

Beşinci iğmâdur, ya‘nî bayılup ussı [:aklı] gitmek.

Altıncı cünûndur, ya‘nî deli olup ‘aklı gitmek.

Yedinci yatup yâ bir nesneye söykenüp [:dayanıp] uyumak. Şöyle ki ol 
söykendüği nesne alınsa düşer olıcak, şu mertebe uyumak bozar.

Sekizinci rükû‘ı yâ secdesi olan namâzı kılarken kahkaha ile gülmekdür.

Dokuzuncı mübâşeret-i fâhişdür [:aşırı dokunma]. Ya‘nî er ile hâtûn ferc-
leri açık olduğu hâlde ‘üryânen birbirlerine mess169 idüp dokuşmakdur; su 
çıksun, gerek [20a] çıkmasun âbdesti bozar.

Onuncı hurûc vaktidür sâhib-i ‘özr olanlara.170

[Özür Sahipleri]

Ashâb-ı a‘zâr /‘özr sâhibleri şol kimesnelerdür ki birisi müstehâza  olan 
hâtûndur ki anun hayzı on güni tamâm itdükden sonra durmayup yine aka 
yâhûd nifâsı doğurup kırk güni tamâm itdükden sonra durmayup yine aka 
yâhûd bir akar cürhi171 olup dinmeye yâhûd selesü’l-bevle172 mübtelâ olup 
bevli dâ’im aka, durmaya yâhûd yüreği sürüp173 dâ’im durmaya yâ yüreğinden 

169 Mess: Dokunma, değme, temas
170 Nusha-i ûl’a’da “vaktin hurucudur.” Müstensih.
171 Cürh, cerh: Yara.
172 Selesü’l-bevl: İdrarın devamlı akması, idrarı tutamama. Sidiği durmama.
173 Yürek: 1. Karın, mide, bağırsak, 2. Cesaret, 3. Kalb. Yüreği sürmek: İshal olmak, bağırsak-

ları bozulmak.
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dâ’im rîh174 çıkup tutmaya kâdir olmaya, yâhûd dâ’im burnı kanayup dinmeye 
yâhûd gözi ağrıyup dâ’im aka yâhûd bir nesne çıkup ol sebebden aka. Bu zikr 
olınan nesnelere mübtelâ olan kimesneler sâhib-i ‘özr  olup her vaktün hurû-
cında âbdestleri bozılur, âbdeste muhtâc olurlar.

[Gusül: Boy Abdesti]

[Guslün Farzları]

Guslün farzları üçdür: Evvelkisi mazmazadur ya‘nî [20b] ağzını yumakdur 
bir kerre. İkinci istinşâkdur ya‘nî burnını yumakdur bir kerre. Üçünci gasl-i 
cemî‘i’l-bedeni ya‘nî cemî‘ bedenini yumakdur bir kerre.

[Guslün Vâcipleri]

Guslün vâcibleri göbeğine suyı vâsıl etmek, erler içün kıllarınun ve saçı-
nun arasına suyu yetişdürmek. Ammâ hâtûnlar hemân [:sadece] saçları dibi 
ıslanduğı kâfîdür, örülmüş ise çözmeye, dimişler. Ve dahi necâset yok ise de 
istincâ itmek. 

[Guslün Nevileri: Farz, Vâcib ve Müstehab]

Ve dahi ma‘lûm olsun ki guslün envâ‘ı otuz beşdür; farz olan beşdür, vâcib 
olan dörtdür ve sünnet olan dahi dörtdür ve müstehab olan yirmi ikidür.

Ammâ farz olan [gusül], hâtûnlar hayzdan ve nifâsdan ve dahi ihtilâmdan 
ve gaybûbe-i haşefe ya‘nî sünnet yerine dek zekerin ard ve önden birine gâ’ib 
olmak ve ba‘de’l-cimâ‘ bu beş nesneden sonra gusl itmek farzdur. 

Ve vâcib olanlar gaslü’l-meyyiti ya‘nî meyyiti yumak, hâtûn ile bir âdem 
[21a] bir firâşın içinde yatup menî bulup her birisi ihtilâm olduğını inkâr idi-
cek, her birine gusl vâcib olur ihtiyâten. Ve dahi sabî ihtilâm oldukda ve dahi 
bir kimse üzerine necâset isâbet idüp [bulaşıp] kankı mevzi‘e isâbet itdüğini 
unutsa cemî‘ bedenini yumak vâcib olur, dimişler.

Ammâ sünnet olan [gusül], cum‘a gusli, bayram  guslleri ve ‘Arefe  ve ih-
râm geydükde olınan gusl.

Bu zikr olınan on üç guslden gayrı müstehab olan gusller yirmi ikidür: 
Birisi cünüb olmayan kâfir İslâm’a duhûl murâd itdükde gusl itmek ve kâfi-
re ‘avrat dahi böyledür ve sabîler on beş yaşına duhûl idüp gusl itmek ya‘nî 

174 Rîh: Yel, gaz.
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ihtilâm yâ gayrı şey ile175 bâliğ olmayup sinni [:yaş] ile bâliğ olduklarında 
itdükleri gusldür ve dahi hacâmetden sonra gusl itmek ve Leyle-i Berâ’et ’de ve 
Leyle-i Kadr ’de ve Leyle-i ‘Arefe’de ve ‘Arefe  güni [21b] vakfeye durmak içün 
ve Müzdelife ’de vakfe ye durmak içün ve yevm-i adhânun176 evvelki güni ve 
ikinci ve üçünci güni ve dördünci güni ve Mekke -i Mutahhara’ya duhûl içün 
ve ziyâret tavâfını itmek içün ve Medîne -i Münevvere’ye duhûl içün ve meyyit 
yumak içün gusl idüp ba‘dehû yumak, cimâ‘ idüp guslden mukaddem tek-
rar cimâ‘ murâd iden kimesne gusl idüp ba‘dehû cimâ‘ itmek, mecnûn olup 
bi’l-külliye ‘aklı giden kimesne ba‘de’l-ifâkat/aklı gelince gusl itmek ve Mînâ  
didükleri mevzi‘e dâhil olmak murâd itdükde gusl itmek müstehabdur. Lâkin 
fî zamâninâ nâs bu zikr olınan gusllerden gâfillerdür.

[Guslün Sünnetleri]

Guslün sünnetleri on beşdür. Birisi gusle niyyet itmekdür ve evvelen iki 
elleri yumak ve ba‘dehû istincâ itmek ve üzerinde necâseti gidermek, eğer var 
ise. Ve ba’dehû âbdest almak, tekne içinde olup [22a] ayakları mâ-i müsta‘mel177 
içinde olursa ba‘de’l-gusl; [tekne içinde] olmayup [kullanılmış su] akmış ise 
‘akabince yumak ve dahi suyı evvelen başı üzerine, ba‘dehû sâ’ir bedenine 
dökmek, peştemâl kuşanmayup ‘avret yeri açık ise yönüni kıbleye virmemek, 
ammâ örtük olıcak be’s yokdur. Ve dahi suyı isrâf itmemek ve mesnûn mikdâ-
rından az itmek ve dahi merre-i ûlâda [:ilk defa] a‘zâlarını ovmak ve bir kimse 
görmeyüp bir hâlî mekânda gusl itmek ve dahi parmaklarını hilâllemek ve 
gusl tamam olınca[ya dek] esnâsında dünyâ kelâmı söylememek.

[Necâset]

[Necâset-i Hükmiyye]

Ve dahi ma‘lûm olsun ki necâset iki nev‘dür. Birine necâset-i hükmiyye ve 
birine dahi necâset-i ‘ayniyye  dirler. Necâset-i hükmiyye  dört şeydür.178 Birisi 

175 Ke’l-hayz ve’l-habl ve’l-ihtibâl (gebe olmak). Müstensih.
176 Yevm: Gün. ç. eyyâm. Günler. Yevm-i adhâ: Kurban bayramı günü.
177 Mâ-i müsta‘mel: Kullanılmış su.
178 Fıkıhta, genel olarak hakiki pislik “necâset”, hükmî pislik ise “hades ” terimiyle ifade edilir. 

Beden, elbise ve namaz kılınacak yerdeki hakiki pisliklerden temizlenmeye “necâsetten 
tahâret” denir. Hades, fıkıh dilinde abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifas sebebiyle insan-
da meydana geldiği var sayılan hükmî/itibarî pislik anlamına gelir. Hades, “büyük hades” 
ve “küçük hades” şeklinde ikiye ayrılır. Abdestle giderilebilen hükmî pislik “küçük hades”, 
gusülle giderilebilen hades ise “büyük hades” sayılır. Buna bağlı olarak abdeste “küçük 
temizlik”, gusüle ise “büyük temizlik” denir. Zarûret durumunda, abdest ve gusülün al-
ternatifi “teyemmüm”dür.
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hadesdür, ya‘nî âbdestsizlikdür. İkinci cenâbetdür, ya‘nî cünüblükdür. Üçünci 
hayzdur. Dördünci nifâsdur. İmdi necâset-i hükmiyyeden hades  ve cenâbetün 
ahvâli [22b] beyân olundı. 

[Hayız, Nifâs ve İstihâze Kanı]

Üçünci hayzdur ki beyân olunur. 

Ma‘lûm olsun ki hâtûnlara vâki‘ olan kan üç dürlüdür: Birisi hayzdur179 ve 
birisi nifâsdur [:loğusalık] ve birisi dem-i istihâzedür [:hastalık kanı]. Hayz  ile 
nifâs  zamânında hâtûna cimâ‘ harâmdur ve oruç ve namâz dahi câ’iz olmaz. 
Bunlardan şer‘-i şerîf men‘ itmişdür. Lâkin sonra orucı kazâ itmek farzdur, 
namâz kazâ olmaz. Dem-i istihâze  cimâ‘ı ve orucı ve namâzı men‘ itmez, o 
hâlde namâzını kılar ve orucını tutar. Hayzın haddi [:sınırı, başlangıç ve sonu] 
dokuz yaşından altmış yaşına irince olur. Eksük de ve artık da olursa o kan 
hayz değildür. Hayzın azı üç gün vâki‘ olup çoğı on gün olur. Üç gün üç gi-
ceden eksik olursa yâ on gün on giceden artık olursa hayz olmaz, ana istihâze 
dirler. Hükmi, burnı kanı dinmeyen ve sidüği durmaz veyâ yarası akup din-
mez âdemün hükmi gibi her vakit [23a] duhûlünde yeni âbdest alup o âbdestle 
vakit çıkınca her nice namâz kılarsa câ’izdür; niteki zikr olundı. Bu akanlar o 
âbdesti bozmaz. Zîrâ sâhib-i ‘özr  olur. Sahîh kişinün âbdestini bozanlar ne ise 
onlar dahi âbdest alduğı vakit çıkması bozar. Bu hâl ile namâzı kılmayup kazâ-
ya kosa ‘azîm ‘azâba lâyık olur. Elbette kılup kazâya komaya, böyle cereyân 
idüp akarken kılmak câ’izdür.

Sâhib-i ‘özr olmanun şartı, bu zikr olınan hâlin birisi, bir namâz vaktini 
cümle ihâta idüp evvelki ve sonraki vakitlerde bir mikdâr bulunmakdadur. 
Ya‘nî bir namâz vaktinün evvelinden kan aka, dinerse de âbdest alup farzı 
tamâm kılmazdan mukaddem durmayup yine akarsa o kimesne sâhib-i ‘özr 
olur. Bundan sonraki vakitlerde bir mikdâr akup yine arasında namâzı pâk kıl-
mak mümkin olursa dahi o kimesne sâhib-i ‘özr olmakdan çıkmaz. Bir namâz 
[23b] vakti bütün pâk geçmeyince ve’l-hâsıl vakt-i evvelde pâkla bir farz edâ-
sı mümkin olacak vakti bulursa sâhib-i ‘özr olmaz. Ammâ sonraki vakitde 
‘özrü azalup gâh akup gâh dinse yine sâhib-i ‘özrdür. Pes imdi bir vakit içinde 
burnı kanasa, âhir vaktine dek dinmese âbdest ala. Vaktün âhirinde namâzı 

179 Hayız: âdet hali, aybaşı hali, âdet kanaması. Sağlıklı yetişkin bir kadının döl yatağından 
bir süre kan gelmesi. Hayız gören kadına “zâtü’l-hayz”, hayız halinde olan kadına “hâiz”, 
hayızdan kesilen kadına da “âyise ” denir. Kadının hayızlı olmadığı dönem de “tuhr ” (te-
mizlik) dönemi olarak adlandırılır.
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kan akarken kıla. Bunun ardınca kalan vaktinde farzı pâkla kılmak mümkün 
olmayup dinmezse sâhib-i ‘özrdür, kılduğı namâz dürüst. Eğer bir mikdâr di-
nerse o namâzı yine kıla; zîrâ bütün vakti ‘özr ile geçmedi, sâhib-i ‘özr olmadı.

Mes’ele: Gebe hâtûn kan görse o istihâze dür. Bir hayz gördükden sonra on 
beş güne dek bir hayz dahi vâki‘ olmaz, andan sonra görürse hayz olur. Zîrâ 
tuhr un vakti on beş gündür, andan sonra görürse hayz dinür. On günden artık 
kan gören hâtûnun ‘âdet-i ma‘rûfesi [24a] var ise o ‘âdetden artığı istihâzedür, 
o günlerin namâzını kılar. Ammâ ‘âdet-i ma‘rûfesini geçüp on gün tamâmında 
kesilse onu dahi hayz olur; zîrâ ekseri on gündür, ekalli üç gün üç gicedür. 
Nifâsun ekalline had yokdur, ekseri kırk gündür. İmdi bir hâtûn kan görüp üç 
günden eksikde kesilse hayz sanup namâzını kılmadıysa kazâ ede, gusl lâzım 
değil. Ammâ üç günden artıkda yâhûd üç gün tamâmında kesilirse gusl lâzım 
olur. Ammâ on gün tamâm oldukda kesilse ve kesilmese gusl idüp namâzını 
kıla. Nifâsta kırk gün olacak gusl ide, namâzını kıla kesilmezse de. Ammâ 
ekalli her kaçan [:ne vakit] kesilirse gusl idüp namâzını kıla.

Mes’ele: Hayz  ve nifâs  günlerinde her ne dürlü kan gelürse sâfî kan hük-
mindedür, sarı olsun bulanık olsun. Mes’ele: bir hâtûn hayzun on güni içinde 
veyâ nifâsun kırkı içinde bir iki [24b] gün kan kesilse “kesildüm” zann idüp 
gusl idüp oruç tutsa ba‘dehû müddet içinde kan gelse o orucı yine kazâ itmek 
gerekdür. Kesildükde yine tekrâr gusl lâzımdur.

Mes’ele: Üç günden sonra ‘âdetinden evvel hayzdan kesilen hâtûn gusl 
idüp namâzını kıla, lâkin eriyle mücâma‘at itmeye, ‘âdet güni geçmeyince. 
Nifâs  dahi böyledür. Ammâ ‘âdetinden kesilmeyüp on günde yâ dahi eksikde 
kesilse cümlesi hayzdur. Eğer on gün tamâm oldukda kesilmeyüp aksa ‘âde-
tinden ziyâdesi hayz olmaz. O günlerin namâzını kazâ ider. Nifâsun kırkı dahi 
hayzın on güni gibidür.

[Teyemmüm]

Ahvâli’t-Teyemmüm : Pes180 imdi âbdestsiz ve cünüb ve hayz ve nifâsı 
tamâm olan hâtûn âbdest içün yâ gusl içün teyemmüm idüp namâzını kılmak 
câ’iz ve lâzımdur. Lâkin teyemmümün dahi rükünleri ve şartları ve vâcibleri 
ve sünnetleri vardur. Teyemmümün rüknü ikidür: [25a] Ya‘nî iki kerre ellerini 
yere urmak, birisini yüzine sürmek içün. Bir kerre dahi ellerinün bilekleriyle 

180 Pes: Farsça bir kelime şu anlamlara gelmektedir: İmdî, şimdi, o hâlde, binaenaleyh, bu 
hâlde, böyle olduğu hâlde, artık.
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bile sürmek içün ellerin pâk yere darb itmekdür, ya‘nî urmakdur. Nitekim 
Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem hadîs-i şerîfinde buyurdı: ُ ــ َ  ”ا

181“ ِ ــ ْ َ َرا
ِّ ِ  ٌ ــ َ ْ َ ِ َو ــ ْ َ ْ ِ  ٌ ــ َ ْ َ ــאِن  َ َ ْ َ

Teyemmümün şartı dörtdür. Birisi en-niyyetü/niyyet itmekdür. Ya‘nî “niy-
yet itdüm ve kasd itdüm tahâret itmeğe” dimekdür. İkincisi toprak pâk olmak-
dur. Üçüncisi darbe-i ûlâyı182 yüzine sürmekdür. Dördüncisi darbe-i sâniyeyi 
dirsekleriyle ma‘an [:birlikte] kollarına sürmekdür. Teyemmüm ana dirler ki; 
tahârete niyyet idüp gâyet pâk yere yâhûd pâk taş üzerinde toz yok ise yâhûd 
yer cinsinden olan nesneye bir kerre elini urup [:vurup] ba‘dehû elleriyle yü-
zünün cemî‘sin mesh ide, bir dahi ellerin yere ura, sağ kolınun arkasına sol eli-
nün ayası [25b] ve üç parmağıyla avucuyla evvel parmak içinden dirseğine dek 
mesh ide. Ba‘dehû dirseğin içine baş parmağı ve şehâdet parmağı ile avuclayup 
parmakları ucuna dek mesh ide. Sağ eliyle sol kolın dahi böyle ide. Yüzüği 
var ise çıkara, andan [sonra] ide. Ve eğer parmakları arası elini yere urınca toz 
olmaya, elin yere bir daha ura. İki elin parmakların birbirinün arasına süre.

Teyemmüm itmek on yerde câ’izdür. Evvelki âbdestün yâ guslün farzları-
na kifâyet mikdârı suyı bulmamakdur. İkinci aslâ suyı bulmamakdur. Üçünci 
sudan dört bin arşın183 ırak olmakdur. Dördünci suyı olup kullanmağa kâdir 
olmamakdur, za‘îf ve hasta olduğı hasebiyle. Beşinci suyı olup lâkin “marazum 
artar” yâhûd “soğukdan ölürem” deyü korkmakdur. Altıncı suyı olup “kullanur-
sam nefsüm ya hayvânum [26a] susuz kalur” deyü korkmakdur. Yedinci su ile 
kendi arasında yırtıcı hayvân yâ kuttâ-i tarîk [:yol kesiciler] olmakdur. Sekizin-
ci suyı bulup lâkin çıkarmağa kab ve ip ve sâ’ir âlât bulmamakdur. Dokuzun-
cı yükünde suyı olduğını unutmakdur. Onuncı su bir mekânda olup varınca 
namâzun vakti geçmekdür. Bu asıl yerlerde ‘özrdür, teyemmüm itmek câ’izdür. 
Ve dahi iki namâz içün su bulduğı hâlde teyemmüm idüp o namâzları kılmak 
câ’izdür. Âbdest alup gelince te’hîr olmayup kılarlarsa birisi meyyit namâzıdur, 
âbdesti olmayan kimesne teyemmüm idüp kılsa câ’izdür; meğer meyyitün sâ-
hibi ola, zîrâ te’hîr itmeğe kâdirdür. İkinci iki bayramun namâzlarında âbdesti 
bozılan kişi “âbdest alup gelince namâzı kılarlar” deyü teyemmüm idüp kılmak 
câ’izdür; zîrâ te’hîr olınmaz, fevt olmak lâzım gelür. Ammâ cum‘a namâzı içün 
[26b] câ’iz değildür; zîrâ fevt olursa öğle namâzı anun yerine kâimdür, anı kılar.

181 “Teyemmüm iki vuruştur; bir vuruş yüz için bir vuruş da kollar içindir” (Serahsî, I, 107).
182 Darbe-i ûlâ: İlk vuruş. Darbe-i sâniye: İkinci vuruş.
183 4000 arşın: 1 Mil, orta yürüyüşle yirmi dakikalık bir mesafe (Bilmen, IV, 128; bk. İbn 

Nüceym, I, 146). 1 Mil yaklaşık 1.6 km.
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Teyemmüm itmek on beş nesne ile câ’iz olur. Evvelki hâlis pâk toprak 
iledür, ikinci kuru balçıkdur, üçünci kum iledür, dördünci kireç ile, beşinci 
nürenik taşıyla, altıncı aşu didükleri kızıl boya toprağıyla, yedinci sürme ta-
şıyla, sekizinci şeb didükleri nesne ile, dokuzuncı taş ile, onuncı mürdesenk 
taşıyla, on birinci zırnîh didükleri boya taşıyla, on ikinci ğubâr ya‘nî toz ile, on 
üçünci kükürt didükleri kibrît taşıyla, on dördünci zâh didükleri boya taşıyla, 
on beşinci her nesne ki toprakdan düzilmiş [:yapılmış] tuğla, kiremit ve küb 
ve bardak gibi, bu cümle ile teyemmüm itmek câ’iz olur. 

[Necâset-i ‘Ayniyye/Hakikiyye ve Temizleme Yolları]

Bundan sonra necâset-i ‘ayniyye beyân idelüm. Necâset iki dürlüdür: Bi-
risi necâset-i galîza, ikinci necâset-i hafîfedür. [27a] Necâset-i galîza odur ki 
namâz kılan kişinün bedeninde yâ geydüği libâsında yâ namâz kılacağı nesne 
üzerinde yâ mekânında görinüp necâsetden dirhem184 mikdârından ziyâde 
bulaşsa o kişi anı gidermeyince namâza duramaz. Durmuş olsa, ba‘dehû görse 
o namâzı tekrâren kılmak lâzımdur. Ammâ dirhemden az olup yâ dirhem 
mikdârı olıcak, namâz câ’iz olur. Lâkin efdal olan yine giderüp kılmakdur. 

Necâset-i galîza185 insân tersi ve sidüği, gerekse ma‘sûm [çocuk] olsun ve 
kan ve irin ve kusundu ağız dolusı olursa ve hamr ve hınzîrun cemî‘ eczâsı ve 
eti yenmez hayvânun eti. Ammâ besmele ile boğazlanmış olsa pâkdür, anun 
ile namâz câ’iz olur. Ve bevli’l-hımâr [:merkep idrarı] ve tavuk ve kaz ve ördek 
necâseti ve insânun ve âharun menîsi ve ak su ve sarı su gibi. Ammâ at ve katır 
ve deve ve hımâr ve koyun ve sığır tersi Ebû Hanîfe  katında. [27b] Ammâ 
İmâmeyn 186 katında hafîfiyyedür.

İmdi necâset-i galîzadan bir kimsenün libâsına yâ bedenine yâ namâz 
mekânına bulaşmış olsa dirhemden ziyâde olıcak anı su ile yâ sirke ile yâ gül-
suyı ve yimiş suyı ile veyâ mâ-i müsta‘mel ile gidince yusa, ammâ rengi gitme-
se, gitmekde sabuna yâ bunun gibiye muhtâc olsa, rengi gitmedin pâk olur. 
Ammâ görinmemek mertebesine dek yumak lâzımdur; tâ ki renginden gayrı 
nesne kalmaya. Ammâ şol necâseti görinmeye, üç kerre yuyup her kerrede 
kendi kuvvetiyle sıka, üçüncide muhkem sıka. Eğer kâbil olmasa üç kerre yu-
yup her kerrede damlası kesilince[ye kadar] göyüp187 ya‘nî katlanup bu minvâl 

184 Dirhem: Bir ağırlık ölçüsü. Son dönem araştırmacılara göre 1 şer‘î dirhem 2.975gramdır.
185 Galîz: Kaba, ağır. Kalın.
186 İmâmeyn: Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed.
187 Göymek: Sabretmek, beklemek, katlanmak.
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üzre ide, pâk olur. Ağaç çanak ve tekne ve bakır çanak ve testi ve küb ve bunun 
gibi nesneler cümle üç kerre yuyup her kerrede damlası kesilince[ye kadar] 
göyse gayrı [:artık] pâk olur. Eğer kelb yalarsa dahi [28a] böyledür. Ammâ 
edüğe ya‘nî ayağına geydüği huff e [:mest] murdâr bulaşsa, murdâr çamur ve 
necis gibi, yaş olsun kuru olsun, pâk yere muhkem sürse, yumazsa da pâk 
olur, dimişler; fetvâ bununladur. Koyu olmayan necâset üç kerre yunmak lâ-
zımdur. Ammâ bıçak ve kılıç ve hançer, bunlara necâset bulaşsa silmek ile pâk 
olur. Ammâ bu necâset-i galîza dirhem  mikdârı bir miskâl 188 mikdârından az 
olmakdur. Bir miskâl ağırına dirhemden ziyâde dirler. Kuru olmayup sulı olan 
necâset sidik yâ süci [:şarap] gibi bir filori189 mikdârı bulaşmağa dirler, izâlesi 
lâzımdur.

Ammâ necâset-i hafîfiyye at sidüği ve eti yenen hayvânlar sidüği ve uçar 
kuşlar necisi -eti yenmezse de- ve deve ve koyun necisi gibi; bunlar enine uzu-
nına bir karış mikdârı bulaşmış olsa anunla namâz kılmak câ’izdür, artık olur-
sa câ’iz değildür. Ammâ bir rivâyetde göbekden dize dek [28b] bir bez bağlasa 
anun dört bölükden bir bölüği kadar necâset-i hafîfe ile namâz câ’izdür, eğer 
dahi ziyâde olsa câ’iz olmaz. Lâkin evvelki kavl ahvatdur [:önceki görüş daha 
ihtiyatlıdır]. Ve dahi iğne ucı gibi sıçrayan sidik ma‘fuvvdur; kayırmaz [:beis 
yok] çok da dağılursa. Ammâ iri olup dirhem mikdârından ziyâde olsa cemî‘ 
olıcak, anun ile namâz kılmak câ’iz olmaz. Ve dahi bir yere necâset bulaşsa, 
yeri bilinmese hemân bir yerden yumak ile pâk olur; necâset o yunan yerde 
olsun, gerek olmasun.190

[Mestler Üzerine Mesh]

Fî beyâni’l-meshi ‘ale’l-huffeyn : Edük  üzerine mesh itmek câ’izdür; 
müsâfire üç gün üç gice, mukīm olana bir gün bir gice. Mesh müddetinün 
evveli âbdest sınduğı [:bozduğu] vaktidür, edüğini geydüği vaktin değildür. 
Meshin cevâzı edüği kâmil âbdest ile geyse o vakitdür. Mikdârı el parmak-

188 Miskâl: Bir ağırlık ölçüsü. Bir miskâl: 4.25 gramdır.
189 Filori: Osmanlılar’da Avrupa menşeli 3,5 gr. ağırlığındaki altın para. Filori’nin kaç mmka-

re büyüklüğünde olduğunu tesbit etmek zordur. Fıkıh ve ilmihâl kitaplarında necaset sıvı 
ise el ayasını (avuç içini) kapsayacak miktarının namazın sıhhatine engel olduğu belirtil-
miştir.

190 Bir görüşe göre,  görünmeyen bir necâsetin  bulaştığı yer unutulup da  necaset isabet eden 
şeyin bir tarafı yıkanırsa, onun temizliğine hükmedilir. Bir görüşe göre de necâsetin bulaş-
tığı şeyin (elbise ve beden gibi) tamamı yıkanır. İbnü’l-Hümâm bu görüşün ihtiyata daha 
uygun olduğunu söylemiştir. (Mehmet Zihni Efendi, Ni‘met-i İslâm, I, 1. Kısım, s.104).
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larınun üçi mikdârı komak farzdur, inciğe varınca çekmek [29a] sünnetdür. 
Meshin haddi [:sınırı, başlangıcı ve sonu] ayağınun parmakları ucından elle-
rinün parmaklarını açub meshe başlamakdur. Ammâ parmaklarını ayağı üs-
tine döşeyüp andan inciğe varınca çeke. Altına ve yanına mesh câ’iz değildür, 
ammâ üstinden enine ve uzunına mesh câ’izdür. İç edik  [:mest] üstine taşra 
edüği [:dış mesti] geyse ana mesh câ’izdür. Ammâ iç edüği geydüği âbdest ile 
geyürse ve pâk ise câ’izdür, değil ise câ’iz olmaz. Ve kalın ve sık çorab üzerine 
kepenekden ve keçeden olan edik üstine mesh câ’izdür, bağlamadan topuk 
kemiği örtülürse. Böyle olmazsa câ’iz olmaz. 

Meshi bozan şeyler: Âbdest bozıldukda mesh dahi bozılur. Her âbdest bozı-
lup alındukda yine mesh lâzımdur. Ve dahi bir ayakdan edik çıkmak meshi sıyar 
[:bozar]; gerek ayağun cümlesi çıksın, gerek ayağun çoğı incik yerine varınca 
çıkmağla olsun sınur [:bozulur]. Ve dahi [29b] bir ayağı ıslanmak, topuğa dek 
ıslanursa sınur ve dahi meshün müddeti tamâm olmak dahi meshi sıyar. Bun-
lardan gayrı ‘uzvun âbdesti dururken ancak hemân ayağını yumak kâfîdür, yeter. 

Mes’ele: Bir ayağun topukdan aşağada nice yerde ufak delik olsa, bir yere 
cem‘ olıcak üç parmak sığsa ammâ yüricek üç parmak görinmese, ağzı açılma-
sa, ana mesh câ’iz olur. Bu kadar delik iki ayakda olsa üzerine mesh câ’iz ol-
maz. Ve dahi topukdan aşağada akar yarası olsa edik üzerine mesh câ’iz olmaz, 
ancak geydüği vakit içinde câ’izdür. 

Mes’ele: Bir kimsenün bir yeri ufansa [:kırılsa] üstini bir ağaç ile sarsa yâ 
bir yarası olup üstini bez ile yâ merhem ile sarmış olsa [30a] eğer yumakdan 
zarar sebebiyle ‘âciz olursa ve çıplak mesh itmekden dahi ‘âciz olursa sargı üs-
tine mesh ider. Eğer sargı âbdest ile sarılmış değil ise de câ’izdür, sargı altında 
kalan sağ yere yumak lâzım değildür. Ammâ yumağa yâ çıplakla meshe kâdir 
olsa sağ yeri yuya ve yara üzerine mesh ide.

Mes’ele: Elde ve ayakda olan yarığa zift akıtmış olsa üstini yumak kâfîdür. 
Eğer ki kenârında azacuk sağ yer bile olursa da câ’izdür. Sadrüşşerî‘a 191 ve Mün-
ye’de192 vardur.

[Bâtınî Tahâret ve Abdestsiz Câ’iz Olmayan İşler]

Fî Tahâreti’l-bâtın : Mâlum olsun ki bu araya gelince[ye kadar] zikr olınan 
zâhir, beden tahâretidür. Bir kimsenün zâhiri pâk olmasa namâz kılmak câ’iz 

191 Sadrüşşerîa (ö.747/1346), Şerhu’l-Vikâye, (thk.S.M. Ebu’l-Hâc), Ürdün 2006, II, 77-78.
192 Kaşgarî, Münyetü’l-Musallî, s. 18; İbrahim Halebî, Gunyetü’l-Mütemelli, s. 67.
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olmaz. Ve cünüb olan kimesnelere harâmdur ki mescide girmeye ve Mekke -i 
Mutahhara’yı tavâf itmeye ve Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân okumaya. Ve dahi musha-
fa yapışmak ve götürmek yâ bir âyet [30b] yazılmış nesneye yapışmak, bunlar 
cümlesi harâmdur. Hâ’iz  ve nüfesâ  ‘avrat dahi böyledür. Ve Tevrât  ve Zebûr  
ve İncîl  kitâblarını dahi okumak böyledür, onlara dahi ta‘zîm olunur. Ammâ 
Kur’ân’dan okumakda ihtilâf vardur; bir âyet olsun, dahi [âyetten] eksik olsun 
dürüst değildür. Ba‘zıları katında bir âyetden eksik olıcak, okumak câ’izdür 
dimişler. Ammâ bir kişi bir âyeti193 du‘â niyyetine okumak yâ zikirden ötü-
ri okumak, “Bismillâhirrahmânirrahîm” diyen, yâ “Elhamdulillâhi rabbi’l-‘â-
lemîn” diyen gibi, yâ ﴾ــאر اَب ا َ ــ َ َــא  ِ ً َو َ ــ َ َ ِة  َ ــ

ِ ــ ا ِ ً َو َ ــ َ َ ــא  َ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َــא آ  ﴿َر
du‘âsı gibi194 ve her eyü ve meşrû‘ maslahatların [:işlerin] evvelinde besmele 
itmek gibi; bunlar câ’izdür. Ve Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem hazre-
tine salavât-ı şerîfe getürmek câ’izdür, cünüblük ve hayz ve nifâs  bunlara zarar 
virmez, mâni‘ değildür. 

Ve âbdesti olmayan kimesne [31a] dahi mushafa yapışmak câ’iz değildür; 
meğer kîsesinden yapışmış ola. Kemâ kâlallâhu Te‘âlâ: 195﴾ون ُ َ ُ ْ ُ ِإ ا َ َ  ﴿. 
Ammâ hâ’iz ve nüfesâ  ‘avrat  mu‘allime ya‘nî hâce [:hoca] olsa her kelimeyi kese 
kese okuda, iki kelimeyi bir yerden okutmaya.196 Ammâ âbdestsiz kimesne 
mushafa yapışmak harâmdur. Sahîh kavlde yen ile yapışmak kerîhdür. Eliy-
le cildine yapışmak yine mushafa yapışmakdur, sâhib-i Hidâye  katında sahîh 
olan budur.197 Ba‘zıları katında cildine yapışsa mushafa yapışmak dinilmez. 
Hattâ Dürer-i Gurer ’de Mollâ Hüsrev  rahimehullâh “sahîh budur” dimişdür.198 
Bu kavl ile âbdestsiz cildine yapışmak câ’iz olur. Ammâ cildi üstinde bir zarf 
olsa, ana ve anun gibi nesneye yapışmak bi’l-ittifâk câ’izdür, harâm değildür. 

193 Dua âyetine bir misal: “Rabbimiz! Bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize 
tarafından rahmet bağışla. Lütfu bol olan sensin” (Âl-i İmrân 3/8).

194 Rabbenâ Âtinâ: Yâ Rab! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver, bizi cehennem 
azabından koru. Yâ Rabb! Beni, anne-bababımı ve bütün müslümanları hesap verileceği gün 
af ve mağfiret et” (el-Bakara 2/201).

195 “Ona (Kur’ân’a) ancak temizlenenler dokunabilir” (el-Vâkıa 56/79).
196 Hanefî fakihleri, öğretmen olan bir kadının hayızlı iken Kur’ân âyetlerini öğrencilerine 

kelime kelime veya yarımşar âyet şeklinde öğretebileceğini söylemişlerdir. Mâlikîler, cü-
nüplük halinden kurtulmanın kişinin elinde olduğunu, uzun müddet devam eden hayız 
ve nifas halinden çıkmanın ise kişinin elinde olmadığını ileri sürerek loğusa ve hayızlı 
kadının, zaruret prensibi dikkate alınarak ezberden Kur’ân’ı okumalarında bir sakınca bu-
lunmadığını ifade etmişlerdir (Serahsî, III, 152; İbn Nüceym, I, 209-211; Atar, “Temizlik 
(Tahâret)”, İslâm İlmihali, s. 299).

197 Mergînânî, Hidâye, I, 116-117.
198 Molla Hüsrev, Dürer, I, 17.
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“Hâ’iz  ve nüfesâ ‘avrat ve cünüb kişi mushafa yapışması câ’iz olması [31b] âb-
destsiz kişi hükmindedür, zarfına yapışmak câ’izdür” dimişler. Sadrüşşerî‘a ’da 
vardur.199 Ammâ su varken teyemmüm idüp mushafa yapışmak ve mescide 
girmek Nukâye  Şerhi’nde Muhît ’den200 nakl idüp “câ’izdür” dimiş. Ammâ
“âbdestsiz şerî‘at  kitâblarına, tefsîrden gayrısına yeniyle yâ bir bez ile yapış-
mak kayırmaz [:zarar vermez]”, dimişdür. Hidâye ’de dahi böyledür.201 Ve 
Kur’ân yazılmış nesneler mushaf  gibidür, âbdestsiz teyemmümsüz yapış-
mak câ’iz değildür. Husûsan yazınun üstine yapışmakdan gâyet ile hazer ve 
sakınmak gerekdür. İmdi zâhirini pâk itmeyen kişi böyle olıcak, bâtını pâk 
olmayan kişiden men‘ çokdur. Cemî‘ ‘ibâdetlerün kabûli tahâret-i bâtın ile
olur.202 203﴾ َ ــ ِ ُ ْ َ ا ــ ِ  ُ ُ ا ــ َ َ َ ــא  َ  Hakk celle ve ‘alâ cemî‘ tâ‘atlerin kabûline ﴿ِإ
kalbün parlaklığına i‘tibâr itdi. Zîrâ Allâhu Zü’l-celâl Tayyib’dür; tayyibi kabûl 
ider.204“ َ ــ ِّ ــ ا ِ ُ  ٌ ــ ِّ َ  َ ــ ”ِإن ا ــ و  ــ ا  ــ  ــאل ا

[32a] İmdi gönül necisi oldur ki riyâ ve ‘ucb [:kendini beğenme] idüp it-
düği ‘ibâdeti gayra bildürmek ve göstermek ve kendin görmekdür. Ve bahîl 
[:cimri] olmak ve konci (kinci) olmak ve kin tutmak ve birini kakıyup hâtır 
yıkmak [:paylayıp kalp kırmak] ve büyüklenmek ve âhara hased itmek ve bu-
nun gibi gönülde olan yaramazlıkdan hazer etmek, [kötülükten sakınmak] 
bunları değişdürmek vâcibdür. Ve bu nesnelerden tevbe itmek, dâ’imâ bunun 
gibi yaramaz sıfatlardan Allâhu Zü’l-celâl’e sığınmak, dâ’imâ Allâh Sübhânehû 
ve Te‘âlâ’yı zikr itmek ve ‘ilm-i hâl ini bilmekle ve ‘ibâdât-ı sahîhaya çalışmak 
ve ahlâk-ı zemîmeyi ya‘nî yaramaz huyları değişüp yerine eyü, şer‘a muvâ-
fık ‘amel ile doldurmak, riyâ yerine ihlâs ve ‘ucb yerine takvâ ya‘nî Allah’dan 
korkmak, bahîllik yerine sehâ ve cömerdlik, kakmak yerine hilm/yavaşlık ve 
ululanmak yerine meskenet [:tevâzu] gelmek ile olur. Ve her yaramaz huyun 
karşusında bir eyü [32b] sıfat vardur. Anları tahsîl idüp kalbe doldurmak ge-
rekür. Ve kendi nefsine her ne sanursan gayrı [:başka] müslimânlara dahi anı 
sanmak gerek, tâ ki için pâk ola.205 Hak celle ve ‘alâ ‘amellerümüzi dostlarınun 

199 Sadrüşşerîa, Şerhu’l-Vikâye, Ürdün 2006, II, 88-89.
200 Muhît, 1, 54.
201 Hidâye, I,117
202 Bk. Şürunbülâlî, Merâkî’l-Felâh, I, 60; Tahtâvî, Hâşiye alâ Merâkî’l-Felâh, Mısır 1318,

I, 70.
203 “Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder” (el-Mâide 5/27).
204 “Allah tayyîbdir, tayyibi sever” (Tirmizî, “Tefsîr”, 3, “Edeb”, 41; bk. Müslim, “Zekât”, 64).
205 Bu ifade şu hadisi hatırlatmaktadır: “Sizden biriniz, kendisi için istediği şeyi, din karde-

şi için de istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, “Îmân”, 7; Müslim, 
“Îmân”, 71-72).
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‘amelleri gibi kabûl ide ve cemî‘ günâhlara tevbe idüp âb-ı istiğfâr [:istiğfar 
suyu] günâh cebelin [:dağ] yuyalum [:yıkayalım]. Zîrâ günâh çirkini [:kiri-
ni] tevbe yur [:yıkar]. Benüm karındaşlarum; bu sözleri benüm sanup inkâr 
itmeyesin, belki muhabbet idüp tahâret-i kâmile itmeğe cidd ü sa‘y [:gayret] 
idesin; tâ ki makbûl-i Hazret-i Rabbü’l-‘âlemîn olasın. Zîrâ bu kelâm-ı latîf, 
meşâyih-i kibârun [:büyük alimler] sözleridür.
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[ÜÇÜNCÜ MAKÂLE]

 [NAMÂZ] 

el-Makâletü’s-sâlise fî beyâni’s-salâti ve şürûtihâ.

[Namâzın Meşrûiyeti]

Ma‘lûm olsun ki salât beş vecih üzredür: Birisi farzdur, Kitâb ile ve Sünnet ile 
ve icmâ‘ ve ittifâk-ı ümmet ile farziyyeti sâbit olmışdur. Ol beş vakit namâzdur; 
sabâh namâzı ve öğle namâzı [33a] ve ikindi namâzı ve akşam namâzı ve yatsı 
namâzıdur. Bu namâzlardan birini inkâr iden kâfir olur. Ve ‘özrsüz terk [eden] 
Allâhu Zü’l-celâl’e ‘âsî206 olur ve kazâsı lâzım olur, ‘özr ile terk itmiş oldu ise. 
Salât  deyü fukahâ katında erkân-ı mahsûsa ve ezkâr-ı ma‘lûmeye dirler.

[Namâzın Şartları]

Namâzun şartları ve rükünleri vardur, anlardan birisi bulınmasa namâz 
câ’iz olmaz, tekrâren kılınmak lâzımdur. Ve dahi vâcibleri vardur ve sünnetleri 
vardur; anlardan birisi eksik olsa namâz dahi eksik olur. Şart ve rükün didü-
ğümüz farzdur.

İmdi “şart” oldur ki namâzun hâricinde farz olandur; yedidür:

[1. Necâsetten Tahâret]

Evvelki [şartı] namâz kılmak murâd iden kişi gövdesini, libâsını ve namâz-
da alnı ve ayakları mekânını necâset-i hakīkiyyeden ya‘nî murdârdan pâk idüp 
arıtmakdur. Ne kadar necâsetle namâzun câ’iz olmaduğını yukaruda zikr it-
dük, ol mahâlde mikdârı beyân olmışdur.

[2. Hadesten Tahâret]

İkinci [33b] [şartı] namâza durmak isteyen kişi gövdesini necâset-i hük-
miyyeden ya‘nî cenâbetden, hayzdan, nifâsdan ve âbdestsizlikden pâk itmek-
dür.

[3. İstikbâl-i Kıble]

Üçünci [şart] kıbleye karşı durmakdur, bilürse yâ yanında bilür kimse var 
ise. Bunlar olmasa fikr idüp zann itdüği tarafa durmakdur.

206 Âsî: İsyankâr, günahkâr.
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[4. Niyet]

Dördünci [şartı] kankı namâz kılacak ise gönliyle ol namâza kasd ve niyyet 
itmekdür. Diliyle dahi iderse yeğrekdür [müstehaptır].

[5. Setr-i Avret]

Beşinci [şart] ‘avret yerin örtmekdür.207 “‘Avret” deyü erin göbeğinden di-
zine varınca[ya dek] ve ‘avratın cemî‘ gövdesine dirler. Yüzine ve eline ve to-
pukdan aşağa ayağı tamâm olınca ‘avret  dinilmez, bâkīsi ‘avretdür. Ve âzâd ol-
maduk câriyenün meme bitdüği yerden dizine varınca ‘avretdür, bâkīsi ‘avret 
değildür. Erden ve ‘avratdan ‘avret didüğümüz a‘zânun birisinün dört bölük-
den bir bölüği açılsa namâzı câ’iz olmaz, örtmesi farzdur. Ve ‘avret olan [34a] 
‘uzva bakmak harâmdur. Ata, ana ve karındaş da olursa harâmdur. Hemân er, 
nikâhlı hâtûnına yâ milk câriyesine ve hâtûn erine ve câriye efendisine cemî‘ 
a‘zâlarına bakmak câ’izdür, gayrılara ‘avret olan ‘uzva bakmak harâmdur, ba-
karsa mel‘ûn208 olur. Ammâ hâtûnlarun birbirine bakması harâm olan a‘zâlar 
göbekden dizine varıncadur. Dizi dahi ‘avretdür. Bâkīsine nazarları câ’izdür. 
Hîn-i zarûretde tabîb hastanun marazına bakmak ve oğlan doğurmakda zah-
met çeken hâtûna yardım iden hâtûnlar bakmak câ’izdür.

[6. Vakit]

Altıncı şartı her namâzı vaktinde kılmakdur; ya‘nî her namâzun vaktinün 
duhûlidür, [bir namaz] vaktinden evvel kılınmaz; [vaktinden önce kılınması] 
câ’iz değildür. İmdi sabâhun vakti subh-ı sâdık doğdukdan sonra gün [:güneş] 
doğınca[ya kadar]dur. Subh-ı sâdık209 deyü gün doğacak yerden gün yüzi eni-
ne ağarmağa dirler. Mu‘teber olan orta vaktidür. Öylen’ün evvel [34b] vakti 
gün gök ortasından geçüp her şeyin gölgesi iki kendi denlü [:kadar] olıncadur. 
Fey’-i zevâl den210 gayrı ya‘nî gün ortada olduğı zamanun gölgesinden gayrı 
Ebû Hanîfe  katında gün gök ortasını geçdüğini bilmek gâyet düz yerde bir 
doğrı çöp diküp nazar oluna. Mâdem ol çöpün gölgesi eksile, gün yüce yüksek 

207 Setr-i avret: Namazda ve namaz dışında dinen örtülmesi gereken yerleri örtme.
208 Mel‘ûn: Allah’ın rahmetinden uzak olmuş.
209 Subh-ı sâdık: Fecr-i sâdık (gerçek fecir), gerçek tan. Sabaha karşı doğu ufkuna yayılmaya 

başlayan bir beyazlık/aydınlık.
210 Fey’: Öğle gölgesi. Zevâl: Öğle vakti, gün ortası. Fey’-i zevâl: Öğle vakti/gün ortası gölgesi. 

Güneş gök yüzünde yükseldikçe gölgeler kısalmaya başlar ve güneş öğleye doğru tam tepe 
noktasına gelince kısa bir süre için gölgelerin uzayıp kısalması durur. İşte bu an zevâl vak-
tidir ki, cisimlerin, bu andaki yere düşen gölgesine “fey-i zevâl” denir. Fey-i zevâl, mevsim 
ve ülkelere göre uzun, kısa olabilir veya hiç olmayabilir.
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karâr itse ortadadur. Yine gölge uzasa, ortadan geçmişdür; [öğlenin] evvel vak-
tidür. Ve ol dikilen ağacun iki kendi kadar gölgesi olsa, gün ortada iken olan 
gölgeden gayrı ikindinün evvel vaktidür, öğlenün ol vakti çıkar. Gün dolunsa 
[:batarsa] ikindinün vakti çıkar; akşamın evvel vakti girer. Gün dolunduğı 
tarafdan gün kenârınun kızarması gitse akşamun vakti çıkar, yatsınun evvel 
vakti girer. İmâm-ı A‘zam  katında kızıllıkdan sonra gün kenârınun ağarması 
gitmeyince [35a] yatsınun vakti olmaz.211 Bu kavl ahvatdur [:bu görüş daha ih-
tiyatlıdır]. Âhir vakti subh-ı sâdık  çıkıncadur, gayrı [artık yatsının] vakti çıkar.

Yaz günlerinde öğle namâzını orta vaktinde kılmak, kış günlerinde evvel 
kılmak ve ikindiyi bulutsuz günde gün mütegayyir olmağa yakın kılmak, 
bulutlı günde erce [:erkenden] kılmak ve yatsıyı bulutsuz günde gicenün üç 
bölüğünden bir bölüği âhirine dek eğlenmek [:geciktirmek, durmak]; bunlar 
müstehabdur. Ve dahi vitir, yatsı vaktidür, dünle [:geceleyin] kalkmağa mu‘tâ-
dı ve kendine i‘timâdı olanların âhirinde kılmak müstehabdur.

211 Fıkıh bilginleri, güneşin uzun zaman doğmadığı veya batmadığı kutup bölgeleri ile na-
maz vakitlerinden birinin veya ikisinin gerçekleşmediği bölgelerde yaşayanlara o vakitler 
için namazın farz olup olmadığını da tartışmışlardır. Bu bölgelerde vaktin oluşmadığını 
ileri süren âlimler, buralarda yaşayan kişilerin beş vakit ve vakti oluşmayan vakit namaz-
la yükümlü olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık, âlimlerin çoğunluğu ise, bu 
bölgelerde yaşayanların da beş vakit namazla yükümlü bulunduklarını ve vakitleri takdir 
ederek namaz kılmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bilginler, aynı şekilde, bu gibi 
yerlerde yaşayan müslümanların oruç, zekât, hayız, nifas, iddet ve benzeri yükümlülükleri 
konusunda da  bir hesap ve takdirin yapılmasını uygun görmüşlerdir. Böylece bu böl-
gelerde yaşayan müslümanların da namaz, oruç gibi ibâdetleri yerine getirmek suretiyle 
bu ibâdetlerin hazzını alma ve Rab’lerine kullukta bulunma imkânına sahip olacaklarını 
kaydetmişlerdir. (Muhammed Hamîdullah, İslâm’a Giriş, s. 90-91, 296-299; a. mlf. İslâm 
Peygamberi, (trc. S.Tuğ), II, 795-800). Fıkıh bilginleri öğle ile ikindi namazlarını, ak-
şam ile yatsı namazlarını birleştirerek bir vakitte kılınmasını tartışmışlardır. İki namazın, 
bunlardan birincisinin vakti içinde birleştirerek (cem‘u’s-salâteyn) peş peşe kılınmasına 
“cem‘-i takdîm (öne alarak birleştirmek)”, bunlardan ikincisinin vakti içinde birleştirerek 
peş peşe kılınmasına ise “cem‘-i te’hîr (sona bırakarak birleştirmek)” adı verilmiştir. Ha-
nefîler  sadece Arafat ve Müzdelife’de namazların cem’ edileceğini söylemişlerdir. Ayrıca  
öğle namazını son vaktinde, ikindi namazını da ilk vaktinde kılmak ve akşam namazını 
geciktirerek son vaktinde kılıp ardından da yatsı namazını ilk vaktinde kılmak suretiyle 
bu iki namazın görünüşte birleştirilmesinin (cem‘-i sûrî) câiz olduğunu ifade etmişlerdir. 
Zâhirîler’in, namazların cem‘i ile ilgili görüşü, Hanefîler’inki gibidir. Mâlikî,  Şâfiî ve 
Hanbelîler’e göre, gerek hacda ve gerekse belirli şartlar dahilinde  mesela yolculuk, aşırı 
yağmur halinde namazlar birleştirilebilir. Hanbelî mezhebine göre hastalar ve geçerli bir 
ihtiyaç ve özrü bulunanlar da yukarıda belirtilen namazları birleştirebilirler. Mâlikîler’den 
Eşheb, Şâfiîler’den İbn Münzir gibi azınlıkta kalan bazı fakihler, bu uygulamayı “alışkanlık 
veya devamlılık” haline getirmemek şartıyla, yukarıda sayılan sebeplerden biri olmaksızın 
da gerektiğinde yukarıda belirtilen namazların cem‘ edilebileceğini ileri sürmüşlerdir.
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[Namâz Kılmanın Mekrûh Olduğu Vakitler]212

Namâz câ’iz olmaduğı vakitler üçdür. Birisi: Gün doğarken süngü [:mız-
rak ] boyı213 kalkınca. İkinci: Gün mütegayyir olup gün dolunınca; meğer o 
günün ikindi namâzı ola. Üçünci: Gün ortada iken. İmdi kazâ ve evvel okun-
mış secde namâzı kılmak ve bu vakitlerden evvel yıkanmış meyyit namâzı kıl-
mak câ’iz [35b] olmaz. Ammâ ol vakit yunup hâzır olsa ve âyet-i secde ol vakit 
okunsa kerâhet ile câ’izdür. Ve nâfile namâz bu üç vakitde kerâhet ile câ’izdür.

Yedi vakitde namâz kılmak mekrûhdur, gerek nâfile: Hatîb cum‘a güni 
hutbede iken ve bayram  hutbeleri ve istiskâ [:yağmur isteme] hutbeleri ve 
Mekke -i Mükerreme’de üç mevsimde okunan hutbelerde.

Üç vakitde kazâ câ’iz, nâfile değildür: Fecr çıkup sabâhın vakti girdikden 
sonra sünnetden gayrı nâfile kılmak ve ikindi namâzını kıldıkdan sonra gün 
dolunınca[ya dek=gün batıncaya dek] ve sabâh namâzını kıldıkdan sonra gün 
cilâ bulınca[ya dek= aydınlanıncaya dek]. Ve bayram namâzından evvel dahi 
mekrûhdur. Nâfilede namâzı üç [rek‘at] kılmak mekrûhdur. 

[7. İftitah Tekbiri]

Yedinci şartı tekbîretü’l-iftitâhdur; ya‘nî namâza başlamak içün kendi işi-
tecek kadar cehr ile “Allâhu Ekber” dimekdür, kendi işitmezse câ’iz değildür. 
Ma‘nâsı: Cemî‘ mâsivâsından [36a] ulu [:büyük], Allâhu Zü’l-celâl’dür. Bu 
tekbîr farzdur; bizüm ‘âlimlerümüz katında şart,214 Şâfi‘î  katında rükündür.

[Namâzın Rükünleri]

Namâzun rükünleri, içinde olan farzlardur ki yedidür:

212 Bazı vakitler vardır ki, bu vakitlerde namaz kılmak yasaklanmıştır. Bu vakitlere “mekruh 
vakitler” veya “kerâhet vakti” denir.

213 Bir mızrak boyu, Güneş’in Yer’den 5 derece açı yapması demektir. Zaman olarak mem-
leketimizde Güneş’in doğuşundan 40-50 dakika sonrasıdır. Orta boylu bir mızrak=sün-
gü on iki karış uzunluğundadır (bk. Ö. N. Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli, s. 152, 192). 
Orta boy bir karış 20-22 santimdir. Namazın câ’iz olması, Güneş’in Yer’den çıplak gözün 
görmesine göre bir mızrak yükselmesi ile başlar ve zevâle kadar devam eder. (el-Mevsû‘a-
tü’l-fıkhiyye, C. 27, s. 243). Kerâhet vaktinin çıkıp çıkmadığı basit bir usulle de şöyle 
belirlenebilir: Çeneyi göğse dayayarak güneşe doğru bakılır; eğer güneş ufuktan yükselmiş 
olduğu için görülmezse, kerâhet vakti  çıkmış demektir.

214 İmâm-ı Âzam ve Ebû Yûsuf ’a göre iftitâh tekbiri şart, İmam Muhammed’e göre rükün-
dür. Sonraki bazı Hanefî âlimleri, iftitâh tekbirini namazın rükünlerine çok bitişik olduğu 
için onu da bir rükün olarak saymışlardır.
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[1. Kıyâm]

Evvelkisi kıyâmdur; ya‘nî her kişiye lâzımdur ki farz namâzları ve vitri 
urudurup [:ayakta] kılmakdur, meğer kâdir olmayup ‘özri ola. Ol vakitte yine 
kâdir ise [ayakta] kılsa câ’izdür, ‘özrsüz bu namâzları otururken kılmak câ’iz 
değildür. Ammâ nâfile namâzlarda kıyâm farz değildür. ‘Özrsüz otururken 
kılmak câ’izdür. Kıyâmda farz olan mikdâr “Allâhu Ekber” deyüp bir âyet oku-
yacak kadar durmakdur. Fetâvâ-yı Nutef ’de zikr olınmışdur.215 Tekbîretü’l-if-
titâhı eğilürken dirse namâz fâsid olur.

[2. Kıraat] 

İkinci [rükün] kırâ’atdür; ya‘nî tashîh-i hurûf216 idüp Kur’ân’dan bir âyet 
okumakdur, farz namâzlarun iki rek‘atında, nâfile namâzların cemî‘ rek‘atla-
rında.

[3. Rükû‘]

Üçüncisi rükû‘dur; ya‘nî [37b] her rek‘atda bir kerre rükû‘ itmekdür, 
kıyâmdan arkası [:sırtı] dübdüz olınca[ya dek] başını ve belini eğmekdür.

[4. Secde]

Dördünci [rükün] secdedür. Her rek‘atda ikişer secde itmekdür. Secdede 
iki rükün vardur; birisi alın ve burun yere inüp dokunmakdur, ikincisi iki 
ayaklarını dikmekdür. Alnında yara ve gayrı ‘özri yok iken başka [:sadece, tek 
başına] burun ile secde câ’iz değildür ve dülbendi gözünün üzerine yâ eteği-
nün üzerine yâ da yumuşak nesne üzerine secde itse alnı yerin katısını [:sert-
liğini] duyarsa kerâhet ile câ’izdür. Yalınız burun katı yere değmek ile Ebû 
Hanîfe  katında kerâhet ile câ’iz olduğı gibi ucı değmek ile câ’iz olmaz. Ammâ 
ayaklarınun birini diküp diğerini dikmese mekrûhdur, ikisini bile yerden kal-
dırsa namâz fâsid olur.

[5. Ka‘de-i ahîre]

Beşinci [rükün] ka‘de-i ahîredir; ya‘nî her namâzın âhirinde Tahiyyât oku-
yacak mikdârı [38a] oturmakdur. Du‘â-yı Tahiyyât: 

215 es-Suğdî (ö. 461/1069), en-Nutef fî’l-Fetâvâ, (thk. Selahaddin en-Nâhî), Beyrut 1984, I, 
52.

216 Tashîh: Düzeltme, doğrulama. Tashîh-i Hurûf: Harfleri doğru, düzgün, yanlışsız bir şekil-
de telaffuz etmek.
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َــא  ْ َ َ ُم  َ ــ ُ ا ــ ُ َכא َ َ ِ َو ُ ا ــ َ ْ ــ َوَر ِ ــא ا َ ــכ أَ ْ َ َ ُم  َ ــ ــאُت ا َ ِّ اُت َوا َ ــ َ ِ َوا ِ ــאُت  ِ ”ا
 217“ ُ ــ ُ ُه َوَر ُ ــ ْ َ ا  ً ــ َ ُ ُ أَن  َ ــ ْ ُ َوأَ َ إ ا ــ َ َ إ ُ أَْن  َ ــ ْ َ أَ ــ ِ ِ א ِ ا ــאِد ا َ

ِ ــ  َ َ َو
Bunı okumak vâcibdür; zikr olunur.

[6. Tertîb]

Altıncı [rükün] tertîbdür. Rüknün vâhidün [:tek rükün] olan yerde ya‘nî 
evvelen kıyâm ve kırâ’at, sonra rükû‘ sonra secde itmekdür. Bu tertîb  farzdur.218 
Zîrâ her birisi birer rükündür. Ammâ rükün tekrâr olanda vâcibdür, farz değil-
dür; secdeteyn gibi. Sûret-i mes’ele: Bir kimesne namâzında sehven kıyâm ve 
kırâ’ati itmeyüp rükû‘a inmiş olsa ol kimesne dönüp kıyâm ve kırâ’ati tekrâren 
idüp ba‘dehû yine rükû‘u i‘âde ider. Ba‘dehû sehvî secde 219 ile namâzı tamâm 
olur. Zîrâ rükün vâhiddür, anda tertîb farzdur. Ammâ iki secdenün birini 
unudup sehven terk itmiş olsa, kılduğı yâhûd [38b] sonraki rek‘atlarun kan-
kısında hâtırına gelürse hemân ol secdeyi idüp kılduğı rek‘atları i‘âde itmez, 
sehvî secde ile namâzı tamâm olur; zîrâ [secdeteyn] rükn-i vâhid değildür.220

[7. Hurûc Bi-Sun‘ihi]

Yedinci [rükün] hurûc bi-sun‘ihî dür. Ya‘nî kişi namâzdan kendi ihtiyârı ile 
çıkmakdur. Ebû Hanîfe  kavlidür, İmâmeyn  katlarında farz değildür. Sûret-i 
mes’ele: Bir kimesne namâzun âhirinde Tahiyyât mikdârı oturdukdan sonra 
hatâ ile âbdesti bozılsa namâzını bozar, bir iş itmeden gidüp âbdest alup gelüp 
oturup selâm virmekle namâzı tamâm olur Ebû Hanîfe  katında. Ammâ İmâ-

217 Tahiyyât: “En içten, en derin saygılar, övgüler ve dualar, beden ve mal ile yapılan bütün ibâ-
detler Allah Teâlâ’ya mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi 
üzerine olsun. (Ey Rabbimiz!) Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Şahitlik ederim 
ki, Allah’tan başka tanrı yoktur ve şahitlik ederim ki, Muhammed, Allah’ın kulu ve resulü-
dür.” Bu sözler, Hz. Muhammed’in Allah’ın katına yükselişi ve karşılaşması sırasında, yani 
mi‘rac’ta kullanmış olduğu ifadelerdir. Mümin her namazda bunları okuyarak  böylece 
ruhânî âlemde bir seyahat yapar ve Allah’ın katına bu şekilde yükselir. ( Hamîdullah, İslâm 
Peygamberi, I, 135-138; a.mlf., İslâm’a Giriş, s. 87-88).

218 Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre namazın kıyam, kıraat, secde rü-
künleri arasında tertibe uymak, yani bunları bu sırayla yapmak vâcib, İmam Züfer’e göre 
farzdır. (İbn Nüceym, I, 313, 315; İbn Âbidîn, I, 460-461). Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî 
mezheplerine göre farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertîb), namazın rüknüdür.

219 Sehvî secde: Secde-i sehiv, sehiv secdesi. “Sehiv” kelimesi sözlükte, “yanılmak, unutmak, 
dalgınlık, bir şeyi yanılarak, unutarak veya dalgınlıkla terk etmek” gibi anlamlara gelir. Fı-
kıh terimi olarak “sehiv secdesi”, yanılarak (sehven) farzın tehirinden (geciktirilmesinden) 
veya vâcibin terk ve tehir edilmesinden dolayı namazda meydana gelen eksiklikleri telâfi 
etmek ve namazı tamamlamak için namazın sonunda yapılan secdeleri ifade eder.

220 Bir rek‘atta kıyâm, rükû‘ gibi namazın farzları tek birer rükündür. Secde ise iki rükündür.
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meyn  katında âbdest almak ve selâm virmek lâzım değildür, namâzı dürüst-
dür. Ammâ “namâzım tamâm oldı” deyüp kasden ihtiyârı ile bozarsa ittifâk ile 
namâzı tamâmdur; bir şey lâzım olmaz. Allâhu a‘lem. 

[Namâzın Vâcibleri] 

Namâzun vâcibleri yirmi beş şeydür: [1.] Birisi Fâtiha-i Şerîfe okumak. 
[39a] [2.] Ve dahi sûre koşmakdur, farz namâzun iki evvelki rek‘atlarında 
ve vitrün ve nâfilelerün her rek‘atlarında. [3.] Fâtiha-i Şerîfe’yi sûre üzerine 
takdîm itmek. [4.] Ve dahi tertîbe ri‘âyet itmek, ya‘nî okumak rükû‘dan ev-
vel ola ve iki secde birbiri ardınca ola. Ammâ kıyâm rükû‘dan evvel olup ve 
secdeden rükû‘ evvel olmak tertîbi farzdur, bu tertîb  bulınmazsa namâz fâ-
sid olur; yukaruda zikr olındı. [5.] Ve dahi iki rek‘atda Tahiyyât’a oturmak.
[6] Ve dahi evvel oturmakda ve namâzun âhirinde oturmakda Tahiyyât oku-
mak. [7.] Ve dahi namâz âhirinde selâm virmek. [8.] Ve bayram  namâzla-
rında her rek‘atda gayrı namâzdan artık [:fazla] üçer tekbîr itmek.221 [9.] Ve 
farz namâzun iki evvelki rek‘atını Kur’ân okumağa ta‘yîn itmek. [10.] Ve dahi 
ta‘dîl-i erkân  itmek. Bundan murâd rükû‘da ve secdede bir tesbîh kadar eğ-
lenmek222 [:kalmak, durmak]. [11.] Ve rükû‘dan ve secdeden kalkup doğrıl-
makdur. [39b] [12.] Ve dahi bir farzdan bir farza te’hîr itmeyüp intikâl itmek. 
[13.] Ve dahi cehr ile katı okunacak yerde katı okumak, imâm olursa. [14.] Ve 
ihfâ ile okunacak yerde ihfâ itmek mutlakan. [15.] Ve dahi vitirde kunût oku-
mak, bilmezse bedelin okumak, bedeli üç kerre “ ــ ِ  ْ ــ

ِ ْ ــ ا ُ dimek, üç kerre ”ا
“ َא َرّبِ ” dimek de câ’izdür, dimişler. [16.] Ve sûre-i Fâtiha’yı bir kerre okumak. 
[17.] Ve imâma uyan kimse imâmını dinlemek. [18.] Ve imâma mütâba‘at  
idüp bulduğı hâlde uymak.223 [19.] Ve her farzı mekânında getürmek.

221 Kâdîhân, I, 184.
222 Bir tesbîh miktarı: Bir defa “Sübhâne rabbiye’l-‘azîm” denecek kadar durmak.
223 Mütâba‘at: Namazda imama mütâbaat edilecek hususlarda ittibâ etmek vaciptir. Bu se-

beple cemaat imama kıyam, rükû, sücud gibi fiilî rükünlerde ve “Sübhâneke” ile “Tes-
bîhât ve Tahiyyât” gibi zikrî hususlarda mütâba‘at eder. Fakat kavlî rükün olan kıraatte 
mütâba‘at etmez. Kıraatin gizli olduğu yerde susar, imamın açık olan kıraatini dinler. Bu, 
İmâm-ı Âzam ile Ebû Yûsuf ’a göredir. İmam Muhammed’e göre gizli okunan namazlar-
da cemaatin de kıraatte bulunması câ’izdir. İmam, namaza başlamak için tekbir alırken 
ellerini kaldırmasa veya Sübhâneke’yi okumasa veya rükû, sücûd tekbirlerini ve bunlar-
daki tesbîhleri veya semi‘allhu limen hamideh demeyi veya Tahiyyât ile selâmı terk etse 
veya teşrik tekbirlerini almasa cemaat bunları yapar, bu dokuz hususta imama mütâba‘at 
etmez. İmamın terk ettiği beş meselede cemaat de terk eder: İmam Kunût duasını, bay-
ram tekbirlerini, birinci ka’deyi, tilâvet ve sehiv secdelerini terketse cemaat de terkeder. 
Cemaat şu dört yerde imama mütâba‘at etmez: İmam bir secde fazla yapsa veya bayram 



ÜÇÜNCÜ MAKÂLE: NAMÂZ - İlmihâl102

[20.] Ve her vâcibi mekânında getürmek. [21.] Ve dahi sünnetlerün ve vitrün 
cemî‘ rek‘atlarında Fâtiha okumak. [22.] Ve farz namâzlarun iki âhirki rek‘at-
larında Fâtiha okumak. Ba‘zılar katında sünnetdür, esahh olan dahi budur, 
dimişler. [23.] Ve selâm lafzıyla namâzdan çıkmak. [24-25.] Ve bayram  tek-
bîrleri ve sehvî secde itmek.

[Namâzın Sünnetleri]

Namâzın sünnetleri çokdur, lâkin bir mikdârını beyân idelüm.

[Namâzın Dışındaki Sünnetleri: Ezân ve Kâmet]

Sünnet-i [40a] hâriciyye fi’l-ezâni ve’l-ikâmet: Beş vakit namâz içün 
ezân ve ikâmet sünnetdür, vaktinde olsun sonra olsun. Ammâ vaktinden evvel 
namâz kılmak ve ezân ve ikâmet câ’iz olmaz. Ve dahi ezânı ve ikâmeti kıbleye 
karşı okumak ve parmakların kulağına komak ve ِة َ ــ ــ ا َ َ ــ  َ  diyicek sağına 
ve  ِح َ ــ َ ْ ــ ا َ َ ــ  َ  diyicek soluna yüzin döndürmek, göğsini değil ve bu ikisini 
işiden mü’ezzin didüği gibi deyüp ve َ َل َو ْ ــ َ  َ ِح  َ ــ َ ْ ــ ا َ َ ــ  َ ِة و َ ــ ــ ا َ َ ــ  َ  
ِ ــאَ ِ َة إ  ــ ُ  dimek. Bu cümle sünnetdür. Sünnet üzre ezân evvelinde dört tek-
bîrdür ve ziyâde harf itmeyüp ve ayağın yerinden gidermeyüp ve lahn224 dahi 
itmemekdür. Şehâdetin ihfâ idüp sonra âvâzın yüceltmek kerîhdür. Ve ezânı 
taşrada okuyalar. İkâmet de ezân gibidür, iki kerre َُة ــ ِ ا ــ َ א َ  ْ ــ َ  ’dan gayrısı. 
Ve ezânda [her kelimeyi] kese kese ve ikâmetde ulaşdura [:bitişik] okumak 
gerekdür. 

[40b] Kazâya kılınan namâzlarda ezân ve ikâmet ide. Bir yerden beş vakit 
namâzı kazâ itse evvelkinde okuduğı ezân yeter. Lâkin her birinde ikâmet ide. 
Yalınuz namâz kılan ehl-i karye,225 köyünde ezân okunmasa ana ezânun terki 
mekrûhdur. Şehirlerde yalınız kılan kimesneye ezân ve ikâmet müstehabdur, 
hâtûnlara müstehab değil. Bu mes’eleler mu‘teberâtda mestûrdur226 ve mestûr 
olmağ-ıla kitâbları anılmadı. Allâhu a‘lem.

tekbirlerini ashâb-ı kirâmdan rivâyet edilen miktardan ziyade alsa veya cenaze namazında 
dörtten ziyade tekbir alsa veya sehven son oturuştan sonra üçüncü veya beşinci rek‘ata 
kalksa cemaat, bu hususlarda imama mütâba‘at etmez. (Hulâsatü’l-Fetâvâ, vr. 52a; Halebî, 
Gunyetü’l-Mütemellî, s.260-261; Mehmet Zihni Efendi, Ni‘met-i İslâm, I, 2. Kısım, 237-
240; Ö. N. Bilmen, a.g.e., s.134-135; Makâlât, vr. 63a).

224 Lahn: Nâğme, kötü ve yanlış telaffuz
225 Karye: Köy.
226 Mu’teberât: Muteber kitaplar.
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[Namâzın İçindeki Sünnetleri]

Namâzun sünnet-i dâhiliyyesi ve müstehabları beyân olunur. Tekbî-
retü’l-ûlâda el kaldırmak, erler baş parmağı ile kulağı yumuşağına değince, 
hâtûnlarun omuzlarına berâber olınca[ya dek]. Ve dahi imâm evvel tekbî-
ri cehr ile dimek ve dahi el bağlamak, sağ elinün baş parmağı ile ve serçe
parmağı ile sol bileğin tuta ve dahi erler göbekleri altına ve hâtûnlar meme-
leri üstine koya. Ve dahi eğer imâm ve eğer [41a] cemâ‘atdür ve eğer yalınız
namâz kılandur, senâ  itmekdür. Senâ budur: ــאَرَك َ َ َو ك  ِ ــ ْ َ ِ َو ــ  ُ ا َכ  א َ ْ ــ ُ ” 
ك“227 ُ ــ ْ َ  َ َــ َ إ ك َو ــ َ َــ  א َ َ ُכ َو ــ ْ -Ve dahi imâm olan yâhûd yalınız namâz kı ا
lan veyâhûd imâm ile evvel rek‘ata yetişmeyüp selâmdan sonra yetişmedüğini 
kılmağa kalkan “ ِ ــ ِ ا َאِن  ْ ــ ا  َ ــ ِ  ِ ــא ِ ُذ  ــ ُ “ diye ve ”أَ ِ ــ ِ ا  ِ ــ َ ْ ا  ِ ا  ِ ــ ْ ِ ” 
diye.228 Ammâ besmeleyi her rek‘atda Fâtiha evvelinde diye, sûre evvelinde 
dimeye. Ve dahi Fâtiha âhirinde her namâz kılan kimse “âmîn” diye. Lâkin bu 
dördi yapçacık [yavaşça, sessizce] okuyalar. Ve dahi namâzun arasındaki tek-
bîrler sünnetdür ve dahi rükû‘da üç kerre ِ ــ ِ َ ْ َ ا ــ ِّ אَن َر َ ْ ــ ُ  dimek229 ve başını 
kaldırıcak “ُه َ ــ ِ َ  ْ ــ َ ِ  ُ َ ا ِ ــ َ ” dimek,230 imâm ise. Ve “ ُ ــ ْ َ ْ َــَכ ا َــא   dimek,231 ”َر
cemâ‘at ise. Ve ikisini bile dimek, yalınız kılar ise. Ve dahi secdeye “inecek 
evvel” dizlerini, andan sonra [41b] ellerini, kulakları berâberine ve yüzini elleri 
ortasına komak ve dahi parmakların sıkmak ve koltuğın açmak. Yanındaki 
kimseyi incitmeye ve er ise karnını uyluğı üstinden çeke, ‘avrat çekmeye. Ve 
dahi ayağı parmakların kıbleye yönelde ve üç kerre 232“ ــ َ ْ َ َ ا ــ ِّ אَن َر َ ْ ــ ُ ” diye 
ve tekbîr idüp kalka otura, andan [sonra] gene secde ide, üç kerre tesbîh ide. 
Üçer dimek azacukdur; beş dimek ve yedi dimek efdaldür. Ve andan [sonra] 
eğlenmeyüp233 ikinci rek‘atına kalka, her rek‘atda evvelki rek‘atda itdüği gibi 
ide. Hemân tekbîrde elin kaldırmaya ve Sübhâneke ve e‘ûzü okumaya. İki 
rek‘at namâz olıcak sol ayağını döşeye ve üstine otura, sağ ayağını dike. ‘Av-
ratlar sağ yanına iki ayağını çıkara, yere otura. Bu cümlesi sünnetdür. Ve dahi 

227 Senâ: Sübhâneke: “Allahım! Seni kendine lâyık olmayan noksanlıklardan uzak bilir, tesbih 
eder ve Seni övgüyle yüceltirim. Senin adın mübârektir. Senin şanın çok yücedir. Senin ululu-
ğun çok muhteşemdir. Senden başka tanrı yoktur.”

228 “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm”, “Bismillâhirrahmânirrahîm”
229 Sübhâne rabbiye’l-‘azîm: “Ulu Allahım! Seni kendine yakışmayan bütün noksanlıklardan 

uzak bilir, tesbih ederim.”
230 Semiallâhü li-men hamideh: “Allah hamdedenin hamdini kabul eder.”
231 Rabbenâ leke’l-hamd: “Ey rabbimiz! Hamd sana mahsustur.” 
232 Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ: “Yüce Allahım! Seni kendine yakışmayan bütün noksanlıklardan 

uzak bilir, tesbih ederim.”
233 Eğlenmek: Oyalanmak, gecikmek, durmak, vakit geçirmek.
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ellerin uylukları üstine döşeye, dahi Tahiyyât okuya, Tahiyyât üstine nesne 
ziyâde itmeye [42a] namâzun âhiri değilse. Âhiri ise Tasliye  itmek sünnetdür. 
Tasliye [salli-bârik duası]   budur:234

ا  ً َ ُ  ْ َ  ، َواْر
ٍ َ ُ ــ آِل  َ َ ٍ َو َ ُ ــ  َ َ َــאِرْك  ٍ ، َو ــ َ ُ ــ آِل  َ َ ٍ َو ــ َ ُ ــ  َ َ  ِ ّ ــ َ ــ  ُ ”ا

 “ ٌ ِ َ  ٌ ِ َ َכ  َ إ
ِ ا َ ْ ــ آِل إ َ َ َ َو ــ

ِ ا َ ْ ــ إ َ َ  َ ــ ْ َ َ َ َو َאَرْכــ َ َو ــ ْ َ ــא  َ ٍ ، َכ ــ َ ُ َوآَل 
Ve dahi bu du‘âyı okuya235 َب إ ـُـ ُ ا ــ

ِ ْ َ  َ ا َو ً ــ
ِ ــא َכ ً ْ ُ ــ  ِ ْ َ ــ  ْ َ َ ــ  ِّ ــ إ ُ ”ا

“ ُ
ِ ُر ا ُ َ ْ َ ا ْ כ أَ ِ إ ْ َ ك َواْر ِ ْ ِ  ْ ِ ًة  َ

ِ ْ َ  ِ  ْ
ِ ْ א َ  َ ْ أَ

Yâhûd buna benzer du‘â ide, bu dahi sünnetdür. Andan sonra iki cânibi-
ne “es-selâmu ‘aleyküm ve rahmetullâh” diye ve “berekâtuhû” dimeye. Muhît ’de 
mezkûrdur.236 Ve dahi yalınız kılan kimse selâmda iki yanındaki meleklere niy-
yet ide. İmâm ise ve dahi cemâ‘ate niyyet hem meleklere ide. Ve eğer cemâ‘at 
ise hem meleklere, hem hâzırlara ve imâmı kankı tarafda ise ana dahi niyyet 
ide. Ardında[42b] ise her selâmında imâma bile niyyet ide.

Farzın iki rek‘atından sonra yalınız Fâtiha okumak sünnetdür.237 Unu-
dup sûre koşsa Ebû Hanîfe  ve İmâm Muhammed 238 katında sehvî secde 
lâzım olmaz,239 Kâdîhân ’da böyledür.240 Ve dahi sünnet-i gayr-ı mü’ekkedin 

234 Tasliye: “Allahım! Efendimiz Muhammed’e ve ailesine rahmet et, onların şeref ve kıymetlerini 
yükselt. Muhammed’e ve ailesine feyiz ve bereket ver. Muhammed’e ve Muhammad’in ailesine 
merhamet et. Alemler içinde İbrâhim’e ve İbrâhim’in ailesine rahmet edip şeref ve kıymetlerini 
yüksettiğin, ailesine feyiz ve bereket verdiğin gibi. Kuşkusuz övgüye lâyık olan Sensin, şanı yüce 
olan Sensin.”

 Hanefîler’de şu rivâyet daha ziyade yaygındır:
ــ  ُ ٌ ا ــ ِ َ  ٌ ــ ِ َ ــכ  َ إ ــ

ِ ا َ ْ ــ آِل إ َ َ َ َو ــ
ِ ا َ ْ ــ إ َ َ ــ  ْ َ ــא  َ ٍ َכ ــ َ ُ ــ آِل  َ َ ٍ َو ــ َ ُ ــ  َ َ  ِ ّ ــ َ ــ  ُ ا

ٌ ــ ِ َ  ٌ ــ ِ َ ــכ  َ إ ــ
ِ ا َ ْ ــ آِل إ َ َ َ َو ــ

ِ ا َ ْ ــ إ َ َ  ْ ــ َאَرَכ ــא  َ ٍ َכ ــ َ ُ ــ آِل  َ َ ٍ َو ــ َ ُ ــ  َ َ ــאِرْك  َ
 “Allahım! Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine rahmet et, onların şeref ve kıy-

metlerini yükselt. İbrâhim’e ve İbrâhim’in ailesine rahmet edip şeref ve kıymetlerini yüksettiğin 
gibi. Kuşkusuz övgüye lâyık olan Sensin, şanı yüce, iyiliği bol olan Sensin.” “Allahım! Muham-
med’e ve Muhammed’in ailesine feyiz ve bereket ver. İbrâhim’e ve İbrâhim’in ailesine feyiz ve 
bereket verdiğin gibi. Kuşkusuz övgüye lâyık olan Sensin, şanı yüce olan Sensin.”

235 “Allâhümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîren ve lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, f ’ağfirlî 
mağfireten min indik, ve’rhamnî inneke ente’l-gafûru’r-rahîm”:“Allahım! Doğrusu kendime 
çok zulmettim (başıma iş açtım). Günahları senden başka kimse affedemez. Beni katındaki 
mağfiretinle bağışla. Bana merhamet eyle. Muhakkek sen çok bağışlayan ve esirgeyensin” (İbn 
Mâce, “Du‘a”, 2).

236 Muhît, II,42.
237 ez-Zeyla‘î, I, 193; bk. Kâsânî, I, 160.
238 İmam Muhammed (ö.189/804) Ebû Hanîfe’nin öğrencisi, Hanefî mezhebinin imamla-

rından biri.
239 İbn Nüceym, II, 102; el-Fetâvâ el-Hindiyye, I, 126; Halebî, Gunyetü’l-Mütemellî, s.230; 

İbn Âbidîn, I, 459.
240 Kâdîhân, I, 122-123.
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ve gayrı nâfile namâzlarun ortası, âhiri gibidür. Anun içün iki rek‘atda Ta-
hiyyât okudukdan sonra tasliye  gerek, kalksa Sübhâneke ve e‘ûzü okumak 
gerek. Zîrâ iki namâza başlamak olur. Hattâ dört rek‘at nâfileye niyyet itse 
iki rek‘at kılmak lâzım olur. Üçünciye başlamayınca ikisi dahi lâzım olmaz. 
Dürer ’de241 zikr olınmışdur.

[Namâzın Müstehabları]

Urudururken [:kıyamda iken] secde yerine bakmak ve dahi rükû‘da aya-
ğun üstine bakmak ve dahi secdede burnına bakmak ve dahi otururken iki 
dizi arasına bakmak ve selâm virdüğinde omuzlarına bakmak ve kâdir oldu-
ğınca esnemeyi men‘ itmek ve dahi [43a] tekbîr vaktinde ellerini yeninden 
çıkarmak ve dahi güci yetdükce öksürmeği men‘ itmek. Ve dahi ikâmetde 
ِة242 َ ــ ــ ا َ َ ــ  َ  denicek yerinden kalkmak. Bu cümlesi müstehabdur.

[Namâzın Edebleri (Âdâbı)]

Ve dahi namâzun edeb leridür:243 1.Tekbîr-i iftitâhda ellerin içi kıbleye kar-
şu yönelmek. 2. Ve parmakları yumuk olmayup hâli üzre denli olmak.244 3. Ve 
başını ve bedenini oynatmamak. 4. Ve bir sûreyi bütün okumak. 5. Ve secdede 
parmakları dağık açılı olmak 6. Ve kalbi namâz içün hâzır olmak. 7. Ve vakt-i 
selâmda yüzinün beyâzı görince sağına ve soluna döndürmek. 8. Ve selâmdan 
sonra yüzini silmek. 9. Ve namâzdan fâriğ oldukdan sonra âyete’l-kürsî okumak.245 
10-12.Ve otuz üç kerre ِ אَن ا َ ْ ُ  ve otuz üç kerre ِ ِ  ُ ْ َ ْ ُ ve otuz üç kerre ا َ ُ أَْכ  ا
demek. 13. Ve Resûl-i Ekrem’e sallallâhu ‘aleyhi ve selleme salavât getürmek. 

241 Dürer, I, 116-117.
242 “Hayye ‘ala’s-salâh”: Haydin namaza.
243 Edeb (çoğ. Âdâb): Fıkıh terimi olarak edep, Hz. Peygamber’in devamlı değil de ara sıra 

yaptığı işler, davranışlar karşılığında ve genellikle çoğul olarak (âdâb ) kullanılır. Hüküm 
bakımından gayri müekked sünnet gibi olup bunu yapan kimse sevap kazanır, yapmayan-
sa günaha girmez ve kınanmaz. Âdâb çerçevesinde mütalaa edilen davranışlar, farz ve vâ-
cibe bir ilâve olduğu için nâfile, Allah ve Resûlü tarafından teşvik edildiği için müstehap, 
karşılığında sevap vaad edildiği için mendup, dinî bir mecburiyet olmaksızın yapıldığı için 
tatavvu, yapılması yapılmamasından daha iyi olduğu veya yapanın ahlâkî kemalini arttır-
dığı için de fazilet diye adlandırılmıştır. (A. Bayındır, “Âdâb”, DİA, yıl:1988,C.1,s.334).

244 Denli: Gibi, kadar.
245 Âyete’l-kürsî (el-Bakara 2/255):

ــ  ِ ــא  َ אَواِت َو َ ــ ــ ا ِ ــא  َ  ُ ــ ٌم  ْ ــ َ  َ ٌ َو َ ــ ِ ُه  ُ ــ ُ ْ َ  َ ُم  ــ َ ْ ــ ا َ ْ َ ا ــ ُ َ ِإ  ــ َ َ ِإ  ُ ِ ﴿ا ــ ِ ِ ا ــ َ ْ ِ ا ِ ا ــ ْ ِ
ــא  َ ِ ِ ِإ  ــ ِ ْ ِ  ْ ــ ِّ ٍء  ْ ــ َ ِ َن  ُــ ِ ُ  َ ْ َو ــ ُ َ ْ َ ــא  َ ْ َو ــ ِ

ِ ْ َ أَ ــ ْ َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ َ  
ِ ــ ِ ْذ ِ ِ ُه ِإ  َ ــ ْ ِ  ُ َ ــ ْ َ ي  ِ ــ ــ َذا ا َ َْرِض  ا

﴾ ُ ــ
ِ َ ْ ــ ا ِ َ ْ ا َ ُ ــא َو َ ُ ُ ْ ِ وُدُه  ُ ــ َ  َ َْرَض َو אَواِت َوا َ ــ ُ ا ــ ِ ْ َ ُכ ــ

ِ ــאء َو َ
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14. Ve َ ــ ُ ِإ   َ َــ ِإ  َ  ِ ــ ْ ِ ْ א ِ ــאً  َ ِ َ  ِ ــ ْ ِ ْ ا ْا  ُــ َوأُْو  ُ َِכــ َ َ ْ َوا  َ ــ ُ ِإ   َ َــ ِإ  َ  ُ ــ أَ  ُ ا  َ ِ ــ َ ﴿ 
َم﴾246 ــ ْ ِ ا  ِ ا  َ ــ ِ  َ ــ ِّ ا ِإن   (١٨)  ُ ــ ِכ َ ْ ا  ُ ــ ِ َ ْ okumak. 15. Ve dahi [43b] ا
ل ِ ــ ُ ــאء َو َ َ ــ  َ ــ  ِ ُ ــאء َو َ َ ــ  ِ ــَכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ــ َ ــאء َو َ َ ــ  َ ــَכ  ْ ُ ْ ــ ا ِ ْ ُ ــِכ  ْ ُ ْ ــَכ ا ِ א َ ــ  ُ ِ ا ــ ُ ﴿ 
ِ ــ ْ ــ ا ِ ــאَر  َ ُ ا ــ ِ ُ ــאِر َو َ ْ ــ ا ِ  َ ــ ْ ُ ا ــ ِ ُ  (٢٦) ٌ ــ

ِ َ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ َ ُכ ــ َ َ ــَכ  ُ ِإ ــ ْ َ ْ َك ا ِ ــ َ ِ ــאء  َ َ ــ  َ  
ــאٍب﴾247 َ ِ  ِ ــ ْ َ ِ ــאء  َ َ ــ  َ ُزُق  ْ ــ َ ِّ َو ــ َ ْ َ ا ــ

ِ  َ ــ َ َ ُج ا ِ ــ ْ ُ ِ َو ــ ِّ َ ْ َ ا ــ
ِ ــ  َ ْ ُج ا ِ ــ ْ ُ  bunı َو

okumak. Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

[Sehiv Secdesi]

Ma‘lûm ola ki bir kimse namâzun şartlarından birini terk itse, ol kişi 
namâza durmak sahîh olmaz; gerek kasden, gerek unudup sehven dahi iderse. 
Ve namâzun rükünlerinden birisini terk eylese namâz içinde olup yine namâz 
içinde kazâsı mümkin olursa anı kazâ ide; Kur’ân okumayı ve secdeyi terk gibi. 
Eğer namâzun içinde kazâsı mümkin olmayanlardan ise namâzı fâsid olur. Ve 
dahi bir kimse [44a] namâzın vâciblerinden birini terk itmiş olsa unudup sehv 
ile itmiş ise secde-i sehv  itmek vâcib olur, itdükde namâzı tamâm olur.248 Eğer 
kasden terk itmiş ise bir şey lâzım olmaz, namâzı noksân üzre olur, sehvî secde 
bile iderse ol noksân andan gitmez, ol kimse namâz içinde harâm iş itmekle 
nefsinde âsim [:günahkâr] olur. Ve dahi bir kimse namâzun sünnetlerinden 
birini terk itmiş olsa, gerek sehven ve gerek kasden; ol kişiye bir şey vâcib ol-
maz. Lâkin isâ’et [:kötü iş] itmiş olur. Ve dahi bir kimse namâzun müstehab ve 
âdâb larından birini terk itmek ile üzerine bir şey vâcib olmaz, lâkin terkinden 
‘ameli efdaldür; ‘amel idenlere ecr ve sevâb vardur.

[Namâzın Müfsidleri]

Namâzun müfsidleri çokdur. Ammâ aslı beş şeydür:

Evvelkisi: Namâz içinde olan kimse kendi işidecekleyin [:kadar] dünyâ 
kelâmını söylemekdür. [44b] Az olsun çok olsun, kasıdla olsun sehvle olsun, 
uyanıkla olsun uyurken olsun, namâzda dünyâ kelâmı câ’iz olmayup harâm ol-
duğını bilsün gerek bilmesün namâzını bozar. Pes imdi namâz içinde âh ve vâh, 

246 “Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh 
yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrâr etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet 
sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah nezdinde hak din İslâm’dır” (Âl-i İmrân 3/18-19).

247 “(Resûlüm!) De k: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü di-
lediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. 
Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi 
çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin” (Âl-i İmrân 3/26-27).

248 Sehiv secdesini gerektiren sebepler için bk. [Makâlât vr.55a-b].
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üf ve tüf ve âh ve ûh ve îh dimek ve inlemek ve kasd-ile insâna selâm virmek ve 
almak, kasd-ile olsun sehven olsun. Ammâ âhir-i Tahiyyât sanup sehv-ile selâm 
virmek, bu bozmaz; sehvî secde ider, namâzı tamâm olur. Veyâ uhhu uhhu de-
yüp zarûretsiz boğazını ayırtlamak [:temizlemek] ve acıdan ve sızıdan ötüri âvâ-
zı işidecekleyin katı katı [:sesli sesli] ağlamak veyâhûd bir eyü haber virene “el-
hamdülillâh” dimek ve yaramaz haber virene “innâ lillâh” dimek veyâ “lâ havle 
ve lâ kuvvete” dimek ve dahi ‘aceb haber virene “sübhânallâh” veyâhûd “lâ ilâhe 
illallâh” veyâ “Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin” [45a] deyü cevâb virmek; 
bunlar namâzı bozar. Ammâ kendinün namâzda olduğını i‘lâmen [:bildirmek 
için] dise bozmaz. Ve dahi kendi imâmınun gayrıya Kur’ânî [bir âyet] deyü [o 
âyetle cevap] virmek bozar, kendi imâmına diyü virse bozmaz.249 Ve dahi nâsun 
kelâmına ve sözüne müşâbih olan du‘â itmek veyâ dünyâ hâcetini istemek, “Yâ 
Rabbi bana bir hâtûn vir” veyâ “deynimden beni halâs it” veyâ “bir eyü evlâd vir” 
veyâ “dünyâ devleti ve ‘izzeti vir” dimek, bu cümlesi bozar.

İkincisi: Namâzda gülmekdür. Bâliğden olsun sabîden olsun, uyanık ol-
sun uyurken olsun, erden olsun ‘avratdan olsun bozar. Gülmek deyü savtını 
[:sesini] işitecek kadar gülmekdür. Savtını işitmese tebessüm dirler; namâzı 
bozmaz, lâkin mekrûhdur. Ammâ savt hâsıl olup gayrısı işitecek kadar gülse 
ana kahkaha dirler; namâzı [46b] ve hem âbdesti bozar. Yukaruda zikr olundı.

Üçüncisi: Namâz içinde ‘amel-i kesîr  itmekdür, ya‘nî namâz içinde çok iş 
itmekdür; kasd-ile olsun, sehv-ile olsun, unutmak ile olsun. Çok iş deyü ba‘zı-
lar katında, “anı gören kimse namâzda değil sansa”, ana dirler. Ba‘zılar iki eliyle 
işlerse çokdur, bir eliyle olursa azdur, dirler. Yâhûd kendi gözine çok gözükse 
ana çok dirler, az gözükse ana az dirler. İmdi az iş namâzı bozmaz. Pes imdi 
namâz içinde yemek yimek yâ su içmek yâ sakız çiğnemek yâ dişi arasında 
bir nesne kalsa çıkarup yutsa nohûddan ziyâde olursa namâzı bozar. Ve dahi 
başını yâ sakalını taramak yâ bir yerini birbiri ardınca üç kerre elin kaldurup 
kaşımak, bir def‘ada üç adım yer yürümek yâ bir safdan bir safa bir kerrede 

249 Birisine cevap vermek maksadıyla bir âyet okumak namazı bozar (A. H. Akseki, a.g.e., 
s.158). Mesela namaz kılan kimse kitap gibi bir şey arayana Kur’ân’dan “Ya Yahya hu-
zi’l-kitâb: Yahya kitabı al” âyetini dese, namazı bozulur. (Ni‘met-i İslâm, II, 145). Yine 
namaz kılan kimse kendi imamından başka bir kimsenin okuduğu Kur’ân’daki yanlışlığı 
düzetlse, kaldığı yeri açsa (feth) namazı bozulur. Fakat kendi imamının yanlışını düzeltse, 
kaldığı yerin önünü açsa (feth) namazı bozulmaz. (Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 215). İmam, 
namaz câ’iz olacak mikdarı okuduktan sonra altındaki âyet hâtırına gelmeyip cemâat 
feth etsin diye durup bakması ve böyle bir durumda cemâtin de feth etmesi mekruhtur.
(bk. Kırâatde mekruhlar bahsi, vr. 54a).
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hiç [47a] durmayup yürümek yâ uçkurunı bağlamak yâ libâsını geymek yâ üç 
kehleyi birbiri ardınca öldürmek veyâ bir çanakdan yağ alup sürünmek veyâ 
mushafın yüzünden okumak yâ mihrâbdaki yazıyı okumak yâ üç kerre kılını 
koparmak, bir eliyle insâna urmak [:vurmak] bir kerre yâ kamçıyla urmak bir 
kerre yâ sarık sarınmak yâ bir ma‘sûma [:çocuğa] meme virmek süd gelin-
ce yâhûd üç kerre sorınca [:emince] durmak yâ mü’ezzine icâbet itmek; bu 
mezkûrâtun cümlesi ‘amel-i kesîrdür, namâzı bozar.

Dördüncisi: Namâzun farzlarından ‘özrsüz birini terk itmekdür; ol farzlar 
şart olsun, gerek rükün olsun namâzı bozar. İmdi namâza duran kişi ‘avret 
yerinden dört bölükden bir bölüği açık olmak yâ açılmak namâzı bozar; eğer 
bir rükün edâ idecek kadar açık durursa. Ve dahi ma‘nâ mütegayyir olacakla-
yın [:mana değişecek kadar] [47b] Kur’ân’ı yanlış okumak yâ ‘özrsüz kıbleden 
göğsini çevirmek. [Ancak] ‘özrle olursa câ’izdür, bozılmaz. Yâhûd bayılup ussı 
[:aklı] gitmek ve dahi ‘aklı gidüp mecnûn olmak yâhûd namâz içinde olan 
hâtûn hayz görmek yâ sabâh namâzını kılarken güneş çıkmak yâ bir ‘avrat ile 
berâber durup cemâ‘at oldukları hâlde namâz kılmak. Eğer imâm ‘avratun 
imâmetine niyyet itdiyse, itmese hemân ‘avratun namâzı bozılur.250 Yâhûd sec-
dede iki ayağını bir yerden kaldırmak; bu mezkûrâtun cümlesi namâzı bozar. 

Beşincisi: Namâz kılan kişi kasd-ile âbdestini bozmakdur. Ammâ hatâ’en yâ 
sehven bozılsa, namâzı bozılmaz. Hemân ol hînde namâzını bozılduğı yerde ko-
yup ve namâzı bozacak bir iş itmeyüp varup âbdest alup gelüp namâzını koyduğı 
yerden kılup binâ ider, namâzı tamâm olur. Ammâ namâz içinde kasd-ile yillense 
[48a] yâhûd işese yâhûd bir yerinde yarası olup kasden sıkup cerâhet çıkarup 
âbdestini kendi bozsa; bu zikr olınan şeylerün cümlesi namâzı bozar, binâ  itmek 
câ’iz olmaz, âbdest alup ibtidâsından kılar. Buna istînâf  dirler, binâ dimezler.

[Namâzın Mekrûhları]

Fî mekrûhâti’s-salât: Namâzun mekrûh ları katı [:pek] çokdur. Mekrûh oldur 
ki sünnete muhâlif ola, anı kasden ‘özrsüz işleyenler ‘itâba251 müstahak252 olurlar.

İmdi musallî [:namâz kılan] üzerine vâcibdür ki namâzun farzlarını ve 
vâciblerini ve sünnetlerini ve müstehablarını ve mendûblarını bi-tamâmihâ 
kemâliyle edâ idüp namâzı kâmil olup noksân üzre olmaya. Zîrâ yevm-i kıyâ-

250 İbn Nüceym, I, 375-376; eş-Şelebî (ö.947/1540), Hâşiyetü Tebyîni’l-Hakâik, I, 137; İbn 
Âbidîn, I, 575.

251 ‘İtâb: Azarlama, paylama.
252 Müstahik: Bir şeyi hak eden.
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metde Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem kılduğı namâz gibi 
namâz isterler. Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân’da buyurıldı: ــא َ وُه َو ُ ــ ُ َ ُل  ــ ُ ُ ا ــ َאُכ ــא آ َ  ﴿َو
ا﴾253 ــ ُ َ א َ  ُ ــ ْ َ  ْ אُכــ َ َ  Ya‘nî Resûlullâh [48b] ‘aleyhi’s-selâm getürdüğini tutup ve 
nehy itdüği şeyleri itmemek cemî‘ ahvâlümüzde ve ef‘âlümüzde mütâba‘at  lâ-
zımdur. ﴾ ِــ ُ ِ א َ  َ َن ا ــ ِ ُ  ْ ــ ُ ْ ِإن ُכ ــ ُ ﴿ âyet-i şerîfesi254 mütâba‘at-i Resûlullâh255 
sallallâhu ‘aleyhi ve sellem hazretine lâzım olduğına burhân-ı kâtı‘dur.256 Pes 
imdi bil ve âgâh257 ol ki namâzda on üç mekânda olan üç yüz otuz mekrûh 
vardur. Ammâ farz içinde olan mekrûh, nâfilede olan mekrûhdan eşeddür; 
gâyet hazer gerekdür.

[Libâsta Mekrûhlar]

On üç mekânda birisi libâsda olan mekrûhdur ki kırk beş mekrûhdur.

1-3. Kırmızı ve sarı libâsla, harîr sevb [:ipek elbise] ile kılmak kerâhet-i 
tahrîmiyye  ile mekrûhdur.

4. Ve dahi şol sevb ki üzerinde hayvân sûreti ola. Çiçek ve yaprak sûreti 
zarar virmez.

5-6. Arışı penbe ve argacı258 harîr olsa ricâle mekrûhdur. Ve dahi şol [elbi-
se] rakīk/ince olup ‘avret [49a] yiri görünmek mümkin ola, mekrûhdur. Gö-
rünürse namâzı fâsid olur.

7. Hâtûnlara dahi vâcibdür ki [içi görünen] sevb-i galîz259 [:kalın elbise] ile 
namâza durmaya; harâm yerlerinden bir mevzi‘ini görmek mümkin olmaya; 
yanında kimse olsun, gerek olmasun. Bedeninde bir şeyi görinürse namâzı 
fâsid olur. 

8. Ve dahi bir kimseden hakkı olmaduğı sevbi hilâf-ı şer‘ alup gasb itdüği 
sevb ile kılmak.

9. Uğrulık [:hırsızlık] sevb ile kılmak.

253 “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının” (el-Haşr 59/7).
254 (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz” (Âl-i İmrân 3/31).
255 Mütâba‘at: Kur’an ve Sünnet’e uyup hükümleriyle amel etme.
256 Burhân: Doğruluğunda şüphe bulunmayan ve zaruri bilgi getiren kesin delil.
257 Âgâh: Bilgili, haberdar.
258 Argaç: Dokumacılıkta enine atılan iplik, atkı. Arış: Dokumacılıkta boydan atılan iplik, 

çözgü.
259 Sevb: Elbise. Galîz: Kalın. Kaba. Vücudun rengini gösteren ince ve şeffâf elbise ile namaz 

kılınmaz. Ancak bedene yapışık olarak vücut hatlarını gösteren dar elbise ile namaz kıl-
mak mekruh olmakla birlikte câizdir. (bk. Serahsî, Mebsût, I, 33-34; İbrahim Halebî (ö. 
956/1549), Gunyetü’l-Mütemellî, s.12).
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10. Emânet konmuş sevb ile.

11. Ve yahûdînün geydüği sevb ile kılmak.

12. Mecûsî ve sâ’ir kefere geydüği sevb ile kılmak.260

13 Ve dahi ricâle harâm olan harîr ile kılmak. 

14 Ve cedîd/yeni pâk sevbi hâzır iken geymeyüp eski yırtık ve delük sevb 
ile kılmak.

15. Ve yanında kendüyi setr iden sevb var iken ancak ‘avret yerini örtüp 
sâ’ir bedeni ‘üryân kılmak.

16. Ve yanında külâh [:başlık, bere] var iken sarıksız 

17-19 yâhûd [49b] sarığı dururken geymeyüp külâh yâ kellepûş [:başlık, 
takke] ile kılmak.

20. Yanında iki kat sevb var iken geymeyüp ancak bir sevb ile kılmak.

21. Ve yanında kaftân var iken geymeyüp peştamâl sarınup kılmak.

22. Ve dahi harîr kavuk ile kılmak.

23. Ve altun ile dikilmiş sevb ile kılmak.

24. Ve dahi altun le muhallâ/mücellâ silâh ile kılmak.

25. Ve Rûm sevbi  var iken Râfızî  sevbi ile kılmak.

26. Ve başı üstinde sevb var iken kılmak.

27-28. Yenlerini geymeyüp yâhûd bir yeni geyüp birini geymeyüp kılmak.

29. Ve dahi etekleri belinde kılmak.

30-31. Haccâm sevbiyle, serhôş sevbiyle ve târikü’s-salât sevbiyle ve yüzini 
‘avratlar gibi örtüp kılmak.

32-40. Kassâb sevbiyle ve tıfl ve sabî sevbiyle, fillere hizmet iden kimse sev-
biyle ve dahi hizmetkâr câriyesinün sevbiyle, sahrâlarda koyun ve sığır güdici 
çobânlarun sevbiyle.

41-43. Kendisini necâsetden hıfza kâdir olmayan a‘mâlarun sevbiyle, [50a] 
mecnûnlarun sevbiyle.

44-45. Bu cümle zikr olınan şeyler ile namâz kılmak mekrûhdur.

260 Ehl-i küfrün elbisesiyle -necasetten temiz olmak şartıyla- namaz kılmakda bir beis yoktur. 
Mecûsînin pantolunuyla/şalvarıyla yıkanmadıkça namaz kılınmaz. (Ali Suğdî, en-Nutef 
fi’l-Fetâvâ, I, 61). Ehl-i küfür iki kısımdır. Bir kısmı yahudi, hıristiyan gibi kitap ehli 
olanlar, diğeri kitap ehli olmayanlar.  Putperestler, güneşe ve yıldızlara tapanlar, Allah’ın 
varlığını kabul etmeyenler (ateistler) gibi.
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[Namâz Kılmanın Mekrûh Olduğu Vakitler]

Namâz mekrûh olınan vakitler on yedidür:

1. Subh-ı sâdık  çıkdukdan sonra kazâ ile sabâhun sünnetinden gayrı nâfile 
kılmak mekrûhdur.

2. Ve sabâh namâzını kıldukdan sonra gün tulû‘261 idüp cilâlanınca [:ay-
dınlanıncaya dek] nâfile kılmak mekrûhdur; kazâ namâzı değil.

3. Ve dahi nısf-ı nehârda ve gurûbda ol günün ikindisinden gayrı namâz 
kılmak. 

4. Ve ikindinün farzını kıldukdan sonra nâfile kılmak mekrûhdur, kazâ 
değil.

5. Ve dahi gün mütegayyir olup sararmağa varınca ikindi namâzını te’hîr 
itmek.

6. Ve dahi gurûbdan sonra akşamı kılmazdan evvel nâfile kılmak.

7-9. Ve hatîb hutbede iken ve minbere çıkarken ve mü’ezzin ezân okurken.

10. Bayram  namâzını kılmazdan evvel.

11-12. Ve bayram hutbeleri okurken.

13. Ve hâl-ı sekrde.

14. Ve meyyit namâzından evvel.

15-17. Ve imâm mihrâbda farza durdukdan sonra ve cemâ‘at [50b] farzda 
iken saflar arasında kılmak mekrûhdur; meğer sabâh namâzınun sünneti taş-
rada bir hâlî mekânda kılup ba‘dehû imâma uymak gerekdür.

[Namâz Kılmanın Mekrûh Olduğu Yerler]

Namâz kılmak on beş mekânda mekrûhdur:

1. Bir kimse elinde hakkı değil iken gasben zor ile alınan yer üzerinde 
namâz kılmak mekrûhdur.

2. Ve dahi da‘vâlı yer üzerinde. 

3. Ve izinsiz kimsenün mülkünde.

4. Ve dahi şol mescid ki içinde bir hatâ vukū‘undan havf olına.

5. Ve mescidün sathında ya‘nî üstinde.

6. Ve evin üstinde.

261 Tulû‘: doğmak (güneş, fecir gibi).
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7. Ve Beyt-i Mükerreme’nün sathında.

8. Ve şol evin üstünde ki altında necâset ve fışkı ola.

9. Ve dahi deve ve sığır ve koyun ve at olan mekânda.

10. Ve dahi hamâmda ve mukâbelesinde put olan yerde.

11. Makbereler üzerinde.

12. Ve tarîk-i ‘âmmede ve yollar ortasında.

13. Ve dahi puthânede.

14-15. Ve kenîsede ve mukâbelesinde zî-rûh sûret olan [51a]yerde.

16. Ve dahi önünde âteş olan yerde, ammâ mûm ve kandîl olsa zarar virmez.

17. Ve dahi önünde sütre olmayan sahrâda.

18. Süpüründülük olan mekânda.

19. Ve selh-[h]ânede [mezbaha].

20. Ve düdük ve sâ’ir âlât-ı sâz olan hânede.

21. Ve şatranç oynanur yerde.

22. Ve râyiha-i kerîhe olan yerde.

23. Ve dîvârında hayvân sûreti yazılmış olan hânede.

24. Ve secde görinmeyüp mûmsuz karanlık evde, eğer farz namâzlar kılarsa.

25. Câmi‘e cemâ‘ate varmağa ‘özr-i şer‘i yok iken varmayup münferiden 
evinde kılmak mekrûhdur; meğer yağmur ve karanlık ve havf-i ‘adüv [:düş-
man korkusu] ola, kerâheti giderür.

26. Ve dahi imâm yalınız mekân-ı ‘âlîde olup cümle cemâ‘at aşağada ol-
mak. Ammâ cemâ‘atden ba‘zısı imâmla mekân-ı ‘âlîde olursa mekrûh olmaz.

27. Ve dahi imâm cemâ‘atden bir arşın262 mikdârı yâ bir âdemün boyı 
mikdârı yüksek yâ alçak durmak.

28. Ve dahi imâm mihrâb içinde [51b] olmak mekrûhdur. Meğer imâmun 
ayakları mescidde ve secde itdükde başı mihrâbda ola.

29. Ve önündeki safda yer var iken ardındaki safda durmak.

30. Cemâ‘at ile farz kılduğı mekândan ayrılmayup sünneti dahi ol mekân-
da kılmak.

262 Arşın: Bir mimar arşını yaklaşık 76 santimetre.
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31. Ve dahi bir vakit farz namâzı cemâ‘at ile kıldukdan sonra tekrâren ol 
mekânda cemâ‘at olup bir dahi kılmak.

32-33. Vakt-i vâhidde ve bir mescidde yâhûd bir evde ve dahi iki mekânda 
iki cemâ‘at olup birinün savtı ile imâma teşvîş263 veren mekânda.

34. Ve dahi meyhânede ve şürb-i hamr olan mekânda.

35. Ve insânun yüzine karşı kılmak. 

36. Ve gıybet olan yerde.

37. Ve dahi zî-rûh sûreti olan döşenmiş seccâde ve bisât264 üzerinde.

38. Ve tasvîr üzerine secde itmek.

39. Ve dahi başı üstünde yâ önüne yâ ardına gelür dîvârda ve gayrı put zî-
rûh sûreti olan yerde.

40. Ve gusl [52a] mekânında. Bu zikr olınan yerlerin cümlesinde kılmak 
mekrûhdur.

[İftitâh Tekbiri’ndeki Mekrûhları]

Tekbîr-i tahrîmede olan mekrûh ve ifsâd on dokuzdur:

1. Tekbîr itdiği vakitde ayak parmaklarını kıbleye yöneltmemek.

2. Ve dört parmak mikdarı ayakları ayrık olmamak.

3. Ve ayağınun birini âhar ayağı üzerine komak.

4-5. Ve bir ayağını ilerü ve birini girü komak.

6. Ve elleri yenlerinden çıkarmamak.

7. Ve dahi imâm oldukda tekbîri cehirle itmemek.

8. Ve dahi ellerin kaldırmamak.

9. Ve ellerin kulaklarından yüksek itmemek.

10. Ve ellerini omuzlarına kaldırmak, hâtûnlar değil.

11. Ve parmaklarını pek açmak.

12. Ve parmaklarını yummak.

13. Ve avuçlarınun ayaları kıbleye karşı olmamak.

14. Ve dahi ifsâd idenler: Tekbîr-i iftitâhı idüp kendisi işitmese namâz fâsid 
olur; imâm olsun, münferid olsun, cemâ‘at olsun. Kavl-i esahh budur.

263 Teşvîş: Karıştırma, Karma karışık etme, Kargaşalık.
264 Bisât: Sergi, yaygı.
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15. Ve dahi bir kimse imâma uyup tekbîr-i iftitâhda “Allâh” deyüp imâm 
“Allâh” dimezden [52b] mukaddem ol kimse “Allâh” dimekden ferâgat itmiş 
olsa [:imâmdan önce Allah demeyi bitirmiş olsa] ol kişi namâza şürû‘ itmiş265 
olmaz, ol kimsenün “ekber” kavli imâmun “ekber” demesinden sonra vâki‘ 
olursa da.

16. Ammâ ol kimse imâm ile berâber yâhûd sonra “Allâh” deyüp imâm 
“ekber” dimezden evvel ol kimse “ekber” sözini dimiş olsa, kavl-i esahh budur 
ki yine [namâza] şürû‘ı câ’iz olmaz. Zîrâ muktedînün266 imâma [uyması ve 
namâza] şürû‘ı “Allâhu Ekber” cümlesiyle olur; yohsa yalınız “Allâh” yâhûd 
“ekber” mukârenetiyle olmaz. İmdi imâma uyan kişi “Allâhu Ekber” kavlini 
imâm fâriğ oldukdan sonra itmek [:söylemek] eyüdür, ihtimâm lâzımdur.267 
Ve dahi bir kimse ‘acele idüp imâma yetişmek içün tekbîr-i tahrîmi rükû‘a 
eğilirken dise ol namâz fâsid olur. Hîn-i tekbîrde kıyâm farzdur, kıyâma kâdir 
olana.

17. Ve dahi “Allâh” kelimesinün hemzesini medd itmek ya‘nî uzatmak. 

18. [53a] Ve “ekber” kelimesinün hemzesini medd itmek.

19. Ve dahi “ekber” kelimesinün bâsına elif idhâl idüp “bâr” demek; seh-
ven dahi olursa.

Bu cümlesi namâzı fâsid ider. Eğer kasden dirse kâfir olur.268 
כ“ א  ذ אذ   ”ا

[Kıyâmdaki Mekrûhlar]

Kıyâmda olan mekrûhlar on sekizdir:

1. Kıyâmda secde idecek yere bakmaklığı terk itmek.

2. Ve dahi kıyâm tamâm olunca[ya dek] ayaklarını dört parmak mikdârı 
açık tutmamak.

3. Ve dahi ellerin göbek üstüne veyâ üst yanına komak.

4. Ve dahi sol elini sağ elinün üstüne komak.

265 Şürû‘: Başlamak.
266 Muktedî: Namazda imama uyan kişi.
267 İki hususa dikkat edilmelidir: 1. Cemaat iftitah tekbirini imamın tekbirinden sonra getir-

melidir. İmamdan önce tekbir getiren kimse, imamın tekbirinden sonra tekrar tekbir ge-
tirmezse imama uymuş sayılmaz. 2. Niyet, iftitah tekbirinden önce yapılmalıdır. (Yıldız, 
Kemal, Fıkhın Aydınlığında İbadet ve Hayat,s.185).

268 el-‘Iyâz billâh min zâlike (Bundan Allah’a sığınırız).
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5. Ve dahi sağına ve soluna salınmak.

6. Ve dahi gözüyle sağına ve soluna iltifât itmek.

7. Ve gâh gâh bir ayağı üzerine rahatlanmak.

8. Ve dahi ökçesi üzre ‘özrsüz durmak.

9. Ve dahi ayaklarını birbirinün üzerine komak.

10. Ve dahi ellerini kuşağa sokmak.

11.Ve [ellerini] burnına komak.

12. Ve ellerini ardına komak.

13-14. Ve dahi farz namâzlarda [53b] dîvâra yâ bir direğe dayanmak.

15-16. Ve dahi ‘özrsüz üç adım yürümek, her bir rükünde bir adım yü-
rürse.

17. Ve üç adımdan az yürümek. Vallâhu Te‘âlâ a‘lem.

[Kırâattaki Mekrûhlar]

Kırâ’atde mekrûh olan on beş şeylerdür ki zikr olunur:

1. Mushaf  ’ı aşağasından yukaruya okumak ya‘nî evvel sûre-i İhlâs, ba‘dehû 
sûre-i Tebbet okumak.

2. Ve okurken ‘acele ve sür‘at ile okumak, terâvîhde değil.

3. Ve imâm kırâ’ati uzadup çok okumak.

4. Ve dahi kasden bir sûre atlayup okumak.

5. Ve okuduğı âyetleri saymak farzlarda.

6. Ve dahi farzlarda sûre ta‘yîn etmek.

7. Ve bir rek‘atda iki sûreyi bir yerden okuyup arasından bir sûre terk it-
mek.

8. Ve dahi ferah ve hüznden ötüri âyeti tekrâr itmek, nâfile değil.

9. Ve gündüzün kılduğı nâfile namâzlarda cehr ile okumak.

10. Ve dahi Fâtiha’dan gayrı okuduğı âyetler üçden az olmak.

11. Ve dahi imâm [54a] namâz câ’iz olacak mikdârı okudukdan sonra altın-
daki âyet hâtırına gelmeyüp cemâ‘at feth itsün deyü durup bakmak. 

12. Ve dahi farzlarda bir sûre tekrâr okumak bir rek‘atda.

13. Ve Sübhâneke okumayı terk etmek.
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14. Ve e‘ûzü ve besmele ve âmîn dimemek ve bunları cehr-ile dimek.

15. Ve okurken nağmeler idüp kasden mûsikī icrâ itmek tertîl269 terk
olınca.

16. Ve dahi ikinci rek‘atda evvelki rek‘atde okuduğından üç âyet mikdarı 
artık [:fazla] okumak. 

17.Ve imâm öğle ve ikindi namâzlarında secde âyeti okumak; meğer âhir 
âyet ola, İkrâ’ gibi. Ve kırâ’ati rükû‘da bitürmek. Vallâhu Te‘âlâ a‘lem.

[Rükû‘da Mekrûhlar]

Rükû‘da mekrûh olan şeyler on dörtdür:

1. Tekbîri tekrâr dimek.

2. Ve elleri dizinün üstüne yâ altına komak.

3. Ve parmakları açmak ve başını yukaruya yâ aşağaya eğmek. 

4.Ve arkasını göğsiyle berâber itmemek.

5. Ve tesbîhi [54b] üçerden az itmek.

6. Ve gözlerini yummak. 

7. Ve tesbîhi kalkdukda tamâm itmek, “Semi‘allâhu limen hamideh” keli-
mesinün “sin”ine rükû‘da başlamak. 

8. Ve “rabbenâ leke’l-hamd” kelimesinün “el-Hamdu” lafzını yukaruda 
tamâm itmemek. 

9. “Allâhu Ekber” kelimesinün “Allâh” lafzında olan hemzeye kavmede270 
şürû‘ itmemek [başlamamak].

10. Ve “Ekber” lafzınun “râ”sını secdede tamâm itmemek. 

11. Ve intikâl tekbîrini secdede dimek. 

12. Ve tesbîh-i rükû‘ı terk itmek. 

13. Ve ayakları üzerine bakmamak ve kavmeyi terk itmek. 

14. Ve kavmede bir tesbîh mikdârı durmamak. 

15. Ve farz namâzlarda “semi‘allâh” ve “rabbenâ leke’l-hamd” bu ikisini 
terk itmek. 

269 Tertîl: Kuran’ı okurken anlamını düşünerek, tecvit kaidelerine uyarak, yerli yerinde ve 
yavaş yavaş okumak.

270 Kavme: Rükû‘dan sonra kıyamda bir defa “Sübhâne rabbiye’l-‘azîm” diyecek kadar dur-
mak.
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16. Ve imâm tesbîhleri beşden artık dimek. 

17. Ve başını imâmdan evvel kaldırmak ve imâmdan evvel secdeye inmek. 

18. Ve libâsını azacuk ‘amel ile dizinden yukaru çekmek. Allâhu Te‘âlâ 
a‘lem.

[Secdede Mekrûhlar]

Secdede mekrûh olan şeyler yirmi beşdür, zikr olunur:

1. Tekbîri [55a] terk itmek. 

2. Ve secdede bir ayağını kaldurmak. Ve fesâdına dahi rivâyet vardur.

3. Ve ellerini dizlerinün berâberine komak ve gözlerini yummak.

4. Ve burnınun ucına bakmağı terk itmek.

5. Ve parmaklarını ziyâde ile açmak.

6. Ve hâlı üzerine komayup birbirine sıkmak.

7. Ve ellerinün parmaklarını kıbleye yöneldirmemek.

8. Başını horoz gibi tık tık yere urmak.

9. Ve tesbîhlerini terk itmek.

10. Ve farz namâzda imâm beşden artık [:fazla] tesbîh itmek.

11. Sarığınun üzerine secde itmek.

12. Eteği üzerine secde itmek.

13. Ve mekân-ı ‘âlî üzerine secde itmek.

14. Ve tesbîhleri üçden az itmek.

15 Ve tesbîhleri celsede271 itmek.

16. Ve secdede şürû‘ itmeyüp kalkdukdan sonra “Allâhu Ekber” dimek.

17. Ve “Ekber”in râ’sını celsede tamâm itmemek.

18. Tekbîr-i intikâli celsede itmek.

19. Ve celsede ayaklarınun parmakların kıbleye karşı itmemek.

20. Ve karnını uylukları [55b] üzerine bitiştirmek.

21. Ve koltuklarını yanlarına bitiştirmek.

22. Ve celse içün doğrulmamak.

23. Ve celsede tesbîh mikdârı durmamak.

271 Celse: İki secde arasında bir defa “Sübhâne rabbiye’l-‘azîm” denecek kadar oturmak.
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24. Ve secdede dilkü [:tilki] gibi düşünmek.

25. Ve kelb gibi ökçeleri üzre oturmak.

25. Ve ahlâk-ı cebâbire [:zorbalar] gibi namâzı tekebbüren kılmak. Vallâhu 
Te‘âlâ a‘lem.

[Ka‘dede Mekrûhlar]

Ka‘dede mekrûh olan şeyler on dokuzdur:

1. Ayaklarınun arkası yer üzerine komak.

2. Ve kaba etleri üzerine oturmak, ‘avratlar gibi.

3. Ve sol ilyesi [:sağrı budu] üzre oturmak.

4. Ve ‘özrsüz bağdaş kurup oturmak.

5. Ve kelb gibi öğçeleri [:ökçeleri] üzre oturmak.

6. Ve göğsine bakmak.

7. Ve selâm virmezden mukaddem yüzünün toprağını ve terini silmek.

8. Ve imâm teşehhüdden sonra cemâ‘ate sıklet [:ağırlık, sıkıntı] virecek 
mikdârı du‘â-i kesîr okumak.

9. Ve bir dîvâre yâ bir direğe dayanup oturmak. [56a]

10. Bir cânibine selâm virüp bir cânibine virmemek.

11. Ve selâm virdükde omuzlarına bakmamak.

12. Ve ellerini uylukları üzerine komamak.

13-14. Ve parmaklarını birbirine pek bitişdürmek yâhûd yummak.

15. Ve başı ziyâde aşağa tutmak.

16. Ve ayaklarınun ve ellerinün parmaklarını kıbleye karşı itmemek.

17. Ve ellerinün parmaklarını yayup dağıdmamak.

18-19. Ve parmaklarını dizlerinden ilerü geçürmek. Vallâhu Te‘âlâ a‘lem.
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[İmâmeti Câ’iz Olmayanlar]

İmâmeti câ’iz olmayan kimseler yedi neferdür, zikr olunur:

1. Selesü’l-bevl ya‘nî sidüğini tutmağa kâdir olmayup dâ’im akan kişi, pâk 
oluna.

2. Ve dahi ümmî olup okumağa kâdir olmayan, okumağa kâdir oluna.

3. ‘Üryân olup [:çıplak] ‘avret yeri açık olan, örtük olan kimseye.

4. Ve dahi farz kılan kimesne nâfile kılan kimseye uymak.

5. Ve dahi âhar [:başka] farz kılana. Meğer ikisi de bir vaktün farzı [56b] 
olsa cemâ‘at ile kazâ itmek câ’izdür.

6. Ve marîz olan kimesne sahîh olan kişiye îmâ ile kılıvirmek.

7. Ve dahi ‘avrat erlere imâmet itmek câ’iz değildür. Allâhu a‘lem.

[İmâmeti Mekrûh Olanlar]

İmâmeti mekrûh olan kimesneler on altı neferdür:

1. Âzâdsız kulun imâmeti.

2-3. Ve sünnet üzre âbdest almağa kâdir olmayan kimesnenün ve a‘mânun 
imâmeti.

4-6. Ve dahi erkân-ı salâtı bilmeyen ve veled-i zinâ ve Kur’ân’ı hurûfunı 
beyân idüp tertîl üzre okumağa kâdir olmayan kimesne.

7. Ve çok çok tenahnuh idüp öksürüp boğazını ayırtlayan [:temizleyen] 
kimesne.

8. Ve okurken harfleri tekrâr iden kimesne. Tâ tâ ve kâ kâ ve kū kū dimek 
gibi.

9. Ve dahi ünf ile burnundan söyleyen kimesnenün imâmeti.

10. Ve halk arasında ‘üryânen [:çıplak olarak] gusl iden.

11. Ve ‘avret yeri açık iken âbdest alan kimesne.

12. Ve bir haslet içün nâs [57a] andan ikrâh itmüş ola.

13,14, 15 ve 16. Bu zikr olınan kimesnelerin imâmeti ma‘a‘l-kerâhe câ’iz-
dür. Allâhu a‘lem.
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[Mâzûrlardan İmâmeti Câ’iz olanlar]

Ma‘zûrlardan imâmeti câ’iz olanlar üç neferdür:

1. Teyemmümlü kimesne âbdestli kimesneye.

2. Ve mesh iden kimesne ayaklarını yumış [:yıkamış] kimesneye.

3. Ve otururken namâz kılan kimseye urudurup kılan kimse. Bu üç nefer 
kimsenün imâmetleri câ’iz olur.

[Sehiv Secdesi ve Sebepleri]

Sehvî secde vâcib olan on şeydür. Sehvî secde ancak vâcib terk itmekle 
olur, gayrı sebeb ile olmaz. Farz terk olunsa, eğer kasden eğer sehven, ol namâz 
fâsid olur. Tekrâren kılmak lâzımdur. Sünnetlerden birini kasden terk iderse 
ol mekrûh olur. Ammâ vâciblerden birini kasden terk iderse sehvî secde vâcib 
olmaz, âsim [:günahkâr] olur. Namâz içinde harâm irtikâb itmiş olur ve ol 
namâz noksân üzre kalur. [57b] Ammâ sehven terk itmiş olursa yine ol namâz 
noksân olur. Lâkin sehvî secde itmek ile namâzı tamâm olur. Anun içün ol 
secdeye “sehvî secde ” dirler; sehven olan noksânı tamâm itdüğiçün. 

1. İmdi bir kimse Kur’ân okumadın rükû‘ itse yâ farz namâzda ikinci 
rek‘atde Tahiyyât’dan artık [:fazla] “ ٍ ــ َ ُ ــ  َ َ  ِ ّ ــ َ ــ  ُ  dimeği öteye geçse yâ ”ا
rükû‘ı iki itse yâ cehr-ile okuyacak yerde [sadece] bir âyet mikdârını katı okusa 
yâhûd imâm olan kimse cehr-ile okunacak yerde ihfâ ile okusa yâ iki rek‘atde 
oturılmasa yâ Tahiyyât okumağı unutsa; gerek cümlesini, gerek bazısını, gerek 
evvelki Tahiyyât’da ve gerek âhir ka‘dede, bu cümlede [:bunların tamamında] 
sehvî secde ider.

2. Ve dahi vitirde kunûtı terk itse yâ dört rek‘at olan farzun iki evvelki 
rek‘atinde Fâtiha ve sûreyi ma‘an [:birlikte] terk eyleyüp iki [58a] âhir [son] 
rek‘atde Fâtiha’yı ve sûreyi kazâ itse yine sehvî secde ider.

3. Ve dahi her kankı namâz olursa iki evvelki rek‘atinde Fâtiha yâ sûre terk 
eylese yâ Fâtiha’yı bir rek‘atde birbiri ardınca iki kerre okusa yâ secdeyi üç itse; 
bu sûretlerün cümlesinde sehvî secde lâzım olur, Hulâsa ’da vardur.272 Ammâ 
farzun iki âhirki [son iki] rek‘atinde yâ Fâtiha’yı tekrâr okusa yâ sûre koşsa yâ 
hemân Fâtiha’sız sûre okusa yâ iki Fâtiha bir rek‘atde okusa ammâ ikisinün 
arasında sûre okusa yâ rükû‘da yâ secdede Tahiyyât okusa; bunlar ile sehvî 
secde lâzım olmaz. Eğer Fâtiha’dan sonra “kankı sûre okusam” deyü bir mik-

272 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr. 56a.
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dâr eğlense [:dursa] yâ bir secde terk eylese yâ sûreyi Fâtiha’dan evvel okusa 
yâ sûrenün ba‘zısın yâ bir harfin Fâtiha’dan evvel [58b] okusa sehvî secde ide. 
Ammâ ol terk olınan secdeyi selâmdan evvel kazâ ide. Hulâsa ’da mezkûrdur.273

4. Bir kimse iki rek‘atdan sonra oturmadın kalksa, eğer dahi iki dizi yerde 
ise hemân otura; sehvî secde lâzım değil. Ba‘zılar dahi dizleri doğrılmasa otu-
ra, diz yerde gibidür, dirler. ‘Âlimlerün ekserîsi evvelki kavle zâhib olup kabûl 
itdiler. Dürer Gurer ’de zikr olındı.274 Sonraki kavl yeğdür [:esahhdır, iyidir]. 
Eğer dizleri yerden ayrılsa yâ dizi doğrılsa oturmaya, namâz âhirinde sehvî 
secde ide. Eğer nâfile namâzda ise doğrıldısa da elbette dönüp otura; zîrâ âhir 
gibidür. Sonra sehvî secde ide. Eğer rükû‘da yâ rükû‘dan kalkıcak Fâtiha yâ 
sûre terk itdüğin hâtırına getürse, kalkup Fâtiha ve sûre okuya ve yine rükû‘ 
ide [59a] ve namâzun âhirinde sehvî secde ide. Hulâsa ’da budur. Nevâzil ’de275 
bu kavli beyân itdükden sonra ba‘zılar katında dönüp Fâtiha yâ sûre okumaya, 
hemân sehvî secde yeter; zîrâ vâcib terk olındı. Bu dahi hasendür.

5. Eğer bir rek‘atde urudurmağı [:kıyamda/ayakta durmayı] yâ rükû‘ı yâ 
iki secdeyi terk eylese dahi namâz içinde iken yâ selâm ‘akabince hâtıra gelüp 
anarsa bir rek‘at dahi kıla. Anların kazâsı içün andan sehvî secde ide; zîrâ farzı 
terk itmekle bir rek‘at bulunmamış olur. Ammâ iki secdeyi iki rek‘atden terk 
eylese yâ âhir rek‘atden terk eylese yâ bir rek‘atden hemân bir secde terk eylese, 
ol secdeleri namâz içinde kazâ ide. Kankı rükünde iken itmedise ol rükni yine 
döndüre [:tekrar ide]. Meselâ Tahiyyât’da iken kazâ itse yine otura, Tahiyyât 
okuya, andan sonra sehvî secde [59b] ide. Böyle itmese namâzı fâsid olup bozı-
lur. Sehvî secde itmek-ile terk olınan secde yâ rükû‘ yerine gelmez; anları kazâ 
itmese namâzı bozılur.

6. Ve dahi bir namâzda bir iki kerre sehvî secde lâzım olsa bir kerre itmek 
yeter. İmâma sehvî secde lâzım olsa cemâ‘ate de lâzım olur. Hattâ imâm yanıl-
dukdan sonra uyana da lâzım olur. Cemâ‘at yanılsa imâma ve cemâ‘ate nesne 
lâzım olmaz.

7. İmâm sehvî secde itmese cemâ‘at dahi itmeye, iderse bile [:birlikte] ide-
ler. Hattâ evvel rek‘atden sonra gelüp uyan dahi imâm ile bile ide, sonraya 
komaya. Eğer eksiğin kılmağa kalksa ol rek‘atun secdesini itmeden imâm sehvî 

273 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr. 56a-b.
274 Dürer, I, 152.
275 Ebü’l-Leys es-Semerkandî (ö. 373/983) fakih, müfessir ve sûfîdır. Pek çok eseri vardır. 

Bu ilmihâlde Semerkandî’nin sadece en-Nevâzil ile Hizânetü’l-Fıkıh adlı eserlerinin ismi 
geçmektedir.
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secde iderse hemân o dahi secdeye bile ine. Secde itmese namâzun âhirinde 
yalınuz sehvî secde ide. Evvelki kavl yeğdür. İmâm [60a] selâm virecek ve [mes-
bûk] selâm virmeğe kalkup eksiğini bitüre. [Mesbûk, imâmın sehiv secdesin-
den] evvel kalkduğı vakit [kıraat, rükû gibi] itdüklerine i‘tibâr itmeye,276 ammâ 
bu kişi selâm vermedin sehvî secde ide. Eğer imâm selâm virüp sehvî secdeye 
inse, bu da bile selâm virse, eğer imâmla namâzun evvel rek‘atına yetişmedüğin 
bilürken selâm virürse namâzı bozılur, sehv-ile selâm virse namâz bozılmaz. 

8. Ammâ eğer imâmdan sonraca selâm virdise namâz âhir olıcak yine sehvî 
secde gerek; meğer imâmla sehvî secde itmeye, namâz âhirinde ide. Öyle ider-
se imâm sehv-ile kendi sehviçün namâz âhirinde itdüği yeter. Ve sonra namâz 
eksiğin bitürecek kimseye evlâ olan, imâm iki cânibine selâm virdükden sonra 
kalkmakdur.

9. Bir kimse kazâyı itmek içün kalkup imâmun bir secde kazâsı olsa yâ 
namâz [60b] içinde okuduğı secde âyetinün secdesi kazâsı olsa, anı kazâ it-
mek içün imâm secde itse hemân bile secdeye ine. İnmese başladuğı rek‘atun 
secdesiyle namâz bozılur. Bu cümle zikr olınan mesâ’il Hulâsa ’da mestûrdur.277

10. Bir kimse namâzun âhirinde sehven kalksa lâkin Tahiyyât okuna-
cak mikdâr oturup ba‘dehû kalksa, secdeye inmedin sehven itdüğini bilürse 
hemân dönüp Tahiyyât’a otura, Tahiyyât’ı okuyup selâm vire, ba‘dehû sehvî 
secde ide. Nitekim âhirinde oturmadın kalksa yine böyle iderdi. Ammâ eğer 
secdeye indükden sonra hâtırına gelürse, eğer namâz âhirinde Tahiyyât oku-
yup andan sonra yanılup kalkdısa bir rek‘at dahi kıla, andan selâm vire, sehvî 
secde ide. [61a] Ziyâde kılduğı iki rek‘at nâfile olur, farz namâz dahi sahîh 
olur. Ammâ bu kılduğı nâfile sünnet yerine durmaz. Ve eğer namâzı âhirinde 
hiç oturmadın kalksa secdeye indükden sonra hâtırına geldise ol namâz cümle 
nâfile olur. Bir rek‘at dahi kılup andan selâm vire ve sehvî secde ide ve ol farzı 
yine kıla. Hidâye ’de vardur.278

276 “Mesbuk, henüz imam selâm vermeden ayağa kalkıp kıraatte ve hatta rükûda bulunduktan 
sonra imamı selâm verip sehiv secdelerine varacak olsa mesbuk de hemen bu secdelere iştirak 
eder, evvel yaptığı kıraati ve rükûu aradan kalkar. Bunları tekrar yapar. Ancak mesbuk bu 
secdelerde imamına uymasa namazı fasit olmaz. Namazı bitince bu sehiv secdelerini kendi 
başına yapar. Kezâlik mesbuk,secdeye vardıktan sonra imamı sehiv secdelerini yapacak olsa 
imamına tâbi olmaz, namazını bitirir,sonra sehiv secdelerini yapar. Şayet bu hâlde imama 
uysa namazı fasit olur.” (Ö. N. Bilmen, a.g.e., s.178; bk. İbrahim Halebî, Gunye, s.233; 
el-Fetâvâ el-Hindiyye, I, 128).

277 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr. 56b-57a-b.
278 Hidâye, I, 364-365.
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Bir kimse kaç rek‘at kılduğını bilmese, eğer bu hâl anun ‘âdeti değilse 
namâzını boza, tekrâren yine kıla. Eğer şek itmek dâ’imâ ‘âdeti ise gönli kan-
kı tarafa artık [:fazla] şehâdet iderse ana göre kıla. Hîçbir tarafa gönli hükm 
idemezse az tarafını kabûl ide. Ammâ her rek‘atında otura, Tâhiyyat okuya. 
-Oturmasa ihtimâldür ki âhirinde oturmaya, farz terk olup namâz bâtıl ola- ve 
sehvî secde ide. [61b]

Meselâ sabâh namâzında iki mi kıldı, bir mi kıldı bilmese, gönli dahi bir 
tarafa meyl idemese “bir kıldum” deyü Tahiyyât’a otura, kalka, bir dahi kıla. 
Yine otura, Tahiyyât okuyup selâm vire ve sehvî secde ide. Yine Tahiyyât oku-
yup selâm vire. Gayrı namâzda böyle ide. Hulâsa ’da279 ve Dürer ’de böyledür.280 
Bir kimse namâzı âhir olmadın “âhir oldı” sanup boz[mak] niyyetine selâm 
virse yine üzerine yetüre [:tamamlaya]; eğer namâz bozacak iş itmediyse. Âhi-
rinde sehvî secde ide. Cum‘a ve bayram  namâzlarında sehvî secde olmaz, terki 
câ’izdür.

Sehvî secde vâcib terkiyle olur, gayrıyla lâzım olmaz. Ve sehvî secde vâcib-
dür. Eğer cemâ‘atle kılup vâcib terk olursa sağ yanına selâm virüp, eğer yalınız 
namâz kılursa iki yanına selâm vire, andan sonra iki secde ide, yine Tahiyyât 
okuyup [62a] ve salavât ve du‘â idüp gayrı namâz âhirinde gibi iki tarafına 
selâm vire. Evvelki selâm Tahiyyât’ında Tasliye ’yi bile okumak evlâdır. Dü-
rer ’de281 ve Mecma‘ da282 böyledür. Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

[Farz Namâzlar ve Kılınışı]

Bundan sonra ma‘lûm olsun ki farz namâzlar yirmi nev‘ üzredür. Fetâvâ-
yı Nutef ’de zikr olındı.283 Birisi mukīmün salâtıdur ve salât-ı müsâfir ve gemi 
içinde kılınan namâz ve marîzün namâzı ve muğmâ ‘aleyh [:baygın] olanun 
namâzı ve havf olan yerde kılınan namâz ve salât-ı müsâyefe ya‘nî kılıç ile cenk 
iderken kılınan namâz ve salâti’t-taharrî ya‘nî kıble bilinmeyüp fikr-ile kılınan 
namâz ve câriyenün namâzı ve mahbûs kimesnelerün namâzı ve elinde ve aya-
ğında bukağı olan kimesnelerün namâzı ve çıplak kimesnenün namâzı, Cum‘a 
namâzı ve salâti’l-kazâ [62b] ya‘nî kazâya kılınan namâzlar ve namâz içinde 

279 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr. 54a.
280 Dürer, I, 154; bk. Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 176-177.
281 Dürer, I, 151.
282 İbnü’s-Sââtî (ö. 694/1295), Mecma‘u’l-Bahreyn, s.149; İbn Melek (ö. 885/1480), Şerhu 

Mecma‘(Mecma‘ metninin dipnotu, s. 149); bk. Dâmâd, I, 144.
283 Nutef, I, 46.
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âbdesti bozulan kimesnenün namâzı ve Kur’ân okumağa bilmeyen ümmînün 
namâzı ve sâhib-i ‘özr olan kimesnelerin namâzı ve cemâ‘at ile kılınan namâz 
veyâ yalınız başına kılınan namâz. Bu zikr olınan namâzlarun her birisi nice 
kılınmak gerekdür, beyân olunur.

[1. Salât-ı Mukīm]

İmdi salât-ı mukīm yukaruda erkâniyle vâcibleri ve sünnetleri ve müstehab 
ve âdâb larıyle ve mekrûhât ve müfsidleriyle zikr ve beyân olındı.

[2. Salât-ı Sefer]

Fî salâti’s-sefer: Seferde namâz, fukahâ katında iki rek‘atdur, eğer dört 
rek‘at olursa. Aslında iki [rek‘at] olan iki ve üç [rek‘at] olan yine üçdür.

Sefer üç dürlüdür:284 Birisi sefer-i tâ‘at, ikincisi sefer-i ma‘siyet, üçüncisi 
sefer-i ruhsat. Bu üç seferde İmâm-ı A‘zam  rahimehullâh katında hükmi ol-
dur ki namâzını kasr ider ve Ramazân -ı [63a] şerîfün orucını yer, ba‘dehû yine 
tutar. Ammâ İmâm Şâfi‘î  rahimehullâh katında “ma‘siyet seferinde namâzı kasr 
idemez ve orucını iftâr idemez. Aslı budur ki iftârda ruhsat, Allâhu Te‘âlâ’nun 
kullarına ikrâmıdur. ‘Âsî olan kimesne ikrâma lâyık olamaz.” dir. Bu ecilden 
sefer-i ma‘siyetde ihtilâf olındı. Sefer-i ma‘siyet  oldur ki yollar kesmeğe git-
mek ve anaya ve babaya ‘âk olup [:isyan edip] anlarun rızâları olmaduğı hâlde 
yola gitmek ve kul efendisinden firâr idüp gitmek ve hâtûnlar mahremsiz yola 
gitmek. Bu zikr olınan kimesneler Şâfi‘î  katında namâzlarını kasr idemezler 
ve oruçlarını bozamazlar; zîrâ ruhsat değildür. Ammâ İmâm-ı A‘zam katında 
ruhsatdur, [namâzlarını kasr] iderler [ve oruçlarını bozabilirler]. Dürer ’de zikr 
olındı.285

Müddet-i sefer:286 Bir kimse ehl-i sefer  olmada üç kavl vardur. Fukahâ ka-
tında [sefer müddeti] üç konak  menzil e dirler.287 Hadîs-i [63b] Şerîf ’de vârid 

oldı: “ــא َ َ
ِ א َ َ ــאٍم َو َ أَ ــ َ َ َ  ُ

ِ ــא َ ُ ْ ً َوا ــ َ ْ َ ــא َو ً ْ َ  ُ ــ
ِ ُ ْ ُ ا ــ َ ْ َ ” 

288

İmdi müsâfir  ana [:ona] dirler ki şehrini yâ köyini taşra çıkduğı hînde [:dı-
şarı çıktığı vakitte] üç günde deve ile yâ yayak yürümek ile varıbilecek denlü 

284 Seferilik hakkında fazla için bk. Fahrettin Atar, “Namâz”, İslâm İlmihali, 416-429.
285 Dürer, I, 132.
286 Ehl-i sefer (Dinen Yolcu): Üç gün ve üç gecelik mekâna sefer eden kimse. 
287 Konak: Misafir. Han. Bir günlük seferden sonra varılan köy/kent. Menzil: İki konak ara-

sındaki uzaklık. Bir günlük yol. Yolculukta dinlenme amacıyla durlan yer, konak.
288 “Mukim bir gün bir gece, müsafir üç gün üç gece mesheder” (Müslim, “Tahâret”, 24).
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[:kadar] menzile sefer kasd ide. Günler gâyet kısa i‘tibâr olup ve yolda namâza 
ve ta‘âm [:yemek] yimeğe ve gice sabâha dek dinlenmeğe geçen vakitler sefere 
sayılup bâkī vaktini yürimek ile varacak kadar ola; bundan eksiğe sefer dinil-
mez. Mekânun iki yolı olsa, biri üç günlük ve biri eksik olsa, ırâk yola giderse 
müsâfirdür, yakına giderse değil. Ve dahi [gemi ile] denizden gidene ortaca 
eser yel ile üç günde varılacak kadar yere kasd iden müsâfirdür, eksiğe kasd 
iden olmaz.

İmdi müsâfir evinden sefer kasdıyla şehrinün yâ köyinün cemî‘ evlerin ge-
çüp çıksa, andan sonra yine makâmına [:oturduğu yere] [64a] gelince yâ bir 
şehirde yâ köyde on beş gün durmağa niyyet idince öğle ve ikindi ve yatsı 
namâzların iki rek‘at kıla, gayrı namâzları yine evvelki gibi kıla. Eğer bu ol üç 
vakti dörder rek‘at kılsa günâh gibi olur, selâmı te’hîr idüp Allâhu Te‘âlâ’nun 
sadakasını kabûl itmede şübheli olduğı içün. Sadrüşşerî‘a ’da vardur.289 Ammâ 
iki rek‘atı nâfile olur. İkinci rek‘atda Tahiyyât’a oturmasa yâ evvelki şef‘in290 
bir rek‘atinde Kur’ân okumasa farzı bozılur, cümlesi nâfile olur. Sünnet olan 
namâzlarun ba‘zılar katında terki câ’izdür. Ba‘zılar katında sabâh sünneti ve 
konakda kılduğı namâzun sünneti terk olınmaya, dimişlerdür. Yolda giderken 
kılan kimesne [sünneti] terk itmek câ’izdür. Hulâsa ’da ve Dürer Gurer ’de291 ve 
Şerh-i Mecma ‘ 

292 ve Muhît 293 yazdılar.

Müsâfir olan kimesne [64b] bir şehirde on beş günden eksik durmağa niy-
yet eylese, yâ yoldaş içün yâ âhar sebeb ile bir yıl eğlenüp [:kalıp] on beş 
gün durmağa niyyet itmese, hemân gitmek üzre olsa yâ on beş gün iki yerde 
durmağa niyyet eylese Mekke -i Mükerreme ile Minâ  didükleri mekân gibi 
yine müsâfirdür. Dörder olan farzı yine iki kılar ve ayağındaki edik [:mest] 
üzre üç gün üç gice mesh ide. Ve dahi yörük tâ’ifesi  yaylağa gitseler, menzil 
üç günlük yol olsa, yolda bazı otlı yerde on beş günden eksik durmağa niyyet 
idüp konsalar yine müsâfirlerdür, on beş gün tamâma niyyet idüp otursalar 
mukīmlerdür; Nevâzil ’de mestûrdur. Ve dahi sahrâda ikâmete yörük olmayan 
müsâfirün niyyeti sahîh değil.

289 Sadrüşşerîa (ö. 747/1346), Şerhu’l-Vikâye, II, 177.
290 Şef‘: Çift. Namazların her iki rek‘atı demektir. Dört rek‘atlı bir namazın ilk iki rek‘atına 

şef‘-i evvel, diğer iki rek‘atına da şef‘-i sânî denir. Üç rek‘atlı bir namazın üçüncü rek‘atı da 
bir şef‘-i sânî demektir.

291 Dürer, I, 134.
292 İbn Melek, Şerhu Mecma. (Mecma‘ metninin dipnotu, s. 156); İbnü’s-Sâ‘âtî, Mecma‘, 

s. 156.
293 Muhît, I, 81
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Müsâfir mukīme imâm olsa dörder olan farzı iki kılup selâm vire, mukīm-
ler selâm [65a] virmeyüp kalkup iki dahi kılalar. Mukīm müsâfire imâm olsa 
müsâfir dahi imâm ile dördi tamâm kıla. Seferde kazâya kalan namâz sonra 
mukīm olup kılınsa yine dördi ikişer kıla. Mukīm iken kazâya kalan seferde 
kılınsa dördi tamâm kılar. Kazâ kılmakda müsâfir mukīme uymak câ’iz değil 
ammâ mukīm müsâfire uymak câ’izdür. Ve dahi müsâfir namâz içinde iken 
ikâmete niyyet itse mukīm olur, başladığı namâza dörde yetürür [tamamlar].

Müsâfirün seferi şer‘î olmaması [:geçersizliği, son bulması] namâz, oruç ve 
mesh hakkında beraberdür [:birliktedir, eşittir]. Ve bir vatanda ikâmete niy-
yet iden ol vatandan sefer itse vatanlıkdan çıkar. Ana yine gelse yine ikâmete 
niyyet itmeyince vatan  olmaz; meğer aslî vatanı ola, ya‘nî evi ve emlâki olduğı 
yer ola. Anda gelecek müsâfirlikden çıkar, mukīm namâzın kıla. Hîç aslâ [65b] 
durmazsa da mukīmdür. 

Sefere çıkınca bil ve âgâh [:bilgili, haberdar] ol ki kişinün müsâfereti iki 
şey iledür. Birisi sefere niyyet itmek, ikinci ol niyyet ile beldesinden ya‘nî şeh-
rinden yâ köyünden çıkmak. Hattâ bir kimse cemî‘ ‘âlemi tavâf itse müddet-i 
sefere kasd u niyyeti olmasa ol kimse müsâfir olup namâzını seferî idemez. Ve 
dahi üç mekânda ikâmet câ’iz olmaz, niyyet dahi iderse de: Birisi deryâ orta-
sında gemi içinde, ikinci mühlike olan sahrâlar ortasında, üçünci dâru’l-harb-
 de. Ve dahi müddet-i ikâmet fukahâ katında on beş gündür. 

Ve müsâfir olan kimesne dört şey ile mukīm olur: [Birincisi] on beş 
güne bir mekânda oturmağa niyyet itmek. Namâzun evvelinde yâ âhirinde 
namâz içinde niyyet itse câ’izdür. İkinci teb‘iyyet ile kul mevlâsına, hâtûnlar 
zevcine, ecîrler [66a] müste’cirlerine, ‘asker pâdişâha ve bey lerine ve re’îsleri-
ne tâbi‘lerdür; anlarun ikâmeti bunlara kâfidür. Hattâ bir ‘asker bir menzile 
konup re’îsleri ikâmete niyyet idüp ashâbun haberi olmayup nice günler se-
ferî kılmış olsalar seferî kıldukları namâzları câ’izdür. Bildükden sonra anlar 
dahi mukīm olup tamâm kılarlar. Üçünci vatan-ı aslîsi yâ evlâd u ehli olan 
şehre dâhil olmak ile.294 Dördünci şehrine gelmeğe dönüp arasında müd-
det-i sefer mikdârı bulunmaya. Ve dahi müsâfir kimesne üç şey ile namâzını 
tamâm kılar: Vakti içinde mukīme uymak ve namâz içinde ikâmete niyyet 
itmek, gerek evvelinde ve gerek âhirinde namâzdan çıkmazdan mukaddem 
olıcak dört kılar ve şehrine geminün vusûli ile. Meselâ bir müsâfir gemi ile 
gelürken gemi içinde namâza durmuş olsa, namâz dahi tamâm olmazdan 

294 Yazlığı bulunan kimse yazlığına gittiğinde mukim sayılır (İbn Nüceym, II, 147).
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mukaddem gemi şehrine gelüp vâsıl olsa ol [66b] namâzı tamâm dört kılar. 
Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

[3. Gemide Namâz]

Sefîne ya‘nî gemi içinde kılınan namâz beyânındadur. Bunun aslı budur ki; 
Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem hazretlerine Mekke -i Mükerreme’de 
nübüvvet virilüp beş sene mürûrından sonra kefere-i müşrikîn ashâb-ı Resû-
lullâh ‘aleyhi’s-selâma cefâ üzre oldukları ecilden Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm 
ashâba izin virüp diyâr-ı Habeş ’e hicret ile emr itdikde anlardan dahi on bir 
kimse ve dört hâtûn şehr-i Receb ’de bir gemi tutup Habeş’e teveccüh itmişler 
idi. Ba‘de-zamânin namâz farz kılındukda Resûlullâh sallallâhu ‘aleyhi ve sel-
lem anlara Ca‘fer b. Ebî Tâlib  radıyallâhu ‘anh hazretini gönderdükde Resû-
lullâh ‘aleyhi’s-selâm emr itdi ki “Gemi içinde namâzı ayak üzre kılun; meğer 
rüzgârun şiddetinde havf-ı helâk ola deyü” buyurduklarında “her nice kılmak 
[67a] mümkin olursa kılun.” deyü emr itdi. Ve dahi ashâb-ı Resûlullâh’dan 
Süveyd b. Gafele295  radıyallâhu ‘anh eydür:296 “Ebû Bekr  es-Sıddîk ve Ömer  
radıyallâhu ‘anhümâdan su’âl itdüm gemi içinde namâzun kılınmasından, anlar 
eyitdiler: Eğer gemi yürürse otururken, eğer durursa ayak üzre kılun buyurdılar.” 
didi.297 İmdi fukahâ rahimehullâhu te‘âlâ yazdukları çokdur. Ammâ Fetâvâ-
yı Nutef ’de eydür:298 Gemi içinde olanlar namâz kılmak murâd itdüklerinde 
kıbleye teveccüh idüp iftitâh tekbîrini idüp kâdir olurlarsa ayak üzre kılar-
lar, kâdir olmazlarsa otururken, ana dahi kâdir olmazlarsa yanınun üzerine 
durup kılarlar. Lâkin kıble cânibinden gayrı yere kılmayalar, gemi döndükçe 
anlar dahi dönüp namâz âhir olınca[ya dek] kıbleye teveccüh ideler. Kıyâma 
ve huruca [:gemiden çıkmaya] kâdir olan kimesne otururken kılmak câ’izdür. 
Zîrâ [67b] gâlib oldur ki gözi kararup kıyâmdan ‘âciz ola. İmdi gâlib vâki‘ gi-
bidür. -Ancak efdali terk itmiş olur- oturduğı hâlde kılmak ile. Ammâ namâz 
yerindedür. Ammâ şol yerde ki gemi deryânun kenârında bağlu ola, ol hâlde 
otururken kılmak bi’l-ittifâk câ’iz değildür; meğer tahkîkan başı döne, ol vakit 
câ’izdür; Dürer ’de zikr olındı.299

295 Süveyd b. Gafele (ö. 80/699), muhadramûndan biri yani Câhiliyye zamanında ve İslâm 
döneminde yaşadığı hâlde Hz. Peygamber’i (s.a.s.) müslüman olarak göremeyen şahıslar-
dan biri, muhaddis.

296 Eyitmek: Söylemek, demek. Eydür: Söyler,der.
297 Bedâyi‘, I, 109; Dürer, I,131.
298 Nutef, I, 78-79.
299 Dürer, I, 131.
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Mes’ele: Îzâh ’da zikr olındı:300 Bir gemi deryâ kenârında bağlu durup dibi 
yer üzre karâr virmiş ise anun içinde namâz kılmak hemân yer üzerinde kıl-
mak gibidür, eğer karâr bulmuş değil ise ve çıkmak dahi mümkin olursa câ’iz 
olmaz. Ve’l-hâsıl deryâ kenârında bağlu olan gemi içinde çok söz vardur.301 Çı-
kup taşrada kılmak efdaldür; meğer çıkmak mümkin olmaya. Ve dahi gemi 
içinde cemâ‘at olmak üç vecih üzredür: Birisi oldur ki imâm [68a] ve cemâ‘at 
bir gemi içinde olursa bi’l-ittifâk câ’izdür. İkinci, imâm bir gemide, cemâ‘at 
âhar gemide olsa bi’l-ittifâk câ’iz değildür; meğer iki gemi birbirine bitişmiş 
ola, cevâzına kavl-i vâhid vardur.302 Üçünci, imâm gemide olup cemâ‘at taşra-
da olsalar ‘inde’l-fukahâ câ’iz değildür; zîrâ deryâ, imâmeti kâtı‘dur [:kesicidir, 
yani deniz imamatle ilgili irtibatı koparıcıdır]. Lâkin cevâzına kavl vardur. 
Fetâvâ-yı Nutef  ol kavli zikr itmişdür.303 Allâhu Te‘âlâ a‘lem. 

[4. Hasta Namâzı]

Fî salâti’l-marîz: Hasta olan namâzı nice kılmak gerekdür? Hasta olan yâ 
yarası olup “deşilür” deyü havfı olan yâ “başum döner, namâzum bozılmağa 
yakın olur” deyü ayağı üzerinde durmağa kâdir olmayan kimesne farz ve vâcib 
olan namâzları oturduğı yerde rükû‘ı ile ve secde ile kıla. Rükû‘a ve sücûda 
kâdir olmasa oturduğı yerde rükû‘ içün bir mikdâr eğilüp ve secdesi içün dahi 
[68b] iki kerre eğile, lâkin rükû‘ ile secdeyi fark idüp secde[y]i rükû‘dan aşağa 
ide. Secde itmek içün yüzine bir nesne kaldırmaya, mekrûhdur. Ayak üzre 
durmağa kâdir olup ammâ rükû‘a ve secdeye kâdir olmasa yine oturup îmâ 
ile kıla. Eğer kıyâma ve secdeye kâdir, ammâ rükû‘a kâdir olmasa kıyâmı ve 
secdeyi idüp rükû‘ı ayak üzre dururken kâdir olduğı denlü [:kadar] eğilüp îmâ 
ile ide. Eğer oturmağa kâdir olmasa, arkası üstine yatup başını yâ bir yastık ile 
yüksecek idüp ayağı kıbleye karşu dizin dike, uzadup dizin dikmeye; hemân 
oturur gibi ola. Ba‘dehû rükû‘ içün yastıkdan başını bir kerre kaldura, yine 
indüre, iki kerre dahi secdesi içün başını kaldura, böylece kıla. Yanı üstine kıl-
makdan bu yeğdür. Eğer bu hasta mukaddem [69a] olsun, gerek namâz içinde 
vâki‘ olsun yine böyledür. Ammâ bu mertebeden dahi ‘âciz olan kimesne kaşı 
yâ gözi ile işâret idüp kılmaya, belki böyle zikr olınduğı üzre kâdir olunca[ya 
dek] te’hîr ide. Ve dahi bir kimse hastaya dayanıcak, durmağa kâdir olursa 

300 İbn Kemâl (ö.940/1534), Îzâh.
301 Şürunbülâlî, Nûru’l-Îzâh, Dımaşk 1985. s. 66; aynı müellif, Merâki’l-Felâh, I, 181.
302 Bedâyi‘, I, 110.
303 Nutef, I, 78-79.
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dîvâra yakın durup dayana, yâ ‘asâya yâ bir kimseye dayanup kıla, oturmaya. 
Eğer bir mikdâr durmağa kâdir olsa, ‘âciz olunca[ya dek] dura, andan sonra 
otura. Her rek‘atda böyle ide. Hemân tekbîr-i evvele kâdir olsa tekbîr-i evveli 
ayak üzre dururken idüp ba‘dehû otura. Böyle itmese câ’iz olmaz. Oturur-
ken kılmak mes’elesi dahi böyledür. Bir kimse otururken kılup bir mikdâr 
vücudına hiffet gelüp kıyâma kâdir olsa hemân kalkup kıla, dayanup otura, 
yatup kılmaya. Eğer bu cümle [69b] hâliyle ve durmağa ‘âciz olursa yaturken 
kıla. Hulâsa ’da mezkûrdur.304 Bir kimse namâzda kaç rek‘at kıldı ve kaç sec-
de itdi bilmez olsa, yanına yanlış bildürmek içün bir kimse kosa, bu vechile 
kılsa câ’izdür. Ve te’hîr dahi câ’izdür, kendi kıldığını bilince[ye dek]. Kunye ’de 
mestûrdur.305 Bir kimse başı ile îmâ’dan ‘âciz olsa, yatduğı yerde îmâya kâdir 
olunca[ya dek] namâzı te’hîr olunup ba’dehû kazâsı lâzım idüğinde ihtilâf var-
dur. Hulâsa’da “ihtiyâr olınan [görüş, kazâ] lâzım olmaz”, dimişdür ve muhtâr306 
budur, dimiş.307 Bir hasta kıbleye dönmeğe kâdir olmayup ve yanında döndü-
rür kimse dahi olmasa, her nice kâdir ise öyle kıla. Ve dahi yaranun cerâheti 
yâ kan yâ necis silinüp pâk olındukda yine fi’l-hâl çıkup bulaşursa yumadın 
[:yıkamadan] bunlar ile namâz kıla, [70a] câ’izdür. Ve dahi bir kimse âbdest-
den ‘âciz olup yanında âbdest alıvirir kimse de olmasa, ol kimse teyemmüm 
idüp namâzını kıla. Ve dahi bir kimsenün kolları dirseklerinden ve ayakları 
topuklarından kesilmiş olsa, ol kimseden namâz sâkıt olur.308

[5. Baygının Namâzı]

Fî salâti’l-muğmâ-‘aleyh: Bayılup ussı [:aklı] giden âdem nice namâzı kı-
lur? Bir kimse bir gün bir gice deli olup yâhûd bayılup ussı gitse ol kimse ol 
günün namâzını kazâ ider. Ammâ bir gün bir giceden artık deli olup yâ ussı 

304 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr. 63a.
305 Kunye, Hanefî fakihlerinden ez-Zâhidî el-Gazmînî’nin (ö. 658/1260) eseridir.
306 Muhtâr: Tercih edilmiş görüş.
307 Serahsî bu görüşü tercih etmiştir (Hulâsa, vr. 63a). Mergînânî, Kâdihân gibi âlimlere göre 

kazâ etmesi gerekir. Mergînânî akli melekeleri yerinde olup başı ile îmâdan aciz bir kişi 
sonradan kazâ eder. Kâdîhân böyle bir kişi baygın kişi gibi olup bir gün bir geceden fazla 
sürerse namazları kazâ etmez. Alimlerin icmaına göre, aklı melekeleri yerinde olup hasta-
lığı bir günden az olan hasta namazları kazâ eder; aklı melekeleri yerinde olmayıp hastalığı 
bir gün bir geceden farzla süren hasta namazları kazâ etmez (Cevhere, I, 312).

308 Bazı fıkıh bilginleri, bir kimsenin akıllı olmasının ona, hitâbın teveccühü için yeterli ol-
madığını ve dolayısıyla aklı melekeleri yerinde olduğu halde aşırı derecede engelli olan 
kimselerin namazla yükümlü olmadığını söylemişlerdir. (Bk. İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Ka-
dîr, I, 377; Zeyla‘î, Tebyîn, I, 20; Haddâdî, Cevheretü’n-Neyyire, I, 312; İbn Nüceym, 
Bahr, II, 125; İbn Âbidîn, II, 102).
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gitse ol vakitlerün kazâsı lâzım olmaz. Ammâ bir gün bir giceden gerek artık, 
gerek eksik olsun. Serhôşluk ile yâ bengilik309 ile bir gayrı ‘ilâcla ‘aklı gitmiş 
olsa, ol vakitlerin kazâsı vâcibdür. Hulâsa ’da310 ve Nutef  ’de311 mestûrdur.

[6. Korku Halinde Namâz]

Fî salâti’l-havf: ‘adüv [:düşman] yüzinden havf [70b] müşted [:korku şid-
detli] olsa cemâ‘at ile namâz kılınmak nice olur? Lâkin [sahâbîlerin] Resûl-i 
Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem hazretinün ardında namâz kılmağa harîs312 
olup kıldukları mukarrerdür.313 Meşrû‘iyyeti anların zamân-ı sa‘âdetlerine 
mahsûs olduğı içün beyân ve tafsîle şürû‘314 olınmadı.

[7. Müsâyefe Namâzı]

Fî salâti’l-müsâyefe: Cenkde ‘adüv [:düşman] ile kılıç ile mukâtele ider-
ken namâzun vakti irişse nice kılmak lâzımdur, anı beyân idelim. Bu namâzun 
adına “salât-ı mukâtele” dirler. İmdi bir bölük ‘askerün dört cânibinden ‘adüv 
kablayup kılıç ile cenk iderken namâzun vakti irişüp rükû‘ ile ve sücûd ile 
namâz kılmakdan ‘âciz olup bir vecihle kâdir olmasalar, te’hîr idicek, namâzun 
vakti çıkmaklığa yakın olıcak, namâzlarını îmâ ile kılalar; yayak olsunlar, bin-
miş olsunlar. Eğer îmâdan dahi ‘âciz [71a] olurlarsa hemân her rek‘at içün birer 
tekbîr ideler, câ’izdür. Eğer âbdest almakdan ‘âciz olurlarsa teyemmüm idüp 
kılalar, te’hîr itmeyeler. Zîrâ mü’min kâdir olup tâkatleri olduğı şey ile mükel-
leflerdür. İmdi buna kâdirlerdür, böylece ideler. 315﴾א َ َ ْ א ِإ ُو ً ْ َ  ُ ُ ا ِّ َُכ  َ ﴿

[8. Taharri Namâzı]

Fî salâti’t-taharrî: Kıble bilmeyen ve bilinmeyen yerde namâz nice kılınur? 
Kıble kankı cânibinde olduğı bilinmeyen mekânda yalınız başına kılan kimesne 
taharrî idüp ya‘nî fikirlenüp zann-ı gâlibi olan cânibe kıla. Namâza durdukdan 
sonra dahi her kankı cânibe zann-ı gâlib olursa, dönse namâzı bozılmaz. Ammâ 
fikirlenmeyüp yâhûd zann-ı gâlib yanında bir kimse olursa ana sormayup yâhûd 
zann-ı gâlib olduğı cânibe kılmayup âhar cânibe kılarsa, namâzı fâsid olur; isâbet 

309 Bengi: Uyuşturucu olarak kullanılan bir bitki.
310 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr.63a.
311 Nutef, I, 80.
312 Harîs: Hırslı, fazla arzu ile isteyen.
313 Korku namazı hakkında fazla bilgi için bk. Fahrettin Atar, a.g.m., s. 429.
314 Şürû‘: Başlamak.
315 “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar” (el-Bakara 2/286).
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dahi iderse. Ammâ cemâ‘at ile olan yerde [71b] imâm ve cemâ‘at kankı cânibe it-
tifâk iderlerse ol cânibe teveccüh ideler, isâbet dahi itmezlerse câ’izdür. İmâm bir 
cânibi ihtiyâr idüp cemâ‘at bir cânibi ihtiyâr itseler, ‘inde’l-fukahâ câ’iz olmaz. 
İmâm Evzâ‘î  katında cevâzına kavl vardur. Allâhu a‘lem.

[9. Emenin Namâzı]

Âzâdsız câriye namâzı nice kılur, zikr olunur. Âzâdsız câriye ve müdebber316 
ve mükâteb317 ve ümm-i veled318 namâza durdukda arkası ve karnı ve göbeğin-
den dizi altına varınca örtük olsa namâzı câ’izdür; başı ve baldırları ve kolları 
ve göğsi açık olmak namâzına zarar virmez. Ammâ bu hâl üzre kılarken âzâd 
olsa, hemân fi’l-hâl örtüp yine namâzını bozmayup binâ  ider. Müttefekun 
‘aleyh [:ittifak edilen görüş] budur.

[10 ve 11. Mahbus ve Eli-Ayağı Bağlı Olanın Namâzı]

Fî salâti’l-mahbûs ve’l-mukayyed: Mahbûs olup elinde ve ayağında bu-
kağusı [pranga] [72a] olanlar namâzı nice kılar? Bir kimse necâset olan yerde 
habs olunsa namâz kılmak [için] pâk bir yer bulmasa ol kimse necâset az olan 
yerde namâzını kıla, çıkdukdan sonra i‘âde itmeye. Eğer âbdest almak içün 
suyı bulmazsa havâda olan toz ile teyemmüm idüp kıla. İmâm Evzâ‘î  kavlin-
de,319 İmâm Ebû Yûsuf 320 ile İmâm Muhammed  rahimehumallâh katlarında 
namâzını te’hîr idüp çıkdukdan sonra i‘âde ide. Bu zikr olınan habs, şehirde 
olursa. Eğer sahrâda olursa bi’l-ittifâk itmez, ammâ bukâğı ile bend olan [:bağ-
lanan] kimesne her nice kâdir olırsa kılar. Eğer âbdest almağa su bulamazsa ol 
dahi teyemmüm ider, namâzını kılar. Dâru’l-harb de esîr olan kimesne âbdest 
alup namâz kılmakdan men‘ olınsa [72b] teyemmüm idüp îmâ ile kılar. Halâs 
olup kâdir olduğında i‘âde ider. Münyetü’l-Musallî ’de yazar.321

316 Tedbîr: Bir kimsenin, kölesini kendi ölümüne bağlı olarak âzat etmesi. Bu yolla kölesini 
âzat eden kimseye müdebbir, âzat edilen köleye/câriyeye müdebber/müdebbere denir.

317 Mükâtebe: Kölenin hürriyete kavuşmak için efendisiyle anlaşma/akit yapması. “Kitâbet” 
diye de anılan bu akdin taraflarından köleye mükâteb, efendiye mükâtib denir.

318 Ümm-i veled: Efendisinden çocuk doğuran câriye. Ümm-i veled hürriyetini garanti etmiş 
olur ve câriye olarak kaldığı sürece diğer kölelerden hukuken ve fiilen farklı bir statüde bu-
lunur. Bu câriye artık satılamaz, hibe vb. hukukî muamelelere konu olamaz. Efendisinin 
ölümünden sonra da başka bir işleme gerek kalmadan hürriyetini kazanır.

319 Abdurrahmân b. Amr el-Evzâî (ö. 157/774), Evzâiyye mezhebinin imamı, fıkıh ve hadis 
âlimi.

320 İmam Ebû Yûsuf (ö.182/793) Ebû Hanîfe’nin öğrencisi, Hanefî mezhebinin imamların-
dan biri.

321 Kaşğarî, s.10; İbrahim Halebî, Gunyetü’l-Mütemellî, s.41.
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[12. Ârînin Namâzı]

Fî salâti’l-‘ârî: Bir kimse çıplak olup ‘avret yerini örtecek bir nesne bulma-
sa, ol kimse muhayyerdür, dilerse urudurup [:ayakta durup] rükû‘la secde ile 
namâz kılar, dilerse oturup îmâ ile kılar. Ammâ ‘avret yerini örtmeğe bir şey 
bulursa, otluk ile bile olursa, namâz içinde ise de ol şeyle ‘avret yerini örte ve 
namâzı yine başından kıla. Kavl-i fukahâ budur. Lâkin binâya322 dahi kavl var-
dur. Ba‘zılar dirler: “Oturup yâ bir kum içine gömülüp kılmak eyüdür”, dimişler.

[13. Ümmî’nin Namâzı]

Fî salâti’l-ümmî: Okumak bilmeyen âdem namâzı üç vecih üzredür. [73a] 
Birisi oldur ki okur imâm ardında uyup kıla. İkincisi okur kimesne bulmak-
dan ‘âciz olursa yalınız, münferiden kıla. Bu sûretlerde namâzı câ’izdür. Üçün-
cisi okur kimesne bulup ana iktidâ itmeyüp kendi başına kılarsa namâzı fâsid 
olur. Lâkin İmâm Muhammed  ile İmâm Züfer 323 katında câ’iz olur dimişler. 
Fetâvâ-yı Nutef ’de mestûrdur.324

[14. Özürlünün Namâzı]

Fî salâti sâhibi’l-‘özri’d-dâ’im: Bir kimsenün dâ’im akar yarası olsa, anun 
hâli dört vecih üzredür. Birisi akarken âbdest alup akarken namâz kılar, câ’iz-
dür. İkincisi akması kesildükde âbdest alup yine dahi akmadan namâzını kıla, 
câ’izdür. Üçüncisi kesildükde âbdest alup akarken kılsa, yine câ’izdür. Dör-
düncisi akarken âbdest alup kesildükde namâz kılsa, ol namâz mevkūfdur. 
Eğer vaktün [73b] evvelinden âhirine varınca[ya dek] bir vakt-i kâmilde dinüp 
münkati‘ [:kesilmiş] oldısa, anun hali esihhâ325 [:sağlıklılar] gibi olup yine âb-
dest alur, tekrâren kılar. Meselâ bir kimse öyle vaktinde âbdest alup güneş 
gurûb idince yarası dinse ol kimse öyle namâzını i‘âde ider. Ammâ bir vakt-i 
kâmil bulınmayup ikindi namâzını kıldukdan sonra yine akarsa, ol kimse ol 
âbdest ile kılduğı namâzı yine i‘âde ider; meğer ol âbdestden sonra yine âbdest 
almış ola. Ol âbdest ile kılduğı namâzı i‘âde itmez; zîrâ vaktün hurûcı ile ol 
âbdest bozıldı. Sâhib-i ‘özrün âbdesti İmâm-ı A‘zam  katında vaktün hurûcı 
ile ya‘nî çıkmasıyla bozılur. Ve ba‘zılar katında duhûliyle ya‘nî vakt-i âhar gir-

322 Binâ: Abdesti bozulan kişinin namazı yeniden değil, kalan yerden kılması. İstînâf: Namazı 
kalan yerden değil yeni baştan kılma.

323 İmam Züfer (ö.158/775) Ebû Hanîfe’nin öğrencisi, Hanefî mezhebinin imamlarından 
biri.

324 Nutef, I, 85.
325 Esihha (t. sahîh): Sağlıklılar, özürlü olmayanlar.
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mesiyle bozılur. Semere-i ihtilâf şundadur ki [74a] bir kimse güneş çıkmazdan 
evvel âbdest alsa, güneş doğdukda vakit çıkdı lâkin bir vakt-i âhar girmedi; 
İmâm-ı A‘zam katında hurûc bulındı, âbdest bozıldı. Ammâ gayrılar katında 
öğlenün vakti duhûl itmeye, bozılmaz.

[15. Kazâ Namâzı]

Fî salâti’l-fâyite:326 Kazâya kalmış namâzlar nice kılınur? Ma‘lûm olsun 
ki beş vakit namâz ortasında ve dahi beş vaktiyle vitir arasında tertîb  farzdur, 
eğer vaktinde kılınur ve eğer kazâya kılınur. Ya‘nî evvel sabâhı, ba‘dehû öğleyi, 
andan ikindiyi, andan akşamı, andan yatsıyı, andan vitri kılmak farzdur. Bu 
namâzlar kazâya dahi kalursa yine bu tertîb üzre kazâ olmak gerekdür; zîrâ 
tertîb farzdur. Eğer bir iki üç vakit kazâya kalsa, yine kazâların böyle [74b] kı-
lup ba‘dehû vakit namâzın kıla; vakit namâzını kazâdan evvel kılsa câ’iz olmaz. 
Hattâ vitri kazâ itmedin sabâh namâzını kılmak câ’iz olmaz; meğer üç nesne-
den biri ile câ’iz olur. Birisi oldur ki kazâsını unuda, vakit namâzını tamâm 
idüp kılınca[ya dek] hâtırına gelmeye. İkincisi oldur ki vakit dar olup kazâ ile 
edâya kifâyet mikdârı vakit olmaya, ba‘zı kazâya kâbil ise ba‘zını kıla. Meselâ 
bir kimse öyle ve ikindü namâzlarını kazâya kosa, akşamun vaktinden ancak 
yedi rek‘at namâz kılmak mikdârı vakit kalsa, öğleyi kazâ ide, ba‘dehû akşa-
mun hemân farzını kıla. Öğleyi kılmadan akşamı kılsa câ’iz olmaz; zîrâ tertîb 
farzdur. Üçüncisi altı vakit namâz kazâsı ola. Bu zikr olınan [75a] üç nesne ile 
tertîb bozılur, her kankısı bulınursa bulınsun. Vakit namâzını önürdi [:mu-
kaddem, daha önce] kılmak câ’iz olur. Ve dahi kazâlar arasında tertîb bozılur; 
her kankısı önürdi kılarsa câ’izdür. Kazâlarun eskisi ve yenisi birdür.

Cem‘ olan kazâ altı vakit olup yâ dahi artık [:fazla] olıcak, gayrı [:artık] 
tertîbi bozar, cümlesini kazâ itmeyince yine sâhib-i tertîb olmaz. Ya‘nî edâyı 
ve kazâyı tertîb ile kılmak lâzım olur. Nihâye ’de327 ve Dürer ’de328 mestûrdur. 
Lâkin bu zikr olınan sâhib-i tertîb  olup ‘ömrinde altı vakit namâzı kazâya ko-
mayan kimesne içündür. Bir kimse altı vakti kazâya komuş [:komuş] olsa, her 
nice korsa kosun [:koyarsa koysun] sâhib-i tertîb olamaz; meğer ki kazâ itmiş 
ola, nitekim zikr olındı. Ve dahi kazâ namâza niyyet; evlâ olan budur ki “ev-
vel kazâya kalan sabâh [75b] namâzına yâ evvel kazâya kalan öğle namâzına 

326 Fâyite/fâite: Elden kaçırılmış,yakalanamamış. Salâtü’l-fâite: Vaktinde kılınamayıp kazâya 
kalan namaz.

327 Siğnâkı (ö.714/1314), en-Nihâye Şerhu’l-Hidâye.
328 Dürer, I, 124.
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yâ ikindiye niyyet itdüm” diye. Her kankısı kılarsa ardınca lâzım yine evvel 
olur. Yâhûd sonra kazâya kalan sabâh namâzına ve öğle namâzına ve gayrısına 
dahi böyle niyyet ide. Her kazâ ki kılar, andan evvel olan âhir olur. Hulâsa ’da 
ve Dürer ’de329 böylece mestûrdur. Bir kimse sahîh olup hal-i sıhhatinde çok 
namâzları kazâya kalmış olsa, kazâ itmedin [:etmeden] ana ziyâde hastalık 
ulaşup âbdeste ve rükû‘a ve sücûda kâdir olmayup teyemmüm idüp îmâ ile 
kılmak câ’iz olsa bu vechile dahi ol namâzları kazâya kılsa câ’izdür. Sonra dön-
dürmeye [:iade etmeye]. Hulâsa’da yazar. 

[16. Unutanın Namâzı]

Fî salâti’n-nâsîye: Bir kimse beş vakit namâzdan bir vaktini unudup kıl-
masa, ba‘dehû fikirlenüp kankı namâzdur vaktini bilmese, ol kimse içün dört 
[76a] kavl vardur. İmâm-ı A‘zam  radıyallâhu ‘anh eydür: “Bir gün bir gicenün 
namâzını i‘âde ide.” 

330 İmâm Muhammed  rahimehullâhu te‘âlâ eydür: “Sabâh 
ve öğle ve akşam, bu üç vakti i‘âde ide.” İmâm Züfer331 rahimehullâh eydür: 
“Fikirlenüp her kankı cânibe meyl iderse savâb olan ile ‘amel idüp kıla.” Ammâ 
İmâm Züfer  rahimehullâh ve Ebû ‘Abdullâh332 eydür: “Kazâya niyyet idüp 
dört rek‘at namâz kıla; ikinci rek‘atda ve üçünci rek‘atda ve dördünci rek‘atda 
otura. Bu vecih üzre kıla, her kankı namâz olursa câ’izdür.” dimiş.333 Ve’s-savâb 
‘indallâhi te‘âlâ. Fetâvâ-yı Nutef ’dedür.334

[17. Muhdisin Namâzı]

Fî salâti’l-muhdis: Namâz içinde hatâ ile âbdesti bozılan kimesnenün 
salâtı ne vechile kılınur? Bir kimse namâz kılarken kendinün kasdı ve ihtiyârı 
yok iken ve âharun sun‘ı ve fi‘li dahi olmayup ardından yâ önünden bir şey 

329 Dürer, I, 127.
330 Mezhepte Ebû Hanîfe’nin görüşü tercih edilerek bir gün içinde bir vakit namazı unutan 

ve hangi namaz olduğunu hatırlamayan kişinin bir günlük namazı kazâ olarak kılacağı 
belirtilmiştir. (Halebî, Gunyetü’l-Mütemellî, s.263; Ö. N. Bilmen, a.g.e., s.165)

331 Müellif eserinde bu görüşü İmam Züfer’e nisbet etmiştir. Nutef ’te ise bu görüşün İmam 
Züfer’e değil Ebû Yûsuf ’a ait olduğu yazılıdır. Ancak bazı kaynaklara göre bu konuda Ebû 
Yûsuf ’un görüşü, Ebû Hanîfe’nin görüşü gibidir.

332 Ebû Abdillâh Muhammed b. Şücâ‘ es-Selcî  el-Bağdâdî (ö. 266/880), Hanefî fakihi, hadis 
ve kelâm âlimi.

333 Ebû Abdillâh’ın bu görüşünü İmam Züfer, Hanefî fakihi Ebû Abdirrahmân Bişr b. Gıyâs 
el-Merîsî (ö. 218/833), Rey kadısı Muhammed b. Mukâtil er-Râzî (ö. 248/862) ve İmâm 
Şâfiî’nin öğrencisi el-Müzenî (ö. 264/878) de savunmuştur (bk. Serahsî, I, 246, II, 102; 
Kâsânî, I, 133; eş-Şelebî (ö. 947/1540), Hâşiyetü Tebyîni’l-Hakâik, I, 190).

334 Nutef, I, 87.
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çıkmak ile [76b] veyâ ağzı dolusı kusmuk ile hatâ’en âbdesti bozılsa, ol kim-
se kılduğı rek‘atlar zâyi‘ olmasun deyü âbdest alup namâzını koyub gitdüği 
rek‘atdan binâ itmek ya‘nî ol rükünden kılmak câ’izdür. Lâkin şartları çok 
olup her kimse yerine getürüp kılmağa kâdir olmaduğı ecilden ‘ulemâ rahi-
mehumullâhu te‘âlâ “istînâf itmek ya‘nî başından kılmak efdal ve müstehabdur” 
dirler.

[Binâ]

Binâ  oldur ki yalınız başına namâz kılarken âbdesti bozılsa her kankı rü-
künde bozılursa te’hîr itmeyüp fi’l-hâl çekilüp suyı bulunca[ya dek] gidüp 
öte gitmeye, âbdest ala, dünyâ kelâmından yâ namâzı ifsâd iden şeylerden bir 
nesne itmeyüp hemân gelüp koduğı rükün ile bile bâkīsini kıla, dilerse âbdest 
alduğı mekânda kıla, câ’izdür; meğer imâma uymış ola. Ol kimse âbdest alınca 
imâmı [77a] namâzı tamâm itmiş olursa, ol dahi her kande [:nerede] diler-
se namâzını tamâm ider, yalınız kılan gibi. Eğer imâm dahi tamâm itmedin 
[:etmeden] gelürse hemân imâma uyar. Lâkin âbdeste varup gelince kılınan 
rek‘atları kırâ’atsiz mukaddem kılar. Ziyâde ve noksân iderse namâzına zarar 
vermez, câ’izdür. Sûret-i mes’ele budur ki; bir kimse imâmun ardında namâz 
kılarken iki rek‘at namâzı imâmla kılup üçünci rek‘atun kıyâmında iken âb-
desti bozılsa ol kişi burnını tutup fi’l-hâl namâzı kıyâmda koyup gidüb âbdest 
ala. Geldükde imâmı namâzı bitürmiş ise muhayyerdür. Bâkīsi her kande di-
lerse kılar; mecidde yâ evinde yâ âbdest alduğı mekânda kılınsun, câ’izdür. 
Ammâ imâmı dahi bitürmeyüp Tahiyyât’da bulursa ol kimesne evvelâ varup 
gelince [77b] kılınan rek‘atları kırâ’atsiz kıla, ba‘dehû imâma Tahiyyât’da uyup 
ma‘an [:birlikte] selâm vire. Eğer namâzda ziyâde ve noksân iderse dahi zarar 
virmez.

[İstihlâf/Hilâfet]

Ammâ bir imâmun âbdesti bozılsa anun hükmi budur ki hemân ol imâm 
elini burnına koyup burnı kanamış âdem gibi mihrâbdan çekilüp imâmete lâ-
yık olan bir kimse saflar içinde bulup her kankı safda bulursa, eğer saflar mut-
tasıl olursa haremden [:mescid dışından] bile câ’izdür; ol kimsenün hemân 
sevbinden [:elbisesinden] çeküp yerine mihrâba diküp dünyâ kelâmını söyle-
meyüp halîfe dike [:yerine birini vekil kıla]; meğer yanında bir âdemden gayrı 
olmaya. Ol vakit çekmeğe hâcet olmaz, imâmete müte‘ayyin ol kimesne olur; 
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imâmete salâhiyyeti olsun, gerek olmasun. Eğer imâm yerine hilâfete335 sâlih 
bir kimesne ararken cemâ‘at bir kimseyi imâm itseler [78a] yâhûd bir kimse 
kendüsinden mihrâba duruvirse, câ’izdür. Ammâ imâm yerine halîfe dikme-
yüp yâhûd cemâ‘at birini ihtiyâr itmeyüp yâ birisi mihrâba durmadın imâm 
câmi‘den taşra çıksa yâ sahrâda imâm olmış olsa sahrâda duran safları geçüp 
gitse imâmun yeri hâlî [:boş] kalsa cemâ‘atün namâzı fâsid olur. İmâmun dahi 
namâzınun fesâdında ihtilâf vardur. Lâkin ol halîfe olan kimesne ‘avrat olmaya 
ve mecnûn ve sabî olmaya; bunlar imâmete sâlih değildür. Ol halîfe mih-
râba durdukdan sonra eğer imâm bir âyetden az okumış ise elini ağzına koya, 
kırâ’at itmedüğine işâret olup halîfe okuya. Eğer rükû‘da iken bozılmış ise iki 
ellerini dizlerinün üzerine koya. Ve eğer secdede ise elini alnına [78b] koya. Ve 
eğer Tahiyyât’da ise iki ellerini uylukları üzerine koya. Ve eğer evvelki rek‘atda 
ise bir parmağı ile, ikincide ise iki parmağı ile, üçüncide ise üç parmağı ile, 
dördünci rek‘atda ise dört parmağı ile işâret ide. Eğer imâmun üzerinde tilâvet 
secdesi var ise parmağını alnına ve dahi lisânını çıkarup bir parmağını lisânı 
üzerine koya. Alnında komak secdeye ve diline komak kırâ’ate işâret ola. Ve 
eğer üzerinde sehvî secde var ise bir parmağını göbeği üzerine koyup sehvî 
secdeye işâret ola. Ba‘dehû imâm âbdeste gidüp halîfe cemâ‘atün namâzını 
tamâm idivire. Eğer imâm halîfe itdüği kimesne mesbûk  dahi olursa imâmeti 
sahîhdür; cemâ‘atün namâzını tamâm ider, ba‘dehû kalkup kendi rek‘atlerini 
[79a] tamâm ider. Lâkin selâm virmek içün ol dahi namâza yetişmiş bir kimes-
neyi halîfe ider. Ol kimse selâm virür. Eğer ol mesbûk namâzını tamâm idüp 
imâm kılmazdan mukaddem salâta münâfî [:muhalif ] bir şey iderse, imâmun 
namâzı fâsid olur, kavmin [:cemaatin] değil.

Binâ ya mâni‘ olan on iki şeydür: 

Birisi âbdesti kasden kendi ihtiyârı ile bozmak. İkincisi namâz içinde ba-
yılup ussı [:aklı] gitmek ile bozılmak. Üçüncisi mecnûn olup bozılmak. Dör-
düncisi gusl îcâb itmek. Beşincisi kahkaha ile namâz içinde gülmek. Altıncı-
sı üzerine dirhem  mikdârından ziyâde necâset isâbet idüp [:bulaşıp] yumağa 
[:yıkamağa] gitmek. Yedinci âhardan bir kimesne kasdı ve sun‘ı ile âbdesti 
bozılmak. Sekizinci âbdest almağa gitdikde su bulınmayup [79b] işâret ile su 
aramak. Dokuzuncı âbdeste gidüp gelince Kur’ân okumak. Onuncısı âbdest 
almağa suyı akçe ile satun almak. On birincisi âbdest bozıldukdan sonra bir 
rükün edâ olacak kadar namâzda durmak. On ikincisi “âbdesti bozıldı” zann 

335 Hilâfet: Halef olma, vekil olma.
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idüp âbdeste gidüp âbdesti bozılmaduğı zâhir ve âşikâr olmak. Bu zikr olınan 
şeylerden sonra bi’l-ittifâk namâzını istînâf itmek ya‘nî ibtidâsından farzdur, 
binâ câ’iz olmaz. Bu salât-ı muhdis gâyet ‘asîr ve güç olup icrâsına ‘âciz olmak-
la ibtidâsından kılmak efdaldür; şürûtları [:şartlar] yerinde bile olursa da.

[18. Teyemmümlünün Namâzı]

Fî salâti’t-teyemmüm: Teyemmümlü olan kimse âbdestli gibidür; her nice 
namâz isterse kılar, câ’izdür.

[19. Cemâatle Namâz Kılma: Müdrik, Mesbûk ve Lâhik]

Fî salâti’l-cemâ‘at: Cemâ‘at ile namâz kılmak sünnet-i mü’ekkededür.336 
Üç sünnet dahi vardur: Ezân ve ikâmet ve cemâ‘at. İmâmdan gayrı bir âdem 
dahi olursa cemâ‘atdür. [80a] Nâsın cemâ‘at namâzı üç sınıf üzredür:

Birisine müdrik  dirler. Namâzun evvelinden âhirine varınca imâm ile kılup 
tamâm itmişdür.

İkincisi lâhikdur ki imâma ibtidâ-i salâtda uyup ba‘dehû namâz tamâm 
olmadın âbdesti bozılup gidüp âbdest alup imâm tamâm itmedin [:etmeden] 
yetişmiş olursa hemân evvelâ eksiklerini kırâ’atsiz kıla. Ba‘dehû imâma iktidâ 
idüp imâmla ma‘an [:birlikte] selâm vire, eksiklerinde ziyâde ve noksân bir şey 
iderse de zarar virmez; nitekim yukaruda zikr olınmışdur. Buna salât-ı lâhik 
dirler. Bir kimse Tahiyyât’da uyuyup kalup imâm iki rek‘atı kılınca uyanup 
imâmı ikinci Tahiyyât’da bulsa, anun dahi hükmi böyledür. Hemân kalkup 
kırâ’atsiz iki rek‘atı kılar. Ve imâm ile selâm virür. Zîrâ böyle uyumak ile âbdest 
[80b] bozılmaz. Ammâ imâm namâzı tamâm itmiş ise ol kimseden salâtun 

336 Cemaatle Namaz. Cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan kişiye “imam” ve bu ki-
şinin görevine de “imâmet” denir. İmama uyan kişi “muktedî”, “müttebi” ve “me’mûm”, 
tek başına namaz kılan da “münferid” olarak adlandırılır. Beş vakit farz namazlar, cuma ve 
bayram namazları, terâvih namazı, ramazan ayında vitir namazı cemaatle kılınır. Hanefî 
mezhebine göre, gücü yeten akıllı ve baliğ (ergen) erkekler için cuma namazını cemaatle 
kılmak farz-ı ayn, beş vakit namazı cemaatle kılmak da sünnet-i müekkededir. Namazda 
imam olacak kişinin: müslüman bâliğ (ergen), akıllı, erkek ve namazın câiz olabileceği 
kadar sûre ve âyeti ezberden okuyabilmesi gerekir. Cemaatin en az sayısı, imam ve ona 
uyan kişi ile birlikte olmak üzere iki kişidir. Hattâ imama uyan kişi, kadın veyahut bir 
mümeyyiz çocuk da yani yedi yaşındaki akıllı bir çocuk da olabilir. Cuma ve bayram 
namazlarında cemaatin en az sayısı, mezheplere göre değişmektedir. İmama uyan bir kişi 
erkek ise, imamın sağ tarafında, kadın ise arada bir saflık boşluk bulunacak şekilde arka-
sında durur. Cemaat iki kişi ve daha fazla ise, imamın arkasında dururlar. Cemaat, çeşitli 
sınıflardan olunca, imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, daha sonra da 
kadınlar saf tutarlar.
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müfsidlerinden bir şey sâdır olmış değil ise namâzını bilâ-kırâ’atin kendi başı-
na tamâm ider. Salât-ı muhdisde zikr olındı. 

Üçünci sınıfı salât-ı mesbûk dur. Bir kimse imâmına rükû‘da yetişmişse ev-
velki rek‘atün rükû‘ı ise ol kimse müdrikdür, cemâ‘at sevâbına bî-kusûr [:ek-
sizsiz] yetişdürmişdür, kimsenün ihtilâfı yokdur. Ammâ rek‘at-i ûlâ kılınmış 
olup her kankı rek‘atin rükû‘ında imâm ile arkası berâber ola, yine ol rek‘ata 
irişdi; lâkin ana mesbûk dirler, imâm andan mukaddem [:önce] sebkat idüp 
[:öne geçip] namâzı bir mikdâr kılduğı içün. Hükm-i mesbûk oldur ki bir 
kimse hâlet-i rükû‘da imâma yetişse ayak üzre durup tekbîr-i iftitâhı ide, Sü-
bhâneke [81a] okumayup ba‘dehû bir tekbîr dahi rükû‘ içün ide, rükû‘a ine. 
Zîrâ senâ [:Sübhâneke] iderse imâm rükû‘dan kalkar, ol ecilden terk ide. 

İmdi bir kimse imâm okurken yetişse, senâ itmekde üç vecih vardur. Birisi 
imâm cehr ile okursa kırâ’atini işidürse senâyı terk idüp kırâ’ati dinleye. Eğer 
kulağında peklik olup yâhûd ırâk olup işitmezse yine terk ider. Kur’ân’ı insât 
[:susup dinlemek] vâcibdür. Ammâ imâm ihfâ ile okursa senâ ider. Ravza-
tü’l-‘Ulemâ ’da mestûrdur. Bir kimse imâma rükû‘da irişse, eğer bi-tamâmihî 
imâmla rükû‘ iderse yâhûd imâm dahi doğrılmadın imâmun arkası ile bunun 
arkası berâber olursa ol rek‘ati kılmış olur hisâbına katar ve illâ rek‘at yerine 
geçmez. İmdi bir kişi imâma her kande [:her nerede] yetişse mütâba‘at  itmek 
ve bile [:birlikte] itmek [:kılmak] üzerine vâcibdür. [81b] Secdede ve sehvî 
secde Tahiyyâtı’nda selâm virmezden mukaddem dahi irerse uymak gerekdür.

Bir kimse imâm bir rek‘at kıldukdan sonra yâ iki rek‘at kıldukdan sonra 
iktidâ itmiş olsa, imâmla Tahiyyât ve du‘â-i salavât okuyup selâmı virmeyüp 
imâm namâzdan fâriğ olunca[ya dek] te’hîr idüp selâm virmeyüp ba‘dehû kal-
kup Sübhâneke okuyup ba‘dehû Fâtiha sûresin, ba‘dehû zamm-ı sûre idüp iki 
rek‘atı yâ bir rek‘atı tamâm idüp yine ke’l-evvel Tahiyyât ve Salavât okuyup 
selâm vire. Eğer ol iki rek‘atda sehv iderse sehvî secde dahi idüp tamâm ide. 
Zîrâ münferid gibidür ol iki rek‘atlerde. Ammâ imâm üçini yâ dördini kılmış 
bulınursa, yine zikr olınduğı üzre imâm selâm virdükden sonra kalka, binâ  
ide. Ba‘dehû bir rek‘at kıla, Tahiyyât okuya, [82a] ba‘dehû kalka, namâzını 
tamâm ide. Her kankısında zamm-ı sûre iderse hemân iki rek‘atda zamm-ı 
sûre bulunsa; mukaddem, eğer mu’ahhar, câ’izdür. Akşam namâzı dahi böy-
ledür. Lâkin anda bir rek‘ata yetişmeyen kimesne üç Tahiyyât ider. İmâm ile 
okunan Tahiyyât’a i‘tibâr olınmaz. Ve dahi bir kimse meyyit namâzınun bir 
yâ iki yâ üç tekbîrden sonra iktidâ itmiş, imâm selâm virdükden sonra kaç 
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tekbîr fevt olmış ise, cenâze kalkmazdan mukaddem hemân tekbîrleri kazâ 
ider. Dördünci tekbîrde iren kimesneden cenâze namâzı sâkıt olur, kılmaz. 
Meyyit namâzınun her bir tekbîri bir rek‘at makâmındadur. Ve dahi bir kimse 
Tahiyyât’ta imâma iktidâ itmiş olsa, gerek evvelki ve gerek sonraki âhirine 
varınca ــ ه ور ــ ا  ــ ــ أن  ــ إ ا وأ ــ أن  إ -ya varınca okuya, kalk’ أ
mış bulınursa yine oturup okuya. Zîrâ imâma mütâba‘at  ile farz [82b] olur337 
dimişler, okumasa namâz fâsid olunur dimişler.338 Fetâvâ-yı Zahriyye ’de ve 
Bahr-i Râ’ik ’de vardur.339

[İmâmet]

Fî cevâzi’l-imâme. Ma‘lûm olsun ki dînün efdal merâtibi [:rütbeleri] imâ-
met dür. Zîrâ Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellemün mansıbı-
dur. İmâmlar anun halîfesidür. İmdi lâyık olan budur ki ol makâmun hük-
mini yerine getüre. İmâm olan kimesne nâsun aslahı [:en salihi] ve a‘lemi 
[:en alimi] ve ‘ilm-i salâtda ziyâde ile efkahı [:en fakihi] ola. Yeğrek [:daha 
güzel] olan oldur ki mesâ’il-i fıkhiyyeyi bile. Ba‘dehû kırâ’ati güzel ide. Ve 
dahi harâmdan ve menhiyyâtdan [:nehyedilen şeyler] ictinâb idüp vera‘ [:tak-
va] sâhibi ola. Sinn [:yaş] cihetinden yaşlı ola. Ve dahi yüzi ‘abûs olmayup 
[:somurtkan, asık çehreli] hüsn-i hulk sâhibi ola, ya‘nî güleç yüzli, beşâşet 
sâhibi ola. Ve dahi neseb cihetinden şeref nesli ola. Ve dahi güzel yüzli ola, 
çirkin olmaya. Ve ahkâm-ı salâtı mümkin olduğı kadar bilüp müslimânla-
run [83a] namâzını ifsâd ve mekrûhâtdan ıslâha kâdir ola. Nâsın sâ’irinden 
aslah ola, dîninde ve i‘tikâdında ta‘n [:kusur] olacak nesnelerden gâyet hazer 
ide. Zîrâ Resûl ‘aleyhi’s-selâm buyurdı: “Bir kimse ‘âlim-i takī ve vera‘ sâhibi 
kimsenün ardında namâz kılmak, nebî ardında kılmış gibi olur.” 

340 Zîrâ ol ‘asır-
da zamân-ı evvelde nâs Kur’ân’ı ve ahkâm-ı salâtı bilüp ve öğrenürler idi. Fî 

337 Bu metinde farz kelimesi ile farz-ı amelî yani vâcib kasdedilmiştir (bk. İbn Âbidîn, I, 471).
338 Fıkıh kitaplarında -bir ikisi dışında- ka‘dede imama uyup Tahiyyât’ı okumayan muktedî-

nin namazının fâsid olacağına dair bir bilgiye rastlanmadı. Namazda ilk ve son oturuşlar-
daTahiyyât’ı okumak ve imama mütâbaat (ittibâ etmek) vaciptir. İlk oturuşta (ka‘de-i ûlâ) 
muktedî Tahiyyât’ı bitirmeden imam üçüncü rek‘ata kalksa, muktedî isterse Tahiyyât’ı 
tamamlar, isterse imama uyarak kalkar. Son oturuşta (ka‘de-i ahîre) muktedî Tahiyyât’ı 
bitirmeden imam selâm verecek olursa, muktedî Tahiyyât’ı tamamlar, sonra selâm verir. 
Eğer Tahiyyât’ı bitirmiş ve geriye Salavât ile dualar kalmış ise muktedî onları terk edip 
imam ile beraber selâm verir. (Halebî, Gunyetü’l-Mütemellî, s.261; İbn Âbidîn, I, 470-
471; Atar, “İttibâ”, DİA (Ek-1), İstanbul 2006, C.1, s. 680).

339 İbn Nüceym, I, 334; II, 110;.bk. Serahsî, II, 111; İbn Âbidîn, II, 85.
340 Cemâleddin ez-Zeyla‘î (ö.762/1360), Nasbü’r-Râye fî Ehâdîsi’l-Hidâye, Beyrut, 1973, II, 

26; bk. Serahsî, I, 42.
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zamâninâ halk ‘ilm-i hâl lerini bilmekde ve öğrenmekde tekâsül üzre dururlar. 
Ol ecilden sâlih kimesne ardında kılınan, ecr ü sevâbda ziyâdedür. İmdi her 
fâsık ve fâcir kimesne ardında kılmak câ’izdür, ammâ sâlihler ardında kılmak 
evlâ ve efdaldür. Bir yerde iki kimesne olsa, birisi ‘âlim ve birisi Kur’ân’ı güzel 
olsa, imâmete ‘âlim evlâdur. ‘İlmde berâber olsalar Kur’ân’ı güzel okuyan ev-
lâdur. Anda dahi berâber olsalar şübühâtdan [83b] ictinâb iden evlâdur. Anda 
dahi berâber olsalar yaşda ulusı evlâdur. Anda dahi berâber olsalar hüsn-i hulk
sâhibi evlâdur. Anda dahi berâber olsalar gice ile çok namâz kılan evlâdur. 

ــאِر“341 َ א ِ  ُ ــ ُ ْ َ َو ــ ُ َ  ِ ــ ْ א ِ  ُ ُــ َ َ  َ ُــ ْ َכ ــ َ ”
Eğer bu zikr olınan şeylerün cümlesinde müsâvî olsalar cemâ‘at muhayyer-

dür. Yâhûd kur‘a atup kankısına düşerse anı imâm ideler. Zîrâ bu bir mansıb-
dur ki makâm-ı Nebî ve halîfe-i Resûlullâh sallallâhu ‘aleyhi ve sellem olmış-
dur, gâyet pâklar ve sâlihler yeridür. Nitekim Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân’da vârid 
oldı: 342﴾ َ ــ ِ ُ ْ ا  َ ــ ِ  ُ ا  ُ ــ َ َ َ ــא  َ  Bir mescidün imâmı fâsık olsa ve cemâ‘at ﴿ِإ
anı[n] men‘inden ‘âciz olsalar, ol ecilden âhar mescide gidüp namâz kılsalar 
âsim olmazlar. Zîrâ fâsıkun imâmeti kerâhet ile câ’izdür; kerâhetden firâr [84a] 
itmek ile âsimden halâs olur.

İmâmeti câ’iz olmayan yedi neferdür:

[Birinci] selesü’l-bevl ya‘nî dâ’imâ sidüği akup durmayan kimesnenün, 
pâk olan kimesneye.

İkinci müstehâza  [tâhir kadınlara ve anun benzeri olan erkek de] ya‘nî 
dâ’im burnından ve sâ’ir bir yerinden kan akup durmayan kimesne, tâhir ve 
pâk kimesneye.

Üçünci kırâ’ate kâdir olmayup ümmîlerin, kırâ’at itmeğe kâdir olan ki-
mesneye.

Dördünci çıplak ‘avret yerini örtmeğe geysi [:giysi, elbise] bulamayup ‘ârî 
olan kimesne, libâs geymiş kimesneye.

Beşinci farz namâz kılan kimesne, nâfile namâz kılan kimesneye.

Altıncı bir vaktün farzını kılan imâma, farz-ı uhrâ kılan kimesneye iktidâ 
câ’iz değildür.

Yedinci za‘îf olup îmâ ile kılan kimseye, sahîh olan kimesne iktidâsı câ’iz 

341 Kudâ‘î, Müsnedü’ş-Şihâb, I, 254; Kâsânî, I, 158.
342 “Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder” (el-Mâide 5/27)
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değildür. Ammâ kendi misline cümlesinün imâmeti câ’izdür. Ya‘nî sele-
sü’l-bevlün selesü’l-bevle, müstehâzanun müstehâzaya, ‘ârînün [:çıplak] ‘ârîye, 
[84b] ümmînün ümmîye, mûmi’nün mûmi’ne343, müteneffilün [nafile kıla-
nın] müfterıza, müfterızun [:farz kılan] yine müfterıza câ’izdür.

Üç kimsenün imâmeti üç kimseye câ’izdür: Teyemmümlü kimsenün âb-
destli kimseye, ayaklarına mesh iden kimesne yuyan [:yıkayan] kimesneye, 
oturduğı yerde kılan kimesne urudurup kılan kimesneye. Fetâvâ-yı Nutef’de 
eydür.344

Beş kimsenün imâmeti câ’iz değildür:

[Birinci] Mushaf ’dan okumağa kâdir olan kimesne ağızdan okumak bilen 
kimesneye. İkinci sabînün ‘âkil ve bâliğ kimesneye. Üçünci nâfile kılan farz 
kılana. Dördünci ‘avratun erlere. Beşinci hünsâ-i müşkil, erlere.

İmâmeti mekrûh olan kimesneler: Âzâdsız kulun imâmeti ve dahi kar-
yelerde sâkin câhil ‘Arâbî’nün imâmeti ve dahi a‘mâ kimesnenün imâmeti ve 
dahi nesebi kimse olduğı ma‘lûm olmayan veled-i zinânun imâmeti ve dahi 
fıskı zâhiren idüp kimseden [85a] hayâsı olmayan fâsıkun imâmeti ve dahi 
ehl-i sünnet ve cemâ‘at mezhebine i‘tikâdı muhâlif olan ehl-i bid‘atun imâmeti 
kerâhet-i tenzîhiyye ile mekrûhdur. Zîrâ bunlar nâs katında mertebelerinden 
düşmişlerdür ve cehl ü necâsetden sakınmaları yokdur ve nâs katında alçak-
lanmak üzre oldukları içün.

[Cemâatle Namâz, İmâm, Saf Teşkili]

Ve dahi imâm olan kimesne salâtı tatvîl ya‘nî uzatmak mekrûhdur. Ve 
hâtûnlarun dahi cemâ‘at olup kılmaları mekrûhdur. Lâkin cemâ‘at oldukla-
rında erler gibi öne geçmeyüp imâmları ortalarında durmak gerekdür. Hâtûn-
lar içün ezân ve ikâmet ve cemâ‘at olmak mesnûn [sünnet] değildür, bun-
ların sünnet olması erlere mahsûsdur. Ve dahi cemâ‘atde saf olmak evvelen 
ricâl, ba‘dehû sabîler, ba‘dehû hâtûnlar durmak gerekdür. Hâtûnlardan birisi 
er ile berâber durup [85b] namâz kılsa345 ol hâtûn müştehât olup arasında 

343 Mûmi’: Îmâ ile kılan.
344 Nutef, I, 97.
345 Fıkıhta kadınların cemaatle kılınan namazda erkeklerle bir hizada bulunmasına  

“muhâzâtü’n-nisâ’ ” denir.
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bir hâ’il346 olmayup ve namâzları bir vakti [:bir vakte ait] namâz olup ve tahrîme-
de müşterek olup347 imâm dahi ‘avratun namâzına niyyet itmiş olursa348 berâbe-
rinde vâki‘ olan erlerün namâzı fâsid olur. Ammâ hâtûnlar meyyit namâzında 
cemâ‘at olup kılsalar mekrûh değildür. Ve ‘acûze ihtiyâr hâtûnlar cemâ‘ate hâzır 
olsalar, sabâh ve akşam ve yatsı namâzında mekrûh değildür. Ammâ şâbbeler 
ya‘nî on beş yaşından yirmi dokuz yaşına varınca olan tâze hâtûnlar beş vaktün 
birine hâzır olmak mekrûhdur. Ammâ Kuhistânî’de zikr olundı:349 “Fî zamâninâ 
hâtûnlar cemâ‘ate hâzır olmayalar, otuz yaşından tecâvüz bile iderse.” 

[20. Cuma Namâzı]

Fî salâti’l-cum‘a: Ma‘lûm olsun ki Cum‘a namâzı farz-ı ‘ayndur şartı bu-
lınduğı yerde. Cum‘a güni ‘indallâhi te‘âlâ eşref ve efdal gün [86a] olup ‘îdi’l-
mü’minîn olduğı ecilden dört öğle namâzını hutbe ile ve cemâ‘at ile iki rek‘at 
kılup dört rek‘at yerine kâ’im olur. Allâhu Zü’l-celâl yevm-i Cum‘a’nun fazîleti 
hürmetine dört rek‘at sevâbından ziyâde Cum‘a sevâbını virür. Târiki âhiretde 
büyük ‘ukūbet [:ceza] çeker. Allâhümme’hfaznâ [:Allahım! Bizleri koru].

[Cuma Namâzının vücûb şartları]

Cum‘a’nun şartları iki dürlüdür: Birisi vücûbınun şartı, ikinci câ’iz olması-
nun şartıdur. İmdi Cum‘a namâzı vâcib olmasınun şartı ‘âkil ve bâliğ ve er ve 
sahîh ve gözi görür ve ayağı yürür ve a‘zâlı ve şehirlerde mukīm olmuş kimesne 
üzerine vâcib olmakdur. İmdi delüye ve bâliğ olmadık oğlana ve ‘avrata ve hasta-
ya ve kula ve müsâfire ve ayağı yürümeyen kötürüme ve yolını görmeyen a‘mâya 
[:kör] ve köylüye vâcib olmaz; meğer şehir ile ol köyün arasında otlak ve ekinlik 
olmaya, gâyet yakın [86b] ola, anlara vâcib olur. Cum‘a gün şehre varan köyli ol 
gün şehirde oturub eğlenürse[:durursa, kalırsa] vâcib olur, eğlenmezse olmaz. Ve 
şehirli kişi Cum‘a gün ikindiden evvel sefer itse ana Cum‘a borç olmaz, kılmazsa 
‘âsî olmaz; lâkin kılmak yeğrekdür [:daha iyi, müstehabdır]. Hulâsa’da mestûr-

346 Hâil: Engel, gerelti. İki şey arasındaki bağlantıyı kesen mânia (perde, korkuluk, direk ve 
duvar gibi).

347 Tahrîme: İftitah tekbiri. Tahrîmede müşterek olma: Kadının uyduğu imamın hizasında 
aynı namazı kılması veya erkek ve kadının bir namazı aynı imamın arkasında cemaat ha-
linde kılması. Buna göre bir kadın ile bir erkek aynı namazı yan yana müştereken cemaatle 
değil de tek başlarına kılsalar, tahrîmede müşterek olmadığı için kadının yanındaki veya 
arkasındaki erkeğin namazı fâsit olmaz.

348 İmam, kadınların imamlığına niyet etmediğinde, erkeğin değil kadının namazı bozulur 
(bk. Makâlât, vr. 45b, 83b).

349 Muhammed b. Hüsâmeddin Kuhistânî, Câmi‘u’r-Rumûz, İstanbul, 1300, I, 107-108.
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dur.350 Cum‘a namâzı üzerine vâcib olmayan kimesneler Cum‘a’yı kılsalar yine 
farz kılmış olurlar, üzerlerinden yine [öğle namâzı] sâkıt olur.

[Cumanın Sıhhat Şartları]

Ammâ cevâzınun [edasının] şartları:

[1. Vakit]. Cum‘a’nun vakti öğle namâzınun vaktidür. 

[2. Cemaat]. Ve dahi cemâ‘at ile kılınmakdur; cemâ‘at, imâmdan gayrı üç 
kimse dahi olmakdur.

[3. Hutbe].Ve dahi hutbe  okunmakdur. Hutbenün azı Ebû Hanîfe  katın-
da “ ِ ِ  ُ ــ ْ َ ْ  ا

ِ אَن ا َ ْ ــ ُ ” dimekdür.351 Bu kadar ile Cum‘a ve hutbe câ’iz olur. 
İmâmeyn  katında olmaz. Ve dahi hutbe namâzdan evvel olup vakti içinde ola. 
Böyle olmasa Cum‘a bâtıl olur. 

[4. Sultan veya Nâibi]. Ve dahi hutbeyi pâdişâhun veyâ [87a] paşanun 
itdüği kimesne okumak gerekdür, zîrâ hutbe  onlarundur. İmdi mescidde pâ-
dişâh  hâzır olsa, anun emri yâ icâzeti yoğ iken hutbe okusa câ’iz değildür. 
Ve dahi hatîb var iken anun emri olmadıkça gayrı kimesne hutbe ve ikâmet 
[imâmet] itmek câ’iz olmaz, ammâ emri ile câ’iz olur. Zîrâ pâdişâh hutbeye 
izin virmek, hatîb-i âharı halîfe itmeğe bile izin virmekdür; berât ında tasrîhan 
[:açık olarak] yazılmış değil ise de. Zîrâ Cum‘a namâzı vaktinden sonra gayrı 
[:artık] kılınmaz. İnsân ise ‘özrden hâlî [:uzak] olmaz. Öğle olıcak, dâ’im hatîb 
kılması lâzım olsa, ‘özr zamânında Cum‘a kılınmamak lâzım gelür. Cum‘a’nun 
hôd [:zaten] terki câ’iz değildür, pâdişâh dahi bunı bilür. Böyle olıcak; hatîbe 
icâzet, halîfesine dahi icâzete delâlet ider. Çünki icâzeti oldı, ‘özri olması ve ol-
maması birdür. Ammâ kâdî yerine nâ’ib dikmek [87b] berâtında âşikâre buna 
icâzet var ise câ’izdür, yoğise olmaz. Zîrâ kazâ, Cum‘a gibi vakitli değildür, 
bunda zarûret yokdur. Bu tafsîl Hidâye ’nün352 ve anun şerhi Nihâye ’nün353 ve 
Şerh-i Mecma ‘un354 ve Hulâsa ’nundur355 ve Vâkı‘ât’un Edeb-i Kâdî bâbında-
dur.356 Ammâ Mollâ Hüsrev  bunlara muhâlifdür;357 bu mes’elede savâb it-
medüği ehl-i usûle ve mutâla‘ası olanlara âşikâredür. Hattâ Hulâsa’da eydür: 

350 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr. 68b.
351 “el-Hamdü lillâh veya Sübhânellâh” demek.
352 Mergînânî, Hidâye, I, 412.
353 Siğnâkî, en-Nihâye.
354 İbnü’s-Sâ‘âtî (ö.694/1295) Mecma‘; İbn Melek (öl.885/1480), Şerhu Mecma‘.
355 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr.68a.
356 Nâtıfî, el-Vâkı‘ât.
357 Dürer, I, 137,139; II, 408. Mukayese ediniz: İbn Âbidîn, II, 140-141.
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Hatîb hutbeden inicek, dahi namâza başlamadın âbdesti bozılsa yerine namâz 
kılıvirmeğe bir kimse kosa, eğer ol kimse hutbeyi dinlemiş ise ve âbdesti var ise 
hemân Cum‘a’yı kılıvire. Eğer âbdesti yoğise ol kimse dahi hutbeyi dinlemiş 
bir kimseyi imâm ide. Eğer hatîbün imâm dikdüği kimse hutbeyi dinlemediy-
se, imâmeti câ’iz değildür. Ammâ yerine bir hutbe  dinlemiş kimseyi imâm itse 
câ’izdür. Ve eğer hatîbün âbdesti namâz içinde bozılsa hutbe dinlemeyen [88a] 
kimesneyi imâm dikse câ’izdür. Ve hatîbe mevt irişüp ölse, pâdişâh  bir kimseyi 
hatîb idüp gelince[ye kadar] bey , kâdî yâ ölen kimesnenün halîfesi hitâbet ve 
imâmet ideler yâ bunlar bir kimseye emr ideler, ol kimse ide [:cumayı kıldıra]. 
Bunlardan birisi var iken cemâ‘at bunların emirsiz bir kimseyi hatîb itmek 
câ’iz değildür. Bunlardan birisi bulunmasa zarûret içün câ’izdür. Hatîb gâ’ib 
olsa kimseye ısmarlamış olmasa mes’ele yine böyledür. Ve’l-hâsıl Cum‘a namâ-
zı fevt olmakdan mümkin oldukça gâyet hazer ideler.358

[5. Genel İzin]. Ve bir şartı dahi “her kim olursa bu Cum‘a’da namâz kıla” 
diyü pâdişâh  izin virmekdür. Başka bir kavme [:bir cemaate] icâzetle cümleye 
izin olmaz.

[6. Şehir]. Ve bir şartı dahi şehirde kılınmakdur, köylerde kılınmak câ’iz 
değildür. Ammâ Şâfi‘î  katında câ’izdür. İzn-i pâdişâh  cevâza sebeb olmaz. 
Zîrâ izin, şehirde cevâza sebebdür. Hattâ pâdişâh seyr ü sefere çıksa [88b] 
ba‘zı köylerinde Cum‘a murâd idinse câ’iz değildür, şart bulınmaduğı içün. 
Zîrâ Cum‘a şehirlerde kılınmak şartdur. İmdi Cum‘a kılınan köylerde lâ-
zımdur ki Cum‘a kıldukdan sonra öğle namâzını gayrı günler gibi hatîb 
cemâ‘atle kılıvire.359 [Cuma namâzı niyeti ile kıldıkları bu iki rek‘atlık] nâfile 
içün [öğle namâzının farzından önce ve sonra kılınan] sünnet-i mü’ekkede-
yi terk itmeyeler. Anun gibi Cum‘a’yı vaz‘ itmekden murâd, köy ehli dahi 
şol iki rek‘at kıldukları nâfile sebebiyle ümiddür ki Cum‘a sevâbını bulalar, 
dimekdür. Zîrâ hadîs-i şerîfde gelmişdür: 360“ ِ ــ ِ َ َ  ْ ــ ِ  ٌ ــ ْ َ  ِ ــ ِ ْ ُ ْ ُ ا ــ ِ ” ve dahi 

358 Müslüman olmayan bir devletin hâkimiyeti altında bulunan ülkelerde, yaşayan müs-
lümanlar aralarından birini imam seçerek arkasında cuma namazını kılabilirler. (İb-
nü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, V, 461; İbn Nüceym, VI, 298; İbn Âbidîn, V, 369).

359 Müellife göre, köyde bulunan kişiler üzerine farz olan Cuma namazı değil öğle namazıdır. 
Dolayısıyla köyde Cuma namazını kılanların üzerinden öğle namazı sâkıt olmaz. Buna 
göre köyde nâfile namaz hükmünde kılınan Cuma namazından sonra farz olan öğle na-
mazının cemaatle kılınması da gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir soru üzerine 1933 
yılında köyde Cuma namazının kılınıp kılınamayacağına ilişkin konuyu ele alıp incele-
miş, bu konudaki dinî delilleri değerlendirerek köylerde de cuma namazının kılınabileceği 
cevabını vermiştir (A. H. Akseki, a.g.e., s.173).

360 “Kişinin niyeti amelinden hayırlıdır” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmi‘i’s-Sagīr, Beyrut, 
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361“ ْ ــ ُ ْ
ِ  َ ــ ُ َ ٍم  ْ ــ َ ِ  َ ــ َ َ  ْ ــ َ ”  İmdi ol karye ehli niyyetleriyle ve ehl-i Cum‘a’ya 

öykünmeleriyle362 ve yevm-i Cum‘a’ya ta‘zîmleriyle ümiddür ki sevâbdan 
mahrûm olmayalar. Zîrâ sevâb, niyyete ve ihlâsa râci‘dür. 

Ammâ şehir deyü kankı yere dirler, ihtilâf çokdur. Birisi budur ki; anun 
kavmi içinde şerâ’it-i cevâz [:sıhhat şartları] bulunub Cum‘a üzerine vâcib 
kimseler [89a] ol şehrün içinde olan mescidün büyüğine gelseler sığmaya, bu 
kadar olmayıcak câ’iz olmaz. Gayrı tefsîr üzre dahi müşkildür. 

Müsâfirün ve âzâdsız kulun ve Cum‘a vâcib olmayan hastanun imâmeti 
câ’izdür. ‘Özri olan kimselerün ve müsâfirün ve habsde olan mahbûslarun şe-
hirde yevm-i Cum‘a’da öğle namâzını cemâ‘at ile kılmaları mekrûhdur, Cum‘a 
kılındukdan sonra ise de. Ve’l-hâsıl Cum‘a gün şehirlerde Cum‘a namâzından 
gayrı öğle namâzına cemâ‘at olmak kerîhdür, kime gerekse.

Ve dahi hutbeyi urudurup [:kıyam durup] ayak üzre okumak ve Kur’ân’la 
ve takvâ vasiyyetiyle [:tavsiyesiyle] ve salavât ile okumak sünnetdür, terki 
mekrûhdur. Ve dahi Cum‘a imâmetini hatîb itmek evlâdur; gayrı kimse itse, 
me’zûn ise câ’izdür.

[Cuma Namâzının Kılınışı ve Zühr-i âhir]

Cum‘a namâzı iki rek‘atdur, farz-ı ‘ayndur. Öğle gibi sekiz dahi sünneti 
vardur; dördi farzdan evveldür, [89b] dördi sonradur. Sünnetde “bu vaktün 
sünnetine niyyet itdüm” diye, tâ ki Cum‘a’nun şurûtı bulınmayup câ’iz değilse, 
öğlenün sünneti ola. Cum‘a’nun niyyetinde “Cum‘a namâzına niyyet itdüm, 
uydum şu imâma” diye. “Bu vaktün farzına niyyet itdüm” dise câ’iz değildür; 
zîrâ ol günde asıl farzda ihtilâf vardur. İmdi bir kimse Cum‘a namâzını kıl-
dukdan sonra kalka, ikâmet idüp ba‘dehû “niyyet itdüm âhir öğleye ve vaktine 
yetişüp henüz dahi kılmadum” deyüp dört rek‘at namâz kıla. Dördinde dahi 
sûre-i Fâtiha’yı [ve] zamm-ı sûre[yi] ide[:okuya]. Lâkin evlâ olan sünneti kılup 
ba‘dehû bu niyyet ile âhir zuhrı kıla.363 Eğer cümle şurût yerinde bulınup 

1995, I, 43).
361 “Kim bir kavme benzerse, o kimse o kavimdendir” (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 5).
362 Öykünme: Benzemeye çalışmak, özenmek, taklit etmek.
363 “Şâfiîler bir yerleşim merkezinde (şehir, kasaba, köy) yalnız bir camide kılınabileceği görüşü-

nü benimserler. Cemaatin tamamını alacak büyüklükte bir cami varken birden fazla camide 
kılınması halinde önce veya devlet başkanı ile birlikte kılanların namazları sahih olup diğer-
lerinin ayrıca öğle namazını kılmaları farzdır. Bu ikinci grubun, cemaatin tamamını alacak 
büyüklükte bir cami bulunmaması sebebiyle cumayı başka camide kılmaları halinde ise ayrıca 
öğle namazını kılmaları menduptur. Cuma namazı, tek bir camide edası mümkün iken bir-



ÜÇÜNCÜ MAKÂLE: NAMÂZ - İlmihâl146

Cum‘a sahîh olmış ise kazâya kalmış öğlenün kazâsı olur, eğer Cum‘a câ’iz 
olmadıysa öğleyi kılmış olur. Cümlesinde zamm-ı sûre itmek zarar virmez. 
Bundan [90a] sonra kalkup dört rek‘at Cum‘a’nun sünnetine niyyet idüp kıla, 
eğer kılmış değilse. Ba‘dehû sünnet-i vakt deyüp iki rek‘at dahi kıla. İbrâhîm 
el-Halebî ’de  mestûrdur.364

[Cuma Namâzı Vaktinde Yasaklar, Müstehaplar]

Ve dahi öğle vakti giricek, taşrada [:dışarda] okunan ezândan sonra 
Cum‘a’ya gitmek vâcibdür. Ve dahi bey‘ u şirâ ya‘nî alı ve satı [alış-veriş] harâm 
olur Cum‘a vâcib olan kimselere. Nitekim Kur’ân-ı ‘Azîm’inde buyurdı:

365﴾ َ ْ َ ْ ِ َوَذُروا ا ِ ا َ ِذْכ ا ِإ ْ َ ْ א َ  ِ َ ُ ُ ْ ِم ا ْ َ  ِ ِة  ِ ِدي  ُ ا ِإَذا  ُ َ َ آ ِ א ا َ َא أَ ﴿  
İmdi sa‘y [:cumaya gitmek için gayret etmek, koşmak] vâcibdür. Ve dahi 

hatîb hutbeye çıkdukda nâfile namâz kılmak ve nâsın kelâmını söylemek harâm 
olur hutbe  âhir olınca[ya kadar]. Hattâ selâm almaya ve sünnet kılmaya, belki 
hemân hutbeyi dinleye ırâk olup işitmezse de. Ve dahi salavât-ı şerîfe lâzım olı-
cak, sırren ihfâ ile ide [:içinden gizlice okuya]. Ve dahi Cum‘a namâzından sonra 
hasta görmeye varmak ve cenâze namâzın kılmak ve ‘ilm [90b] ve zikrullâh mec-
lisine varmak ve bir mikdâr alış veriş itmek. Bu cümlesi müstehab ve fazîletdür, 
tefsirlerde zikr olınmışdur. Ve dahi bir kimse Cum‘a namâzına imâm durduk-
dan sonra irişse her kankı rükünde yetişürse iktidâ ide. Tahiyyât’da bile yetişürse 
hemân uya, ba‘dehû kalkup imâmun selâmından sonra kıla, tamâm ide. Eğer 
yetişmezse öğle namâzını cemâ‘atsiz kıla. Bir bölük cemâ‘at Cum‘a’ya yetişmese-
ler cemâ‘at olup kılmayalar, herkes başına cemâ‘atsiz kıla; meğer köylerde Cum‘a 
vâcib olmayan yerlerde olalar. Bir kimsenün üzerine Cum‘a vâcib değil iken 
kılmış olsa, anun üzerinden öğle namâzı sâkıt olur. Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

den fazla camide kılınmışsa hangi cemaatin daha önce kıldığının tesbit edilemediği durum-
larda bütün cuma namazları geçersiz sayılır, buna bağlı olarak da öğle namazının kılınması 
gerekir” (Hayreddin Karaman, “Cuma”, DİA, C. 8, s. 86). Buna göre Şâfiî mezhebine göre 
cuma namazının eda şartlarından biri bulanmayan yerlerde Cuma namazı farz olmayınca 
öğle namazını kılmak farz olur. Şâfiî mezhebinde Cuma namazı kılındıktan sonra cemaat-
le zühr-i âhir namazı adıyla değil cuma günkü öğle namazı adıyla dört rek‘atlı bir namaz 
kılınır. Günümüzde güneydoğu bölgesinde bazı Şâfiîler, Cuma namazını kıldıktan sonra 
öğle namazını cemaatle kılma geleneğini hâlâ sürdürmektedir.

364 İbrahim Halebî, Gunyetü’l-Mütemellî, s. 269.
365 “Ey îmân edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman, hemen Allah’ı zikre koşun ve alış 

verişi bırakın” (el-Cum‘a 62/9).
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[Vacip ve Sünnet Namâzlar] 

Fî salâti’s-sünen ve’l-fezâ’il ‘alâ hamseti ‘aşer vechen. Bundan sonra ma‘lûm 
olsun ki sünnet ve nâfile olan namâzlar dahi on beş vecih üzredür, Fetâvâ-yı 
Nutef   [91a] zikr itmişdür.366

[1. Fıtır Bayramı Namâzı ve Bayram Günü Müstehapları]

Evvelkisi salâti’l-fıtr ya‘nî fıtr bayramında kılınan namâzdur ki dört 
şartı vardur.367 

Birisi emr-i sultândur, ikinci vakitdür, üçünci cemâ‘atdür, dördünci şehir 
olmakdur. Hutbe bayram  namâzında sünnetdür, şart değildür; hattâ hutbesiz 
kerâhet ile câ’iz olur ve dahi namâzdan sonra okunmak, anun içündür. Ammâ 
evvelde okunsa yine câ’izdür.

Ve dahi fitre bayramında on sünnet vardur: Fecrden sonra yemek ve içmek 
ve misvâk kullanmak ve gusl itmek ve tîb ve gökçek [:hoş] koku ile kokulan-
mak ve helâl ve cedîd veyâ yunmış [:yıkanmış] geysünün eyücesi [:iyisi] var 
ise geyüp câmi‘e gitmek ve câmi‘e yayak [:yaya] gitmek ve erce [:erkenden] 
kalkmak ve fitre sini virmek, ba‘dehû câmi‘e gitmek ve yolda giderken câmi‘ 
kapusına varınca[ya dek] ihfâ [:gizli] ile tekbîr itmek cehrden [:açıktan] yeğ-
dür [:evlâdır]. Bayram namâzından evvel nâfile kılmak kerîhdür. Kurbân bay-
ramında [91b] her hâlde böyledür. Ancak bunda namâzdan evvel yimeye. Ve 
yolda cehr-ile tekbîr itmek sünnetdür.

[Bayram Namâzının Vakti ve Kılınışı]

Bayram namâzınun vakti gün bir süngü [:mızrak ] boyı kalkdukdan sonra 
gün ortaya geçincek câ’izdür.368 Ammâ cemâ‘atle iki rek‘at namâz kıla. İftitâh 
tekbîrinden sonra elin bağlayup Sübhâneke okuya, andan üç tekbîr dahi ide, 
elin kaldura, arasında el bağlaya. Andan Fâtiha ve sûre okuya, evvel rek‘ati 
kıla. İkinci rek‘atda evvel Kur’ân okuya, andan üç tekbîr ide, her birinde elin 
kaldura. Bir tekbîr dahi rükû‘ içün ide.369 Namâz tamâm olıcak hutbe  okuya, 

366 Nutef, I, 98.
367 Müellif, Hanefi mezhebinde vacip olarak kabul edilen bayram namazları ve vitir namazını 

sünnetle sabit oldukları için sünnet namazlar arasında zikretmiştir.
368 Bayram namazının vakti Güneş’in Yer’den çıplak gözün görmesine göre bir mızrak yüksel-

mesi ile başlar ve zevâle kadar devam eder. Nâfile namaz da bu vakitte câ’iz olur (el-Mev-
sû‘atü’l-Fıkhiyye, C. 27, s. 243).

369 “Salât-ı ‘îdin tekbîrât-ı zevâidi kaçdur ve musallî niyyet ettikde kaç tekbîr ile deyü  niyyet 
gerekdür? el-Cevab: Zevâid altıdur dokuz tekbîr ile deyü niyyet gerekdür.” (Abdürrahim, 
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fitreyi beyân ide. İmâm-ı A‘zam  katında bayram  tekbîrinde elin kaldurur. 
İmâm Ebû Yûsuf  “kaldurmaya” dimiş; Fahru’l-İslâm Mebsût’unda370 ve Tuhfe-
tü’l-Fukahâ ’da371 vardur. Fitre bayramı bir ‘özr ile evvel gün kılınmazsa ikinci 
gün vaktinde kılına. Ammâ kurbân bayramı ‘özrsüz de üç güne dek [92a] 
kılınmak câ’izdür. Ammâ fitre  bayramı ‘özrsüz terk olınsa gayrı kılınmaz, sâkıt 
olur. Bayram namâzı sahrâda kılınmak sünnetdür, eğer mescide sığılursa da. 
Eğer hatîb musallâda kılıvirüp ve halîfesi dahi şehir içinde mescidde kılarsa, 
bu cemâ‘ate câ’izdür, bir iki yerde kılınmak câ’izdür.

[2. Kurban Bayramı Namâzı, Teşrîk Tekbiri]

Fî salâti’l-udhiyye : Kurbân bayramında kılınan namâzun hükmi ve 
şerâ’iti dahi fitre bayramınun hükmidür. Ancak dört şey ile fazîleti ziyâde-
dür: Kurbân  ile ve tekbîr ile ve andan evvel kılınmak ile ve bunda fecr çık-
dukdan sonra bir şey yimeyüp kurbânını boğazlayup ciğerinden bir mikdâr 
yimek ile. 

Tekbîrde kavl budur ki, ‘Arefe  güninün sabâh namâzından sonra bay-
ram  güninün ikindisine dek, İmâm Ebû Hanîfe  katında. Ammâ İmâmeyn  
katında bayramın dördünci güninün ikindisine dek her farz namâzı [92b] 
ardınca “tekbîr-i teşrîk ” vâcibdür, ere ve ‘avrata, mukīme ve müsâfire, yalınız 
kılana ve cemâ‘at ile kılana, şehirde ve köyde. Ammâ Ebû Hanîfe katında 
şehirde erler ile cemâ‘at olınup kılınursa vâcib olur; müsâfire ve köylüye 
ve ‘avrata ve cemâ‘atsiz kılana vâcib olmaz. Lâkin fetvâ ve ‘amel İmâmeyn 
kavliyledür.

Tekbîr[-i teşrîk ]: “ ُ ــ ْ َ ْ  ا
ِ ِ ُ َو ــ َ ُ أَْכ ُ ا ــ َ ُ أَْכ ُ َواَ َ إ ا َــ َ إ  ُ ــ َ ُ أَْכ ُ ا ــ َ ُ أَْכ  Bir ”.ا

kerre dimek vâcibdür, ziyâde dirse müstehabdur. Eğer unudursa kıbleden 
yüzini dönmeyüp ve câmi‘den çıkmadın hâtırına gelürse oturup ide. İmâm 
unudursa cemâ‘at diye. Cum‘a namâzından sonra dahi diye; zîrâ Cum‘a farz-
dur. Ammâ vitirden sonra dimeye. Bayram namâzından sonra dahi dimeye. 
Ammâ Kuhistânî ’de kavl vardur: “Belhiyyûn [:Belh liler] iderler” dimiş.372 
Bir kimse tekbîri unutsa, mescidden [93a] çıkmış ise yâhûd dünyâ kelâmını 

Fetâvâ, I, 13). İbn Mes‘ûd’a göre, bayram tekbirleri, biri iftitah tekbiri, ikisi rükû tekbiri 
ve altısı zevâid tekbiri olmak üzere toplam dokuz tekbîrdir (Kâdîhân, I, 184).

370 Fahru’l-İslâm el-Pezdevî (ö. 482/1089), Kitâbü’l-Mebsût li’l-Fetâvî; bk. Serahsî, Mebsût, II, 
70.

371 Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ, Beyrut, 1984, I, 188.
372 Kuhistânî, I, 170.
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dimiş ise yâhûd âbdesti bozmış ise kasden, ba‘dehû hâtırına tekbîr itmedüği 
gelse andan tekbîr sâkıt olur. Bir kimse eyyâm-ı teşrîkde373 vakit namâzı 
kılsa ol yıl içinde kazâ iderse yine tekbîr ider, ol yıldan sonra iderse sâkıt 
olur, itmez. Eyyâm-ı teşrîk de muhrim olan [:ihrama girmiş] kimesne evvel 
tekbîr idüp sonra telbiye  ider; zîrâ ikisi de vâcibdür, terk olınmaz. Bir kimse 
bayram  namâzını kılmağa sa‘y idüp lâkin musallâya varınca imâm namâzı 
tamâm itmiş olsa, ol kimesne üzerine nesne lâzım gelmez, sa‘y bulınduğı 
içün. Ammâ ‘özri ve sa‘yi olmayup kasden terk iderse isâ’et ya‘nî yaramaz iş 
itmiş olur. Bir kimse imâm namâza durdukdan sonra irişse iftitâh tekbîri-
ni idüp hemân ardınca ellerin kaldurmayup üç bayram tekbîrini dahi ide. 
Eğer rükû‘a irişmeden [93b] havf iderse imâm ile bile rükû‘a inüp tesbîh 
yerine tekbîr ide, yine ellerin kaldurmaya. Tekbîr tamâm olmadın imâm 
rükû‘dan başını kaldursa, tekbîri tamâm itmeyüp hemân imâma mütâba‘at  
ide; zîrâ tekbîr andan sâkıt olur. İmâm bir rek‘at kıldukdan sonra yetişürse 
imâm selâm virdükden sonra kalka, tekbîr idüp ba‘dehû okuya; dilerse oku-
ya, ba‘dehû tekbîr ide, ikisi de câ’izdür. Ammâ bir kimse imâma Tahiyyât’da 
irişse hemân yine imâma uyup selâm virdükden sonra kalka, imâm ile kıl-
duğı gibi kendi başına tekbîrleri ile ma‘an [:birlikte] bayram  namâzını kıla. 
Bu kavl Şâfi‘î ’nündür, rahimehullâh. Ammâ kavl-i sahîh budur ki kalka, 
dilerse kuşluk namâzı gibi iki rek‘at yâhûd dört rek‘at namâz kıla, yine ecr 
ü sevâba nâ’il olur. İmâm bayram namâzınun tekbîrlerinde sehv idüp dört 
[94a] yâ beş yâ dahi artık iderse cemâ‘at dahi imâma mütâba‘at  ideler; zîrâ 
kavl ikidür. Bir kavl ‘Abdullâh İbn ‘Abbâs 374 radiyallâhu ‘anhümâ ihtiyârı-
dur ki bayramun on iki ve bir rivâyetde on üç zevâ’id tekbîrleri vardur. Beşi 
evvelki rek‘atda, iftitâh ile rükû‘un tekbîrleri ile yedi olur, dört zevâ’id bir 
rükû‘ tekbîrleriyle ikinci rek‘atda cümlesi on iki olur. Bu akvâl, sahâbe üzre 
on ikiye varınca imâma mütâba‘at ider, dahi ziyâde iderse durup sükût ider, 
andan ziyâdeyi getürmez; zîrâ kavl ve mezheb yokdur. Allâhu a‘lem. 

Ve dahi [kurban bayramı] salâtun ibtidâsı Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm 
Medîne -i Münevvere’ye hicret idüp yirmi ay mürûrından sonra Ramazân -ı 
Şerîf ’ün savmı farz kılınup ve zekât ve fıtır ve salât-ı ‘îd, ikinci senede ‘ud-
hiyye  dahi anda bed’ olınmışdur. [94b] Hak celle ve ‘alâ edâsına müyesser 
ide, âmîn. 

373 Eyyâm-ı teşrîk: Kurban bayramında teşrik tekbirlerin alındığı günler.
374 Abdullah b. el-Abbâs (ö. 68/687-88) Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh 

ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
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[3. Vitir Namâzı]

Fî salâti’l-vitir: Üçünci vitir namâzıdur. Üç rek‘atdur, ricâl ve nisâya vâ-
cibdür, ba‘zılar katında sünnetdür. Ve farz-ı ‘amelî dür, farz-ı i‘tikâdî  değildür.375 
Aslında vâcibdür, lâkin vücûbiyeti sünnet ile sâbit olduğı içün sünnet dahi di-
nür. Kılınması bir selâm ile ve üçünci rek‘atun rükû‘ından evvel ellerin kaldu-
rup tekbîr idüp, ba‘dehû kunût okumak ile ve Ramazân -ı Şerîf ’de terâvîhden 
sonra cemâ‘at ile kılınmakdur. İmâm Şâfi‘î  katında sünnetdür ve iki selâm 
iledür. Du‘â-yı kunût :376

ــכ  ْ َ َ ــ  ِ ْ ُ ــכ َو ْ َ َ  ُ כ َ ــ َ َ ــכ َو ب ا ــ ِــכ و   ُ ــ ِ ْ ُ כ َو ــ ك و ُ
ِ ْ َ ــ ْ َ ُכ َو ِ َ ــ ْ َ ــא  ــ إ ُ ا

ــכ  ْ َ ُ َوِإ ُ ــ ْ َ ــ َو ِّ َ ُ َــכ  ُ َو ــ ُ ْ َ ــאَك  ــ إ ُ ك ا ُ ــ ِ ْ ُ  ْ ــ َ ُك  ُ ــ ْ َ ُ َو ــ َ ْ َ ك َو ُ ــ ُ َْכ  َ ك َو ُ ــُכ ْ َ  ُ ــ َ ُכ ــ ْ َ ْ ا
ــ  ا ــ ا ــא ار ــכ   ٌ ــ َ ْ ُ ــאِر  ُכ ْ א ِ َــכ  ا َ َ َــכ إن  ا َ َ ــ  َ ْ َ َــכ َو َ ْ ــ َر ُ ْ َ  ُ ــ

ِ ْ َ َ َو ــ ْ َ
[95a] Bu du‘âyı üçünci rek‘atun rükû‘ı önince elin kaldurup “Allâhu Ekber” 

deyüp andan sonra okuya. Allahümme yâ Allâh, innâ neste‘înüke ibâdet it-
mek içün, günâh terk itmek içün bizler senden yardım taleb iderüz, ve nes-
tiğfirüke dahi senden mağfiret isterüz, ya‘nî günâhumuzı örtüp ‘afv isterüz, 
ve nestehdîke dahi senden doğrı yola hidâyet taleb iderüz ve nü’minü bike 
dahi senin vahdâniyyetini tasdîk iderüz, ve netûbü ileyke ve dahi tevekkülü-
müzi sana virüp cümle şeyi senden bilürüz, ve netevekkelü ‘aleyke dahi senin 
ni‘metine ve fazlına ve keremin üzerine olup sana i‘timâd iderüz. Ve nüsnî 
‘aleyke’l-hayr yâ Rabbi, bizler seni hayr ile zikr idüp senâ vü hayrı ancak sana 
iderüz, küllehû ya‘nî cümle hayr u senâ, medh ü senâ sana [95b] mahsûsdur, 
sana iderüz. Ve neşkürüke sana şükr iderüz, ve lâ nekfürük ni‘metlerini inkâr 
itmezüz, ve nahle‘u biz tarh iderüz [:uzaklaştırırız], ve netrükü dahi biz terk 
iderüz, men yefcürük sana ‘âsî olanı ve emrine muhâlif olanları. 

375 Bazı Hanefîler’e göre delili yönünden farz iki kısımdır: 1. İ‘tikâdî farz: Bu kat’î bir delil ile 
sabit olan farzdır. 2. Amelî farz: Bu da zannî bir delil ile sabit olan farzdır. Zannî bir delil 
ile sabit olan bir şey, i‘tikâd bakımından değil, sadece amel bakımından kesinlik ifade eder. 
Mesela abdestte başa mutlaka meshedilmesi farz-ı i‘tikâdî, dörtte birine meshedilmesi ise 
farz-ı ‘amelîdir. Farz-ı amelîye zannî bir delille sabit olduğu için “vâcib” de denir (Molla 
Husrev,  Dürer, I, 6; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, I, 10-11; İbn Âbidîn, I, 94-95; Ö. N. 
Bilmen, a.g.e.,  s. 41-42; “Vacip”, İFAV Ans., IV, 2097).

376 Kunût Duaları: “Allahım! Yalnız Senden yardım diler, yalnız Senden bağışlanmamızı ve 
bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana îmân ederiz, Sana tevbe ve tevekkül ederiz. Seni bütün 
hayırlar ile överiz. Sana şükrederiz, Seni inkâr etmeyiz. Sana karşı gelenlerle ilişkilerimizi 
keser ve onları terk ederiz.” “Allahım! Biz ancak Sana ibadet eder, Senin için namaz kılar, 
Sana secde ederiz. Senin rızanı elde etmek için çalışır, Sana koşarız. Senin rahmetini umar, 
azabından korkarız. Şüphe yok ki, Senin azabın kâfirlere ulaşır. Merhametlilerin en merha-
metlisinin rahmeti ile.”
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Allahümme yâ Allâh, iyyâke ancak sana na‘büdü biz ‘ibâdet iderüz ve 
leke senin Zât-ı şerîfine nusallî mahsûs salât iderüz ve nescüdü dahi senin 
Zât-ı şerîfine secde iderüz, ve ileyke nes‘â ‘ibâdetde ancak sana sa‘y iderüz, 
ve nahfidü dahi hizmetde iveriz, [:acele ederiz] nercü rahmeteke senin rah-
metün recâ idici olduğumuz hâlde, ve nahşâ ‘azâbeke dahi senin ‘azâbından 
korkıcı olduğumuz hâlde. İnne ‘azâbeke bi’l-küffâri mülhik tahkīk senin 
‘azâbun kâfirlere lâhik olıcıdur [:ulaşır].

Mes’ele: Bir kimse yatsı namâzını âbdetsiz kılmış olsa, bilmese, ba‘dehû 
vitri âbdest ile kılsa, ba‘dehû hâtırına gelse, yatsıyı âbdestsiz kılduğını [96a] 
bilse, yatsıyı döndüre [:iade ede], ammâ vitri döndürmeye; zîrâ bu ayrı namâz-
dur. Vaktinde tahâret ile kılındı, câ’izdür. Ammâ sünnet bile dönmek lâzım-
dur, âbdest ile kıldı ise de; zîrâ farza tâbi‘dür. Ve dahi vitri kazâya koyan ki-
mesne sâhib-i tertîb  ise sabâh namâzından mukaddem kazâ ide, ardınca kazâ 
iderse sabâh namâzı câ’iz olmaz; meğer unutmış yâ vakit dâr ola.

[Beş Vakit Farz Namâzları İlk Kılan Peygamberler]

Ve dahi ma‘lûm olsun ki sabâh namâzını evvelâ kılan Hazret-i Âdem  ‘aley-
hi’s-selâm kıldı.377 Yeryüzine inüp ba‘dehû akşam olup ‘âlemi zulümât bürü-
yüp gâyet havf idüp irte [:ertesi] fecir tulû‘378 idüp havf-i şedîdden halâs olı-
cak, şükren-lillâhi te‘âla iki rek‘at namâz kıldı. Biri zulümâtdan necâtına ve 
biri tekrâren yine ‘âlem müdiyyâ [:aydınlanmış] olduğıçün. Hak celle ve ‘alâ 
bu ümmete farz kıldı. 

Ve dahi öğle namâzını zevâl aldukdan sonra oğlı [96b] Hazret-i İsmâ‘îl  
‘aleyhi’s-selâma kurbân geldükde Hazret-i İbrâhîm  ‘aleyhi’s-selâm dört rek‘at 
namâz kıldı. Hazret-i Rabbü’l-‘izzet anı dahi bu ümmete farz kıldı; zîrâ dört 
nesneden halâs buldı: Gamm-ı veled gitdi ve dahi fidâ [:kurban] geldi379 ve 
veledi İsmâ‘îl’ün sabrı ve Allâhu Zü’l-celâl’ün rızâsı “kad saddakte er-rüyâ” 

380 
ile zâhir ve âşikâr oldı. 

Ve dahi ikindi namâzını evvelâ Hazret-i ‘Îsâ  ‘aleyhi’s-selâm kıldı; zîrâ 
dört nesneden halâs buldı: Hazret-i Rabbü’l-‘izzet hitâb idüp ulûhiyyet an-
dan ref‘ oldı ve vâlidesi Hazret-i Meryem  ‘aleyhime’s-selâm hakkında olan 
iftirâ zâhir oldı ve dahi Allâhu Zü’l-celâl fazlından ma‘sûm iken söyletdi

377 İbn Nüceym, el-Bahr, I, 257.
378 Tulû‘: Doğmak (güneş, fecir gibi).
379 “Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik” ( Saffât 37/107).
380 “Ey İbrâhim! Rüyayı gerçekleştirdin” (Saffât 37/105).
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َــאَب﴾ ِכ ْ َ ا ــ
ِ َא ِ آ ُ ا ــ ْ َ ــ  ِّ  dedi381 ve dahi Allâhu Sübhânehû ve Te‘âlâ’nun kulı ﴿ِإ

olduğı beyân oldı; ol ecilden dört rek‘at kıldı. Allâhu Zü’l-celâl [97a] bu üm-
mete farz kıldı. 

Ve akşam namâzını Hazret-i Yûnus  ‘aleyhi’s-selâm kıldı; zîrâ zulümât-ı 
selâseden halâs buldı: Zulme-i leyl/gice karanlığı ve suyun karanlığı ve balık 
karnınun karanlığı. Bu üç zulümâtdan halâs olduğı içün üç rek‘at kılup Haz-
ret-i Rabbü’l-‘âlemîn bu ümmete farz kıldı.

Ve dahi yatsı namâzını Hazret-i Mûsâ  ‘aleyhi’s-selâm kıldı; zîrâ dört şey-
den halâs buldı: Fir‘avn’un gammından ve birâderi Hârûn’un gammından 
ki Medyen ’den çıkup yolı bulmadukları hînde ve evlâdınun gammı. Bu dört 
gamlardan halâs bulduğı içün dört rek‘at kılup Allâhu Tebâreke ve Te‘âlâ bu 
ümmete farz kıldı.382 eş-Şeyh Kıvâmüddîn el-Kâkî  Hazreti, Hidâye  şerhinde 
zikr itmişdür.383 

Ammâ salâti’l-vitri/salât-ı vitri Leyle-i Mi‘râc’da Hazret-i Resûl-i Ekrem 
sallallâhu ‘aleyhi ve sellem kılmışdur. Sebebi budur ki; ol efdalü’l-mevcû-
dât [97b] Hazret-i Muhammed  sallallâhu ‘aleyhi ve sellem Leyle-i Mi‘râc’da 
makâm-ı Cebrâ’îl  ‘aleyhi’s-selâm ya‘nî Sidretü’l-Müntehâ’da meleklere imâm 
olup Beytü’l-Ma‘mûr ’da cemî‘ enbiyâya imâm olup fazîleti cümleye zâ-
hir oldı. Lâkin salât-ı vitir üç rek‘at olmağa sebeb budur ki; vaktâki Resûl 
‘aleyhi’s-selâm Beyt-i Ma‘mûr384’da imâm-ı enbiyâ olup namâz kıldukların-
da Hazret-i Mûsâ  ‘aleyhi’s-selâm Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm’a niyâz idüp 
“Yâ Resûlallâh, cenâb-ı şerîfiniz Sidretü’l-Müntehâ ’da meleklere imâm olup ol 
makâm-ı ‘âlîde namâz kılarsun, bizi dahi yâd buyursun” deyü ısmarladukda 
Hazret-i Server-i Enbiyâ sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ol makâma varup bir rek‘at 
namâz kılup ikinci rek‘atı dahi zamm idüp ba‘dehû cânib-i Hakk’dan bilâ-vâ-
sıtati’l-melek dahi olup üç rek‘at tamâm olıcak, Hak celle ve ‘alâ vitir namâzı 
itdi. [98a] Vaktâ ki üçünciye kalkup kırâ’ate mübâşeret itdükde Hazret-i Rab-
bü’l-‘izzet rahmet nûriyle örtüp mübârek ellerini bilâ-ihtiyâr çözilüp koyuvir-
di. Ba‘dehû kendüyi çeküp “Allâhu Ekber” deyüp ellerini ref‘ itdi, hâlâ vitirde 
olan tekbîr oldı. 

381 “Çocuk şöyle dedi: Ben Allah’ın kuluyum. O, bana Kitâb’ı verdi” (Meryem 19/30).
382 Bk. Ekmelüddîn el-Bâbertî (ö. 786/1384), ‘İnâye Şerhu’l-Hidâye, I, 151-155.
383 Bu şerhin adı Mi‘râcü’d-Dirâye ilâ Şerhi’l-Hidâye’dir. Eserin müellifi Kıvâmüddîn el-

Kâkî’dir.
384 Beytü’l-ma‘mûr: Semada, içinde meleklerin ibadette bulunduğu rivayet edilen mâbed.
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[4. Yağmur Namâzı]

Salâtü’l-istiskâ: Dördüncisi yağmur talebi içün kılınan namâzdur. Yağ-
mur yağmasa herkes cem‘ olup günâhlarına tevbe ve istiğfâr idüp, tazarru‘ ve 
bükâ’ idüp [:ağlayıp] ve du‘â ideler ve iki rek‘at namâz kılına, herkes başına 
Ebû Hanîfe  katında. Ammâ İmâmeyn  katında hatîb nâs ile cemâ‘at olup iki 
rek‘at namâz kılıvire, Kur’ân’ı cehr ile okuya, ba‘dehû hutbe  okuyup sonra 
kıbleye karşu du‘â ide. Üç güne dek her gün çıkalar, huşû‘ ile tazarru‘ ile ve 
sıbyân [:çocuklar] ve ba‘zı behâ’im385 bile çıka ve kul ve câriye bile çıka. Ammâ 
küffâr çıkmaya ve nisâ [:kadınlar] dahi çıkmaya. Ve her gün sadaka vireler. 
[Yağmur talebi namâzı] hemân [:tam] bayram  namâzı gibidür,386 [98b] dörder 
tekbîr ile.

[5. Güneş ve Ay Tutulması Namâzı]

Salâtü’l-küsûf: Beşincisi kaçan [:ne vakit] gün tutılsa hatîb nâsa iki rek‘at 
nâfile namâz kılıvire ezânsız ve ikâmetsiz. Kur’ân’ı ihfâ ide ve gâyet uzun sûre 
okuya. Namâzdan sonra du‘â ide gün açılınca. Eğer hatîb bulınmazsa her kim-
se yalınuz kıla. 

Ammâ ay tutılsa hemân iki rek‘at namâz kılına, cemâ‘at olmayalar. Katı 
yel[:sert rüzgar] esse ve ziyâde karanlık olsa yâ bir yerden düşmân havfı olsa 
bunlarun cümlesinde tevbe ve istiğfâr idüp iki rek‘at namâz kılup def‘i içün 
Hakk’a tazarru‘ olına. Bu cümle ahvâlde tevbe ve istiğfâr asıldur. Zîrâ cemî‘ 
belâ ve musîbet, ma‘siyet sebebiyledür; çâresi Hakk’dan korkup ihlâs ile tevbe 
itmekdür. Allâhu a‘lem.

[6. Terâvîh Namâzı]

Altıncısı terâvîh namâzıdur. Yirmi rek‘atdür, ere ve ‘avrata sünnet-i mü’ek-
kededür. Ve cemâ‘atle kılınmak dahi erlere sünnetdür. Evde yalınuz kılsa dahi 
[99a] câ’izdür. Vakti yatsı namâzı kılındukdan sonra ve vitirden evvel ve sonra 
câ’izdür, lâkin yatsıdan evvel kılmak câ’iz değildür. Hattâ bir kimse imâma 
terâvîhde irişse evvel yatsı namâzınun farzını ve âhir sünnetini kılup ba‘dehû 
imâma iktidâ ide; eğer kılmayup hemân terâvîhe uyarsa câ’iz olmaz. Ba‘dehû 
vitri imâmla kılup sonra terâvîhün eksiğin tamâm ide yâhûd evvel eksiğin ye-
türe [:tamamlaya], vitri sonra yalınuz kıla. Ammâ kavl-i evvel yeğdür, cemâ‘at 

385 Behâim: Dört ayaklı hayvanlar.
386 Bk. İbn Nüceym, II, 181; İbrahim Halebî (ö. 956/1549), Gunyetü’l-Mütemellî, 

s. 211-212.
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sevâbı vardur, lâkin eksiğin tesbîh okunurken kılmaya. Terâvîh de evlâ olan, iki 
rek‘atda bir selâm vire. Her dört rek‘atda bir, dört rek‘at kılacak kadar tesbîhle 
yâ zikirle yâ Kur’ân ile oturup eğlene [:kala, dura, vakit geçire]. Sünnet üzerine 
kılış budur. Allâhu Te‘âlâ a‘lem. 

[7. İhrâm Namâzı]

Fî salâti’l-ihrâm: Bir kimse Mekke -i Mükerreme’ye gidüp ihrâm geydük-
de gusl idüp cedîd yâ yünmiş sevb geyüp iki rek‘at namâz kıla, sonra [99b] 
telbiye  ide. Eğer farz namâzlardan bir vakti kılup ardınca muhrim olsa o dahi 
câ’izdür. 

[8. Tavâf Namâzı]

Fî salâti’t-tavâf:387 Sekizinci Mekke -i Mu‘azzama’da tavâfdan sonra kılınan 
namâzdur ki salât-ı tavâf dirler. Yedi şavt388 bir tavâfdur, her bir tavâfdan sonra 
iki rek‘at namâzdur, vâcibdür. Her kande kılarsa câ’izdür mescid içinde, lâkin 
efdal olan makâm-ı İbrâhîm ‘aleyhi’s-selâmun ardında kılmakdur ve her tavâf-
dan sonra kılmakdur. İki üç tavâfı bir yere cem‘ idüp dahi kılmak câ’izdür, 
lâkin efdali her bir tavâfdan sonradur. Tulû‘-i şemsde yâ vakt-i gurûbda tavâf-
dan fâriğ olan kimse sonra kıla, vakt-i mekrûhda kılmaya. Bu araya gelince[ye 
dek] zikr olınan namâzlar vâcibdür, bilâ-‘özr oturup kılmaya; meğer ‘özri ola.

[9. Sabah Namâzının Sünneti]

Fî sünneti’l-fecr: Dokuzuncısı sabâh namâzınun iki rek‘at sünnetidür, 
sâ’ir sünnetlerden mü’ekked ve akvâ ve mufaddaldür. Hattâ [100a] bir kimse 
câmi‘e gelüp imâmı sabâh namâzınun farzında bulsa, bir hâlî yerde sünneti 
kıla, ba‘dehû imâma uya; meğer kılınca cemâ‘at fevtinden korka. Bir kimse 
sabâh namâzını kazâya kılsa sünneti bile kazâ ider; meğer öğleden sonra kıla 
yâhûd ol gün geçüp âhar günde kıla. Zîrâ cemî‘ sünnet vaktinden sonra nâfile 
olur, kazâ olmaz; meğer sabâhun sünneti öğleden evvel ve dahi öğlenün sün-
neti ikindiden evvel kazâ olur. Ve dahi sabâh namâzınun sünnetinde üç sünnet 
vardur: Birisi evde kılup ba‘dehû câmi‘e gide, ikinci sünnet ile farz arasında 
dünyâ kelâmı söylemeye, üçünci rek‘at-ı ûlâda sûretü’l-Kâfirûn, rek‘at-ı sâni-
yede İhlâs okuya. 

387 Tavâf: Kâbe’nin etrafını yedi kere dolaşma. Her dolaşma bir şavt olarak isimlendirilir.
388 Şavt: Hacerülesved’den başlayıp yine aynı yere gelinceye kadar Kâbe’nin etrafını bir defa 

dolaşma.
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[10. Öğle Namâzının İlk Sünneti]

Fî sünneti’z-zuhr: Onuncısı öğle namâzınun sünnetidür. Dört rek‘atdur 
ve mü’ekked olan sünnetdür.

[11. Öğle Namâzının Son Sünneti]

Fî sünneti’z-zuhr ba‘dehâ: On birinci öğle namâzınun âhir iki rek‘at sün-
netidür, dört [100b] rek‘at dahi kılmak câ’izdür. Ka‘de-i ûlâda Tahiyyât’dan 
sonra salavât du‘âsını okuyup ba‘dehû kalkup Sübhâneke okumak ile. 

[12. Akşam Namâzının Sünneti]

Sünneti’l-mağrîb: On ikincisi akşam namâzınun iki rek‘at sünnetidür.

[13. Yatsı Namâzının Sünneti] 

Sünneti’l-‘işâ’: On üçüncisi yatsı namâzından sonra iki rek‘at sünnetidür. 
Bu sünnetler ki zikr olundı; ehl-i sefer  olan kimse seferde sabâh namâzınun 
sünneti ile akşam namâzınun sünnetlerinden mâ‘adâsını kılmasa be’is yokdur; 
bu iki sünnetleri terk itmeyeler. Zîrâ Resûlullâh sallallâhu ‘aleyhi ve sellem 
hazretleri seferde ve hazarda bunları terk itmedi ve salât-ı vitri bile terk itmedi. 

[14. Tilâvet Secdesi]

Fî secdedi’t-tilâve: On dördüncisi tilâvet secdesidür. Bu dahi salâta mü-
şabihdür üç şey ile: Birisi âbdestdür ki onsuz secde olmaz, ikinci kıbleye karşı 
olmak, üçünci vakt-i tulû‘da ve gurûbda ve istivâda itmemek. Ve dahi secde-i 
tilâvet fukahâ[-i Hanefiyye] katında vâcibdür. [101a] Gayrılar [Mâlikî, Şâfiî ve 
Hanbelîler] katında sünnetdür. ــ ِ ِد  ُ ــ ُ ا ــ

ِ ا َ َ ــאَل :  َ  ُ ــ ُ أَ ــ ْ َ  ُ َ ا ــ
ِ ٍّ َر ــ

ِ َ  ْ ــ َ  ”َو
ِّــَכ“389 ِ َر ــ ْ א ِ ْأ  َ ــ ْ ُ ، َوا ــ ْ ِة ، َوا َ ْ ــ ــ ا ِة ، و َ ْ ــ ُ ا ــ ِ ْ َ ــ  ؤ ا ــ : ٌ ــ َ َ آِن أَْر ْ ــ ُ ْ ا

Ve âyâtü’s-secde fi’l-Kur’âni selâseti evcühin. Ma‘lûm olsun ki Kur’ân için-
de zikr olınan âyât-ı secde üç vecih üzredür: Birisi vâcibdür, anunla secdeye 
emr vardur. İkinci, terk idenler içün zemm ve tağyîr vardur. Üçünci, secde 
idenlere medih vardur. İmdi lâyık olan budur ki Kur’ân’da zikr olınan secde 
kırâ’at olındukda okuyan ve işiden secde ide; meğer işiden secdeye ehil ol-
maya; kâfir ve sabî ve hâ’iz ve nüfesâ  ve mecnûn gibi. Bunlar işitse üzerlerine 
secde vâcib olmaz, zîrâ bunlar ehil değildür. Kur’ân içinde âyet-i secde on dört 

389 Alî radiyallahu anhdan rivayet olmuştur: (Kur’ân’da) büyük secdeler dörttür: Elif-lâm-
mîm tenzîl/Secde sûresi, Hâm-mîm/Fussilet sûresi, en-Necm, İkrâ/‘Alak.
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mekândadur.390 Sûre-i A‘râf ’da ve Ra‘d’de ve Nahl’de ve Benî İsrâ’îl [:el-İsrâ 
sûresi]’de ve sûre-i Meryem’de ve Hac’da fî vasati’s-sûre; [101b] bunlar ittifâkī-
dür, ihtilâfî değildür. Ammâ âhir-i Hac’da ihtilâf vardur ve sûre-i Furkân’da ve 
Neml’de ve Tenzîl [:es-Secde sûresi]’de ve dahi sûre-i Sâd’da; bunlar ihtilâfîdür. 
Ve dahi Hâ mîm es-Secde’de ve en-Necm’de ve İzâ’s-semâ’ü’n şekkat’da ve İk-
râ’da ihtilâf yokdur.

Semâ‘i âyeti’s-sücûd/secde âyetini işitmek dört vecih üzredür. [Birincisi] 
Hâric-i salâtda olan secde âyetini her kimden işidürse secde ider; okuyan ki-
mesne müslim olsun kâfir olsun, er olsun ‘avrat olsun, hür olsun ‘abd olsun, 
sabî olsun bâliğ olsun. İkincisi namâz içinde olan kimesne hâric-i salâtda olan 
kimesneden işitmekdür. Ol kimse namâz kıldıkdan sonra secde ider, namâz 
içinde itmez; zîrâ namâza bir şey ziyâde itmiş olur. Üçüncisi namâz kılmayan 
kimesne namâz kılan kimseden işitmekdür. Hemân ol kimsenün üzerine sec-
de itmek vâcib olur. Dördüncisi namâz [102a] içinde olan kimesneden namâz 
kılan kimesne işitmekdür. Bu dahi dört vecih üzredür. [Birincisi] Cemâ‘at 
imâmından işidürse hem imâm ve hem cemâ‘at ideler, eğer işitmediyse de 
imâm unudup itmese, cemâ‘at dahi itmeyeler. İkinci; cemâ‘atden birisi oku-
yup ba‘zısı işitse secde itmeye, imâm dahi işitse itmeye, zîrâ imâmı dinlemek 
vâcibdür, okumak menhîdür [:nehyedilmiştir]; ol kimse menhîyi irtikâb it-
düği içün. Üçünci budur ki namâzdan fâriğ olduklarında itseler. Fetâvâ-yı 
Nutef ’de kavl vardur.391 Dördünci yalınız başına namâz kılan kimesneden 
cemâ‘at ile yâhûd âhar yalınız başına kılan kimesneler işitse namâzdan fâriğ 
olduklarından sonra ideler. 

Mes’ele: Secde âyeti namâz içinde okunsa namâz içinde itmek gerek, 
namâzdan sonra taşra itse câ’iz değildür. İmâm okusa cemâ‘ate dahi lâzım olur, 
işitmezlerse de. İmâm secde âyetin okuduğın bir kimse işitse [102b] andan 
sonra ol imâma uysa, ol rek‘atda işitmiş ise imâmla secde ide; imâm ol secdeyi 
itmediyse. Eğer itdiyse buna lâzım olmaz. Eğer ol rek‘atda uymadıysa, sonra 
uysa, ol secdeyi namâzdan sonra ide. Bir kimse namâz içinde okunan secde-
den sonra eğer bir yâ iki âyet okuyup gayrı okumasa, namâz secdesi ana yeter. 

390 Tilâvet secdesi: “Tilâvet”, sözlükte okuma anlamına gelir. Fıkıhta secde âyetlerinin okun-
masından dolayı yapılan secdeye “tilâvet secdesi” denir. Kur’ân-ı Kerîm’de ondört secde 
âyeti vardır ve şunlardır: el-A’râf 7/206; er-Ra’d 13/15; en-Nahl 16/50; el-İsrâ 17/109; 
Meryem 19/25; el-Hâc 22/18; Furkân 25/60; en-Neml 27/25; es-Secde 32/15; Sâd 
38/24; Fussilet 41/37; en-Necm 53/62; el-İnşikâk 84/20; el-‘Alak 96/19. 

391 Nutef, I, 110
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Eğer üç âyet dahi okusa ana başka secde ide. Ya‘nî hemân “Allâhu Ekber” 
deyüp secde ide, yine kalka, üç âyet dahi okuyup rükû‘ ide. Eğer orada itmese 
selâmdan evvel anun içün bir secde ide. Ammâ Tahiyyât’dan evvel ise ve son-
ra ise de yine Tahiyyât okuya; zîrâ bu secdenün önince olan rükün bozılur; 
Hulâsa ’da mestûrdur. 

Mes’ele: Bir secdeyi bir yerde tekrâr okusa yâ işitse bir secde yeter, âyetden 
sonra okursa da yâ işidürse de. [103a] Namâzdan taşrada okuduğı secdeyi it-
medin o meclisde durup yine okusa namâz içinde anun içün secde itse ikisine 
yeter. Bir kimseden bir secde âyetin bir kişi iki mekânda işitse yâ okuyan iki 
yerde okusa yâ gayrı âyet okusa evvelki yerde okursa iki secde gerek; secdeyi 
okudukdan sonra ta‘âm yise yâ bey‘ [u] şirâ itse yâ bir müsâhebet392 itse yâ 
gayrı [:başka] maslahat [:iş] tutsa, ol âyeti yine okusa iki kerre secde gerek. 
İşiden kimsenün hâli dahi böyledür. Hâ’iz  ve nüfesâ  ‘avrata ve oğlana ve delüye 
secde borç olmaz; cünübe, hastaya borç olur. Secde âyetin secde kelimesiyle 
okusa, ol âyetin yarıdan artığını okumayınca borç olmaz. Ve hece ile okusa ve 
âvâzını kendüsi işitmeyecek kadar ihfâ ile okusa secde borç olmaz ve Kur’ân 
dahi okumuş olmaz. Ve dahi bir kimse [103b] secde âyetini atlayup okumayup 
aşağasın okumak mekrûhdur, ammâ secde âyetin okuyup gayrı okumasa kerîh 
değildür. 

Tavar393 üstindeki kimse secde âyetin okusa yâ işitse îmâ ile secde itmek 
câ’izdür. Tekrâr okusa yâ gayrı âyet okusa ana ve yanınca gidene işitdürdiyse 
tekrâr lâzımdur. Ve dahi bayram  ve Cum‘a namâzında ve ihfâ ile okunacak 
namâzda imâm secde âyetin okumak kerîhdür. Secde âyetini okuyan kimesne 
üzerine müstehab oldur ki; dinleyen kimesne hâzır ise cehr-ile okuya, değilse 
ihfâ ide. Ve dahi müstehabdur secde âyetini işidüp yâ okuyup secde itmek, 
murâd iden kimesne ayak üzre kalkup “Allâhu Ekber” deyüp ellerin kaldır-
maksız hemân secdeye ine. “ ُ ــ َ ْ َאَر ــ  ِ ْ

ِ ْ א  ِ ــ َ ْ א ِ  ُ ــ ْ َ ِ َو آ ــ َ ْ ِ ُت  ْ َ ــ َ ” diye, 
bilür ise;394 eğer bilmezse [104a] “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” diye üç kerre. Sec-
deden baş kaldurdukdan sonra yine ayak üzre kalkup ba‘dehû otura. Lâkin 
tilâvet secdesini itmeğe niyyet şartdur, ammâ falân âyetün yâ falân sûrenün 
secdesi deyü ta‘yîn şart değildür. Hattâ bir kimsenün üzerinde on secde vâcib 
olmış olsa, ol kimse ol mikdâr secdeyi itse câ’izdür, falân âyetün secdesi di-

392 Müsâhebet: Karşılıklı konuşma. Sohbet etme.
393 Tâvâr/Davar: Hayvan. Mevâşi. Binek hayvanı. Bazı bölgelerde sadece koyun ve keçiye 

davar denir.
394 “Rahmân’a secde ettim. Rahmân’a inandım. Ey Rahmân olan Allahım! Beni bağışla.”
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mek lâzım değildür. Bir kimse secde âyetin işidüp üzerine ‘ale’l-fevr [:derhal, 
heman] vâcib değildür; belki bir sene yâ iki sene ve dahi ziyâde mürûrından 
sonra itse yine edâ itmiş olur; meğer ‘özri olmuş ola. Bir kimse uyurken secde 
âyetini okusa, andan biri işitse secde vâcib olur, ammâ kuşlardan yâhûd sadâ-
dan işidürse vâcib olmaz. Ve dahi her secde namâz içinde üzerine [104b] vâcib 
ola; ol secde namâz içinde edâ olursa vâcibden halâs olup sâkıt olur, ammâ 
namâz içinde itmezse gayrı kazâ olmaz. Bir kimse bir meclisde secde âyetini 
birkaç def ’a okusa, bir kerre secde itmek kifâyet ider, ammâ meclis tebdîl olsa 
yâ âyet-i uhrâ okusa secde dahi mükerrer olur. Allâhu Te‘âlâ a‘lem. 

[Nâfile ve Müstehab Namâzlar]

[İkindi ve Yatsının Gayri Müekked Sünnetleri]

Fî nevâfili’s-salât fi’l-yevm ve’l-leyle ve fi’s-sünneti. Ve dahi müstehab olan 
namâzdandur ikindinün dört rek‘at farzdan evvel kılınan. İki rek‘at dahi kı-
lınmak câ’izdür, lâkin yatsı namâzınun dahi farzdan mukaddem kılınan dört 
rek‘at müstehab iki rek‘at kılınduğı rivâyet yokdur, ancak dört rek‘at kılınur. 
Lâkin bu iki müstehablarda ka‘de-i ûlâsında ve âhirinde du‘â-i salavât ve üçün-
ci kıyâmda Sübhâneke okunur, gaflet olınmaya. 

[Nâfile Namâzların Önemi]

Ve dahi mü’mine lâyık olan, nâfile [105a] ‘ibâdete müdâvemet ide gice 
ve gündüz. [Nâfile namâz] Allâhu Te‘âlâ’nun rızâsına ve kurbete sebebdür ve 
farzların noksânına mahsûbdur َ ــ ِ ا وا ا ُ ــ

ِ َ أכ ّ ــ َ ِ َو  ــ َ َ  ُ ــ ا ّ َ  ِ ُل ا ــ ُ ــאَل َر َ ”
395“ ــ ِ ا َ َ ــאِن ا َ ُ  ُ ــ ِ ا َ َ ــא  َ ّ َ  Ve bir rek‘at nâfile namâz ki ‘abd anı kılar, yüz gün 
nâfile orucından hayırlıdur. أن ِ  ُ َ  ٌ َ  ُ ــ ْ َ ــא ا َ ّ َ ُ ِع  ّ ــ َ َ ا ــ ِ  ٌ ــ َ م َرْכ ــ ِ ا ــ ْ َ ــאَل  َ ”

ٍم“396 َ א  ِ َم  ُ َ
 ِ

Ve rivâyet olındı: Allâhu Sübhânehû ve Te‘âlâ bir kulına muhabbet itse, 
anı fâzıl günlerde ve vakitlerde ve şerîf mekânlarda kullanur, fâzıl ve şerîf 
‘ameller ile dahi hayrât ve sadakât ve nâfile ‘ibâdet hizmetinde isti‘mâl ider; 
hattâ sevâb-ı ‘azîm [:büyük sevap], ecr-i cezîl [:bol ecir] artık [:fazla] olmak 

395 “Peygamber sallallâhu ‘aleyhi ve sellem buyurdu: Nâfileleri çoğaltınız, çünkü onlar farzların 
eksikliklerini tamamlar.” Bu hadis, hadis kitaplarında bulunamadı. Ancak bu meâlde ha-
disler vardır. Mesela bir hadiste hesap gününde farz namazların eksikliklerinin nâfilelerle 
tamamlanacağı bildirilmiştir (Tirmizî, “Salât”, 188; İbn Mâce, “İkâmetü’s-Salât”, 202).

396 ‘Aleyhi’s-selâm buyurdu: Kulun tatavvu‘ olarak kıldığı bir rek’at namaz yüz gün oruç tutmak-
tan iyidir.
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içün. Ve dahi bir kulına gazab itse eyyâm-ı fevâzılda, mekân-ı şerîflerinde sey-
yi’i’l-a‘mâl, yaramaz, ‘azâba bâ‘is u sebeb olan ‘amellerde kullanur; hattâ ‘azâb 
ve ‘ikâb [105b] ziyâde ola deyü. İmdi zekî ve ‘âkil ol kimsedür ki nefsini eyü ve 
şerîf vakit ve mekânda Allâh Zü’l-celâl’ün râzı olduğı a‘mâl-i sâlihâtda kullana 
ve ol vakitlerde ve mekânlarda [salih amellerden] hâlî bulınmaya. Allâhu Te‘âlâ 
a‘lem.

[Duhâ/Kuşluk Namâzı]

Fî salâti’d-duhâ: Ekalli iki rek‘atdur, evsatı sekiz, ekseri on iki rek‘atdur. 
Vakti; irtifâ-i şemsden ya‘nî gün çıkup rub‘-ı nehârı [:gündüzün dörtte biri] 
geçincedür, ya‘nî günün dört bölükden biri geçincedür.

[İşrâk Namâzı]

Fî salâti’l-işrâk:397 İki rek‘atdur. Vakti, şemsün tulû‘ından bir gönder 
[:mızrak  ] mikdârı geçincedür.

[Tesbîh Namâzı]

Fî salâti’t-tesbîh: Dört rek‘atdur. Vakti, gicede ve gündüzde bir kerre veyâ 
her cum‘ada veyâ her ayda veyâhûd her yılda bir kerre veyâ ‘ömrinde bir kerre 
kılınmakdur. Sıfatı [:kılınış biçimi] budur ki ‘Abdullâh bin Mübârek 398 rivâye-
ti399 üzre -rahimehullâh-: Tekbîr-i iftitâhı idüp Sübhâneke okudukdan sonra 
on beş kerre “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi [106a] ve lâ ilâhe illallâhu 
vallâhu ekber” diye. Tamâm itdükden sonra “e‘ûzü besmele” idüp sûre-i 
Fâtiha ve zamm-ı sûre idüp on kerre yine bu tesbîhi ide. Andan [sonra] rükû‘a 
varup “sübhâne rabbiye’l-‘azîm” üç kerre didükden sonra yine on kerre tes-
bîh ide. Andan başını rükû‘dan kaldurup “semi‘allâhu li-men hamideh, rab-
benâ leke’l-hamd” didükden sonra kavmede iken on kerre dahi diye. Andan 
“Allâhu Ekber” deyüp secde ide. Üç kerre “sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” didükden 
sonra on kerre yine tesbîh ide. Ba‘dehû başını kaldurup celsede on kerre dahi 
diye. Andan gine ikinci secde idüp “sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” didükden sonra 
on kerre dahi diye. Ba‘dehû rek‘at-i sânîye [:ikinci rek‘ata] kalkup rek‘at-i ûlâ 
[:birinci rek‘at]da nice tesbîh itdiyse ol rükünlerde ol mikdâr ide. Üçüncide ve 

397 İşrâk: Güneşin doğduktan sonra parlaklık kazandığı zaman. Bazı fakihlere göre işrâk na-
mazı ile duhâ namazı birdir.

398 Abdullah b. Mübârek (ö. 181/797) Tebeü’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid 
ve fakih.

399 Tirmizî, “Salât”, 350.
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dördünci rek‘atlarun her birinde zikr olınduğı üzre her rek‘atda [106b] yetmiş 
beş tesbîh idüp namâz tamâm oldukda makâmından kalkmayup on tesbîh 
dahi ide; cümlesi üç yüz tesbîh ider. Eğer bir şeyde sehv idüp üzerine sehvî 
secde vâcib olursa secdeteyn [:iki secde] arasında itmeye. İbnü’l-Mübârek  haz-
retinden su’âl olındukda bu kadar deyüp cevâb virmişler. 

İmdi bu zikr olınan salât-ı tesbîh hakkında İbn ‘Abbâs  radiyallâhu ‘an-
humâ hazretinden rivâyet olındı400 ki eydür: “Ey ‘ammî! Bana eşyâda bir şey ve 
‘ibâdetlerden bir ‘ibâdet öğredüp mübârek lisânunuzdan işidevüz, anunla hulûs 
üzre ‘amel idüp mağfirete lâyık olavuz” didüklerinde Resûl-i Ekrem sallallâhu 
te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem buyurdılar: [Dört rek‘at namâz kılarsın, her bir rek‘atda 
Fâtiha sûresi ve bir sûre okursın. Sonra on beş def‘a “sübhânellâhi ve’l-hamdü 
lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” söylersin…]. “Yâ ‘Abdallâh! Bir kimse 
bu zikr olınan tesbîh namâzını kıla, Hazret-i Rabbü’l-‘izzet anun sagīr u kebîr, 
âşikâre gizlü günâhlarınun cümlesini mağfiret idüp kebîresine401 dahi tevbe mü-
yesser idüp rahmetine[107a] müstağrak ider”, deyü salât-ı tesbîhi beyân buyur-
dılar.402 Kâdir olan kimesne gâh bî gâh403 kıla; bâri ‘ömrinde bir kerre olsun. 
Allâhümme yessir [:Allahım, kolaylaştır].

[Teheccüd Namâzı]

Fî salâti’t-teheccüd: Ve dahi teheccüd namâzı sekiz rek‘atdur, dört selâm 
ile. Ba‘zılar on iki rek‘atdur, her ikide bir selâm ile, dimişler. Vakti; nısfu’l-leyl 404 
olıcak [:gecenin yarısı olunca], nevmi [:uyku] terk idüp kılmakdur. Salât-ı te-
heccüdün fezâ’il-i kesîresi ta‘dâd olınmaz [:sayılmaz]. Bu risâlenün tahâmmüli 
olmaduğı ecilden bu mertebe iktifâ kılındı. Allâhümme yessir. 

400 Hadis kaynaklarında on iki sahâbîden tesbih namazına dair rivayetler yer almış olup bun-
ların en meşhuru İkrime’nin İbn Abbas’tan naklettiği hadistir. Buna göre Resûl-i Ekrem, 
amcası Abbas’a tesbih namazı vesilesiyle bütün günahlarının affedileceğini söyleyip bu na-
mazın kılınış biçimini anlatmış, tesbih namazının mümkünse her gün, değilse her cuma 
yahut ayda, yılda bir veya hiç değilse hayatta bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir (Ebû 
Dâvûd, “Tatavvu’”, 14; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salât”, 190; bk. Atar, “Tesbih Namâzı”, 
DİA, C. 40, s. 533).

401 Kebîre (ç.kebâir): Büyük günah.
402 Resûl-i Ekrem tesbîh namazını amcası Abbâs’a öğrettiği gibi yeğeni Abdullah b. Abbâs’a 

da öğretmiş olabilir.
403 Gâh: Zaman, vakit. Gâh bî gâh: Vakitli vakitsiz. 
404 Leyl: Gece. Şer‘î gece: Güneşin batımıyla başlar ve ikinci fecrin (fecr-i sâdık) doğumuyla 

son bulur. Nısfu’l-leyl: Şer’î gecenin yarısıdır. Fecr-i sâdıkın doğumu ile yatsı namazının 
vakti çıkmış ve sabah namazının vakti girmiş olur. Bu aynı zamanda oruç için imsak vak-
tidir; oruç ibâdetinin yasaklarının başlangıcıdır.
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[Evvâbîn ve Bekâ-i Îmân Namâzları]

Fî salâti’l-evvâbîn:405 Akşam namâzı ile yatsı namâzınun arasında altı rek‘at-
dur, üç selâm ile. Ve akşam namâzınun iki rek‘at sünnetinden sonra bekâ-i 
îmân406 dirler, iki rek‘atdur. Her birinde Fâtiha’dan sonra bir kerre âyete’l-kürsî 
ve kul hüvallâhu ehâdün407 ve’l-mu‘avvizateyn408 okuya, her bir rek‘atda bir 
kerre. Dahi selâmdan sonra on kerre salavât-ı [107b] şerîf idüp ba‘dehû bu 
du‘âyı okuya:409 ــ ِ א َ َ َو ــ ْ ِ ــ َو  ِ א َ َ ــ  ِ ــ  َ َ ــא  َ ُ ْ َ ْ א َ ــ  ِ א َ ــ َو ِإ ِ َכ ِد ُ ِد ْ َ ــ ْ ـّـ أَ ــ ِإ ُ  اَ
ِــ א َ َ  َ ــ ْ َ  Akşam ile yatsınun arasında ihyâ itmek mürselîn ve enbiyânun َو 

sünnetidür. Ve dahi ef‘âl-i mukarrebîn410 olmağ-ıla müdâvemet olına. Allâhu 
Te‘âlâ a‘lem.

[İstihâre Namâzı]

Fî salâti istihâre: İki rek‘atdur. Hazret-i Câbir  radıyallâhu ‘anh hazretin-
den rivâyet olındı ki: “Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem bize 
öğredürdi cemî‘ umûrumuzda [:bütün işlerimizde] istihâreyi, Kur’ân-ı ‘Azî-
mü’ş-şân’dan bir sûre nice [:nasıl] öğredür ise.” 

411 Bir mübârek nesnedür. Bir 
kimse ‘amellerinden bir ‘amel murâd itse, sefer gibi ve ikâmet ve ticâret ve 
zirâ‘at ve bey‘ u şirâ ve nikâh ve talâk gibi ve kankı ‘amel olursa ki hayr mıdur, 
şer midür, dünyâda ve âhiretde nâfi‘ midür, değil midür bilinmese. Sıfatı [:kı-
lınış biçimi] [108a] budur ki ol kimse âbdest alup iki rek‘at namâz kıla yâhûd 
dört rek‘at kıla. Her rek‘atda bir Fâtiha ve Âyete’l-Kürsî ve sûretü’l-İhlâs bir 
kerre okuya. Ve on kerre bu du‘âyı okuya:412 

405 Evvâb (ç.evvâbîn): Bir günah işlediğinde derhal Allah’a tevbe edip O’na sığınan kimse.
406 İki rek‘atlık bekâ-i îmân namazı yani îmânın korunup baki kalması için kılınan bu namâz 

hakkında Hanefî fıkıh kitaplarında bir bilgiye rastlanmadı. Bu namaza mutasavvıflar 
önem verirler. Bazı Şâfiî  fıkıh kitaplarında îmânın hıfzı için kılınan bu namaza atıfda 
bulunulmuştur. Şâfiî fakihi İbn Hacer el-Heytemî (ö.974/1567) bu namazın aslının bu-
lunmadığını ileri sürmüştür (İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâva’l-Kübrâ el-Fıkhiyye, (Dâ-
rü’l-Fikr), I, 144).

407 İhlâs sûresi.
408 Mu‘avvizateyn (iki koruyucu). Felâk ve Nâs sûreleri.
409 Allahümme innî estevdi‘üke dînî ve îmânî feh’fizhümâ ‘aleyye fî hayâtî ve inde vefâtî ve 

ba‘de memâtî: “Allahım! Dinimi ve îmânımı Sana emanet ediyorum. Bunları sağlığımda, 
ölüm anında ve öldükten sonra muhafaza buyur”

410 Fiil (ç. ef‘âl): İş, amel. Mukarreb (ç. mukarrebîn): Yakın olan, Allah’a yakın olan.
411 Mehmet Zihni Efendi, Ni‘met-i İslâm, II, 204.
412 Hz. Peygamber’in bir sahâbîye öğrettiği istihâre duasının anlamı şöyledir: “Ey Allah’ım! 

Sen bildiğin için, senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Gücün yettiği için, 
ben Sen’den güç ve takat isterim. Hayra ermemi, Sen’in büyük fazl ve kereminden niyaz eyle-
rim. Çünkü Sen’in her şeye gücün yeter. Benim ise gücüm yetmez ve Sen her şeyi bilirsin, hal-
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 َ ُر َو ِ ــ ْ َ ــכ  ِ َ  ِ ــ ِ َ ْ ِــכ ا ْ َ  ْ ــ ِ ُכ  َ ــ ْ ِــכ َوأَ َر ْ ُ ِ ُرك  ِ ْ َ ــ ْ ــכ َوأَ ِ ْ ِ ِ ك  ُ
ِ َ ــ ْ ــ أَ ِّ ــ إ ُ ا

ــ  ِ ــ ِد ِ ــ  ِ  ٌ ــ ْ َ  َ ــ ْ َ ْ ا ا َ ــ َ ُ أَن  ــ َ ْ َ ــ  ْ ــ إْن ُכ ُ ِب ا ــ ُ ُ ْ ُم ا ــ َ  َ ــ ْ ُ َوأَ ــ َ ْ َ أَ ُ َو ــ َ ْ َ ُر َو ِ ــ ْ أَ
ــ  ْ ِ َوِإْن ُכ ــ ِ ــ  ِ َــאِرْك  ـُـ  ــ  ِ ُه  ْ ــ

ِّ َ ــ َو ِ ْرُه  ِّ ــ َ َ  ِ ــ ِ ِ ي َوآ ِ ــ ْ ِ أَ ــ ِ א َ ــאَل  َ ي أَْو  ِ ــ ْ ِ أَ ــ َ
ِ א َ ــ َو ِ א َ َ َو

ــ  ِ ْ ِ ْ ــ َوا ِّ َ  ُ ــ ْ ِ ْ א َ  ِ ــ ِ ِ א َ ــאَل  َ ي أَْو  ِ ــ ْ ِ أَ ــ َ
ِ א َ ــ َو ِ א َ َ ــ َو ِ ــ ِد ِ ــ  ِ ــ  َ  َ ــ ْ َ ْ ا ا َ ــ َ ُ أَن  ــ َ ْ َ

ــא  َ  ُ ــ َ ْ َ ــ  ُ  ُ ــ َ َ א َ  ِّ ــ َ ُ ِءَو ُ ُ ْ ــ ا َ َ ــאُم  َ َ ــ  ُ  ِ ــ ِ ــ  ِ ِّ ــ َر ُ ُ َכאَن  ــ ْ َ  َ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ ْر  ِّ ــ َ ُ َو ــ ْ َ
َــאٍس413 ْ

ِ ِث  َ َــ ــ  ِ  ُ ــ ُ َْכ  ْ ــ ُ ُ ْ َ ــאَل  َ א َو ً ْ ــ َ ــא  َ َر ِّ َُכ ــ أَْن  ِ َ ْ َ ُرُه َو  ْ ــ َ ــ  ُح  ِ ــ َ ْ َ
Ba‘zılar dimişler; [108b] âbdest alup üç kâğıda “hayren” yaza ve üç kâğıda 

dahi “şerren” yaza, başını koduğı yastık altına koya ve anun üzerine yata, uyu-
ya. Sabâh olup kalkdukda elini yasdık altına sokup kâğıdı alup üçini çıkara. 
Eğer birinde yâ ikisinde “hayren” çıkarsa hayırdur, o ‘ameli her ne ise işleye. 
Eğer “şerren” çıkarsa işlemeyüp terk ide. Lâkin bir kerre ile kanâ‘at itmeyüp 
belki yedi kerre ide. Allâhu Sübhânehû ve Te‘âlâ ol işi hayr ider. Bu istihâreden 
de gâfil olmaya. Allâhu a‘lem.

[Hâcet Namâzı]

Fî salâti’l-hâce: Ve dahi bir murâdı oldukda hâcet namâzı iki rek‘atdur. Bir 
kimsenün Allâhu Te‘âlâ katında yâ nâs katında olıcak bir hâceti olsa, âbdest 
alup iki rek‘at namâz kılup Allâhu Zü’l-celâl’e hamd u senâ idüp ve Hazret-i 
Resûl-i Ekrem’e ‘aleyhi’s-selâm salavât-ı şerîfe getürüp andan sonra [109a] bu 
du‘âyı   okuya:414 

ُכ  َ ــ ْ َ أَ ــ ِ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ِ  ُ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ ِ َ ْ ِش ا ْ ــ َ ْ ِ َرّبِ ا אَن ا َ ْ ــ ُ  ُ ــ ِ َכ ْ ُ ا ــ
ِ َ ْ ُ ا َ إ ا ــ َ َ إ

ــא إ  ً ْ ــ َذ ِ ْع  َ ــ َ  َ  ٍ ــ ْ ِ إ ّ ْ ُכ ــ ِ  َ َ َ ــ ٍّ َوا ــ ِ  ِ ّ ْ ُכ ــ
ِ  َ ــ َ ِ َ ْ ِــכ َوا َ

ِ ْ َ  َ ــ
ِ ا َ َ ِــכ َو َ ْ ــאِت َر َ ِ ُ

 َ ــ ِ ِ ا َ ا ــ َ ــא أَْر َ ــא  َ َ ْ َ َ ــא إ  ً َــכ ِر  َ ــ
ِ  َ ــ َ א َ  َ ُ َو ــ َ ْ َ ــא إ  َ  َ ُ َو ــ َ ْ َ َ

buki ben bilemem. Sen gayb âlemini de bilirsin” “Ey Allahım! Sen bilirsin, eğer bu iş, benim 
dinim, yaşayışım, işimin sonucu, dünya ve âhiretim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip 
ve müyesser eyle. Sonra bunda benim için feyiz ve bereket meydana getir. Eğer bu iş, dinim, 
yaşayışım, işimin sonucu, dünya ve âhiretim hakkında benim için hayırlı değilse, bunu ben-
den çevir, beni de bundan çevir. Benim için gönlümde bir meyil bırakma ve benim için hayır 
nerede ise müyesser kıl, sonra da beni bu takdir edilen hayır ile hoşnut kıl” (bk. İbn Mâce, 
“İkâme”, 187).

413 “Abdestli olarak uyur, ihtiyacını dillendirir ve kendisiyle kalbinin açılacağı şeyi yapar. Bunun 
yedi kere tekrar edilmesi gerekir. Bazıları üç kağıda yazar demiştir.”

414 “Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ma‘bûd-i hakîki yoktur. Arşın sahibi ulu Allah’ı nok-
san sıfatlardan tenzih ederim. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamd olsun. Senden rahmetinin 
sebeplerini, affının vesilelerini, her iyilikten ganimet ve her günahtan selâmet dilerim. Ey 
cümle merhamet sahiplerinden merhameti bol olan Allah’ım! Bende affetmediğin bir günah, 
gidermediğin bir gam ve rızana muvafık olup da karşılamadığın bir hâcet bırakma” (Tirmizî, 
“Salât”, 345).
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[Sefere Çıkış ve Seferden Dönüş Namâzı]

Fî salâti’s-sefer: Bir kimse sefere gitmek murâd itdükde iki rek‘at namâz 
kıla. Ba‘dehû yola gide. Fî salâti’l-kudûm: Seferden geldükde mescidinde iki 
rek‘at namâz kıla.

[Abdestten Sonra Şükür Namâzı]

Fî salâti şükri’l-vüdû’: Ve dahi âbdest aldukdan sonra iki rek‘at namâz kıla; 
meğer vakt-i mekrûh ola, ol vakitde kılmaya, mekrûhdur. İmdi fecr çıkduk-
dan sonra, dahi ikindi namâzını kıldukdan sonra mescide gelen kimse nâfi-
le kılmaz; hemân tesbîh, tehlîl415 ve salavât-ı şerîfe iderse mescidün hakkını 
[109b] edâ itmiş olur. Timurtâşî ’ 416de mestûrdur.417 

[Tahiyyetü’l-Mescid]

Fî salâti tahiyyeti’l-mescid: Ve dahi mescide dâhil oldukda iki rek‘at namâz 
kıla bir kerre. Bir kimse birkaç def‘a yine mescide girse bir kerre kılduğı bir 
güne kâfidür, duhûl mükerrer olmakla namâz dahi mükerrer olmaz. Ve dahi 
ma‘lûm olsun ki tahiyyetü’l-mescid ol kimse içün teklîf olur ki namâz kılmak 
içün gelmeye, âhar şeyden ötüri gele. Hattâ bir kimse namâz kılmak içün mes-
cide girse ve ol namâzı kılsa, her kankı namâz olursa olsun tahiyyetü’l-mescid 
yerine kâ’im olur. Yine kılur, men‘ yokdur. Allâhu Te‘âlâ a‘lem. 

[Sabî Namâzı, Çocuklarla İlgili Hükümler]

Fî salâti’s-sabî: Ve dahi sabînün kılduğı namâz cümlesi nâfiledür; zîrâ anlar 
içün farz ve vâcib ve sünnet yokdur bâliğ olmadukça. Kable’l-bulûğ  itdüği 
‘ibâdet, kılduğı namâz ve sıyâm ve hac ve zekât cümlesi nâfile [110a] olur. 
Hattâ kable’l-bülûğ hac itmiş olsa, ba‘de’l-bulûğ hacca gitmeğe kudret hâsıl 
idüp ganî olıcak, yine üzerine farz olur; kable’l-bulûğ itdüği ile halâs olmaz. 

Hadd-i bulûğ [bulûğun asgarî ve a‘zamî yaş sınırı]: Bulûğun haddi gulâm-
da on beş yıldur, nisâda [:kadınlar] dahi böyledür,418 lâkin hadd-i bulûğun 
ekalli gulâmda on iki, nisâda dokuz sene, ekserî zikr olınandur. On iki yaşın-
dan evvel gulâmun, dokuz yaşından [evvel] kızlarun “bâliğ oldum” didükleri 

415 Tesbîh: Sübhânellâh. Tehlîl: Lâ ilâhe illellâh. Salavât: Allâhümme salli ‘alâ Muhammed, 
sallallâhu aleyhi ve sellem.

416 Timurtâşî’nin Ebü’l-‘Abbâs Zâhirüddin Ahmed b. İsmâil (ö. 601/1205) olması kuvvetle 
muhtemeldir.

417 Kuhistânî, I, 139; İbn Âbidîn, II, 18.
418 Mecelle, md. 985-986.
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kavline i‘tibâr olınmaz. Ve dahi bulûğun gulâmda ‘alâmeti üçdür: Birisi onbeş 
senedür. İkinci cimâ‘ yâ ihtilâm ile inzâl olup meni‘ çıkmakdur. Nisâda ‘alâ-
met beşdür: Üçi zikr olınandur, dördünci hayz görmekdür, beşinci hâmile 
olmakdur. 

Bir sabî ve sabiyye vakti içinde bâliğ olsa, ol vakti kılmak üzerine farz olur. 
Vaktün evvelinde kılmış olsa, âhirinde bâliğ [110b] olsa tekrâren yine i‘âde it-
mek lâzımdur; zîrâ mukaddem nâfile kıldı, sonra farz oldı. Bin rek‘at nâfile bir 
rek‘at farzı ödemez. Ramazân -ı Şerîf ’de bâliğ olanlar yimiş ise, ba‘de’l-bulûğ  
imsâk idüp yimeye. İmdi bir ma‘sûm419 altı yaşına vardukda namâza emr olı-
na, on yaşına varıcak, kılmazsa darb olunur. Ammâ oruç on yaşında emr olına, 
on iki yaşında tutmazsa darb olına; hattâ i‘tiyâd420 hâsıl ola. Bu husûsda dikkat 
olına. Ve dahi yedi yaşından sonra oğlancukları kızlardan ayırup hâlî koma-
yalar. Hattâ yedi yaşında oğlan, hemşiresiyle [:kız kardeşi] ve vâlidesiyle bile 
yaturmayalar ve kızcağızları babasıyla yaturmayalar. Analar ve babalar yedi 
yaşında ma‘sûm ve ma‘sûmeler yanında harâm olan mevzi‘lerini açup evlâdla-
rına göstermeyeler. Ve kendiler dahi evlâdlarınun [111a] ‘avret yerine nazar it-
meyeler; meğer zarûret ola. Bir kişinün ve bir hâtûnun ‘avret yerini âhar kimse 
görmek nice [:nasıl] harâm ise evlâdına dahi harâmdur, gâyet hazer lâzımdur. 

Ve dahi ma‘sûmları harâmdan hıfz lâzımdur. Dîbâ [:ipekli kumaş] ve harîr 
[:ipek] geydürmeyeler ve hizmet dahi itdürmeyeler; meğer ebeveynün rızâsıyla. 
Ve serîka421 itmekden ve şürb-i hamrdan hıfz ideler. Ve dîn-i İslâm’ı oğlancuk-
larına ve kızcağızlarına öğredeler. Ve âbdesti ve gusli ve namâzı ta‘lîm idüp ve 
i‘tikâd-ı ehl-i sünnet ve’l-cemâ‘at i bir hôşça i‘tikâd itdüreler. Ve yaramazlar ve 
ehl-i bid‘at 422 ile sohbet itdürmeyeler. Hacca gitmek murâd itdükde ebeveyn 
rızâsıyla gide, rızâsız göndermeyeler. Eğer sabîhu’l-vech olup hüsndâr423 olursa 
sakalı çıkmadukça bir yere göndermeyeler. Ve sabî ganî olup mâlı nisâba bâ-
liğ olursa da mâlından zekât yokdur, ammâ arzı [111b] olup ekinlik iderlerse 
‘öşrini virürler424 ve dahi fitre sini virürler ve helâlden libâs idüp üzerine incü 

419 Ma‘sûm: Günahsız, saf temiz, küçük çocuk.
420 İ’tiyâd: Alışkanlık.
421 Serîka: Hırsızlık.
422 Ehl-i Bid‘at: Ehl-i sünnet ve’l-cemâat inancına muhalif söz söyleyen kişiler, gruplar.
423 Sabîhu’l-vech: Yüzü güzel. Hüsndâr: Güzel, yakışıklı
424 Öşür: Kişilerin şahsi mülkü olan öşür arazisinin yağmur ve nehir sularıyla sulanıp elde 

edilen ürünlerinden 1/10 ve kova, motor veya ücretle sulanıp elde edilen ürünlerden ise 
1/20 oranında alınan zekât. Öşür yükümlülüğü için akıl ve bulûğ şartı aranmaz. Arazinin 
mâliki çocuk ve deli ise veli ve vasileri onların adına öşürlerini verirler. Ebû Hanîfe’ye göre 
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dikseler geymek câ’izdür, harâm değildür. Bir sabî, hâtûniyle veyâ câriyesiyle 
cimâ‘ idüp lâkin menî çıkup inzâl olmasa, yine gusl itdüreler; tâ ki i‘tiyâd hâsıl 
ola. Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

[Farz ve Nâfile Namâzları Arasında Farklar]

Fî’l-fark beyne salâti’l-farz ve salâti’n-nâfile: Farz namâz ile nâfile kıl-
makda fark; nâfile cemâ‘at ile kılınması mekrûhdur, terâvîhden gayrı. 
Terâvîh  namâzını Resûl-i Ekrem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem kılmışdur. Ve 
Hazret-i Ömer  radıyallâhu ‘anh ve ashâb rıdvânullâhi ‘aleyhim ecma‘în 
cümleten kılup bu âna gelince tevârüs olduğı içün bilâ-kerâhetin câ’iz oldı. 
İmdi salât-ı Regâ’ib  ve Berât  ve Kadr  nâfiledür425, cemâ‘atsiz kılınsa câ’iz-
dür. Lâkin cemâ‘at ile ‘ale’t-tedâ‘î [:davet ve çağrı üzere] kılınmak mekrûh 
olduğını [112a] cümle fukahâdan nakil ve rivâyet vardur. Eğerçi Dahhâk 
ibn Müzâhim 426 kavli üzre ferâ’iz ve sünene kıyâs ile bilâ-kerâhetin kılın-
mağa cevâz var ise de kavl-i fukahâ ile ‘amel olunur. Ve dahi nâfile ‘özrsüz 
oturduğı yerden bilâ-kerâhetin câ’izdür, eğer ‘özri olursa farzda bile câ’izdür 
ve dahi seferde farz ile vitirden mâ‘adâsı at üzerinde olduğı hâlde câ’izdür ve 
dahi nâfile namâzı kılarken yorılup bir ‘asâya yâ bir dîvâra dayanup kılmak 
câ’izdür. Ve dahi nâfile namâzı ikişer rek‘at kılmak efdaldür. Gündüzün 
kılınan nâfile dört kılup bir selâm virmek ve gice kılduğı namâzda sekiz 
rek‘atda bir selâm virmek câ’izdür, ziyâde itmeye. Lâkin efdali gündüz kıl-
duğını ikide bir selâm ve gice kılduğını dörtde bir selâm ile kılmakdur. Ve 
gice namâzun kıyâmı uzun [112b] olmak ve gündüz namâzınun rükû‘ı ve 
sücûdı çok olmak efdaldür. Ve dahi kırâ’atde gündüzün kılduğında ihfâ ile 
okumak ve gicede cehr ile okumakdur. Ve nâfile namâzun kıyâmen rükû‘ 
ile ve secde ile kılınan namâzun iki kat ecri ve fazîleti vardur. Ve rûz-i 
cezâda farzlarun birinde kusûr olsa nâfile ile tekmîl iderler [:tamamlarlar]. 
Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

bütün toprak ürünleri zekâta tâbidir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise arpa, 
buğday gibi bir sene çürümeden saklanabilen toprak ürünlerinden zekât alınır. Fakihlerin 
çoğunluğuna göre, toprak ürünleri zekâtında nisâbın şart ve nisâbın beş vesk (=653 kg.) 
olması gerekir. 

425 Regâ’ib, Berât ve Kadir gecelerine özgü bir namaz bulunmamakla birlikte, bu gecelerin, 
mânevî değeri sebebiyle nâfile namaz kılma, Kur’ân okuma, dua ve istiğfar ve diğer hayırlı 
işlerle geçirilmesi müstehab görülmüştür (Fahrettin Atar, “Namâz”, İslâm İlmihali, s. 412-
414).

426 Dahhâk b. Müzâhim el-Hilâlî el-Horasânî el-Belhî (ö. 105/723), müfessir, vaiz.
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[Cenâze Namâzı, Hastanın Vasiyeti ve İskât]

Fî salâti’l-cenâze: Zikr olınan namâzlarun on beşincisi meyyit namâzıdur. 
Lâkin evvelâ meyyit içün lâzım olan ve hasta içün olan hâlleri beyân idelüm. 

Bir kimse hasta olup yatdukda üzerine lâzımdur ki vasiyyet ide. Ol dahi iki 
vecih üzredür. Birisi farzdur, ikincisi fazîletdür. Farz olan vasiyyet dahi iki ve-
cih üzredür. Birisi üzerinde olan hukūkullâh sülüs-i mâlından [:malın 1/3’ü] 
vasiyyet ide, iskât-ı salât427 ve savm [113a] u zekât gibi. İkinci hukūk-ı nâsdur 
ki her kime deyni var ise asl-ı mâlından vasiyyet itmekdür. Eğer mâlında kıllet 
[:azlık], veresede kesret [:çokluk] olursa ve dahi verese fukarâdan olursa efdal 
olan anlara merhamet idüp sülüs-i mâlından [başka kimselere] bir şey vasiy-
yet itmeye. Ve dahi akrabâsından mîrâsa dâhil olmayan kimesneler bulınursa 
anlara dahi bir mikdâr nesnecik vasiyyet ide. Ve dahi Allâhu Zü’l-celâl’e tâ‘at 
ve cenneti taleb ile ve ma‘siyyet itmeden tahvîf ve terhîb428 ile [:günahtan kor-
kutup sakındırmak ile] vasiyyet ide. Böyle vasiyyet Allâhu Te‘âlâ’nun kulları-
na [vasiyetidir] ve enbiyâ ve evliyâ ‘ibâd[illâh]i’s-sâlihînün vasiyyetidür.429 Bu 
minvâl üzre vasiyyet ideler. 

[Ölümcül Hasta ve Telkīn]

Bundan sonra ki meyyit muhtazar ola, ya‘nî mevte yakın ola; sağ yanı 
üstine kıbleye karşı yaturmak sünnetdür, arkası üstine ayağı kıbleye olsa bu 
da câ’izdür [113b] ve dahi ruhı çıkmağa âsân olduğı içün. Ve dahi kelime-i 
şehâdet  telkīn  ide, ammâ üzerine ikdâm430 idüp “de” deyü ibrâm [:ısrar etme, 
usandırıp mecbur etme] itmeyeler ve çok söylemeyeler; zîrâ gönül dardur, yâ 
kerîh görür yâ dimezem deyü îmânsız göçer. Hemân yanında durup gâh gâh 
pekçe pekçe şehâdet getürüp dura, teslîm-i rûh idince defnine acele ideler, 
evlâ budur.

[Ölünün Yıkanması, Kefenlenmesi]

Pes imdi meyyitün yunacak tahtını ve kefenini buhûr ve eyüce hoş kokulu 
nesne ile kokudalar, ya‘nî üç veyâ beş kerre dolayup tütüdeler. Andan meyyiti 

427 Fazla bilgi için bk. Ni‘met-i İslâm, II, 241; A. H. Akseki, a.g.e., s. 192.
428 Tahvîf: Korkutma. Terhîb: Bir kimseyi korkutmak, bir işi yapmaktan sakındırmak. Tergīb 

ve Terhîb: Hayra yönlendirme ve kötülükten sakındırma.
429 Böyle vasiyet enbiyâ (peygamberler) ve Allah’ın salih kulları olan evliyânın vasiyetidir. (bk. 

Nutef, I, 115-116).
430 İkdâm: Israr etme, baskıda bulunma, ilerleme. 
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üzerine yaturalar ve üstinde geydüği şeyleri soyalar, ‘avret yerini örteler. Andan 
meyyit yuyan kimesne eline bir bez sargı idüp istincâ’ ide. Ebû Yûsuf  kavli 
üzre istincâ’ yokdur, aslen evvelâ âbdest vire, yüzinden başlaya, mazmaza ve 
istinşâki itmeye. Lâkin eline [114a] bir bez sarup burnı içini ve dudaklarını ve 
dişlerini sile. Ve zâhir rivâyet üzre başına mesh ide. Sahîh olan bu rivâyetdür. 
Ba‘zılar “itmeye” dimişler. Ve dahi ayaklarını te’hîr itmeyüp hemân yuya. Eğer 
meyyit sabî olup namâzı müteneffil itmeğe kâdir olmamış ise âbdest virmeye. 
Ba‘dehû başını ve sakalını hatmi 431 ile yuya, ammâ tarak ile taramaya. Ba‘dehû 
sol yanı üstine yatura, sağ tarafını yuya. Hîç su akmaduk yeri kalmaya. An-
dan sonra meyyiti arkasından kaldurup karnınun yumuşaklığına sığaya, çıkan 
fazalâtı yuya, meyyiti tekrâr yumaya ve âbdest aldurmaya; zîrâ meyyitün bir 
vecihle âbdesti bozılmaz, her ne mikdâr şeyi çıkarsa da. Andan sonra bir pâk 
bez ile meyyiti silüp ba‘dehû kefene koya, saçın ve sakalın taramaya ve tırnağın 
kesmeye ve üzerine hoş güzel kokulı nesneler [114b] saça ve yüzine ve dizlerine 
ve alnına ve eline ve ayağına bulınursa kâfûr 432 saça. Ve dahi bir kimse suda 
ölmiş olsa anı dahi yumak lâzımdur. Ve dahi bir kimse ölü doğursa anı dahi 
yuyalar, ammâ namâzını kılmayalar. Ammâ eğer yarıdan artığını sağ çıkup 
bâkīsi ölü doğsa, yâ sağ doğup andan sonra ölse, ana ad vireler ve yuyup namâ-
zını dahi kılalar. Bir bâliğ olmaduk kul yâ câriye olsa dâru’l-harb den anadan 
atadan birisiyle çıkmayub yalınız başka (:tekbaşına) çıkdı ise yâ ikisinden biri-
siyle çıkup ba‘dehû yâ oğlan yâ anası yâ babası müslimân oldukdan sonra ölse 
namâzı kılına. Böyle olmasa gayrı kâfir ölüsi gibi yuyup bir beze sarup bir çu-
kura gömeler, namâz kılmayalar. Ve dahi erleri erler ve ‘avratları ‘avratlar yuya-
lar. Gâyet küçük ölen ma‘sûmları her kankısı yursa [:yıkasa] câ’iz [115a] olur. 

Ammâ er ölse yumağa hîçbir er bulunmasa anı ‘avratı yuya, câriyesi ve 
ümm-i veledi olan câriyesi yumak câ’iz değil. Ammâ ‘avratı ölüp yumağa hâtûn 
bulunmasa eri yumaya, hemân namâz içün olan teyemmüm gibi teyemmüm 
idivire, hısımı olursa. Ecnebî olursa eline bir bez sarup meyyite teyemmüm 
idivire. Ve dahi er bulınmayan yerde ölen eri ‘avratlar böylece teyemmüm it-
düreler. 

431 Hatmi: Çeşitli renklerde çiçekleri olan, tüylü ve geniş yapraklı ve güzel kokulu bir bitki 
olup sabun işini görür.

432 Kâfûr: Hindistan taraflarında yetişen ve defneye benzer küçük ağaçtan elde edilen güzel 
kokulu madde, katı yağ.
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Ve dahi hünsâ-i müşkil433 ki hem er nişânı ve hem ‘avrat nişânı olup iki 
hâli berâber olandur;434 anı dahi bu minvâl üzre teyemmüm itdüreler yâ geysi 
[:elbisesi] üstinden yuyalar. Zîrâ er midür ‘avrat mıdur, belli değildür. İmdi 
erler ve ‘avratlar, anı çıplak yumak câ’iz değildür. Mîrâslarında bile müşkildür. 
Bu mes’ele Sirâciyye ’de mestûrdur.435 Ve dahi gemide öleni yuyup kefenleyüp 
ve namâzını kılup yere çıkmak ırağ ise deryâya bırağalar.

 [115b] Bir kimse meyyit yuyup ücret istese, andan gayrı yur [:yıkar] kimse 
var ise virmek câ’izdür, terki evlâdur. Andan gayrı kimse bulınmasa yumak 
anun üzerine vâcib olur, ücret câ’iz olmaz. Ve dahi kefen her şeyden olur, 
meğer geymesi harâm ola. Erlere harîrden [:ipek] ve dîbâdan [:ipekli kumaş] 
câ’iz değildür, zîrâ harâmdur. Hattâ hasîrdan ve keçeden ve sâ’ir bunlar misilli 
şeylerden câ’izdür. Ammâ sünnet üzre kefen erlere üç katdur: Biri gömlek, 
omuzından ayağa dek ve iki çâdırdur ki başı ve ayağı örte.436 ‘Avratlara iki dahi 
ziyâde ola, biri başından yüzünden aşağa örtecek çenber [:başörtüsü, yemeni] 
ve dahi cümle kefen üstinden memeyi ve karnını bağlayacak bir bez kifâyet 
ider. Ya‘nî azacuğı ere iki çâdırdur, ‘avrata çenber ile ola, zarûret üzre kefen bu-
lınan kadardur. Efdali ketândan olmakdur. ‘Avratlara ibrişîm kefen ve al dahi 
olursa [116a] kayırmaz. Ve dahi kefenün iki çâdırın biri biri üstine döşeyüp 
andan gömleği döşeyeler. Evvelâ meyyite gömleği geydüreler. Dahi çâdırlar ile 
‘âdet üzre büriyüp başı ve ayağı uçlarını bağlayalar ve iki elleri yanlarına kona, 
göğsine komak küffâr fi‘lidür. Ve meyyiti çâdır ile burmalı olduklarından iç 
çâdırın evvel solını, andan sağını düreler. Taşrasındaki çâdırı dahi böyle ideler. 
‘Avratun gömleği üstine saçı iki bölük olup döşene, andan başı üzerine çenberi 
koyup yüzine aşağa örteler. Çâdırları dahi üstine düreler. Dahi meme üstinden 
bir bez ile bağlayalar. Eğer kefen açılur havfı [:korkusu] olursa, andan tâbût 
içinde örtüp musallâya götüreler.

[Cenaze Namâzının Kılınışı]

Meyyit namâzı farz-ı kifâye dür, ya‘nî bir sebeb farz kılınmışdur ki ol sebeb 
meyyitdür. İmdi cümleye farzdur, ammâ bir kişi kılsa cümlesi kurtılur. [116b] 

433 Hünsâ: Çift cinsiyetli veya cinsiyeti belirsiz kimse (Osman Çeker, “Hünsâ”, DİA, yıl: 
1998, C. 18, s. 491-492).

434 Ali b. Osman el-Ûşî (ö. 575/1179), el-Fetâva’s-Sirâciyye, (thk. Rızâ el-Hakk), Beyrut, 
2011, s. 591

435 Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî (ö. 596/1200), Sirâciyye, s. 30; eş-Şerîf el-Cür-
cânî el-Hanefî (ö. 816/1413), Şerhu’l-Ferâ’izi’s-Sirâciyye, İstanbul, 1309, s. 30-40.

436 Çâdır: Kefen, çarşaf.
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Hîç kimse kılmasa, öldüğin işidenlerün cümlesi günâhkâr olurlar. İmdi her 
müslimân ki öle, namâzı kılınmak gerekdür; meğer yola çıkup fesâd itmiş 
harâmî437 ola savaşda öle yâ pâdişâha ‘âsî olup il438 ve memleket uran439 [:bas-
kın yapan] tâ’ife ola440 savaşda öle yâ gice şehir içinde yerağla [:silah] savaşup 
öle yâ anasın yâ atasın hilâf-ı şer‘ öldüre; bu zikr olınanlar yuna, namâzları 
kılınmaya. Ammâ sağ tutılup öldürilen evvelki üç tâ’ife [:grup, fırka] ve kendi 
nefsini öldüren kimse, bunlarun namâzı kılınmakda ihtilâf vardur. Dürer ’de 
namâzları kılına, dimiş.441

Niyyet: Cenâze namâzına niyyet ide. Eyide ki “Niyyet itdüm Allâh içün 
namâza, şu meyyit içün du‘âya, uydum imâma, Allâhu Ekber” diye. Sübhâneke 
okuya, yine tekbîr ide, ardınca salavât du‘âsını okuya namâzdaki gibi, yine 
tekbîr ide, ardınca meyyit bâliğ ise bu du‘âyı [117a] okuya:

 ُ ــ َ ْ َ ْ ْ أَ ــ َ ــ  ُ ــא ا َ َא ْ ــא َوأُ َ ِ ــא َوَذَכ َ ِ ِ ــא َوَכ َ ِ ِ َ ــא َو َ ِ ِ א َ َא َو ِ ِ ــא َ ــא َو َ ِ ِّ َ ــא َو َ ِّ َ
ِ  ْ ــ

ِ ْ ــ ا ُ ”ا
ْد  ِ ــ َ ًא  ــ ِ ْ ُ ــ إْن َכאَن  ُ ــאِن ا َ ِ ْ ــ ا َ َ ــא   ُ ــ َ َ َ ــא  ِ ــא   ُ ــ َ ْ َ َ  ْ ــ َ ِم َو َ ــ ْ ِ ْ ــ ا َ َ ــא   ِ ــ ِ ْ َ َ ــא  ِ ــא 
َــא  ِــכ  َ ْ َ ِ  َ ــ

ِ َ ْ َ أَ ِ ِ ــ ْ ُ ْ ِ ا ِ ــא َ ِ َــא َو َ  ْ ــ
ِ ْ ــא  َوا  ُ ــ ْ َ ــאَوْز  َ َ َ ًא  ــ ِ ُ ــא َوِإْن َכאَن   ِ ِ ــא َ ْ ــ إ ِ

 442“ َ ــ ِ ِ ا َ ا ــ َ أَْر
deyüp andan [sonra] yine tekbîr ide, dahi selâm vire. Ammâ evvelki tekbîrden 
gayrısında el kaldurmaya ve başını kaldurmaya. Ammâ meyyit hâtûn ise du‘â-
daki “he”leri “hâ” okuyalar. Ve “kâne” kelimesini “kânet” okuyalar. Kırmızı ile 
işâret olınduğı gibi.443 

Eğer meyyit bâliğ değilse üçünci tekbîrden [sonra] bu du‘âyı okuya: 

437 Harâmî: Kuttâu’t-tarîk (Yol kesici). Hırsız. Büyük hırsız. Eşkıya. Haydut.
438 Îl: 1. El, halk, kavim. 2. Yurt. 3. Memleket.
439 Urmak: Vurmak, baskın yapmak, gasp ve yağma etmek.
440 Âsi tâife: İsyânkâr Fırka. Ehl-i bağy. Buğât.
441 Molla Husrev, Dürer, I, 162.
442 “Allahım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, burada hazır bulunanlarımızı ve bulunmayanla-

rımızı, erkeklerimizi kadınlarımızı, küçüklerimizi büyüklerimizi (yahut küçük ve büyük gü-
nahlarımızı) affet. Allahım! Yaşayanlarımızı İslâm üzere yaşamaya muvaffak kıl, ölülerimize 
de îmân üzere ölmek nasip eyle). Özellikle bu ölüye cennet kokusu ve huzur ihsan etmeni, onu 
affetmeni ve ondan hoşnut olmanı diliyoruz. Allahım! Bu ölü iyilik etmişse mükâfatını artır, 
kötülük etmişse onu merhametinle görmemezlikten gel affet. Ona güvenlikle, değer verilerek 
ve yakınlık gösterilerek karşılanmayı nasip eyle. Rahmetinle dualarımızı kabul et ey merha-
metlilerin en merhametlisi olan Allahım” “Allahım! Beni, bu ölüyü ve erkek ve kadın tüm 
müslümanları af ve mağfiret et.”

443 Meyyit hatun ise duası şöyledir:
ــ  َ َ ــא  ْ َ َ ــא  ِ ــא  ْ َ ْ ْ أَ ــ َ ــ  ُ ــא ا َ َא ْ ــא َوأُ َ ِ ــא َوَذَכ َ ِ ِ ــא َوَכ َ ِ ِ َ ــא َو َ ِ ِ א َ َא َو ِ ِ ــא َ ــא َو َ ِ ِّ َ ــא َو َ ِّ َ

ِ  ْ ــ
ِ ْ ــ ا ُ ا

ــא   ْ َ ــאَوْز  َ َ َ  ً ــ ِ ُ א َوِإْن َכאَن  ِ ــא َ ْ ــ إ ِ ْد  ِ ــ َ  ً ــ ِ ْ ُ ــ إْن َכאَن  ُ ــאِن ا َ ِ ْ ــ ا َ َ ــא  َ َ َ ــא  ِ ــא  ْ َ َ  ْ ــ َ ِم َو َ ــ ْ ِ ْ ا
ــ ا ــ ا ــא ار ــכ  ــ  ــ ا ــא ا ــא و  ــ  وا
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א  ً ــ َ ُ א َو ً ِ ــא َ ــא  َ َ ــא   ُ ــ ْ َ ْ ا َوا ً ــ ْ ا َوُذ ً ــ ْ ــא أَ َ َ ــא   ُ ــ ْ َ ْ ــ ا ُ ــא ا ً َ َ ــא  َ َ ــא   ُ ــ ْ َ ْ ــ ا ُ ”ا
  444“ َ ــ ِ ِ ا َ ا ــ َ َــא أَْر ِــכ  َ ْ َ ِ

[117b] Kızcağızlar ise “he”leri yine “hâ” okuyalar, işâret olınmışdur. Bu 
namâzun her tekbîri bir rek‘at gibidür. Bu sebebden imâma evvel tekbîrde 
yetişmeyen kimesne kaç tekbîr eksik olursa, imâmla selâm virmeyüp ol kalan 
tekbîrleri kendüsi tamâm ide. Andan [sonra] selâm vire, du‘âsın okumaya. Ve 
dahi geldüği gibi başlamaya, belki imâm yine tekbîr idince te’hîr ide, anunla 
tekbîr idüp başlaya. Bâkī kalanı sonra meyyit dahi yerden kalkmadın ide. Ve 
dahi cenâze du‘âsını bilmeyen zikr olınan meyyit du‘âsınun Türkîsini diye. 
Meselâ “Yâ Rab! rahmet eyle bizim dirimüze ve ölümüze ve hâzırumuza ve gâ’i-
bümüze ve küçüğümüze ve büyüğümüze ve erkeğümüze ve dişimüze. Yâ Rab! 
Bizim sağ olanlarumuzı İslâm üzerine sâbit eyle ve ölümüzi îmânla [118a] öldür. 
Yâ Rab! Bu meyyit rahmetlik ise rahmetin artur, yaramaz ise suçını ‘afv eyle. Ve 
cümlemize rahmet eyle” diye. Namâzda Kur’ân mânasın her kankı dil ile okur-
sa câ’iz olduğı gibi bu da câ’izdür; hattâ imâmeti dahi câ’izdür Ebû Hanîfe  
katında. 

Meyyit namâzında imâmete evlâ pâdişâhdur. Ol itmezse yâ hâzır olmazsa 
beğ [:bey]dür. Andan sonra kâdısıdur, ol dahi hâzır olmazsa imâmıdur, ol dahi 
hâzır olmazsa meyyitün ‘asabesinden yakın olandur. Bunlardan izin olursa 
âhar kimse imâmeti kayırmaz. Bunlarun izin virmedüği kimse kılıvirmiş olsa 
bunlar dilerse namâzı yine döndürürler [:iade ederler], eğer evvel bile kılma-
dılarsa. Ammâ evvelki imâma uyup bile kıldılarsa döndüremezler. Bir kimse 
vasiyyet idüp “fülân kimse namâzumı kılıvirsin” dise [118b] vasiyyeti i‘tibâr 
olınduğında ihtilâf vardur; zîrâ anun namâzını kılmak imâmun üzerinedür, 
meğer imâmı izin virmiş ola. Bir nice meyyit bir yere cem‘ olsa, cümlesine bir 
namâz kifâyet ider, her biri içün ayrıca kılmak evlâdur. Cümleye bir kılmak 
murâd eyleseler ulusı [:büyüğü] imâmun önine kona, ardına oğlancıklar, dahi 
ardına hünsâ, dahi ardına ‘avrat, dahi ardına kızcağızlar kona, andan [sonra] 
namâzları kılına. 

Ve dahi zarûretde nice meyyit bir kabre defn câ’izdür. Ammâ erleri toprak ile 
ayrıla, birbirine değmeye. Ve dahi insânun a‘zâlarından bazı a‘zâ [:organ] bulın-
sa, anun içün namâz kılınmaya ve yunmaya, hemân defin ideler. Ammâ yarıdan 
artığı bulınsa yâ yarısı bulınsa, başı bile olsa yuna ve namâzı kılına. Ammâ iki 

444 “Ey Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve âhiret 
azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!”
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şak olup bir tarafı bulınsa yuna, namâz kılınmaya. [119a] Ve dahi gayrı yerde 
fevt olup meclise hâzır olmayana ve hâzır meclisde olan meyyite tekrâren namâz 
kılmak câ’iz değildür; meğer evvelki namâz câ’iz olmaya. Böyle olursa kabri üs-
tinde yine kılalar. Ve bir meyyitün namâzı kılınmadan defn olınsa üç güne dek 
bilinürse kabri üstinde namâzı kılına. Ve meyyit namâzına cemâ‘at şart değildür, 
bir kimse dahi kılsa câ’izdür. Ve dahi hâtûnlar cemâ‘at olup meyyit namâzını 
kılsalar, kerâhetsiz câ’izdür. Kunye ’de ve gayrıda mestûrdur.

 Meyyit mescid içinde olup namâzını kılmak kerîhdür. Ammâ meyyit 
imâmla ve bazı cemâ‘at ile taşrada olsalar, bazı cemâ‘at içerüde kılsa, onlara 
kerîh idüğinde ihtilâf vardur; hattâ anlara sevâb hâsıl olmaz, dimişler. Hidâye 445 
ve Hulâsa ’da zikr olındı. Ve dahi meyyit namâzında [119b] ekalli üç saf olmak 
sünnetdür. Hattâ yedi kimse olursa biri imâm ola, üçi ardında bir saf ola ve 
ikisi dahi bir saf ola ve biri dahi yalınız bir saf ola; tâ ki üç saf bulına. Ve 
imâmun ve meyyitün gövdesi ve libâsı pâk olmak şartdur, böyle olmasa câ’iz 
olmaz. Ve ‘avrat örtülü olmak dahi şartdur. İmdi imâm pabucı üstine basa, 
eğer murdâr pabuç ayakda olsa [alt] mekânı pâk olmaz, üsti pâk ise ana basa, 
altındaki murdârlık mâni‘ olmaz. Her kimse böyle itmek yeğdür. Zîrâ ayakda 
iken geysi [:giysiye] i‘tibâr olunur, çıkarsa mekân i‘tibâr olunur. Kalın nesne-
nün taşrasına necis bulaşsa içine geçmese pâk tarafında namâz kılmak câ’izdür. 
Ammâ bir meyyitün ağzından kan gelse yâ gayrı ‘özri olup men‘ olınmasa 
sâhib-i ‘özr  gibi ol hâliyle namâz câ’izdür.

 [120a] Ve dahi imâm meyyitün göğsi berâberinde dura. Meyyit sabî olsa 
elde götürmek evlâdur. Meyyit götürmekde müstehab olınan evvel öninden 
sağ tarafından başlaya, sonra yine sağ tarafınun ardına geçe, andan [sonra] sol 
tarafına öninden başlaya, sonra ayağı tarafına gele. Her cânibden onar adım 
götüre. Zîrâ hadîs-i şerîfde vârid oldı: “Bir kimse kırk adım cenâzeyi götür-
se kırk kebîreye keffâret olur.” 

446 Ve dahi meyyiti arkada götürmek ve dâbbe 
üzerine koyup götürmek ve sür‘at ile yürümek kerîhdür. Meyyitün ardında 
yürümek ve namâzında ardındaki safda durmak efdaldür. Cenâze geçerken 
ayak üzre kalkmak yokdur. Ve dahi cenâze ardında gülmek ve dünyâ kelâmını 
söylemek eyü değildür, fikr ile [:düşünerek] gitmek müstehabdur. Ve cenâze 
ile hâtûnlar bile gitmek kerîhdür. Ref‘-i savt ile [:yüksek sesle] zikr itmek cenâ-
ze önince kerîhdür. 

445 Hidâye, I, 463-464.
446 İbn Mâce, “Cenâiz”, 15; Serahsî, Mebsût, II, 56.
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[Ölünün Kabri ve Defnedilmesi]

Ahvâl-i kabr: Ve dahi kabrün derinliği [120b] bir âdem boyınca ola, önlü-
liği [:eni] yarısınca ola. Tamâm kazıldukda yeri kıbleden tarafa mümkin olursa 
gövde sığacak kadar kazup meyyiti andan sonra koyup ardına kerpiç dîvâr ya-
palar yâ kalın kamış döşeyeler. Böyle yerde tâbût ve ağaç ile örtmek mekrûh-
dur.447 Ammâ yer yumşak olup kazılmak mümkin olmayan yerde tâbûtla defin 
ve ağaç ve kiremit ile örtmek kayırmaz. Hattâ İmâm Muhammed İbn el-Fadl 448 
“gökçekdür” [:güzeldir], dir.449 Sirâciyye ’de450 ve Mecma‘ Şerhi ’nde451 ve gayri-
lerde dahi mestûrdur.452 Ammâ tâbût ile defn olınan meyyitün altına toprak 
ve kapağı içine çamur ve meyyitün iki yanına kerpiç pâresi ideler; tâ ki kabre 
döne, dimişler. Ve dahi meyyit namâzından sonra du‘â itmeyeler, belki hemân 
götüreler; zîrâ namâzı artırmak gibi olur, gayrı namâzlarda artırmak kerîh oldu-
ğı gibi bu dahi kerîh olur. Hulâsa  ve Kunye ’de vardur. Meyyiti dört kimse götür-
mek ve zikr [121a] olınduğı gibi sağından ve solundan ve omuzında götürmek 
sünnetdür. Ve namâzdan sonra velîsinden izinsiz dönmeyüp defnine bile hâzır 
olmak dahi sünnetdür. Hattâ defnine hâzır olursa namâzı sevâbı kadar sevâb 
virilür. Ve dahi meyyit yunmadan defn olınsa namâzı kılınmaya.

Meyyiti kabre koyan kimesne “ ِ ِل ا ــ ُ ِ َر ــ ِ ــ  َ َ ِ َو ِ ا ــ ْ א ِ ” diye453 ve kıbleye 
karşı yönelde. Ve dahi ‘avrat kabre inecek vakit kefenini bürüyeler ve kabrün 
üstini hörgüç gibi eyleyeler, yüksekliği bir karış yâ dahi artık ola. Ve üzerine su 
saçalar ve başı üzre bir taş dikmek kayırmaz. Ammâ içini kerpiç ile yapmak ve 

447 Kabir : Kabrin bir adam boyu derinliğinde, eninin de bunun yarısı kadar olması güzeldir. 
Derinliğinin yarım boy olması da yeterlidir. Kabir lerde efdal olan lahd’dır. (Ûşî, el-Fetâ-
va’s-Sirâciyye, s.133). Şöyle ki toprağı kuvvetli olan bir kabrin içinde kıble tarafı oyulur, 
ölü buraya konur, önüne de tahta, kamış, kerpiç gibi şeyler konur. Bu hâlde topraktan 
ölünün üzerine değil, önüne konan şeyler üzerine atılmış olur. Fakat kabrin yeri yumuşak 
veya rutubetli olup da lahd  kazılması mümkün olmazsa dere gibi çukur kazılır, buna 
şakk=yarma denir. İki tarafı lüzum görülürse kerpiç, tuğla gibi şeyler ile örülür, ölü bun-
lar arasına konulur, üzerine de tahta gibi bir malzeme ile tavanımsı bir şey yapılır ve 
bunun üzerine de toprak atılır (Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 240-241).

448 İmam Muhammed b. İbnü’l-Fadl el-Buhârî (ö.381/991) bir Hanefî fakihidir. Bu fakihin 
fıkıh ve fetva kitaplarında pek çok görüşü nakledilmiştir (Leknevî, el-Fevâidü’l-Behiyye, 
Beyrut, Dârü’l-ma‘arife, ty., s. 184).

449 Serahsî, Mebsût, II, 62.
450 Ali b. Osman el-Ûşî (ö. 575/1179), el-Fetâva’s-Sirâciyye, (thk. Rızâ el-Hakk), Beyrut, 

2011, s. 133. 
451 İbn Melek (öl. 885/1480), Şerhu Mecma‘ (Mecma‘ metninin dipnotu, s. 177); İbnü’s-Sâ‘âtî, 

Mecma‘, s. 177.
452 Serahsî, Mebsût, II, 62; Kâsânî, Bedâyi‘, I, 318.
453 İbnü’s-Sâ‘âtî (ö. 694/1295), Mecma‘, s. 177.
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üzerine binâ itmek kerîhdür. Ve kabr üstine oturmak ve yaş otları ve çimenleri 
yolmak kerîhdür. Ve hâtûnları kabr içine mahremi indüre. Bulınmazsa pîr ve 
ihtiyâr erden bir kimesneye indürdeler. Ol dahi bulınmazsa tâze yiğitlerden 
bir sâlih kimesne indüre. Hulâsa ’da mestûrdur. 

[121b] Ve dahi her haftada bir kerre ziyâret-i kubûr ideler. Leyle-i Cum‘a’da 
ziyâret müstehabdur. Ammâ hâtûnlar varmayalar. Ve kabre varınca eyideler:

 ْ ــ ِّ َ ْ َو ــ ُ َ ُ  ْ ــ ِّ َ  ْ ــ ُ َ َ ْ َرْو ــ
ِ ْ َوآ ُ َ ــ َ ْ ِر َو ــ ُ ُ ْ ــ ا ِ ــ  ُ ِر اَ ــ ُ ُ َ ا ــ ْ َــא أ  ْ ُכــ ْ َ َ ُم  ــ ”ا

 454“ ْ ُ َ َ ْ
ِ  ْ َ ْ َواْر ُ َ َ ْ ْ َوِزْد َر ُ َ َ ْ ُ

Ve dahi Kur’ân-ı ‘Azîm’den okursa meyyitün yüzine karşı otura, ba‘dehû 
okuya. Ve dahi Seyyid ‘Alî  Şir‘a Şerhi ’nde eydür: Bir kimse kabre vardukda 
“ ِ ِل ا ُ ِ َر ِ  َ َ א َو  ِ َو  ِ ا ْ א ِ ” deyüp kabr  üzerine oturur gibi itse ol meyyite 
fazl-ı Hak irişüp kırk yıllık ‘azâbı götürile.455

Fî telkīn i’l-meyyit: Ve dahi cemî‘ halk dağılup hemân bir ‘âlim ve sâlih 
ve mütedeyyin kimesne kalup meyyitün yüzi mukâbelesinde ayak üzre durup 
cem‘iyyet-i hâtır456 eyleyüp meyyitün adı ile anasınun adını zikr idüp üç def‘a 
eyide: Yâ Emine oğlı Mûsâ, [122a] 

ِ َوأَن  ُل ا ــ ُ ا َر ً ــ َ ُ ُ َوأَن  َ إ ا ــ َ َ إ אَدةٌ أَْن  َ ــ َ ــא  َ ْ ْ ا ــ ِ  ِ ــ ْ َ َ  َ ــ ْ َ َ ي  ِ ــ َ ا ــ ْ َ ْ ْ ا اُْذُכــ
ــ  ِ  ْ ــ َ  ُ ــ َ ْ َ  َ ــא َوأَن ا َ ِ  َ ــ ْ َ َر  ٌ ــ َ

ِ َ آ َ ــא ــ ﴿َوأَن ا َ  َ ــ ْ َ ْ ــ َوأَن ا َ ــאَر  ــ َوأَن ا َ  َ ــ َ ْ ا
 ً ــ ُ ــא َوَر ِ َ  َ ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ُ ــ ا َ  ٍ ــ َ ُ ِ ــא َو ً َِم ِد ــ ْ ِْ א ِ ــא َو ِ َر ــאَ ِ  َ ــ ِ ــכ َر ِر﴾457، َوأَ ــ ُ ُ ْ ا
ِش  ْ ــ َ ْ َ َرب ا ــ ُ َ ِإ  َــ َ ِإ ﴿ ُ َ ا ــ ِّ ْ َر ــ ُ َ َ ًــא  ا َ ْ َ إ ــ ِ ِ ْ ُ ْ א ِ ً َو ــ َ ْ

ِ  ِ ــ َ ْ َכ ْ א ِ ــא َو ً א َ آِن إ ْ ــ ُ ْ א ِ َو
ــ  ً  ٌ ــ ّ َ ُ  ّ ــ ِ َ ُم َو  ــ ْ ِ ِ ا ــ ُ َوِد ــ ا ّ ِ َر ُل ا ــ ُ ٌ َر ــ ّ ُ  ُ ّ ا َ إ ــ َ َ إ  ْ ــ ُ ه  َ ــ ْ َ  

458﴾ ِ ــ ِ َכ ْ ا
 459“ ــ ِّ َ ــ  ُ ّ َ اَ ــ ِ اِر َ ُ ا ــ ْ َ  َ ــ ْ ًدا وأَ ْ ــ َ ــ  ِ ْر َ َ  َ ــ  ِّ ْ َر ــ ُ ُه  َ ــ ْ َ َ َو  ّ ــ َ ِ َو  ــ ْ َ َ  ُ ا

454 “Allah’ın selâmı üzerinize olsun Ey kabir  ehli! Allahım kabirdekileri yalnız bırakma. Korku-
larından emin kıl. İtikadî delillerini öğret. Kabirdeki topraklarını güzelleştir. Rahmetlerini 
çoğalt. Nimetlerini yükselt.”

455 Seyyid Alizâde, Şerhu Şir‘ati’l-İslâm, İstanbul 1317, s. 367, 569, 576.
456 Cem‘iyyet-i hâtır: Zihin, akıl ve fikir bütünlüğü. Zihni toparlama. Zihnin ve gönlün 

sadece Allah ile meşgul olması.
457 el-Hac 22/7.
458 el-Mü’minun 23/116
459 “Ey Emine oğlu Mûsâ! Dünyada iken üzerinde sebat ettiğin şu îmân ve ikrârını hatırla: 

Allah’tan başka ilâh yoktur ve Muhammed ‘aleyhi’s-selâm O’nun hak peygamberdir. Cennet 
haktır. Cehennem haktır. Kabir haktır. Hakkında şüphe olmayan kıyamet kopacaktır. Allah 
kabirlerdekini diriltecektir. Daima îmân ve ikrârını hatırla. (Soru soran meleklere) de ki: 
Rab olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı, Peygamber olarak Muhammed’i, mürşid ve rehber 
olarak Kur’ân’ı, kıble olarak Kâbe’yi ve kardeş olarak mü’minleri beğendim. Rabbim Allah’tır; 
O’ndan başka ilâh yoktur. O, yüce ve şerefli Arş’ın sahibidir. Yine soru sorana söyle: Allah’tan 
başka ilâh yoktur, Muhammed Allah’ın resûlüdür. Dinim İslâm, Peygamberim Muhammed 
(s.a.s.)’dir. Allahım! Sen varislerin en hayırlısısın. Allahım! Kolaylaştır.”
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[DÖRDÜNCÜ MAKÂLE]

 [ORUÇ VE KEFFÂRETLER]

el-Makâletü’r-râbi‘a fî fezâ’ili’s-sıyâm ve erkânihî ve şurûtihî. Dördün-
ci Makâle sıyâmun fazîletini ve şartlarını ve rükünlerini ve sünnetlerini ve 
mekrûhlarını ve müfsidlerini beyân ider. 

[Orucun Önemi ve Tarihçesi]

Ma‘lûm olsun ki umûr-i şer‘iyye [:şer‘î işler] [122b] ve lâzımât-ı dîniyye 
[:dinî vecibeler] ve ‘alâmât-ı îmâniyye [:îmânın emareleri] ve erkân-ı İslâmiy-
ye’nün [:İslâm’ın rükünleri] birisi dahi sıyâm [:oruç]dur. Resûl-i Ekrem ‘aley-
hi’s-selâm buyurdı: Sıyâm îmânun rub‘ı [:1/4’ü]460 ve İslâm’un sümüni [:1/8’i]
dür, ya‘nî İslâm sekiz hissedür, birisi sıyâmdur.461 Ve dahi mevhibe-i Rahmân 
[:Allah’ın ihsanı] ve nâr-ı cahîme setr [:cehennem ateşine örtü] ve kalkandur.462 
Ve cemî‘ ‘ibâdetlerün bâbı ve mergūbı [:bütün ibadetlerin kapısı ve beğeni-
leni] ve enbiyâ ü asfiyânun mahbûbı [:peygamber ve dostların sevgilisi], mû-
cib-i cinân [:cennetlerin sebebi] ve sebeb-i gufrândur [:bağışlanmanın sebebi]. 
Ve nefsi hâl-i mezmûmeden mahmûdeye tebdîl [:nefsi kötü hâlden sevilene 
değiştirir] ve kulûbı [:kalpleri] ahlâk-ı haseneye tahvîl idicidür [:güzel ahlâka 
çeviricidir]. Esrâr-ı ilâhiyyeden bir sırdur ki Bârî Te‘âlâ hazretine mahsûsdur. 
Tavâ’if-i mâziyyeden [:geçmiş kavim ve milletler] her bir tâ’ife [:kavim, millet] 
birer ‘ibâdet ile esnâma [:putlar] ta‘zîm ve takarrub itmişlerdür. Ya‘nî esnâm 
içün “bizi Allâh’a yakın iderler” deyüp zu‘m-ı bâtılalarıyla [:bozuk inançlarıy-
la] esnâma rükû‘ ve secde ve kurbân ile ta‘zîm itmişlerdür. 

Ammâ bir tâ’ife sıyâm ile esnâma ‘ibâdet ve ta‘zîm itmediler. Ol ecilden 
Allâhu Te‘âlâ’ya mahsûs olup [123a] ahlâk-ı Samediyyet463 ile tahalluk [:ahlâk-
lanma]464 ve ekli ve şürbi terk itmekle ekl ve şürb, cimâ‘dan ‘ârî ve münezzeh 

460 Bir hadiste  “Oruç sabrın yarısıdır”, diğer bir hadiste de “Sabır imanın yarısıdır” buyrul-
muştur. Şu halde oruç imanın dörtte biridir. Gazzâlî, İhyâ, I, 230; Münâvî, Feyzü’l-kadîr, 
IV, 330.

461 Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî el-Heysemî (ö. 807/1405), Mecma‘u’z-zevâid, III, 89:
ــ  ــ وا ــ  ــ ا ــ و כאة  ــ ــ وا ــאم  ــ وا ة  ــ ــ وا م  ــ : ا ــ ــ أ א م  ــ  ا

ــ ــ  ــ   ــאب  ــ  و ــ  ا  ــ  ــ  ــאد  وا ــ  כــ  ا ــ  ــ  وا ــ  وف  ــ א
462 Bk. Buhârî, “Savm”, 9; Müslim, “Siyâm”, 30.
463 Samed: Ebedî, ezeli ve yüce olan. Kimseye muhtaç olmayan, ihtiyaçlarını gidermesi için 

herkesin başvurduğu yüce varlık. Samediyye: İlahî.
א 464 ق ا  ا   “Alllah’ın ahlâkıyla ahlâklanın” mealinde bir hadis rivayet edilmiştir.
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olan Zât-ı bî-çûn465 ve meleklere teşebbühdür. Hadîs-i Nebeviyye’de gelmiş-
dür ki, 466“ ْ ــ ُ ْ

ِ  َ ــ ُ َ ٍم  ْ ــ َ ِ  َ ــ َ َ  ْ ــ َ ” mefhûmı üzre mertebe-i beşeriyyetden mer-
tebe-i melekiyyete terakkīdür. Ve [Allah] ahlâk-ı haseneye teşebbüs idenleri 
[:güzel ahlâka sarılanları] sever ve râzî olur, bir kimesne kendüye [:kendine] 
uyanları sevüp ve râzî olduğı gibi. Hak celle ve ‘alâ hazretinün Samediyyet 
sıfatıyla ekser-i evkâtda [:çoğu vakitlerde] tahalluk ve huylanmak buluna, [Al-
lah] ol kimesneden râzî olup kulûbî sâfî [:kalpleri temiz] ve ecr ü sevâbda 
vâfî [:çok] olduğı 467﴾ــאٍب َ ِ  ِ ــ ْ َ ِ ــ  ُ َ ْ وَن أَ ُ ــ ِ א ــ ا َ ُ ــא  َ -âyet-i şerîfesi delâ ﴿ِإ
leti, fezâ’ile kâfîdür. Ve dahi sıyâm bir ‘ibâdet-i kadîme-i asliyyedür ki ancak 
bu ümmete mahsûsa değildür. Belki ümem-i sâlifeden [:geçmiş milletler] her 
birisi sıyâmdan hâli olmamışlardur. Zîrâ [oruç] kulûb[ı] münevvir [:kalpleri 
nurlandırıcı] ve şehevâtı münkesir [:şehvetleri kırıcı], cismün zekâtı ve mü’mi-
nün hayâtıdur.

 [123b] Ve [oruç] cânib-i âhirete râgıb [:ahiret yönüne meylettirici] ve [oruç] 
zünûb [u] me‘âsîyi zâhib [:günahları giderici] ve mağfiret ile tebşîre [:müjde-
lemeye] sebeb ve ashâbını [:yani oruç tutanları] civâr-ı Rıdvân’a mukarreb 
idici,468 cânib-i Hakk’dan emânet ve Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm’dan lâyık-ı 
şefâ‘at  bir tâ‘atdür. Hazret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâm’a eyyâm-ı bîd 469 farz idi; her 
ayın on üçünci güni ve on dördünci ve on beşinci günlerini sâ’im olurdı.470 
Ve Benî İsrâ’îl yevm-i ‘Âşûrâ’da sâ’im olurlardı.471 Ve Hazret-i Dâvûd  ‘aley-
hi’s-selâm bir gün iftâr bir gün sâ’im olurlardı.472 Hazret-i ‘Îsâ  ‘aleyhi’s-selâm 
bir rivâyetde şehr-i Ramazân ’ı sâ’im olurdı. Esahh budur ki her ayda üç gün 
sâ’im olurlardı. Hattâ ibtidâ-i İslâm’da Ramazân-ı Şerîf farz olınmazdan 
mukaddem bizim dahi savmumuz böyle idi ve yevm-i ‘Âşûrâ dahi farz idi.

ُ ُכــ
ِ  َ ِ ــ َ ــ  َ َ ــאِن  َ ْ ُ ْ ى َوا َ ــ ُ ْ َ ا ــ ِّ َــאٍت  ِّ َ ــאِس َو ِّ ى  ً ــ ُ آُن  ْ ــ ُ ْ  ا

ِ ــ ِ َل  ِ ــ َي أُ ِ ــ ــאَن ا َ َ ُ َر ْ ــ َ ﴿ 
473﴾ُ ــ ْ ُ َ ْ َ  َ ْ ــ  âyet-i şerîfesi nâzil olup şehr-i mezbûrun [124a] savmına ا

465 Çûn: Gibi, benzer. Bî-çûn: Benzersiz. Misli olmayan.
466 “Kim bir kavme benzerse, o kimse o kavimdendir” (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 5).
467 “Muhakkak sabredenlere, mükâfatları hesapsız verilecektir” (ez-Zümer 39/10).
468 Rıdvân: Cennetin muhafızı kabul edilen melek. Civâr: Yakın, komşu. Mukarreb: Yakın, 

yaklaşmış, yaklaştırılmış.
469 Eyyâm-ı bîd: Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günleri.
470 Bk. Sahîh-i Buhârî şerhi ‘Umdetü’l-Kâri, Bâbu siyâmi’l-bîd.
471 Müslim, “Siyâm”, 19.
472 İbn Mâce, “Siyâm”, 31.
473 “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri 

olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrâk edenler onda oruç 
tutsun” (el-Bakara 2/185).
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icmâ‘ ve ittifâk olındukdan sonra nesh  olındı. Allâhu Zü’l-celâl bu ümmeti 
cümle ümmetden efdal ve Peygamberümüz’i Hazret-i Muhammed  sallallâhu 
‘aleyhi ve sellem cemî‘ enbiyâdan eşref ve efdal ve kitâbumuz Hazret-i Kur’ân 
cümle kitâblardan a‘zam ve ekrem olduğı içün cemî‘ ayların eşrefi, Hazret-i 
Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân nâzil olduğı şehr-i Ramazâni’l-mübâreki bu ümmet-i 
celîlü’l-kadre farz idüp edâ ve kazâsını farz kıldı. Bu ümmete lütf u ihsânını 
bezl474 idüb sâ’ir ümmetin sıyâmı ve sâ’ir ‘ibâdât u tâ‘âtını ne kadar şedîd ve 
güç ise, sultân-ı enbiyâ ve ser-tâc-ı asfiyâ475 Hazret-i Muhammed sallallâhu 
‘aleyhi ve sellem hürmetine tahfîf [:hafifletme] ve âsân[:kolay] ve ecr ü sevâbı-
nı anlardan ziyâde ve ihsân itdi. Hak celle ve ‘alâ hazretinden mercûdur [:niyaz 
olunur]476 ki bu devletden mahrûm olacak ef‘âl-i kabâ’ihden [:kötü fiillerden] 
hıfz ve masûn ide, âmîn. 

[Orucun Meşruiyet Delilleri]

Pes imdi her ricâl ve nisâya lâzımdur ki sıyâm hakkında üzerine [124b] 
farz olan ‘ilm-i hâl ini ve sıyâmın şartlarını ve vâciblerini ve sünnetlerini ve 
mekrûhlarını ve müfsidlerini bile. Hattâ savm-ı kâmil ve ‘ilm-i hâl ini ‘âmil 
olup ‘indallâhi te‘âlâ me’cûr u müsâb ola. Ma‘lûm olsun ki Ramazân -ı Şerîf ’in 
sıyâmı her ‘âkil ve bâliğ ve müslim ricâl ve nisâya farz-ı ‘ayndur, farziyyeti 
Kur’ân ile ve Hadîs-i Şerîf ile ve icmâ‘-ı ümmet ile sâbitdür. Ve sübûtı kat‘î ve 
müttefekun ‘aleyh’dür, bir kimsenün ihtilâfı yokdur. Münkiri kâfir ve târiki 
bilâ ‘özr olıcak ‘âsîdür.  ــכ ــ ذ ــא  ــאذ   477.ا

Kur’ân’la sübûtı.ى َ ــ ُ ْ َ ا ــ ِّ ــאٍت  َ ِّ َ ــאِس َو ِّ ى  ً ــ ُ آُن  ْ ــ ُ ْ  ا
ِ ــ ِ َل  ِ ــ َي أُ ِ ــ ــאَن ا َ َ ُ َر ْ ــ َ ﴿ 

﴾ُ ْ ُ َ ْ َ  َ ْ ُ ا ُכ
ِ  َ ِ َ  َ َ َאِن  ْ ُ ْ -Pes imdi Allâhu Te‘âlâ buyurdı:478 Şehr-i Ra َوا

mazân  şol aydur ki Kur’ân-ı ‘Azîmü’ş-şân ol ayda Muhammed ‘aleyhi’s-selâm’a 
indi. Ve bir aydur ki nüzûl-i Kur’ân anda vâki‘ oldı. Öyle Kur’ân’dur ki nâsı 
tarîk-i Hakk’a hidâyet idicidür. [125a] Ve dahi öyle Kur’ân’dur ki vâzıh [ve] 
âşikâre hakkı ve bâtılı fark u beyân idici. Helâl u harâmı ve hudûd-ı ahkâmı 
mübeyyen, delâlâtı vâzıhâtdur. Bir kimse ol şehre sıhhat ve ‘âfiyet ve a‘zâr-ı 
şer‘iyyeden selâmet üzre yetişüp hâzır olsa ibtidâsından âhirine irince[ye dek] 
ol şehri bütün sâ’im olsun, deyü emr olındı. Emr ise vücûba delâlet ider, ol 

474 Bezl: Bağışlamak, arzu ile vermek, esirgemek, sarfetmek.
475 Asfiyâ (t. sâfî): Gerçek dostlar, azizler. Ser-tâc: Baş tacı.
476 Mercû’: Ümid edilen, umulan. Yalvararak istenilen, niyaz olunan.
477 el-‘Iyâz billâh min zâlike: Bundan Allah’a sığındık, sığınırız.
478 el-Bakara 2/185.
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vücûb üzre icmâ‘ ve ittifâk farziyyetine delâlet ider. Ve Hadîs-i Resûl ‘aley-

hi’s-selâm ile sübûtı ehâdîs-i kesîre ile sâbitdür. Cümleden biri budur ki: َכאَن” 
ــאَل َ ــאَن َو َ َ ِ َر ْ ــ َ وِم  ُ ــ ُ ِ  ُ ــ َ א َ ْ ُ أَ ــ

ِّ َ ُ  َ ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ُ ــ ا َ  ِ ُل ا ــ ُ  َر
ــאَن َ َ ــאَم479 َر َ  ْ ــ َ ُم  ــ ِ ا ــ ْ َ َ ــאَل  َ ــאَرٌك“ ”َو َ ُ  ٌ ْ ــ َ  ْ אَءُכــ َ  ْ ــ َ ُم  ــ ِ ا ــ ْ َ َ  

“ ِ ــ ِ ْ ْ َذ ــ ِ َم  ــ َ َ ــא  َ  ُ ــ َ  َ ــ
ِ ُ ًא  ــא َ ِ ْ ــא َوا ً א َ    ِإ

Pes imdi Resûl-i Kibriyâ ‘aleyhi’s-selâm “şehr-i mübârek geldi” deyü as-
hâbına tebşîr iderdi. Ve dahi buyurdı: Her kimse Ramazân -ı Şerîf ’i farz oldu-
ğını [125b] tasdîk idüp ecr ü sevâb ümîd idüp sâ’im olsa mâ-tekaddeme itdüği 
[:önceden ettiği] günâh-ı sagīrün cümlesini Allâhu Zü’l-celâl mağfiret ider. Bu 
dahi Ramazân -ı Şerîf ’ün farziyyetine delâlet ider. Ve dahi icmâ‘-ı ümmet ile 
sübûtı; Hazret-i Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm Mekke -i Mükerreme’den Medî-
ne -i Münevvere’ye hicret idüp on sekiz ay mürûrından sonra şehr-i Ramazân-ı 
Şerîf ’ün sıyâmı farz kılınup zikr olınan âyet-i şerîfenün nüzûlinden sonra 
zamân-ı sa‘âdetlerinden bu zamâna gelince[ye dek] şehr-i mezbûrun sıyâmını 
kabûl idüp farziyyetine icma‘ ve ittifâk idüp bir kimseden hilâfı zuhûr itmeyüp 
fî zamâninâ kıyâmete dek farz olduğına sâbit ve kâ’im ve sâ’im olmışlardur. Bu 
dahi farz olduğına delâlet ider, hüccet-i kaviyyedür, farz-ı kat‘î ve müttefekun 
‘aleyh olmışdur. Hak celle ve ‘alâ hilâfından cümlemüzi hıfz ide, âmîn. 

[Orucun Vücûb Şartları]
Bundan sonra ma‘lûm olsun ki sıyâmun vücûbına [126a] şart üçdür. Ya‘nî 

şehr-i Ramazân ’un sıyâmı üç şart bulınan kimesne üzerine farz olur. Bu üçün 
birisi olmaya, ol kimesne üzerine farz olmaz. 

Birisi İslâm’dur, kâfire farz değildür. 
İkinci ‘akldur, deliye farz değildür. Şol deli ki şehr-i Ramazân  dâhil olup 

âhir olınca[ya dek] ‘aklı gelmeye. Ammâ şehr-i mezbûr tamâm olmadın ey-
yâm-ı savmından bir günde zevâlden evvel ‘aklı gelüp bir sâ‘at ifâkat bulursa 
bütün şehri sonra kazâ ider; meğer nısf-ı nehâr geçüp niyyet vakti bulınmayup 
ifâkat bulmış ola. Bu sûretde üzerine farz olmaz, yine deli hükmindedür. 

Üçünci şartı bülûğ dur. Bâliğ olmaduk oğlan ve kızlarun üzerine farz değil-
dür. Lâkin fukahâ rahimehumullâhu te‘âlâ eydür: Yedi yaşına girüp tahammü-
li olanlara yidürmeyeler ve namâz kılduralar ve gusl itdüreler. Hattâ mu‘tâd 
idüp ‘ibâdete rağbet ve mahabbet idüp ve şehr-i Ramazân ’a ta‘zîm itdüreler.

479 Resûlullah (s.a.s.) ramazan ayının gelişini ashâbına müjdeler ve “Size mübarek bir ay geldi” 
buyururdu. Resûlullah (s.a.s.) “Kim ramazan ayında inanarak ve sevabını bekleyerek tutarsa, 
onun geçmiş küçük günahları bağışlanır” (İbn Mâce, “İkâmetü’s-Salât”, 173).
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[Çocuklarla İlgili Hükümler]

Pes imdi bâliğ olmaduk [126b] gulâm [:oğlan çocuk] ve câriye [:kız ço-
cuk] üzerine umûr-i şer‘iyyeden bir şey farz olmaz ve bir nesne harâm olmaz. 
Hattâ bulûğa irmeyince îmânı dahi hükmîdür, anasına ve babasına tâbi‘dür, 
had urılmaz ve kısâs olınmaz. Zîrâ sabînün ‘amdi dahi hatâdur. Lâkin mu‘tâd 
olmak içün yedi yaşını mürûr idenleri âbdest almağa ve gusl itmeğe ve Ra-
mazân -ı Şerîf ’i ta‘zîm itdürmeğe ve savmına takayyüd idüp [:özen gösterip] 
terk itdürmeyeler. Ve kızcağızlar ile bir yerde yaturmayalar ve tenhâ yalınız ko-
mayalar. Ve ecnebiye hâtûnlar görinmek câ’izdür, lâkin fî zamâninâ hazer ide-
ler. Hâtûnlar hamâmına komayup men‘ ideler. Ammâ mürâhik480 ezân oku-
mak câ’izdür, efdali bâliğ kimesne okumakdur. Ve imâmeti terâvîh de câ’iz olur 
İmâm Muhammed  rivâyeti üzre. Ve dahi ma‘lûm olsun ki dünyâya gelmeyüp 
anası karnında olana cenîn  dirler. Dünyâya gelüp doğdukda canlı çıkarsa ana 
sabî ve fatîm ve radî‘ dirler, meme emdüği içün. Südden [127a] kesildükde 
gulâm dirler, bulûğa irince[ye kadar]. 

Hadd-i rıdâ‘/radâ‘:481 Ma‘sûmları emzirmek iki buçuk seneye dek câ’iz-
dür, ziyâde itmeyeler. İmâm Ebû Yûsuf  kavlinde otuz aydur,482 İmâm Züfer  
kavlinde üç senedür. Bunda akvâl-ı kesîre vardur. Ve’l-hâsıl kırk seneye va-
rınca kavl vardur.483 Sahîh olan “havleyni kâmileyni”484 nass-ı şerîfi ile ‘amel 
olınmakdur, dahi ziyâde iderse harâm olmaz, lâkin eyü değildür. Otuz aydan 
ziyâde itmeyeler; zîrâ müstehabdur. 

Hadd-i bulûğ  [:bulûğun sınırı, başlangıç ve sonu]: Gulâmda ve kızda 
on beş senedür. Andan evvel kızda dokuz ve gulâmda on iki senedür. ‘Alâ-
metleri zuhûr iderse tasdîk olunur. Gulâmun bulûğa ‘alâmeti inzâl ve ihtilâm 
olmakdur. Ve kızlarun bulûğına ‘alâmet bu ikiden gayrı hayz görmek ve hâmi-

480 Bir erkek on iki ve bir kız dokuz yaşını tamamlayıp da bâliğ olmazsa, bâliğ oluncaya dek 
mürâhik ve mürâhika denir (Mecelle, md. 986).

481 Rıdâ‘/radâ‘ : Sözlükte süt emme ve emzirme anlamına gelir. Terim olarak “bir kadının 
sütünün emzirme yoluyla ya da başka bir şekilde içilip yutulması” demektir. Sütanneye 
murdı‘, murdıa, süt verilen çocuğa da radî‘ denir. Çocuğun belirli bir yaşa kadar mesela 
iki veya üç yaşına kadar annesinin dışında bir kadından süt emmesiyle süt akrabalığı/
hısımlığı (karâbetü’r-radâ‘) meydana gelir. Süt hısımlığı kan hısımlığı gibi ebedî evlenme 
engelidir. Fıkıh bilginleri ebeveynin çocuğu emzirme yükümlülüğü konusu ile emzirme-
nin evlilik engeli oluşturması konusunu incelemişler ve farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

482 Ebû Hanîfe’ye göre süt emme müddeti otuz ay, Ebû Yûsuf ’a göre ise iki yıldır (bk. Kâsânî, 
IV, 6).

483 Kâsânî, IV, 6; İbn Nüceym, IV, 222.
484 “Tam iki sene” (el-Bakara 2/233).
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le olmakdur.485 Bu ‘alâmetler bulındukda bulûğlarına hükm olunur. Ba‘de’l-
bulûğ ol kimesneye fetâ ve şâbb dirler, ya‘nî yiğit dirler kırk dört yaşına irince. 
[127b] Ba‘dehû kehl ya‘nî koca dirler elli bir sene irince. Andan sonra şeyh 
dirler ‘ömri âhir olınca[ya dek]. 

Mes’ele: Hâmile hâtûn doğurup aslâ bir yeri hareket itmeyüp âvâz [:ses] 
dahi virmese, ana cenîn  ve meyyit dirler. Hükmi budur ki yunmaz ve ad viril-
mez ve namâzı kılınmaz, hemân defn olunur. Dünyâya gelmemiş i‘tibâr olu-
nur; bir kimseye vâris olmaz ve malı dahi var ise ana bir kimse vâris ve müstahik 
olmaz. Lâkin ol hâtûn nüfesâ  olur ve ‘iddet var ise münkaziye olur [:son bulur], 
sâ’ir hâtûnlar hükminde olur, dimişler. Ammâ savt idüp yâ elinde ve ayağında 
veyâ bir a‘zâsında hareket olunursa yunur ve namâzı kılınur ve ad virilür; zîrâ 
hay/diri hükmindedür. Ve mâlı olursa vârisleri mîrâs alur ve kendisi dahi âhara 
vâris olur, dimişler. Ve dahi bâliğ olmaduk kimesne şehîd olsa yunur, ba‘dehû 
defn olunur; zîrâ [128a] şehîd-i hükmîdür, bâliğ gibi değildür dimişler. 

[Orucun Edâsının Şartları]

Savmun486 edâsına şart ve farz dörtdür: 

Birisi oldur ki savma ehil olan kimesne niyyet vaktinde sâ’im olmağa 
niyyet itmekdür. Niyyet oldur ki kalb ile yarın sâ’im olmağa kasd ve murâd 
itmekdür, lisân ile söylemek lâzım değildür, söylerse de be’is yokdur. Kunye-
tü’l-Fetâvâ ’da eydür: Bir kimse namâz içinde savma niyyet itse sıyâmı câ’izdür 
ve salâtı dahi yerindedür, fâsid olmaz. İmdi bir kimse sahûra kalkup sâ’im 
olacağın bilmek veyâ su içmek niyyet olur, dimişler. 

Savmun ikinci farzı, savma niyyetün mu‘teber olan vaktini bilmekdür. 
Niyyetün evvel vakti şemsün cirmi bi’l-külliyye gurûb487 itdükden sonradur. 
Kable’l-gurûb niyyet iderse câ’iz değildür. Ancak İmâm Züfer  kavlinde câ’iz-
dür. Bu kavl, İmâm Mâlik [128b]  mezhebidür, rahimehullâh. Ammâ âhir vak-
ti dahve-i kübrâya488 irince câ’izdür, ya‘nî şemsün cirmi gök ortasına irmedin 
câ’izdür ve savmı sahîh ve dürüst olur. Ammâ cirm-i şems istivâya489 irüp nısf-ı 

485 Mecelle, md. 985.
486 Savm: Oruç. Sâim: Oruçlu.
487 Şemş: Güneş. Cirm: Bir şeyin maddî cismi. Hacmi. Bi’l-külliye: Tamamiyle. Gurûb: Bat-

mak. Kabl: Önce.
488 Dahve: Kuşluk vakti. Dahve-i kübrâ: Kaba kuşluk. 
489 İstivâ: Düz olma, ortada bulunma. İstivâ vakti  örfî gündüzün ortası olan zevâl vakti dir. 

Bazı fıkıh bilgileri, şer’î gündüzü esas alarak istivâ vaktini, zevâlden yaklaşık 40-50 dakika 
öncesi olarak kabul edip istivâ ile zevâl vakti arasını kerâhet vakti  olarak ifade ederler. 
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nehârı490 geçmiş ola, niyyet vakti bulınmaz, çıkmış olur. Savmı sahîh ve dürüst 
olmaz, ol güni kazâ lâzım olur bi’l-ittifâk. 

Eğer savm-ı Ramazân -ı Şerîf yâ nâfile yâ nezr-i mu‘ayyen olursa dahve-i 
kübrâya dek niyyet olur. Ammâ sıyâm-ı kazâya keffâret veyâ nezr-i mutlak 
olursa, anlar içün niyyetün evvel vakti yine gurûbdan sonradur. Âhir vak-
ti fecr-i sâdık  tulû‘ına dek câ’izdür. Fecrün tulû‘ından sonra bu zikr olınan 
savmlar içün niyyet itmiş olursa sıyâmı nâfile olur, kazâsı lâzımdur; zîrâ vakti 
çıkmış olur. Bunlara ise niyyet giceden, fecrden mukaddem lâzımdur. Bu ecil-
den deynini ödemez, keffâret [129a] yirin bulmaz; kazâ lâzım olur, dimişler. 
Allâhu Te‘âlâ a‘lem. Bu zikr olınan sıyâm, nezr-i mutlak ve keffârât tafsîl olur 
inşâ’allâhu te‘âlâ. Fetâvâ-yı Nutef  491 ve gayrıda zikr olınmışdur ki şol savm ki 
anun vakti mu‘ayyen ola, şehr-i Ramazân  ve nezr-i mu‘ayyen ve nâfile gibi; 
anlar içün niyyetün âhir vakti dahve-i kübrâya dek ya‘nî nısf-ı nehâra varın-
ca gündüzden niyyet câ’izdür, nısf-ı nehârdan sonra bi’l-ittifâk câ’iz değildür; 
niteki zikr olındı. 

Pes imdi nezr-i mu‘ayyen oldur ki, bir kimse savma nezr idüp vaktini dahi 
kendisi ta‘yîn itmiş olsa ya‘nî “nezrüm olsun bin doksan dokuz senesini ib-
tidâ’en intihâsına dek sâ’im olmak”492 veyâ “nezrim olsun hamîs günini veyâ 
isneyn günini veyâ Cum‘a günini sâ’im olmak” dimiş olsa, dahve-i kübrâya 
dek niyyet câ’izdür; zîrâ senesini ve ayını ve günini ta‘yîn itmek niyyete [129b] 
mukârin olmışdur, giceden niyyet lâzım olmaz, iderse efdaldür. Ammâ şol 
savm ki anun içün vakt-i mu‘ayyen olmaya, ya‘nî senesi ve ayı ve güni ta‘yîn 
olmamış ola, kazâ ve nezr-i mutlak ve keffârât gibi; kankı senede ve kankı ayda 
ve kankı günde dilerse sâ’im olur. Bunlar içün niyyet giceden lâzımdur. Ya‘nî 
fecr-i sâdıkun tulû‘ından sonra niyyet iderse kazâ olmaz ve nezr ve keffârât 
yerine durmaz; ol sıyâm nâfile olur. Hattâ bir kimesne tulû‘-ı fecrden sonra 
“niyyet itdüm” deyüdiyü iftâr idüp yimiş olsa, üzerine kazâsı lâzım değildür, 
lâkin efdal olan bozmayup itmâm itmekdür. İmâm Zâhidî  rahimehullâh tas-
rîh itmişdür, Kuhistânî  merhûm Şerh-i Kebîr ’de zikr itmişdür.493 

490 Nısıf: Yarım. Nehâr: Gündüz. Nısf-ı nehâr: Gündüzün ortası. Normalde gündüz (örfî 
nehâr) güneşin doğumundan batımına kadar olan süredir. Şer’î nehâr ise ikinci fecrin do-
ğumundan (tan yeri ağarmasından) itibaren başlar ve güneşin batımıyla son bulur. Oruç 
şer’î gündüzde ifa edilen bir ibâdettir.

491 Nutef, I, 142.
492 Sayfanın kenarında 1099 nezir tarihi kitabın te’lif tarihi olarak gösterilmiştir: ــאب ــ כ א ) 

(1099 
493 Kuhistânî, I, 214.
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Savmun üçünci farzı sıyâmun vaktini bilmekdür. Evvel vakti fecr-i sâ-
dık  tulû‘ıdur. Ya‘nî gök yüzinün kenârından beyâzlık zuhûr idüp etrâfa 
dağılmakdur. Âhir vakti kurs-ı şems [:güneşin teker biçimde görülen yüzü, 
yuvarlağı, dairesi] [130a] bi’l-külliyye gurûb idüp gâ’ib olup eseri dahi ol-
maya. Ba‘de’l-gurûb sıyâmun vakti çıkar, hemân iftâr itmek sünnetdür. 
Namâzdan öndin [:önce] iftâr idüp ba‘dehû namâzı edâ ide, te’hîr itme-
ye; zîrâ yıldızlar çıkınca te’hîr hem salâtı ve hem savmı geriye ider. Tâ’i-
fe-i Yehûd (Yahudi Milleti) necm494 tulû‘ idince te’hîr idüp ba‘dehû iftâr 
iderler, anlara teşebbüh olur.495 Bu ecilden Resûl ‘aleyhi’s-selâm zamân-ı 
sa‘âdetlerinde dokuz Ramazân -ı Şerîf sâ’im oldılar, namâzdan mukaddem 
iftâr idüp ba‘dehû namâz edâ iderlerdi, namâzdan sonra iftâr itmek vâki‘ 
olmadı. Ve dahi ashâb-ı Resûlullâh rıdvânullâhi ‘aleyhim ecma‘în böyle 
iderlerdi. Rivâyet olındı: Hazret-i Enes radıyallâhu ‘anh eydür: “Resûl-i 
Ekrem ‘aleyhi’s-selâm hazretine on sene hizmet itdüm. Namâzdan sonra iftâr 
itdüğini görmedüm ve iftârdan mukaddem namâz kılmazdı. Hattâ bir içim 
su ile iftâr idüp [130b] ba‘dehû namâza şürû‘ iderdi.” 

496 Ve dahi Mesâbîh ’de 
mestûrdur, hadîs-i kudsîde geldi:497

ا“ ً ــ ْ
ِ  ْ ــ ُ ُ َ ْ َــ أَ ــאِدي ِإ َ

ِ ــ  َ  ya‘nî “Benüm kullarumdan bana ziyâde ile ”ِإن أَ
sevgilisi iftârında ‘acele idüp ba‘de’l-gurûb te’hîr itmeyüp iftâr idendür.” Bu ha-
dîs-i şerîf iftârda ‘acele sünnet olduğına dâldür; meğer semâda bulut ola. Ve 
dahi Resûl ‘aleyhi’s-selâm buyurdı: “Benüm ümmetüm benüm sünnetümi tutup 
‘amel itmeden zâ’il olmazlar; mâdem ki necmün zuhûrına dek iftârlarını te’hîr it-
meyeler.” 498 Ve dahi Resûl ‘aleyhi’s-selâm buyurdı: “Üç nesne Allâhu Zü’l-celâl’e 
gâyet ile sevgilidür; iftârda ‘acele ve sahûrda te’hîr itmek499 ve bir maslahat içün 
ellerin namâz içinde birbirine urmak.500 Bu zikr olınan enbiyâ ‘aleyhimü’s-selâm 
huylarıdur,501 Allâhu Zü’l-celâl anlara teşebbüh idenleri sever ve râzî olur. Ve 
dahi Resûl ‘aleyhi’s-selâm buyurdı: Bu dîn-i mübîn [131a] sâbit ve zâhirdür, 

494 Necm: Yıldız.
495 Buhârî, “Savm”, 45;İbn Mâce, “Sıyâm”, 24; Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarîh, VI,286.
496 Kamil Miras, VI, 286.
497 “Kullarımın bana en sevimlisi iftarını acele edendir” (Tirmizî, “Savm”, 13).
498 “Benim ümmetin sünnetime uyup oruçlarını yıldız görülünceye kadar geciktirmedikleri müd-

detçe daima hayırla yaşarlar” (bk. Kâmil Miras, VI, 286).
499 Tirmizî, “Savm”,13.
500 el-Mesele: “Zeyd’e salâtda nisâ tâifesi iktidâ eyledikde Zeyd hata edip tenbîh lâzım geldikde 

ricâl tesbîh (sübhânallâh) âgâh olurdu, nisâ ne vechile işaret ider? el-Cevab: Keffi keffe vur-
mak (el çırpmak) gerek.” (Üskübî, vr. 13a).

501 Münâvî, Feyzü’l-kadîr, III, 391, 441.
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zâ’il olmaz, mâdem ki iftârda ‘acele idüp Yahûdîler’e uymayup necmün tulû‘ına 
dek iftârı te’hîr itmeyeler.” 

502 Allâhu a‘lem. 

Dördünci farzı tulû‘-ı fecrden [güneş] gurûb idince[ye dek] imsâk itmek-
dür. Ya‘nî savma niyyet idüp gurûb idince sıyâmı ifsâd idüp bozan şeylerden 
ya‘nî eklden, şürbden ve cimâ‘dan ve sâ’ir savmı bozıcı nesnelerden nefsini 
men‘ itmekdür. Ve [imsâk] savmun rüknidür. Ve cümle müfsidâtı bilmek farz-ı 
‘ayndur. Ve dahi savmun edâsına hâtûnlar içün bir şartı dahi hayz ve nifâsdan 
tâhir ve pâk olmakdur, hayz  ve nifâs  hâlinde savm farz olur, lâkin ol hâlde edâsı 
lâzım olmaz, hattâ kesilüp tâhir ve pâk olmadukça. İmdi bir hâtûn savma niy-
yet idüp gurûbdan mukaddem hayz yâ nifâsdan birisi isâbet itse, efdal oldur ki 
hemân ol sâ‘at te’hîr itmeyüp iftâr itmekdür, gurûb dahi yakın olursa. [131b] 
Zîrâ ol hâl ile savmını edâya ehil değildür, üzerine farzdur, lâkin ba‘dehû kazâ 
ider. Ammâ namâzı ‘afv olınmışdur. Bir hâtûn namâz içinde iken hayz irişse 
hemân namâzını bozar, ol hâlde namâz harâmdur, belki kasd iderse kâfir olur. 
Sıyâm dahi ol hâlde harâmdır, ba‘dehû kazâ ider. Allâhu Te‘âlâ a‘lem. 

[Orucu Bozup Bozmayan Şeyler ve Mekrûhları]

Sıyâmun müfsidleri ve gayr-ı müfsidleri ve mekrûhları: Ma‘lûm olsun ki 
sâ’im olan kimesneden sâdır olan ef‘âl-i müfettirât503 üç nev‘ üzredür. Birisi 
nâsiyen yimek ve içmek ve nisyân hükminde olan bir ef‘âlden birini itmek-
dür. İkincisi hatâ’en yâ mükrehen iftâr vâki‘ olmakdur yâhûd hatâ ve ikrâh 
hükminde olan ef‘âlün birini işlemekdür. Üçünci kasden ‘âdetâ me’kûl olan 
[:yenilen] şeylerden veyâ edviyeye504 giren şeylerden birisiyle iftâr itmekdür. 

Pes imdi bir kimse sâ’im iken gerekdür ki müfettirâtdan [132a] gâyet ha-
zer ide. Hattâ hal-i istincâda mak‘adını sıkup sâ’ir günlere kıyâs itmeye; eğer 
boş koyup içeriye su neşf iderse [:girerse] savmı bozılur, dimişler. Bu mertebe 
hıfz lâzımdur. İmdi bir kimse sâ’im olduğı hâtırından gidüp nâsiyen yise yâ 
içse veyâ nâsiyen cimâ‘ itse veyâ gündüzün uyuyup ihtilâm olsa veyâ birinün 
yüzine yâ fercine veyâ sâ’ir bir yerine bakup inzâl olsa veyâ birini şehvet ile 
öpse veyâ açık çıplak bir yerine yapışsa, ammâ inzâl olmasa veyâ musâfaha [:el 
ele tutuşma] veyâ mu‘ânaka [:boynuna sarılma, kucaklaşma] itse veyâ sürme 
çekse veyâ hacâmet itse veyâ kan aldırsa veyâ kokusı latîf tîb [:hoş koku] yâ bir 
yağ sürse veyâ deryâya dalsa veyâ çiğnenmiş sakız çiğnese veyâ bir şeyden tatsa 

502 İbn Mâce, “Sıyâm”, 24.
503 Müfettirât ve Müftirât: Orucu bozan şeyler. Ef‘âl-i müfettirât: Orucu bozan fiiller.
504 Devâ (ç. edviye): İlaç.
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veyâ akşamdan dişleri arasında kalmış nesneden nohûd mikdârından az nesne 
yutsa veyâ gönli dönüb [:mide bulanmak, kusmak] [132b] parmak vurmadan 
ihtiyârı ile ‘ilâcsız505 kussa veyâ boğazına tütün  [:duman] veyâ kar veyâ buğday 
veyâ arpa veyâ sâ’ir [hububatın öğütülmesinden kalkan] tozlardan gitse veyâ 
sinek gitse veyâ çiçek veyâ bir şey kok[la]sa veyâ sovuk [:soğuk] su ile mazmaza 
idüp tükürse ba‘dehû tükürüğini sovuk [:soğuk] yutsa veyâ kulağına su gitse 
veyâ dimâğından sümüğini çeküp yutsa veyâ gözinün yaşından ağzına bir yâ 
iki damla yaş gitse veyâ terleyüp ol terden bir damla boğazına gitse veyâ dişleri 
kanayup tükürüği çok, kanı az olduğı hâlde yutsa veyâ cünüble sabâha dâhil 
olsa veyâ gıybet itse veyâ zekerine yağ akıtsa veyâ kurı parmak dübürüne dâhil 
olsa veyâ burnına sümük gelüp çeküp yutsa veyâ hayvâna veyâ bir meyyite 
veyâ fercden gayrı birinün karnına yâ uyluğına cimâ‘ idüp inzâl olmasa veyâ 
ok [133a] yâ mızrak ile vurılup, içerüye te’sîr idüp bir yanından çıkup gitse bu 
zikr olınan sûretlerün cümlesi savmı fâsid itmez, nisyân hükminde olur, bir 
şey lâzım gelmez; savmı yirindedür. 

Lâkin Hizânetü’l-Fetâvâ ’da eydür: Kıyâsen bozılmakdur, istihsânen bozıl-
maz.506 Evlâ ve efdal olan ihtiyâten kazâ itmekdür, itmezse yine bir şey lâzım 
gelmez; zîrâ nâsiyen [:unutarak] [iftar] itmek ziyâfetullâhdur, dimişler; ol şey 
ki Cenâb-ı Hakk’dan isâbet itmişdür [:inmiştir, gelmiştir], ma‘fûvdur [:affedil-
miştir, bağışlanmıştır]. Hattâ bir kimse nehâr-ı Ramazân ’da nâsiyen ekl idüp 
âhar kimesne anı görse, eğer za‘îf ve pîr kimesne ise ko yisün [:bırak yesin] 
haber virmesün. Ammâ tâze yiğit olup kavî ve kuvvetlü kimesne ise haber 
virmek müstehabdur, dimişler. Allâhu Te‘âlâ a‘lem. 

Ammâ şol kimesne savmını unutmayup hâtırında iken kasdı ve murâdı iftâr 
olmayup hatâ’en yise veyâhûd bir kimesne üzerine ibrâm507 ve ikdâm508 ve tahvîf 
itmek509 ile [133b] iftâr itse veyâ mazmaza iderken boğazına su kaçsa veyâ savma 
niyyet itmeyüp kasden yise veyâ niyyetün vakti geçüp nısf-ı nehârdan sonra 

505 İlâcsız: Kendi müdahalesi olmaksızın.
506 Peygamberimiz bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Oruçlu iken unutarak yiyip içen kim-

se orucunu tamamlasın, zira Allâh onu yedirip içirendir” (Buhârî, “Savm”, 26). Bilindiği 
gibi imsâk orucun rüknüdür, unutarak da olsa yeme ve içme ile bu rükün ortadan kalkmış 
olur, dolayısıyla artık orucun varlığından söz edilemez. Hanefîler unutarak yeme ve içme 
ile orucun bozulmasını gerektiren bu genel kuraldan yani kıyasdan ayrılarak bu konudaki 
özel nassa dayanarak unutarak yiyip içmenin istihsânen orucu bozmayacağına hükmet-
mişlerdir.

507 İbrâm: Aşırı zorlama, ısrar etme, usandırıp mecbur etme.
508 İkdâm: 1. Kasdetme. 2. Sürekli çalışma, sürekli uğraşma, ısrarcı olma. 3. İlerleme.
509 Tahvîf: Korkutma.
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niyyet idüp sâ’im olsa veyâ unudup yiyüp savmı yerinde iken “savmum bozıldı” 
deyü kasden yise veyâ ağzına yağmur yâ kar girüp ta‘mını [:tadını] ve lezzetini 
duyup yutsa veyâ hukne510 itdürse veyâ burnına devâ ve ‘ilâc aksa veyâ kulağına 
yağ aksa veyâ bir hayvâna ve meyyite vat’ idüp inzâl olsa veyâ birini şehvet ile 
öpüp inzâl olsa veyâ açık çıplak yerine şehvet ile yapışup veyâ kucaklayup veyâ 
bir ince libâs giymiş hâtûn yapışup bedenin harâretini duyup inzâl olsa veyâ 
birinün karnına veyâ uyluğına vat’ idüp inzâl olsa veyâ bir mecnûneye veyâ bir 
uyur kimesneye vat’ idüp lâkin inzâl olmasa da veyâ subh-ı sâdık  tulû‘ itmiş-
ken [134a] dahi tulû‘ itmedi zann idüp sahûr yise veyâ gurûb itmedin gurûb 
itdi zann idüp iftâr itse ve gönli dönüp bir parmak urup veyâ bir ‘ilâc [:kasıtlı 
müdahale] ile ağzı dolusı kussa veyâ ‘ilâcsız kusup taşra çıkarmayup yine yutsa 
veyâ birinün tükürüğini yutsa veyâ kendinün tükürüğini ağzından taşra çıka-
rup ba‘dehû yutsa veyâ ağzı dolusı balğam kussa veyâ dübüri taşra çıkup yaşını 
kurutmadın dahi yaş iken içerüye idhâl itse veyâ parmağı yaş iken dübürüne yâ 
fercine soksa veyâ dişleri kanayup kanı tükürüğinden ziyâde yâ berâber olduğı 
hâlde yutsa veyâ önine buhûr geldükde kendisi önine çeküp buhûrlanurken 
tütüni [:dumanı, buharı] boğazına gitse; bu zikr olınan sûretlerün cümlesinde 
savmı fâsid olur ve üzerine kazâsı lâzım olur bi’l-ittifâk, keffâret  lâzım olmaz. 

Ve dahi şol kimse şehr-i Ramazân ’dan [134b] gayrı günlerde kazâ’en yâ vü-
cûben yâ nâfileten savma niyyet idüp ba‘dehû ‘özr-i şer‘î yoğiken kasden iftâr 
itmiş olsa, ana dahi ancak kazâsı lâzımdur; keffâret lâzım olmaz. Hattâ bir kim-
se nâfileten yâ vücûben savma niyyet itdükden sonra bir kimesne ziyâfet idüp 
da‘vet itse efdal budur ki iftâr ide, ba‘dehû kazâ ider. Lâkin nısf-ı nehârdan 
mukaddem ise iftârı evlâdur, dimişler; eğer nısf-ı nehâr geçmiş ise iftâr itme-
sün, dimişler. Ve dahi şol kimesne Ramazân -ı Şerîf ’de ‘özr-i şer‘î ile iftâr itmiş 
olsa yine kazâsı lâzımdur; keffâret lâzım olmaz. Zîrâ izn-i şer‘î ile iftâr itmişdür. 

[Oruç Tutmamayı Câ’iz Kılan Haller]

Nehâr-ı Ramazân ’da iftâr câ’iz olan ‘özr-i şer‘î yedidür: 

[1. Sefer/Yolculuk] 

Birisi şol ehl-i seferdür ki üç gün ve üç gicelik mekâna sefer ide, her nice 
sefer olursa olsun sefer-i ma‘siyet dahi olursa iftâr-ı savm ve kasr-ı salât [135a] 
câ’izdür. Sefer-i ma‘siyet oldur ki hâtûnlar mahremsiz ve âzâdsız kul ve câriye 
efendisinden izinsiz kaçup sefere gitmekdür. İmdi ehl-i sefer  içün nehâr-ı Ra-

510 Hukne: İhtikan/lavman edilen ilaç. Mihkine: Şırınga. İhikan: Hukne kullanma.
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mazân ’ı iftâr ruhsatdur ve sâ’im olmak ‘azîmetdür, ya‘nî asıl sâ’im olmakdur. 
Lâkin ehl-i sefer olup meşakkat bulunmak ile ruhsat virilmişdür varup ge-
lince[ye dek] veyâ bir beldede on beş gün ikâmete niyyet idince. Ammâ iftâr 
itmeyüp sâ’im olmak efdal ve hayrlısıdur. Salât gibi değildür ki kasr itmeyüp 
tamâm ve kâmil kılsa âsim [:günahkâr] olur; zîrâ salât hibe olınmışdur, elbet-
te kasrı lâzımdur. Ammâ savm yine kazâ olınduğı içün seferde yine tutmak 
hayırlıdur. Kur’ân-ı ‘Azîm’de ve Furkân-ı Mübîn’de öyle geldi  ٌ ــ ْ َ ْا  ــ ُ ُ َ  ﴿َوأَن 
511

 ﴾  ْ ُכ  âyeti. 

[2. Hastalık]
‘Özrün ikincisi şol marîz ve hasta kimsedür ki nehâr-ı Ramazân’da sıyâma 

kâdir olmayup ‘âciz ola yâhûd “marazum artar, ziyâde [135b] olur” deyü havf 
ide. İmdi marîz olan kimesne tecrübe ve ictihâd ile veyâ bir müslim tabîb-i 
hâzık512 haber virmesiyle, “eğer sâ’im olursan bu maraz sende artar yâ uzanur 
veyâ gözün ve başun ağrısı ziyâde olur veyâ ‘akluna hiffet gelür513 veyâ cerâ-
hatün müştedd olur veyâ marazun ‘avdet ider, yine gelür, dahi eşedd hasta 
olursın” dimesiyle iftâr itmek câ’izdür, dimişler. Ve bir kimsenün sıtması olup 
nevbeti güninde “harâret müştedd olur” deyü havfından yise, yine câ’izdür. 
Necmü’l-E’imme Zâdü’l-Fukahâ ’da eydür:514 Bir kimsenün marazı müştedd 
olsa ol kimse sâ’im olmak mekrûhdur.515 Ve bir kimse “maraz hâdis ola” deyü 
havfından yise câ’izdür. İhtiyâr ’da mestûrdur.516 

Mes’ele: Bir kimse nehâr-ı Ramazân’da sâ’im olduğını bilüp ‘özr-i şer‘î 
yoğiken kasden iftâr itdükden sonra ol gün kable’l-gurûb ana bir hastalık 
hâdis olsa yâhûd bir hâtûn [136a] ‘özr-i şer‘î yoğiken kasden iftâr itdükden 
sonra hayz görse iki sûretde bile keffâret  sâkıt olur; hemân kazâsı lâzım olur, 
dimişler. Mes’ele: Bir câriye nehâr-ı Ramazân ’da mevlâsınun hizmeti ziyâde 
meşakkat virmesiyle iftâr itse câ’izdür. 

[3. Yaşlılık]
‘Özr-i şer‘înün üçüncisi şol şeyh-i fânîdür ki ‘ömri elli seneyi mütecâviz 

olup bedenine fütûr517 hâsıl olmak ile kocalıkdan günden güne za‘fı ziyâde 

511 “Oruç tutmanız sizin hayrınızadır” (el-Bakara 2/184).
512 Tabîb-i hâzık: Uzman doktor.
513 Aklına hıffet gelmek: Çıldırmak.
514 Muhammed b. Ahmed el-İsbîcâbî, Zâdü’l-Fukahâ, (thk. el-Kahtânî), Mekke 2014, I, 336.
515 Dâmâd, I, 241.
516 el-Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut, 2005, I, 143.
517 Fütûr: Gevşemek, bıkmak, yorulmak, gevşeklik, yorgunluk, zayıflık, kırgınlık.
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olmağla sıyâmdan ‘âciz olup kâdir olmaya; anun içün iftâr câ’izdür ve şer‘îdür. 
Ammâ her gün içün fukarâya fidyesini virür.

[Fidye, Fitre]

Fidye  oldur ki sadaka-i fitre  gibi buğdaydan beş yüz yirmi dirhem  ve arpadan 
ve hurmâdan ve üzümden bin kırk dirhemin yâ ‘aynını veyâ kıymetini fukarâya 
virür.518 Yâhûd akşam ve sabâh fukarâya ol mikdârı it‘âm ya‘nî yidürmek dahi 
câ’izdür.519 Ba‘dehû Hak celle ve ‘alâ vücûdına sıhhat ve bedenine kuvvet virüp 
[136b] sıyâma kâdir olursa kazâ ider, “fidyesini virdüm” deyü kazâyı ihmâl itme-
ye. Ammâ ol hâl üzre kalup savma kâdir olmayup fevt olursa fidyesini virmişdür, 
deyninden halâs oldı, vasiyyet lâzıme olmaz; meğer fidyesini virmemiş ola. Ol 
ecilden sülüs-i mâlından vasiyyet lâzımedür. Vasiyyet itmeyüp, verese ihtiyârla-
rıyla tasadduk idüp meyyite hibe ve teberru‘ [:karşılıksız bağışlama] itseler dahi 
câ’izdür. Ammâ meyyit içün sâ’im olmak ve namâz kılmak câ’iz değildür. 

[4. Hamilelik]

‘Özr-i şer‘înün dördüncisi şol hâmile hâtûndur ki kendi nefsinden yâ vele-
dinden ötüri bir zarar isâbet ider deyü havfından iftâr itmekdür. 

[5. Çocuk Emzirmek]

‘Özr-i şer‘înün beşincisi şol mürzı‘a ya‘nî emzikli hâtûndur ki ol dahi 
hâmile gibi nefsinden yâ ma‘sûmından havf idüp iftâr itmekdür. Mahsûs ol 
ma‘sûm içün emzirür, bir dâye [:dadı] dahi olursa yine iftâra mâni‘ değildür. 
Dâye [137a] ve ol emzikli hâtûn iftâr iderlerse câ’izdür. 

[6 ve 7. Hayız ve Loğusalık Halleri]

‘Özr-i şer‘înün altıncısı şol hâtûndur ki hâ’iz e olmakdur. ‘Özr-i şer‘înün 
yedincisi şol hâtûndur ki vaz‘-ı haml idüp ya‘nî doğurup nüfesâ  olmakdur. 

[Orucun Kazâsı, Vasiyet ve İskât-ı Savm]

 Bu zikr olınan yedi nefer kimesne ashâb-ı a‘zâr dur. Cenâb-ı Hakk’dan 
isâbet itmişdür [:gelmiştir], bunlar cânib-i şer‘den iftâra me’zûnlardur. Hâl-i 
‘özrde iftâr idüp ba‘dehû kazâ iderler. Tarîk-i kazâ budur ki, şehr-i Ramazân ’ı 

518 Fitre miktarı: Fitre buğdaydan yarım sâ‘ yani 520 dirhem-i şer’î (1.547 kg.) verilir. Fitre 
arpa, üzüm ve hurmadan ise bir sâ‘ yani 1040 dirhem-i şer’î (3.094 kg.) verilir (bk. Kâmil 
Miras, Tecrîd-i Sarîh, V, 373-380; Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 345). 

519 Kur’ân’da oruç tutamayanların fidyesi şöyle belirlenmiş: “…oruç tutmaya güçleri yetmeyen-
lere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir” (el-Bakara 2/184).
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sâ’im olmayan müsâfir mukīm olup ve hasta sıhhat bulup Ramazân-ı Şerîf ’de 
iftâr itdükleri gün mikdâr vakit bulup ol eyyâmı kazâ itmişler ise fe-bihâ ve 
ni‘met.520 Ve illâ ‘ömr vefâ itmeyüp ol mikdâr günlerde sıhhat ve ikâmet bu-
lınmamış ise ol hâlde fevt olıcak kazâsı lâzım gelmez; zîrâ üzerlerine [rama-
zan] savmı farz olmadı. Anlara [oruç] farz olmağa sebeb, müsâfir yediği gün 
mikdârı ikâmet ve hasta dahi yidiği günler[137b] mikdârı sıhhat ve selâmet 
bulmakdur. Çünki [bu kadar vakit] bulunmadı [ise], üzerlerine dahi [oruç] 
farz olmadı. Ammâ ba‘de’l-ikâmet ve’s-sıhhat iftârları mikdârı vakit bulup ih-
mâllerinden nâşî [:dolayı] kazâ itmeyüp vefât itdilerse üzerlerine vasiyyet farz 
oldı, sıyâm nice farz oldı ise. İmdi ba‘de’l-vasiyyet lâzımdur ki, verese anun 
sülüs-i [:1/3] mâlından her bir gün içün zikr olınduğı üzre fidyelerini çıkarup 
fukarâya edâ ideler. İskât  didükleri dahi budur. Virmezlerse meyyit deynin-
den halâs olur, ancak verese borçlu kalur. Eğer meyyit vasiyyet itmeyüp fevt 
olmış ise verese kendi mâlından idüp meyyite ihdâ [:hediye etme] ve teberru‘ 
[:karşılıksız bağış] itseler câ’izdür. Lâkin meyyit içün sâ’im olmak ve namâz 
kılmak câ’iz değildür. Ve dahi bir kimse hayâtda iken iskât itmek ve savmınun 
ve salâtınun fidyesini virmek câ’iz olmaz; [138a] meğer pîr ve ihtiyâr ve şeyh-i 
fânî olup, bir vecihle sıyâma kâdir olmayup ‘âciz ola. Niteki zikr olındı. 

[Orucu Kasden Bozma: Kaza ve Keffâret] 

Ammâ şol kimse nehâr-ı Ramazân ’da bilâ-‘özrin ‘âmmden iftâr idüp 
anun hükmini beyân idelüm. 

Pes imdi bir kimse nehâr-ı Ramazân’da savma niyyet idüp zikr olınan 
‘özrlerden birisi bulınmayup ya‘nî mukīm olup müsâfir olmaya ve bede-
ni sıhhatde bulınup hasta ve marîz olmaya ve hayz/nifâsdan ‘ârî ve tâhir 
ola ve hâmile ve mürzı‘a [:emzikli kadın] olmaya ve şâb [:genç] olup şeyh-i 
fânî [:çok yaşlı] olmaya ve nisyân ve hatâ ve ikrâhdan biri dahi bulınmayup 
hemân kendinün kasd u murâdı üzre ‘âdeten yinilür ve içilür insâna gıdâ 
olur yâhûd insânun bedenine bir keyfiyet ile te’sîri olup ‘ilâc ve devâya girer 
şeylerden birisiyle kasden yise ve kasden içse ve kasden cimâ‘ itse ve kubül-
den [:önden] ve dübürden [:arkadan] [138b] birine kasden sünnet yeri gayb 
idince idhâl itse, inzâl olsun gerek olmasun savmı fâsid olup üzerine hem 
kazâ ve hem keffâret  lâzım olur; el-‘iyâzü billâhi te‘âlâ min zâlike. Ramazân -ı 

520 Fe-bihâ: Pek alâ, ne güzel. Fe-bihâ ve ni‘met: Farz olan olan oruç eda edilmiştir. Bu ne 
güzel bir ni’met! 



Makâlât 189

Şerîf ’ün savmından gayrı bir savmında ve şehr-i Ramazân’dan gayrı bir ayda 
savmın ‘özrsüz kasden yimek ile keffâret lâzım olmaz, ancak kazâsı lâzım 
olur; her nice savm olursa olsun. 

Mes’ele: Bir kimse nehâr-ı Ramazân’da misk yâ za‘ferân veyâ helîle di-
dükleri Hindistân eriğini yise veyâ buğday veyâ un veyâ tîn-ı ermenî didük-
leri nesneyi yise savmı fâsid olur, kasden yimiş ise hem kazâ ve hem keffâret 
lâzım olur, dimişler. Mes’ele: Bir kimse nehâr-ı Ramazân’da hâtûnına kas-
den cimâ‘ itmiş olsa hâtûn dahi ana muvâfakat idüp evvelâ mutî‘ ve münkâd 
[:boyun eğmiş] olsa ikisine dahi kazâ, hem keffâret lâzım olur. Ammâ hâtû-
nun üzerine ikrâh [139a] ve ibrâm [:zorlama] idüp evvelâ inkiyâdı [:teslimi-
yeti] yok ise erinün üzerine keffâret, hâtûn üzerine ancak kazâsı lâzımdur. 

Mes’ele: Hâmile hâtûn kan görüp hayz zann idüp iftâr itse ‘ulemâ keffâ-
retinde ihtilâf itmişler ve dahi bir hâtûnun tuhrı 521 on beş günden noksân 
iken kan görüp yise keffâretinde ihtilâf itmişler. Lâyık olan keffâret lâzım 
olmamakdur. Ve dahi bir hâtûnun nifâsı kırk gün tamâm olup iki üç gün-
den sonra yine kan görüp nifâs  zann idüp iftâr itmekle yâ hayz zann idüp 
iftâr itmekle keffâret lâzım olmaz, ancak kazâ ider. Ve dahi bir kimse nehâr-ı 
Ramazân ’da ‘özrsüz kasden iftâr idüp üzerine keffâret icâb itmişken ol gün 
gurûbdan mukaddem bir ‘özr-i şer‘î vâki‘ olsa keffâret sâkıt olup ancak kazâ 
ile halâs olur, dimişler. Ve dahi bir hâtûnun zevci tulû‘-ı fecrden su’âl idüp, 
ol hâtûn tulû‘-ı [139b] fecre ‘âlime iken ketm [:gizleme] idüp “dahi tulû‘ 
itmedi” [:doğmadı] dimesiyle zevci cimâ‘ itmiş olsa ancak zevce kazâ lâzım-
dur, ammâ hâtûna hem kazâ ve hem keffâret lâzım olur. Ve dahi bir kimse 
nehâr-ı Ramazân ’da hamr içse, ol kimse üzerine hem kazâ ve hem keffâret ve 
hem ta‘zîr ve hem istiğfâr lâzımdur. Ne‘ûzü billâhi te‘âlâ.

[Keffâretler]
Ma‘lûm olsun ki cemî‘-i keffârât beşdür.

[1. Yemin Keffâreti] 

Birisi keffâret-i yemîndür. Yemîn dahi üç dürlüdür. 

Birisi geçmiş şey içün gerçek zann idüb kelâm arasında “vallâhi şöyle oldı, 
billâhi ve tallâhi fülân ayda ve falân yılda ve falân günde ve falân mahâlde şöyle 
oldı” deyü yemîn itmekdür. Buna yemîn-i lağiv dirler, kizb dahi olursa bir şey 
lâzım gelmez, efdali olan terk itmekdür. 

521 Tuhr: Temizlik. Hayzın zıddı. 
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İkincisi yemîn-i gamûs dirler; anun sâhibi günâha girüp dalduğı içün. 
Ol yemîn budur ki, bir kimsenün hakkı üzerinde iken inkâr idüp şâhidi dahi 
yok iken kasden virmemek [140a] içün yemin itmekdür. Bu yemîn harâmdur, 
‘ilâcı sâhibiyle helâlleşüp sonra istiğfâr itmekdür.

Üçünci yemîn-i mün‘akid dirler, ya‘nî istikbâl içün bir şeye bağla-
makdur. “Vallâhi ben falân eve girmem yâ falân işi itmem veyâ falân 
libâsı geymem” deyü bu misilli yemîn idüp vefâ iderse nesne yokdur. 
Ammâ vefâ itmeyüp bozarsa anun içün ‘ilâc [:çare] keffâret itmekdür. 
Ammâ keffâret,  yemîni bozdukdan sonra olmakdur. Mukaddem keffâret 
idüp ba‘dehû bozarsa tekrâren bir dahi keffâret lâzım olur. İmdi keffâret-i 
yemîn bir kul âzâd itmekdür; müslim olsun kâfir olsun, sagīr olsun kebîr 
olsun, hâdim olsun sağır olsun, bir gözli olsun kulaksız olsun, bahâsını 
ödememiş mükâteb, bir elli ve bir ayaklı câ’izdür; a‘mâ, mecnûn, iki eli ve 
iki ayağı olmayanlar câ’iz değildür. Eğer kul âzâdına kudreti yok ise sabâh 
ve akşamda on fakîri it‘âm ide [140b] yâhûd on fakîre ‘avret yeri örtile-
cekleyin [:örtülecek kadar] libâs geydirmek. Bu ikisinde muhayyerdür, 
kankısını iderse câ’izdür. Bunlardan birine gücü yetmezse üç gün mütevâ-
liyeten sâ’im olmakdur. Arasında bir ‘özr ile dahi yise, yine ibtidâsından 
sâ’im olur. 

[2. Hacda Avlanma Keffâreti] 

Keffâretün ikincisi sayddur.522 Ya‘nî Mekke -i Mükerreme’de huccâc-ı müs-
limîn muhrim olup ihrâm içinde katl523 itdükleri hayvân ve itdükleri av içün 
keffâret oldur ki ol hayvânun kıymetini fukarâya sadaka itmekdür. Eğer kıy-
meti beş yüz yirmi dirheme buğdaydan irişürse her beş yüz yirmi dirhem  içün 

522 Sayd yani av, İslâm’da belirli şartlarla mubah kılınmıştır. Ancak Mekke ve Medine’nin 
harem sınırları içerisinde avcılık yapılamaz. Gerek hac gerekse umre için ihramlı olan 
kimseler deniz avı yapabilirlerse de kara avı yapamazlar. “İhramdan çıktığınız zaman (is-
terseniz) avlanın” (el-Mâide 5/2) âyeti, ihramlılar dışındaki kimselere genel bir av izni 
vermektedir (av ile ilgili diğer âyetler: el-Mâide 5/ 95, 96; ilgili hadisler: Buhârî, “Zebâih”, 
2, 4; Müslim, “Sayd”, 2, 3, 8). Av hayvanları eti yenenler ve yenmeyenler olmak üzere 
ikiye ayrılır. Birincisi etini yemek, ikincisi post, kürk veya bazı organlarından faydalanmak 
yahut zararlarından korunmak için avlanır. Bunun dışında zevk ve eğlence için yapılan av 
mekruh sayılmıştır. (Mehmet Şener, “Av”, DİA, yıl: 1991, C. 4, s. 104-105; Mecelle, md. 
1292-1307; Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 401-404; Hukuk-ı İslâmiyye, VII, 197 ve dev.).

523 İbnü’l-‘Arabî, katl kelimesini Mâide sûresinin 95. âyetinde “ruhu sonlandıran her fiil” 
şeklinde tanımlamış, bunun zebh, nahr, boğmak vb. şekillerde olacağını söylemiştir (Ah-
kâmu’l-Kur’ân, II, 664).
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bir gün sâ’im olmak dahi câ’izdür. Bundan noksân olursa hemân kıymetini 
virür, sadaka câ’izdür, sıyâm olmaz. Tafsîli hacda zikr olunur.524 

[3. Hataen Öldürmenin Keffâreti] 

Keffâretün üçüncisi katl-i hatânun keffâretidür. Ya‘nî bir kimse hatâ ile 
itdüği katlün keffâretidür ki sûreti: Bir kimse kuyu eşerken yâ binâ iderken 
elinden hatâ ile bir taş [141a] yâ bir gayrı nesne düşüp elinde olan âdemi helâk 
idüp katl itse yâhûd bir kimesne yanında yatarken üzerine düşüp katl itse ol 
kimesne üzerine lâzımdur ki maktûlün vârisiyle helâlleşüp ba‘dehû bir müslim 
kul âzâd ide yâhûd altmış gün mütevâliyeten sâ’im ola. Tafsîli zikr olunur.

[4. Oruç Keffâreti] 

Keffâretün dördüncisi keffâret-i şehr-i Ramazân ’dur. Ya‘nî bir kimse nehâr-ı 
Ramazân’da vaktinde niyyet idüp insâna gıdâ yâ ‘ilâc ve devâya girer şeylerden 
birisiyle ‘özr-i şer‘î yoğiken kasden bir günini yâhûd bir ayı bütün iftâr idüp 
yise ol kimesne üzerine keffâret ve kazâ lâzımdur. Ammâ bir günini yiyüp ol 
gün içün keffâret idüp ba‘dehû yine yise, tekrâren yine keffâret lâzım olur. 
Ammâ bütün şehri yiyüp keffâret itse bir keffâret ile halâs olur. Hattâ bilâ-kef-
fâretin beş Ramazân’ı yise bir keffâret kâfîdür.525 Lâkin niyyet itmek [141b] 
şartdur. Ammâ niyyet itmeyüp on Ramazânı yimiş olsa hemân kazâ ider, kef-
fâret itmez.526 İmâm Neha‘î 527 rahimehullâh eydür ki “Bir kimse Ramazân -ı 

524 Kur’ân’da hac ve umrede ihramlı iken vaktinden önce hastalık grubundaki bir mazeret 
sebebiyle tıraş olmak zorunda kalan kimsenin oruç, sadaka veya kurban şeklinde bir fidye 
vermesi istenmiş (el-Bakara 2/196), Hz. Peygamber de bu kefâretin üç gün oruç, altı fa-
kiri doyurma veya bir koyun kurban edilmesi suretiyle ödeneceğini açıklamıştır (Buhârî, 
“Muhsar”, 5-8). İhramda iken avlanma yasağının ihlâli durumunda Kur’ân’da öngörülen 
kefâret (el-Mâide 5/95) hadislerde ve fıkıhta daha açılarak avlanılan hayvanın denginin 
kurban edilmesi, bedelinin tasadduk edilmesi veya bedeliyle kurban kesilmesi ya da be-
delin her fıtır sadakası miktarı için bir gün oruç tutulması şeklinde seçenekler ortaya 
çıkmıştır (Rahmi Yaran, “Kefâret”, DİA, yıl: 2002, C. 25, s. 179-182).

525 er-Râzî, Tuhfetü’l-Mülûk, Beyrut, 1417, s. 151. 
526 Keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu bozmanın bir cezasıdır. Buna göre bir kimse oru-

ca niyet edip kasden yiyip içer veya cinsel ilişkide bulunarak orucunu bozarsa ona hem 
kazâ hem de keffâret gerekir. Bir kimse oruç tutmaya asla niyet etmediği hâlde gündüzün 
kasden yer-içer veya cinsel ilişkide bulunursa, ona yalnız kazâ gerekir, keffâret gerekmez. 
Ancak bu fiilinden dolayı tevbe ve istiğfarda bulunması gerekir (Ö. N. Bilmen, a.g.e.,  
s. 277). İmam Mâlik’e göre keffâretin sebebi, herhangi meşru bir mazereti yokken oruç 
tutmama veya kasden yeme-içme ve cinsel ilişkide bulunarak orucunu bozmaktır. Şâfiî’ye 
göre ise keffâretin sebebi Ramazan’da kasden cinsel ilişkide bulunmaktır; her kasden cinsel 
ilişki bir keffâreti gerektirir.

527 Ebû İmrân İbrâhîm en-Neha‘î el-Kûfî (ö. 96/714) muhaddis, fakih, tâbiî.
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Şerîf ’ün bir günini ol ay içinde yiyüp ba‘dehû kazâ ve keffâret  itse borcından 
halâs olur, lâkin sâ’ir günlerde ol bir gün içün bütün dünyâ yılların sâ’im olsa ol 
bir günün fazîletine irişmez. Şehr-i mezbûrun fazîleti nice olduğı ma‘lûm olsun!”

[5. Zihâr Keffâreti]

Keffâretün beşincisi keffâret-i zihârdur. Zihâr didükleri zamân-ı câhiliy-
yetde olan talâka zihâr dirler, hâtûnlarını bu tarîk ile boşarlardı. Ammâ bizim 
şerî‘at ümüzde zihâr oldur ki, müslim ve ‘âkil ve bâliğ kimesne kendinün sul-
biyye vâlidesinün yâhûd kendüye [:kendine] ebedî nikâhı harâm olup kat‘an 
nikâh ile alınmak câ’iz olmayan mahreminden kız karındaşı ve ‘ammetesi ve 
hâletesi ve süd anası ve süt kız karındaşı ve sâ’ir bunların gibi nikâhı [142a] 
mü’ebbed harâm olanlarun a‘zâlarından nazarı ya‘nî bakması harâm olan 
‘uzvlarından birini kendinün nikâhlı hâtûnınun küllîsine veyâ cüz’îsine teş-
bîh idüp bu tarîkle söylemekdür, söğmek vechi üzre olmayup teşbîh tarîkiyle 
söylemekdür. Ana zihâr dirler, kitâblarda mestûrdur [ر ــ  yazılıdır]. Lâkin 
halk arasında mestûrdur [ر ــ  gizlenmişdir], bilinmesi gâyet lâzımdur. Zîrâ 
bu mes’elede nâs gâfillerdür. 

İmdi bir kimse nikâhlı hâtûnına “sen bana vâlidemün arkası gibisin yâ 
karnı veyâ uyluğı veyâ ferci veyâ dübüri gibisin” dise ol hâtûn ana harâm 
olur, gayrı anun ile mücâma‘at ve öpmek ve koçmak ve yapışmak câ’iz değil-
dür. Hattâ keffâret itmeyince nikâh itmek ile helâl olmaz. Keffâret itmedin 
vat’ iderse yâ öpüp koçarsa harâm irtikâb itmiş olur, istiğfâr lâzımdur; meğer 
nikâhsız câriyesi ola, câriye içün zihâr olmaz.

 [142b] Ve dahi zimmî ve mecnûn ve sabî içün zihâr olmaz. Ve dahi vâli-
desinün küllîsini hâtûnınun küllîsine teşbîh idüp “sen benim anam gibisin yâ 
anamsın” dise nesne lâzım olmaz, zihâr değildür. Ammâ “sen bana anam mi-
sillisin” dise niyyete râci‘dür; zihâra niyyet iderse zihâr olur, keffâret itmeyince 
helâl olmaz, talâka niyyet iderse boş olur, nikâhını tecdîd itmedin helâl olmaz. 
Eğer birisine niyyet itmiş değil ise bir şey lâzım gelmez, bir şey değildür. Bir 
kimse nikâhında olan hâtûnına “sen benim anamsın yâ kızımsın veyâ kız ka-
rındaşım” dise zihâr değildür, dimişler. Kuhistânî ’de Mebsût  nâm kitâbından 
nakl idüp eydür: 528

ــאر“  ــ  ــ  א ــ  ــ او  ــ او ا ــ ا ــ ا ــאل ر ــ    ”و
Pes imdi bir kimse hâtûnına “sen bana anamun arkası gibisin yâ karnı 

gibisin veyâ uyluğı gibisin veyâ ferci gibisin yâhûd anamun veyâ kız karın-

528 Kuhistânî, II, 328; Dâmâd, I, 423.
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daşumun [143a] veyâ hâletemün veyâ ‘ammetemün karnına veyâ zikr olınan 
‘uzvlarından birine benzersin” dise yâhûd “senin başun yâ yüzün veyâ fercün 
veyâ boynun veyâ nısfun veyâ sülüsün veyâ rub‘un anamun yâ kız karındaşı-
mun veyâ hâletemün veyâ ‘ammetemün veyâ süt anamun veyâ süd kız karın-
daşımun arkasına veyâ karnına benzersin” dise keffâret lâzım olur.

Zamân-ı câhiliyyetde hâtûnlarını bu sözler ile tatlîk iderlerdi. Bizim şerî‘a-
tümüzde nesh  olınup keffâret ile emr olındı. Sebeb oldur ki; ashâb-ı Resûl 
‘aleyhi’s-selâm’dan Evs İbn Sâmit  radıyallâhu ‘anh hâtûnı Havle binti Sa‘le-
be ’ye zihâr idüp Havle Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm’a gelüp Hazret-i ‘Â’işe  
radıyallâhu ‘anha ve ‘an ebîhâ Resûl ‘aleyhi’s-selâm’un mübârek başını yurdı. 
Eyitdi: “Ya Resûlallâh, zevcim Evs beni vâlidesinün arkasına [143b] teşbîh ey-
leyüp bana zihâr kıldı” deyü savt-ı a‘lâ ile şikâyet idüp bükâ itdi [:ağladı]. 
Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm merhamet idüp Havle’ye tesliyet cevâbları söy-
lerken Cebrâ’îl  ‘aleyhi’s-selâm nâzil olup âyet indürdi. ُ َ ا ِ ــ َ  ْ ــ َ ــ ﴿ א ــאل ا   
﴾ ٌ ــ

ِ َ  ٌ ِ ــ َ  َ ــא ِإن ا َ אُوَرُכ َ َ  ُ َ ــ ْ َ  ُ ِ َوا ــ ا َ َِכ ِإ ــ ْ َ ــא َو َ ِ ــ َزْو ِ ــَכ  ُ אِد َ ُ ــ  ِ َل ا ْ ــ َ  ilâ 
âhiri’l-âyet.529

Mes’ele: Bir kimse bir meclisde müteferrikaten birkaç zihâr itse yâhûd 
birkaç meclisde müteferrikaten zihâr itmiş olsa, ya‘nî bir meclisde bir def‘a 
arkasına ve bir def‘a karnına ve bir def‘a fercine teşbîh itse veyâ birkaç meclisde 
bir meclisde fercine teşbîh itse veyâhûd dört hâtûnı olan kimesne dördine de 
bir def‘ada zihâr itse her bir zihâr içün birer keffâret ve dört hâtûn içün dahi 
dört [144a] keffâret itmek üzerine lâzımdur, dimişler. Gâyet ile hazer lâzımdur. 
Kuhistânî  merhûm Nazm 530 adlı kitâbından nakl idüp531 bir kimesne nikâhlı 
hâtûnına zihâr niyyet idüp, hamra yâ hınzîra yâ kana veyâ meyyite veyâ zinâ-
ya veyâ rüşvete veyâ katl-i müslime veyâ gıybete veyâ nemîmeye teşbîh itse 
zihârdur, dimişler. ــ م او ا ــ ــ ا ــ  ــ او ا א א  ــ ــ اذا  ــ ا ــ  ــ ا ”وذכــ 

אر“ א  ا ي  אر اذا  א  א ة  א او ا او  ا او ا اوا او ا
Ve dahi zihâr iki nev‘dür: Birisi mü’ebbed yâ mutlakdur; zikr olınan gibi. 

Birisi dahi muvakkat olur. Misâli, “sen benim üzerime harâmsın anamın ar-
kası gibi bir seneye dek yâ bir aya dek veyâ falân güne dek”; hâtûnı ana harâm 
olur ol ta‘yîn itdiği vakit tamâm olunca[ya dek]. Ba‘dehû vat’ helâl olur, ammâ 

529 “Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiş-
tir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir” (el-Mücâdele 58/1).

530 Nazm adlı bu eser İmâm ez-Zendevestî’ye aittir.
531 Kuhistânî, II, 329.
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yine üzerine lâzımdur, keffâret ider. [144b] Ancak farkı budur ki mü’eyyed 
zihârda keffâret itmedin cimâ‘ ve devâ‘îsi [:sebepleri, sâikleri, davet edicileri] 
olan öpmek ve koçmak [:sarılmak, kuçaklamak] veyâ yapışmak harâmdur; 
mâdem ki keffâret itmeye. Ammâ zihâr-ı muvakkatde vakti tamâm olup senesi 
ve ayı ve güni mürûr idicek cimâ‘ ve devâ‘îsi kable’l-keffâret câ’izdür. Ba‘dehû 
yine keffâret ider, bir vechile keffâret sâkıt olmaz. Terk iderse hâkime i‘lâm 
idüp cebren habs ile veyâ darb ile itdürilmek lâzımdur. 

 Pes imdi elfâz-ı zihâr: Fetâvâ-yı Nutef ’de beyân olınduğı üzre on şeydür:532 
Birisi nefs ve şahs ve beden ve cesed ve cism ve re’s ve vech ve rakabe ve ferc ve 
rûh. Ve dahi nefsden cüz’ olup müşâ‘ olan elfâz-ı zihâr: Nısf ve sülüs ve rub‘ 
ve hums ve südüs ve sübu‘ ve sümün ve tüs‘ ve ‘öşr. Bu zikr olınan elfâzun 
cümlesiyle zihâr olur, dimişler. 

Keffâret-i Ramazân -ı Şerîf ’ün kasden iftâr iden kimesne içün keffâret,  
şer‘-i şerîf [145a] ta‘yîn itdüği üzre bir kul âzâd itmekdür; müslim olsun kâfir 
olsun, erkek olsun dişi olsun, sagīr olsun kebîr olsun, kulaksız ve sağır olsun 
ve bir eli bir cânibinden ve bir ayağı bir cânibinden kesik olsun, câ’izdür. 
Ammâ mecnûn ve a‘mâ ve iki elleri ve iki ayakları olmayan ve iki ellerinün ve 
iki ayaklarınun parmakları olmayan, ve’l-hâsıl bir işe nef‘i olmayan kul câ’iz 
değildür; zîrâ menfa‘atden kalmışdur. Ve dahi müdebberi ve ümm-i veledi ve 
bahâsından bir mikdâr edâ iden mükâtebi i‘tâk itmek câ’iz değildür. Lâkin 
şol mükâteb bahâsından bir akçe edâ itmemiş olsa câ’izdür. Ve dahi şol kimse 
anasını yâ oğlını almış olsa âzâd olur, eğer keffâret içün niyyet idüp aldıysa 
keffâret yerine gelüp keffâretden halâs olur, câ’izdür, dimişler. Eğer keffâret 
idici kimesne kul âzâd itmeğe kâdir olmayup güci yetmeye; anun içün keffâret 
[145b] iki ay mütetâbi‘an sâ’im olmakdur. Ve ol ay içinde Ramazân -ı Şerîf 
olmaya ve bayram  güni ve yevm-i nahr ki kurbân bayramınun evvelki güni 
olmaya ve eyyâm-ı teşrîk ya‘nî hâcîler bayramınun üç gün[i] ki ol günlerde 
tekbîr câ’izdür, sıyâm câ’iz değildür, ol günlerde olmaya. Ve bu iki ay içinde ki 
sâ’im olur, müzâhir olan kimesne gicesinde ve gündüzinde cimâ‘ itmek câ’iz 
olmaz, harâmdur; gerek zihâr itdüğine, gerek gayrıya cimâ‘ câ’iz değildür. 

Bir kimse sıyâm ile zihâr içün keffâret iderken gicesinde kasden yâ gündü-
zinde unudup nâsiyen cimâ‘ itmiş olsa keffâret bozılur, tekrâren yine istînâf 
idüp ibtidâsından sâ’im olmak lâzımdur. Ve dahi ‘özr-i şer‘î yok iken bir gün 
iftâr iderse yine ibtidâsından istînâf ider; meğer hayz göre, cânib-i Hakk’dan 

532 Nutef, I, 373
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‘özr-i şer‘îdür, zarar virmez. Ammâ Ramazân-ı Şerîf ’ün keffâretinde gice cimâ‘ 
iderse câ’izdür, istînâf [146a] itmez. Ve dahi müzâhir olan kimesne savma kâ-
dir olmazsa altmış miskîn it‘âm ider. Her gün içün her miskîne beş yüz yirmi 
dirhem  buğday yâ bin kırk dirhem arpa veyâ hurmâdan virür, dilerse ‘aynını 
ve dilerse kıymetini virür. Yâhûd akşam ve sabâhda bir miskîni altmış güne 
dek it‘âm ider yâhûd altmış miskîni sabâh ve akşam def‘aten bir kerre it‘âm 
ider. Yidükleri az olsun, çok olsun, câ’izdür. Ammâ altmış günlük ta‘âmı bir 
günde virürse hemân bir gün içün câ’iz olur; her gün içün virilmek lâzımdur 
altmış güne varınca. Eğer üzerinde iki keffâret olursa iki kul âzâd ider ve dört 
ay sâ’im olur ve yüz yirmi miskîn it‘âm ider. Kulları âzâd itdükde ikisine bir 
niyyet itmiş olsa câ’izdür, iki keffâret  olur. Ammâ katl-i hatâda âzâd olınan kul 
müslim olmak lâzımdur; kâfir yâ mürted [146b] olursa câ’iz olmaz. Ancak kef-
fâret-i katle mahsûsdur, Hazret-i Kur’ân-ı ‘Azîm’de öyle mansûsdur. Kavluhû 
Te‘âlâ: 533﴾ٍ َــ ِ ْ  ٍ ــ َ َ ُ َر ــ ِ ْ َ َ ًــא  َ َ ًــא  ِ ْ ُ  َ ــ َ َ ــ  َ  Katlün gayrı keffâretde kul nice ﴿َو
olursa câ’izdür, katl-i keffâretde müslim olmak şartdur; zîrâ mü’mine bedel 
olmışdur.

[Orucun Mekrûhları]

Ve dahi sıyâmun mekrûhları Nutef ’de zikr olındı, yirmidür. Birisi şehvet 
ile birini koçmak,534 ikinci şehvet ile açık yere mübâşeret itmek, üçünci şehvet 
ile birine yapışmak, dördünci şehvet ile birini öpmek, beşinci birinün fercine 
bakmak, altıncı hacâmet itdürmek, yedinci kan aldırmak, sekizinci nefsini bir 
güç işe sokmak, dokuzuncı harâret içün ağzına su alup mazmaza itmek, onun-
cı vakt-i iftârda mazmaza idüp tükürmek, on birinci yapılmış sakız çiğnemek, 
on ikinci ta‘âm çiğnemek, on üçünci tulû‘-ı fecrden şek ile sahûr [147a] yimek, 
on dördünci harâret def‘i içün bir bezi ıslâdup kendüyi sovutmak, on beşinci 
başına sovuk [:soğuk] su dökmek, on altıncı zekerine bir nesne akıtmak, on 
yedinci kusmaklığı taleb itmek, on sekizinci hâtûnlar ta‘âm tatmak; meğer eri 
cebbâr ola, on dokuzuncı dudaklarını sormak [:kuvvetlice emmek], yirminci 
ağzına ve burnına harâret içün sovuk su ile mazmaza ve istinşâk itmek.

 Ve dahi lisânını lağv ve latîfe ve kizb, hezeyân [:abuk subuk konuşma] ve 
gıybet ve nemîme ve bühtân söylemekden hıfz itmeyüp sakınmamak ve cimâ‘ 
lafzıyla birine şetm itmek ve gözlerini harâm şeylerde nazardan ve kulaklarını 

533 “Yanlışlıkla bir mü’mini öldüren kimsenin, mü’min bir köle azat etmesi gerekir” (en-Nisâ 
4/92).

534 Koçmak: kucaklamak, sarılmak.
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gıybet ve mesâvî [:kötükler] ve istimâ‘ı [:dinlemesi] harâm nesnelerden sakın-
mamak ve savmını nücûm [:yıldızlar] çıkınca iftâr itmeyüp te’hîr itmek; bu 
cümlesi kerîhdür. Ve sahûrı te’hîr itmek mendûbdur. Ve dahi bir kimesne ile 
husûmet itmeye ve bir kimesne ile [147b] da‘vâsı olmuş ise mülâkî oldukda 
“sâ’imem” deyü terk ide, gavgâ itmeye ve kelime-i şehâdeti ve Resûl-i Ekrem 
‘aleyhi’s-selâm’a çok salavât-ı şerîfeyi ve tesbîh ve istiğfârı çok ide ve Kur’ân-ı 
‘Azîmü’ş-şân’ı istimâ‘ idüp dahi okuya. Ve ziyâret-i kubûr ide; husûsan su-
lehâyı ve anasını ve babasını sağ ise kendüleri, fevt olmuş ise kabrlerini sıkça 
sıkça ziyâret ideler. Bâhusûs her Leyle-i Cum‘a’da kabrlere varmak sünnetdür. 
Ve çokça Allâhu Zü’l-celâl’den mağfiret taleb idüp ‘azâb ve ‘ikâbdan necât ve 
esbâb-ı duhûl-i cennât olan a‘mâl-i sâlihâta müdâvemet taleb ide. Ve kâdir 
olduğı mertebe hayrât ü hasenâta ve fukarâya sadakâta müvâzabet ve it‘âm-ı 
ta‘âma müvâneset [:alışkanlık etme] ve ehl-i ‘iyâle [:kişinin bakımını üslendiği 
ailesine] sâ’ir günlerden ziyâde nafakalarına himmet ideler. Ve huddâmlarını 
[:hizmetçilerini] ağır işe [148a] emr itmeyeler. Allâhu a‘lem.

[Orucun Nevileri: Farz, Vâcip, Nâfile] 

Ma‘lûm olsun ki sıyâm üç nev‘dür.535

[1. Farz Oruç]

Birisi farzdur, Ramazân -ı Şerîf ’ün sıyâmıdur, andan gayrı farz yokdur. 

[2. Vâcip Oruçlar: Nezir ve Keffâret Oruçları]

İkinci vâcibdür. Cümle vâcib olan sıyâm dokuzdur: Birisi savm-ı nüzûr-
dur,536 mutlak olsun mukayyed olsun. Kavluhû Te‘âlâ: 537﴾ ْ ــ ُ وَر ُ ُ ا  ــ ُ ُ ْ  ﴿َو
İkinci keffâret-i savm-ı şehr-i Ramazân’dur ki zikr olındı. Üçünci keffâret-i 
zihârdur ki zikr olındı. Dördünci savm-ı keffâret-i yemîndür. Beşinci keffâ-
ret -i savm-ı sayddur, huccâc içün hâssdur. Altıncı huccâcun Safâ  ile Merve’yi 
sa‘y538 idüp terk itdükleri tıraş içün keffâretdür. Yedinci katl-i hatâ içün olan 
keffâretdür. Sekizinci hacc-ı temettu‘da kurbân bulınmaduğı içün sıyâmdur. 

535 Müellif orucun nevilerine ait bilgileri şu eserlerden almıştır: Semerkandî, Hizânetü’l-Fıkh, 
I, 135; es-Suğdî, en-Nutef fi’l-Fetâvâ, I, 141-145. Oruç, dinî hükmü bakımından farklı 
şekilde nevilere de ayrılabilir. Fazla bilgi için bk. Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 252-254.

536 Nüzûr (t. nezir): Adak. Dinen mükellef tutulmadığı hâlde kişinin kendi iradesi ile üzerine 
vâcip kıldığı ibadet.

537 “Nezirlerini yerine getirsinler” el-Hac 22/29.
538 Sa‘y: Hac ve umre ibadetlerinde Safâ ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelme.
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Dokuzuncı nezr ile itdükleri i‘tikâf içün sıyâmdur. Ve bu cümlesi zikr olınmış-
dur, tekrâren tafsîle hâcet yokdur.

[3. Nâfile Oruçlar: Yasak, Mendup ve Müstehab Oruçlar] 

Ve dahi sıyâmun nev‘lerinden [148b] üçüncisi sıyâm-ı nâfiledür. Ol dahi 
iki vecih üzredür: Birisi savm-ı memnû‘dur ki cânib-i şer‘den men‘ olınmışdur. 
İkincisi savm-ı mendûbdur ve müstehabdur. İmdi memnû‘ dahi üç vecih üze-
rinedür: Birisi savm-ı nefy, ikinci savm-ı nehydür, üçünci savm-ı mekrûhdur. 

Ammâ savm-ı nefy dahi ikidür: Birisi hâ’iz olan hâtûnlarun savmı, ikinci 
nüfesâ  olan hâtûnlarun savmı. Bu ikisinün sıyâmları cânib-i şer‘den nefy olın-
mışdur;539 zikri mürûr itdi.

Savm-ı nehy dahi üçdür: Birisi yevm-i fıtırda/fitre bayramınun ibtidâ güni 
sâ’im olmak, ikinci hâcîler bayramın üç günlerini sâ’im olmak lâyık değil-
dür, üçünci Şa‘bân  ayınun otuzuncı güni havâda bulut olup yevm-i şek  olıcak 
sâ’im menhî ile ‘amel itmiş olur; niyyetini bilmeyen kimesne ol günde sâ’im 
olmak lâyık değildür. 

Ammâ savm-ı mekrûh beş vecih üzredür: [149a] Birisi yevm-i teşrîkde 
ya‘nî kurbân bayramınun dördünci güninde sıyâm mekrûhdur. İkinci hasta/
marîz kimesnenün savmı makrûhdur. Üçünci müsâfir olan kimesne meşakkat 
üzre iken vücûdına zahmet virüp sâ’im olmak mekrûhdur. Dördünci savm-ı 
visâl ya‘nî bir sene hîç iftâr itmeyüp giceye ulaşdurup yâhûd bayram  günle-
rinde bile iftâr itmeyüp sâ’im olmak mekrûhdur, dimişler. Ammâ savm-ı şek 
oldur ki, Şa‘bân ü’l-Mu‘azzam’un otuzuncı güni semâda bulut olup ay göril-
mesinde şübhelü oldukları içün ol güni tâ’ife-i Revâfız540 [:Râfızî ler fırkası] 
“elbette vâcibdür”, deyü sâ’im olurlar. İmdi ol güni tetavvu‘an ya‘nî nâfileten 
niyyet ile sıyâm câ’izdür. Ammâ niyyetini bilmeyüp gayrı niyyet ile sâ’im ol-
mak mekrûhdur ve hem ol tâ’ifeye teşebbühdür, gâyet ile hazer gerekdür. 

539 “Âdet gören ve loğusa olan kadın ramazan orucunu zamanında tutmakla yükümlü olma-
dığı gibi oruç tutması geçerli de sayılmamıştır. Ancak bu durumlarda ramazan orucunun 
daha sonra kazâ edilmesi gerektiğini gösteren deliller (Buhârî, “Savm”, 40; Ebû Dâvûd, 
“Tahâret”, 104; Tirmizî, “Savm”, 68) bir yönüyle de bunların orucun ertelenmesi veya 
bozulmasını meşrû kılan mazeretler arasında ele alınmasını mümkün kılmaktadır. Buna 
göre âdet gören veya loğusa kadının oruç tutması câiz olmadığı gibi ramazan gününde 
âdet görmeye başlar veya doğum yaparsa orucu bozulmuş olur.” (İbrahim Kâfi Dönmez, 
“Oruç”, DİA, yıl: 2007, C. 33, s. 420). 

540 Revâfız: Râfızîler: Başlangıçta Zeyd b. Ali’den ayrılan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün 
Şiî fırkaları ile Şiî unsurları taşıyan bazı bâtınî gruplarına verilen isim. Fazla bilgi için bk. 
Mustafa Öz, “Râfızîler”, DİA, yıl: 2007, C. 34, s. 396-397.



Ammâ savm-ı mendûb üç vecih üzredür: Birisi yevm-i [149b] ‘Âşûrâ’da 
iki gün yâ üç gün sâ’im olmakdur, bir güni yalınız ‘Âşûra güni ni sâ’im olmak 
mekrûhdur; zîrâ tâ’ife-i Yehûd ol güni yalınız sâ’im olurlar, anlara teşebbüh 
olmamak içün yalınız bir güni sâ’im olmaya. İkinci yevm-i ‘Arefe’de sâ’im ol-
makdur. Üçünci yevm-i bîdde ya‘nî her ayın on üçünci ve on dördünci ve on 
beşinci günlerini sâ’im olmak, Hazret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâm’dan berü men-
dûb bir savmdur, anlar zamân-ı sa‘âdetlerinde bu üslûb üzre sâ’im olmuşlar-
dur. Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm’dan mervîdür ki: “Yevm-i ‘Arefe ’de sıyâm bir 
seneye keffâretdür541 ve yevm-i ‘Âşûra’da savm iki seneye keffâretdür542 ve eyyâm-ı 
bîdde savm bütün dehri sâ’im olmak gibidür” 

543 deyü buyurdılar sallallâhu 
Te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem. 

Nehâr-ı Ramazân ’da sâ’im değil iken, ‘özr-i şer‘î ile bozmış iken yine üzeri-
ne bakiyye-i yevmini imsâk iden on kimesnedür: [150a] Birisi şol müsâfirdür 
ki yolda yiyüp gurûbdan mukaddem mukīm oldı, bâkiyye-i yevmini [:gü-
nün kalan kısmını] imsâk gerekdür. İkinci şol hâ’ize hâtûndur ki gurûbdan 
evvel hayzdan kesildi. Üçünci şol nüfesâ  hâtûndur ki gurûbdan evvel kesil-
di. Dördünci şol hastadur ki gurûbdan evvel sıhhat buldı. Beşinci sabîdür ki 
gurûbdan evvel bâliğ oldı. Altıncı şol kâfirdür ki gurûbdan evvel İslâm’a geldi. 
Yedinci şol delü ki gurûbdan evvel ‘aklı gelüp ifâkat buldı. Sekizinci hâmile 
hâtûndur ki evvel-i nehârda ma‘sûmından emîn olmayup, yiyüp, gurûbdan 
evvel ifâkat buldı. Dokuzuncı şol emzikli hâtûndur ki hâmile gibi ol dahi 
gurûbdan evvel emîn oldı. Onuncı şol kimesnedür ki bir şübhe içün itdi, 
ya‘nî kan görüp hayz zann idüp iftâr idüp gayrı kat‘ oldı. Bu zikr olınan tâ’ife, 
bâkiyye-i yevmini yimeyüp imsâk iderler.544 [150b] Eğer itmezse âsim olmaz, 
ammâ isâ’et [:kötü iş] itmiş olurlar. 

[İzne Bağlı Tutulan Oruçlar]

İzne muhtâc olup izinsiz sâ’im olmayan kimseler yedidür: Nikâhlı hâtûnlar 
ki zevcleri yanında ola, zevcinden izinsiz nâfileten sâ’ime olamaz. İkinci; kul ve 
câriye mevlâsından izne muhtâclardur. Üçünci ümm-i veled olup efendisi ya-
nında olan odalıklar, dördünci müdebber câriye ve kul, beşinci âzâdsız gulâm, 
altıncı icâreye tutılmış [:işçi] müste’cirler [:işverenler] izinsiz nâfileten sıyâm 

541 İbn Mâce, “Sıyâm”, 40.
542 İbn Mâce, “Sıyâm”, 39.
543 İbn Mâce, “Sıyâm”, 29.
544 Bk. Semerkandî, Hizânetü’l-Fıkh, I, 137; Üskübî, vr. 29b.
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idemezler. Yedinci; iki kimesne şerîkler olup biri birlerinden izinsiz nâfileten 
sâ’im olmazlar, dimişler.

[Peş Peşe Tutulan Oruçlar]

Mütetâbi‘aten/arasını ayırmayup tutulan sıyâm yedidür: Birisi şehr-i Ra-
mazân ’un edâsıdur. Kazâsı muhayyerdür; dilerse mütetâbi‘an, dilerse mütefer-
rikan sâ’im olur. İkinci şehr-i Ramazân içün olan keffâretdür, üçünci keffâret-i 
zihârdur, dördünci keffâret-i yemîndür, [151a] beşinci keffâret -i katl bi’l-hatâ-
dur, altıncı mütetâbi‘an tutmağa nezr itdüği savm, yedinci savmu’l-i‘tikâf. Bu 
zikr olınan yedi savmdan gayrıda muhayyerdür, dilerse tetâbu‘ ider [:orucu 
peş peşe tutar], dilerse müteferrikaten [:ayrı ayrı, aralıklı] sâ’im olur, dimişler. 

[Orucun Müfsidleri]

 Ve dahi Fetâvâ-yı Nutef  ’de ‘Aliyyü’s-Suğdî  rahmetullâhi te‘âlâ zikr itdiği 
üzre sıyâmun müfsidleri cem‘ân otuz hasletdür.545 Gerçi cümlesi mahallerinde 
tafsîl üzre zikr olındı, lâkin dahi ziyâde îzâh içün ve zabtına546 dahi eshel içün 
zikr olındı. Sâ’im olan kimesne küfr söylemek -el-‘iyâzü billâhi te‘âlâ- ve maz-
maza iderken karnına su gitmek ve dahi gice sanup fecrden sonra sahûr yimek 
ve gurûb zann idüp gurûbdan evvel iftâr itmek ve toprak yâ balçık yimek ve 
yaprak ve kîl-i ermenî yimek ve istinşâk iderken burnından karnına su gitmek 
ve burnına ‘ilâc ve devâ akıtmak ve hayz görmek ve nüfesâ  olmak [151b] ve 
sünnet yeri gâ’ib olunca[ya dek] öne yâ arda zekeri girmek ve birine yapışmak 
veyâ öpüp inzâl olmak ve hâtûnınun veyâ birinün açık yerine mübâşeret [:teni 
tene dokunma] idüp inzâl olmak ve ferci ovarken inzâl olmak ve birinün fer-
cine veyâ uyluğına inzâl olmak ve birini kucaklayup inzâl olmak ve kendüye 
buhûrlarken başını örtüp boğazına tütün  kaçırmak ve ‘ilâc ile parmağın bo-
ğazına urup kusmak veyâ taşra [:dışarı] çıkarmayup yutmak veyâ bir hayvâna 
vat’ idüp inzâl olmak veyâhûd bayılup bî-hûş [:baygın, sersemlemiş] olmak 
veyâ dişleri arasında akşamdan kalmış nohûddan ziyâde ta‘âmı yutmak veyâ 
bi’l-külliyye ‘aklı gidüp mecnûn olmak ve dahi dişi kanayup kan yutmak; bu 
cümlesi savmı ifsâd ider. Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

545 Nutef, I, 152.
546 Zabt: Ezberlemek, anlamak, öğrenmek. Eshel: Daha kolay.
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[BEŞİNCİ MAKÂLE]

[ZEKÂT, FİTRE, KURBAN, NEZİR VE ZEBÎHA]

el-Makâletü’l-hâmise fî beyâni’z-zekât ve’l-fitre ve mesârifihî. 

[Zekât: Hükmü ve Şartları]

Zekât farzdur şol kimse üzerine ki on şart anda bulına: [1.] Müslim [152a] 
ola, kâfir olmaya. [2.] Ve bâliğ ola, sabî olmaya. [3.] Ve hür ola, kul ve câriye 
olmaya. [4.] Ve havâ’ic-i asliyye sinden gayrı nisâb [miktarı mal]a547 mâlik ola. 
[5.] Ve nisâba  dahi milk-i tâm548 ile mâlik ola, kimsenün bir vechile ‘alâkası 
olmaya. [6.] Ve dahi ol nisâb üzerine bir sene geçmiş ola. [7.] Ve dahi tamâm 
olup bir sene [mal] içinden alınmağa muhtâc olmaya. [8.] Ve dahi niyyet bu-
lına yâ virürken yâ mâlından ayırduğı vakitde. [9.] Ve dahi zekât kankı şeyler-
den virilür, mikdârını [10.] ve zâtını [:bizzât kendilerini] bile.

İmdi zekât beş şeyden vâcibdür: [1.] Altundan [2.] ve gümüşden [3.] ve de-
veden [4.] ve sığırdan [5.] ve koyundan. Bunlar ekser-i evkâtı otlakda ise, bun-
lardan gayrıda zekât olmaz; meğer ticâret içün ola, her nice eşyâ olursa olsun. 

İmdi her müslim ve ‘âkil ve bâliğ ve hür üzerine zekât farz olur, bu zikr 
olınan şeylerden nisâba mâlik olursa ve deynden hâric üzerine bir sene mürur 
[152b] ve havâ’ic-i asliyyeden fazla olursa. Ya‘nî meskeninden ve dâbbesinden 
ve hizmetkârından ve libâsından ve evinün bir sene iddihâr olınmış [:saklanan] 
zahîresinden [:arpa, buğday gibi yiyecekler] ve ticâret içün olmayan kitâblar-
dan mâ‘adâ ve gazâ içün eşyâlarından ve san‘at içün olan âletlerden gayrı. Ve 
dahi milki [:malın mülkiyetine] ihtiyârıyla [:iradesiyle] mâlik oldukdan son-
ra ticârete niyyet idüp alduğı vakitde [zekât borç olmaz. Yine], hizmet içün 
alınan şeyler içün dahi [zekât] borç olmaz. Milk-i ihtiyâr didüğümüz -mîrâs 
tarîkiyle mâlik olmayup- [hibe, vasiyyet gibi] âhar tarîk ile mâlik olmakdur. 
Pes imdi bir kimse hizmetlenmek içün alduğı kul ve câriye ve at ve katır ve 
gayrı her ne ise, anun içün zekât üzerine borç olmaz, [bunları] satup üzerinden 

547 Nisâb: Zekât, fitre, kurban gibi malî yükümlülüklerde esas alınan zenginlik  ölçüsü.
548 Milk-i tâm: Tam mülkiyet . Tam mülk veya tam mülkiyetle kastedilen, o malın hem ay-

nının hem de menfaatlerinin sahibinin tasarruf yetkisi ve gücü altında bulunmasıdır. Fa-
kihler, tam mülk olma şartını dikkate alarak alacakların zekâtının verilip verilmeyeceğini 
tartışmışlardır. Mesela bir kadın vâdeli mehrini almadıkça bundan dolayı zekât vermez. 
Çünkü o mehre nikâhla mâlik olmuşsa da bu noksan bir mülkiyettir. Kadın kocasından 
mehri alınca ona tam mâlik olur. Yine râhin, rehin verdiği mal için zekât vermez. Çünkü 
bu mala mâlik olsa da zilyed değildir. Çünkü mal borcu karşılığı mürtehinin elindedir. 
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yıl tamâm geçmeyince [zekât borç olmaz]. Hattâ aldukdan sonra satmağa niy-
yet dahi itmiş olsa, ticâret içün olmaz satmayınca. Ve dahi ticâret içün [153a] 
alınan nesneyi satmakdan [vaz] geçüp hizmetlenmek murâd itdükde ana dahi 
[zekât] borç olmaz. Ve mîrâs tarîkiyle mâlik olduğı metâ‘a ticâret niyyet iderse 
de satmayınca borç olmaz. Kâdîhân ’da549 ve Sadrüşşerî‘a ’da550 mestûrdur.

[Zekâtta Nisâb]

[Altın ve Gümüşte Nisâb]

Pes imdi altundan nisâb  yirmi miskâldür [85 gram altın],551 noksân olur-
sa zekât borç olmaz. [Altından] yirmi [miskâl]de nısıf [:0,5/20], kırkda bir 
[:1/40] miskâl [zekât verilir]. Dahi ziyâde olursa bu minvâl üzre virilür. Miskâl 
deyü yirmi kīrât’a dirler. Arpanun uçlarında olan kışrları kesildükden sonra 
beş arpa ağırına bir kīrât dirler, yüz arpa ağırına bir miskâl dirler.552 Müte’ah-
hirînün re’yleri ve ehl-i Hicâz’un veznleri ve ekser-i bilâdun tartıları bunun 
üzerinedür. Ammâ re’y-i mütekaddimînün ve ehl-i Semerkand ’un veznleri 
arasında tefâvüt [:fark] dört arpadur; zîrâ anlarun miskâli altı dânikdür. Dânik 
deyü dört tasûca dirler, [Tasûc iki habbedir] ve habbe [153b] deyü iki arpaya 
dirler.553 Bu takdîrce anlarun kavli üzre miskâl  bir arpa ile on dokuz kīrâta 
dirler.554 Tekmîl Kitâbı’nda mezkûrdur.555

Gümüşden nisâb iki yüz dirhemdür [595 gramdır]556; noksân olursa zekât 
borç olmaz. İki yüz dirhemde beş dirhem [zekât verilir], dahi ziyâde oldukda 

549 Kâdîhân, I, 245, 249, 252-253.
550 Sadrüşşerîa (ö. 747/1346), Şerhu’l-Vikâye, II, 202.
551 Miskâl: Ağırlık ölçüsü. 1 Miskâl=4.25 gr. 1 Miskâl=1 dînâr (altın para). Altının nisabı: 20 

dînârdır. Buna göre altının nisâbı 20 miskâl x 4.25= 85 gr. altın olmaktadır.
552 1 miskal 100 arpa ağırlığındadır. 1 miskal 4.25 gr. olduğuna göre bir arpa 4.25:100 

=0.0425 gr. olmaktadır. (Mehmet Erkal, “Arpa”, DİA, yıl: 1991, C. 3 s. 391-392).
553 Arpa: Eskiden kullanılan bir ölçü birimi. Hanefî fakihlere göre bir arpa 0.0425 gr.dır. 

“Fıkıh kitaplarında bir ağırlık birimi olarak arpanın üs ve as katları da verilmektedir. Bu 
bilgilere göre arpanın üs katları habbe, tasûc, dânik ve dinar olmaktadır. As katları ise 
hardal, fels, fetile, nakıre, kıtmîre ve zerredir” ( Mehmet Erkal, “Arpa”, DİA, yıl: 1991, C. 
3, s. 391-392).

554 İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, I, 522; Muhammed Ali et-Tehânevî, Keşşâfü Is-
tılâhâtı’l-Fünûn, Beyrut, 1996, II, 730. Fıkıhta kullanılan mikyâslar/ölçüler hakkında 
fazla bilgi için bk. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 
İstanbul, 1970, IV, 120 ve dev.; Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarîh, V, 43-54; Mehmet Erkal, 
“Arpa”, DİA, yıl: 1991, C. 3, s. 391-392.

555 Tekmîl kitabı kaynaklarda bulunamadı.
556 1 Dirhem=2.975 gr. Dirhem: Gümüş para. Gümüşün nisâbı: 200 dirhem x 2.975=595 

gr. gümüş.
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her yüzde iki buçuk [:%2.5] dirhem virilmekdür. Dirhem deyü on dört kīrât 
ağırlığına dirler. Bu takdîrce yetmiş arpa ağırına bir dirhem dirler.557 

[Zînet Eşyaları ve Ticaret Malı Olma Şartı]

İmdi altun ve gümüş madrûb olup sikke urılmış558 [:darbedilmiş] olsun, 
söbeki559 olsun ve leğen ve ‘ibrik gibi âlât ve evânî560 olsun ve kuşak561 [:altun 
veya gümüş kemer]; ve’l-hâsıl altundan nisâb yirmi miskâl , gümüşden iki yüz 
dirhem[dür], gayrı metâ‘ [:ticaret malı] dahi buna kıyâs olunur ve hayvân 
sürüsinde dahi dinilse gerekdür. Bu cümlede zekât borç olmağa altundan ve 
gümüşden ve hayvândan gayrıda niyyet-i ticâret şartdur.562 Satmak içün olma-
yup kullanmak içün dahi [154a] olmayan nesnelerde ve icârede olan evler ve 
dükkânlar gibi ve zâ’id kul ve câriye gibi; bunlarda zekât olmaz. Ve çiftinden 
getürdüği hâsıl dahi böyledür.563 Sadrüşşerî‘a ’da mestûrdur.564 Ve dahi yabân-
da565 ve şehirde olan alım [:alacak] içün dahi lâzımdur; borçlı ganî olsun, fakîr 
olsun. İkrârı ise; yâ üzerine şâhid var ise, lâkin alınmayınca[ya dek] zekâtını 
edâ lâzım olmaz. Alındukdan sonra geçmiş yıllarun zekâtı lâzımdur. Ve dahi 
mîrâs tarîkiyle değmiş [:gelmiş, ulaşmış] akçe dahi olursa böyledür.566 

[Zekâtta Niyyet]

Ve dahi zekâtun edâsında niyyet şartdur. Mâlından zekât mikdârını ayır-
duğı mâla niyyet bulınmasa zekât câ’iz olmaz. İmdi hâlis niyyet ile virilmek 

557 Zekât, mehir, diyet ve sirkatin nisabında itibare alınan dirhem budur.
558 Urılmış: Vurulmuş, darbedilmiş.
559 Sebek: Bir madeni eritip kalıba dökme, külçe.
560 Evâni (t. İnâ): Kaplar.
561 “Hind’in isti‘mâl eylediği altundan ve gümüşden masnû‘ olan bilezikler ve kuşaklar içün ba‘de 

hevelâni’l-havl üzerine zekâtı vâcibe olur mu? el-Cevab: Olur.” (Abdürrahim, Fetâvâ, I, 20-21).
562 Altın, gümüş ve hayvanlar nâmî olarak kabul edilir. (Kâdîhân, I, 245).
563 Çiftçi öşrünü verip anbarına koyduğu hububat için bir yıl geçse de zekât vermez. “Zeyd 

tarlasında olan buğday ve arpanın öşrünü sâhib-i arza verip mâ ‘adâsını anbarına vaz‘ edip 
üzerine hevelân-i havl edip nisâb mikdârı olsa ol buğday ve arpa içün Zeyd’e zekât vermek 
lâzım olur mı? el-Cevâb: Olmaz” (Abdürrahim, Fetâvâ, İstanbul 1243, I, 22).

564 Sadrüşşerîa (ö. 747/1346), Şerhu’l-Vikâye, II, 200.
565 Yabân: 1. Uzak, dışarı, taşra. 2. Kır, tarla 3. Yabancı, el.
566 Alacağın zekâtı: Nisâb miktarına ulaşan alacaklar üç nevidir: 1. Kuvvetli alacak. Borç 

verilmiş paralar ile ticaret mallarının bedelleri böyledir. Alacaklı, borçlunun ikrârı veya 
şahitlerin şahitliği ile sabit olan ve nisaba uluşan bu tür alacaklarının (geçmiş yıllar da 
dahil) zekâtını öder. 2. Orta kuvvette alacak. Ev kirası, ticaret malı olmayan bir malın 
bedeli gibi. Bu alındığında diğer şartlarda varsa zekâtı verilir. 3. Zayıf alacak. Kadının ko-
casındaki mehrinden veya muhale‘a bedelinden alacağı, miras alacağı gibi. Bu alacakların 
zekâtı tahsil edilip üzerinden bir sene geçtikten sonra verilir.
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lâzımdur. Bir kimse fakîr üzerinde olan hakkını zekâta tutmak murâd idüp 
fakîre “şu kadar akçenün zekâtını benden kabûl eyle” deyüp fakîr dahi “kabûl 
itdüm” dise, zekât yerine geçüp [154b] câ’iz olmaz. Ammâ mâlından ol mikdâr 
akçeyi niyyet ile ayırup fakîre virüp ol dahi mâlik olduğını bildükden sonra ol 
akçeyi deynine mahsûb idüp yine dâ’ine [:alacaklıya] virmek gerekdür. Hattâ 
deyninden halâs olup zekât yerine geçe; zîrâ vakt-i edâda yâ mâlından ayırduğı 
vakitde mâla niyyet ulaşık [:bitişik/muttasıl] olmak şartdur, bulunmasa zekât 
câ’iz olmaz. 

Mes’ele: Zeyd bilâ-niyyetin ‘Amr-ı fakîre virdüği mâlını; üzerine vâcib 
olan zekâtına virdükden sonra zekâtına niyyet itmiş olsa borcından halâs olup 
zekâtına câ’iz olur mı? el-Cevâb: Virilen mâl ‘Amr’ın yedinde kâ’im iken olur-
sa câ’iz olur, dimişler. Eşbâh ’da mestûrdur.567 

[Mağşûş Altın ve Gümüş]

Ve dahi şol şey ki anun gümüşi gâlib ola, gümüş hükm olunur; gümüşi 
gâlib olmayan şey gümüşe hükm olınmaz, zîrâ i‘tibâr gâlibedür. İmdi altun 
yâ gümüş ki mağşûş568 olup [155a] içine bakır yâ gayrı nesne ile karışmış olsa, 
eğer yâ bakır yâ gayrı nısfdan az olursa gümüş hükm olunur ve altun hükm 
olunur, zekâtını virür. Ammâ bakır ziyâde yâ müsâvî [:eşit] ise anun içün zekât 
yokdur. Müte’ahhirînün ba‘zıları “üzerine zekât vâcib olmaz” dimişler. Muz-
merât569’da zikr olınmışdur. Gışşi/gaşşi570 [:bakır gibi karışık maddesi] berâber 
[:eşit] olanların hükmi, altun ve gümüş hisâb olınmaz. Ticârete niyyet olınmış 
ise bahâya tutılup kıymetiyle virilür.

[Devede Nisâb]

Ve dahi devede nisâb beşdür, eksik olursa zekât vâcib olmaz. İmdi beş de-
vede bir koyun virilür, ona varınca. Ondan on beşe varınca iki koyun, on beş-
den yirmiye varınca üç koyun, yirmiden yirmi beşe varınca dört koyun virilür. 
Yirmi beşden otuz altıya varınca bint-i mahâd ya‘nî iki yaşına girmiş bir göçek 
[:yavru] deve, otuz altıdan[155b] kırk altıya varınca bint-i lebûn ya‘nî üç yaşı-
na girmiş bir deve, kırk altıdan altmış bire varınca hıkka ya‘nî dört yaşında bir 

567 İbn Nüceym (ö. 970/1563), el-Eşbâh ve’n-Nezâir, Beyrut, 1980, s.44.
568 Mağşûş: Hâlis olmayan, karışık. Sikke-i mağşûşe: Az gümüş karıştırılmış bakır akçe
569 Muzmerât, Kudûrî şerhlerinden biri olup müellifi Yûsuf b. Ömer es-Sûfî el-Bezzâr (Nebî-

re-i Şeyh Ömer)’dir.
570 Gaşş ve gişş: Hile yapmak, aldatmak, saf olmayıp karışık olmak, karışık, katkı.
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deve, altmış birden yetmiş altıya varınca ceze‘a ya‘nî beş yaşına girmiş bir deve, 
yetmiş altıdan doksan bire varınca iki tane bint-i lebûn virür.

Doksan birden yüz yirmiye varınca iki tane hıkka virilür. Bundan sonra 
dahi ziyâde olursa farz yine istînâf olur. Yüz yirmi beş oldukda iki hıkka ve bir 
koyun virilür. Yüz otuzda iki hıkka ve iki koyun, yüz otuz beşde iki hıkka ile 
üç koyun, yüz kırkda iki hıkka ile dört koyun, kırk beşde iki hıkka ve bir bint-i 
mahâd, yüz elli oldukdan sonra üç tane hıkka virilür. Bundan sonra ziyâde 
tafsîl, kütüb-i fıkhiyyede mestûrdur, mürâca‘at olına. 

[Sığırda Nisâb]

 Ve dahi sığırda nisâb otuzdur, noksânda zekât vâcib olmaz. İmdi otuzdan 
[156a] kırka varınca bir yaşını geçmiş bir dana virilür. Kırkdan elliye varınca 
bir yaşında bir dana ile dört bölükde bir bölük dana virilür. Altmışa varınca iki 
dana, yetmişe varınca iki yaşında bir dana ile üç yaşına girmiş bir dana virilür. 
Seksene varınca üçer yaşına girmiş iki sığır, doksana varınca üç dana, yüze va-
rınca iki yaşar [:yaşında] bir dana ile üçine girmiş bir sığır virilür. Câmûs dahi 
sığır gibidür, farkları yokdur.

[Koyunda Nisâb]

 Ve dahi koyunda nisâb kırkdur, noksân olursa zekât olmaz. Kırk koyunda 
bir koyun virilür. Yüz yirmi bire varınca iki koyun, iki yüz bire varınca üç ko-
yun, dört yüze varınca dört koyun, bundan sonra her yüzde bir koyun virilür. 
Keçi ve kuyruklı koyun dahi böyledür. 

[Atta Nisâb ve Zekâta Tâbi Olmayan Mallar]

Ve dahi atın nisâbı ikidür.571 Bir[i] erkek biri dişi olursa bir altun [her biri 
için bir dînâr veya on dirhem] virilür yâhûd [156b] kıymete tutulup bahâsın-
dan kıymeti mikdâr hisâb olup [1/40 oranında] virilür; yalınız erkek yâ dişi 
olursa virilmez. 

Ve dahi katırda ve himârda ve âhûrında yem yiyen hayvânda ve bir sene-
yi tamâm itmeyen küçük hayvânda ve yük içün isti‘mâl olınan hayvânlarda 
ve üzerine zekât vâcib oldukdan sonra helâk olan hayvânlarda zekât olmaz. 
Ve dahi ticâret içün olmayan cevâhirde, incüde zekât yokdur. Ve bir seneyi 
tamâm itmedin kuzuda ve tayda ve buzağuda zekât olmaz. Allâhu a‘lem. 

571 Nesli elde edilip ileride satılma amacıyla beslenip erkeği dişisi ile birlikte senenin çoğunu 
otlayarak geçiren atlardan zekât alınması görüşü Ebû Hanife ve öğrencisi Züfer’e aittir.
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 Ve dahi Ebü’l-Leys  rahimehullâhu te‘âlâ Hizânetü’l-Fıkh  nâm kitâbında 
tasrîhan zikr ider: On iki şeyde zekât olmaz:572 Birisi incüde, ikinci elmâsda, 
üçünci yâkūtda, dördünci cevâhirde -meğer ticâret içün ola-, beşinci yılun 
çoğını ‘alef ile evde yiyen hayvânlar, altıncı yük götürmek içün isti‘mâl olınan 
hayvânlar, [157a] yedinci iki nisâb mâ-beyninde olan hayvânlar, sekizinci bir 
seneyi tamâm itmeyen hayvânlar ki deve köçeği, dokuzuncı tay, onuncı buzâ-
ğı, on birinci kuzu, on ikinci hizmet içün olan âzâdsız kul ve câriye, ne mikdâr 
olursa anlarda zekât yokdur; meğer ticâret içün ola. Ve dahi hâtûnlar zevci 
üzerinde olan nikâhları [karşılığında tahakkuk eden mehir ve hul’ bedeli olan 
alacağı] içün zekât virmezler. Ve [karısına olan müeccel mehir borcu] zevcün 
zimmetinde olmağıla zekâta dahi mâni‘ olmaz;573 sâ’ir düyûn gibi değildür, 
zekâtını virür. 

[Fıtır Sadakası]

Fî beyâni sadakati’l-fıtri fî mesâ’ilihî: Ve dahi vâcibât-ı İslâmiyye’den birisi 
sadaka-i fitredür. Her kişiye vâcibdür ki mesâ’ilinden on bir mes’ele ile; evvelâ 
sebebini ve vasfını ve şartını ve rüknini ve neden vireceğini ve mikdârını ve 
vaktini ve hükmini ve edâ idecek mekânını ve kimden ötüri vireceğini ve kan-
kı kimseye virmek câ’izdür ve kankı kimesneye câ’iz değildür; bu cümle ‘ilm-i 
hâl dür, [157b] bilmesi lâzımdur.

[Fıtır Sadakası Mükellefi]

 İmdi fitre nün sebebi bir kimse müslim ve hür ve nisâba mâlik ganî olduğı 
hâlde mâh-ı Şevvâl ibtidâ gicesi sağ bulınsa tulû‘-ı fecrde ol kimesne üzerine 
sadaka-i fitre vâcib olur. Ve dahi sıfatı; vâcibdür ganîlere ve dahi sünnetdür 
kâdir olan fukarâya. Şartı üçdür: İslâm ve hür ve gınâ [:zenginlik]. 

[Fitre miktarı ve Ödeme Şekli]

[Fitrenin] rükni dört şeyün birinden virmekdür: Birisi buğday, ikinci arpa 
ve bunlarun unı, üçünci hurmâ, dördünci kuru üzüm.574

572 Semerkandî, Hizânetü’l-Fıkh, I, 130.
573 Borçlunun, deyn (ç. düyûn) yani para borçları özellikle bir yıl içinde ödeyeceği borçları 

kadar malı zekâta tâbi olmaz. Ancak bazı alimlere göre kişinin mehir gibi müeccel borç-
ları nisâbda dikkate alınmaz. Yani zekâta mâni değildir. (bk. İbn Nüceym, II, 218-219; 
Dâmâd, I, 187).

574 İbn Ömer’in rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) fıtır sadakasını 1 sâ‘ kuru hurma ve 
1 sâ‘ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kıldı, ve bu sadakanın 
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[Fitrenin] vâcib mikdârı buğday ve unından beş yüz yirmi dirhem ve ar-
padan ve unından bin kırk dirhem ve hurmâdan ve üzümden dahi bin kırk 
dirhem.575 Ve dahi bunlarun ‘aynını virürse vezn idüp tamâm vire, bir dirhem 
eksik olursa edâ itmiş olmaz. Eğer bahâsını virürse dahi câ’izdür. 

Vücûbınun vakti: Mâh-ı Şevvâl’ün [:Şevvâl ayı] ibtidâ gicesi fecr tulû‘ında-
dur, mukaddem ve mu’ahhar dahi [158a] virürse câ’izdür. Üç sene mukaddem 
virse câ’izdür, âhir vakti olınca üzerinden sâkıt olmaz.

 Ve dahi [fitrenin] hükmi [malî] vâcibin hükmi gibidür, her kaçan [:ne 
zaman] virürse borcından halâs olur. İnkâr iden ehl-i bid‘at  olur, bilâ-‘özrin 
terk iden âsim olur. Ve dahi edâsı her kankı mekânda bulınursa ol mekânda 
virmekdür. 

 Ve dahi fitresini virmek üzerine vâcib olan beş nefer kimesnedür, bu ne-
ferlerden gayrısı içün virürse câ’izdür, vâcib değildür, cemî‘ halk içün virse 
dahi câ’izdür, cümlesi halâs olurlar. Lâkin ihbâr ve izin gerekdür, “senün fitreni 
ben virdüm” deyü kendisine bildürmek gerekdür; meğer hâtûnı ve bâliğ evlâdı 
ola, anlar içün izinsiz ve emrsiz virmek câ’iz olur, dimişler. Birisi kendi nefsi 
içün virmekdür. İkinci bâliğ olmaduk sagīr ve fakîr evlâdı içün virmekdür. 
Lâkin bir vechile sagīre mâl [158b] intikâl idüp ganî ise mâlından virür, ba-
bası üzerine vâcib olmaz. Ammâ babası kendi mâlından virse yine câ’izdür. 
Üçünci; hizmetinde olan âzâdsız kulları ve câriyeleri içün virmekdür. Satmak 
içün olursa fitresini virmez, zekâtını virür. Dahi müdebber câriye ve kul içün 
virür. Beşinci; evlâdlarınun anası olup ümm-i veledi olan câriyesi içün virür. 
Bu zikr olınan cevârî ve gılmân kâfir dahi olursa yine efendisi üzerine fitre-
lerini virmek vâcibdür. Ve dahi bu zikr olınan beş neferden gayrı hâtûnı ve 
bâliğ evlâdları ve bâliğ olmaduk sagīr ve ganî evlâdı ve kitâbete kesilmiş kul ve 

halk bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti” (Buhârî “Zekât”, 76; Müs-
lim, “Zekât”, 12). Sahâbeden Ebû Saîd el-Hudrî şöyle demiştir: “Peygamber devrinde 
fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ‘ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, 
kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi” (Buhârî, “Zekât”, 74). Ancak yiyecek 
maddelerinden buğdayın miktarında ihtilâf vardır. Hanefîler, buğdaydan verilecek fitre 
miktarının yarım sâ‘ olduğunu ileri sürerken diğer üç mezhep buğdayın da 1 sâ‘ olarak 
verilmesi gerektiği görüşündedir (Fazla bilgi için bk. Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarîh, V, 364-
390).

575 Fitre miktarı: 1sâ‘: 1040 dirhem-i şer’î. 1 dirhem-i şer’î: 2.975 gr. Hanefîler’e göre fitre 
buğdaydan 520 dirhem (1.547 kg.), arpa, üzüm ve hurmadan ise 1040 dirhem (3.094 
kg.) verilir. Hanefîlere göre fitre olarak bunların kıymetlerinin verilmesi de câ’izdir. Fitre 
miktarı kolayca şöyle tesbit edilebilir: “Orta elli bir kimsenin iki elini birleştirerek avuçla-
dığı dört avuç ürün/mahsül bir sâ‘dır” (Tecrîd-i Sarîh, V, 380).
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câriyesi içün ve ticâret içün olan memlûkleri ve kendinden firâr itmiş kul ve 
câriyesi ve müşterek ya‘nî kimesne ile ortak olan kul ve câriyesi içün fitre vâcib 
değildür. Allâhu a‘lem. 

[Zekât ve Fitre Verilmesi Câ’iz Olan ve Olmayan Kimseler]

Zekât ve fitre [159a] kankı kimesneye virilür ve kankı kimesneye virilmek 
câ’iz değildür, anı dahi bilmek her kişiye lâzımdur. Sekiz kimesneye zekât ve 
fitre virmek câ’iz değildür: 

Birisi; aslına virmek, ya‘nî öz babasına ve anasına ve anlarun analarına ve 
babalarına, ol kola her ne kadar giderse virilmek câ’iz değildür.

İkinci; fürû‘ına, ya‘nî sülbî oğlına ve sulbiyye kızına ve anlarun evlâdlarına 
ve evlâd-ı evlâdlarına her ne kadar aşağa giderse de, ol cânibe virilmek câ’iz de-
ğildür; meğer ögey anasına ve babasına ve ögey oğlına ve kızına vire, câ’izdür.

Üçünci; nisâba mâlik olan ganîye câ’iz değildür. 

Dördünci; mecnûna virmek câ’iz değildür. 

Beşinci; zimmî kâfire virmek câ’iz değildür, ammâ fitre zimmîye câ’izdür.

Altıncı; kendinün âzâdsız kulına ve câriyesine ve müdebberine ve ümm-i 
veledi olan câriyesine ve kitâbete kesilmiş kulına ve câriyesine ve anasınun 
ve babasınun kulına ve câriyesine ve müdebberine [159b] ve mükâtebine ve 
ümm-i veledine ve dahi ganînün sagīr evlâdına ve kulına ve câriyesine ve mü-
debberine ve mükâtebine ve ümm-i veledine ve dahi oğlınun ve kızınun câri-
yeleri dahi böyledür, anlara dahi viremez. Ammâ âzâd olıcak, [:âzâd olunca] 
cümlesine virmek câ’izdür.

Yedinci; pazardan kul ve câriye alup âzâd itmek zekât ve fitre akçesiyle câ’iz 
değildür, ammâ kâfirde esîr olan müslimânları çıkarmak câ’izdür.

Sekizinci; vücûh-ı hayrâta576 sarf itmek câ’iz değildür, ya‘nî mescid binâ 
itmek yâ ta‘mîr itmek veyâ içine hasîr veyâ seccâde veyâ mûm almak ve dahi 
köprü ve çeşme veyâ kaldırım binâ itmek ve Kur’ân okutmak ve vakf  itmek ve 
kitâb ve mushaf alup vakf itmek câ’iz değildür. Ammâ bir kimse zekât ve fitre 
akçesiyle kitâblar alup, bahâsıyla mülkiyet üzre fukarâya virmek câ’izdür, vakf 
idüp virse zekât virmüş olmaz. Ve dahi zekât [160a] ve fitre akçesiyle kefenler 

576 Vücûh, yön, cihet gibi anlamlara gelen “vech” kelimesinin çoğuludur. Hayrât: 1. Sevap 
kazanmak için yapılan işler, vakıf işleri. 2. Mescid, medrese, kütüphâne, köprü, çeşme 
gibi halkın istifade ettiği müesseseler, hayır kurumları. Vücûh-ı hayrât: Sevap amacıyla 
yapılacak işlerin cihetleri.
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alup meyyite sarmak ve sâ’ir techîzini itmek ve borcını virmek zekât yerine 
geçmez; meğer bir fakîrün sagīr veledi fevt olup ol fakîre zekât niyyetiyle virüp 
ol fakîr meyyite sarf itmek câ’izdür; zîrâ ol akçe fakîre virilmişdür, anun mülki 
olur, her neye sarf iderse câ’izdür. Zekât virmekde şart, fakîrün eline virüp 
mülki olduğını bildürmekdür. Hattâ bir kimse zekât akçesiyle ta‘âm idüp fu-
karâya it‘âm idüp zekâtına niyyet itmek ile borcından halâs olmaz, tekrâren 
virür; zîrâ ellerine virilüp mülki olduğını bilmek şartdur. Ve dahi her kişiye 
[bilmek] lâzımdur ki zekât ve fitre ve nüzûr ve sâ’ir sadakât-ı vâcibe kankı 
kimesnelere virmek gerekdür ki ‘indallâh makbûl olup ecr-i ‘azîme nâ’il ola.

[Zekâtın Sarf  Yerleri ve Mü’ellefe-i Kulûb]

İmdi kütüb-i fukahâda ta‘yîn olınan yedi sınıfa virilmek Kur’ân-ı ‘Azî-
mü’ş-şân’da [160b] mansûsdur. ِ ــאِכ َ َ ْ َوا اء  َ ــ َ ُ ْ

ِ ــאُت  َ َ ا ــא  َ ﴿ِإ ــ  א ا  ــאل   
َ ــ ِّ  ً ــ َ ِ َ  ِ ِ ــ ِ ا ــ ْ ِ َوا ِ ا ِ ــ َ ــ  ِ َ َو ــ ِ َאِر ْ ــאِب َوا َ ِّ ــ ا ِ ْ َو ــ ُ ُ ُ ُ  ِ ــ َ َ ُ ْ ــא َوا َ ْ َ َ  َ ــ

ِ ِ א َ ْ  َوا
577﴾ ٌ ِכ َ  ٌ

ِ َ  ُ ِ َوا ا
Sınıf-ı evvel: [Birinci sınıf ] şol kimesnedür ki fakîr olup havâ’ic-i asliy-

ye sinden mâ‘adâ nisâba mâlik olmaya; kesb itmeğe kâdir olursa da fakîrdür. 
İkinci sınıf: Miskîn olanlardur ki ancak bir günlük nafakası olup gayrı bir 

şeye mâlik olmaya yâhûd hasta veyâ kötürüm ola, kesbe kâdir olmaya.
Üçünci sınıf: Medyûn olup mâlik olduğı eşyâyı ancak deynine kifâyet 

idüp gayrı bir şeye mâlik olmaya. Ammâ deyni mübâh içün itmiş ola, fesâd 
itmek içün deyn itmiş olmaya ve ehl-i isrâf dahi olmaya.

Dördünci sınıf: ‘Âmilü’s-sadakâtdur ki sultân emriyle sadaka tahsîline 
me’mûr olan emîn yâ ‘aşşâr [:vergi toplayan] olandur, [161a] ganî dahi olursa 
mâni‘ değildür. Lâkin tâ’ife-i tüccâr gümrük578 nâmına virdükleri akçeye zekât 

577 “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) 
memurlara, gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara Allah yolunda çalışıp 
cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir (et-Tevbe 9/60).

578 Zekâta tâbi mallar “emvâl-i bâtıne” ve “emvâl-i zâhire” olmak üzere iki sınıftır. Birinci 
sınıfa; altın, gümüş, paralar, evde ve mağazadaki ticaret malları; ikinci sınıfa ise; toprak 
mahsulleri, hayvanlar, gümrükten geçen ticaret malları, madenler ve defineler girmekte-
dir. Zekâtlar, Asr-ı Saadet’ten Hz. Osman’ın hilafet dönemine kadar devletin vergi me-
murlarınca tahsil olunmaktaydı. Ancak bu dönemde İslâm devletinin sınırları oldukça 
genişlemiş, müslümanlar çoğalmış ve zekât toplama ve dağıtma işi oldukça zorlaşmış ve 
bu durum karşısında devlet sadece emvâl-ı zâhirenin zekâtını toplayıp dağıtmıştır. Şehir-
ler veya ülkeler arası iç ve dış ticaret malları emvâl-ı zâhire olduğu için şehirlerarası veya 
ülkeler arası ticaret yapan müslüman tâcirlerin nisab miktarına ulaşan ticaret mallarından 
devletin vergi memuru olan âşir tarafından 1/40 oranında gümrük vergisi alınır. Fazla 
bilgi için bk. Ömer Nasuhi Bilmen, IV, 92-96.
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içün niyyet idüp virilmiş olsa, ‘ulemâ rahimehumullâhu te‘âlâ ihtilâf idüp Ebû 
Ca‘fer  Fakīh rahimehullâhu te‘âlâ eydür:579 “Ol kişiden gayrı [:artık] zekât sâkıt 
olup bir dahi virmez” demiş. Ammâ fî zamâninâ tekrâren virmek lâzımdur; 
zîrâ âhir ‘ulemâ katında zekât yerine geçmez, dimişlerdür.580

Beşinci sınıf: Âhar kimsenün bahâya kesilmiş efendisine borçlı olan 
mükâtebine. Kendinün mükâtebine virmek câ’iz değildür; zîrâ kendi mâlını 
yine kendüye virmiş olur.

Altıncı sınıf: Oldur ki fî-sebîlillâh gazâya giden gâzîlerdür; nafaka ve kis-
vesine ve silâh ve dâbbesine i‘ânet itmek içün ağniyâdan dahi olurlarsa anlara 
virilmek câ’izdür. 

Yedinci sınıf: İbnü’s-sebîl dirler, şol kimesnedür ki mübâh olan sefere gi-
düp mâlından elinde bir şeyi kalmayup [161b] vatanında olan mâla dahi eli 
yetişmeyüp mâla muhtâc olandur. Eğerçi vatan ında nisâba irişür mâlı olursa 
da ol hînde kendüye kifâyet mikdârı sadaka almak câ’izdür, ziyâde almaya, di-
mişler. Ammâ karz olursa efdaldür, dimişler. ‘Ulemâdan ba‘zıları; ibnü’s-sebîl 
oldur ki huccâcdan olup elinde mâlı kalmayup yollarda kalan kimesnedür, 
dimişler. Anun dahi hükmi böyledür, anlar dahi almak câ’izdür. 

Mes’ele: Bir kimsenün mâlı bir fakîr ve müflis kimesne üzerinde olup bir 
vechile alınmak mümkin olmasa, ol akçeden gayrı nisâba yetişür mâlı kalma-
yup ol dahi fakîr ve muhtâc olsa, ol kimesne dahi zekât almak ve sâ’ir sadaka-i 
vâcibe almak câ’iz olur, ol fakîrün zimmetinde olan mâl mâni‘ olmaz, dimişler.

Mü’ellefe-i kulûb: İmdi Allâhu Zü’l-celâl bu kimseleri ta‘yîn idüp lâkin 
âyet-i şerîfede sekizdür; “ve’l-mü’ellefetu [162a] kulûbuhum” ile zikr olınmışdur. 
Anlardan murâd oldur ki, müfessirîn beyân itmişlerdür. Şol kimesnelerdür ki, 
Resûlullâh sallallâhu ‘aleyhi ve sellemün zamân-ı şerîflerinde ‘asker-i İslâm kıl-
let üzre olmakla tâ’ife-i müşrikîn Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm’a bazı husûsda 
şirret itmesün deyü mâl-ı ganîmetden humusını [:1/5] Resûl ‘aleyhi’s-selâm’a 
viricek, ol humusdan mâl ifrâz idüp ol tâ’ifenün re’îslerine bir mikdâr mâl 
virürlerdi. Anlar dahi ol vecihden ehl-i İslâm ile ülfet idüp şirretlerini terk 
idüp guzât-ı mü’minîn içün ba‘zı mertebe i‘ânet idüp yardım iderlerdi. Hat-
tâ bir seferde ‘asker-i İslâm’a üç yüz nâka [:deve] götürüp virdüklerinde Ebû 
Bekr es-Sıddîk radıyallâhu ‘anh otuzını alup mâ‘adâyı yine anlara virmiş idi. 

579 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hinduvânî el-Belhî (ö. 362/973), 
Hanefî fakihi ve müctehididir.

580 Kâdîhân, II, 269; Kâsânî, II, 36; Burhânî, Muhît, II, 508; İbn Âbidîn, II, 290.
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Ve nicesi dahi ehl-i İslâm’un bunlara böyle mu‘âmelesinden İslâm’a girmeğe 
kalbleri rikkât [162b] bulmuş idi. Ve Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm bunları 
İslâm’a getürüp muhabbet itdürmek içün ve İslâm’a kazandurmak içün vi-
rürdi. Anlara “mü’ellefe-i kulûb” dirler. Her gazâ mâlından anlarun re’îslerine 
virilmeğin anlar dahi âyet-i şerîfede masârifden zikr olınmış idi. Resûlullâh 
‘aleyhi’s-selâm’un zamân-ı ‘asrlarına mahsûs idi. Resûl ‘aleyhi’s-selâm sa‘âdet 
ile âhirete rıhlet itdüklerinde yerine Ebû Bekr  es-Sıddîk halîfe oldukda gelüp 
Ebû Bekr radıyallâhu ‘anhdan “bizim hissemiz beyân olınsun” deyü bir nâme 
taleb idüp aldılar. Ba‘dehû Emîre’l-Mü’minîn Ömer  radıyallâhu ‘anh hazreti-
ne varup ol mektûbı gösterüp işhâd içün andan dahi imzâ taleb itdüklerinde 
Emîre’l-Mü’minîn kâğıdlarını şakk idüp eyitdi581 [:yırtıp dedi]: “İslâm garîb 
idi. Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm ol ecilden virüp bu husûs anlarun ‘asr ve zamân-
larına mahsûs idi. [163a] Elhamdülillâh el-yevm Hazret-i Rabbi’l-‘izzet İslâm’ı 
lütfından ‘azîz itdi. Ba‘de’l-yevm aramuzı kılıç ayırur. Sizlere bir şey virilmek 
yokdur” deyüp hâlâ bu âna gelince nesh  olındı. Ol ecilden [zekât] yedi sınıfa 
câ’iz olup anlardan ref‘ oldı. Rıdvânullâhi ‘aleyhim ecma‘în. 

Ol tâ’ife tekrâren Halîfe’ye gelüp, “Yâ Ebâ Bekr  -radıyallâhu ‘anh-, Emî-
re’l-Mü’minîn Ömer  -radıyallâhu ‘anh- hazretine varup Kitâbullâh’da bizim 
içün olan sehmümüzi taleb kâğıdumuzı gördükde alup şakk itdi. Halîfe sen 
misin, o mıdur?” didüklerinde, “Oldur” deyü cevâb idicek, icmâ‘ ittifâkla-
rıyla sehmlerinün ibtâline ve ref‘ine hükm olındı. Hak celle ve ‘alâ ُ ــ َ ْ ُ َم  ْ َــ ﴿ 
ِر﴾582 ــ ا ــ  ِ  vaktine dek İslâm’ı kerem ü fazlından ‘azîz ve şerîf ve Şerî‘at-i 
Muhammediyye’yi ibkâ ide. ﴾َم ــ ْ ِ ا  ِ ا  َ ــ ِ  َ ــ ِّ ا  Âmîn, bi hürmeti .﴿ِإن 
efdali’l-enbiyâ’i ve’l-mürselîn.583

[Zekât Verilmesi Mekrûh Olan Kimseler]

[163b] Ve dahi zekâtda mekrûh olan, kendi mekânında ve civârında fakîr var 
iken âhar diyârda ve mekânda olan fukarâya göndermekdür; meğer akrabâsına 
yâhûd âhar diyârda olan fukarâ ziyâde muhtâc olalar. Böyle olursa kerâhetsiz câ’iz 
olur. Ammâ fukahâ kavli üzre zekât ve fitre ve sâ’ir sadaka-i vâcibede lâyık olan 
evvelâ akrabâsına ve yakın olan civârındaki komşusına ve âzâdlılarına virmekdür, 

581 Eğitmek: söylemek, demek.
582 “Sûr’a üflendiği gün…” (Nebe’ 78/18).
583 Cenâb-ı Hakk Sûr’a üfürüldüğü güne kadar İslâm’ı kerem ve fazlından aziz ve Şerîat-i 

Muhammediyyeyi devamlı kıla. “Allah nezdinde hak din İslâm’dır” (Âl-i İmrân 3/19). 
Âmin. Peygamberlerin en faziletlisinin hürmetine. 
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bunlarda fakîr ve muhtâc var iken âhara virse yine borcından halâs olur, lâkin 
“Hak celle ve ‘alâ kemâl-i kabûl ile kabûl itmez”, deyü Resûlullâh sallallâhu ‘aley-
hi ve sellem hazretinden hadîs-i şerîf rivâyet olınmışdur.584 Kuhistânî  merhûm 
Muhtasar Şerhi ’nde zikr ider ki; sadakât-ı vâcibede lâyık olan fukarâdan olan ka-
rındaşlarına ve ‘ammelerine [:amcalar] ve ‘ammetelerine [:halalar] ve hâlelerine 
[:dayılar] ve hâletelerine [:teyzeler] ve civârında olan [164a] fukarâya ve âzâdlı-
larına ve bunlarun evlâdlarına virmek gerekdür.585 Bunlardan sonra tâlibi’l-‘ilm 
olanlara, sonra âhar mahalde olan fukarâya virilmek gerekdür. Allâhu a‘lem.

[Kurban ve Nezir]

Fî beyâni’l-udhiyye  ve sâ’iri’n-nüzûr ve hükmühâ:

Udhiyye kurbânı itmek vâcibdür şol kimse üzerine ki müslim ola ve hür 
ola ve ganî ola ve mukīm ola ve ‘âkil ve bâliğ ola. Gınâsı,586 havâ’ic-i asliyye si 
olan mülk; evinden ve câriyesinden ve hizmetkâr kulından ve üçer kat geysi-
sinden [:giysi,ebise] ve evinün bisâtından ve bineğinden ve silâhından ve ehl-i 
san‘at olan kimesne kendüye lâzım olan âlâtından ve evinün bir sene mikdâ-
rı zahîresinden ve kendüsine ve evlâdına okuyacak Mushaf-ı Şerîf ’inden ve 
kitâblarından mâ‘adâ fazla, buçuk vakıyye587 gümüşe [:200 dirhem=595 gr. 
gümüş] yâ yirmi miskâl altuna [:20 dînâr=85 gr. altın] bahâsı yetişür bir şeyi 
yâhûd ancak buçuk vakıyye gümüşe [164b] yâ yirmi miskâl  altuna mâlik ola 
yâhûd bir mülk meskeni olup içinde üç odasıyla bir odasınun bahâsı nisâba 
bâliğ olursa ol kimse ganîdür,588 fitre virür ve udhiyye  ider ve zekât ve fitre ve 

584 et-Taberânî, el-Evsat. Bk. İbn Âbidîn, II, 353.
585 Kuhistânî, I, 209.
586 Gınâ : Zenginlik. Fıkıhta, zenginlik  çeşitli yükümlülüklerin gerekçesini teşkil eder. Farz-ı 

ayn, farz-ı kifâye ve vâcib türünden malî yükümlülükler zenginlere yüklenir. Hanefî fıkıh 
bilginleri dinen zenginliğin alt sınırı ve çeşitlerini tesbit etmeye çalışmışlar, zekât verme-
nin farziyeti ile zekât alma ve dilenmenin cevazını belirleyen sınırların farklılık gösterdiği 
üç tür zenginlikten söz etmişler ve şöyle açıklamışlardır: 1. Zekât vermenin farz olduğu 
zenginlik. Bu, havâic-i asliyyeden başka en az nisab miktarı artıcı (nâmi) nitelikteki yıl-
lanmış (havl-i hevelân) mala sahip olmaktır. 2. Zekât almanın haram olduğu, fıtır sada-
kası vermenin ve kurban kesmenin vacip olduğu zenginlik. Bu, havâic-i asliyye dışında 
nisab miktarı artıcı olan veya olmayan yıllanmış veya yıllanmamış mala sahip olmaktır. 
Bu derecede zenginler, fitre, nezir ve sadaka alamazlar. Fakir akrabalarına nafaka vermek 
mecburiyeti olur. 3. Dilenmenin haram olduğu, sadaka kabulünün caiz olduğu zenginlik. 
Bu, bir günlük yiyecek ve avret mahallini örten elbiseye sahip olmaktır. (Kâdîhân, I, 227; 
Kâsânî, II, 48-49; Dâmâd, I, 217).

587 Vakıyye: Bir ağırlık ölçüsü olup 400 dirhem.
588 Müellif üç odalı bir evin üçüncü odasını ihtiyaç fazlası olarak değerlendirmiştir. Bk. Kâ-

dîhân, I, 227; Bâbertî, ‘İnâye, II, 30.
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nüzûr ve iskât almak589 ol kimseye câ’iz olmaz. Ve bu mikdâr ganîler üzerine 
akrabâsından fakîr olanları gözetmek ve cânib-i şer‘îden ol fakîrler içün hâline 
göre nafaka takdîr olınmak şer‘an câ’iz olur.

[Kurbanlık Hayvanlar]

Ma‘lûm olsun ki kurbân itmeklik câ’iz olan dört cins hayvândur, gayrıdan 
itse câ’iz değildür. 

َم أَِم  ــ َ  ِ ــ ْ َ َכ ْ آ ــ ُ  ِ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ ْ َ ْ َ ا ــ
ِ ِ َو ــ ْ َ ْ ِْن ا ــ َ ا ــ ِّ َ أَْزَواٍج  ــ َ

ِ א َ َ ــ ﴿ א ــאل ا  ــא  כ
 ِ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ ْ ِ َ ا ــ

ِ َ (١٤٣) َو ــ ِ אِد َ  ْ ــ ُ ٍ ِإن ُכ ــ ْ
ِ ِ ــ  ِ و ُ ِّ َ  ِ ــ ْ َ َ ُ ــאُم ا َ ِ أَْر ــ ْ َ َ  ْ َ َ َ ــ ْ ــא ا ِ أَ ــ ْ َ َ ُ ا

590﴾ ِ ــ ْ َ َ ُ ــאُم ا َ ِ أَْر ــ ْ َ َ  ْ َ َ َ ــ ْ ــא ا ِ أَ ــ ْ َ َ ُ َم أَِم ا ــ َ  ِ ــ ْ َ َכ ْ آ ــ ُ  ِ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ َ َ ْ َ ا ــ
ِ َو

Bu âyet-i şerîfede [165a] zikr olınan dört cins hayvândur, lâkin dişisi ve 
erkeği ile sekiz hayvân olur. Eti yenen hayvânlarda bunlardan gayrı hayvân 
kurbân itmek câ’iz olmaz.

 Birisi koyundur ki her nice olursa dişisinden ve erkeğinden câ’izdür. Lâkin 
bir seneyi tamâm idüp iki seneye dâhil olmuş ola, noksân olursa câ’iz değildür. 
Lâkin bir koyun altı ayda bir yaşında koyun mikdârı büyük ola, câ’izdür. 

İkinci keçidür, erkeğinden ve dişisinden câ’izdür. Anun dahi hükmi koyun 
gibi iki seneye girmiş ola.

 Üçünci devedendür, her kankı cins olursa câ’izdür. Lâkin beş seneyi tamâm 
itmiş ola, eksik olursa kurbân olmaz.

Dördünci sığırdur, her kankı cins olursa. Câmûs dahi câ’izdür. Lâkin iki 
seneyi tamâm itmiş ola, noksân olursa kurbân olmaz. Ammâ deve ve sığır 
erkeği ve dişisi dahi câ’izdür. Efdal olan [165b] nâs arasında eti lezîz olursa, 
anı itmekdür. İmdi koyun ve keçide efdal olan erkek ve enenmiş olmakdur. 
Sığırda efdal olan inek olmakdur. Devede efdal olan dişi olmakdur. Ve dahi 
efdal olan ehl-i bâdiye içün deve ve ehl-i kurâ içün sığır ve ehl-i emsâr ya‘nî 
şehirlerde olanlar içün koyun itmekdür. Lâkin beden cihetinden büyük ve 
semiz ve yaşlı olmak eyüdür. Ve dahi deve ve sığırda yedi nefer kimesneye iş-
tirâk üzre itmek câ’izdür. Ammâ cümlesi kurbâna niyyet ideler; birisi ancak et 

589 İskât almak: Ölünün namaz ve oruç gibi ibadetlerinin iskâtında ortaya konan paradan 
almak.

590 “(Erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki. De ki: O, bunların erkekle-
rini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer 
doğru iseniz bana ilimle söyleyin. Deveden de iki, sığırdan da iki (yarattı). De ki: O, bunların 
erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram 
etti? Yoksa Allah’ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz?”(el-En‘âm 6/143-144).
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murâd idüp kurbân olmasa cümlesinün kurbânı câ’iz olmaz. Ve dahi kurbân 
olacak hayvân lâyık oldur ki on iki ‘aybdan berî bulınmaya, bulınursa câ’iz ol-
maz. İki dudakları kesik olmayup bütün ola ve dahi iki gözleri a‘mâ olmaya ve 
dahi bir gözli olmaya ve dahi iki kulakları yerinde ola ve dahi [166a] kulakları 
kesik olmaya; ammâ üç bölükden biri gidüp ikisi dursa câ’izdür. Ve dahi kuy-
ruğı yerinde ola, anun dahi üç bölükde ikisi durursa câ’izdür. Ve dahi marîz 
olmaya ve dahi uyuz olmaya ve dahi mecnûn olmaya ve dahi ön ayakları ve 
ard ayakları yerinde ola ve dahi topal olmaya ve dahi arık, yinmez olmaya. Ki-
şinün kurbânı cemî‘ ‘uyûbdan hâlî ve sâlim olmak gerekdür.591 Zîrâ Resûlul-
lâh ‘aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm buyurdı: ْ ــ אُכ א َ ــ  א م ا ــ ــא   ْ ــ אُכ א َ ا  ُ ِ ْ َ ــ ْ  ”ا

    

592
اِط“  ــ ِّ ا ــ    Ya‘nî “Sizler udhiyyenizi gâyet eyüce ve yürük [:hızlı yürüyen] 

idün, tahkîk kıyâmet güninde sırât üzerinde bineklerünüzdür.”593 İmdi mü’mine 
lâyık olan âhiret içün eyücesin hâzır ide, dünyâda bırakmaya.

[Hayvan Kesenler ile İlgili Şartlar]

Ma‘lûm olsun ki dört kimesnenün zebîhası594 meyte[hükmünde]dür, yin-
mez, besmele ile boğazlarsa da yinmez.

 Birisi mecûsîdür ki ehl-i kitâb [166b]  ve millet olmayup âteş-perest olan-
lardur, koyunda ve sığırda ve kuşda ve sâ’ir eti yinen hayvânlardan her kan-
kısını boğazlar yâ av ve şikâr iderse yinmez. Ve vesenî595 olup kitâblardan bir 
kitâba iktidâ itmeyüp mutlakâ puta tapan müşrikler dahi mecûsî hükminde 
olmağın, anlarun dahi avları ve zebîhaları yinmez.

İkinci; mürted olanlarun zebîhası yinmez, her kankı dînde olursa olsun.

Üçünci; ihrâm içinde olan huccâcdan Allâhu Zü’l-celâl av ve şikârı ve kan 
dökmeği ve kimesne eziyeti, kehle öldürmeği bile men‘ itmiş iken ol hâlde 
olan [yabani kara hayvanı] zebîhaları yinmez596, emr-i Hakk’a muhâlefetde 
bulınduğı içün. Kavluhû Te‘âlâ 597﴾ٌم ُ ُ  ْ ُ َ َوأَ ْ ْا ا ُ ُ ْ َ  َ ْا  ُ َ َ آ ِ א ا َ َא أَ ﴿

591 Bk. el-Fetâvâ el-Hindiyye, V, 297-299; İbn Âbidîn, VI, 323-325.
592 Süyûtî, el-Câmi‘u’s-Sagîr, I, 77.
593 Bk. “ ْ َאُכ َא َ اِط  َ

ِّ َ ا َ א  َ ِ َ  ْ َאُכ א َ َ ا  ُ ِّ َ َُم: ” َُة َوا ِ ا ْ َ َ َאَل   (Serahsî, XII, 10).
594 Zebîh ve zebîha: Kesilmiş hayvan. Kurbanlık.
595 Vesênî: Putperest.
596 Muhrim, tavuk ve koyun gibi yaratılışı itibariyle yabani olmayan evcil hayvanları kesip 

yiyebilir. Fakat karadaki yabani hayvanları kesecek olsa etinden kendisi de ve başkaları da 
yiyemez. Çünkü bu meyte hükmündedir. Deniz kuşlarını da avlayamaz. Çünkü onlar da 
kara hayvanı sayılır. (Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s.373).

597 “Ey îmân edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin” (el-Mâide 5/95).
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Dördünci; kasden besmeleyi terk iden kimsenün zebîhası besmelesiz bo-
ğazladuğı içün yinmez. Ammâ unudup terk itmiş olsa pâkdür, yinür. Zîrâ 
cemî‘ zebîhaları pâk iden besmeledür, unudup terk itmekle murdâr olmaz.

 [167a] Zîrâ niyyetinde olmak dimek hükminde olur. ْ ــ ِ ــ  ْ َ  ِ ــ ِ ْ ُ ْ ُ ا ــ ِ ” 
“ ِ ِ َ َ  buyrılmış.598 Ammâ kasden terk ile nisyânen terk olınan nicedür? Far-
kı oldur ki; zebîha ve av ve şikâr itdükde besmelenün vakti zebh vaktinde ve 
ava irsâl vaktinde ve okı atarken dimek lâzımdur. Zebhden599 evvel yâ irsâl-
den veyâ remyden600 evvel veyâ sonra deyüp ‘inde’z-zebh ve ‘inde’l-irsâl ve 
‘inde’r-remy dimese, “evvelki kifâyet ider” deyü terk iderse vaktinde dime-
düği içün murdâr olur, yinmez. Ammâ evvel yâ sonra dimeyüp “unutdum” 
dirse pâkdür, yinür. Ve dahi her bir zebîha üzerine ferden ferden besmele 
lâzım iken birisine besmele idüp ikinci koyuna dimeyüp boğazlarsa “evvelki 
koyuna itdüğim kifâyet ider” dirse murdârdur, sonraki yinmez. Eğer “unu-
dup dimedim” dirse pâkdür, yinür. Ve dahi bir koyun üzerine besmele idüp 
elinden firâr itse [167b] sonra tutup besmelesiz boğazlasa yinmez; meğer 
“unutdum” diye. Yâhûd besmele idüp yerini değiştürüp âhar yerde zebh itse 
tekrâren besmele lâzımdur yâhûd besmele didükden sonra bir şey yiyüp yâ 
su içüp yâ birisiyle dünyâ kelâmı itse tekrâren besmele lâzımdur; “evvel di-
düğim kâfîdür” dirse murdârdur, yinmez.

 Ve dahi bir kimse besmele idüp ol besmele ile gayrı kimesne zebh itse 
ol dahi murdârdur, yinmez. Ve dahi besmele ile bir kimsenün ismini anmak 
ya‘nî “Bismillâh ve ism-i fülân” dimek ile ol zebîha harâm olur, yinmez. Allâhu 
Zü’l-celâl’ün ism-i şerîfinden gayrı ismi zikr olmaz. Ol ecildendür ki kefere 
itdükleri kurbân eti yinmez, zîrâ anlar mahsûs kurbân üzerine ism-i Mesîh’i 
zikr iderler; anun içün murdârdur, yinmez. Ammâ kurbândan gayrı üzerine 
zikr itmezler, ol ecilden zebîhaları yinür. Zîrâ anlar sâhib-i millet ve tevhîddür, 
[168a] da‘vâ yöninden; ancak i‘tikâdları yokdur müslim gibi. Hem da‘vâ ve 

598 “Kişinin niyeti amelinden hayırlıdır” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, I, 43).
599 Zebh: Hayvanı kesme, boğazlama. İslâm’da boğazlama (tezkiye) ihtiyarî ve ıztırarî olmak 

üzere ikiye ayrılır. İhtiyarî boğazlama evcil bir hayvanı usulüne (dinî kaidelere) uygun bir 
şekilde kesmektir. Iztırarî boğazlama ise evcil olmayan bir hayvanı silâhla veya av köpeği, 
şahin ve doğan gibi eğitilmiş hayvanlar vasıtasıyla avlayıp öldürmektir. İhtiyarî boğazla-
manın mümkün olmadığı yerlerde ıztırarî boğazlamaya başvurulur. Nitekim kaçmış bir 
evcil hayvan yakalanamıyorsa veya kuyu vb. bir yere düşmüş de kesmek için çıkarma 
imkânı bulunamıyorsa av aleti ile vurulabilir (Mehmet Şener, “Av”, DİA, yıl:1991, C.4, 
s.104-105).

600 Remy: Atma. Ava ok atma. İrsâl: Gönderme. Ava av hayvanını gönderme.
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hem i‘tikâd yöninden sâhib-i millet ve’t-tevhîd olan müslimdür.601 ِِ  ُ ــ ْ َ ْ  ”ا
“ ِ ــ َ א َ

ِ ْ ِم ا ْ ــ َ ــ  َ ــאِن ِإ َ ِ ْ ْ َزَواِل ا ــ ِ ــא  َ ْ َ ْ ِم َوا َ ــ ْ ِ ْ ِ ــא  َ ا َ َ ي  ِ ــ ا

[Hayvan Kesimi ile İlgili Şartlar]

Ve dahi zebhde ve besmelede şart olan, zebh olınacak hayvânun üç ayağı 
bağlanup kıç ayağınun sağı boş konup sol yanı üzerine kıbleye karşu yaturup 
“Bismillâh” deyüp yâ “Bismillâhi Allâhu Ekber” yâhûd “Bismillâhirrahmânir-
rahîm” yâhûd “Bismillâhi vallâhu Ekber”; ba‘zılar “vâv ile mekrûhdur”, ba‘zı-
lar “vâvsız mekrûhdur” deyü beyne’l-‘ulemâ ihtilâf olmağın, ‘ulemâdan Alî 
es-Suğdî  rahimehullâhu te‘âlâ Fetâvâ-yı Nutef ’de dimiş:602 “Ahsen olan hemân 
Bismillâh dimekdür.” Kuhistânî  merhûm dahi bunı zikr itmişdür.603 Efdal 
olan bunı ihtiyâr itmekdür. Allâhu a‘lem. 

Sonra hulkûm [:boğaz]dan ‘ukde [:adem elması, gırtlak çıkıntısı]604 üze-
rinden keskince bıçak ile şâh damar didükleri [168b] iki damarı ve hulkûmda 
olan ‘alef ve mâ’i mecrâsını mâ-beyne’z-zikni ve’s-sadr,605 ol üç yeri kesmek.606 
Bir [kerre]de olursa gâyet eyüdür, iki kerre ve üç kerrede kesmek zarar virmez, 
lâkin hayvâna ‘azâb itmiş olur. Bu tarîkle zebh idüp sonra du‘âlarını okuya. 
Evvel okuyup sonra zebh mekrûhdur, zebhden sonra gerekdür.

ْ ــ َ َ ــ  ُ َ ا ــ ِ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ِ ِــ  א َ َ ــאَي َو َ ْ َ ــِכ َو ُ ُ ِــ َو َ َ ــכ  ْ َ ْــכ َوِإ ِ ا  َ ــ َ ــ  ُ  ﴿ا
607﴾ ــ ِّ ِ  diye, kendi nefsi içün zebh iderse. Yâhûd608 “ٍن َ ــ ُ  ْ ــ ِ  ْ ــ َ َ ــ  ُ  ,diyü ”ا
âhar kimesne içün iderse. Sonra zebîhayı kendi hâline koya, sâkin olup sovu-
yınca [:soğuyuncaya dek], eziyet idüp yüzmeye.

601 Hidâyetiyle bizi İslâm’a kavuşturan Allah’a hamdolsun. Allah bizi kıyamete kadar îmânın 
zevâlinden korusun.

602 Nutef, I, 229.
603 Kuhistânî, II, 192-193.
604 Ukde: 1. Adem elması, gırtlak çıkntısı, nefes borusu, hançere. 2. Dil kökü, küçük dilin 

arkası. 3. Düğüm. 4. Bağ.
605 Hulkûm: Boğaz, nefes borusu. Alef ve mâi mecrâsı: Yeme-içme borusu. Mâ beyn: Arası. 

Zikn: Çene. Sadr: Göğüs. 
606 Meşrû bir boğazlanma, hayvanın çene ve göğüs arasında nefes ve yemek borusu ile bunla-

rın sağında ve solunda yer alan iki damarı kesmek suretiyle yapılır.
607 Ey Allahım! Bu Sen’dendir ve Sana’dır. “Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım 

ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah içindir” (el-En‘âm 6/162). Allahım! Benden kabul 
buyur.”

608 “Allahım! Falandan kabul buyur.” 
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[Kurbanlık Hayvanı Kesenler ile İlgili Şartlar]

Ve dahi lâyık oldur ki kurbânını kendüsi zebh ide yâhûd bir müslime zebh 
itdüre. Zimmîye itdürmek mekrûhdur, ammâ yüzmek mekrûh olmaz. 

Mes’ele: Zeyd-i müslim kurbân niyyetine zebh idüp selh609 itmek içün 
‘Amr-ı zimmîye [169a] virdüği kurbânı, ol zimmî zebh itmekle kurbân yerine 
geçer mi? el-Cevâb: Mekrûhdur, tamâm sıhhat üzerine geçmez. Müslim zebh 
idüp kâfire selh itdürmek câ’izdür. 

Mes’ele: Zeyd-i zimmî ‘Amr-ı müslimün kurbânını besmele ile boğazlayup 
selh itmiş olsa kurbân yerine geçer mi? el-Cevâb: Eti helâldür, ammâ kur-
bân yerine geçmez. Bu iki fetvâ-yı şerîf Ebussu‘ûd Efendi ’nün Fetâvâ’sında 
mestûrdur, lâkin bu fakîrün fehmi üzre “kurbân yerine geçmez” dimek, “ecr ü 
sevâb olmaz” dimek olur; yoksa tekrâren i‘âdesi lâzım olmaz.

 Ve dahi her müslim ve müslimenün zebîhası yinür; erün ve ‘avratun ve 
âzâdsız câriye ve gulâmun ve cümle ehl-i kitâb  olan Yehûd ve Nasârâ erleri ve 
hâtûnları boğazladuğı helâldür, yinür. Cünüb olsun, hayzlı ve nüfesâ  olsun ze-
bîhası yinür, küçük olsun ve büyük olsun sâlih ve fâcir ve ‘âlim ve câhil [169b] 
ve sünnetsiz ve dilsiz; bu cümlenün zebîhaları yinür. 

[Hayvan Kesim Âleti ve Kesim Sırasında Yapılması Müstehab İşler]

Ve dahi üç nesne ile zebh câ’iz olmaz: Yirinden ayrılmış tırnak ve diş ve 
kemik. Bunlardan gayrı kesüp kan akıdan demir ve tunç ve gümüş ve altun ve 
sırça ve ağaç ve kamış ve taş ile zebh câ’izdür. Ve dahi zâbih [:hayvanı boğazla-
yan] içün müstehab olan sekiz şeydür:

 Evvelâ bıçağını bir hoşça bileyüp keskin ide. Sonra koyunı yatura ve yü-
zini kıbleye vire ve üç ayaklarını bağlaya ve zebh vaktinde besmele ide, sonra 
boğazlaya. Allâhu Te‘âlâ’nun isminden gayrı ismi dimeye, eğer dirse harâm 
olur. Nitekim zikr itdük. 

[Kurbanlık Hayvanda Ayb Olması ve Kurban Kesim Vakti]

Ve dahi bir kimse ‘uyûbdan sâlim bir koyun alup evine getürdükden sonra 
bir yirine bir ‘ayb gelse yâ gözi çıkup yâ ayağı kırılsa yâ hasta olsa, eğer sâhibi 
ganî olup üzerine udhiyye  vâcib ise anı tebdîl idüp gayrı [170a] alup kur-
bân ider; eğer üzerine vâcib olmayan fakîr ise tebdîl itmez, anı boğazlar. Eğer 
tebdîl iderse ikisini dahi boğazlar; zîrâ emr-i Hak ile vâcib olmayup kendüsi 
üzerine vâcib kıldı, nezir gibi. 

609 Selh: Derisini yüzme. Derisini soyma. Selhhâne: Mezbaha.
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Mes’ele: Kurbân/udhiyyenün vakti yevm-i nahr ki bayramun evvelki güni-
dür, köyli olup bayram  namâzı kılınmayan köyde ise fecrün tulû‘ından sonra 
zebh ider. Şehir olursa bayram namâzını kıldukdan sonra zebh ider. Âhir vak-
ti bayramun üçünci güni güneş gurûb idince câ’izdür, gurûbdan sonra zebh 
câ’iz değildür. Akçesini fukarâya virmek ile halâs olur. Bahâsını virmeyüp yüz 
koyun kurbân itse câ’iz olmaz ve borcından kurtulmaz, akçesini fukarâya vir-
medükçe. Ammâ fakîr bir koyun alup udhiyye  itmek niyyet idüp üçünci gün 
gurûba varınca zebh itmeyüp gurûb itse ol [170b] fakîr bahâsın viremez, ancak 
ol koyunı bütün zebh itmedin fukarâya tasadduk ider; zîrâ udhiyyenün vakti 
geçüp zebh itmedi. 

[Kurbanın Dini Hükmü Yönünden Nevileri]

Ve dahi ma‘lûm olsun ki kurbân itmek e’imme katında dört vecih üzredür:

[1. Vâcib:Udhiyye, Hedy, Nezir Kurbanı]

Birisi vâcibdür ki udhiyye  ve nüzûr ve keffâret ve hedy ü’l-mut‘a610 ve hed-
yü’l-kırân ve hedyü’l-hisâr ve cezâ’ü’s-sayd gibi. Mahallinde zikr olunur, in-
şâ’allâhu te‘âlâ.

[2. Müstehab: Akīka Kurbanı]

İkinci müstehabdur, ol ‘akīka kurbanıdur ki birinün dünyâya oğlı gelse 
iki koyun ve kızı gelse bir koyun itmeğe kâdir ise idüp kemiklerini kırmayup 
ehibbâsına ve fukarâya ve ağniyâya it‘âm idüp kemiklerini bütünce yere göme. 
Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm itmişdür; mesnûn ve müstehab dimişler.

[3. Câ’iz: Nafile Kurbanı]

Üçünci nâfiledür, li-vechillâh zebh olınan kurbândur. Anı dahi ağniyâ ve 
fukarâ yimek câ’izdür, udhiyye gibidür.

[4. Haram: Ma‘siyet Kurbanı]

 Dördünci ma‘siyetdür ki nusub [:dikili taşlar] üzerinde boğazlanan [171a] 
ve Allâhu Zü’l-celâl’ün gayrı içün zebh olınan hayvânlardur. Nusub bir taşdur 

610 Hedy: Hacda kesilen kurbana hedy denir. Hedy tabiri mut’a yani temettu’ haccı ve kıran 
haccı kurbanlarına ve nafile ve keffâret ve ceza olarak kesilen kurbanları da kapsar. Hedy 
kurbanlarının kesim yeri Mekke-i Mükerreme’nin haremidir. Ceza ve keffâret olarak kesi-
len kurbanlar hariç diğerlerinin eti sahibine ve aile efradına helâldir. 
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ki kefere tâ’ifesi anun üzerinde zebh idüp anı kurbet [:ibadet] ‘add iderler 
yâhûd bir sanem[:put]dür ki anun öninde kurbân itmeği ‘ibâdet sanurlar. Ni-
teki Hakk celle ve ‘alâ Kur’ân-ı ‘Azîm’de beyân itmişdür: ْ ــ َ ِّ ُ ــ ﴿ א ــאل ا    
ُ ــ َ ِ ُ َوا ــ َ ّدِ َ َ ُ ْ َذُة َوا ــ ُ ْ َ ْ ُ َوا ــ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ َوا ــ ِ  ِ ِ ا ــ ْ َ

ِ ــ  ِ ــא أُ َ ِ َو ــ ِ ْ ِ ْ ُ ا ــ ْ َ ُم َو ــ ْ ُ َوا ــ َ ْ َ ْ ُ ا ُכــ ْ َ َ  
611﴾ ِ ُ ــ ا َ َ  َ ــ ِ ــא ُذ َ ْ َو ــ ُ ْ ــא َذכ َ ُ ِإ  ُ ــ َ ا ــא أََכ َ َو

İmdi her kişiye lâzımdur ki ma‘siyet olan kurbânları ve eti yenen hayvânları 
bile. Ma‘siyet kurbânları eğer kişi koyunı veyâ bir kuşı -bunda kuşdan murâd 
horoz yâ tavuk yâ kaz yâ ördek olmakdur- kendinün karâbeti makberesi [:me-
zar] yâ bir şehîd makberesi yâ bir mezâr üzerinde yâ başında yâ bir mevzi‘de 
“şehîdleri düşümüzde gördük” diyü [171b] yalandan ihdâs itdükleri makâmda 
yâ evler binâ idüp direk dikdükde yâ üst ağacı itdükleri vaktin [:vakitte] yâ 
içine girüp oturdukları vaktin [:vakitte] “bizi cinler incitmesün” deyü, bir kuyu 
kazup suyı çıkduğı vaktin [:vakitte] veyâ bir köy ma‘mûr idüp “eyü mahallinde 
oldı [:iyi bir yer oldu]” deyü kurban itseler; bu dükeli612 kurbânlar ma‘siyetdür, 
Allâhu Te‘âlâ içün değildür. Bu kurbânlarun cemî‘siyle küfr lâzım gelür. Ve 
etleri dahi yinmez, murdâr olur. Ve dahi bir kimse mansıb içün hil‘at613 geyüp 
itdüği kurbân ve tehniyet614 vaktinde ve pâdişâh  veyâ bir kimesne yüzine kar-
şu ve beğe [:bey , vali] ve paşa ya karşu ve ‘asker seferden geldi deyü yâ huccâc 
geldi veyâ bir gemi binâsına başlayup başı yâ kıçı üzerinde olan kurbân ve bir 
kimse seferden gelicek öninde zebh olınan kurbân cemî‘si harâm ve murdârdur, 
besmele ile zebh olınsa dahi etleri yinmez.615 Ve bunı [172a] “ibâdetdür” deyü 
eyidenlerün küfrinde ihtilâf itmişlerdür. Ve dahi kefere tâ’ifesi bayramlarında 
itdükleri kurbân yinmez; zîrâ ism-i Mesîh’i zikr idüp zebh itdükleri içün.

[Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar]

Eti yinmeyen hayvân yirmi beşdür:616 Tilki ve ayı ve fîl ve sırtlan ve kurd 
ve arslan ve kaplan ve pars ve maymûn ve kelb ve hınzîr ve katır ve himâr ve 

611 “Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş gibi bir şey ile) vu-
rulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavar-
ların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine 
boğazlanmış hayvanlar size haram kılındı” (el-Mâide 5/3).

612 Dükeli: Hep, cümle, hepsi, bütün, herkes.
613 Hil’at: Elbise, kaftân. Teşrifat elbisesi.
614 Tehniyet: Kutlama, tebrik.
615 Misafire ikram için kesilen kurnanın eti helâldir. Ancak bir kimsenin sırf gelişine tâzim 

için kesilen kurbanın eti yenmez. Şüphesiz kurban herhangi bir kişiye tâzim için değil, 
Allah rızası için ve misafire ikram etmek üzere kesilmelidir (Ö. N. Bilmen, a.g.e., s. 399).

616 Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar hakkında fazla bilgi için bk. M. Şener, “Hayvan”, DİA, 
yıl: 1998, C. 17, s. 94.
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ala karga ve kirpi ve kaplunbağa ve devlengeç kuşı ve hirre/kedi ve kesegen ve 
yılan ve ‘akreb ve yer içinde olan hayvânlar ve köstebek ve yırtıcı hayvânlar zî-
nâb617 ola ve kuşlardan mihleb618 sâhibi ya‘nî tırnak sâhibi olan.

Ve dahi eti yenen hayvânlar deve ve sığır ve koyun ve keçi ve âhû619 ve 
tavşan ve ekin kargası ve sûret kuşı ve balık ve çekirge ve yılan balığı ve at eti 
yimek câ’izdür, lâkin mekrûhdur Ebû Hanîfe  katında. 

[Ölmüş Hayvanın Derisi ve Organları]

Ve dahi meyte olmış hayvânun sekiz şeyi ile intifâ‘ câ’izdür: Boynuz ve 
sinir620 ve tırnak [172b] ve sûf ve kıl ve kemik ve kuşların kanadı ve devenün 
yüni; boğazlanmayup ölmiş olursa da. Bunlar ile intifâ‘ itmek câ’izdür. Ammâ 
bir hayvân ki boğazlanmış ola, anun eti pâkdür ve cemî‘ şeyi tâhir olur. Eti 
yinmezse de derileri debâğat ile pâk olur, insân ile hınzîrdan gayrı.621

[Masiyet ve Nezir Kurbanının Eti]

Ve dahi her kişiye lâzımdur ki zikr olınan [masiyet ] kurbânlardan hazer 
ide. Ve [masiyet kurbanı ] idenlerün küfrinde ihtilâf itmişlerdür. Ve ol kurbâ-
nun etini yimek haramdur; zîrâ meytedür, meyte ise yinmez, murdârdur. Ve 
bizim diyârumuzda cühelâ uluları defn itmeğe kabre getürdüklerinde mezâr 
üzerinde itdükleri kurbân dahi harâmdur.622 “İbâdetdür, sevâb olur” dirse kâ-
fir olur, tecdîd-i îmân ve nikâh lâzım olur; gâyet hazer lâzımdur. Ammâ kassâb 
dükkânında boğazlayup etini kabr  üzerinde fukarâya virürse câ’izdür, dimişler.

617 Nâb: Köpek dişi. Zî nâb: Köpek dişli yırtıcı hayvanlar.
618 Mihleb: Yırtıcı kuş pençesi ve tırnakları. Zî mihleb: Pençeli yırtıcı kuşlar.
619 Âhû: Ceylan, geyik.
620 Türkçede sinir kelimesinin Arapça’daki karşılığı ‘asab’dır. Ancak Arapçada asab kelimesi 

“hayvan dişi” anlamında da kullanılır. Hayvan dişinden yüzük, bıçak sapı, tarak, kolye, 
bilezik, gerdanlık vb. süs eşyaları yapıldığı rivayet edilir. Fil dişi tarak çok meşhurdur. Hz. 
Peygamber’in fil dişinden bir tarağının olduğu (İbn Nüceym, I, 106), yine kızı Hz. Fâtı-
ma’nın fil dişinden iki bileziğinin olduğu rivayet edilmiştir (Serahsî, I, 204; İbn Nüceym, 
I, 106). Osmanlı’da hayvan sinirleri yay yapımında kullanılırdı. En iyi sinir için, inek ve 
öküzlerin ayak bileklerinden diz kapaklarına kadar olan sinirler bir araya toplanır, yıkanır, 
kurutulur, kaynatılır ve eritilir ve bu erime sinirlerin lif lif ayrılmasını te’mîn ederdi. Sinir, 
yay kurulduktan sonra dış tarafına gelen kısmına i’tinâ ile döşenirdi.

621 Bk. Serahsî, I, 202-204.
622 “Mekâbir-i müslimînden makberenin üzerinde onda medfûn olan kimesneyi ta‘zîm içün zebh 

olunan koyunun lahmını ekl etmek helâl olur mı? el-Cevab: Olmaz.” (Minkârîzâde, Fetâvâ, 
Nuruosmaniye Ktp., nr. 2037, vr. 357a); “Herhangi bir ölüye tâzim için kabri üzerinde 
kesilen kurbanın eti de helâl olmaz” (Ö. N. Bilmen, a.g.e.,  s. 400).
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Ve dahi bir kimesne kurbâna nezr idüp “fülân [173a] vakitde fülân işüm 
olursa bir kurbân nezrüm yâ borcum yâ ‘ahdum olsun” diyü nezr itmiş olursa, 
ol kimse kendüsi ve evlâdı ve zevcesi ve câriyesi ve kulı ve anası ve babası ve 
nisâba mâlik ganîler ve evlâdı ol kurbânun etinden yimek harâmdur. Eğer 
bilmeyüp yimiş olursa yidüği mikdârun akçesini fukarâya tasadduk itmek vâ-
cibdür, itmezse harâm yimiş olur. 

[Nezir ve Keffâret Kurbanı ve Etleri]

İmdi altı kurbânun eti [kurban sahibi ve ailesi tarafından] yinmez; [bu 
altı kurbanın hükmü] böyledür: Her kankısından yerse yidüğinün bahâsını 
virür. [Birinci] Nezir kurbânı. İkinci Mekke -i Mükerreme’de keffâret-i sayd 
içün olan kurbân ve [üçünci] keffâret -i halk ya‘nî Mekke-i Mükerreme’de tırâş 
olduğı içün ihrâm içinde iken, anun keffâreti olan kurbân, [dördünci] cimâ‘ 
itdüği içün ihrâmda iken keffâreti olan kurbân ve [beşinci] muhrim olan ki-
mesne dikilmiş libâs geydüği içün ve [altıncı] tîb kokular sürindüği içün itdü-
ği [173b] kurbânun etini, zikr olınan kimesneler yimek câ’iz olmaz; zîrâ hakk-ı 
fukarâdur. 

Mes’ele: Zeyd hastası olan kimesne içün “Allâh Tebâreke ve Te‘âlâ şifâ vi-
rüp eyü olursa bir kurbân ideyin” dise, ol kimse bi-iznillâhi te‘âlâ sıhhat bulup 
Zeyd dahi kurbân idicek, mezbûr kurbân nezir olup ekli Zeyd’e harâm olur 
mı? el-Cevâb: Olmaz.

Mes’ele: Zeyd bilmeyüp, nezir itdüği kurbânınun etinden yiyüp ve ken-
di üzerine nafakası lâzım olan kimesnelere kurbân hissesini virüp anlar dahi 
yimiş olsa tekrâren kurbânını i‘âde itmek lâzım olur mı? el-Cevâb: Olmaz, 
kıymetin fukarâya tasadduk itmek lâzımdur. Merhûm Ebussu‘ûd Efendi ’nün 
Fetâvâ’sında mestûrdur. 
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[ALTINCI MAKÂLE]

[HAC VE UMRE]

el-Makâletü’s-sâdise fi’l-hac: Altıncı Makâle, haccun farzlarını ve vâcibleri-
ni ve sünnetlerini beyân ider. 

[Haccın Meşrîyet Delilleri, Nevileri]

Ma‘lûm olsun ki esâs-ı İslâm’un birisi dahi ganîler içün ‘ömrinde bir kerre 
hac itmekdür, farz-ı [174a] ‘ayndur, Kur’ân ile ve hadîs-i Resûlillâh ile ve ic-
mâ‘-ı ümmet ile farziyyeti sâbit olmışdur, inkârı küfrdür.

 ِ ــ َ ــ  ِ َ ِن ا  ــ َ  َ ــ َ ــ َכ َ ً َو ِ ــ َ  ِ ــ ْ َ َאَع ِإ َ ــ ْ ِ ا ــ َ  ِ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ ــאِس  ــ ا َ َ  ِ ّ ِ : ﴿َو ــ َ א َ َ  ُ ــאَل ا َ  
ا“624 ــ ُ َ ــ  َ ْ ُ ا ُכــ ْ َ َ َض  ِ ُــ  ْ ــ َ ــאُس  ــא ا َ : ”أَ َ ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ُ ــ ا َ ــ  ِ ــאَل ا َ ﴾623 و  ــ ِ َ א َ ْ ا

Ve icmâ‘-ı ümmet oldur ki; Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm’un ‘asr u zamânından 
bugüne gelince ‘ulemâ rahimehumullâhu te‘âlâ ittifâk idüp farziyyeti üzerine 
icmâ‘ u ittifâkları sâbit ve mün‘akid olmışdur, bir kimse inkâr itmiş değildür. 
Fetâvâ-yı Nutef  ’de eydür ki: “Hac iki nev‘dür;625 birisi hacc-ı ekberdür, ol ki 
haccetü’l-İslâm dirler, ganîler üzerine farzdur, şartları bulınursa. İkincisi hacc-ı 
asgardur, ol ki ‘umre itmekdür, sünnetdür; meğer nezr itmiş ola, vâcib olur.” 
Allâhümme yessir bi-fadlike ve keremike, âmîn. 

[Haccın Vücûbunun Şartları]

Haccetü’l-İslâm’un [174b] şartı iki nev‘dür. Birisi vücûbınun şartıdur ki 
kankı kimesne üzerine farzdur. İkinci edâsınun şartıdur ki ne vechile edâ 
olur.626 Ammâ vücûbınun şartı dokuzdur:627 Birisi İslâm’dur, ikinci ‘akldur, 
üçünci bulûğ dur, dördünci hürriyyetdür, beşinci sıhhat-ı bedendür, altıncı 
istitâ‘atdür [:yeterli maddi imkâna sahip olmak], ya‘nî zâd628 ve râhileye629 
kâdir olmakdur, yedinci emn-i tarîkdür, ya‘nî yollar emîn olmakdur, seki-

623 Allah şöyle buyurdu: “Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir 
hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir” (Âl-i İmrân 
3/97).

624 “Ey insanlar! Size hac farz kılındı. Haccediniz” (Nesâî, “Hac”, 1; Müslim, “Hac”,412).
625 Nutef, I, 200.
626 Haccın vücûbunun şartları: Haccın bir kimseye farz olmasının şartları demektir. Haccın 

edâsının şartları: Bir kimseye haccı edâ etmesinin farz olmasının şartları demektir.
627 Bk. Semerkandî, Hizânetü’l-Fıkh, I, 140.
628 Zâd: Azık. Nafaka. Hac için yol, iaşe ve ibâte masraflarını karşılayacak kadar para.
629 Râhile: Yük ve binek hayvanı (deve). Hac için nakil vasıtası.
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zinci basîr olup a‘mâ olmamakdur, dokuzuncı hâtûnlar içün mahremi ya‘nî 
nikâhı kendine harâm olan kimesnesi yâhûd zevci olmakdur, bulınmazsa 
hâtûnlara farz olmaz. Ve dahi altı nefer kimesneye hac farz olmaz, ganî dahi 
olurlarsa:630 Sabî ve mecnûn ve âzâdsız kimesne ve dâbbe üzerinde durmağa 
kâdir olmayan hasta ve dâ’im marîz olan kimesne, selesü’l-bevl ve kötürüm 
gibi. Ve dahi a‘mâ üzerine farz değildür631 [175a] Ebû Hanîfe  katında, yedici 
kimesne bulınursa da.

İmdi istitâ‘atün ya‘nî ne mikdâr mâl-ile hac farz olur, anun mertebesi 
İmâm ez-Zendevestî,632  Ravzatü’l-‘Ulemâ ’sında zikr itdüği üzre nâs üç vecih 
üzredür:633 Birisi ehl-i ticâretdür, ya‘nî ticâret ile ta‘ayyüş ider [:geçinir, yaşar]. 
Ol kimesne huccâc-ı müslimîn gitmeye kâfile bağlanup hâzır oldukları mev-
simde mâlından kendüye lâ-büdd [:gerekli, zarurî] olan havâ’ic-i asliyye sini ve 
ticâret idecek sermâyesini ayurup sonra kendi bineğine yâ icâresine ve varup 
gelince[ye dek] kendinün zâdına ve ehl-i ‘iyâlinün nafakalarını kifâyet mikdârı 
mâl bulınursa, ol kimesne üzerine hacc itmek farzdur; meğer zikr olınan şurût 
bulınmaya. İkinci ehl-i zirâ‘atdür, anun dahi hükmi ehl-i ticâret gibidür. Ol 
dahi âlât-ı zirâ‘ati ve kifâyet mikdârı tohumını ayırdukdan sonra çiftinde ve 
‘iyâlinde olanlarun [175b] nafakasını ayurup sonra dâbbesine ve varup gelin-
ce[ye dek] zâdına kifâyet mikdârı bulınursa farz olmışdur, gitmek lâzımdur; 
meğer zikr olınan şartlar bulınmaya. Üçünci ehl-i san‘atdur, ol kimesne sermâ-

630 Bk. Semerkandî, aynı yer.
631 Müellif, haccın vücûb şartlarını Ebû Hanîfe’nin ve onun gibi düşünenlerin görüşlerini 

dikkate alarak sıralamıştır. İmameyn ve onlar gibi görüş beyan edenler ise “sıhhat-ı beden, 
emn-i tarik, kadınlar için mahremi veya zevci olmak” şartlarınının haccın vücûbunun (bir 
kişiye farz olmasının) değil edâsının (bir kişiye haccı edâ etmesinin farz olmasının) şartı 
olduğunu söylemişlerdir. Bu iki görüşün fıkhî sonucunu iki misalle anlatalım. Mesela 
yol emniyetini haccın vücûb şartı kabul edenlere göre, yol emniyeti olmadığı için hacca 
gidemeyenlerden hac sâkıt olur. Diğer görüşü savunanlara göre ise yol emniyeti olmadığı 
için hacca gidemeyen kişiden hac sâkıt olmaz, bu kişinin ölmeden önce yerine birinin 
haccetmesi için vasiyette bulunması gerekir. Yine birinci görüşe göre, evli olmayan ve 
mahremi de bulunmayan bir kadına hac farz değildir. İkinci görüşe göre ise eşi veya mah-
remi olmayan kadının böyle bir imkânın doğmasını beklemesi ve bu mümkün olmadan 
ölürse, yerine bir kişinin gönderilmesini vasiyet etmesi gerekir (Serahsî, IV, 163; Kâsânî, 
II, 120-124; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II, 124; ez-Zeyla‘î, Tebyînü’l-Hakâik, II, 3-4; 
İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, II, 338; Ö. N. Bilmen, a.g.e.,  s. 351-352; Rahmi Yaran, 
“Hac ve Umre”, İslâm İlmihali, s. 530-533).

632 Ebû Ali Hüseyin b. Yahyâ el-Buhârî ez-Zendevestî (ö. 382/992) Hanefî fakihi.
633 Kuhistânî de hac için yeterli nakafa miktarını tesbit etmek için insanları tüccar, sanatkâr 

ve çiftçi olmak üzere üç kısma ayırmış ve bu konudaki esasları vermiştir (Kuhistânî, I, 
232).
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ye ayırmak olmaz; zîrâ sermâyeye muhtâc değildür, ancak kendisinün zâdına 
ve râhilesine ve ‘iyâlinün nafakasına kifâyet itmekdür. Ol mikdâr ile üzerine 
farzdur, zikr olınan şurût bulunursa. 

Ammâ hâtûnlar içün şartdur ki zevci yâhûd mahremden oğlı yâ karındaşı 
yâ süd oğlı [ve] bunlar gibi nikâhla varmak [:evlenmek] câ’iz olmaya, eğer 
bunlardan biri bulınmazsa hâtûnlara [hac] farz olmaz; meğer Mekke  yakın 
olup üç konak dan az olursa, ol vakit mahremsiz ve zevcsiz câ’iz olur. Lâkin 
mahrem dahi ‘âkil ve bâliğ olmakdur, mürâhik dahi bâliğ hükmindedür ve 
dahi fâsık olmayup emîn olmakdur. Ve dahi hâtûn ‘iddet sâhibi olmaya, 
[176a] ‘iddetden hâlîye olmak şartdur. Ve Tuhfetü’l-Mülûk  nâm kitâbında zikr 
olındı.634 Zimmî ve kendinün kulı, bu ikisi emîn olurlarsa anlar hür müslim 
gibidür, câ’iz olur. Ve mahremsiz dahi varup gelince nafakası hâtûn üzerine 
lâzım olur. Ve hâtûnlar dükeli şeyde erinden izin lâzımdur; illâ ferâ’izde [:farz-
larda] lâzım olmaz. Hattâ bir hâtûn nâfile sâ’im olmak murâd itse erinden 
izin lâzımdur, almadıkça sâ’im olmasun; meğer âhar mekânda ola, yanında 
olmaya. Pes imdi bir hâtûnun şurût bulınup üzerine hac farz oldukda zevci 
izin virmese mâni‘ olmaz, yine hacca gider; meğer hac nâfile ola, izin şartdur, 
erinün rızâsı olmasa gidemez, ol hâtûn tâze ve genç olsun, gerek ihtiyâr ve 
‘acûz olsun. Ammâ bir tâze sabîhu’l-vech/yüzi güzel bir emred [:köse, sakalı 
çıkmamış] oğlan Ka‘be ’ye farziyyet üzre gitmek murâd itse, ana anası ve babası 
izin [176b] virmek şartdur, anlardan izinsiz gitmeye. Husûsan ana muhtâc ola-
lar, izin almayup giderse mekrûhdur dimişler; meğer sakallı ola, ol vakit izin 
lâzım olmaz; zîrâ farzdur. 

Ve dahi şürûtun birisi tarîkde emîn olmak idi, ya‘nî hacc-ı şerîf murâd 
iden kimesne zann ide ki yollar emîn olup kimesne katl olmaz ve mâllarına 
ve ‘ırzlarına zarar isâbet itmez. Eğer zann-ı gâlib olmaya, katl veyâ ‘isyân olın-
mak zann olursa te’hîr olınmak câ’izdür.635 Vâkı‘ât-ı Hüsâmî ’de636 ve Nâtıfî ’de637 
zikr olınmışdur ki, huccâcdan ba‘zı kimse katl olınmak haccın terkine ‘özrdür. 

634 Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdulkâdir er-Râzî, Tuhfetü’l-Mülûk, Beyrut, 1417, s. 154.
635 Bk.İbnü’l-Hümâm, II, 128; ez-Zeyla‘î, II, 4; İbn Nüceym, II, 338.
636 Ebû Hafs Hüsâmüddîn es-Sadrü’ş-şehîd Ömer b. Abdilazîz b. Ömer b. Mâze el-Buhârî 

(ö. 536/1141) pek çok eseri olan bir Hanefi fakihidir. Sadrüşşehîd’in el-Vâkı‘ât adlı eseri 
Vâkı‘âtü’l-Hüsâmî bilinmektedir. 

637 Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Ömer en-Nâtıfî et-Taberî (ö. 446/1054) pek çok 
eseri olan bir Hanefî fakihidir. Nâtıfî’nin Vâkı‘âtü’n-Nâtıfî adlı eseri kısaca el-Vâkı‘ât diye 
de anılmaktadır.
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Ve Ebû’l-Kâsım es-Saffâr 638 rahimehullâh diyâr-ı Belh ’de eydür: Hâtûnlar 
hakkında haccun sukūtına benüm aslâ şekküm yokdur, ancak şek itdüğim 
erler hakkındadur, dimişler. Ebû Bekr el-Cessâs 639 rahimehullâh diyâr-ı Bağ-
dâd ’da fetvâ virmişdür, ricâlden dahi sâkıt olmışdur.640

 Ve Veberî641 ve Tercümânî es-Sagīr642 diyâr-ı [177a] Harzem’de ve Ebu’l-
Fadl el-Kirmânî643 Horâsân ’da ricâl içün sukūtına fetvâ virmişler, hatar çok 
olduğı içün. “Anlar bu kadar sene mukaddem böyle fetvâ viricek, zamânu-
muzda nice olur” dinilürse; anlarun ‘asrında ziyâde ‘isyân olup anlardan sonra 
pâdişâh -ı İslâm ve sulehâ-i selef ﴾ ِ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ ــאِس  ــ ا َ َ  ِ ِ  âyet-i şerîfesiyle644 ﴿َو
‘amel ref‘ olmak lâzım gelür, deyü bir mikdâr ıslâh-ı tarîk idüp selâmet gâlib-
dür. Hattâ Ebü’l-Leys rahimehullâh “Emin tarîk ve selâmet mütehakkıkdur”, 
deyü fetvâ virilmişdür,645 rahimehullâh. Fî zamâninâ ‘amel bunun iledür. Zîrâ 
Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm hadîs-i şerîfde buyurdılar: ِ ُل ا ــ ُ ــאَل َر َ ــאَل :  َ  ٍّ ــ

ِ َ  ْ ــ َ  و
َت ــ ُ َ ِ أَْن  ــ ْ َ َ  َ ــ َ ــ  ُ َ  ْ ــ َ ِ َو ِ  ا ــ ْ َ ــ  َ ُ ِإ ــ ُ ِّ َ ُ  ً ــ َ

ِ ــَכ َزاًدا َوَرا َ َ  ْ ــ َ  : َ ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ُ ــ ا َ  
646

א  ِ ا ْ َ א ، أَْو  ِد ُ َ  
Ya‘nî “Bir kimse kendüyi hacca götürüp gelince[ye dek] vüs‘at [:maddî 

imkân] bulup varup hac itmese, ol kimesneyi kayırman [:o kimseyi merak 
etmeyin, onun için fark yoktur]; Yahûdî yâhûd Nasrânî fi‘lini ihtiyâr idüp 
ölürse.” [177b] Zîrâ bu fi‘l Yehûd ve Nasârâ fi‘li olmışdur, anlar vücûbiyyetini 
inkâr itdüklerinden. Allâhu Zü’l-celâl, Kur’ân-ı ‘Azîm’de ve Kelâm-ı Kadîm’de 

638 Ebu’l-Kâsım es-Saffâr Ahmed b. Hâzım el-Belhî (ö. 326/938 veya 336/947) Hanefî fakihi.
639 Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs (ö. 370/981) Hanefi fakihidir. Ahkâmu’l-Kur’ân 

ve el-Fusûl fî’l-Usûl eserleri meşhurdur.
640 İbnü’l-Hümâm, II, 127; İbn Nüceym, II, 338.
641 Fıkıh ve tabakat kitaplarında el-Veberî nisbesiyle iki fakih zikredilmektedir. Bunlardan 

biri 510/1816 yılında vefat eden Himyer el-Veberî Muhammed b. Ebû Bekir el-Hâ-
rezmî olup Kitâbu’l-Udhiyye adlı kitabı vardır (Kehhâle, Mu‘cemü’l-Müellifîn, IX, 109). 
el-Fetâva’l-Hindiye’de bunun ismi Himyer el-Veberî b. Yûsuf b. Muhammed olarak ge-
çer. el-Veberî nisbesiyle meşhur olan diğer bir fakih Ahmed b. Muhammed b. Mes ‘ûd 
el-Veberî’dir. Hayatı hakkında pek bilgi bulunmayan bu zat Tahâvî’nin Muhtasar’ını şerh 
etmiştir (Tâcü’t-Terâcim, I, 125).

642 Yûsuf Tercümânî es-Sagīr Hanefî fakihidir. Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunamadı.
643 Ebü’l-Fadl Rüknüddin el-Kirmânî (ö.543/1149), Hanefî fakih olup pek çok eseri vardır 

(Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Alimleri, İstanbul 2013, s.72-73).
644 “O Beyt’i haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır (Âl-i İmrân, 3/97).
645 Kuhistânî, I, 232.
646 Hz. Ali’den rivayet edilmiştir. Dedi ki: Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Beytullah’a ulaş-

tıran azık ve binek hayvanına malik olup da hac etmeyen kimsenin Yahudî veya Hiristiyan 
olarak ölmesinde bir fark yoktur!” (Tirmizî, “Hac” 3).
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﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ِ ا ــ َ ــ  ِ َ ِن ا  ــ َ ــ  َ ــ َכ َ  buyurdı.647 İmdi bir kimesnede ‘özr-i şer‘îden ﴿َو
haccına mâni‘ bir şey olmadukça terk olınmak Yehûd ve Nasârâ fi‘lidür.

İmdi ashâb-ı ‘özr dörtdür: Birisi oldur ki mahmil648 veyâ dâbbe üzerinde 
durmağa kâdir olmaya. İkinci durmağa kâdir, ammâ inmeğe ve binmeğe kâ-
dir olmaya. Üçünci marîz ve za‘îf olup sefer itmeğe ve harekete kâdir olmaya. 
Bu üç nefer kimesne sâhib-i ‘özr dür, anlar içün hac itmek olmaz bi’l-ittifâk. 
Dördünci a‘mâ ola, bu ihtilâf üzredür; niteki zikr olındı. 

[Haccın Edâsının Şartları]

Haccun edâsı içün şartı ve farzları üçdür: Birisi ihrâm dur; ya‘nî her tarafdan 
gelenler içün bir mekân vardur, ana mîkât dirler, ol mîkât da niyyet idüp mev-
simde ihrâma girmekdür. İkinci[178a]yevm-i ‘Arefe’de ‘Arafât  dağında vakfeye 
durmakdur. Üçünci tavâf-ı ziyâretdür; ya‘nî tavâf-ı ifâza dahi dirler, ‘Arafât ’dan 
gelüp Minâ  didükleri mekâna konup bayram  güni itdükleri tavâfdur.

[Mîkâtlar]

Ammâ ihrâm içün mevâkīt649 hamsün, ya‘nî beş kimesne içün beş mekân-
dur, eğer ricâl ve eğer nisâ andan öte ihrâmsız tecâvüz idemezler. Birisi ehl-i 
Şâm  içün ya‘nî kâfile-i Şâm içün Cuhfe650 didükleri mevzi‘dür ki Mekke  ile 
Medîne ortasında, Medîne’den sekiz merhale üzerine bir karyedür, Mekke’den 
yana ol mevzi‘de gusl yâ âbdest alup ihrâm geyürler. İkinci kâfile ehl-i Medîne  
içün Zü’l-huleyfe didükleri mevzi‘dür, ol mevzi‘de anlar muhrim olurlar. Bir 
suyun adıdur, Medîne-i Münevvere’den altı mil yâ yedi mil üzerinedür.651 Ya‘nî 
dört bin adımdur, ammâ Mekke-i Mükerreme’den yüz mil ırâkdur. Üçünci 
ehl-i Necid  ya‘nî Yemen  ile Tıhâme beyninde ol mekânun adıdur. [178b] Ol 
tarafdan gelenler içün mîkât Karn652 didükleri mevzi‘dür ki bir dağın adıdur, 

647 “Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir” (Âl-i İmrân 3/97).
648 Mahmil: İki kişinin oturmasına mahsus olarak devenin üstüne konulan bir nevi sepet.
649 Mîkât (ç. mevâkīt): Mîkât hem ihrama girilecek yeri (el-mîkâtü’l-mekânî) hem de ihra-

ma girilecek zamanı (el-mîkâtü’z-zamânî) ifade eder. (Salim Öğüt, “Mîkât”, DİA, C. 30, 
s. 48).

650 Cuhfe, Mekke ’ye 187 km. mesafede bir köy olup günümüzde harap durumdadır. 
Onun yerini Mekke’ye 186 km. mesafedeki Râbiğ şehri almıştır (Salim Öğüt, “Mîkât”, 
DİA, C. 30, s. 48-49).

651 Zülhuleyfe günümüzde “âbâr-ı Alî” (ebyâr-ı Alî) diye bilinmektedir. Bu yer Mescid-i 
Nebevî’den uzaklığı yaklaşık 11 km.dir.

652 Karn/Karnülmenâzil. Mekke ’ye 94 km. uzaklıktadır. Bu yer günümüzde Seylülkebîr adıy-
la tanınan büyük bir köydür.
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‘Arafât  üzerinde, Mekke -i Müşerrefe’den iki merhaledür. Dördünci ehl-i Ye-
men içün mîkât Yelemlem653 didükleri mevzi‘dür ki Mekke-i Müşerrefe’den 
iki merhale üzredür ve Tıhâme  dağlarından bir dağdur. Beşinci ehl-i Horâsân  
ve Irâk ’dur ve ehl-i Mâverâ’ünnehir ’dür ki bir pâdişâh mekânıdur, anlar içün 
mîkât Zâtü’l-‘ırk  didükleri mevzi‘dür,654 Mekke-i Mu‘azzama ’dan kırk altı mil 
üzredür,655 arz-ı sebhedür,656 ya‘nî şeb657 didükleri şey andan hâsıl olur. Bu 
mîkâtı Resûlullâh ‘aleyhi’s-selâm ta‘yîn itmişlerdür. Bir kimse bu mîkâtı tecâ-
vüz idüp ihrâm geymeyüp hac yâ ‘umre itmiş olsa âhar mekânda ihrâm geydüği 
içün üzerine bir kurbân itmek vâcibdür. Ammâ geçüb sonra yine gelüb ihrâm 
geymiş olursa kurbân lâzım değildür. Ammâ bir kimse hacca gelüp lâkin bu 
mîkâtun birine uğramasa mukâbelesine gelicek [179a] ihrâma girsün, dimişler. 

Ve dahi ehl-i Mekke ’nün mîkâtı Harem-i Şerîf ’ dür. ‘Umre içün mîkât 
Ten‘îm  didükleri mekândur ki Mekke’de Harem tarafında, Medîne  ve Şâm  
cihetinden üç mil üzerine Mekke’dendür. 

[İhrâm]

Ammâ keyfiyyet-i ihrâm:658 İhrâma girmenün keyfiyyeti oldur ki, mahall-i 
mîkâtına ya‘nî haccun eseri zuhûr idecek vakte mîkât dirler. Ol mekânlar ki 
her bir kâfile içün beyân olındı, ol mekâna varduklarında müstehab olan, tır-
naklarını kese ve tırâş ola ve bıyıklarını kırka ve sâ’ir izâlesi lâzım olan kılları 
gidere ve sakalını bir hoşça hatmî  ile yuya, sonra soyınup âbdest ala. Gusl 
itmek efdaldür, hâ’iz  ve nüfesâ  hakkında gusl vâcibdür. Bu mahalde teyem-
müm meşrû‘ değildür. Ve yanında hâtûnı veyâ câriyesi bulınursa cimâ‘ itmek 
vâcibdür. Sonra yenice yâ yunmış izâr ve ridâ hazırlayup birini beline bağlaya, 
ammâ ip ile bağlamaya, birini dahi eyinine659 ala. 

653 Yelemlem Mekke ’ye 54 km. uzaklıktadır.
654 Zâtü ırk günümüzdeki adı Darîbe’dir
655 Dâmâd, I, 258.
656 Arz-ı sebhe/sebihe: Bilkel olmayan tuzlu arazi. Tuz çıkarılan arazi.
657 Şeb: Tuz.
658 İhrâm kelimesi sözlükte harem bölgesine girmek, haram kılmak, hac ve umreye başlamak, 

hac için ihrama girmek gibi anlamlara gelir. Fıkıhta niyyet edip hacc veya umreye başlama 
işine “ihrâm” denmiştir. Zîrâ niyet edip hac ve umre için ihrama giren yani hac ve umreya 
başlayan kişiye aslında helal olan bazı fiiller hac ve umre bitinceye kadar yasaklanmış 
olur. Arapça’da hac ve umre elbisesi için harîm kelimesi, Türkçe’de ise bu anlamda ihram 
kelimesi kullanılmaktadır. Niyet edip hac veya umreye başlayan kişiye de “muhrim” adı 
verilir.

659 Eyin: Sırt, arka.
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 [179b] Sonra iki rek‘at namâz kıla, sonra niyyet idüp telbiye  ide. Gayrı di-
kilmiş libâs geymeye, örtinürse yâhûd eyinine alup yenlerini geymezse zarar vir-
mez; meğer ‘özr-i şer‘î ola, ol vakit cümlesini birden geyüp cinâyet-i kurbânı 
ider, câ’izdür. Sonra mâ-i tevbe660 ile nefsini gasl idüp ve sabûn-ı istiğfâr ile pâk 
eyleyüp telbiye idesin. Sonra kefen sarınup kabre giren kimesne gibi lisânını şer‘e 
muhâlif kelâmdan ve kimesne ile cidâl itmekden ve ellerin ile kimseye zarardan 
ve hayvâncıklara eziyet ve cefâdan ve cemî‘ a‘zâ ile harâm ve mekrûh olan şeyler-
den gâyet hazer idüp hıfz üzre olmakdur. Lâkin üzerine akçe hıfzı içün dikilmiş 
kîse yâ kemer661 olursa zarar virmez, hemân gayrı olmasun; meğer ‘özr ola, hasta 
olmakdan veyâ maraza ibtilâdan havf ider olursa ol zarûretdür, libâsı geyüp kur-
bân ider. Ammâ el-muhrim fî emânillâh muktezâsı [180a] üzre ya‘nî muhrim 
olan kimesne Allâhu Te‘âlâ’nun hıfzı emânetindedür, çok hasta ve marîz kimes-
neler ihrâma girüp halâs olmışlardur. Niyyet içün keyfiyyet oldur ki, hac itmek 
üç vecih üzredür. Hac deyü Beytullâh ki Allâhu Zü’l-celâl’ün yeryüzinde toprak 
cinsinden evvel halk itdüği mekân-ı hâliyedür; zîrâ Resûl ‘aleyhi’s-selâm hadîs-i 

şerîfinde buyurdı: 

َْرُض“ 662 ْ ــא ا َ ْ ِ ْت  ــ ُ ـُـ   ِ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ِ ْ َ َْرِض  ْ ــ ا ِ  ْ ــ َ ِ ٍ ُو ــ َ ْ ُ   ”أَوُل 
Ve evvel ‘ibâdet içün binâ olınan beytdür. Allâhu Zü’l-celâl Kelâm-ı Kadîm’de 
ve Kur’ân-ı ‘Azîm’de: ﴾ــאَرًכא َ ُ  َ כــ َ ِ ي  ِ ــ َ ــאِس  ِ  َ ــ ِ ٍ ُو ــ ْ َ buyurdı.663 ﴿ِإن أَوَل 

[Hac Nevileri: İfrâd, Kıran ve Temettu‘]

Ve [hac] Hazret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâmun tevbesi kabûl olduğı ve Hazret-i 
İbrâhîm  ‘aleyhi’s-selâm ta‘zîmen ve teşrîfen binâ itdüği Beytullâhi’l-Harâm’ı 
zamân-ı mahsûsda zikr olınan ef‘âl-i mahsûsa ve erkân-ı ma‘lûme ile ziyâret it-
meğe dirler. Anun niyyeti üç vecih üzredür: Birisi hacc-ı müfreddür ki yalınız 
hacca [180b] niyyet ider.664 İkinci hacc-ı kırândur ki hem hacca, hem ‘umre 
itmeğe niyyet itmekdür. 

660 Mâ-i tevbe: Tevbe suyu.
661 Kemer: 1. Kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı. 2. Özellikle yolculukta kullanılan, 

üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak.
662 “Yer küresinde yaratılmış ilk toprak Beyt’in/Kâbe’nin toprağıdır. Sonra yeryüzü ondan genişle-

miştir” (Beyhakî, Şu‘ubü’l-Îmân, (nşr. Mektebetü’r-Rüşd), Riyâd, 2003, V, 447).
663 “İnsanlar için yapılmış ilk ev mübarek Mekke’dedir” (Âl-i İmrân 3/96).
664 Hac umreyi içerip içermemesi bakımından ifrâd, temettü‘ ve kırân olmak üzere üç nevi-

dir. Haccın aralıksız bir şekilde umre ile birleştrilmesine kırân haccı, bunu yapana da kâ-
rin denir. Haccı aralıklı bir şekilde umreye birleştirilmesine temettü‘ haccı, bunu yapana 
da mütemetti‘ denir. Hacc-ı temettü‘ için mut‘a kelimesi de kullanılır. Umresiz yapılan 
hacca da ifrâd haccı, bunu yapana da müfrid denir.
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Üçünci hacc-ı temettu‘ dirler, içinde ‘umreye niyyet itmekdür. Ammâ ya-
lınız hacca niyyet oldur ki “ ــ ِّ ِ  ُ ــ ْ َ َ ــ َو ِ ُه  ْ ــ

ِّ َ َ ــ  َ ْ ُ ا ــ ــ أُِر ِّ ــ إ ُ  ya‘nî “Yâ ”ا
Allâh, tahkîk hac itmeğe ben niyyet itdüm ve kasd ve murâd itdim, yâ Rab, 
bana müyesser idüp âsân eyle ve bu haccı benden kabûl eyle”, deyüp ‘akabince 
telbiye665 ide: َכ ِ ــ َ  َ ــَכ  ْ ُ ْ َــכ َوا  َ ــ َ ْ ِّ َ َوا ــ ْ َ ْ ــَכ إن ا ْ َ َــכ  َכ  ِ ــ َ  َ ــَכ  ْ َ ــ  ُ ــَכ ا ْ َ ” 
َــכ“  Bu telbiyeden ziyâde ve noksân itmeye. Ve savt-ı a‘lâ ile her namâzun 
ardınca ve yollarda ve yüksek yerlere çıkdukda ve birbirlerine mülâkî oldukda 
telbiye  ideler, ihrâmdan çıkınca. Bu telbiye altı vakitde olur ihrâmdan sonra: 
Birisi farz namâzlarun ardınca, ikinci seher vaktinde, üçünci ‘âlî şerîf yerlerde 
ve tepelerde, dördünci vâdîlere indüklerinde, beşinci kâfile birbirlerini gör-
düklerinde, altıncı yüklerini yükledüp gitdüklerinde [181a] telbiye itmek ih-
râmun sünnetlerindendür. 

[Haccın Vâcibleri]

Haccun ittifâk üzre vâcibleri on yedidür. Sinân Mekkî666  rahimehullâh 
Tebyînü’l- Mehârim ’de zikr itmişdür: Birisi ihrâmı mîkâtdan girmek ve Safâ  ile 
Merve ’yi sa‘y itmek ve ‘Arefe  güni vakfe gurûb idince durmak ve dahi Müzde-
life ’de vakfeye durmak ve cemre667 atmak ve tırâş olmak yâhûd kazıtmak ‘in-
de’l-ihlâl ve tavâfi’l-vedâ‘ itmek Mekkeli olmayan kimesneler içün, tavâfdan 
sonra iki rek‘at namâz kılmak ve tavâfı mâşiyen itmek kâdir olan kimesneye, 
beyne’s-Safâ ve’l-Merve sa‘yi dahi mâşiyen itmek yürümeğe kâdir olursa ve 
tavâfı tahâret üzre itmek ve sağ cânibinden itmek ve ‘avret yeri örtük olmak ve 
sevbi pâk olmak ve tavâfu’z-ziyâret vaktinde itmek ve tavâfı verâ’-i Hacer’den 
bed’ itmek668 ve tavâf-ı ifâzayı669 eyyâm-ı nahr de itmek. Bu zikr olınan vâcib-
lerden biri terk olınsa sehven yâ ‘amden, üzerine dem lâzım olur; [181b] meğer 
rek‘âtey-i tavâf ola, anı kazâ idüp kılar, haccına zarar gelmez, ammâ kasden 
iderse âsim olur, dimişler. Ammâ Bedâyî‘ de eydür:670 Eğer bir ‘özr ile terk ider-
se bir şey lâzım gelmez, bi-gayri ‘özrin iderse üzerine dem ya‘nî kurbân itmek 
lâzım olur. Allâhu a‘lem. 

665 Telbiyenin Türkçesi: “Davetine uydum , davetine uydum Allah’ım. Davetine uydum. Yoktur 
senin ortağın. Davetine uydum. Hamd sana. Nimet de senin, hâkimet de. Yoktur senin orta-
ğın.” 

666 Sinânüddin Yûsuf b. Abdullal e-Âmâsî el-Mekkî (ö.1000/1591), Hanefî fakihi, vaiz.
667 Cemre: Çakıl taşı, küçük taş, ufacık taş. Ateş parçası.
668 Verâ: Arka, ön. Tavâfı verâ-ı hacerden bed‘ itmek: Tavafa Hacer’in önünden başlamak.
669 Tavâf-ı ifâza: Farz olan ziyaret tavafı. 
670 Kâsânî, II, 134.
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Ve dahi ihtilâf olan vâciblerden birisi oldur ki, ‘Arafât ’dan dönicek, imâma 
mütâba‘at  itmek. Ya‘nî imâmun önüne geçüp takaddüm itmeye ve ardınca 
olmaya; meğer izdihâm içün ola, ol vakitde câ’izdür, zarar virmez. Tavâf-ı ziyâ-
reti eyyâm-ı nahrde671 itmek ve remy-i cimârı eyyâm-ı nahrde tırâş olmazdan 
mukaddem itmek ve tırâşı Harem’de itmek ve ‘Arafât’da gurûbdan sonra cüz’-i 
giceden bir mikdâr te’hîr etmek. Bu zikr olınan ef‘âlden mâ‘adâsı haccun sün-
netleri ve edeb leridür, ri‘âyet itmek gerekdür. İmdi bir kimesne haccun üç 
farzlarından birini terk itmiş olursa hac itmiş olmaz, fâsid olur. Vâciblerinden 
birini terk iderse [182a] üzerine dem lâzım olur; zîrâ namâzda vâcib terk iderse 
sehvî secde ider, bu dahi anun gibidür, kurbân ile haccı tamâm olur. Lâkin hac 
husûsında eğer kasden ve eğer sehven itmek berâberdür. Ve sünnetlerinden 
birisi terk olursa sevâbından noksân olur, haccına zarar gelmez, lâkin sadaka 
itmek lâzım olur. 

[Hâtûnlarla Erkekler Arasındaki Haccın Farkı]

Hâtûnlarun haccı ile erlerün haccı mâ-beyninde fark on bir şeydür: Bi-
risi hâtûnlar mahremsiz hacc itmek câ’iz değildür; niteki zikr olındı. İkin-
ci; mahremün nafakasına kâdir olmakdur. Üçünci; hâtûnlar telbiyeyi ihfâ ile 
itmekdür. Dördünci; hâtûnlar içün dikilmiş libâs geymek câ’izdür. Beşinci; 
hâtûnlar içün Haceri’l-Esved’i öpmek ve istilâm672 itmek yokdur; meğer ri-
câlden hâlî bulup kimesne bulınmaya. Altıncı; hâtûnlar içün tavâfda remel673 
itmek yokdur. Ya‘nî ricâl tâ’ifesi tavâfun üçünci şavtında ziyâde seğirdüp yel-
mek [:koşmak] sünnetdür, dördüncide [182b] yine evvelki gibi hey’eti üzre 
yürür. Hâtûnlarda cümlesinde hemân üslûb-ı sâbık üzre yürümek sünnetdür. 
Yedinci; hâtûnlar Safâ  ve Merve  üzerine su‘ûd itmek yokdur, eğer hâlî bula-
lar. Sekizinci; hâtûnlar içün ihrâmda yüzlerini açarlar, örtmek yokdur, ammâ 
başını örter. Dokuzuncı; hâtûnlar başını tırâş itmek yokdur, belki kırkmak 
vardur. Onuncı; beyne’l-mîleyni sa‘y itmek yokdur.674 On birinci; hâtûnlar 
tavâf-ı vedâ‘ı terk itmiş olsa erler gibi üzerlerine dem ya‘nî kurbân lâzım gel-
mez. Meselâ bir hâtûn hayz görmiş olsa ihrâmına ve vakfesine durur, mâni‘ 

671 Eyyâm-ı nahr: Kurban bayramının ilk üç günü. Kurban kesim günleri.
672 İstilâm: Hacer-i esvedi selâmlama.
673 Remel: Ardından sa‘y yapılan tavafların ilk üç şavtında yapılması sünnet olan hızlıca ve 

çalımlı yürüyüş.
674 Mîl: Yola dikilen nişan, direk. Mîleyn: İki direk. Mîleyn ahdereyn: Safa ile Merve arasında 

iki yeşil direk. Hervele bu iki direk arasında yapılır. (Mehmed Zihni Efendi, Ni‘met-i 
İslâm, İstanbul 1328, İkinci Kısım, II, 16)
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olmaz; ancak tavâf idemez, tâ gusl idüp arınmayınca. Zîrâ cünüb kimesne 
mescide girmek harâmdur, gusl itdükden sonra tavâf itmek ile haccına fesâd 
gelmez. Ammâ bu husûs içün vâki‘ oldukda tavâf-ı vedâ‘ı terk itmeğe haccına 
bir şey lâzım gelmez. 

Ve dahi haccun sünnetlerinden tavâf-ı kudüm [183a] oldur ki; bir kimesne 
Mekke -i Müşerrefe’ye dâhil oldukda tahiyyetü’l-mescid yerine üzerine sünnet 
olan tavâf itmekdür. Ol ecilden bu tavâfa “tavâf-ı duhûl”, “tavâf-ı tahiyyet” dahi 
dirler. Anun içün ehl-i Mekke’ye sünnet değildür, belki âfâkî içün sünnet ol-
mışdur. Birisi dahi Minâ  didükleri mekânda mevsim giceleri anda yenmekdür 
[:konmak, gecelemek]. Ve dahi tavâf itdükde remel ve dahi sa‘y itdükde hervele675 
itmekdür. “Remel” deyü tebahhur ile salınmak vechi üzre omuzlarını tahrîk 
idüp bahâdırlar gibi yürümekdür. “Hervele” sür‘ât ile sa‘yde yürümekdür. 

Vakfeye durmağa mâni‘ olmayan sekiz şeydür, vâki‘ olursa yine hacca ye-
tişmişdür. Bir kimse ‘Arafât  olduğını bilmeyüp ‘Arefe  güninde zevâlden sonra 
bayram  gicesi subh-ı sâdık  çıkup aklık zuhûr idince ol mekândan uğrayup geç-
se, bilmedüği haccına mâni‘ değildür; hacca yine yetişmişdür. [183b] Yâhûd 
dâbbe üzerinde uyurken mürûr idüp bilmese yâ bayılup kendüyi bilmez iken 
mürûr itmiş olsa yâ cünüb yâ âbdestsiz yâ hâlet-i hayzında vakfeye durmış 
olsa yâhûd ‘Arefe’de ezân-ı vâhid ve ikâmet-i vâhid öğle namâzını ve ikindiyi 
bir yerden[:aynı anda, birlikte] kılmasa676 yâhûd vakfeden huccâc gidüp hâlî 
oldukda bayram  gicesi fecr tulû‘ itmedin ‘Arafât’dan uğrayup ol mekândan 
geçmiş olsa, ol kimse hacca yetişmişdür, mâni‘ olmaz.

[Hac ve Umre Yasakları ve Cezaları]

[Hacda Kurban Etmeyi Vâcib Kılan Fiil ve Haller]

Muhrim olup bâliğ olan kimesneler ihrâmda iken elli şeyden birini bilâ-‘öz-
rin iderse üzerine dem677 ya‘nî kurbân  itmek vâcibdür, itmezse haccı noksân 

675 Hervele: Safâ ile Merve arasında sa‘y yaparken süratli yürüme.
676 Hanefîler’e göre,  Arafat’ta öğle ile ikindi namazları öğle vaktinde birleştirilerek (cem‘u’s-

salâteyn) bir ezân ve iki kâmet ile kılınır. Müzdelife’de de akşam ile yatsı namazları yatsı 
vaktinde birleştirilerek bir ezân ve bir kâmet ile kılınır. (Rahmi Yaran, “Hac”, İlmihal, 
s. 510-511).

677 Dem: Kan. Kurban. Dem, Hac ve umrede ibadet maksadıyla veya bir vâcibin terki, gecik-
tirilmesi yahut bir ihram yasağının çiğnenmesine ceza olarak kesilen koyun, keçi, yedide 
bir deve veya sığırı ifade eder. Hacda kurbanlık hayvanlar hedy olarak isimlendirilir. Deve 
ve sığır gibi büyükbaş olana bedene, koyun ve keçi cinsinden olana da dem denir. Ken-
disine dem vâcip olan kişi koyun kesmekle veya Allah rızâsı için kesilen deve veya sığırın 
yedide birine iştirak etmekle sorumluluktan kurtulmuş olur. Kırân veya temettu‘ haccı 
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olur: Birisi a‘zâdan kâmilen bir ‘uzva tîb sürmek, ya‘nî kokusı güzel râyiha-i 
tayyibe isti‘mâl itmek yâhûd bir ‘uzv-ı kâmil mikdârı cüssesine sürmek yâhûd 
bir yerine tîbi şol mertebe çok sürmiş ki bir ‘uzv-ı kâmile kifâyet ide. Ve dahi 
bir ‘uzva tabh olınmış678 [184a] yağ isti‘mâl itmek, gül yağı yâ binefsec yâ zeyt 
yağı gibi. Ammâ sâde yağ veyâ et yağı sürinmek ile nesne lâzım gelmez. Ve 
dahi zarûretsiz arkasına libâs geymek, gömlek yâ don yâ kaftân gibi ve ayağına 
edik [:mest, çarık] geymek gibi ve dahi başınun rub‘ına [:1/4] yâ yüzine bir şey 
örtmek; gerek kendisi, gerek âhar kimesne örtsün. Lâkin libâs ve örtü kâmilen 
bir gün yâhûd kâmilen bir gice durursa dem lâzım olur. 

Ve dahi başınun rub‘ını tırâş itmek yâ kırkmak ve dahi kulağını ve kasık 
yerini ve boynınun altını ve hacâmet yerini tırâş itmek ve dahi muhrim olan 
kimesne muhrim âhara tırâş itmiş olsa; kurbân, tırâş olana lâzımdur. Ve dahi 
ellerinün ve ayaklarınun yâ bir elinün tırnaklarını kesmek ve dahi ‘Arefe’de 
vakfeye durmazdan evvel cimâ‘ itmek ve dahi ‘umre iden kimesne dört şavt-ı 
tavâf itmezden evvel cimâ‘ itmek ve dahi öpmek ve yapışmak ve fercden gay-
rıya [184b] cimâ‘ itmek, inzâl olmazsa da. Ve tavâf-ı ziyâreti âbdestsiz itmek 
ve tavâf-ı sadrı679 cünüben itmek ve tavâf-ı ziyâretden üç şavtı terk itmek ve 
tavâf-ı ziyâreti ‘özrsüz eyyâm-ı teşrîkde itmeyüp te’hîr idüp sonra itmek ve 
sa‘yi terk itmek ve ‘Arafât ’da imâmdan evvel dönmek yâhûd şems gurûb it-
mezden evvel dönmek ve dahi remyin bir günini terk idüp iki gün itmek ve 
dahi cemre-i ‘Akabe’nün remyini yevm-i nahrda itmeği terk itmek ve tırâş 
olmayup yevm-i teşrîk çıkınca te’hîr itmek ve av itmek ve ava işâret ve delâlet 
itmek ve avun etini yimek ve eti helâl olmayan yırtıcı hayvân öldürmek ve 
geyik-i müste’mini680 yimek ve güvercin yimek ve ihrâmsız mîkâtı geçmek ve 
hacc-ı temettu‘ içün kurbân itmek ve hasr içün ve kırân içün ve ‘umre içün 
kurbân itmek. Bu zikr olınan şeyler vuku‘ından sonra bu kurbânları itmese 
haccı noksân üzre kalur. 

yapanların kesmeleri vâcip olan kurbana dem-i şükür, hac veya umre için ihrama girdiği 
hâlde geçerli bir mazereti dolayısıyla vazifesine devam edemeyen ve ihramdan çıkmak 
zorunda kalan kişinin kesmek zorunda olduğu kurbana dem-i ihsâr, Allah rızâsı için nâfile 
olarak kesilen kurbana dem-i nefl, ihram yasaklarına riayet etmeyen veya hac ve umrenin 
vâciplerinden birini yerine getirmeyen kimsenin kesmesi gerekli kurbana da dem-i cinâyet 
denir. (Rahmi Yaran, “Dem”, DİA, C.9, s.147-148).

678 Tabh: Pişmiş, ilaç olarak hazırlanmış. 
679 Tavâf-ı sader: Vedâ tavâfı. 
680 Geyik-i müste’min: Avlanması yasaklanıp kendisine eman verilmiş geyik. Geyik-i müs-

te’nes: Evcilleşmiş geyik. (bk.Semerkandî, Hizânetü’l-Fıkh, I, 140-141).
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[Muhrimin Sadakayı Gerektiren Fiilleri]

Ve dahi [185a] muhrim üzerine sadaka virmek îcâb iden yirmi şeydür: 
Muhrim olan kimesne bir ‘uzvundan ekall yerine tîb681 isti‘mâl itmek ve bir 
günden ekall dikilmiş libâs geymek ve rub‘ından ekall başını tırâş itmek ve 
bıyığını tırâş itmek. Ve muhrim iken bütün muhrimün başını tırâş itse tırâş 
iden kimesne üzerine sadaka lâzım olur ve dahi muhrim olmayan kimesneyi 
tırâş itmek böyledür. Ve dahi bir ‘özr içün tîb isti‘mâl itmek yâhûd bir ‘özr 
içün libâs geymek dilese kurbân ider, dilerse altı miskîne tasadduk ider, her 
bir miskîne nısf sâ‘ virür,682 dilerse altı gün sâ’im olur. Ve dahi tavâf-ı kudûmi 
âbdestsiz itmek yâhûd terk itmek yâhûd tavâf-ı sadırdan üç şavtı terk itmek 
yâhûd tavâf-ı ziyâretden üç şavtını te’hîr itmek. Ammâ üçden az olursa her 
bir şavt içün it‘âm-ı miskîn lâzımdur. Ve dahi üç cemreden birini terk [185b] 
itmek yâ kehle öldürmek. Bunlar içün her ne dilerse sadaka ider, câ’izdür. 

Veyâhûd za‘ferân yiyüp cemî‘ ağzına isâbet itmek yâhûd bir ‘uzvından 
az yerini tabh ile çıkmış yağ isti‘mâl itmek ve tîb kokulu sürme çekmek ve 
beş parmağından ekall elinden yâ ayağından tırnağını kesmek. Her parmak 
içün bir miskîn yedürür. Ebû Hanîfe  katında bir kimesne muhrim iken bir 
av yumurtasını kırsa kıymetini virmek lâzım olur ve bir hayvânun ayağını 
kırmış olsa, gayrı yürümeğe kâdir olmazsa bahâsını virmek lâzım olur yâhûd 
bir avı mecrûh itse yâ tüyini yolsa yâ a‘zâsından bir ‘uzvını kırsa noksânını 
öder. Bu zikr olınan şeyler muhrim olan kimesne kasden itsün yâhûd sehv-i-
le yâ hatâ ile itsün, berâberdür; üzerine dem ve sadaka lâzım olur, bir vechile 
halâs olmaz.

[Muhrimin Deve Kurban Etmeyi Gerektiren Fiilleri]

Deve kurbân itmek iki mevzi‘de [186a] vâcib olur; birisi şol kimesne tavâf-ı 
ziyâreti cünüben itmiş olsa, ikinci şol kimse ‘Arafât ’da vakfeye durup tavâf-ı 
ziyâreti itmezden evvel cimâ‘ itmiş olsa. Bu iki şeyleri işleyen kimesne üzeri-
ne deve kurbân itmek lâzım olur; gerek kasden ve gerek sehven itmiş olsun, 
berâberdür. 

681 Tîb: Güzel, temiz, güzel koku.
682 Sâ‘: 1. Su kabı. 2. Ölçek ki onunla arpa, buğday gibi kuru gıda maddeleri ölçülür. Irak-

lılarda 1 sâ‘ 1040 dirhem-i şer’î olarak itibar olunur. 1 dirhem-i şer’î: 2.975 gr. demektir. 
1 sâ‘ =1040 dirhem-i şer‘î =3.094 kg.dır. Nısf-ı sâ‘-ı şer‘î (yarım sâ‘) 1.547 kg.dır. 1 Dir-
hem-i örfî: 3.125 gr. Buna göre 1 sâ‘= 1040 dirhem-i örfî= 3.250 kg.dır. Yarım sâ‘-ı örfî 
1.625 kg.dır.
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[Muhrimin Cezayı Gerektirmeyen Fiilleri]

Ve dahi muhrim olan kimesne on altı şeyden birini [katl veya zebh] itmiş 
olsa, bir nesne lâzım olmaz: Yılan ve ‘akreb ve fâre ve alaca karga ve sinek ve 
karınca ve maymûn ve kurt ve kelb-i ‘akûr ve pire ve deve ve sığır ve koyun 
ve tavuk ve yengeç; bunlardan birini katl [ve zebh] itse üzerine bir şey lâzım 
olmaz.683 

[Muhrimin Etini Yiyemiyeceği Kurbanlar]

 Ve kurbânlardan beş kurbân etini sâhibi yimek câ’iz olmaz: Avun keffâreti 
ve tırâş keffâreti ve cimâ‘un keffâreti ve hasîr kurbânı ve libâs ve tîb isti‘mâl 
içün olan kurbân. Ve bu zikr olınan kurbânları yevm-i nahrdan ya‘nî bayram  
güninden evvel [186b] zebh câ’izdür. 

[Muhrimin Etini Yiyeyeceği Kurbanlar]

Ve dahi sâhibi etinden yimek câ’iz olan üç nev‘ kurbândur ve yevm-i nahr-
dan gayrı bunları zebh câ’iz olmaz: Mut‘a kurbânı ve kırân içün olan kurbân ve 
dahi tatavvu‘ kurbânı. Ve cinâyetün cümlesi içün olan kurbânlar Harem’den 
gayrıda zebh câ’iz olmaz. 

[Muhrim Kadınlara Ait Özel Hükümler]

Ve dahi hâtûnlar ihrâm içinde hükmi erler gibidür; ancak altı şeyde değil: 
Birisi; hâtûnlar yüzini açarlar. İkinci; telbiyede pek çağırmazlar [:seslerini çok 
yükseltmezler]. Üçünci; erler gibi tavâfda remel ve hervele itmezler. Dördün-
ci; beyne’s-Safâ  ve’l-Merve  sa‘y itdüklerinde hervele itmezler. Beşinci; tavâf-ı 
ziyâreti te’hîr itmek ile, altıncı; tavâf-ı saderi hâl-i hayzlarında te’hîr itmek ile 
üzerlerine kurbân lâzım gelmez.

[Haccın Müfsidleri]

Haccun müfsidleri oldur ki üç farzun birini terk itmekdür. Ve dahi ‘Arafât ’a 
vakfeye durmazdan mukaddem cimâ‘ itmekdür; er olsun ‘avrat olsun, kasden 
olsun [187a] nisyânen olsun. Lâkin fercden olmak şartdur. İmdi bir kimse 
vakfeye durmadan evvel fercden cimâ‘ itmiş olsa haccı fâsid olur, anun üze-
rine bir kurbân itmek vâcibdür ve sene-i âtiyede hac itmek lâzımdur. Ammâ 

683 Muhrim tavuk ve koyun gibi evcil hayvanları kesmesi; yılan, karga, karınca, gibi av cinsin-
den olmayan zararlı haşeratı öldürmesi; yine saldırgan köpek ve kurt gibi yırtıcı ve zarar 
veren hayvanları öldürmesi cezayı gerektirmez (Ö. N. Bilmen, a.g.e.,  s. 373-375).
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ba‘de’l-vukûf cimâ‘ itmiş, haccı câ’izdür, fâsid olmaz; ancak bir deve kurbân 
idüp haccı tamâm olur, itmezse noksân kalur.

 Haccı ifsâd iden şeylerden birisi dahi hasr684 olup hac itmeğe kâdir olmaya. 
Hasr dahi dört vecih üzredür: Birisi; marazdur, ya‘nî hastalık sebebiyle hasr ol-
makdur. İkinci; düşmân mâni‘ olmakdur. Üçünci; mâlı ve nafakası gitmekdür. 
Dördünci; zâlim, bir yerde habs idüp mâni‘ olmakdur. Bu zikr olınan hâllerün 
birisi muhrim olan kişiye yâ muhrime olan hâtûna vâki‘ olsa anun mes’elesi 
budur ki, eğer müfrid bi’l-hacc olup yalınız hacca niyyet itmiş ise ol kimesne 
[187b] Mekke ’ye bir kurbân yâhûd bahâsını gönderüp bir kurbân iderler, sonra 
ihrâmdan çıkar. Eğer Kırân’a ya‘nî hem hacca ve hem ‘umreye niyyet itmiş ise, 
iki kurbân gönderüp Harem’de kurbân iderler, sonra ihrâmından çıkup, son-
ra sene-i mukâbelede hac ider, eğer ifâkat [yani ihsâr durumu son] bulmazsa. 
Ammâ ifâkat [ihsâr durumu son] bulup yevm-i ‘Arefe’de zevâlden sonra tâ su-
bh-ı sâdık  tulû‘ idince vakfenün vaktidür; bu vaktün içinde ‘Arafât ’a bir vechile 
ayak basarsa yine hacca yetişmiş olur, sâ’ir farzlarını dahi tamâm idüp sene-i 
âtîye kalmaz. Bir kimse bu zikr olınan vakit içinde ‘Arafât didükleri mekâna 
ayak basa; uyurken yâ bayılmış iken, her nice olursa olsun hacca yetişmiş olur. 

[Niyâbet Yoluyla Hac]

Ve dahi üzerine hac farz olan kimesne bi-nefsihî hac itmekden ‘âciz olup 
hastalık yâ habs yâ bir maraz sebebiyle edâ-i farz itmeğe kâdir olamazsa [188a] 
bir kimesneyi kendi yerine gönderüp hac itdürse ol hac sahîh ve câ’iz olur,685

ol ‘özr andan gitmiş bile olursa. Ammâ ol ‘özr andan zâ’il olmayup ölince[ye 
dek] ifâkat bulmazsa [:hastalık, hapis gibi özür zail olmazsa], ol hînde [birini 
yerine hacca göndermek] vâcib olur, ol kimseyi yerine hac itdürmek ile bor-
cından halâs olur, dimişler; hacca giden kimesne mukaddemâ [önceden] hac 
itmiş olsun, gerek olmasun. Lâkin efdal olan hac itmiş kimesne ola. Ammâ ol 
‘âczden ba‘de’l-ihcâc [:hac ettirdikten sonra] ‘özr gidüp gitmeğe kâdir olursa 
yine i‘âde lâzımdur; zîrâ ‘ibâdât-ı bedeniyyede niyâbet câ’iz değildür, ancak 
[‘özr] olursa üzerinden hac sâkıt olur. Zîrâ ‘özr sebebiyle ol infâk-ı mâl fi‘l 
makâmına kâ’im olur.686 Allâhu a‘lem. 

684 Hasr: Sözlükte daralmak, âciz olmak, alıkoymak, menetmek, hapsetmek. İhsâr: Menetmek. 
Hasr ve İhsâr: Terim anlamı hac veya umre için ihrama giren kişinin bunları tamamlamak-
tan engellenmesi. Muhsar ve mahsûr: Hac veya umreyi tamamlamaktan engellenen kişi.

685 Rahmi Yaran, “Hac ve Umre”, İslâm İlmihali, s. 563-565.
686 Özür sebebiyle hac için vekâlet yoluyla malın infak edilmesi, haccetme fiilinin yerine 

geçer.
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Me’mûr olan kimse tarîk-i hacda vefât iderse meyyitün ya‘nî hacca emr 
iden kimesne menzilinden [:evinden] yâ vasînün yâ vârisün menzilinden âhar 
kimesne tekrâren gitmek lâzımdur. Mâl kifâyet itmezse, itdüği kadar her nice 
[188b] mümkin ise ol mekândan itdürilmek gerekdür. Lâkin hac mes’elesinde 
‘ilm-i hâl ini bilür kimesne olmak efdaldür. İhrâma girüp niyyet idicek, ــ ُ  ”ا
ٍن“ َ ــ ُ ِ ــ  َ ْ ُ ا ــ ــ أُِر ِّ -ya‘nî “Beni hacca gönderen fülân kimesne içün hacca niy إ
yet itdüm” diye. Fetâvâ-yı Nutef ’de zikr olındı:687 Bir kimse hac idüp geldikde 
fazla [para] kalur ise sâhibin yâhûd vârisine virmek lâzımdur; meğer almayup 
helâl ideler. Ammâ bir kimesne hac itmek içün varup gelince[ye dek] îcâr it-
miş [:ücretle tutmuş] olsa nafakasından fazlası dahi ana helâldür, reddi lâzım 
olmaz. İmdi hac ‘ani’l-gayr [:başkası için haccetmek] bir mikdâr ta‘b688 üzre-
dür, istîcâr tarîkiyle [:ücretli olarak] gitmek ahsendür; zîrâ demi’l-ihsâr689 âmir 
üzerinedür, ammâ cinâyet kurbânları me’mûr üzerinedür. Zikr olınmışdur ki, 
âhar içün hac iden kimesne varup [189a] gelince itdüği hasene âmirün defteri-
ne yazılur, ammâ seyyi’esi kendi defterine yazılur; gaflet olınmaya.

687 Nutef, I, 215
688 Ta‘ib/Ta‘b: Yorgunluk, zahmet.
689 Dem: Sözlük anlamı: kan, kan akıtmak. Terim anlamı: Hacda çeşitli vesilelerle kesilen 

kurban. İhsâr: İhramlı kişinin hac veya umreyi tamamladan engellenmesi.
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[YEDİNCİ MAKÂLE]

[ALIM-SATIMLAR, NEVİLERİ VE HÜKÜMLERİ]

[Bey‘in Nevileri]

el-Makâletü’s-sâbi‘a. Yedinci Makâle: Bey‘ u şirâ beyânındadur. Ma‘lûm 
olsun ki fî zamâninâ nâsun ekserîsi ahvâl-i bey‘ün ve ribâ nun farkını beyâna 
ve icrâsını beyâna kâdir olmayup sahîhi fâsidden ve câ’izi bâtıldan teşhîs ide-
meyüp Hak celle ve ‘alâ Kur’ân-ı Kerîm’inde ve Kelâm-ı Kadîm’inde ــ َ  ﴿َوأَ
َــא﴾ ِّ َم ا ــ َ َ َو ــ ْ َ ْ ُ ا  buyurmağın,690 bu ‘abd-i za‘îf gayret-i İslâmiyye ve şefkat-i ا
îmâniyye ile bu bâbda dahi ehemm olanlardan ‘alâ kaderi’l-imkân ihvân-ı 
mü’minîni îkâz [:uyarmak] içün beyân olındı.

İmdi ma‘lûm olsun ki bey‘ üçdür: Birisi bey‘-i sahîhdür, ikinci bey‘-i 
fâsiddür, üçünci bey‘-i bâtıldur. Bey‘ mün‘akid olmaz; illâ bey‘de beş şey 
mevcûd ola: [Birinci]; alıcı ve virici ikisi de hâzır gerekdür. İkinci; lafz-ı 
[189b] mâzî gerekdür, ya‘nî “satdum” ve “aldum” dimek lâzımdur, “alurum” 
yâ “alayum”, “vireyüm” yâ “virürüm” dimek ile olmaya. Lâkin bu söz bir 
meclisde691 ola. Üçünci; akçe ma‘lûm ola, guruş ve altun her ne ise i‘lâm 
lâzımdur. Dördünci; metâ‘ dahi ma‘lûm ola. Beşinci; metâ‘ kıymet sâhibi 
ola, ya‘nî bahâ idüp kıymet ile alınur ola, bahâsı olmayan şeyün bey‘i dahi 
câ’iz olmaz. Ya‘nî buğday ve arpadan bir dânesi yalınız bey‘i câ’iz olmaz; zîrâ 
bahâ takdîr olmaz. 

İmdi bey‘-i sahîh ana dirler ki, mâlı mâl mukâbelesinde cânibeynden rızâ 
ile zikr olınan şürûtun ictimâ‘ıyla îcâb ve kabûl bulına. Nefs-i ‘akid ile alduğı 
metâ‘a mâlik olur, kabz bulınmazsa da. Ammâ bey‘-i fâsid692 oldur ki, ‘akd 
ile mâlik olamaz kabz itmedükçe. Ammâ bey‘-i bâtıl oldur ki, harâm olan 
eşyâdan bir nesneyi şürûtıyla bey‘ itmiş olsa hamr ve hınzır [190a] ve ölmiş 
hayvânun eti ve hürri “kuldur” deyü bey‘ itmek gibi. Bu zikr olınan eşyânun 
bey‘i bâtıldur, bu beş şurût bulınursa ve kabz dahi bulınursa bey‘i bâtıldur.

690 “Allah alışverişi helâl, faizi haram kıldı” (el-Bakara 2/275).
691 Meclis: Sözlükte oturulacak yer ve zaman demektir. Satım akdinde meclis, akdin yapıldığı 

yer ve zamanı ifade eder. Satım akdi hazırlar arasında yapılıyorsa, taraflar bir araya gelip de 
alım-satımla meşgul olmaya başlayınca akit meclisi teşekkül etmiş olur. Mecelle’nin tarifi 
şöyledir: “ Meclis-i bey‘, pazarlık için olunan ictimâdır” (Mecelle, md.181).

692 Fâsid bey‘: Bey’in in’ikadına ait şartları câmi olduğu halde bazı harici vasıfları itibariyle 
meşru olmayan bir bey’ fasittir. Mesela fiyatın belirlenmemesi, semenin gayri mütekav-
vim bir mal olması gibi. Fâsid bir bey‘, fesad sebebi giderilince sahih hale gelebilir.
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[Helâl Kazancın Önemi ve Ribâ]

İmdi bunları zikr itmeden murâdumuz, kişi bey‘i ve şirâda itdüği kesb 
helâl olup bey‘-i harâmdan ve ribâdan mü’min karındaşları âgâh [:bilgili, ha-
berdar] idüp helâle meyl itdürmekdür. Zîrâ haberde gelmişdür ki زِرٍة ُك  ْ َــ ” 
“ ــ ــאدة ا ــ   ٌ ــ ْ َ ام  ــ  ْ ــ  ins ve cinnün ‘ibâdetinden zerre mikdârı harâmı 
terk hayrlıdur. Bir kişinün karnına harâm dahil olsa, cümle a‘zâya isâbet idüp 
gözleri dahi harâma bakar ve elleri ve ayakları dahi harâm ister, men‘ine kâdir 
olmayup helâke düşer.

İmdi cümle a‘zânun hazînesi mi‘dedür, ol fâsid olıcak cümle fâsid olur; 
gâyet ile hazer bilmek ile olur. İmdi harâm ancak serika [:hırsızlık] ve zulm 
ve gasb ile alınan [190b] hukûk-ı ‘ibâdda olmaz. Bey‘ u şirânun fesâdını ve 
butlânını bilüp icrâ ve ‘amel itmek ile olur. Yohsa çok kimse vardur ki kesb-i 
helâl ile kâsibdür, lâkin bey‘in harâmını ve mekrûhını bilmez, kârını harâma 
ve mekrûha mülâkî ider. 

Eyyûb es-Sahtiyânî 693 eydür: Bir kesb ki anun içinde bir şübheli nesne 
bulındı, [böyle bir kesb] cerrâr [:dilenci] olup nâsdan su’âl itmek694 bana mu-
habbetlidür.695 Zîrâ ashâb-ı Resûlullâh berrde [:karada] ve bahrde [:denizde] 
ticâret iderlerdi. Hattâ dimişlerdür, fukahâdan fetâvâda nakl olındı: Bir kişi 
kitâbu’l-büyû‘ı bilmeyince ticâret itmesün, bâri ol ‘ilmi bilür bir müsâhib dost 

693 Ebû Bekr Eyyûb b. Ebî Temîme Keysân es-Sahtiyânî (ö.131/749). Fıkıh ve hadis âlimi, 
tâbiî.

694 Dilencilik: Suâl etmek, dilenmek demektir. İslâm’da dilencilik bir meslek, dilenmek de bir 
geçim yolu olarak kabul edilmemiştir. Kazanç elde etmeye kudreti olan bir kimsenin ken-
disi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için çalışıp kazanç elde etmesi farz, dilenmesi 
ise haramdır (Ö. N. Bilmen, a.g.e.,  s.419). Abdullah b. Mübârek, “Karada ve denizde 
ticaret için yolculuk yap, insanlara muhtaç olmakdan müstağni ol” demiştir (Ebû Tâlib 
el-Mekkî, Kūtü’l-Kulûb, Beyrut 2005, II,450). İslam âlimleri, çalışıp kazanmayı terkede-
rek bütün zamanı ibadete ayırmanın ve rızık konusunda çaba sarfetmeden ve tedbir al-
madan sadece Allah’a tevekkül etmenin dine uygun bir tavır olmadığını ifade etmişlerdir. 
(Serahsî, XXX, 247). 

ــאس 695 ــ ا ــ إ א ــ ا  ّ ــ ــ إ ء أ ــ ــ ا ــ  ــ  ب : כ ــ ــאل أ   : “Bana, içinde şüpheli bir nesne 
bulunan bir kazanç, dilenci olup halktan dilenmekten daha iyidir.” (Ebû Tâlib el-Mekkî, 
Kūtu’l-Kulûb, Beyrut 2005, II, 450; ــאس ال ا ــ ــ  ــ  ــ إ ء أ ــ ــ  ــ  ب כ ــ ــאل أ  ,Gazzâlî و
İhyâ, II, 352). Bazı âlimler kasaplık, haccâmlık, debbâğlık gibi meslekleri  takva boyutunu 
dikkate alarak bu mesleklerden kazanç elde edilmesini hoş görmemişlerdir. Buna rağmen 
âlimlerin tamamı bu mesleklerle elde edilen bir kazancın, dilencilikten elde edilen kazanç-
tan daha temiz ve daha iyi olduğunu söylemişlerdir.
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idinsün, sonra ticâret üzre olsun, dimişler  ٌ َ َ َ َא  ِّ َ : ا َ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ا  ِ ُل ا ُ َאَل َر ”
696

 “ ُ ُ أُ ُ َ ا ِכ ْ َ ُ أَْن  ْ ِ א  َ ُ َ ْ ًא ، أَ َא َن  ُ ْ َ َو
Bu hadîs-i şerîf el-Câmi‘u’s-Sagīr ’de697 ‘Abdullâh bin Mes‘ûd 698 radıyallâhu 

‘anh hazretleri rivâyet idüp [191a] Resûlullâh sallallâhu ‘aleyhi ve sellem bu-
yurdılar: “Ribâ yetmiş üç bâbdur; günâh yönünden ziyâde alçağı [en hafifi] 
anasını nikâhlanmak gibi günâh itmiş olur.”699 Sâ’iri dahi buna kıyâs olın-
ca ribânun hâli ma‘lûm olur ve hadîs-i âharda Resûlullâh sallallâhu ‘aleyhi 
ve sellem buyurdı:  ، ُ ــ َ ِכ ُ َو َــא،  ِّ ا  َ آِכ  ُ ا  َ ــ َ َ ــאَل:  َ  َ ــ َ َو  ِ ــ ْ َ َ  ُ ا ــ  َ  ِّ ــ ِ ا  ِ ــ َ ”  

700 “ ُ َ
ِ ، َوَכא ِ ْ َ ِ א َ   َو

Ya‘nî Allâhu Te‘âlâ rahmetinden ırâk itsün ribâ yiyenleri ve mâl-ı ribâya 
vekîl olanları ve kâtibini ve şâhidlerini. Ribâ hakkında olan va‘îd andan ‘âkile 
bu kadar kâfîdür. Allâhümme’hfeznâ.701

 Ve bu dahi ma‘lûm olsun ki bir kişi kendi mâlını ribâ itmek ile mâl-ı vakf ı 
ve mâl-ı eytâmı ribâ itmek berâberdür; ne mâl-ı vakfda ve ne mâl-ı eytâmda 
ribâ câ’iz ve helâl olmaz. İmâm Züfer  kavlinde dahi ribâ harâmdur.702 Akvâl-ı 
‘ulemâda ribânun cevâzına ve hilline bir kavl yokdur; meğer devr-i şer‘î  itmiş ola.703 

696 Bezzâziyye, IV, 535-536; Kettânî, II, 251-252; Hz. Ömer ticaret yapacaklara şöyle bir 
tavsiyede bulunmuştur: “Dini hükümleri bilen, alınıp satılmalarının dinen câiz olup ol-
madığına vâkıf bulunan kimselerden başkası bizim çarşı pazarımızda satıcılık yapmasın” 
(Tirmizî, “Vitr”, 21; Bilmen, VI, 18).

697 Süyûtî, el-Câmi‘u’s-Sagīr, I, 442; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmi‘i’s-Sagīr, IV, 66.
698 Abdullah b. Mes‘ûd (ö. 32/652-53), ilk müslümanlardan biri, müfessir ve fakih sahâbî, 

Kûfe kadısı.
699 Kemâleddin ed-Demîrî (ö. 808/1405), en-Necmü’l-Vehhâc Şerhu’l-Minhâc, Cidde 2004, 

IV, 58.
700 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 402.
701 Allahım! Bizi muhafaza et.
702 İmam Züfer karz olarak kullanılmak üzere para vakfını câ’iz görmüştür (İbnü’l-Hümâm, 

V, 51-52; Dâmâd, I, 669-670; İbn Âbidîn, IV, 363-364).
703 Devr-i şer’î: Osmanlı hukukunda mu‘âmele-i şer’iyye terimi ile eş anlamlı olarak kullanılan 

bir terimdir. İslâm hukukunda faizden kurtulmak amacıyla el-bey‘ü bi’l-vefâ  ve bey‘ü’-l-
‘îne’yi adıyla iki akit türü ortaya çıkmıştır. el-Bey‘ bi’l-vefâ, XI. yüzyılda Buhara çevresinde 
halk arasında uygulanmakta olan bir akit türü olarak ortaya çıkmış ve ribadan korunmak 
ve borcu güvence altına almak için halk arasında teâmül haline gelmiştir. İki taraf, semenin 
(satım bedeli) iadesi suretiyle mebiin (satılan malın) satıcıya geri verilmesini üstlenmiştir. 
Bazı Hanefî fakihleri bu akdin aslında bir rehin akdi olduğunu ve bunun câiz bir işlem 
olduğunu söylemişlerdir (Bilmen, C. 6, s. 16-127). Yine İslâm ekonomisinde bey‘u’l-‘îne 
(îne satışı) faiz anlaşması yapılmaksızın ödünç para bulmak için başvurulan bir yol olarak 
meşhur olmuştur. Bey‘u’l-‘îne (iyne) fıkıh terimi olarak birkaç anlamda kullanılmış olup en 
yaygın açıklamaya göre, bir kimsenin bir malı belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satıp 
aynı malı peşin parayla sattığı fiyattan daha ucuza geri satın almasıdır. Osmanlı dönemi 
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Kâdîhân 704 ve sâ’ir kütüb [191b] yazdığı üzre şer‘îce devre kâdir olıcak, ribâdan 
hâric olur, cevâzına kavl vardur; zîrâ ribâ olmaz, mürâbaha olur, mürâbaha 
helâl olur.705 Pes imdi her kişiye lâzımdur ki ticâret ahvâlini ve bey‘ u şirânun 
helâlini ve harâmını bilüp helâl yerden tahsîl idüp harâmdan hazer ide. ــאَل َ  706 
َــא﴾ ِّ َم ا ــ َ َ َو ــ ْ َ ْ ا  ُ ــ ا َ : ﴿َوأَ َــ א َ َ  ُ  İmdi bey‘-i helâl ile bey‘-i harâmı temyîz ا
idüp ‘ilm-i hâl ini bile.

[Bey‘ Akdinin Şartı, Rüknü ve Hükmü]

Ma‘lûm olsun ki bey‘ün şartı, rükni ve hükmi vardur. Rükni lafz-ı mâzî 
ile mün‘akid îcâb ve kabûldür, niteki zikr olındı. Ya‘nî [meclis-i vâhidde] 
“şu şeyi virdim” ve “ben de aldum” dimekdür; “vireyim yâ virürüm”, “ben 
de alurum” dirse fi’l-hâl murâd idüp bey‘i ve şirâyı kasd iderse rızâlarıyla 
câ’iz olur.

Bey‘ün in‘ikâdı [:kuruluşu] “satdum-aldum”, “ahz itdüm ve kabûl it-
düm”, “bey‘ itdüm-iştirâ itdüm” [gibi bey‘e delâlet eden lafızlarla gerçekle-
şir]. Satan kimseye bâyi‘ dirler, alıcıya müşterî dirler. Bâyi‘ün sözine îcâb 
[192a] dirler, müşterinün sözine kabûl dirler. Kankısı söylerse câ’izdür. 

fıkıh bilginleri ‘îne satışı uygulamalarından yararlanmak suretiyle faiz yasağını aşma amaçlı 
uygulamaları ifade etmek için mu‘âmele/mu‘âmele-i şer’iyye kavramını kullanılmışlardır. 
Osmanlı hukukunda mu‘âmele-i şer’iyye yerine bazen mürâbaha  terimi kullanılmıştır. Bu 
usule ayrıca, mürâbaha usulü, mürâbaha-i mer’iyye, devr-i şer‘î de denilmiş ve bu usulle 
elde edilen kazanca, ribh (kâr), nemâ, güzeşte, ribh-i mülzem, ribh-i şer‘î, ribh-i mülzem-i 
şer‘î gibi isimler de verilmiştir. İslâm hukukunda Ebû Yûsuf ’un “mu‘âmele-i şer‘iyye ile 
riba kalkar, ribih câ’iz olur” şeklindeki görüşü esas alınmıştır (Bilmen, V, 47). Mu‘âmele-i 
şer’iyye nin icrası çeşitli şekillerde olabilir. Örnek: Bir kimse başkasından 100 lira ödünç 
borç para alır, sonra ödünç para aldığı kişinin yanında bulunan sembolik değere sahip bir 
kalemi faiz ödeyecek bir miktar olan 10 lira bir bedelle ve aynı vade ile satın alır, sonra bu 
kalemi geri hibe ve iade eder. Bu işlemlerle borçlu ödünç aldığı 100 lira ile kalemin satış 
bedeli 10 lira olmak üzere toplam 110 lira borçlanmış olur. Burada karz, satım ve hibe 
akitleri sebebiyle görünüşte faiz gerçekleşmeyecektir. Bu 10 liralık fazlalık ribh olarak isim-
lendirilir. Osmanlı döneminde kurulan Emniyet Sandığı ’nda bir cep saati varmış, kredi 
alanların ödeyecekleri faizi meşrulaştırmak için her gün defalarca satılır, müesseye hibe edi-
lirmiş. O dönemde bu gibi yöntemle çalışan para vakıfları da vardı. Osmanlı Hukukunda 
para vakıfları ve mu‘âmel-i şer ‘îyye konusunda fazla bilgi için bk. Abdulkadir Atar, XVIII. 
Yüzyılda Yayımlanmış Fetva Mecmualarına Göre Osmanlı’da İktisadî Hayat, (Doktora Tezi), 
M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, s.127-128, 328-330.

704 el-Bey‘ bil’-vefâ ve bey‘ü’l- îne örnekleri için bk. Kâdîhân, II, 275-280. 
705 İslâm hukukunda malın peşin fiyatı üzerine genel olarak yıllık %10-15 gibi bir kâr (ribh) 

eklenerek yapılan satış işlemine “mürâbaha” adı verilir. Yukarıda da geçtiği üzere Osmanlı 
vakıf hukukunda ise mürâbaha terimi ribh (kâr) ve mu‘âmele-i şer’iyye karşılığında da 
kullanılmıştır.

706 Allahu Teâlâ buyurdu: “Allah alışverişi helâl, faizi haram kıldı” (el-Bakara 2/275).
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Meselâ; “ben şunı senden şu mikdâr akçeye aldum”, bâyi‘ dahi “virdüm” 
yâ “râzî oldum” yâ “kabûl itdüm” dise, ol meclisde câ’izdür. Ve dahi bey‘, 
îcâbsız ve kabûlsüz câ’iz olur, hasîs olan nesnede ve nefîs olanda, ya‘nî 
bahâsı az olanda ve bahâsı ağır olanda; ana te‘âtî dirler. Meselâ bir para-
lık etmeği akçesini virüp ol dahi etmeği sana virmek yâ bir vakıyye707 eti 
sana virüp sen dahi akçesini virmek rızâsıyla virmek câ’izdür. Alup akçesini 
virmek, ol dahi akçesini kabûl itmek îcâb ve kabûl makâmında olup bey‘ 
câ’iz ve helâl olur. 

Ve dahi bey‘ün şartı; iki cânibden ‘âkid, ‘âkil ve mümeyyiz olmak lâzım-
dur, mecnûn ve sabî olmaya. İkinci şartı; lafz-ı mâzî ola, “aldum-virdüm, 
satdum-aldum” dimek gibi. Yâhûd te‘âtî ola, zikr olınan gibi. Üçünci şartı, 
[alım-satım] vakti bir mahal [:mal, mebi‘]708 [192b] ola ki teslîmi mümkin 
mahal ola.709 Dördünci şartı; rızâ bulına.710

Böyle bey‘ün hükmi, iki cânib olduğına ve virdüğine mâlik olmakdur, 
ya‘nî alduğı şeye tasarrufa kâdir olmakdur; zîrâ şer‘de bey‘, tasarrufa kudretden 
ibâretdür. Bey‘ün mün‘akid olmasınun elfâzı ‘Arabî olsun Fârisî olsun ve gayrı 

707 Vakıyye: Okka, okıyye, ukıyye, vukıyye ve kıyye şeklinde de isimlendirilen vakıyye bir 
ağırlık ölçüsü olup 400 dirhemdir (400x 2.975=.1.190 kg.). Yeni okka 1.282 kg’dır.

708 Mecelle’de malı şöyle tanımlanmıştır: “Tab‘-ı insanî mâil olup da vakt-i hâcet için iddihâr 
olunabilen şeydir” (md. 126). Bu tanımına göre mal, insanın tabiatı icabı kendisine bir 
ihtiyaç ve istek duyduğu ve lüzumu olduğunda kullanılmak üzere doğrudan saklanıp ko-
runması mümkün olan şeydir.

709 İslâm hukukunda akd’in konusu için “mahal” veya “ma‘kûdu aleyh” tabirleri kullanılır 
ve satım akdinin mahalline de mebi‘ (satılan mal) denir. “Mahallü’l-bey‘ mebî’den ibaret-
dir” (Mecelle, md.150). Mebi‘de aranan başlıca şartlar şunlardır: 1. Mal mevcût olmalı. 
Mevcût olmayan yani mâdumun satışı câiz değildir. Mesela hayvanın karnındaki yavruyu 
satmak gibi. Kezâ, bir ağacın hiç belirlenmemiş meyvelerini satmak bâtıldır. Sadece selem 
ve istisnâ akdinde yok’un satışı câizdir. Kâmilen belirmiş meyveyi yenilmeye elverişli olsun 
olması ağacı üzerinde satmak sahihtir. Gül, enginar, incir, kabak, kavun, karpuz, patlıcan, 
salatalık gibi kısım kısım olgunlaşan sebze ve meyvelerin toptan satılması zarurete binaen 
câiz görülmüştür. O halde henüz mevcut olmayanı satmak “ma‘dûmun satışı” demektir. 
Ma‘dûmun satısı ise kural olarak câiz değildir. 2. Mal mâlum olmalı, meçhul olmamalı. 
3. Malın teslimi mümkün ve kudret dahilinde olmalı. Mesela dağlarda gezen bir hayva-
nı satmak teslimi mümkün olmadığı için sahih değildir. Kezâ denizde batan bir gemiyi 
satmak, teslimi mümkün olmadığı için sahih değildir. Bir evin direğini satmak da böyle-
dir. 4. Mebî’ mütekavvim mal olmalı. İslâm hukukuna göre mallar, mütekavvim ve gayri 
mütekavvim olarak iki kısma ayrılır. Mütekavvim mallar satışa konu olabilir. Lâşe (ölü 
hayvanın eti), Mecusî’nin kestiği hayvan eti, domuz, kan, şarap gibi gayri mütekavvim 
olmayan mallar satışa konu olamaz. Denizdeki balıklar, havadaki kuşları kimse satamaz. 
Ancak bunlar meşru surette avlandıktan sonra satılabilir (bk. Mecelle, md. 197-204).

710 Bk. İhtiyâr, II, 3; Dâmâd, II, 3.
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lisân olsun câ’izdür. “Bi‘tü” ya‘nî “satdum” yâ “ebî‘üke” [ya‘nî] “sana satarum”, 
“iştereytü” ya‘nî “aldum”, “ev kabiltü” ya‘nî “kabûl itdüm”, “ev radîtü” [ya‘nî] 
“rızâ virdüm” lafzıyla. Bu zikr olınan lafzlarun ma‘nâsını edâ ider, bey‘ mün‘a-
kid olur; evvel müşterî, sonra bâyi‘ söylemekde fark yokdur ve dahi bey‘ sahîh 
olur. Alduğı gibi fî’l-hâl akçe viricek yâhûd vakt-i teslîmden ecel ma‘lûm olın-
ca hilâf-ı cins olıcak, viresiye; vakti ecel ma‘lûm olmasa, ya‘nî vireceği kankı 
günde ve ayda bilinmese, bey‘ fâsid olur, câ’iz olmaz, dimişler. 

[Bey‘de Fâsid Şartlar]

İmdi bey‘i fâsid iden yedi [193a] şeyün birisi bulındukda bey‘ fâsid olur. 

Birisi cehâleti’s-semen; ya‘nî virilecek şey akçe midür, altun mıdur, guruş 
mıdur bilinmeye, zîrâ bilinmek şartdur.

İkinci cehâletü’l-ecel; ya‘nî semeni virecek vakit bilinmek lâzımdur. Vakt-i 
nîrûza [:nevruz] dek, savm-ı Nasârâ’ya ve fıtr-ı Yehûd’a dek vakit ile almak-sat-
mak sahîh olmaz; zîrâ vakti ma‘lûm değildür.

Üçünci cehâletü’l-mebî‘; ya‘nî alınacak metâ‘ ma‘lûm gerekdür, mechûl 
olan şeyün ya‘nî bilinmeyen metâ‘un bey‘i câ’iz olmaz. 

Dördünci; üç günden ziyâde muhayyer şart itmek.711 

Beşinci; bâyi‘ içün menfa‘at olmak, her nice menfa‘at olursa olsun. Meselâ; 
“ben bunı sana şu kadar akçeye bey‘ itdüm, şimdengerü [:şimdiden sonra, bu 
andan itibaren] benden almak şartıyla yâhûd karz akçe virmek yâhûd bir şey 
hibe itmek şartıyla yâhûd yâ [hayvânın] başını ve işkenbesini virmek şartıy-
la yâhûd postını virmek şartıyla yâ bir hizmetüm oldukda [193b] mu‘âvenet 
[:yardım] itmek şartıyla” ve sâ’ir bunun gibi menfa‘at itmek şartıyla bey‘ câ’iz 
değildür. 

Altıncı; bu zikr olınan menfa‘at dahi müşterîde olmak câ’iz değildür. Me-
selâ; ben bunı aldum, sen bunı evime götürmek şartıyla yâhûd sen de benden 
pazarlık itmek veyâ yardım itmek veyâ benden at yâ eşek [kiralamak] yâ ev yâ 
dükkânumda îcâre ile oturmak şartıyla” iştirâ, bey‘i fâsid ider.

Yedinci; alduğı şeyde “intifâ‘ şartıyla ben bu câriyeyi sana virürem, âzâd it-
mek şartıyla yâ müdebber itmek yâ ümm-i veled idüp tutmak şartıyla yâ şu atı 

711 Ebû Hanîfe’ye göre, hıyâr-ı şart üç gündür, bundan fazla olamaz. İmam Muhammed ve 
Ebû Yusuf ’â göre ise bâyi‘ ve müşterî satış mukavelesinde kaç gün kararlaştırırlarsa, mu-
hayyerlik müddeti o kadardır.
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binmek içün yâ şu yeri vakf itmek içün yâ şu çuka712 ve kumaşı kendin geyüp 
âhâra virmeyesün” ve sâ’ir bunun emsâli şart  bâyi‘de ve müşterîde olmak bey‘i 
fâsid ider, yâhûd “ben şunı bey‘ iderim gâh u bî-gâh” [:vakitli ve vakitsiz], 
“ben de isti‘mâl itmek şartıyla almak ve satmak”; bu cümlesi bey‘i fâsid ider, 
ribâ olur, [194a] dimişler.713 

Mes’ele: Ma‘lûm olsun ki misli714 misle tefâdul [:fazlalık, fazla miktar] 
harâmdur, ya‘nî bilâ-‘ivaz [:karşılıksız] alınan ziyâde harâmdur. Yeden bi-ye-
din [:peşin]715 altun ve gümüş ve bal ve yağ ve bunlarun emsâli mîzâna giren 
şeyler her ne olursa virdüğinden fazla almak ve virmek ribâdur, harâm olur.716 
Ammâ hilâf-ı cins olıcak, nakd ile yeden bi-yedin tefâdul olsun olmasun, 
helâldür. Ve nesî’esi ya‘nî viresi ile tefâdul olsun olmasun, her hâlde helâldür; 
mâdem ki mekîlâtdan ve mevzûnâtdan olmadıkça.

[Satılık Malların Miktarlarını Belirleme Ölçüleri ve Ribâ]

el-Mekâdir hamsetün, ya‘nî ‘inde’l-fukahâ cemî‘ eşyânun mikdârları bilin-
mek beş şey iledür.

[1. Mekîlât]

Birisi mekîlât, ya‘ni kile ve ölçekdür. 

712 Çuka/çuha: 1. Yünden dokunmuş sıkı ve kalın havlu kumaş. 2. Bu kumaştan dokunmuş 
elbise. 3. Pazar ferâcesi/elbisesi

713 Bey’ akdinin gereklerinden olmayan, bu akdi de teyit etmeyen ve örf haline de gelmemiş, 
fakat taraflara menfaat sağlayan şartlar “Menfaat sağlayan her ödünç faizdir” mealindeki 
hadis kapsamında kabul edilmiş ve bu menfaatler faiz olarak değerlendirilmiştir.

714 Mislî ve Kıyemî Mal Tanımları: Mislî mal: Çarşı pazarda bulunan ve birimleri arasında 
önemli fıyat farkı bulunmayan maldır. Mesela kile ile ölçülen, terazi ile ölçülen mallar 
böyledir. Altın, gümüş, arpa, buğday, tuz, hurma, üzüm gibi. Matbaada basılmış kitap 
nüshaları, mislî maldır. Günümüzde standartlara uygun olarak üretilen veya sayı ile sa-
tılan, defter, kalem, kitap, âlet, eşya ve makineler mislî mallar arasında sayılır. Kıyemî 
mal ise çarşı pazarda mislî bulunmayan, bulunsa bile fiyatça önemli fark bulunan maldır. 
Arazi, ev, el yapımı mobilya, hayvan, el yazımı kitap, el dokuması halı, altın ve gümüşten 
yapılmış kaplar gibi.

715 ٍ
َ ِ ا  ً َ  : Yeden bi-yedin: Peşin.

716 Riba ile ilgili hadisin meali şöyledir: “Altın ile altın, gümüş ile gümüş, buğday ile buğday, 
arpa ile arpa, hurma ile hurma ve tuz ile tuz misli misline, birbirine müsavi ve peşin 
olarak satılır. Bu sınıflar değişti mi peşin olmak şartı ile nasıl isterseniz satın” ( Müslim, 
“Müsâkât”, 81; Tirmizî, “Büyû’”, 23).



YEDİNCİ MAKÂLE: ALIM-SATIMLAR - İlmihâl246

[2. Mevzûnât]

İkinci mîzândur, ya‘nî terâzû ile vezndür, şer‘de bunlara mi‘yâr-ı şer‘î dir-
ler.717 İmdi her kimesne ki ticâret ider; lâzımdur ki bile kankı şey mevzûn ve 
kankı şey mekîldür. Ol şeyde bey‘ u şirâ olıcak, mevzûnâtı vezn ile, [194b] 
mekîlâtı ölçi ile alup vire, hilâfını itmeye. İmdi buğday ve arpa ve hurmâ ve 
tuz; bunlar keylîdür, ölçi ile alınur ve virilür. Ve altun ve gümüş veznîdür; 
bunlar tartı ile alınur virilür.718 Bunlardan mâ‘adâ şeyler ‘örfe mebnîdür. Haz-
ret-i Resûl-i Ekrem ‘aleyhi’s-selâm zamânında ol şey ki veznîdür yâ keylîdür; 
o şeyler ebedî veznî ve keylîdür. Ol şey ki zamân-ı şerîflerinde keylî ve veznî 
olduğı ma‘lûm olmadı, ol şey ‘örf-i zamâna mebnîdür; her diyârda nice karâr 
bulmuş ise ana i‘tibâr olunur.719 

İmdi bundan ma‘lûm oldı ki hayvânda ve mezrû‘âtda ve ma‘dûdâtda ribâ 
olmaz;720 zîrâ bunlarda mi‘yâr-ı şer‘î bulunmadığı ecilden. İmdi koyunı koyu-
na ve sığırı sığıra, misli misle yeden bi-yedin almak ve virmek ve [bir hayvanı 
mesela şu kadar para veya buğday veya kumaş karşılığında peşin veya] veresiye 
dahi câ’izdür;721 zîrâ keylî ve veznî değildür. 

717 Mi‘yâr: Bir şeyin kıymetini, saflık derecesini anlamak için kullanılan âlet. Bk. Bilmen, IV, 
120.

718 Bir hadiste, aralarında faiz cereyan eden altı maddeden altın ile gümüşün alım-satım-
larının tartı (vezn) ile; arpa, buğday, tuz ve hurmanın ise ölçek (keyl) ile olduğu ifade 
edilmiştir.(Nesâî, “Büyû‘”, 44).

719 Ebû Hanife ile İmam Muhammed’e göre herhangi bir şeyin keylî veya veznî sayılmasında 
ölçü nassdır, nassın olmadığı yerde ise halkın örfüdür. Ebû Yûsuf ’a göre ise herhangi bir 
şeyin keylî veya veznî sayılmasında ölçü halkın örfüdür. Sonraki dönem fıkıh bilginleri, 
Ebû Yûsuf ’un bu konudaki içtihadını diğer imamlarının görüşüne tercih ederek buğday, 
arpa, hurma ve tuzun tartı ile satılmasının, altın ile gümüşün tartı ile alınıp satılmasının 
yanı sıra, aded ile de satılmasının câiz olduğuna fetva vermişlerdir. (Mevsılî, İhtiyâr, II, 32; 
İbnü’l-Hümâm, V, 282-283; Molla Husrev, II, 187-188; Dâmâd, II, 80; Bilmen,VI, 106).

720 Hanefîler’de mezrû‘âtda ve ma‘dûdâtda ribe’l-fadl olmaz (Bilmen,VI, 106). Hayvan karşı-
lığında peşin veya veresiye alım-satım da yapılabilir.

721 Hayvan ticareti ile ilgili hadislerin bir kısmı hayvanın hayvanla vadeli satışına izin verirken 
(el-Muvatta’ “Büyû’”, 63-66; Buhârî, “Büyû’”, 108) diğer bir kısmı bunu yasaklamıştır 
(İbn Mâce, “Ticârât”, 56; Ebû Dâvûd, “Büyû’”, 15). Hanefîler bu vadeli satışları câ’iz 
görmemiştir. İmam Şafiî ise şöyle bir yorum yapmıştır: “Veresiye satışı yasaklayan hadisler, 
alınan hayvanla satılan hayvanın ikisinin de veresiye olması hakkındadır. Birisi peşin, di-
ğeri veresiye olursa veresiye olan hayvan sayısı fazla da olsa bir sakınca yoktur.” (İsmail Öz-
soy, “Faiz”, DİA, C. 12, s.110-126; bk. İbnü’l-Hümâm, V, 290, 327-329; İbn Nüceym, 
VI, 139). “Hayvanın hayvan karşılığında satışıyla ilgili bu tartışmaların ev, arsa, antika 
eşya gibi piyasada eş değeri bulunmayan kıyemî malların birbirleriyle vadeli mübâdelesini 
yakından ilgilendirdiği ileri sürülebilirse de garârlı alışverişler, hayvanların henüz doğma-
dan satımı, hayvanın etle mübâdelesi gibi konularda hadislerde görülen yasak ve kayıtlar 
dikkatle incelendiğinde hayvanın hayvanla vadeli olarak değişiminin faiz şüphesinden çok 
garar ve bilinmezlik sebebiyle yasaklandığı söylenebilir” (İsmail Özsoy, a.g.m., s. 121).
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[Fazlalık Ribası ve Veresiye Ribası]

Mevzûnât ve mekîlâtdan birini misli misle virüp ol mikdârı aldukdan 
sonra [195a] fazla almak ve virmek ribâdur,722 ol fazla harâm olur. Ya‘nî bir 
dirhem altunı iki dirhem altuna ve bir dirhem gümüşi iki dirhem gümüşe ve 
bir vakıyye balı iki vakıyye bala ve bir vakıyye yağı iki vakıyye yağa ve bir kile 
buğdayı iki kile buğdaya ve bir kile arpayı iki kile arpaya ve bir kile pirinci iki 
kile pirince ve bir kile mercimeği iki kile mercimeğe; bu sûretler misli misle 
tefâdul nakid [:peşin] sûretleridür. Küllîsi câ’iz değildür, harâmdur, ribâdur. 

َא﴾  ِّ َم ا َ َ َو ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ا َ : ﴿َوأَ ِ ــ ِ َ ْ آِن ا ْ ــ ُ ْ ــ ا ِ ــ  َ א َ َ  ُ ــאَل ا َ ــא   Bu âyet-i şerîfede723 כ
olan ribâ bu zikr olınan sûretlerdür. İmdi kezâlik bunlarun nesî’eleri ya‘nî ve-
resiyeleri dahi harâmdur, ribâdur; fazla dahi olmazsa. Ya‘nî bugün bir dirhem 
gümüşi yarın bir dirhem gümüşe, bugün bir dirhem altunı yarın bir dirhem 
altuna ve bugün bir vakıyye balı yarın bir vakıyye bala ve bugün bir vakıyye 
[195b] yağı yarın bir vakıyye yağa ve bugün bir kile buğdayı yarın bir kile 
buğdaya ve bugün bir kile arpayı yarın bir kile arpaya ve bugün bir kile pirinci 
yarın bir kile pirince ve bugün bir kile mercimeği yarın bir kile mercimeğe; 
bu sûretler fazlasız, misli misle viresi sûretlerdür. Kezâlik küllîsi harâmdur, 
ribâdur. Bu iki sûretler zikr olındı tafsîlen. 

İmdi her ne kadar vezne girür eşyâ var ise mevzûnâta ve her ne kadar kileye 
girür eşyâ var ise mekîlâta kıyâs olına. Ve her ne kadar altun ve gümüş âletleri 
ve üstlerinde altun ve gümüş olan şeyler ya‘nî altun bilezik ve gümüş tebsi ve 
altun bıçak ve gümüş balta ve kılıç ve sırmalı724 münakkaş eşyâ ya‘nî makra-
ma ve yasdık ve sarık ve bu zikr olınanların emsâli ve gayrı her ne ise alınup 
ve satılmak lâzım geldükde viresiye alup satmak harâmdur ve ribâdur; gâyet 
hazer olınmak lâzımdur. Âhiret ‘azâbı şedîddür, âhirete îmânı olup ve tahkî-
kan tasdîkî [196a] olan, bu zikr olınan harâm ve ribâdan ziyâde ictinâb ider. 

722 Riba, lügatta artmak, nemalanmak, fazlalık demektir. Fıkıh dilinde ise ribâ, “iki malın bir-
biriyle değişiminde bir taraftan ivâza mukabil olmaksızın alınan fazlalığı” ifade eder. Ribâ 
(faiz), ribe’n-nesîe ve ribe’l-fadl olmak üzere iki nevidir. Peşin alışverişlerde karşılıksız olarak 
alınan fazla miktara “fazlalık faizi” (ribe’l-fadl), vadeli alışverişlerde ortaya çıkan faize de 
“veresiye faizi” (ribe’n-nesîe) denir. Fazlalık faizi, aynı cinsten iki malın veya paranın peşin 
mübadelesinde bedellerden birinde bir fazlalığın bulunması halinde gerçekleşir. Veresiye 
faizi, ister aynı ister farklı cinsten olsun, faize konu teşkil eden iki malın mübadelesinde 
bedellerden birinin veya her ikisinin vadeli olması halinde gerçekleşir. Karşılıklı bedeller 
eşit tutulmuş olsa bile vade halinde veresiye faizi doğar (İsmail Özsoy, a.g.m., s. 113).

723 Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Azîm’de buyurdu: “Allah alışverişi helâl, faizi haram kıldı” (el-Bakara 
2/275).

724 Sırma: Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. Münakkaş: Nakışlı.
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Lâkin ribâdan halâs olmanun tarîkı şu sûretdür ki; bir kimse altun ve gümüş 
olan âletleri nakd ile alup satmak lâzımdur, ya‘nî altun bilezik ve gümüş sini 
ve tebsi ve gümüş gülâbdân [:gülsuyu kabı] ve buhûrdân725 ve emsâli alınup 
satıldıkda yeden bi-yedin nakid akçelerini alup virmek lâzımdur. Aslâ bir ve-
chile te’hîre şer‘an mesâg ve cevâz yokdur ve üzerlerinde altun ve gümüş olan 
âletleri üzerlerinde olan altun ve gümüş mikdârı akçelerini virür, nakid ya‘nî 
ol âletlerün üzerinde olan altun ve gümüş mikdârı nakden [:peşin] akçesini 
virür. Meselâ; bir kimse altun veyâ gümüşli bir bıçak veyâ bir kılıç veyâ bir 
balta ve topuz726 ve bunlarun emsâli bir şey aldukda ve satdukda lâzımdur ki 
üzerlerinde olan altun ve gümüş mikdârı akçesini vire, hattâ ribâdan halâs 
olup kurtula. Ana ‘ilâc budur ki; bıçağun ve kılıcun [196b] ve topuzun de-
mürleri mikdârı viresi olsa câ’izdür. Her ne zamân virmeğe vakit kavl olunursa 
altun ve gümüşün bahâları nakd olur, demürleri viresi olur. Ammâ hilâf-ı cins, 
meselâ gümüşi altuna, buğdayı arpaya, yağı bala satsa tefâduli helâldür, ribâ 
olmaz. Meselâ bir vakıyye yağı iki vakıyye bala satsa eğer nakden [:peşin] ise 
helâldür. Ve ammâ bunları ve emsâlini viresiye virmek şer‘-i mutahharada câ’iz 
değildür, ribâdur, harâm olur.

[3. Mezrû‘ât]

Ve zikr olınan beş mekâdîrden üçüncisi mezrû‘âtdur. Ya‘nî arşın727 ile 
bey‘ u şirâ olınan şeylerdür. İmdi misli misle tefâdul ile almak ve virmek ye-
den bi-yedin [:peşin] ‘ale’l-fevr [:derhal] ol meclisde olursa helâldür. Bezler ve 
‘abâ’lar728 ve çukalar ve kumaşlar ve bunlarun emsâli gibi, ya‘nî bir arşın eyüce 
bezi virüp iki arşın fenâcasın almak veyâ bir arşın eyüce ‘abâ’ virüp iki arşın 
fenâcasın almak veyâ [197a] bir arşın eyüce çuka virüp iki arşın fenâcasın al-
mak veyâ bir arşın eyüce kumaş virüp iki arşın fenâcasın almak; bu zikr olınan 
misâller ve bunlara müşâbih her ne var ise mezrû‘âtdan bu zikr olınan üslûb 
üzre ya‘nî artıklık ve eksiklik ve yenilik ve eskilik şer‘-i şerîfde fark-ı mâbey-
n[=aradaki fark] tasavvur olınmaz [:düşünülmez]; ziyâde ve noksân tarafından 
helâldür. Ve ammâ bu mezrû‘âtun nis’âları ya‘nî viresileri misli misle virmek 
haramdur; tefâdul olsun, gerek olmasun. 

725 Buhûrdân: İçinde tütsü/buhur/günlük yakılan kap.
726 Topuz: 1. Baş tarafı yuvarlak, saplı bir nevi eski harp âleti. 2.Toparlak (kapı topuzu gibi).
727 Arşın: Osmanlılar’da kumaş ölçülen arşın 68 santimetreye eşit olan bir uzunluk ölçüsü. 

(Mehmet Erkal, “Arşın”, DİA, C.3, s.412.
728 ‘Abâ’:1.Yünden mamul kalın kumaş. 2. Bu kumaştan mamul hırka, roba, terlik, kepenek.
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[4. Ma‘dûdât]

Ve dahi mekâdîrün dördüncisi ma‘dûdâtdur; ya‘nî sayı ile alınup virilen 
şeylerdür; ceviz ve yumurta ve bunun emsâli gibi. İmdi ma‘dûdâtda misli misle 
tefâdul mezrû‘âtda olduğı gibi ‘ale’l-fevr [:derhal] yeden bi-yedin [:peşin] meclis 
mütegayyir olmaksızın helâldür, câ’izdür. Ya‘nî yüz büyük cevizi iki yüz küçük 
cevize ve yüz büyük yumurtayı iki yüz küçük yumurtaya yâhûd ‘akisleri iki yüz 
küçük cevizi yüz büyük cevize ve iki yüz [197b] küçük yumurtayı yüz büyük 
yumurtaya almak ve virmek; bu zikr olınan misâller ve bunun müşâbihi olanlar 
he ne ise ma‘dûdâtdan bu üslûb üzre ya‘nî artıklık ve eksiklik ve yenilik ve eskilik 
şer‘-i şerîfde tasavvur olınmaz. Tarafeynden ziyâde ve noksân olursa dahi câ’izdür, 
helâldür, ribâ olmaz. Ammâ ma‘dûdâtun dahi viresi sûretleri misli misle virmek 
ve almak haramdur; tefâdul olsun, gerek olmasun, niteki mezrû‘ât dahi böyledür. 

[5. Götürü Usulü İle Alım-Satım]

Ve dahi mekâdirün beşincisi kıyâsdur, ya‘nî kıyâs [:takdir, tahmin] ile alın-
mak ve satılmakda lisân-ı Türkî’de ana “Peygamber Pazarı” dirler.729 Ve kü-
tüb-i fukahâda bey‘ü’l-mücâzefe ve’l-cüzâf730 ve subret-i ta‘âm dirler. Ya‘nî bir 
yığın şeyi “şu mikdâr akçeye” deyü satmak ve almak, ol yığılan şey mevzûnâtun 
ba‘zından olur;731 bal ve yağ ve bunlarun emsâli gibi. Altun ve gümüş ve dahi 
elbette [198a] veznden olmak lâzımdur. Ve dahi ol şey mekîlâtun küllîsinden 
olur, buğday ve arpa ve emsâli gibi. Ve dahi ol şey mezrû‘âtun ba‘zısından olur; 
ba‘zı mahalde bez ve boğası [:astarlık bez] topuyla bey‘ olınması gibi. Ve ol 
şeyi mikyâs ba‘zı mahalde ma‘dûdâtda vâki‘ olur, “yığın ile ceviz ve yumurta 
şu kadar akçeye deyü” bey‘ olunur. Mikyâs sûretlerinde ribâ bulınup hurmet 
sâbit olur mı? Eğer bâlâda [:yukarıda] zikr olınan ribâ sûretlerine mümâsil sûret 
bulınursa ribâ olup hurmet sâbit olur, illâ meselâ misli misle tefâdul sûreti gibi 
ve nesî’e sûreti gibi; bu sûretler bulınursa ribâ olup hurmet sâbit olur. Ya‘nî 
vezni ma‘lûm olmayan bir mikdâr balı yine iki mikdâr bala fazla ile almak ve 
satmak. Ve yağda ve emsâlinde dahi böyledür. Ve mekîlâtdan buğday ve arpa 
ve emsâli bir yığın buğday iki yığın buğdaya tefâdul almak ve satmak cinsine. 
Ve arpa ve emsâli de böyledür. Mezrû‘âtdan [198b] bir top bezi yine bir top 

729 “Peygamber Pazarı” tabiri “göz kararı, tahmin ile alım-satım yapma” demektir. Bu tabir 
günümüzde Sakarya/Taraklı gibi bazı bölgelerde hâlâ kullanılmaktadır.

730 Cüzâf: Götürü usulü ile alım-satım. Bir şeyi tartmadan, saymadan veya ölçmeden tahmin 
ile satmak yahut satın almak demektir. Bu anlamda mücâzefe de kullanılır. bk. Bilmen, 
VI, 8, 32-36; Mecelle, md.220; Muhsin Koçak, “Cüzâf”, DİA, C.8, s.148-149.

731 Bilmen,VI, 32.
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beze cinsine zirâ‘ları [:arşın]732 ziyâde olsun ve noksân olsun ve ma‘dûdâtdan 
yüz ‘aded yumurta yine yüz ‘aded yumurtaya olsun ve ziyâde olsun ve ceviz ve 
emsâli ve bu dört sûretün mevzûnât ile mekîlât sûretlerinde yeden bi-yedin 
misli misle virüp fazla almak ribâ ve harâm ve viresileri dahi bilâ tefâdul ribâ ve 
harâm olur. Ammâ iki mu’ahhar sûretler ki biri mezrû‘ât ve biri ma‘dûdâtdur; 
bunlarda yeden bi-yedin misli misle tefâdul câ’iz ve helâldür, harâm değildür. 
Ammâ viresileri isterse fazla olsun, gerek olmasun, misli misle viresileri ribâdur. 
‘Akla münâsib olan mezrû‘ât ile ma‘dûdât yeden bi-yedin misli misle tefâdul 
harâm olmak görinür idi; “ل ــ אت ا ــ א ــ  ل   ــ ــ ا ــ  ــא  כــ د ”  [:Lakin 
dinimiz akılların muvafakatları/uygun gördükleri üzerine değil nakiller üzerine 
kurulmuştur]. Mezheb-i Hanefî’de şer‘-i şerîfe mutabık [199a] olmayan mahal-
de ‘aklın medhali yokdur; ‘aklın makbûl olması şer‘-i mutahharaya mutâbık ve 
muvâfık olan mahaldedür. Fî zamâninâ nâs arasında bir fitne-i cesîme ve belâ-i 
‘azîme vardur. Ve’n-nâsü ‘anhâ ğâfilûn.

[Sarf: Para Bozma, Sarraflık]

 Guruş733 bozanlar hakkında fukahâ-i dîn rahimehumullâhu te‘âlâ ecma‘în 
ana “bey‘ bi’s-sarf” ta‘bîr iderler. Guruş bozan kimesne ufak akçe734 veyâhûd 
pâre veyâ gayrı nesne alduklarında üç emrün biri bulınursa iki tarafa şer‘-i şerîf 
mutâbık olup helâl olur ve illâ kankı tarafa ziyâde geçerse ol fazla ribâ olur, iki-
si dahi mel‘ûn ve fâsık olurlar, ziyâde ribâ ve harâm olur ve eksik gelen tarafına 
dahi fıska rızâ virmiş olur. Zîrâ Tatarhâniyye mes’elelerindendür, niteki [şöyle] 
dimişdür: 735“ ٌ ــ َ

ِ ْ َ ــ  א ــאُء  َ ِّ ٌ و ا ــ ْ ِ  ِ ــ ْ ِ ْ ــ ا ِ ــאُء  َ ِّ ”ا
İmdi ol üç vecihden su’âl olunursa biri budur ki; [199b] guruş bozan ki-

mesne guruşu ufak akçe aldığı kimesneye hibe ide, ol kimesne dahi virdüği 
akçeyi guruş sâhibine hibe ide. Zâtü’ş-şey’ min-haysü’l-mecmû‘736 iki tarafdan 
hibelenmiş olup mes’eleye ‘âlim olurlar, iki tarafa dahi helâl olup ribâdan halâs 
olup şer‘an bey‘ bi’s-sarf bulınmayup hibe olur. 

732 Zirâ‘: Sözlükte el, kol, bilek anlamındadır ki dirsek ucundan orta parmağın ucuna kadar olan 
kısımdır. Terim olarak bu miktara eşit olan bir uzunluk ölçüsü demektir. Buna Türkçede 
arşın denir (Bilmen, IV, 128). Parmak uçlarından omuza kadar olana uzunluğa da arşın denir 
(Şemseddin Sami, Kâmûs-i Türkî, s. 26, 648). Arşın: Kumaş ölçülen arşın 68 santimetre.

733 Guruş/Kuruş: Bir Osmanlı para birimi. Pâre: Kuruşun kırkta biri. Bir dönem 1 pâre= üç 
akçe idi.

734 Osmanlı Devleti’nde gümüşten kesilen ilk sikkeye “akçe” adı verildi.
735 “Fıska rızâ fısıkdır, ma‘siyete/günaha rızâ ma‘siyetdir” (bk. Tatarhâniyye, Beyrut 2004, V, 

312-313).
736 Zâtü’ş-şey’: Bir şeyin kendisi. Min-haysü’l-mecmû‘: Bütünü îtibâriyle, toptan, hepsi.
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İkinci vecih budur ki; guruş bozan kimesne ile bile bir mikdâr hilâf-ı cins 
şey virür, sonra akçe viren kimesne dahi ol hilâf-ı cins olan şeyi akçe ile ma‘an 
guruş sâhibine virür; bu vecih üzre hibe ider. Anda bey‘ bi’s-sarf bulınur, iki 
tarafa da helâl olur. Meselâ, guruşı viren kimesne bir etmek737 ile guruşı yâhûd 
guruşı bir makramaya koyup virür, sonra yine akçe viren akçeyi ol etmek ile 
yâhûd ol makrama ile ma‘an guruş sâhibine virür. Hilâf-ı cins olınmağ-ıla 
ribâdan halâs olup kurtulur. 

Üçünci vecih [200a] budur ki; guruş sâhibi, etmek [:ekmek] yâ et almak 
ve bal ve yağ almak ve sâ’ir levâzım738 görmek murâd itdükde ol mezkûr şey-
leri iştirâ idüp aldukdan sonra guruşı ol alduğı metâ‘un sâhibine virür alduğı 
eşyâ içün ve kusûr akçeyi metâ‘ sâhibinden alur. Ba‘zen iştirâ ve ba‘zen bey‘un 
bi’s-sarf olup müsâvî gümüş gümüşe ve ziyâdesini metâ‘un kıymetine takâs 
idüp iki tarafa helâl olur, ribâdan kurtulur. Bu üç vechün gayrı, bozılan guruş 
ribâdan kurtulmaz; elbette bu vecihlere ‘amel bulınmaya, anda ribâ bulınup 
harâm olmak mukarrerdür. Bu zikr olınan sûretler küllîsi fehme âsân [:anla-
maya kolay] olmak içün temsîldür, yoksa hemân bunlara mahsûs değildür.739

ــאَء  َ ــא  َ ِ ــאُدُه  َ ِ ْ ُ ا ــ ِ ا َ ُ  ْ ــ َ ِ ــ  َ ُ ـُـ  ــ  َ ُ َع  ْ ــ ُ ا ــ ِ א َ ُ ي  ِ ــ ِ ا ــ َ َ  ْ ــ ِ ــ  َ א َ َ  ِ ــאَ ِ ُذ  ــ ُ  أَ
 ُ ــ ِ َא ُ ي  ِ ــ ِ ا ــ ْ ِ ْ א ِ  ً ــ َ َ  َ ــ ِ َ َ و  ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ُ ــ ا َ  ٌ ــ َ ُ  ِ ــ ْ َ َ َ ْ ــ ا ِ َ ِ و  ــ ْ َ َ ُل ا ــ ُ ِ َر ــ ِ

َ ــ ِ َ ْ ِ أَ ــ ِ א َ ْ ِ َوأَ ــ ِ ــ آ َ َ ي َو ِ ــ َ َ ْ ُ ْ َع ا ْ ــ ا

[Mekrûh Alım-Satım]

 [200b] Bey‘-i mekrûh: Cum‘a gün ezân-ı evvelde ve sâ’ir günler ‘inde’l-ezân. 
Ve dahi bir şey satılurken almak murâdı değil iken bahâsını artırmak. Ve dahi 
bir şey dellâl elinde mezâdde740 olınup bahâsı karâr bulup sâhibi ol rızâ vi-
rüp ol bahâya artıran kimesne virmiş iken âhar kimse arturup almak. Ve dahi 
tâ’ife-i celeb741 metâ‘larını [:ticaret mallarını] kasabaya götürüp ehl-i kasaba 
alurken celebün yolına çıkup kendileri alup kasabaya götürüp satmak. Ammâ 
ehl-i kasaba almayup anlara zararları olmazsa alsunlar câ’izdür bilâ-kerâhetin. 

737 Etmek: ekmek.
738 Levâzim (t. lâzime): Yaşamak ve geçinmek için gereken şeyler, ihtiyaçlar.
739 Şer’e aykırı amelden Allah’a sığınırım. Ne mutlu ve yine ne mutlu o kimseye ki i‘tikâdı 

Resûlü’s-sekaleyn (ins ve cinin resûlü) ve Nebiyyü’l-Haremeyn Muhammed “sallallâhu 
aleyhi ve sellem” in getirdiğine uygun olur. (Yine ne mutlu o kişiye ki) Nebevî şer‘e uygun 
ilimle ve (yine) onun bütün âli ve ashâbı üzere amel eder.

740 Mezâd: Açık artırım.
741 Metâ‘: Eşya, kumaş, elbise gibi ticaret malı. Celeb: 1. Ticaret için toplanmış eşya ve hay-

van. 2. Toplanmış eşya ve hayvan ticareti yapan.
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Ve dahi sagīr/küçük kulı anasından babasından yâ zî-rahmin742 mahremin743 
olan akrabâsından ayırup satmak yâ hibe itmek. Ve dahi zamân-ı kahtda744 şe-
hirde olan eşyâ ve ta‘âmı düşürüp [çok ucuza elde edip] köylere, bâdiyelere gö-
türüp ziyâde bahâ ile satmak. Bu zikr olınan şeyleri itmek kerâhet-i tahrîmiyye  
ile mekrûhdur, hazer gerek bunlardan.

742 Zî-rahm (çoğ.zevi’l-erhâm): Sözlükte karabet sahibi demektir. Ölenin ashâb-ı ferâiz ve 
asabe dışındaki kan hısımları. Zî rahimin rahmenin: Kişinin evlenilmesi dinen yasaklan-
mış akrabası.

743 Mahrem: Birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmış akraba.
744 Kaht: Kuraklık, kıtlık. Zamân-ı kaht: Kıtlık zamanı
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[SEKİZİNCİ MAKÂLE]

[HELÂL KAZANÇ VE MUDÂREBE ŞİRKETİ]

[201a] el-Makâletü’s-sâmine/sekizinci makâle helâl kesb itmek [:kazan-
mak] ve mudârebe745 ahvâlini beyân ider.

[Helâl Kazanç Farzdır]

ــא﴾  ً א َ َ ــאَر  َ َــא ا ْ َ َ ــ ﴿َو ِ َכ ْ ــ ا א َ ــ ِכ ِ ــ  َ א َ َ  ُ ــאَل ا َ  Ya‘nî “Biz nehârı [:gündüz] kul-
laruma ma‘âş [:çalışma ve kazanç zamanı] içün halk itdüm.” 

746 Gice râhat idüb 
gündüz ma‘âş idesiz [çalışıp kazanasınız]. Kesb-i helâl farzdur; zîrâ şol şey anunla 
farz kâ’im olur, ol şey dahi farz olur. İmdi Hakk celle ve ‘alâ salât ve sıyâm ve ‘avret 
yerini örtmek, bunları farz kıldı; acıkmağı def‘ ve ‘avret yerini örtmek mikdârı 
kesbi ve ehl-i ‘iyâli [:ailesi] içün libâsı ve def‘-i cû‘ idecek [:açlığı giderecek] mikdâ-
rı ta‘âmı dahi kesb ile tahsîl sebeb kıldı ki [kazandığından ailesine] bu tarîkle vire. 

ــ  َ َ ًא  ْ ــ َ ِ َو َ َ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ َ ًא  א َ ْ ِ ــ ْ ً ا َ ــ َ ــא  َ ْ َ ا ــ َ َ  ْ ــ َ  : َ ــ َ ِ و ــ ْ َ ــ ا  َ ــ  ِ ــאَل ا َ ”
ِر“ ْ ــ َ ْ َ ا ــ َ ْ َ  ِ ــ َ َ ْ ُ َכא ــ ُ ْ ِ َوَو ــ َ א َ

ِ ْ َم ا ْ ــ َ  َ َ ا ــ
ِ َ ــאِرِه  َ ــ  َ َ ــא  ً َ َ ِ َو ــ ِ א َ َ

Resûlullâh “sallallâhu ‘aleyhi ve sellem” buyurdılar: “Bir kimse helâl yönün-
den dünyâyı taleb itse [201b] cerrâr [dilenci] olup kimseye muhtâc olmamak içün 
ve ehl-i ‘iyâline merhamet içün ve komşularına dahi intifâ‘ içün yevm-i haşrde ol 
kimsenün yüzi ay gibi gelür.”747 Zîrâ bir kişi tefâhur [:övünmek] içün olmayup 
züll-i su’âlden ictinâb748 ve nefsini nâsa muhtâc olmadan imtinâ‘ içün kesbe 
sa‘y itmek, şühedâ [:şehitler] derecesine nâ’il olur. 

Enbiyâ-i ‘izâmun749 her birisi bir hırfet ve san‘at ile kesb iderlerdi ve elleri-
nün kesbinden yerlerdi. Hikâyet olınmışdur ki, sulehâ-i kirâmdan ve evliyâ-i 
fihâmdan750 İbrâhîm b. Edhem 751 rahmetullâhi ‘aleyh bir sefîneye girüp gi-
derken emr-i Hakk ile şedîd rüzgâr çıkup içinde olan kimseler gâyet ile havf-
lerinden şiddet-i rüzgârdan du‘â taleb itdüklerinde ol ‘âkil sâlih eydür: “El-

745 Mudârebe  emek-sermaye ortaklığıdır. Sermayedâra rabbü’l-mâl , emek sahibine mudârib  
denir.

746 Allah Te‘âlâ Kerîm Kitâb’ında buyurdu: “Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı yaptık” 
(en-Nebe’ 78/ 11).

747 Beyhakî, Şu‘ubü’l-Îmân, XIII, 17.
748 Züll-i su’âlden ictinâb: Dilencilik zilletinden sakınmak.
749 Enbiyâ-ı ‘izâm: Büyük peygamberler.
750 Evliyâ-i fihâm: Ulu/büyük veliler
751 Ebû İshâk İbrâhîm b. Edhem b. Mansûr (ö. 161/778 [?]) zâhid, sûfî ve muhaddis bir 

kişidir.
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hamdülillâh! Bu şiddet-i rüzgârdan havf itmen, zîrâ buna şiddet dahi dinmez. 
Zîrâ bu husûsda Cenâb-ı ‘İzzet’e muhtâcuz. Şiddet oldur ki nâsa muhtâc olasun” 
deyüp halkı tesellî itmişlerdi.752 

[202a]Benüm mü’min karındaşlarum! Dünyâ husûsında Hazret-i Allâh 
kimseyi kendüden gayra muhtâc itmeye. Âsârda753 gelmişdür ki Hazret-i Lok-
mân754 ‘aleyhi’s-selâm oğlına nasîhat idüp eydür ki: “Ey oğlum, gınâ taleb idüp 
kesb-i helâl ile nefsüni fakrdan halâs it. Bir kimse ihmâl ve kesel [:tembellik] 
ve ‘âr idüp kesbi terk itse ol kimseye üç haslet isâbet ider: ‘Aklı za‘îf olur, dînine 
rikkat ya‘nî dînine za‘f gelür ve nâs arasında kadri ve şerefi gidüp, halk içinde 
hakîr ve alçak olup sözi nâfiz olmaz ve nâs içinde istihfâfa [:hafife alınma] bâ‘is 
[:sebep] olur.”755

Beyt: 
Yeğdurur ot otlamak helvâ umup aç olmadan
Yeğdurur taş taşımak nâmerde muhtâc olmadan

[Kazanç Yolları]

Pes imdi Hakk celle ve ‘alâ kullarına dört yüzden [:dört sebepten] kesb 
itmeyi emr itmişdür:

[1. Kazanç Yolu: Gazâ]

[Birincisi askerliktir.] Cümlesinden efdali cihâd idüp, ya‘nî fî-sebî-
lillâh gazâ idüp i‘lâ-yı Kelimetullâh içün küffâr-ı muhâribîn ile sabâh ak-
şamda [202b] mukâtele ile alduğı rızk ve bu tarîk ile itdiği kesb, cümle-
den efdaldür. Li-kavlihî ‘aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm: ِ ــ َ َ ــ  ِ ّوِ  ُ ُــ ْ ِ وا  ُ َאِכــ ” 
ــאٌح“756 َ َ َو  ٌ َכــ َ َ و  ُ ُــ ْ ا ن  ِ ــ َ ْزِق  ِّ ــ  hadîs-i şerîfi üzre her işe sabâhda mübâşeret ا
itmek sünnetdür. 

752 Bk. Gazâlî, ihyâ, II, 62, 352.
753 Âsâr “eser” kelimesinin çoğulu olup, haberler, rivayetler, nakiller anlamına gelir. Hadis 

ilminde “me’sûr hadis” nesiller boyu nakledilerek gelen haber demektir. Eser Hz. Peygam-
ber’in söz, fiil ve takrirlerini ifade ettiği gibi sahâbî ve tabiîlere ait her tür haberi de ifade 
eder. 

754 Hz. Lokmân Kur’an’da kendisine hikmet verildiği bildirilen, peygamberliği tartışmalı bir 
din büyüğü olarak bilinir. Kur’ân’da sûrelerden birinin adı Lokmân’dır. Kur’an’da Hz. 
Lokman’ın oğluna verdiği öğütler şöyle nakledilmiştir: “Yavrucağızım! Namaz kıl, iyiliği 
emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Doğrusu bunlar azim, sebat ve kararlılıkla yapılması 
gereken işlerdir” (Lokman 31/17).

755 Gazzâlî, II, 351
756 Resûlullah’ın rızık talebiyle ilgili hadisi: “Rızık talebine sabahleyin erkenden başlayınız. Zîrâ 

sabah vaktinde bereket ve kurtuluş vardır” (Münâvî, Feyzü’l-kadîr, III, 255).
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[2. Kazanç Yolu: Ziraat]

İkinci, zirâ‘at ve hirâsetdür. Ya‘nî, bir mahsûlinden eküp biçüp andan hâsıl 
olan rızkdur ki, Hazret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâmun kârı ve kesbidür, gazâdan 
sonra efdalü’l-kâsib zirâ‘at itmekdür; zîrâ ma‘â[ş-i] Benî Âdem oldur [:Adem 
oğullarının geçim kaynağı odur]. Ağaçlar diküp yetişdürmek menâfı‘i ‘âmme-i 
nâsa ve vühûş757 ve tuyûra758 râci‘dür ve menfa‘ati dünyâda ve ‘ukbâda759 hâ-
sıldur. Bir kimse bir ağaç diküp hâsıl itse dünyâ fâ’idesinden mâ‘adâ [:başka] 
yaprakları diken içün tesbîh eder. Mâdem ki yerinde yeşerür, sâhibinün defte-
rine ecr ü sevâb yazılur.760

[3. Kazanç Yolu: Sanat. Peygamberlerin Meslekleri] 

Üçünci ehl-i san‘atdan olup kendinün yediyle761 kesb idüp ânı yimekdür. 
[203a]:  ِ ــ َ َ  ْ ــ ِ  َ ُכ ْ ــ َ ْ أَْن  ــ ِ ا  ً ــ ْ َ ــ  َ ــא  ً א َ َ  ٌ ــ َ َ أَ ــא أََכ َ  َ ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ُ ــ ا َ  ِ ُل ا ــ ُ ــאَل َر َ ”

762
ِه“  ِ َ  ِ َ َ  ْ ِ ُ ِإ  ُכ ْ َ  َ َم َכאَن  ِ ا ْ َ َ  َداُوَد 

ِ ِ ا َ ِه َوِإن  ِ َ
 Kâlallâhu Te‘âlâ: 763﴾ ْ ُ ْ ــ َ ــא َכ َ ــאِت  َ ِّ َ  ْ ــ ِ ا  ــ ُ ِ ْ ا أَ ـُـ َ َ آ ــ ِ ــא ا َ َــא أَ ﴿ Ve kâle ‘aley-

hi’s-selâm: َ َ َ أَ א َوِإن ا ً ِّ َ ُ ِإ  َ ْ َ  َ  ٌ ِّ َ  َ אُس ِإن ا א ا َ َ « أَ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ا  ِ ُل ا ُ َאَل َر ”
764 َ ِ َ ْ ُ ْ  ا

ِ ِ  َ َ א أَ َ ِ  َ
ِ ِ ْ ُ ْ  ا

 765﴾ ٌ
ِ َ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  ِّ א ِإ ً ِ א َ ا  ُ َ ْ َאِت َوا ِّ َ ا ِ ا  ُ ُ ُכ ُ א ا َ َא أَ אل: ﴿

İmdi her kişiye lâzımdur ki san‘atlardan birini ihtiyâr idüp meşrû‘ olan-
lardan bilüp ve evlâdlarına dahi öğredeler. Enbiyâ-i ‘izâmdan Hazret-i İdrîs  
‘aleyhi’s-selâm hayyât idi, ya‘nî terzi idi, libâs dikerdi.766 Ve Hazret-i Dâvûd  

757 Vehş (ç. vühûş): Yabani, vahşi.
758 Tayr (ç. tuyûr): Kuş.
759 ‘Ukbâ: Ahiret.
760 Ziraatin fazileti hakkında pek çok hadis vardır. Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Hiç bir 

Müslüman yoktur ki, ağaç diksin, yâhud ekin eksin ve mahsülünden insan, kuş, kurt yesin 
de kendisi müstefid olmasın? Elbette o Müslüman da diktiğiyle, ektiğiyle müsâb olur.” 
(Tecrîd-i Sarîh, VII, 120).

761 Yed: El.
762 “Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: Kişi elinin kazandığından daha hayırlı bir yemek yeme-

miştir. Çünkü Allah’ın nebisi Davud aleyhi’s-selâm ancak elinin emeğinden yerdi” (Buhârî, 
“Bedd’ü’l-halk”, 15).

763 “Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımız-
dan hayra harcayın” (el-Bakara 2/267).

764 “Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: Ey insanlar! Allah ancak temizi sever. Muhakkak Allah 
peygamberlere emrettiği şeyi mü’minlere emretti ve şu âyeti buyurdu (el-Mü’minûn 23/5): “Ey 
peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin” (Müslim, “Zekât”, 20).

765 “Ey peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin” (el-Mü’minûn 23/5).
766 Serahsî, XXX, 246.



SEKİZİNCİ MAKÂLE: HELÂL KAZANÇ VE MUDÂREBE - İlmihâl256

‘aleyhi’s-selâm demürden cebe [zırh] iderdi, evvelâ cebe andan zuhûr itdi. Ve 
Hazret-i İbrâhîm  ‘aleyhi’s-selâm ekinci idi ve ticâret dahi idüp bezzâz767 idi. 
Ve dinmişdür ki: “Ehl-i cennet ticâret itseler bezzâzlık iderlerdi ve ehl-i nâr ti-
câret itseler altunı altuna, [203b] gümüşi gümüşe virüp sarfî768 ticâret iderlerdi.” 
Ve Hazret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâm cüllâh idi, ya‘nî bez dokurdı. Ve Hazret-i 
‘Îsâ  ‘aleyhi’s-selâm pabuç düzerdi. Ve Hazret-i Nûh  ‘aleyhi’s-selâm neccâr ya‘nî 
dülgerlik iderdi. Ve Hazret-i Sâlih  ‘aleyhi’s-selâm kilim dokurdı. Enbiyâ-i kirâ-
mun ‘aleyhimü’s-selâm her birisi birer san‘at ihtiyâr itmişlerdi. Ve Hazret-i 
Süleymân  ‘aleyhi’s-selâm ins ve cin ve vühûş ve tuyûr ve rüzgâr dahi müsahhar 
olmuş iken yine zenbîl [:sepet] örüp kesb-i yedinden ekl  iderdi. Ve ekser-i 
enbiyâ ‘aleyhimü’s-selâm râ‘î [:çoban] olup koyun güderlerdi. Hattâ Resûl-i 
Ekrem ve Habîb-i Mükerrem Muhammed sallallâhu ‘aleyhi ve sellem vahy 
gelmezden evvel ehl-i Mekke ’nün koyunlarını güderdi. İmdi kişiye lâzım olan 
meşrû‘ ve memdûh olan san‘atlardan birini ihtiyâr idüp kesb itmekdür. Ammâ 
mücerred kefen satmak memdûh değildür; meğer bezzâz ola ve dahi kassâblık 
[204a] ve kuyumcılık dahi memdûh değildür769 ve debbâğlık [:dericilik] dahi 
anlar gibidür. Ve dahi zükûr [:erkekler] ve inâsdan [:kadınlar] esîr alup satmak 
ve haccâmlık itmekdür.

[4. Kazanç Yolu: Ticaret]

Dördünci: Ticâret itmekdür; ya‘nî şer‘ce bâzirgânlık [:tüccârlık] itmekdür, 
bi-şarti’l-emânet. Emîn olup kimseye hıyânet itmeye, aslen habbe mikdârı 
olursa da. Ve kendi nefsine fâ’ide ve zarar viren şeylerden nice rızâ virürse 
mü’minlere dahi zarar viren şeylere rızâ virmeye ve dâ’imâ nasîhat üzre ola ve 
kizbden ictinâb ide ve metâ‘ını [:ticaret eşyası] açup Salli ‘alâ Muhammedin 
dimeye ve Sübhânallâh dimeye; [Pazar yeri] mahall-i zikr değildür, bunlardan 

767 Bezzâz: Manifaturacı.
768 Sarf: Akçe bozma. Sarraflık. Sarfî: Sarraflıkla ilgili. Sarrâf: Para bozan.
769 İnsanların ihtiyaç duyduğu bütün sanat ve meslekler, farz-ı kifayedir. Bir beldede hiç 

kimse bunlardan birini yapmadığı zaman o beldede herkes günahkâr olur. Kuyumculuk, 
kasaplık, debbâğlık da meşrû olan mesleklerdendir. Bazı alimler takva boyutunu dikkate 
alarak bu gibi meslekleri birinci derecede bir meslek olarak tercihe şâyan bulmamışlardır. 
Mesela bazı alimler kalbin kasavetine sebep olacağı ve ayrıca sorumluluğunun büyüklülü-
ğü gerekçesiyle kasaplık mesleğini hoş görmemişlerdir. Burada belirtelim ki bir mesleğin 
tercih edilen bir meslek olması, zamandan zamana, beldeden beldeye değişebilir. Nitekim 
günümüzde bu meslekler tercih edilen meslekler arasındadır. (Bk. Abdülhay el-Kettânî, 
et-Terâtîbü’l-İdâriyye, (trc. Ahmet Özel), İz Yayıncılık, İstanbul 1991, II, 328; Nebi Boz-
kurt, “Kasap”, DİA, C.24, s.534; el-Mevsû‘atü’l-Fıkhiyye, II, 69-72, XVII, 175, XXVII, 
360).
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hazer ide. Ve dahi metâ‘ı alurken zemm [:yermek], satarken medh itmeye. Ve 
bir müslimânı aldatmaya ve metâ‘un eyüsini üstine, fenâcasını altına koyma-
ya. Ve hammâllarun ücretini ‘acele idüp terleri kurumadan vire, cefâ itmeye 
ve aldığı [204b] metâ‘un akçesini eyücesin vire. Sulehâdan ba‘zı kimesne ılı-
cak su ile altunı yuyup ağır gelmesün deyü üzerindeki fazlayı “ölmeye”[:eri-
mek] dikkat iderlerdi, ol ecilden bereket hâsıl olurdı. Ve dahi Tuhfetü’l-Mülûk  
kitâbında eydür:770 Kesb taleb itmek lâzımdur, taleb-i ‘ilm gibi. Kesb dört 
nev‘dür, birisi farzdur; kendi nefsine ve ‘iyâline ve kazâ-yı deyn içün. İkinci 
müstehabdur; kifâyet mikdârından ziyâde alup fakîrlere in‘âm771 içün ve ak-
rabâsına menfa‘at içün. Böyle kesb itmek nâfileden efdaldür.772 Üçünci mu-
bâhdur; bu zikr olanlardan ziyâde olıcak. Dördünci harâmdur; halka tefâhur 
[:övünmek, böbürlenmek] içün ve kesret-i mâl içün. Eğer helâl yerden dahi 
olursa fahrlenmek[övünmek,böbürlenmek] içün kesb harâm olur, niyyetde 
tefâhur olduğı içün.773

[İhtikâr]

 Fî mes’eleti’l-ihtikâr:774 mber’in şu hadisi sebebiyle:]: Li-kavlihî ‘aley-
hi’s-selâm: [Hz.Peygamber’in şu hadisi sebebiyle:]: َ َ ِ و ْ َ َ ا   ِ ُل ا ُ َאَل َر ”
775

ٌن “  ــ ُ ْ َ  ُ َِכــ ْ ُ ْ َوا ُزوٌق،  ْ ــ َ  ُ ــ ِ א َ ْ  Ya‘nî bir kimse insân ta‘âmından buğday ا
[205a] ve arpa ve pirinç ve mercimek ve nohûd ve darı ve hurmâ ve bunun gibi 
şeyleri ve hayvânât ‘alefinden saman ve kuru otluk gibi şeyleri belde-i sagīrede 
alup habs idüp “bahâya çıksun” deyü kırk güne dek yâ bir ay yâ dahi ziyâde 
kimseye virmeyüp habs itmek, kerâhet-i tahrîmiyye ile kerîhdür; illâ şeker, yağ 
ve bal gibi şeyler ola yâhûd belde-i sagīre olmayup bir şehr-i ‘azîmede ola ki 
ehline zarar isâbet itmeye yâhûd celebden almayup kendisi bir günlük yâ iki 

770 Muhammed b. Ebû Bekr b. Abdulkâdir er-Râzî, Tuhfetü’l-Mülûk, Beyrut 1417, s. 267.
771 İn‘âm: İyilik ve ihsanda bulunma, nimet verme.
772 Çünkü nafile ibadetin faydası ferdî, çalışmanın faydası ise ictimaîdir. 
773 Kur’ân-ı Kerîm’de servetin bir sınav (fitne) olduğuna (el-Enfâl 8/28; et-Tegâbün 64/15), 

dolayısıyla insanın mânevî ve ahlâkî hayatı için risk oluşturduğuna sık sık dikkat çekilir, 
ancak inanıp hayırlı işler yapanlar için servetin Allah’a yakınlaşmaya ve âhiret kurtuluşuna 
vesile olacağı belirtilir (Sebe’ 34/37). “Erdemli insan için temiz servet ne güzeldir!” meâ-
lindeki hadis (Müsned, IV, 197, 202) İslâm’ın zenginliğe yaklaşımının veciz bir ifadesidir. 
(İslâm’da zenginlik  hakkında bk “Gınâ”, el-Mevsû‘atü’l-Fıkhiyye, XXXI, 280-281; Mustafa 
Çağrıcı, “Zenginlik”, DİA, C.44, s. 276-278).

774 İhtikâr: Malları toplayıp stok etmek ve onları piyasaya sürmeyip fiyatlarının yükselmesini 
beklemek.

775 Resûlullah (s.a.s.) buyurdu:“Pazara mal getirenin rızkı boldur, muhtekir Allah’ın merhame-
tinden uzaklaşmıştır” (İbn Mâce, “Ticârât”, 6).



SEKİZİNCİ MAKÂLE: HELÂL KAZANÇ VE MUDÂREBE - İlmihâl258

üç günlük mekândan alup götürüp habs itmiş ola yâhûd kendi çiftinün mah-
sûli ola.776 Yakın dahi olursa muhtekir olmaz, câ’izdür. Kavluhû ‘aleyhi’s-selâm 
[:Hz.Peyamber’in hadisi]: “Muhtekir olan kimse Allâhu Zü’l-celâl’ün merhame-
tinden ırak olur.” Ya‘nî eyüler ve sâlihler derecesine ve makâmına vâsıl olmaz, 
anların derecesinden ırâk olur dimekdür. İmdi, mü’mine lâyık olan kimseye 
[205b] zararları olan şeyden hazer idüp müttakīn [:muttakiler] mertebesine 
nâ’il ve vâsıl olmakdur; kandeki [:nerede, her nerede] ‘amme-i nâsa zararlı işde 
ola? İhtikârın mazarratı kâffe-i nâsa olduğı muhakkak ve mukarrerdür. Zîrâ 
Ebû Yûsuf  katında rahmetullâhi ‘aleyh yakın köylerden alup ta‘âmı [:yiyeceği] 
habs itmek ve ‘âmme-i nâsa zararları olanlardan altun ve gümüşi dahi habs 
itmek mekrûhdur, eğer nâsa zararı var ise. Hattâ ta‘âmdan gayrı sevb bile olur; 
habs idüp, “bahâsı ziyâdeye çıksun, sonra satarum” deyü. Bu niyyet bulunsa 
Ebû Yûsuf katında mekrûh olduğı Muhît -i Serahsî’ den777 nakl idüp Kuhistânî  
Kebîr’de mestûrdur.778 

Hulâsatü’l-Fetâvâ ’da zikr olındı:779 İhtikâr  üç vecih üzredür.780 Birincisi 
mekrûhdur; bir kimse şehirden ta‘âmı alup evine götürüp habs itmek. Eğer 
o şehrün ehline zarar isâbet idüp zâdı ve zahîrelerine muzâyaka [:darlık, sıkı-
şıklık] virürse kerîhdür. İkinci; [206a] bir kimse âhar şehirden alup getürdü-
ği ta‘âm veyâ ‘alef, “ağır bahâya çıksun” deyü kimseye virmeyüp habs itmek 
İmâm Ebû Yûsuf  katında mekrûh, İmâm-ı A‘zam  rahimehumallâh katında 
lâ-be’sdür. Üçünci; şehre yakın olan karyelerden getürdüğini nâsun ihtiyâcı 
varken virmeyüp habs itmek İmâmeyn katlarında lâ-be’s; İmâm Muhammed  
katında “O karyeler hemân [:sanki, aşağı yukarı] şehir makâmındadur, anda 
ihtikâr mekrûhdur” dimiş. İmdi ihtikârun kerâheti nâsun ta‘âmında ve dâb-
benün ‘alefinde olur, gayrıda olmaz. Ammâ Ebû Yûsuf  katında “Nâsa zarar 
virür şeyler her ne olursa ihtikârdur” dimiş. Mü’mine lâzım olan nâsa zarar virür 
şeylerden ictinâb lâzımdur. Gerçi dünyâ cihetinden fayda mukarrerdür, ammâ 
âhiret cihetinden zarar ne mikdârdur? Ne‘ûzü billâhi min zâlik. 

776 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr.426b-427a.
777 Serahsî, Muhît-i Serahsî. İhtikârın mekruh olduğu Muhît-i Burhânî’de de yazılıdır ( C.7, 

s. 313-315, Dâru ihyâi türâsi’larabiyye).
778 Kuhistânî, Câmi‘u’r-Rumûz, İstanbul 1300, II, 180-181.
779 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr. 426b-427a.
780 İbn Nüceym,VIII, 229-230.
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[Narh] 

Ve dahi fukahâ dimişdür ki; Sultân metâ‘a narh781 virmiş olsa, ol metâ‘dan 
sâhibinün rızâsı [206b] olmayup cebren narh  üzre almak helâl olmaz; zîrâ 
bey‘de iki cânibden rızâ şartdur. İmdi sultâna dahi ri‘âyet bulınmak782 içün 
hîle [:çare, çıkış yolu] oldur ki; akçeyi metâ‘ sâhibine viricek, “her nice murâ-
dun ise öyle vir” deyüp rızâsın taleb idesün, hattâ helâl ekl idesün [:helâl yi-
yesin]. Mü’min bir kimesneye zarar kasd itmez, nefsine ne sanursa âhara dahi 
anı sanur.783

[Mudârebe]

Ve dahi kesb-i meşrû‘dan birisi şürûtıyla mudârebe itmekdür. Mudârebe784 
oldur ki; iki kimesne arasında bir cânibden mâl ve bir cânibden ‘amel olup 
hâsıl olan ribha ya‘nî fâ’ideye şerîk itmekdür. [İki taraftan] re’s-i mâla785 olursa 
şirket dirler, fâ’ideye [dayalı şirkete ise] mudârebe dirler. İki nev‘dür: Birine 
mudârebe-i mutlak ve birine mudârebe-i mukayyed dirler. Mudârebe üç şeyle 
sahîh olur: Altun ve gümüş madrûblar [:basılmış, damgalanmış] ola, sikkelen-

781 Narh: Devlet yöneticilerinin satışa arzedilecek mallara azamî satım fiyatı belirlemesi. 
Arapçası: Tes‘îr. (Fazla bilgi için bk. Cengiz Kallek, “Narh”, DİA, C.32, s.387-389).

782 Osmanlı Devleti’nde Sadrazam Lütfi Paşa, Asafnâme’sinde, “Ahvâl-i narh umûr-ı mü-
himmedendir” diyerek narhın önemli işlerden olduğunu ve narha uymak gerektiğini ve 
narh konulmasının fakirin iyiliği için olduğunu dile getirmiştir. (Lütfi Paşa, Asafnâme, 
İstanbul, 1326, s. 17.) Sadrazamlar içerisinde sadece Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, “Ahvâl-i 
narh kitapta yoktur. Bey’ u şirâ rızâ-yı tarafeyn ile olmalıdır” diyerek narha karşı çıkmış 
ve onun zamanında kısa bir süre için narh uygulanmamıştır (Ahmet Tabakoğlu, “Os-
manlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 
43, sy. 1-4, s. 121-122). Öte yandan XVI. yüzyıl şeyhülislâmlarından Sa’dî Çelebi’ye (ö. 
945/1539), buğdayın belirlenen narh fiyatı üzerinde satılmasının helâl olup olmadığı so-
rulmuş, o da bu soruya, “Haram denilemez” şeklinde cevap vererek narha uyulmamasını 
hoş karşılamamıştır. Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi (ö. 982/1574) ise narhın câ’iz olduğu-
na dair fetva vermiştir (Mehmet Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları 
Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul, 1972, s. 160-161).

783 Bu ifade şu hadisi hatırlatmaktadır: “Sizden biriniz, kendisi için istediği şeyi, din kardeşi 
için de istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz” (Buhârî, “Îmân”, 7; Müslim, “Îmân”, 
71-72).

784 Müdârebe bir ribh şirketidir. Kısaca kâr paylaşımı esasına dayanan emek-sermaye ortaklı-
ğıdır. Sermaye sahibine rabbü’l-mâl , ‘âmile (çalışan şahsa) da mudârib  denir.(Mecelle, md. 
1404; Bilmen,VII, 101).

785 Re’sü’l-mâl kavramı bağlama göre farklı mânalar taşır. Meselâ ticarette tacirin, şirket ak-
dinde tarafların ortaya koyduğu sermayeyi (Mecelle, md. 1057), miras hukukunda vâris-
lere bölüştürülecek toplam terekeyi, selem akdinde alıcının peşin olarak ödediği semeni, 
karz akdinde herhangi bir fazlalık/faiz içermeksizin borç verilen malı ifade eder. Re’sülmâl 
sahibine rabbü’l-mâl ve sermayedâr denir (Şevket Topal, “Re’sülmâl”, DİA, C.35, s.7-8).



SEKİZİNCİ MAKÂLE: HELÂL KAZANÇ VE MUDÂREBE - İlmihâl260

miş ve râyic ola yâhûd tibr [:külçe altın/gümüş] ola veyâ fülûs-i nâfika786 ya‘nî 
râyic fi’l-vakt ola; lâkin [207a] tibr ile fülûsde ihtilâf vardur. Ve dahi üç şeyde 
câ’iz olmaz: Oduncılık itmek içün ve avcılık itmek içün ve sakkâlık [:suculuk] 
itmek içün. Bu üçünde şirket ve mudârebe câ’iz olmaz,787 gayrıda câ’izdür. 

İmdi tarîk-ı mudârebe oldur ki; bir kimseye bir mikdâr akçe virilüp eyide 
[:söyleye]: “Ben bu akçeyi sana mudârebe yâ mu‘âmele itmek içün virdüm, 
kendi re’yin üzre i‘mâl788 ile her ne fâ’ide hâsıl olursa nısfı yâ sülüsi yâ rub‘ı yâ 
humsı yâ südsi yâ süb‘i senün olsun” dimek lâzımdur, ol kimesne dahi “kabûl 
itdüm” dimek lâzımdur; zîrâ rükni îcâb ve kabûldür. Sonra akçeyi yedine vire, 
eğer “bu akçe ile fülân yerde i‘mâl eyle ve fülân metâ‘ı al ve falân vakte dek 
eyle ve falân nev‘den ve fülân cinsden ve falân şahsdan al ve vir ve falân ticâret 
eyle” dimiş olursa, mudârebe-i mukayyede olur. Ve illâ akçeyi eline virüp, 
“şunı sana virdüm, [207b] her nice idersen kendi re’yün ile eyle” dimiş olursa 
mudâreb-i mutlaka olur. Hükmi budur ki; mudârebe-i sahîha-i mutlakada 
mudârib  ba‘de’t-teslîm nakd ile ve viresi ile bey‘a kâdirdür ve dahi iştirâ ider 
nakd ile ve viresi ile de. Ve dahi bey‘ u şirâya vekîle kâdir olur ve sefere gitmeğe 
berren ve bahren [:kara ve deniz yoluyla] kâdir olur ve akçeyi bir kimesneye 
virüp sermâye idüp ticârete kâdir olur. Eğer rabbü’l-mâl  ya‘nî akçenün sâhibi 
dahi alup sermâye itmek câ’izdür, yine mudârebe fâsid olmaz. Ve dahi emâ-
neten birine virür ve ‘âriyeten çuvâl gibi nesneler alur ve rehin virür ve alur ve 
icâreye ve isticâra kâdir olur. Bu zikr olınan şeyler ile mudârebeye ve mudâribe 
bir nesne lâzım olmaz, lâkin mudârib akçeden kimesneye karz viremez ve bir 
kimseden mudârebe itmek içün deyn alamaz; meğer rabbü’l-mâl izin virmiş 
olursa câ’izdür. Ve dahi mudârib [208a] mâl-ı mudârebeyi kimesneye mudâre-
be itmek içün viremez ve kendi mâlına halt idemez [:karıştıramaz], başka i‘mâl 
ider; meğer sâhibi izin virmiş ola. Bu takdîrce mâlına halt idüp katar ve âhara 
mudârebeye virür, câ’izdür. Ammâ mudârebe-i mukayyede olsa, kankı beldeye 
ta‘yîn iderse ol beldeden tecâvüz idemez ve kankı metâ‘ ta‘yîn iderse anı ider ve 

786 Fels (ç. fülûs): bakır veya bronz sikke. Nâfika: Râyic. Halk arasında rağbet gören, geçerli. 
Fülûs-ı râice: Geçerli paralar.

787 Kamunun ortak malı olan deniz, göl, nehir ve ırmak sularından ve balık gibi hayvanla-
rından, ormanlardaki otlar, meyveler, ağaçlar ve av hayvanlarından herkes serbetçe yarar-
lanabilir. Dolayısıyla avcılık ve suculuk yapmak, ormandan odun toplayıp satmak, avcılık 
yapmak üzere şirket kurulamaz. Ancak bir kişi, başka bir şahsı mesela dağdan odun topla-
yıp getirmek, mubah suları kaplarla evine getirmek üzere ücretle tutabilir (Dâmâd, I, 661; 
Bilmen, VII, 60, 76-79, 185-186).

788 İ‘mâl: 1. Yapma, meydana getirme, üretme. 2. İşletme.
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kankı vakti ta‘yîn iderse ve kankı şahsı ta‘yîn iderse. Ve’l-hâsıl kavline muhâlif 
olursa tecâvüz ve te‘âddî itmiş olur, mâla zâmin olur [:tazmin eder], fâ’ide 
virilmez. Ancak fâ’ide ve zarar mudârib  üzerine olur, kavline muhâlif olduğı 
içün; lâkin tayyîb değildür, sadaka itmek gerekdür. Ve dahi mudâribün nafa-
kası mudârib, âhar beldeye gitmeyüp kendi şehrinde ‘amel itmiş olursa kendi 
mâlından lâzımdur, ammâ şehrinden çıkup âhar mekâna gidüp i‘mâl iderse 
mudârebe mâlından lâzım [208b] olur, ekli ve şürbi ya‘nî ta‘âmı ve şarâbı ve 
kisvesi ve hizmetkârınun ücreti ve bindüği hayvânun kirâsı ve ‘alefi bu cüm-
le[y]i mâl-ı mudârebeden ider. Ammâ eğer mudârebe fâsid olursa mudâribün 
mâlından lâzımdur. Ve hasta olup cerrâha [doktor] virdüği ücret ve edviyesine 
ve hammâma virilen akçe mudâribün mâlından lâzımdur, mâl-ı mudârebeden 
idemez. Ve dahi mudârebe bâtıl olur birinün fevt olmasıyla ve rabbü’l-mâl789  
mürted  olup dâr-ı harbe lâhik olmağ-ıla [:düşman ülkesine katılmakla]. Ve 
dahi mudârib  ma‘zûl olmaz, hattâ ‘azl haberine kendi ‘âlim olmadukça; ‘azlini 
bilmiş olsa yine yedinde mâl-ı mudârebe nakd bulınmayup metâ‘da bulınursa 
ba‘de’l-‘azl bey‘i câ’izdür, mâni‘ olamaz; lâkin semene gayrı müdâhale idemez.

[Selem]

Ve dahi kesb-i meşrû‘dan câ’iz olan birisi dahi selemdür. Selem deyü ak-
çe[y]i mukaddem virüp eşyayı te’cîl idüp bir vakt-i ma‘lûmda teslîme dirler. 
“Bey‘” lafzıyla [209a] sahîh olur ve “selef ve selem” lafzıyla mün‘akid olur. Ve 
dahi selem dört cinsden sahîh ve câ’iz olur:

Birisi mekîlâtdan ya‘nî ol şeyün mikdârı kile ile ve ölçek ile ma‘lûm olur 
nısf-ı sâ‘790 ve dahi ziyâde ile; buğday ve arpa ve hurmâ ve tuz ve nohûd ve 
pirinç ve mercimek ve darı ve yağ ve bal ve sirke ve sürme ve tutyâ791 gibi. 

İkincisi mevzûnâtdur, ya‘nî ol şeyün mikdârı tartı ile ma‘lûm olur; misk 
ve ‘anber ve za‘ferân ve sükker ve zift ve soğan ve demür ve bakır ve tunç ve 
panbuk gibi.

Üçüncisi mezrû‘âtdur, ya‘nî ol şeyün mikdârı arşın ile ölçmek ile bilinür; 
ketân bezi, panbuk bezi ve sûf ve harîr kumaş ve dîbâ ve hasîr gibi.

Dördüncisi ma‘dûdâtdur, ya‘nî ol şeyün mikdârı saymak ile ma‘lûm olur; 
ceviz ve yumurta ve el-bâzincân ve kiremit ve kerpiç gibi. Kavun ve karpuz 

789 Rabbü’l-mâl: Sermaye sahibi.
790 Nısf-ı sâ‘: 1.547 kg.
791 Tutyâ: 1. Sürme. 2. Çinko.
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ve nâr; bunlarda selem sahîh olmaz, birbirinden tefâvüti olduğı [209b] içün. 
Lâkin tuzlı balık içün selem câ’izdür, vezni yâhûd keyli ma‘lûm olursa. Ve dahi 
selem içün rükni, bey‘ün rükni gibi meclis-i vâhidde îcâb ve kabûl itmekdür.

Şürûtı yedidür: Re’s-i mâl bilinmekdür ve meclis-i vâhidde kabz itmek ve 
keylün mikdârı bilinmek ve teslîm olınacak her ne ise -ana “müsellemün-fîh”792 
dirler- bilinmek ve müsellemün-fîh ‘akd güninden teslîm vaktine dek mevcûd 
olmak lâzımdur. Ve teslîm vakti ki ana “ecel” dirler, bilinmek lâzımdur, ekalli 
bir aydur. Ve bizim ashâbumuzdan rivâyet vardur ki üç gün de câ’izdür. Ku-
histânî  merhûm nakl ider: On günde ve dahi bir günün çoğında olur, dimiş-
ler.793 Sahîh budur ki ba‘de’l-‘akd müsellemün-fîhi hâsıl idüp teslîm ve virecek 
mekânı beyân itmek lâzımdur, eğer ol şey içün zahmet ve ağırlık ve yük olup 
hammâla muhtâc olursa beyân olınmak lâzımdur; hattâ nizâ‘dan berî olurlar. 
Ve dahi [210a] ma‘lûm olsun ki selem on altı şeyde câ’iz değildür: Mevzûnı 
mevzûnda, mekîl olan şeyi mekîlde ya‘nî tartıya ve kileye muhtâc olan şeyleri 
şu kadar vakıyye ve şu kadar kile şey virüp şu kadar vakıyye ve şu kadar şey 
almak selemde câ’iz değildür.

Ve hayvânda ve hayvân başında ve ayağında ve incüde selem câ’iz değildür; 
meğer hurda ufak sıfatı ma‘lûm olup vezn ile olursa câ’izdür, dimişler. Ve dahi 
cevâhirde ve sebze ve etde ve yaş meyvede ve vakti olmayan yaş meyvede ve 
dahi nâr ve ayvada ve kavun ve karpuz ve kabak vakti içinde olıcak. Ve dahi 
nâs arasında mikdârı ma‘lûm olmayan taş ağırlığı veyâ mikdârı ma‘lûm ol-
mayan ölçek ve bir kendi murâdı üzre ittihâz itdüği ağaç ölçi ile selem câ’iz 
olmaz; zîrâ nizâ‘ı mü’eddîdür.794 Ve dahi lahmde ya‘nî etde ve deride ‘aded ile 
de câ’iz değildür. Ve yük ile odunda ve bi’l-cümle zabtı [:tesbiti, kaydedilmesi] 
[210b] ‘aded ile ve gayrı ile mümkin olmayan şeylerde ve durmak [:bir malın 
durup bulunması] nâsun yedinde münkatı‘ [:kesilmiş, arkası gelmeyen] ve 
fâsid olan şeylerde ve birbirinden büyük ve küçük olmak ile tefâvüti [:farkı] 
olan şeylerde câ’iz değildür. Yumurta ile cevizde câ’izdür; zîrâ tefâvüt anlarda 
olmaz, bu ecilden câ’iz olur. Ve dahi tahsîs idüp “fülân beldenün buğdayına ve 
falân köyün boğası [:astarlık bez] ve bezine ve fülân âdemün ölçüsine” deyü 
selem câ’iz değildür. Allâhu Te‘âlâ a‘lem.

792 Selemde peşin bedele “re’sü’l-mâl”, bu bedeli ödeyen tarafa “rabbü’s-selem” (müslim), kar-
şı bedele “müslemün fîh”, bunu borçlanan tarafa da “müslemün ileyh” denir.

793 Kuhistânî, II, 40-41.
794 Mü’eddî: Sebep olan, mucip, sebep.
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[DOKUZUNCU MAKÂLE]

[KÜFÜR, ŞİRK VE GÜNÂHLAR]

 el-Makâletü’t-tâsi‘a/Dokuzuncı Makâle: Küfr ve şirk ve envâ‘-ı zünûb-ı 
kebâ’ir ve sagâ’ir beyânındadur. 

[Küfür ve Şirkin Sözlük ve Terim Anlamları]

Ma‘lûm olsun ki küfr deyü setr-i hakka795 ya‘nî hak olan şeyi örtmek ve 
inkâr itmekdür. Şirk  eşyâdan bir şey ile Allâhu Zü’l-celâl’e şirk itmekdür. 
Arasında fark, ismi ve sıfatı mugâyir olmakdur, ammâ hakîkatde ve hükümde 
küfr ile şirk birdür, ikisinün dahi sâhibi kâfirdür, tecdîd-i îmân ve nikâh lâzım-
dur. İtmez ise üzerine [211a] musırr olursa dünyâda hükmi, katli vâcibdür ve 
âhiretde hükmi ebedî cehennemde kalur. Bir kimse şefâ‘at itmez, cennet anla-
ra harâmdur. Kâlallâhu Te‘âlâ:796﴾ــאُر ْواُه ا ــ َ َ َو ــ َ ْ ِ ا ــ ْ َ َ  ُ َم ا ــ َ  ْ ــ َ َ  ِ ــא ِ ْك  ِ ــ ْ ُ  ْ ــ َ  ﴿َو

 Ve günâhlar içinde büyük günâh küfr ve şirkdür, ekberi’l-kebâ’ir oldur, 
mağfiret olmaz. Gayrı günâhlar ne kadar çok olursa, yerleri ve gökleri doldur-
mış olursa dahi sâhibi ‘âsî ve fâsıkdur, mağfiret ve şefâ‘at olur, meşiyyetullâh-
dadur797 îmân bulınduğı içün. Kâlallâhu Te‘âlâ: ُ ــ

ِ ْ َ ِ َو ــ ِ َك  َ ــ ْ ُ ُ أَْن  ــ
ِ ْ َ   َ  ﴿ِإن ا

אُء﴾798 َ  ْ َ ِ َِכ  א ُدوَن ذ َ
İmdi her kişiye lâzımdur ki îmânun rükni iki olduğı gibi küfrün rükni dahi 

birdür, tasdîk anda şart değildür. Ol ecilden bir kimse küfr sözlerden birini 
bilüp kasden söylese tecdîd-i îmân ve nikâh lâzımdur; söyleyen er olsun, ‘avrat 
olsun ihtiyârı ile söyleyüp [211b] öylece i‘tikâd itmiş ise ve ol söz bi’l-ittifâk 
‘inde’l-fukahâ küfr ise ‘âmme-i ‘ulemâ katında kâfir olur, cemî‘ a‘mâli habt 
olur799 ve üzerine tecdîd-i îmân ve nikâh lâzım olur. Eğer ‘âdeti üzre şehâdet 
getürürse de mü’min olmaz; hattâ bu söyledüği sözden “rücû‘ itdüm” dime-
dükçe. Lâkin üzerine namâz i‘âdesi ve savm ve zekât ve sâ’ir a‘mâlin birinün 
i‘âdesi lâzım gelmez, ancak haccun i‘âdesi lâzımdur, ‘ömri olup vakti fevt800 ol-

795 Hakka: Bir işin ve bir nesnenin hakikati.
796 “Allah Teâlâ buyurdu: Kim Allah’a ortak koşarsa Alllah ona muhakkak cenneti haram kılar; 

artık onun yeri ateştir”(el-Mâide 5/72).
797 Meşîetullah/Meşiyyetullah: Allah’ın istemesi, Allah’ın dilemesi, Allah’ın arzulaması, Al-

lah’ın iradesi.
798 “Allah Teâlâ buyurdu: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz;ondan başka gü-

nahları dilediği kimse için bağışlar” (en-Nisâ 4/48,116).
799 Habt: Batıl olmak, boşa gitmek. A‘malı habt olur: Yaptığı iyi amelleri boşa gider.
800 Fevt: 1. İşin vakti geçmek, uzak olmak, önüne geçmek, geçirmek. 2. Ölmek.
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maduğı içün. Ve talâk vâki‘ olmaz, on kerre dahi ziyâde tecdîd-i îmân ve nikâh 
iderse de; zîrâ küfr söylemek ile nikâh fesh olur, yoksa ‘inde ekseri’l-‘ulemâ 
talâk olmaz. Ammâ İmâm Muhammed  rahimehullâh katında talâk olur, lâ-
kin fetvâ cumhûr kavliyledür. 

Gerçi küfr ekber-i kebâ’irdendür, fevkinde andan büyük yokdur; zîrâ halk-ı 
‘âlemden berü maksûd-ı aslîyi yok ider. Maksûd-ı [212a] aslî ki Allâhu Zü’l-
celâl’i sıfâtıyla, esmâsiyle, ef‘âli ve ahkâmı ile ve kütübi ve rusüli ile ve vesîle-i 
mukarribe801 ana ne şeydür; böylece ma‘rifet-i Zât’dur. Küfr ise ol Zât-ı pâki 
bu vecih üzre ma‘rifete hicâbdur.802 Ammâ sâ’ir me‘âsî803 böyle değildür, belki 
‘abd cehli mikdârı Rabbisinden ba‘îd olur. el-‘İyâzü billâhi te‘âlâ min zâlike.  

א   “804 ا ا א  َ  ا  ُ َ ”و כ  

[Küfür, Günah, Bir Kimseyi Tekfir Etmenin Şartları]

Bir kimse küfr söylese ve andan küfre müte‘allik bir nesne vâki‘ olsa bu‘d-i 
ebedî ile Allâhu Zü’l-celâl’den ba‘îd olur. Sâ’ir me‘âsî böyle değildür, belki sâ-
hibi fâsık ve fâcir olur, bu‘d-i ebedî ile ba‘îd olmaz. İmdi bir kimse kelime-i 
küfrden805 birini bilâ-kasdin hatâ ile söylemiş olsa meselâ “ekeltü” [:yedim] 
yerine “kefertü” [:küfrettim, inkâr ettim] dise kâfir olmaz; lâkin kâdî tasdîk 
itmez.806 Ve dahi bir kimse [212b] [bir] söz ve kelâm[ın] küfr olduğını bil-
meyüp ihtiyârıyla söylese, ekser-i ‘ulemâ katında kâfir olmaz; lâkin söyleyen 
kimesneye tevbe ve istiğfâr ile emr olunur ve rücû‘ itmek ile dahi emr olunur. 
Ve dahi bir kimse ihtilâfî olan kelime-i küfr den birini söylese tecdîd-i îmân 
ve nikâh ve tevbe ve ol sözden rücû‘ itmek ile emr olunur; lâkin vücûben 
değildür, belki ihtiyâten. İmdi kelime-i küfrden ve bir şey-i kalîlden ötüri bir 
kimseyi tekfîr câ’iz değildür. Kütüb-i fetâvâda eydür: Bin kâfiri küfründen 
ibkâ, ehvendür bir müslimânı tekfîr itmekden.807 Fetâvâda zikr olındı: Bir 

801 Mukarrib/mukarribe: Yaklaştıran.
802 Hicâb: Perde, örtü, engel.
803 Ma‘siyye (ç. me‘âsî): Günah
804 “İnkâr eden kimse Allah’dan ebediyyen uzak olur.”
805 Kelime-i küfür ve Elfâz-ı küfür terimleri îmândan çıkıp küfre girmeye sebep olan söz/ler 

anlamındadır. Fazla bilgi için bk. Ahmet Kılavuz, “Elfâz-ı küfür”, DİA, C.11, s.26-27.
806 bk. Tatarhâniyye, Beyrut 2004, V, 312.
ٌَف 807 ــ ِ ِه  ِ ــ ْ ــ ُכ ِ ٍ أَْو َכאَن  ــ َ َ  ٍ ــ َ ْ َ ــ  َ َ  ِ ــ ِ َ ُ َכ ــ ْ َ  َ َכــ ْ ٍ أَ ِ ــ ْ ُ  ِ ــ ْ ُכ ِ ــ  َ ْ ُ  َ  : Bir müslümanın küfür 

sanılacak bir söz söylediğinde bu söze bakarak hemen onun aleyhinde bir fetva verilmez; 
müslümanın söylediği bu sözün güzel bir şekilde yorumlanması mümkün olduğu veya o 
sözde küfre aykırı bir durum bulunduğu müddetçe (İbn Nüceym, V, 134-135; Dâmâd, I, 
626; İbn Âbidîn, IV, 224; bk. Bilmen, IV, 8).
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kimse küfr sözlerden birini söyleyüp su’âl olındukda inkâr itmekle halâs olup 
tevbe yerine kâ’imdür, gayrı ta‘arrruz olınmaz. Kâdî huzûrında inkâr iderse de 
tevbedür, üzerine şehâdet ve kendüye yemîn virilmez. Hazret-i Rabbü’l-‘izze 
bu şerîf ümmetden birkaç nesne [213a] ref‘ buyurmışlardur Sultân-ı enbiyâ 
hürmetine, birisi budur. 808

ٌم“  َ ــ َ ٌ َو  ــ َ ْ َ ــَכאُر  ْ ِْ َ ا ــ َ ِ و ــ ْ َ ــ ا  َ  ِ ُل ا ــ ُ ــאَل َر َ ”
İmdi kişi sû-i hâtimeden havf ve haşyet üzre olmak lâzımdur; zîrâ i‘tibâr âhi-

redür, sû-i hâtimeye [:kötü son] gâyet ile [son derecede] yakīn olan şek ve i‘tikâd 
fâsiddür [:bozuktur]. Kişi lisânını ve i‘tikâdını gâyet hazer üzre tutmak lâzımdur.

 Ve dahi [küfrün] sıhhatinün şartı ‘akldur ve tav‘an [:isteyerek, kendi rıza-
sıyla] söylemekdür. İmdi bir kimse sekrân [:sarhoş] olup yeri ve göği ve eri ve 
‘avratı farka kâdir olmayup ol hâlde küfr söylese i‘tibâr olınmaz, küfrine hü-
küm yokdur ve sabî olan dahi böyledür. Ve bir kimse üzerine ikrâh olınup katl 
itmek ile veyâ ‘azâb-ı şedîd ile tahvîf idüp icrâsına dahi kâdir olıcak, kalbi mut-
ma’inne İslâm olıcak, küfrine hükm olınmaz.    َه ِ ْ أُْכ َ ِ ِإ  ِ א َ ِ ِإ ْ َ  ْ ِ  ِ א ِ  َ َ ْ َכ َ ”
ــאن“809 َ ِ ْ א ِ ــ  ِ َ ْ ُ  ُ ــ ُ ْ َ  buyrılmışdur, zarar virmez; lâkin istihbâben tecdîd َو
iderse efdaldür. 

Pes imdi bir kişi îmân ve İslâm’ı bilüp kabul [213b] itdükden gâyet ile 
sakına küfr söyleyüp kâfir olmakdan. Zîrâ fetâvâda zikr olındı: Bir kimse ‘aklı 
başında olup ihtiyârı ile küfr söylese şimdiye dek itdüği sâlih ‘amelleri cümle 
bâtıl olur, nikâhı fesh olup ‘avratı boş olur, eğer tecdîd itmezse itdüği zinâ olur 
ve evlâdı veled-i zinâ olur. Ve zebîhası yinmez, murdâr olur ve musırr olursa 
katli vâcib olur. Ve ol hâlde kalup fevt olursa ebedî cehennemde kalur, sâ’ir 
kâfirlerden farkı olmaz. el-‘İyâzü billâhi te‘âlâ min zâlik. Ve ol kimseye vâcib-
dür ki fi’l-hâl ol söze pişmân olup tevbe idüp ve yine îmân getürüp ve ‘avratını 
nikâhlanmak ve eğer hac borç ise evvel varduğı fâ’ide itmez, tekrâren yine hac 
itmek gerekdür, ‘avrat dahi söylerse böyledür ve dahi îmânun yenileyüb erine 
cebren nikâhlanmak gerekdür. Ne‘ûzü billâhi te‘âlâ. 

Mes’ele: Bir hâtûn küfr söyleyüp hâşâ mürtedde olsa meşâyih-i Belh  ve 
Semerkand  [214a] ve el-Hâkim eş-Şehîd  ve İsmâ‘îl ez-Zâhidî810  eydürler: 

808 Peygamber (s.a.s.) buyurdu: “İnkâr tevbe ve pişmanlıktır” (Bu hadis, hadis kitaplarında bu-
lunamadı).

809 “Kim îmân ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse, kalbi îmân ile dolu olduğu hâlde (inkâra) 
zorlanan kimse müstesna…” (en-Nahl 16/106).

810 İsmâ‘îl ez-Zâhid Hanefî fakihlerinden biri olup fıkhî görüşlerine fıkıh kitaplarında yer ve-
rilmiştir. Tam adı şöyledir: Fakih Ebû Muhammed İsmail b. Hüseyin ez-Zâhid el-Buhârî 
(ö. 8 Şaban 402) (bk. Kureşî, el-Cevâhir’l-Mudıyye. ; Gazzî, et-Tabakâtü’s-Seniyye, I, 175).
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Ol söz nikâhun fesâdına te’sîr itmez ve tecdîd-i nikâh ve tecdîd-i îmân vâcib 
olmaz;811 zîrâ hâtûnlar hemân erlerden tefrîk murâd idicek ictinâb itmeyüp 
irtikâb iderler, bu vecih üzre hükümleri ellerinde olmak iktizâ ider. Bu bâbı 
sedd [:kapıyı kapamak] içün ‘adem-i vukû‘ına zâhib oldılar. Lâkin ‘âmme-i 
‘ulemâ-i Buhârâ , hâtûnlardan birisi küfr söylese fi’l-hâl nikâhı fâsid olur, lâkin 
yine zevcine tecdîd-i nikâh içün ol hâtûna cebr olunur, dimişlerdür. Fetâvâ 
dahi bunun üzerinedür ve fi’l-Müntekâ,  Müntekâ kitâbında eydür: Bir hâtûn 
zevcinden harâm olmak murâd idüp küfr söylese, hâlbuki kalbinde îmânı 
karâr virüp kalbinde îmânını sâbit itmiş olsa, ol hâlde hâtûn ölse kâfiredür, 
muhalled cehennemde kalur. Zîrâ bir kimse ikrârını inkâra tebdîl câ’iz olmaz; 
meğer başı üzerinde kılıç ile başını kesmeğe [214b] ikrâh ideler.812 Ne‘ûzü bil-
lâhi Te‘âlâ. Bir kimse bilâ-ikrâh ihtiyârıyla küfr söyleyüp, hâlbuki kalbinden 
îmânı mutma’in olsa ol kimse kâfirdür, kalbinde olan îmân ana nef‘ virmez. 
Zîrâ kâfir bilinmez, illâ söylediği sözler ile bilinür. Hemân küfri ihtiyârı ile 
söylediği[nde], 813“ َــ א َ َ  ِ َ ا ــ ْ ِ َــא َو َ ْ ِ ا  ً ــ

ِ ”َכאَن َכא
Bir kimse eyitse [:söylese]: “Eğer bu şey böyle değilse ben kâfirüm yâhûd 

ben kâfir olurum” dise ol sâ‘atde kâfirdür. Bir kimsenün hâtırına814 küfr îcâb 
ider şeylerden birisi hutûr815 itse, ammâ lisânına götürüp söylemese, belki ol 
sözü kerîh görse zarar virmez, mahz-ı îmândur. Bezzâziyye 816 ve gayrıda ey-
dür:817 Bir kimse akşam ve sabâhda bu du‘âyı okuya. Hak celle ve ‘alâ lisânını 
küfr sözlerden saklaya: sözlerden saklaya 818

ًא  ْ ــ َ ِــَכ  َك  ِ ــ ْ ْ أَْن أُ ــ ِ ِــَכ  ُذ  ــ ُ ــ أَ ِّ ــ إ ُ  ا
ِب ــ ُ ُ ْ ُم ا ــ َ  َ ــ ْ ــכ أَ ُ إ ــ َ ْ َ أَ ــא  َ ِ َك  ُ

ِ ْ َ ــ ْ ُ ، َوأَ ــ َ ْ ــא أَ َ   َوأَ
Pes imdi küfr sözler katı [:pek] çokdur, ta‘dâdı kâbil değildür, [215a] bu 

risâlemüz819 cümleyi mütehammil değildür. Lâkin cümlesinün aslını beyân 
idelüm. Hak Te‘âlâ cümlemize ‘ameller müyesser ide, bu makūle820 sözlerden 

811 Bk. Tatarhâniyye, Beyrut 2004, V, 370; Bezzâziyye, VI, 322.
812 Bezzâzî,VI, 322-323.
813 “Bir kimse küfrü ihtiyari ile söylediği zaman, bizim ve Allah Te‘âlâ nezdinde kâfir olur” 

(Molla Hüsrev, I, 324; Dâmâd, I, 626).
814 Hâtır: 1. Hafıza, akıl, fikir. 2. Gönül, kalb. 3. Saygı.
815 Hutûr: Hatıra gelme, hatırlama.
816 Bezzâziyye, VI, 320.
817 Molla Hüsrev, Dürer, I, 324; Dâmâd, I, 626; İbn Âbidîn, IV, 230.
818 “Allahım! Muhakkak ben bildiğim hâlde sana bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilme-

diğim günahlar için senden af istiyorum. Muhakkak gizlilikleri hakkıyla bilen sensin”(Tatar-
hâniyye, V, 314; Bezzâziyye, VI, 320 Dâmâd, I, 626).

819 Yazar, burada risâlemiz kelimesini kullanmıştır.
820 Makūle: 1.Cins, nevi, tür. 2. Kategori.
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lisânumuzı hıfz idüp îmânumuz üzre sâbit olavuz [:olalım], bi-hürmeti Mu-
hammedin sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ve âlihî ve ashâbihî ecma‘în. 

[Elfâz-ı Küfür  ve Tecdîd-i Îmân]

İmdi bir kimse Allâhu Te‘âlâ hakkında lâyık olmayan sıfatlardan birini Al-
lâhu Zü’l-celâl’e isnâd itmek yâ Allâhu Te‘âlâ’nun farz emrlerinden birini inkâr 
itmek veyâhûd şerî‘at  hükümlerinden bir hükmini beğenmeyüp hôrlamak821 
veyâ peygamberlerden birine bir ‘ayb isnâd itmek veyâhûd meleklerden birini 
tahfîf itmek [:küçümsemek]. Her nice olursa olsun cennet hizmetinde olsun, 
cehennem hizmetinde olsun cümle melekler berâberdür, cümleye ta‘zîm ge-
rekdür. Veyâhûd ‘ulemâdan birini sebeb-i zâhirsiz tahfîf itmek yâhûd ‘ilm-i 
şerîfi tahfîf itmek yâhûd ‘ulemânun ittifâkî harâm didüklerine helâl dimek yâ 
helâl didüklerine harâm dimek yâhûd küfr [215b] söyleyen kimesneye rızâsıyla 
gülmek -meğer kendüyi men‘e kâdir olmayup zarûrî güle- yâhûd küfr söz söy-
leyene rızâ virmek; bu sûretlerün cümlesinde kâfir olur, nikâhı var ise fesh olur 
ve ol hâlde zebîhası yenmez, murdâr olur ve hâtûnına cimâ‘ iderse zinâ olur ve 
evlâd olursa veled-i zinâ olur, üzerine tecdîd-i îmân ve nikâh vâcib olur. Ve ol 
sözden rücû‘ itmek lâzım, ‘âdet üzre kelime-i şehâdet  getürürse de müslimân 
olmaz, ol sözden rücû‘ itdüm dimedükçe. Zîrâ bir kâfir İslâm’a girdükde te-
berrî822 şart olduğı gibi tecdîd-i îmân da dahi rücû‘ şartdur. Teberrî  oldur ki 
şehâdet getürdükden sonra eyide [:söyleye]: “Dîn-i İslâm hakdur, kabûl itdim, 
küfr ve şirk bâtıldur, terk eyledüm.” İmdi bir kimse tecdîd-i îmânda “söylediğim 
söz hatâdur, rücû‘ itdüm” dimek lâzımdur. 

[Allah’a İmana Muhalif Sözlerden Sakınma ve Tecdîd-i Îmân]

Fî hakkillâhi Te‘âlâ/Allâhu Sübhânehû ve Te‘âlâ hakkında lâyık olmayan 
sıfat ile ol Zât-ı pâki [216a] sıfatlamak yâ esmâsından bir ism-i şerîfini istih-
zâ eylemek yâhûd emrlerinden bir emri ve va‘d ve va‘îdinden823 birini inkâr 
eylemek, delîl-i kat‘î ile sâbit olmış ise küfrdür. Ve dahi ol Zât-ı pâki mah-
lûkâtından bir şeye teşbîh eylemek ya‘nî cisim, yâ cevher yâ nûr yâ zulmetden 
bir şeye benzetmek yâhûd cevârih-i insâniyyeden bir câriha ile fi‘llemek ya‘nî 

821 Bk. A. H. Akseki, a.g.e., s.59-60.
822 Teberrînin sözlük manası: Hastalıktan kurtulup şifa bulmak; sevilmeyen biriyle ilgiyi ke-

sip ondan uzaklaşmak. Terim olarak teberrî İslâm’a girmek isteyen bir kişinin kelime-i 
şehâdetten sonra İslâm’a muhalif inançlardan ilgiyi kesip uzaklaştığını açıklaması. Teberrî 
için bk. İbn Âbidîn, IV, 226-227.

823 Va‘d: İyilik, mükâfat Va‘îd: Kötülük, mücâzat, ceza.
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ağız ve dil ve baş ve el ve ayak ve sâ’ir bunun gibi a‘zâlardan birisiyle sıfatlamak 
ve kemâl sıfatlarından birini nefy eylemek yâhûd mekân ve cihâtdan ve vakt 
ü zamândan biriyle isnâd eylemek ya‘nî “fülân mekândadur ve üzerine fülân 
kadar vakit ve zamân geçdi” dimek. Vakit ve zamân bize mahsûsdur, Allâhu 
Zü’l-celâl’ün üzerine vakit ve zamân geçmekden münezzeh ve mukaddesdür; 
nitekim yukaruda beyân olındı. İmdi mü’mine lâyık olan zikr olınan du‘âyı 
her sabâh ve akşamda okuya ve îmânın tecdîd eyleyüp eyide: “Yâ Rab! Benden 
küfr [216b] sâdır oldıysa rücû‘ ve tevbe itdüm; Hazret-i Muhammed  sallallâ-
hu ‘aleyhi ve sellem Senün cânibünden her ne getürdi ise inandım, tasdîk idüp 
hakdur didüm. Allâhu Te‘âlâ’dan her gelen her nesneye Allâh’un murâdı üzre 
inandum ve peygamberlere ve peygamberlerden gelen her nesneye peygamberle-
rün murâdı üzre inandum ve tasdîk idüp cümlesine hakdur didüm.” Bu vecih 
üzre tecdîd idüp Allâhu Te‘âlâ’ya sığına. Zîrâ küfr sözler çokdur, cümlesini bu 
risâlemüze824 yazmak mütehammil değildür. Lâkin halk arasında meşhûr olan 
ba‘zı elfâzı zikr idelüm: 

İmdi bir kimse: “Ey Tanrı! Rahmetün benden dirîğ825 tutma” dimek küfr-
dür. Bir kimse “Allâh’un hükmi böylecedür” dise, bir âhar kişi dahi “ben 
Allâhu Te‘âlâ’nun hükmini ne bileyin” dise emr-i Hakk’ı istihfâfdur [:hafife 
almadır], küfrdür, dimişler. Bir kimse bir zâlim zulm itdükde “Yâ Rab! Eğer 
sen buna râzî isen, ben râzî olmam” dise küfrdür, [217a] dimişler. Bir kimse 
eğer “Hak celle ve ‘alâ yevm-i kıyâmetde bana insâf iderse ben dahi sana insâf 
ideyüm” dise küfrdür, dimişler. Bir kimse eğer “Allâhu Te‘âlâ kıyâmet güninde 
bana hak ve ‘adl ile hükm iderse ben hakkımı alurum” dise küfrdür, dimişler. 
Bir kimse hâtûnınun yanında Allâhu Zü’l-celâl’i vasf idüp “mekân ve cihât-
dan münezzehdür” didükde ol hâtûn “ben Tanrı ’yı gökde zann iderüm” dise 
küfrdür, dimişler. Bir kimse “benüm hâlimi gökde Allâhu Te‘âlâ bilür” dise 
murâdı Allâhu Te‘âlâ’yı gökde zann iderse kâfir olur, mekân isbât itdüği içün. 
Bir kimse “Allâhu Te‘âlâ fi‘llerden bir fi‘l işlemek câ’izdür ki anda bir hikmet 
yokdur, bilâ-hikmetin işlemek câ’izdür” dise küfrdür; Allâhu Te‘âlâ’yı sefeh ile 
sıfatlamışdur, bu hôd [zâten] küfrdür. Bir kimse “Allâh’un mekânı var” dimek 
yâ “Allâh’un olmaduğı mekân yokdur” dimek küfrdür. Bir kimse yalan ve kizb 
söylese, bir âhar kimesne [217b] “Bârekallâh” kizbine dise küfrdür. Bir kimse 
“Allâhu Te‘âlâ üstümüzde” yâ “altumuzdadur” dise kâfir olur. 

824 Yazar, burada eserininden bahsederken risâlemiz kelimesini kullanmıştır.
825 Dirîğ: Esirgeme.
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Bir kimse “cennete duhûl itdükden sonra Allâhu Zü’l-celâl görinmez” deyü 
rü’yetullâhı inkâr eylese kâfir olur. Bir kimse hasta ve marîz olan kişiye “Allâhu 
Te‘âlâ’nun unudılmış kullarındandur” yâ “unudılmışdur” dimek küfrdür. Bir 
kimse “Allâhu Te‘âlâ’yı cennet içinde görürüz” deyü cenneti ana mekân itmek 
küfrdür. Ve dahi bir kimse bir zâlimden zulm ve cevr görüp, bu dahi “bana 
Allâhu Zü’l-celâl’ün hükmi ve takdîri iledür” didükde ol zâlim dahi “ben bunı 
takdîrsiz ya‘nî Allâhu Te‘âlâ hüküm ve takdîr itmedin işlerüm” dise küfrdür, 
dimişler. Ve’l-hâsıl ol Zât-ı pâki zulm ve nevm ve nisyân ve ta‘am [:yeme, tat] 
ve evlâd ve ebeveyn gibi nesneler ile sıfatlamak, ya‘nî “Tanrı  bana zulm itdi” 
dimek ve “uyur” ve “unutdı” dimek ve “melekler kızlarıdur” dimek ve “anası 
ve atası vardur” dimek; bu cümlesi küfrdür. [218a] Allâhu Zü’l-celâl bu cüm-
leden münezzehdür. 826“ ً ــ ِ ا َכ ــ ُ ُ  ُ ــ ا َ א َ َ ”

[Peygamber ve Melekler Hakkında Uygun Olmayan Sözlerden Sa-
kınma]

Fi’l-Enbiyâ ve’l-Melâ’ike: Ve dahi cümle peygamberlere îmân vâcibdür, 
ma‘nâ-yı nebîyi ma‘rifetden sonra. Ve Allâhu Te‘âlâ’dan getürdüği haberlerün 
cümlesini tasdîk itmek vâcibdür ve bizim peygamberümüz Muhammed Mus-
tafâ  sallallâhu ‘aleyhi ve sellem resûl ve hâtemü’l-enbiyâ ve’r-rusül olup yevm-i 
kıyâmete dek dîn ve şeri‘âti nesh  olmayup bâkī olduğına îmân vâcibdür,827 
böyle îmân getürmezse mü’min olmaz, dimişler. Bir kimse “cemî‘ enbiyâya 
inandum, Hazret-i Âdem  ‘aleyhi’s-selâm nebî midür değil midür bilmem” 
dise tahkîkan kâfir olur.828 Pes imdi bir kimse Peygamber ‘aleyhi’s-selâm’a hâşâ 
sebb eylese829 yâhûd bir şeyle ‘ayblasa yâhûd sebb tarîkı üzre bir şeye teşbîh 
eylese yâhûd tahkîr eyleyüp hakâret ile zikr eylese yâhûd şân-ı şerîfini alçak-
lasa yâhûd la‘n itse yâhûd Zât-ı şerîfe [218b] beddu‘â eylese yâhûd anun içün 
bir mazarrat temennî eylese ya‘nî “şu bedlik olmasa idi” deyü temennî itmek 
yâhûd ol zât-ı şerîfin ve cism-i latîfin mansıb-ı nübüvvete lâyık olmayan şeyle 
ana nisbet itse yâhûd kıllarından bir kılına tasğîr idüp “peygamberin kılcağızı” 
dise yâhûd “mecnûn” dise yâhûd belâ [ve] mihnetlerden [:musibet] cârî olan 

826 Bk.“Allah, onların söylediklerinden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur.” (el-İsrâ 
17/43).

827 Bezzâziyye, VI, 327.
828 Bk. Tatarhâniyye, V, 325.
829 Ali Suğdî’ye göre peygambere söven kişi mürteddir. Ona mürted hükmü uygulanır (Nu-

tef, II, 694); Sebb-i Nebî hakkında Ebüssuûd’un fetvâsı için bk. Akgündüz, Osmanlı Ka-
nunnâmeleri, IV, 42-43.
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şeylerden Zât-ı şerîfine ‘âr getüren bir şeyle ‘ârlandursa yâhûd müdâhaneye 
nisbet eylese ya‘nî “teblîğ-i risâletde zü’l-vecheyn [:iki yüzlü] ve yumuşaklık 
iderdi” dise yâhûd “şâ‘ir idi” yâ “kâhin idi” yâ “sâhir idi” dise yâhûd şân-ı 
şerîfine bir şey ile nâkıs ilhâk itse [:eksiklik katsa] yâhûd fakîrlik ile alçaklasa 
yâhûd hûylarından bir hûy ile beğenmese yâhûd “şu haslet anda olaydı” deyü 
hûy ilhâk eylese [:huy katsa, eklese] yâhûd “izâr ve ridâsında kibirli idi” dise 
ve ol şeyler ile murâdı ‘ayblamak veyâ ‘ârlandurmak [219a] olsa yâhûd “ko-
yun güder bir çobân idi” deyü ta‘bîr itse yâhûd sehv-ile yâ nisyân ile yâ sihr 
ile ta‘bîr itse yâhûd “nâs beyninde hükümde müdâhane idüp yüze gülerdi” 
dise yâhûd “kavlinde sefeh nisbet idüp ağır değil idi, sözinde ve kelâmında 
hafîf idi” dise yâhûd ‘alâ tarîki’l-istihfâf [:hafife alma yoluyla] “Peygamber 
dahi münhezim [:mağlub, yenilmiş] oldı” dise yâhûd “mürâ’î idi” dise yâhûd 
nübüvvetini nefy eylese [:inkâr etse] yâ “resûl değil idi” yâ vücûdını [:varlığı-
nı] nefy eylese yâhûd “‘Arab’a resûl idi ancak” deyüp ‘âmme-i nâsa risâletini 
nefy eylese yâhûd “‘Arab’dan değildür” dise; şu zikr olınan vecihlerin küllîsi 
ile bi’l-icmâ‘ küfr lâzım gelür. Eğer tecdîd-i îmân itmeyüp musırr olursa katli 
vâcib olduğında ‘ulemâdan birisinün hilâfı yokdur, vücûb-i katl ittifâkîdür.830 
Ammâ musırr olmayup tecdîd-i îmân ve tevbe iderse İmâm-ı A‘zam ve İmâm 
Mâlik  rahimehumallâh katında tevbesi makbûl olmaz. 

İmdi kable’t-tevbe katl olunur [219b] küfren ve ba‘de’t-tevbe katl olunur 
hadden [:şer‘î ceza olarak]; ol kişinün tevbesi kendüyi katlden halâs idemez, 
ne‘ûzü billâhi te‘âlâ. İmâm Mâlik ile İmâm-ı A‘zam  katında tevbe itdükden 
sonra yine küfren katl olunur ya‘nî kâfir gibi.831 Namâzı kılınmaz ve âyîn-i İs-

830 Fakihlerin kendi zamanlarında mukaddesata, peygamberlere, meleklere, sahâbîlere, salih 
ve alimlere karşı hürmete aykırı davranışta bulunanlar için öngördükleri cezaî müeyyide-
leri kamu düzeni ve genel inanç ilkesi yönünden değerlendirmek gerekir. Ancak bir Müs-
lüman da dine, îmâna zarar verecek söz ve eylemlerde bulunmamalıdır. Haramı haram, 
helâli helâl kabul etmeli, Kur’ân’a ve sünnet’e saygı göstermeli, bazı câhillerin yaptıkları 
gibi dine, îmâna, mukaddesata sövmemelidir. Beşeriyet gereği ağzından kötü söz çıkarsa 
hemen pişman olup tevbe ve istiğfarda bulunmalıdır (A. H. Akseki, a.g.e., s. 60). 

831 İbn Âbidîn (ö.1252/1836), Hanefî mezhebinin bazı kitaplarında bazı imamlara izafe edi-
len görüşlerin gerçeği tam aksettirmediğini ifade ettikten sonra bu hususa dair bazı örnek-
ler vermiştir. İbn Âbidîn Peygamber’e sövene ve mukaddesata aykırı davranışta bulunan-
lara yapılacak muamele ile ilgili olarak bazı kitaplarda Hanefî mezhebi imamlarına izafe 
edilen yanlış görüşleri düzeltmek üzere Tenbîhü’l-vulât ve’l-kudât adlı bir risâle yazmıştır. 
İbn Âbidîn bu risâlesinde yazdığına göre Hanefî mezhebinde peygambere hakaret edenler 
hakkında üç görüş vardır. 1. Peygamber’e söven kişinin tevbesi kabul edilir. Ebû Hanîfe 
ve İmam Mâlik’den böyle bir görüş rivayet edilmiştir. Ebû Yûsuf ’un el-Harâc’ında, Ali 
Suğdî’nin Nutef’inde, Muhtasaru’t-Tahâvî’de verilen bilgiye göre bu kişiye mürtede uygu-
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lâmiyye anun üzerine icrâ olınmaz; gerekse kendisi ikrâr idüp bi-nefsihî “ben-
den söz zâhir oldı, icrâ-yı şer‘-i Muhammedî her ne ise râzıyım” deyü rızâ ver-
sin, gerekse şühûd anun üzerine “şu sözi söyledi” deyü şehâdet itsün. Enbiyâ 
hakkında olan küfr böyledür. Ammâ enbiyânun gayrıda olan küfri söyleyen 
kimesne inkâr iderse anı şuhûd-ı ‘udûl ile isbâtı olurken anda şehâdet olmaz; 
zîrâ inkârı dahi tevbedür. Enbiyâ hakkında inkâr tevbe olmayup ol tevbe anı 
katlden men‘ ve iskât idemez. Ebû Bekr  es-Sıddîk radiyallâhu ‘anh hazretin-
den böylece nakl olındı. Hattâ sekrân olan kişinün küfri i‘tibâr olınmaz iken 
[220a] enbiyâ hakkında bir kimesne sekrân olup yeri ve göği fark itmeyüp ri-
câli nisâdan temyîze kâdir değil iken sebb eylese, bir vechile ‘afv olınmaz, katl 
olunur.832 İbn Hümâm  Hidâye  Şerhi’nde beyân itdi.833 Ammâ bir kimse Allâh 
Te‘âlâ’ya sebb eylese -haşâ-, sonra tevbe itse tevbesi ‘amel idüp katl olınmaz. 
Ammâ bir kimse Peygamber ‘aleyhi’s-selâm’a sebb eylese anun tevbesi ‘amel 
idüp katlden kurtulmaz.834 Zîrâ Peygamber ‘aleyhi’s-selâm beşerdür, ana ‘âr 
ve şân hâsıl olur; ammâ Cenâb-ı Bârî cümleden münezzeh ve mukaddesdür 
ve bir vechile ana ‘âr hâsıl olmaz; zîrâ cemî‘ ‘ayblar virici şeylerden müberrâ 
ve münezzehdür.835 Ammâ zimmî sebb eyleyüp yâ istihfâf yâ ol Zât-ı şerîfin 
ma‘nâsına lâyık olmayan şey ile vasf itse İmâm-ı A‘zam  katında ol zimmî 
te’dîb olunur ve İmâm Mâlik  katında katl olunur; eğer müslimân olursa bir 
rivâyetde katl olunur ve bir rivâyetde katl olınmaz. Ammâ İbn Hümâm ey-
dür:836 Bir zimmî Nebî ‘aleyhi’s-selâm’a [220b] sebb idüp yâhûd Allâhu Zü’l-
celâl hakkında lâyık olmayan şeyleri nisbet eylese, eğer kendisi i‘tikâd üzre Al-
lâhu Zü’l-celâl’e veled nisbeti gibi olup ‘ulüvv-i şânı anun gibi nesnelerden ‘âlî 

lanan hükümler uygulanır. 2. Böyle bir kişi tevbe etse de katledilir. Ebû Hanîfe’den böyle 
bir görüş rivayet edilmiştir. Bezzâzî bu görüşü, Mâlikî fakihi Kâdî İyâz’ın (ö.541/1146) 
Şifâ’ adlı eseri ile Hanbelî fakihi İbn Teymiyye’nin (ö.728/1327) es-Sârim el-Meslûl adlı 
eserinden nakletmiştir. Bu iki kaynakta bu görüşün Hanbelî ve Mâlikî mezhebine ait 
olduğu zikredilir. Hanefîler’den İbnü’l-Hümâm, İbn Nüceym, Molla Husrev, Timurtâşî 
el-Gazzî (ö.1006/1598) bu görüşe tâbi olmuşlardır. 3. Böyle bir kişinin davası mahke-
meye intikalden önce tevbe ederse tevbesi kabul edilir. Mahkemeye intikalden sonra 
ise tevbesi kabul edilmez. Şeyhülislâm Ebüssuûd (ö.982/1574) bu görüştedir. Alâeddin 
el-Haskefî (ö.1088/1677) ed-Dürrü’l-Muhtâr’da bu görüşe tâbi olmuştur (İbn Âbidîn, 
“Tenbîhü’l-Vulât ve’l-Kudât ‘alâ Ahkâmi Sebbi Hayri’l-Enâm”, Mecmû‘atü’r-Resâil, İstanbul 
1325, I, 320-321; bk. Bezzâziyye, VI, 321-322).

832 Bezzâziyye, VI, 321-322.
833 İbn Hümâm, Fethu’l-kadîr, IV, 407; bk. Dâmâd, Mecma‘u’l-Enhur, I, 618.
834 İbn Hümâm, Fethu’l-kadîr, IV, 407; İbn Nüceym, V,125, 136; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muh-

târ, IV, 212-215.
835 Molla Hüsrev, Dürer, I, 299-300.
836 İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, IV, 381.
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olduğı meşhûrdur ve müsbet iken izhâr idüp âşikâre/‘alâniyeten iderse nakz-ı 
‘ahd itmiş olur, katl olunur; ammâ izhâr itmeyüp ketm iderse katl olunmaz, 
dimiş. Ammâ bir kimse bizim Peygamberimiz ‘aleyhi’s-selâm’dan gayrı sâ’ir 
enbiyâya yâ meleklere ‘aleyhimü’s-selâm sebb eylese yâ birini istihfâf itse yâ 
birini tekzîb itse yâhûd enbiyâdan birini inkâr idüp “peygamber değildür” dise 
yâhûd bir nebînün hükmini inkâr itse yâhûd “Cebrâ’îl  ‘aleyhi’s-selâm vahyde 
hatâ itdi, nübüvveti Alî ibni Ebî Tâlib  radiyallâhu ‘anhuya gelmişken Mu-
hammed ‘aleyhi’s-selâm’a getürdi” dise yâhûd sâ’ir meleklerden birine sebb 
eylese anı katl itmek vardur, hükmi bizim katımızda mürted837 hükmi gibi 
olur. [221a] ‘İnde Mâlik dahi böyledür, tevbe makbûl olmaz.

[Sahâbîler Hakkında Uygun Olmayan Sözlerden Sakınma] 

Bir kimse Sultân-ı evliyâ olan Ebû Bekr  es-Sıddîk radıyallâhu ‘anh ile 
Emîre’l-Mü’minîn Hazret-i Ömer  radıyallâhu ‘anh’a sebb idüp ve hilâfetlerini 
inkâr etse kâfir olur, dimişler. Bir kimse Ümmü’l-Mü’minîn Hazret-i ‘Â’işe -i 
Sıddîka binti Ebû Bekr es-Sıddîk radiyallâhu ‘anha ve ‘an ebîhâ hazretine zinâ 
lafzıyla kazf838 idüp söğse bi’l-ittifâk kâfir olur, eğer tevbe itmeyüp rücû‘ it-
mezse katl olunur, dimişler. Ammâ Âl-i bint-i839 Resûl[-i Ekrem]’den ‘aley-
hi’s-selâm ve sâ’ir ezvâc-ı Resûlullâh’dan ve sâ’ir sahâbeye rıdvânullâhi te‘âlâ 
‘aleyhim ecma‘în birine sebb eylemek harâmdur ve söyleyen mel‘ûndur. Ne‘û-
zü billâhi min zâlike.

[Âlim, Sûfi ve Dinî Hükümleri Küçümsemeden Sakınma] 

Bir kimse sebeb-i zâhirsiz ‘ulemâdan birine buğz itse Hulâsa ’de eydür:840 
Ol kimse üzerine küfrden kor841 vardur; hattâ bir kimse ‘ulemâya tahfîfen 
“‘âlimcik” dise yâ ‘alevîden842 birine istihfâf kasd idüb “‘alevîcik” [221b] dise 

837 Ridde  ve İrtidâd  bir müslümanın İslâm dininden çıkması anlamındadır. Dinden dönen 
kimseye de mürted denir. Bir kimsenin mürted  olduğu ikrâr veya iki adil şahidin şehade-
tiyle sabit olur. Mürtede uygulanacak ceza hakkında farklı görüşler vardır. İslam hukuk-
çularının büyük çoğunluğu riddeti sabit olan âkil ve bâliğ erkek kişiye had cezası olarak 
katl cezasının ugulanacağını ileri sürmüşlerdir. Ancak önce böyle bir kişiye tevbe etmesi 
tavsiye edilir. Hanefîler irtidad eden kadınların katlini caiz görmemişler, onun tevbe et-
mek üzere hapsedilmesinin uygun olacağını ileri sürmüşlerdir (Fazla bilgi için bk. Bilmen, 
IV, 5-30; İrfan İnce, “Ridde”, DİA, C.35, s.88-91).

838 Kazf: Zina isnad etme. İftira.
839 Âl: Aile, nesil, sülâle. Bint: Kız. 
840 İftihârüddîn el-Buhârî, Hulâsa, vr.436b.
841 Kor: Ateş.
842 ‘Alevi: Hz. Ali’nin soyundan gelenler.
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ve sûfîlere istihfâfen “sûfîcikler” dise küfrdür dimişler.843 Bir kimse tâlib-i ‘ilmi 
ve hâfız-ı Kelâmullâh’ı gördükde “pilâvcikler”844 dise kâfir olur, dimişler; ol 
kişiye küfrden ‘azîm kor vardur. Bir kimse husûmet vaktinde “Lâ havle ve lâ 
kuvvete illâ billâhi’l-‘Aliyyi’l-‘Azîm” dise, bir âhar kişi dahi “öyle değildür” dise 
yâhûd “bu kelâm sana ne işler” veyâ “bu seni açlıkdan kurtarmaz” veyâhûd 
“bu etmek [:ekmek] yerine durmaz” veyâ “bu bir şey getürmez” veyâ “bu ça-
nakda tirid olmaz” dise kâfir olur. Eğer bir kişi bu sözleri husûmet vaktinde 
“Sübhânallâh” diyen kimseye dise yine kâfir olur, dimişler. Bir kişi husûmet 
vaktinde “Lâ ilâhe illallâh” dise, bir âhardan bu zikr olınan sözleri ana dise 
kâfir olur, dimişdür. Bir kimse şarâb içerken “Bismillâh” dise kâfir olur, zinâ 
ve livâta iderken ve harâm li-‘aynihî olan şeylerden birini yerken “Bismillâh” 
dise kâfir olur.845 

[Bâtıl İnançlar: Ateşe, Puta, Yıldızlara Tapma]

Ammâ yed-i dîgerden [:başkasının elinden, başkasından] [222a] istemeye, 
ya‘nî her ne murâd ve hâcet isterse Allâhu Te‘âlâ’dan isteyüp gayrıdan taleb 
itmeye. Mecûsî gibi âteşe ‘ibâdet itmeye ve putlara ta‘zîm idüp “anlarun her 
biri Allâhu Te‘âlâ’nun makbûl ve mergūb kullarıdur, biz anlara niyâz idüp anlar 
dahi Tanrı ’ya bizim içün şefâ‘at idüp hâcetlerimizi revâ [:uygun] görüp bitürür-
ler” deyü putlara ‘ibâdet idüp yalvarmakdur, bu hôd [:bizzat] küfrdür. Ve dahi 
kefere-i sâbiîn846  aya ve güneşe ve yıldızlara niyâz idüp yalvardukları gibi Haz-
ret-i Rabbü’l-‘izze anlarun hakkında ‘alâ tarîkı’l-hikâye buyurmışdur ki, anlar-
dan su’âl olınup “Niçün Allâhu Te‘âlâ’ya ‘ibâdet itmeyüp esnâma niyâz ve tazar-
rû‘ idersin?” Cevâbında eydürler ki: 847﴾ ــ َ ْ ِ ُز َــ ا َــא ِإ ُ ِّ َ ُ

ِ ْ ِإ  ــ ُ ُ ُ ْ َ ــא  َ ﴿ ya‘nî 
“Bizim anlara niyâzımız değildür; illâ şu ecildendür ki anlar Allâhu Te‘âlâ’nun 
makbûl kullarıdur, bizim sözümüz Allâhu Zü’l-celâl katında mergūb ve makbûl 
değildür, zîrâ bizler cürm [ü] ‘isyâna müstağrak [isyan suçuna boğulmuş] ‘âsîle-
riz. Anlara niyâz [222b] idüp anlar dahi bizi Allâhu Zü’l-celâl’e yakın ider, sözler 
Tanrı’ ya geçer” dirlerdi. Bu ecilden kâfir olurlar. 

843 Bezzâziyye, VI, 337; İbn Nüceym, V, 134.
844 Pilâvcikler: Küçümseme ifadesi. Pılavıcık: Baykuş (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü).
845 Bk. İbn Âbidîn, I, 9; Dâmâd, I, 632.
846 Sâbiîler hakkkında çeşitli rivâyetler vardır. Bir görüşe göre Hz. İbrâhim’in dinini devam 

ettitiren eski bir topluluk idi. Bazı müfessirlere göre, sâibiîlik, hıristiyanlar ile yahudiler 
arasında tevhitci bir dindir. Bazı müfessirlere göre ise sâbiîler yıldızlara tapan bir topluluk-
tur. bk. el-Bakara 2/62; el-Ha c 22/17.

847 “Onlara, ancak bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler” (ez-Zümer 39/3).
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[Hurâfelerden Sakınma]

İmdi her mü’min ve mü’mineye lâzımdur ki Allâhu Zü’l-celâl’den taleb 
olunması lâzım olınan şeyleri ol Zât-ı pâkden isteyüp enbiyâ ve evliyâsından 
bir hâcet istemeye, cümle murâd ve maksûdını Allâhu Te‘âlâ’dan isteye. Bir 
kişi bir mekânda muntazır olup bir şiddete ve bir sıklete [:ağırlık, sıkıntı] 
mülâkî oldukda meded ve ‘inâyeti ve nusreti/i‘âneti ve halâs ve necâtı ve hasta 
oldukda sıhhat ve şifâyı, muhtâc ve fakîr oldukda mâl ve rızk ve gınâyı ve 
hôr [u] hakîr oldukda devlet ve ‘izzeti ve evlâdı ve cemî‘ hâcetlerini Allâhu 
Zü’l-celâl’den isteyüb, enbiyâdan ve evliyâdan ve taşdan ve ağaçdan ve ayazma  
sularından istemeyüp ancak Hakk celle ve ‘alâ’dan isteye. Gayrıdan istemek 
şirk olacakdur, küfrdür dimişler.

[Ölülerden Yardım Dilemeden Sakınma]

Mes’ele: Zeyd’ün bir hâceti olup bir mahâlde muztarr oldukda “Ervâh-ı 
meşâyihden isti‘ânet ve istimdâd [223a] idüp celb ve def‘a ve nef‘ve darra [:fay-
da ve zarar] kâdirlerdür ve umûr-ı ‘ibâda mutasarrıflar ve gâ’ibe dahi ‘âlimler-
dür” deyü i‘tikâd iden Zeyd’e şer‘an ne lâzım gelür? el-Cevâb: Tecdîd-i îmân 
ve nikâh lâzım olur. Merhûm Minkârîzâde Efendi ’nün fetvâsıdur ve fi’l-Bez-
zâziyye 848 ve sâ’iri’l-kütüb. 849“ ُ ــ ُ َْכ  ُ ــ َ ْ َ ةٌ  َ ــ

ِ א َ  ِ ِ ــא َ َ ْ ــאَل أَْرَواُح ا َ ”و

Mes’ele: Mazanne-i salâh850 ve diyânet ve me’inne851-i felâh ve kerâmet 
olan kimesnelerden husûl-i murâd içün nüzûr ve kurbân idüp makbereleri-
ne varup “Ahvâlimizi ‘ârifler ve beliyyeden852 bizi sârifler[dür]853 ve bi’l-cüm-
le sihâm-ı enâmdan854 celb-i hayr ve def‘-i zarar tarîkıyle mutasarrıflardur” 
i‘tikâd iden kimselere şer‘an ne lâzım gelür? el-Cevâb: Tecdîd-i îmân ve nikâh 
lâzım olur. Bu dahi merhumundur.855

848 Bezzâziye, VI, 326. 
849 Bir kimse “meşayihin ruhları hazırdır bilirler” derse, küfre girer (İbn Nüceym,V, 134; 

Dâmâd, I, 630).
850 Mazınne: Hakkında zan ve şüphe olunan, şüpheli (kişi). Mazınne-i salâh: Kendisinden 

sadece salâh/iyilik gelmesi umulan adam. Veli olduğuna inanılan adam.
851 Meinne: Alâmet.
852 Beliyye: Bela, musibet, afet, sıkıntı.
853 Sarf: Menetmek, geri çevirmek, döndürmek. Sârif: Geri çeviren, döndüren.
854 Enâm: İnsanlar. Sihâm (t. sehm): Hisseler, paylar, nasipler. Oklar.
855 Minkârîzâde Efendi’nin bu fetvasının fetva kitaplarındaki metni şöyledir: “Mazanne-i 

salâh ve diyânet ve me’inne-i felâh ve kerâmet olan kimesnelere husûl-i murâd içün kurbân 
nezr idüb makberelerine varub “Ahvâle ‘ârifler ve beliyyeyi sâriflerdir ve bi’l-cümle mehâmm-ı 
enâmda celb-i hayr ve def‘-i dayr (zarar) tarîkıyle mutasarrıflardur” diyü i‘tikâd iden kim-
selere şer‘an ne lâzım gelür? el-Cevâb: Tecdîd-i îmân ve nikâh lâzım olur.” (Nuruosmaniye 
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[Şirk Nevileri]856

Ve dahi el-‘Akīdetü’r-Rükniyye 857 nâm kitâbda ‘Ubeydullâh bin Muham-
med  ibn ‘Abdül‘azîz eydür: Şirk üç vecih üzerinedür. Birisi şirk-i ulûhiyyet-
 dür ki [223b] zikr olundı.858 

İkinci, şirk-i rubûbiyyet dür.859 Rubûbiyyetde şirk oldur ki sıfat-ı ulûhiy-
yet Hâlık’a müstenid iken mahlûka dahi isnâd ve i‘tikâd itmekdür. Niteki 
mezheb-i i‘tizâl 860 halk-ı ef‘âli [:fiillerin yaratılması] Allâhu Zü’l-celâl’e mahsûs 
iken mahlûka isnâd idüp “her ‘abd kendi nefsine ne isterlerse ol fi‘li bi-nef-
sihî kendisi hâlıkdur” dirler. ‘Abdin [:kulun] ise halk itmede ‘alâkası yokdur, 861

bu söz küfrdür. Ve dahi minnet [:şükran, lütuf ] kadîm Allâhu Te‘âlâ’ya mah-
sûs iken müneccim în862 eflâke863 “kadîm” deyüp bu dâr-ı fenânun zevâline 
kâ’il değillerdür ve “seb‘a-yı seyyâre müdebbirdür”864 dirler, umûr-ı ‘âlemde 
müdebbir Allâhu Zü’l-celâl iken yıldızlara isnâd iderler, bu söz dahi küfrdür; 
mezheb-i felâsife dür. İmdi, hakīkatde bir kişi kendüyi terbiye idüp rızkını865 

Ktp., nr. 2005, vr. 35b; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2006, vr. 34b. Bu iki nüsha Ataullah Efen-
di tarafından derlenen Minkârîzâde fetvalarını içermektedir). Minkârîzâde Efendi’nin bu 
konudaki bir başka fetvası da şöyledir: “Bir kasaba ahâlisinin ekser-i nisvânı bazı eyyâmda 
cem‘ıyle mezâristâna gidip onda ictimâ‘ ve ittifâk ile nevha (sesli ağlama) ve sıyâha (sayha, ba-
ğırma, feryat) iştiğâl edip feryâd ve figân eder olsalar hâkimü’ş-şer‘ mezbûrları böyle vaz‘ından 
(hareketten) men‘a kâdir olur mı? el-Cevab: Men‘ eylemek lâzımdır.” (Minkârîzâde, Fetâvâ, 
Nuruosmaniye Ktp., nr. 2037, vr. 357a).

856 Şirk nevileri için bk. A. H. Akseki, a.g.e., s.65-66.
857 İlmihâl kitabında: Rükni ‘akâid.
858 es-Semerkandî, el-‘Akîdetü’r-Rükniyye, (thk. M. Sinanoğlu), İstanbul 2008, s.52.
859 es-Semerkandî, el-‘Akîdetü’r-Rükniyye, s.52.
860 Mu‘tezile mezhebi , itikadî meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm 

mezhebidir. Mu‘tezîle’ye göre kullar ihtiyarî fiillerini hür iradeleriyle yaparlar. Bu fiillerin 
oluşmasında Allah’ın müdahalesi yoktur. (bk.İlyas Çelebi, “Mu‘tezîle”, DİA, C.31, s.391-
401; Ahmet Saim Kılavuz, “Mutezile”, İFAV Ans., C.3, s. 1432). 

861 Mâtürîdî mezhebine göre kulda başlı başına cüz’î irade vardır. Kul iradesiyle seçimini 
yapar, Allah da kulun seçimine göre fiili yaratır. (bk. Bekir Topaloğlu, “Mâtürîdî”, DİA, 
C. 28, s.154; A.S. Kılavuz, “Matüridiye”, İFAV Ans., C.3, s.1227).

862 Müneccim: Yıldızların hal ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse. Gökbilimci.
863 Ortaçağ İslâm kozmolojisinde felek (ç. eflâk) yıldızları taşıdığına ve hareket ettirdiğine 

inanılan “şeffaf gökküre” anlamını taşır. Felek bir astronomi terimi olarak ise “yıldızların 
döndüğü yer, yörünge” anlamına gelir.

864 Yıldızlara inananlara göre âlemi yaratan ve idare eden şu yedi gezegendir: Güneş, Ay, Zü-
hal (Keyvan), Mirrih (Merih, Mars), Müşteri (Jüpiter), Zühre (Venüs),Utârid (Merkür). 

865 Rızık ve Tevekkül: Allah’ın canlılara verdiği maddî ve mânevî nimetler. Kur’an’da hayati-
yetini sürdürecek hiçbir imkâna sahip bulunmayan varlıklar dahil olmak üzere yeryüzün-
deki bütün canlıların rızkını verenin Allah olduğu vurgulu ifadelerle anlatılır (Hûd 11/6; 
el-Ankebût 29/60). Ancak insanın yanlış bir tevekkül anlayışına sığınmak yerine karada 
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viren ve cemî‘ umûrını ve levâzımını viren ve görüp bitüren Tanrı  Te‘âlâ iken 
andan bilmeyüp kendi kesbinden ve ticâretinden ve ‘ulûfesinden ve bey ‘inden 
[224a] ve paşa sından bilüp “eğer benüm dükkânım ve san‘atım ve ticâretim ve 
‘ulûfe  ve ‘akârım ve bey im ve paşam olmasaydı hâlim nice olurdı ve beni kim-
ler görüp beslerdi” deyü i‘tikâd itmek ve tekellüm itmek rubûbiyyetde şirkdür, 
küfrdür, dimişler. Ammâ i‘tikâden ve hakīkaten olmayup, Allâhu Te‘âlâ’dan 
bilüp ve “Bunları Hakk celle ve ‘alâ bana sebeb kıldı, bu cümlesi sebebdür, 
bana rızkımı viren Allâhu Sübhânehû ve Te‘âlâ’dur” dirse zarar virmez ve hatâ 
ve küfr olmaz. 

Mes’ele: Bir kimse “Benüm rızkumı Allâh virür, lâkin kuldan dahi hareket 
ister” dise şirkdür, zîrâ hareket viren dahi oldur. Fetâvâ’da ve gayrıda mestûr-
dur. ــ כــ ا ن  ٌك  ْ ــ

ِ ا  َ ــ َ  َ ــ ِ  ْ ــ َ َ ــ ،  ا ــ  ه  ــ ْ از  َِכــ ِ َو ْ ا ــ ِ ْزُق  ِّ ــ ــאَل : ا َ ــ  ”و
א“866 א و  א  א כ א  ا  أ

 Üçünci, şirk-i ‘azametdür.867 ‘Azametde şirk oldur ki; ‘ibâdetde riyâ it-
mekdür, ya‘nî Allâhu Te‘âlâ’ya mahsûs ve lâyık ‘ibâdetde [224b] gayrıya ta‘zîm 
itmekdür ‘ibâdet niyyetiyle. İmdi bir kişi mahlûkdan birine “‘ibâdetdür” deyü 
rükû‘ yâ secde itmek veyâ kabrler üzerine varup ‘ibâdet deyü secde itmek, “bu 
‘ibâdetden bana ecr ü sevâb hâsıl olur” dirse kâfir olur. Zîrâ Allâhu Te‘âlâ’dan 
gayrıya secde olmaz. Ammâ ta‘zîmen idüp ‘ibâdet kasdına itmezse harâm-
dur, kâfir olmaz, ma‘siyet itmiş olur, tevbe itmek vâcibdür. Zîrâ halka i‘lâm 
[:bildirmek] içün ‘ibâdet itmek dahi riyâdur, ol ‘ibâdetün sevâbı gider; rûz-i 
cezâda868 hâ’ib,869 hâsir,870 mahrûm olur. Her mü’mine lâzımdur ki riyâdan 
ihtirâz ve ictinâb ide. 

ve denizlerde rızkını araması emredilir (Fâtır 35/12; el-Mülk 67/15); helâl ve temiz rızık-
lardan faydalanılması ve şeytana uyulmaması istenir (el-Bakara 2/168; en-Nahl 16/114). 
(bk. Şerafettin Gölcük, “Rızık”, C. 35, s. 73-74). Tevekkül: Allah’a güvenip dayanma 
anlamında terim anlamı kazanmıştır. İslâm’da rızık için çalışmak farzdır. Bir Müslümana 
tembellik yakışmaz. Müslüman her türlü tedbire başvurduktan sonra tevekkül etmelidir. 
Hz. Peygamber’in, “Devemi bağladıktan sonra mı tevekkül edeyim yoksa bağlamadan 
mı?” diye soran bir sahâbîye, “Önce bağla, sonra tevekkül et” yolundaki cevabı (Tirmizî, 
“Kıyâme”, 60) tevekkülden önce tedbir almanın gerekliliğine bir delil sayılır.

866 “Eğer bir kimse rızık Allah’tandır. Fakat kuldan harekete ihtiyaç vardır” derse, bu sözün 
şirk olduğu söylendi. Çünkü kulun hareketi dahi Allah’tandır” (bk. el-Fetâvâ el-Hindiyye, II, 
281).

867 es-Semerkandî, s. 53.
868 Rûz-i cezâ: Hesap günü, kıyamet günü.
869 Hâib: Mahrum, ümitsiz, nasipsiz.
870 Hâsir: Zarar gören, mütezarrır, zarara uğrayan.
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[Büyük ve Küçük Günâhlar]

Fî beyâni zünûb-i kebâ’ir:871 Ve dahi her mü’mine farzdur ki ‘ilm-i hâl in-
den günâh-ı kebâ’iri ve sagâ’iri bile ve sakına, ictinâb idüp itmeye. Eğer itmiş 
olursa ‘akabinde nâdim olup tevbe ide. Zîrâ günâh nicedür bir kimse bilmese, 
andan nice sakınur ve nice tevbe ider. Her ‘amel…872[225a]…bırağup bakmak 
ve hınzîr etini ve ölmüş etini bilâ-‘özrin yimek ve vâlideynine şetm idüp söv-
mek ve zinâ kasdı için evinde ‘avrat tutmak ve bir ‘ulemâya sebebsiz hıyânet 
ve ihânet itmek ve hâtûnına ve câriyesine hayz ve nifâs  hâlinde cimâ‘ itmek ve 
dahi hâtûnlar saçlarına âharın saçını katmak ve dahi sâz ve tanbûr ve sâ’ir çalgu 
dinlemek ve dahi Ka‘be -i Mu‘azzama’ya ihânet itmek ve enbiyâdan birinün 
hakkında bed söz söylemek, dâ’imen ta‘zîm üzre olmayup hakâret üzre olmak 
ve dahi ‘ale’l-fevr [:derhal] üzerine farz olanlardan birini terk itmek.

 Ve ‘inde’l-ba‘z [:bazılarına göre] kebâ’ir ve sagâ’ir çokdur. İmdi gıybet ve 
nemîme [:söz taşıma] gibi bir kimseyi ardından yaramazlık sözler ile anup873 dahi 
zemm itmek ve sû-i zann [:kötü zan, şüphe] idüp zann ile söylemek, ya‘nî bir 
kimseyi meyhâneden çıkarken veyâ girerken görüp şarâb içdüğini bilmez iken 
[225b] “içer” deyü âhara söylemek ve mütekebbir olup kendüsüni gayrıdan bü-
yük görüp beğenmek ve ‘ahdine vefâ itmemek ve yalan yerlere yemîn itmek ve 
dahi Allâhu Te‘âlâ’nun ism-i şerîfinden gayra yemîn itmek ve bilâ-‘özrin cemâ‘ati 
terk itmek ve bir müslimâna “yâ kâfir” deyü sövmek ve dahi şer‘-i şerîfe muhâlif 
hükm itmek ve bir müslimi istihzâ idüp masharaya [:maskara] almak ve bir kim-
senün evine bakmak ve dahi nâ-mahrem veyâ tâze dilber oğlan yüzine şehvet ile 
bakmak ve bir kimsenün evine icâzetsiz girmek ve melâhî dinlemek ve bir kim-
seye hased etmek ve bir müslimâna üç günden artık buğz itmek ve gıybet iden 
kimseyi kasden dinlemek yâhûd men‘ itmeyüp sükût itmek ve meyyit için başını 
ve saçını yolup nevha  idüp sağu  sağmak ve bir musîbet içün yüzini yırtmak ve yü-
rürken mütekebbirler gibi salına salına [226a] yürümek ve dahi fısk iden kimse ile 
fısk itmeyüp bile oturmak ve mescid içinde olup bey‘ u şirâ itmek ve mecnûnları 
ve ma‘sûmları mescide komak ve Mushaf-ı Şerîf ’i kâfire bey‘ itmek ve müslimân 
olmuş kulı kâfire bey‘ itmek ve muhtekirlik itmek; bu cümle zikr olınan kebâ’ir 
ve sagâ’irden mü’min ve mü’mine üzerine ictinâb lâzımdur. Bir kimseden sâdır 
olursa tevbe itmek lâzımdur, bunları dahi bilmek ‘ilm-i hâl ümüzdür.

871 Zenb (ç.zünûb): Günah. Zünûb-i kebâir: Büyük günahlar. Zünûb-i saġâ’ir: Küçük gü-
nahlar.

872 Buradan itibaren bazı sayfalar eksiktir.
873 Eğmek: Ağız eğmek, istihza etmek. Bükmek.
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[ONUNCU MAKÂLE]

[KERÂHİYYE VE İSTİHSÂN]

el-Makâlatül-‘âşire fi’l-kerâhiyye874  ve’l-istihsân. 875 Onuncı Makâle: Kerîh 
olanları ve müstahsen olanları beyân ider. 

[Fil Kemiği]

Mes’ele: Fil kemiği pâk midür? el-Cevâb: Ebû Hanîfe  ile Ebû Yûsuf  ka-
tında anun ile intifâ‘ câ’izdür, hattâ su içine düşse ol suyı fâsid itmez, dimişler. 
Kâdîhân ’da fî fasli’l-âbâr’da876 mestûrdur.877

Mes’ele: Hammâmda dellâke a‘zâsını oğdurmak câ’iz olur mı? el-Cevâb: 
Göbeğinden dizleri arasından mâ‘adâyı oğdurmak câ’izdür. Zahîre ’de878 [226b] 
ve Mecmû‘u’n-Nevâzil ’de879 “ ِ ــ َ ْכ ِة َوُدوَن ا ــ َق ا ْ ــ َ ــא  َ ِ ” dimişdür. Lâkin sürre-
den [:göbek] rükbe [:diz] arası oğmak mubâh değildür. Meşâyihden ba‘zıla-
rı eyitmişler: Bir kimse sevbinün üzerinden kendüyi [kendisini] oğdurmak lâ-
be’sdür, iki şart ile: [Bu iki şart] sakal ile ayaklarını yudurmaya; zîrâ sakalda 
sâhibine ihânet olur, ayaklarda hâdimine ihânet olur, dimişler.880 

Mes’ele: Bir kimse koltuk ve kasık kıllarını tıraş itmeleri kaç günde lâzım 
olur? el-Cevâb: Efdal olan her Cum‘a’da itmekdür, evsatı on beş gün, kırk gün 
olursa mekrûhdur.881 Hammâm içinde kasıkdan kıl gidermek içün hâlîce [:hüc-
re] halvete girdükde peştamâlini bırağup itmek ile zarar virmez. Ba‘zı ‘ulemâ 
çıkarursa âsim [:günahkâr] olur, dimişler.882

874 Kerâhiye ve kerâhat: Sözlük anlamı: Bir şeyi kerih görmek, sevmemek, çirkin olmak, çir-
kinlik. Dinde kerâhet Şâriin bir fiilin yapılmamasını istemesidir. Böyle fiile kerîh (çirkin) 
ve mekruh denir. Bu bahiste kerâhiye terimi çerçevesine giren ve dinde mekruh ve haram 
olan bazı hususlar açıklanmıştır.

875 İstihsân sözlükte, bir şeyi güzel bulmak, iyiliğine ve en güzeline tâbi olmayı istemek an-
lamlarına gelmektedir. Fıkıh dilinde istihsânın tanımlarından bazıları şöyledir: “Kıyası 
terketmek ve insanlara en uygun olanı almaktır”, “Kolaylık için zorluğu terketmek.” Bu 
bahiste istihsân terimi çerçevesine giren ve dinde helâl, câ’iz olup güzel/müstahsen görü-
len bazı hususlar açıklanmıştır.

876 Bi’r (ç.âbâr): Kuyu.
877 Kâdîhân, I, 11.
878 Zahîre, Mahmûd b. Ahmed b. Abdilazîz el-Buhârî el-Mergīnânî’nin eseri olabilir.
879 Mecma‘u’n-nevâzil, Hanefî fıkıh bilgini Ahmed b. Muhammed (Mûsâ) el-Keşşî’ye 

(ö.550/1155’den sonra) aittir.
880 İbn Nüceym, VIII, 223.
881 Dâmâd, II, 531; Tahtâvî, Hâşiye alâ Merâki’l-Felâh, s. 341 (Kuhistânî’den naklen); bk. 

Kâdîhân, III, 411.
882 İbn Nüceym, VIII, 219.
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Mes’ele: Milâk-i vera‘ ve zühd,883 esâs-ı takvâ ve rüşd olan hısâl nedür? 
el-Cevâb: Nefsini harâmdan hıfz idüp harâm kesb itmeyüp müslim ve mu‘âhide 
kasden zulm itmemekdür.884

[227a] Mes’ele: Müslim olan kişi ne itmek gerekdür ki cahîmden halâs ola? 
el-Cevâb: Nefsin harâmdan hıfz ve kimseye zulm itmeye.885

Mes’ele: Zeyd ‘Amr üzerinde olan hakkın dünyâda helâl itmek mi efdal-
dür, yoksa âhirete komak mı? el-Cevâb: Dünyâda helâl idüp sevâba nâ’il olmak 
efdaldür.886

[‘Ârifâne]

Mes’ele: Birkaç kimesneler ‘ârifâne887 ile bir mekânda ta‘âm yiseler câ’iz ve 
helâl olur mı? el-Cevâb: Bir yere karışdurup yimişler ise birbirlerine helâl itme-
yince kerâhetden hâlî değildür. Ba‘zı fetâvâda birbirlerinden ziyâde ekl itmek-ile 
[:yemekle] câ’iz olmamak mestûrdur.888

[Kirpi ve Yılan Eti Yemek]

Mes’ele: Bir kimsenün marazına “kirpi ve yılan eti yimek câ’izdür ve ‘ilâc-ı 
nâfi‘dür” deyü tabîb olan kimesne haber virmiş olsa ekli câ’iz olur mı? el-
Cevâb: Olmaz, Allâhu Te‘âlâ’nun hükmidür. Bir nesneyi harâm itmez, hattâ 
menâfi‘i gidermeyince. Niteki hamr dahi öyledür, harâm olmağ-ıla nef‘i kalma-
mışdur.889

883 Milâk: Öz, temel. Milâk-i vera‘ ve zühd: Zühd ve ver‘in özü, temeli. Bir hadiste İslâm 
dininin özünün takva/ver’ olduğu bildirilmiştir (Serahsî, I, 42).

884 Üskübî, Fetâvâ, İstanbul Müftülüğü Ktp., nr. 235, vr. 182a.
885 Üskübî, Fetâva, İst. Müf. Ktp., nr. 235, vr. 182a.
886 Üskübî, Fetâvâ, İst. Müf. Ktp., nr. 235, vr. 237a; Üskübî, Fetâvâ, M. Ü. İlahiyat Fak. Ktp., 

Hakses, nr. 684, vr. 293a-b.
887 Ârifâne: Arif olana yakışır şekilde, 2. Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı). Anadolu’da bu 

kelime herfene/harfana şeklinde tellaffuz edilir: 1. Herkesin getirdikleri yiyecekleri birleş-
tirerek birlikte yemek. 2. Kolektif yemekli toplantı. (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü).

888 Bk. Üskübî, Fetâvâ, İst. Müf. Ktp., nr. 235, vr. 182a-183b; Üskübî, Fetâvâ, M. Ü. İlahiyat 
Fak. Ktp., Hakses, nr. 684, vr. 243a.

889 Mes’ele: Marîz olan Zeyd’in marazına “kirpi ve yılan eklini tabîb olan Amr nâfi‘dür” dimek 
ile şer‘an ekli câ’iz olur mı? el-Cevâb: Olmaz, Allâhu Te‘âlâ Hakîmdir. Bir nesneyi harâm 
itmez, hattâ menâfi‘i gidermeyince, demişler. Nitekim hamr dahi öyledür, harâm olmağ-ıla 
nef‘i kalmamışdur. (Üskübî, Fetâvâ, İst. Müf. Ktp., nr. 235, vr. 185b; Üskübî, Fetâvâ, 
M. Ü. İlahiyat Fak. Ktp., Hakses, nr. 684, vr. 242b; Nuray Keskin, Fetâvâ-yı Üskübî Lati-
nizesi ve Tahlili, Sakarya 2014, s. 326).
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[Hatim Duası, Mekrûh Tanımı ve Hükmü]

Mes’ele: Bir kimesne hatm-i [227b] şerîf tilâvet idüp tamâm oldukdan 
sonra birkaç kimse çağırup bir yere cem‘ idüp hatim du‘âsı itmek mesnûn ve 
meşrû‘ mıdur? Beyân buyurılup müsâb olasız. el-Cevâb: Hazret-i Resûl-i Ek-
rem sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ve ashâbı rıdvânullâhi ‘aleyhim ecma‘în zamân-ı 
şerîflerinde itmediler,890 sonradan olduğı mestûrdur; lâkin men‘i dahi müşkildür.891

 İmdi mekrûh  deyü “delîl-i zannî ile sâbit olana” dirler, anun terki ve ic-
tinâbı vâcibdür, zîrâ harâma karîbdür. Muhtâr olan budur ki, rûz-i cezâda 
mu‘âteb [:tekdir edilmiş] olur, âzâra [:kınanmaya] müstahik olur ve hırmân-ı 
şefâ‘at olur, dimişler. Ammâ terk idüp ictinâb iderse ecre ve şefâ‘ate lâyık olur, 
dimişler.

Mes’ele: Harîrden uşkur892 idüp isti‘mâli câ’iz olur mı? el-Cevâb: Kuşak893 
gibi uşkur İmâm-ı A‘zam  ve İmâm Muhammed  rahimehumallâh câ’izdür, di-
mişler.894

[‘Avret Yeri ve Örtme]

Mes’ele: Bir kimse ‘avret yerini……895[228a] [âhar kimse görmek nice 
harâm ise evlâdına  dahi harâmdur, gâyet hazer lâzımdur] [İmdi Hakk celle ve 
‘alâ  salât ve sıyâm ve ‘avret yerini örtmek, bunları farz kıldı. ‘Avret896 deyü erin 
göbeğinden dizine varınca ve ‘avratın cemî‘  gövdesine dirler. Yüzine ve eline ve 

890 Bk. Bezzâziyye, VI, 380; el-Fetâvâ el-Hindiyye, V, 318.
891 Bk. Üskûbî, Fetâvâ, İst. Müft. Ktp., nr. 235, vr. 186a.
892 Uşkur. Uçkur. Don, şalvar bağı.
893 Kuşak: 1. Bele sarılarak bağlanan kumaş veya örgü. 2. Deriden veya altın ve gümüş gibi 

bir metaldan yapılmış kemer.
894 Üskübî, Fetâvâ, İst. Müft. Ktp., nr. 235, vr. 195a-b; Üskübî, Fetâvâ, M. Ü. İlahiyat Fak. 

Ktp., Hakses, nr. 684, vr. 351b.
895 Buradan sonra tahminen on sayfa eksik.
896 Avret.  Vücutta dinen örtülmesi gereken ve başkasının bakması haram olan yerleri ifade 

eden bir fıkıh terimdir. Erkeğin avret yeri göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının örtmesi 
gereken yerleri elleriyle yüzü dışındaki bütün vücududur. Câriyenin avret yeri erkeğinki 
gibidir; ancak buna karnı, sırtı ve yan tarafları da dahildir. Zâhirîler’e göre ise câriye de bu 
konuda hür kadınlar gibidir. Karı ile kocanın birbirinin vücutlarına bakmaları konusunda 
herhangi bir sınırlama yoktur. Erkek, erkeğin avret yeri dışında kalan yerlerine, kadınlar 
da -erkeklerde olduğu gibi- birbirlerinin göbekle diz kapağı arası dışında kalan yerlerine 
bakabilirler. Kadın oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı 
gibi kendisine nikâhı ebediyen haram olan mahremleri yanında, ziynet yeri sayılan sa-
çını, başını, boynunu, gerdanını, dirsekten aşağı kollarını, ayaklarını ve bacaklarının diz 
kapağından aşağı kısmını açık bulundurabilir (Mehmet Şener, “Avret”, DİA, C. 4,  s. 125-
126).
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topukdan aşağa ayağı tamâm olunca ‘avret  dinilmez, bâkīsi ‘avretdür. Ammâ 
hâtûnların birbirine bakması harâm olan a‘zâlar göbekden dizine varıncadur. Ve 
‘avret olan  ‘uzva  bakmak harâmdur. Ata, ana ve karındaş da olursa harâmdur. 
Hemân er] nikâhla ‘uhdesinde olan hâtûnı ve milk-i yemîn ile mâlik olduğı cari-
yesi[ne ve câriye efendisine cemî‘  a‘zâlarına bakmak câ’izdür].. Lâkin anlardan 
bile hıfz iderse evlâ ve efdaldür, dimişler. İmdi bir kişi sulbî oğlundan ve sulbiyye 
kızından ve anasından ve babasından hıfzı vâcibdür; meğer sabî ola, yedi yaşına 
mürûr idicek. Gayrı setr itmek evlâ ve efdaldür. Ammâ bulûğdan sonra oğlına ve 
kızına göstermek ve anlardan görmek harâmdur, hemân ecnebî gibi olur, farkı 
yokdur, bir cihetle icâzet yokdur. Hasta olub istincâya ve altını pâk içün ruhsat 
yokdur; meğer ‘özr-i şer‘î olub bakması lâzım ola, dimişler. [Hîn-i zarûretde tabîb 
hastanun marazına bakmak ve oğlan doğurmakda zahmet çeken hâtûna yardım 
iden hâtûnlar bakmak câ’izdür.]897

[İpek Elbise İle Namâz Kılma]

Mes’ele: Bir kimse sâfî harîrden libâs ile namâz kılsa geydüği libâsda olan 
kerâhet namâzına dahi isâbet ider mi? el-Cevâb: Harîr ile kılınan namâz 
mekrûhdur, dimişler.

Mes’ele: Bir fuçı içinde olan hamra fâre düşüp [228b] ihrâc olındukda 
hamr sirke itseler pâk olup ekli helâl ve câ’iz olur mı? el-Cevab: Olur.898

[Tavuk Kesimi ve Tüylerini Yolma Usulü]

Mes’ele: Bir tavuk boğazlanup içi ve kursağı çıkmadın kaynadup yolmak 
içün haşlasalar ekli [:yenilmesi] helâl olur mı? el-Cevâb: Murdâr olur.

Mes’ele: Bir ta‘âm mütegayyir olub tagayyüri müştedd olıcak, ekli câ’iz 
olur mı? el-Cevâb: Murdâr olup harâm olur, lahmi [:eti] çok durmak ile bozu-
lub râyiha-i bed [:kötü koku] ile koksa. Müşkili’l-Âsâr ’da899 harâm olur, yenmez 
dimiş. Ammâ süd ve sâde yağ ve zeytûn yağı koksa ekli câ’izdür, harâm olmaz.

[Namâza Mani Olmayan Kan]

Mes’ele: Şehîdün kanı kimesneye şehîdün üzerinde iken kan âharun üze-
rine akup bulaşsa ol kimse ol kan ile kılduğı namâz câ’iz olur mı? el-Cevâb: 

897 Bk. [Makâlât, vr. 108b-109a, setr-i avret]
898 Üskübî, Fetâvâ, İst. Müf. Ktp., nr. 235, vr. 6a.
899 et-Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-Âsâr, (thk. Ş. Arnavut, nşr. Müessesetü’l-Risâle), 1415/1994, X, 

196.
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Olmaz. Ammâ şehîdün üzerinde iken pâkdür, andan ayrılsa pâk değildür. Kanlar 
içinde pâk olan dem-i şehîddür ki kendi hakkında ve dahi anun damarları [229a] 
içinde akmayup bâkī kalan ve ciğerde bâkī kalan ve dalakda ve yüreği içinden 
çıkup seyelân itmeyüp duran kan ve sinek ve balık ve kehle ve pirenün kanları mur-
dâr değildür, anlar ile namâz kılmak câ’izdür. Bir kimse bir âharun üzerinde yâ 
sevbinde dirhem  mikdârı yâ dahi ziyâde necâset görse, eğer zann-ı gâlib söyledükde 
sözini redd itmeyüp izâle ideceği söz geçerse söylesün ve illâ söylemezse zarar virmez. 

Mes’ele: Bir kimse âbdest makraması ve sümük sildiği makraması üzerinde 
namâz kılmak ile namâzına kerâhet olur mı? el-Cevâb: Bilâ-kerâhetin câ’izdür, 
lâkin evlâsı kılınmamakdur.

Mes’ele: Bir kimse imâm olmağa niyyet itmese, âhardan bir kimse uymak 
câ’iz midür? el-Cevâb: Olur, imâmete niyyet şart değildür. Ammâ muktedî “uy-
dum imâmum olana” dimek lâzımdur. İmâmete niyyet itmeyen [229b] imâma 
hâtûnlar uymak câ’iz değildür, anlarun hakkında niyyet-i imâmet şartdur; meğer 
Cum‘a ve bayram  namâzı ola. Bu namâzlarda ‘avratlara niyyetsiz imâm olmak 
câ’izdür; zîrâ bu iki namâz hâtûnlar içün vâcib değildür.

Mes’ele: Bir kimse Cum‘a namâzınun sünnetine şürû‘ itmişken hatîb min-
bere çıksa iki rek‘at kılup selâm virmek mi gerekdür, yoksa dördi tamâm itsin 
mi? el-Cevab: Sahîh olan sünnet-i Cum‘a’yı dört kılup tamâm ider, sâ’ir nâfile 
kılarsa iki kılup kat‘ ider. 

Mes’ele: Ortaya ta‘âm gelüp hâzır oldukda salâtı takdîm itmekde kerâhet 
var mıdur? el-Cevâb: Nefsin iştiyâkı olmayup te’hîr idicek, be’s yokdur. Ammâ 
ta‘âm hâzır oldukda namâza ikâmet olıcak, te’hîr itmek ile yâ bir teşvîş var ise 
vaktinde vüs‘at olıcak, ekl takdîm vâcib olur, dimişler; nefsin iştiyâkı olsun, gerek 
olmasun.900 Bu dahi…901 [230a]…bi-kezâ ve kezâ dimek gibi olur. Ve Zeyd-i 
mezbûr bi-iznihî te‘âlâ müsâb ve me’cûr olur. Merhûm Bahâ’î  Muhammed 
Efendi’nün bi-hattihî [:el yazısıyla] fetvâsındandur. 

Mes’ele: Bir meyve ibtidâ zuhûr idüb turfanda olmakla şükre binâ’en bir 
kimse anı yüzine ve gözine sürmekde be’s var mıdur? el-Cevâb: “Resûl ‘aley-
hi’s-selâm itmişler” deyü İmâm Gazzâlî  merhûm İhyâ ’ında zikr itmişdür.  وכאن ”
ــאب ــ כ ــאء  ــ ا ــא  ــ و اכ ــא  ــ  ــ  اכ ــ ا رة  אכــ ــ  ــ إ ُ م إذا  ــ ــ ا  

902
ان“   ا و ا

900 Üskübî, Fetâvâ, İst. Müf. Ktp., nr. 235, vr. 8a.
901 Buradan itibaren bazı sayfalar eksiktir.
902 Hz. Peygamber’e (s.a.s.) turfanda meyveler getirildiğinde onları gözlerine sürer ve onları 

ikram ederdi (Gazzâlî, İhyâ, II, 165).
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[Hâricîler ve Ebû Müslim Gâzî)]

Mes’ele: Zeyd, Hâricîler i903 katl idüp sâhib-kırân904 olan Ebû Müslim 
Gâzî 905 hakkında “Bir fâsık kişidür” dise şer‘an Zeyd’e ne lâzım gelür? el-
Cevâb: Bilâ-sebeb bir müslimi bedlik [:kötülük] ile anmak lâyık değildür, lâkin 
su’âl olunup hâl [ü] şânı beyân olunmak lâzım gelicek, kütüb-i mu‘teberede yazıl-
dığı üzre Ebû Müslim hakkında çok söz vardur. Mertebe-i fıska kendi de râzîdur, 
hemân dahi ötesi olmasun. Fetâvâ-yı Muhammed Bahâ’î .

[Haram İle Tedavi]

[230b] Mes’ele: Bir kimse hamr ile ba‘zı hastaya mu‘âlece itmek câ’iz olur 
mı? el-Cevâb: Hamr kat‘î haramdur, intifâ‘ı dahi harâm olur min külli’l-vech. 
Andan intifâ‘ câ’iz olmaz, meğer sirke ideler. Hattâ İmâm-ı A‘zam  rahimehul-
lâhi te‘âlâ eydür: Bir kimse hamr ile kömür söyündürse [:söndürse] ol kömüri 
mecmere [:buhurdâna] koyup buhûr yaksalar anun ile tebahhur mekrûhdur, di-
mişler. Kunye ’de mestûrdur. Hamrun tortusı dahi isti‘mâli harâmdur, dimişler.906 

[Sıtma Bağı, Muska]

Mes’ele: Zeyd-i hatîb Cum‘a güni minbere çıkup “sıtma bağı” deyüp, ba‘zı 
nesne okuyup bir penpe [:pamuk] ipliği bağlayup sıtması olan kimesnelere 
virmekde be’s var mıdur? el-Cevâb: Bir emr-i muhdesdür [:sonradan ihdas 

903 Hâricîler dinî ve siyasî konulardaki aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan bir fırkadır. 
Hâricîler, Sıffîn Savaşı’nda hakem tayinini (tahkîm) kabul etmesinden dolayı Ali b. Ebû 
Tâlib’den ayrılanların meydana getirdiği bir fırkadır.

904 “Hayırlı, uğurlu, çok talihli” anlamına gelen “sâhibkırân tabiri hükümdarlara mahsus bir 
unvan olarak kullanılmıştır. Timur ile onun soyundan gelen Bâbürlü Sultanı Şah Cihan’ın 
resmen benimsedikleri bu unvan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve pek çok şair tarafından 
hemen her hükümdar için kullanılmıştır (Yavuz Unat, “Kırânât”, DİA, C.25, s.437).

905 Ebû Müslim Gâzî, Emevî Devleti’nin sona ermesinde en önemli rolü oynayan ve idare-
nin Abbâsîler’e intikalini sağlayan Ebû Müslim-i Horasânî (ö. 137/755) olmalıdır. Ebû 
Müslim soğuk kanlı, acımasız, ketum, cömert, akıllı ve ileri görüşlü bir devlet adamı 
olarak temayüz etmişti. Ebû Müslim’in soyundan geldiğini iddia eden veya onun imâme-
tine ve ulûhiyyetine inanan bazı kişiler ve gruplar ölümünden sonra siyasî-dinî isyanlar 
başlatmışlar ve intikamını almak için seferber olmuşlardır. (Hakkı Dursun Yıldız, “Ebû 
Müslim-i Horasânî”, DİA, C.10, s.197-199). İbn Teymiyye, kâmil mü’minlere Hz. Ebû 
Bekir ile Hz. Ömer’i, en fâcir olan mü’minlere ise Haccâc ile Ebû Müslim Horasânî’yi 
örnek olarak vermiştir.

906 Haram olan içkiler ile tedavi mubah değildir. Helal yollardan tedavi olunmalıdır. Ancak 
uzman bir doktor tarafından tavsiye edilirse zaruretten dolayı câ’iz olur. İmam Şâfiî de iki 
âdil kişi şifanın hamrda olduğunu söylemesi durumunda tedaviyi câ’iz görür. (Fazla bilgi 
için bk. Abdullah Kahraman, “Tedavi”; DİA, C. 40, s.254-256).
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olunmuş bir iştir]; “be’s yokdur” dimek müşkildür.907 Muhammed Bahâ’î .

ــ  ِ ِ أَْو  ــ ُ ُ ْ ــ ا ِ  ُ ــ َ ْ ُ ٌ َכאَن  ــ ْ َ  َ ــ
ِ ــאِس ، َو ِ ا ــ ْ َ ــ  َ َ  ِ ــ َ ِ א ِ  ُ ِ َ ــ ْ َ  ْ ــ َ  ُ ــ َ ِ ــ ا ”

وِد  ُ ــ ُ ــ  ِ  َ ــ ُ ،َوَذَכ ــ ْ َ ــ  ِ ْ َ  َ ــ ُ ْ ، َو ــ ِ
ِ ْ ــ َز َ َ  ْ ِ ــ

ِ ُ ْ ْ أَ ــ َ ِة  ــ َ َ ْ ِ ا ــ ْ َ ِ  ِ ــ ِ ِ א َ ْ ــ ا ِ  ِ ــ َ ْ ا
ــ  א ــ ا ) ِ ــ َ ِ ْ َכא ــ َ ْ َ َאِن ، َو ــ ْ

ِّ َ ا ــ ْ ِ  ِ כــ َ ِ  ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ َ
ِ ــאٌح ؛  َ ُ  ُ ــ َ

ِ ٌ َوا ــ ْ ُ ُכ ــ ــאِن أَ َ ِ ْ ا
908( ــ

[Rüşvet]

Mes’ele: Zeyd bir husûsda ‘Amr’dan havf [231a] itdiği içün ‘Amr’a rüşvet909 
nâmına akçe virmiş olsa “ َ ــ

ِ َ ْ ُ ْ ، َوا َ ــ
ِ ا َ ا ــ َ َ ” hadîs-i şerîfi910 üzre la‘ne dâhil 

olur mı? el-Cevâb: Olmaz. Rüşvet  deyü hakkı ibtâl içün virilen şeydür, yoksa 
nefsinden zulmi def‘ içün virilmek câ’iz ve meşrû‘dur.911 Hidâye ’de mestûrdur:912 
ول رق ا ــ ــ ا ــ  ــאب ا ــ כ ــ  א ــ  ــ ا ــ ا ــאل  ــ ا ــ و د ــ ا א ــאل و اذ ا

907 “İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir. Sonradan ihdas edilen her şey bid‘attır ve 
her bid‘at dalâlettir” (Müslim, “Cum‘a”, 43; Nesâî, “‘Îdeyn”, 22; İbn Mâce, “Mukaddi-
me”, 7; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 6). 

908 “Retîme (hatırlatmak için parmağa bağlanan iplik) bazı kimseler üzerindeki temîmeye 
(muska, nazarlık) benzer. Temîme, Câhiliye döneminde insanların zanlarına göre ken-
dilerinden zararları savmak için boyuna veya ele bağlanan bir iptir. Bu yasaklanmıştır. 
Hudûdu’l-îmân’da (îmân dairesinde, çerçevesinde, sınırlarında) bunun küfür olduğu ve 
retîmenin mubah olduğu zikredilmiştir. Çünkü retîme unutma anında hatırlatmak için 
bağlanır, temîme gibi değildir.” (ez-Zeyla‘î, Tebyînü’l-Hakâik, VI, 16-17).

909 Rüşvet, “Yetkiyi, görevi veya nüfuzu kötüye kullanarak sağlanan gayri meşrû menfaat” 
şeklinde tanımlanabilir. Kur’ân-ı Kerîm’de rüşvet lafız olarak geçmemekle birlikte, “Bile 
bile, günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemek için onları -mallarınızın 
bir parçasını- yetkililere aktarmayın” meâlindeki âyette (el-Bakara 2/188) açık biçimde 
yasaklanmıştır. Rüşvet hadislerde de yasaklanmıştır (bk. İbn Mâce, “Ahkâm”, 2; Tirmizî, 
“Ahkâm”, 9; Müsned, V, 279). Fıkıh bilginleri alan ve verenin hükümleri açısından rüşveti 
bazı kısımlara ayırmıştır. 1. Herhangi bir hakkı iptal/engelleme veya haksızı haklı göster-
me amacıyla verilip alınan rüşvet hem veren hem alan açısından haramdır. 2. “Bir görev 
alabilmek için yetkililere temin edilen menfaat” anlamındaki rüşvet de her iki taraf için 
haramdır. 3. Bir hakkı elde edebilmenin veya zarar ve zulmü defedebilmenin ancak rüş-
vet vermekle mümkün olduğu durumlarda alan açısından rüşvet haram olmakla birlikte 
fakihlerin çoğunluğuna göre veren bakımından zaruret hali oluştuğu için haram değildir. 
(Rüşvet hakkında fazla bilgi için bk. Saffet Köse, “Rüşvet”, DİA, C. 35, s. 303-306).

910 Peygamber (s.a.s.) rüşvet verene de alana da la’net etti (Ebû Dâvûd, “Akdiye”, 4; Tahâvî, 
Müşkili’l-Âsâr, XIV, 335).

911 Mes’ele: “Zeyd, ‘Amr’a havfen rüşvet verince “la‘ane’llahu’r-râşî ve’l-mürteşî” hadîs-i şerîfinde 
dâhil olur mı? el-Cevâb: Olmaz, ol gayre zulm itmek için verildükdedür, yoksa nefsinden zul-
mi def‘ içün def‘ meşrû‘dur” (Nuray Keskin, Fetâvâ-yı Üskübî Latinizesi ve Tahlili, Sakarya 
2014, s.257).

912 Zîrâ mal nefisleri/canları korumak içindir. Zulmü savmak için mal vermek câ’iz ve meşrûdur. 
(Mergînânî, Hidâye, V, 455).
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[Duhân/Tütün Kullanımı] 913

Mes’ele: Nehâr-ı Ramazân ’da duhân  isti‘mâl iden kimesnelerin sıyâmları 
şer‘an câ’iz olur mı? el-Cevâb: Savmını bozar ve ol hâlde sıyâm câ’iz olmaz. Bu 
duhân devâ-yı cân mıdur yâ kūt-ı cenân [:kalbin azığı] ve kuvvet-i ebdân mı-
dur? Bu mühmel [:terkedilmiş, önemsiz, anlamsız] ile telvîs-i dehân iden [:ağız 
kirleten] insân değil hayvân mıdur? ‘Aklen müstekreh [:tiksinilen], tıbben müs-
tenker [:kerih, çirkin] ve tab‘an [:yaratılıştan, özü itibariyle] müstehcen [:çirkin, 
iğrenç] olup şer‘an memnû‘ iken bu mertebe ‘isyân mücerred ısrâr mıdur? Yâhûd 
maksûdı istihânet-i emr-i Sultân mıdur? Ya kazâ914-i nefs-i emmârede915 cevelân 
iden [:dolaşan] hevâ mıdur? Hîçbiri şân-ı müslime [231b] düşmez, garâzı hemân 
ittibâ‘-ı şeytân916 mıdur? Yoksa ef‘âl-i küffârı taklîd ile teşebbüh-i gebrân [:ateşpe-
restlere benzemek] mıdur? Yâ kūt ve kuvvet olmağa sâlih bunca ni‘met[e] maz-
har iken [:nimete erişmiş iken] murâdı hemân ni‘met-i Hakk’a küfrân mıdur? 
Nehâr-ı Ramazân  ile ‘atşân olmak emr-i Rahmân mıdur? Yâ itâ‘at-ı Rahmân 
ile vâsıl-ı Rıdvân mıdur? Derecât-ı cennât bulmak içün/iken dehânı duhân ile 
gende-bûy ve kendüsi bed-hûy ve seyyi’e[:siyah]-rûy idüb ol hey’et ile câmi‘e ge-
lüp terâvîh ve tesâbîhde [tesbihler] müslimânlara râhat virmeyüp râyiha-i kerî-
he [:kötü koku] ile ta‘zîb-i ehl-i îmân [:mü’minlere eziyet etme] ve tahfîf-i 
beyt-i Rahmân [:Rahman’ın evini/camiyi hafife alma] iden nice müslimân-ı 
kâmil olur! Bu murdârı [:pis işi] terke bir vechile imkân yok mı ki henüz şehr-i 

913 Fıkıh bilginleri tütün  kullanmanın hükmünü tartışmışlar ve bazıları haram, bazıları mek-
ruh, bazıları da helâl olduğunu ileri sürmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde bazı sultanlar ta-
rafından tütün kullanımı yasaklanmıştır. Sultanların yasaklama kararı üzerinde Hocazâde 
Mehmed Efendi, Hocazâde Esad Efendi, Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi, Ahîzâde Hüseyin 
Efendi gibi şeyhülislâmlarla Kâdızâde Mehmed Efendi ve Nakîbüleşraf Şeyhî Mehmed 
Efendi gibi Osmanlı âlimlerinin tütünün haramlığına dair fetvalarının etkili olduğu an-
laşılmaktadır. Sultan İbrâhim’in tahta geçmesiyle birlikte Şeyhülislâm Bahâî Mehmed 
Efendi’den fetva alınarak tütün kullanımı serbest bırakılmış, ancak daha sonra bazı dö-
nemlerde yine kısmî yasaklamalar getirilmiştir (Şükrü Özen, “Tütün”, DİA, C. 42, s. 5-9). 
Muhtelif meselelerin fetvâlarını içeren bir fetvâ mecmuasında duhân ın haram olmadığına 
dair 7 fetva bulunmaktadır. Mehmed Bahâî ’nin bu fetvâ mecmuasında yer alan duhânla 
ilgili bir fetvâsı şöyle: Mes’ele: Zeyd, Amr ile hîn-i musâhabetde (sohbet esnasında)iken eğer 
duhân helâl değil ise üzerime talâk-ı selâse vâki olsun dise vâki olur mı? el Cevâb: Olmaz. 
Hillinde şüphe yoktur. Ketebehü’l-fakîr Muhammed Bahâî rahimehullah. (Mehmed Bahâî, 
Mecmûa, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 587, vr. 163a-b). Osmanlı şeyhülislâmı Ho-
cazâde Mehmed Efendi  (ö.1024/1615) bu ilmihâl kitabında da görüldüğü üzere Rama-
zan’da duhan kullanmanın orucu bozacağına fetva vermiştir.

914 Kazâ: İfa, icra, işleme, yapma.
915 Nefs-i emmâre: Kötülüğü emreden nefis.
916 Şeytân: İnsana musallat olup onu saptırmaya çalışan ruhanî varlık.
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Ramazân gelmeden bu derde düşüb mühimmât-ı dîn ü îmân [:din ve îmânın 
önemli işleri] su’âlini koyup, nefse uyup bunı su’âl [iden idmânı] ile ihrâz-ı vebâl 
eyleye.917  [ ا ــ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــאِن [כ َ ِْ ِ ا ــ ْ َ ــ  َ َ  ْ ــ ِّ َ َِن و  ْ ــ ِ ْ ْ ا ــ َ  ُ َــא ا َ َ َ  

م918 ُ ْ َ ــ ا ّ ِ ا ْ ــ َ ــ ا  ّ َ ُ اى  َ ــ ْ َ

917 Bu fetvâda geçen bazı kelimelerin manası: Atşân: Susuz, İstihânet: Tahkîr etmek, horla-
mak, incitmek. Gebrân: Ateşperestler. Telvîs: Kirletmek. Dehân: Ağız. Gende: Kokuşmuş. 
Bed: Kötü. Bûy: Koku. Bed hûy: Kötü huy. Seyyi’e-rûy: Çirkin yüz. İhrâz: Kazanma. 
Vebâl: Günah.

918 “Allah bizi rezil olmaktan korusun ve îmân yolu üzere sabit kılsın.” [Ketebehü’l-fakîr Meh-
med b. Sa‘deddîn] Merhûm Mehmed b. Sa‘deddîn’in Fetvâsı. Hocazâde Mehmed Efendi 
(ö. 1024/1615) Osmanlı şeyhülislâmıdır. Babası Osmanlı tarihçisi, şeyhülislâmı ve âlimi 
Hoca Sâdeddin Efendi’dir   (ö. 1008/1599). Hocazâde Mehmed Efendi’nin duhân fetva-
sının fetva kitaplarındaki metni şöyledir: Nehâr-ı Ramazan’da duhân istimâl iden kimes-
nelerin savmları bozulur mu? el-Cevâb: Bozulur. İstimâl-i duhân devâ-i can mıdır? Yâkût-i 
cinân ve kuvvet-i ebdân mıdır? Bu mühmel ile telvîs-i dehân (Farsça:ağız) iden, insan değil 
hayvan mıdır? Aklen müstehcen ve tıbben müstenker ve tab‘an müstekreh olup şer‘an memnû 
iken bu mertebe ısrar mücerred isyan mıdır? Yahud maksûd istihâne-i emr-i sultan mıdır? 
Hiç biri şan-ı müslümana düşmez; garaz heman ittibâ-ı şeytan mıdır? Ya kazâ-ı hevâ-i nefs-i 
emmârede cevlân mıdır? Yohsa a‘mâl-ı küffâra taklid ile teşebbüh-i gebrân mıdır? Ya kût-i 
kuvvet olmağa sâlih bunca niama mazhar iken murad ni‘met-i Hakk’a küfrân mıdır? Nehâr-ı 
Ramazan’da atşân olmak emr-i Rahmân’a itâat ile vâsıl-ı Rıdvân derecât-ı cinân olmak içün 
iken dehânı duhan ile gendbûy ve kendisin bedhûy siyehrûy idüp ol heyet ile câmie dahi gelüp 
terâvîh ve tesâbîhde müslümanlara rahat virmeyüp rayiha-i kerîhe ile ta‘zîb-i ehl-i îmân ve 
tahfîf-i beyt-i Rahman iden nice müslüman olur? Bu murdarı terke imkân yok mu ki henüz 
şehr-i Ramazan gelmedin bu derde düşüp mühimmât-ı dîn ve îmân suâlini koyup hevâ-yı 
nefse uyup bunu suâl iden idmânı ile ihrâz-ı vebâl ide.
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Ramazân  64, 69, 73, 124, 149, 150, 

164, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 
194, 196, 198, 199, 286

Ravzatü’l-‘Ulemâ  138, 224
Receb  127
Regâ’ib gecesi namazı  165
resûl  65
Ribâ  239
Ridde  272
Rûm sevbi  110
Rükün  59
rükün li-‘aynihî  60
rükün li-gayrihî  60
Rüşvet  285

S
Sadrüşşerîa  90, 92, 125, 202, 203
Safâ  196, 230, 231, 235
sâğû  277
sâhib-i ‘özr  83, 85, 171, 227
Sâhib-i tertîb  133, 151
Salât  95
secde-i sehv  106
Sefer-i ma’siyet  124
sehvî secde  100, 120
Selcî  134
Semerkand  202, 265
Senâ  103
Seyyid Ali  173
sıfât-ı fiiliyye  61
Sıfât-ı selbiyye  61
sıfât-ı sübûtiyye  61
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Tertîb  100, 101, 133
teşrîk  148
Tevrât  64, 91
Teyemmüm  86
Tıhâme  228
Timurtâşî  163
Tuhfetü’l-Fukahâ  148
Tuhfetü’l-Mülûk  225, 257
tuhr  85, 86, 189
Türk  4
tütün  184, 199, 286
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Ubeydullah bin Muhammed  275
udhiyye  148, 149, 212, 217, 218
ulûfe  276
ûlu’l-‘azm  65
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vakf  208, 241
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Vâkı‘ât-ı Hüsâmî  225
vatan  126, 210
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Yemen  227
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Zahîre  279
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Zebûr  64, 91
Zekât  72
Zendevestî  224
zenginlik  201, 212, 257
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Sidretü’l-Müntehâ  63, 152
Sinân Mekkî  230
Sirâciyye  168, 172
subh-ı sâdık  97, 111, 185, 232, 236
Suğdî  199, 216
suhuf  64
Sühreverdî  1, 319
Süveyd b. Gafele  127
Şa‘bân  38, 197
Şâfiî  98, 124, 144, 149, 161
Şam  5
Şâm  227, 228
şart  245
şefâ‘at  66, 71, 73, 176
Şehâdet  72
Şerh-i Kebîr  181
Şerh-i Mecma  125, 143
şerî‘at  65, 66, 72, 92, 192, 267
Şir‘a Şerhi  173
şirk-i rubûbiyyet  275
şirk-i ulûhiyyet  275

T
ta‘dîl-i erkân  101
Tahâret  75
Tahâreti’l-bâtın  90
Tahiyyât  99
Tanrı  268, 269, 273, 276
Tasliye  104, 105, 123
Teberrî  267
Tebyînü’l-mehârim  230
Tecdîd-i îmân  267
tekbîr-i teşrîk  148
telbiye  149, 154, 229, 230
telkīn  166, 173
Ten‘îm  228
Terâvîh  154, 165, 179





Âb: Su.
Abd (ç. ibâd): Kul.
Âb-ı istiğfâr: İstiğfâr suyu.
Âdâb (t. edeb): Hz. Peygamber’in 

devamlı değil de ara sıra yaptığı iş ve 
davranışlar. Hüküm bakımından gayri 
müekked sünnet gibi olup bunu yapan 
kimse sevap kazanır, yapmayansa güna-
ha girmez ve kınanmaz; bu bakımdan 
nâfile, mendup, müstehap, tatavvu,ihsân 
ve fazîlet ile eş anlamlıdır.

Âhir: Son, sonunda
Ahlâk-ı zemîme: Kötü huy.
Ahvâl (t. hal): Haller, durumlar.
Akçe: Osmanlı’da gümüşten kesilen 

ilk sikke.
Akīka: Çocuğun doğumunun ilk 

günlerinde bir şükran ifadesi olarak ke-
silen kurban.

Akvâl (t. kavl): Görüşler, içtihadlar.
Âl-i binti Resûl: Peygamber’in kızı-

nın ailesi.
‘Amel: Dünya ve âhirette ceza veya 

mükâfat konusu olan her türlü iş ve dav-
ranış.

‘Amel-i kesîr: Çok iş. 
‘Amel-i sâlih: İyi iş.
‘Âr: 1. Ayıp. 2. Utanma, haya. 

3. Noksanlık.
Ârgâç: Dokumacılıkta enine atılan 

iplik, atkı..
Âri: 1.Çıplak, boş, sıyrılmış. 2. Beri, 

uzak.
Ârış: Dokumacılıkta boydan atılan 

iplik, çözgü.
Ârifâne: Arif olana yakışır şekilde. 

2. Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı), 
herfene.

Arşın: Zaman ve mekâna göre çeşit-
lilik arzettiği gibi ölçülen nesnelerin cin-
sine göre de farklılık gösteren uzunluk 
ölçüsü (Erkal, “Arşın”, DİA, III, 411). 
Mesela kumaş ölçülen arşın 68 santi-
metre. Bir mimar arşını 76 santimetre. 

Arşın: Parmak uçlarından omuza kadar 
olan kol, zirâ‘ (Kamus-i Türkî, s.26, 
648). Yarım arşın: 12 parmak takriben 
23 santim (A. H. Akseki, a.g.e., s.149).

Arz-ı sebhe/sebihe: Bilkel olmayan 
tuzlu arazi. Tuz çıkarılan arazi.

Âsî: İsyankâr. Günahkâr.
Âsim: Günahkâr.
Atşân: Susuz.
Âvâz: Ses, sada.
Avrat: Kadın, karı.
Avret: İnsan vücudunda örtülmesi 

gereken, görünmesi haram olan yer.
Âyet (ç. âyât): Kur’ân-ı Kerîm sûre-

lerinin belli bölümlerinden her biri.
Âyete’l-kürsî: Bakara sûresinin tev-

hîd akîdesini anlatan 255. âyetinin ismi.
ʻAzâb-ı kabir: Kabir azabı.
A‘zâr-ı şer‘yye: Şerî özürler.
Ayazma: Hıristiyanlıkta bir aziz/azi-

zeye isnad edilen kuyu veya pınar.
Azâb: Allah’ı tanımayan veya emirle-

rine karşı gelenlere dünyada ve âhirette 
verilen ilâhî ceza.

Azîmet: İnsanların karşılaştığı güç-
lük ve zaruret hali gibi ârızî durumlara 
bağlı olmaksızın konmuş şer‘î hükümler.

Ba‘de: Sonra.
Bahîl: Cimri.
Bâhire: Açık.
Bahr: Deniz.
Ba‘îd: Uzak.
Ba’s: 1.Kıyametin kopmasından son-

ra Allah tarafından ölülerin diriltilmesi. 
2.Gönderme.

Bâtıl: 1.Gerçeğe uymayan inanç, hü-
küm ve düşünceler. 2. Geçersiz/hüküm-
süz ibadet ve akit.

Bed: Kötü.
Bed hûy: Kötü huy.
Bedlik: Kötülük. 
Beliyye: Belâ, musibet, felaket.
Bengi: Uyuşturucu olarak kullanılan 

bir bitki.

SÖZLÜK



SÖZLÜK - İlmihâl302

Berât: 1. Kurtulma, bağışlanma, 
uzak olma. 2. Bir tayini, bir vazife veya 
muafiyetin verildiğini gösteren, üzerinde 
padişahın tuğrası bulunan belge.

Berat gecesi: Şaban ayının 15. gecesi.
Berr: Kara
Berzah: Kabir hayatı.
Bevl: İdrar.
Bezzâz: Manifaturacı.
Beyt: 1. Ev. 2. Kâbe.
Bid’at: Asr-ı saâdet’ten sonra ortaya 

çıkan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar. 
Şer‘î bir delil ve prensibe dayanmayıp or-
taya çıkan davranış ve ibadetler bid’at-ı 
seyyie (kötü bid’at) olarak, şer’î delil ve 
prensibe dayananlar ise bid’at-ı hasene 
(iyi bid’at) olarak nitelendirilir. Kur’ân’ı 
bir mushafta toplamak, teravih namazını 
cemaatle kılmak, minare ve medrese inşa 
etmek iyi bid‘ata, kabirlerin üzerine tür-
be yapmak ve buralara mum dikmek de 
kötü bid‘ata örnek olarak gösterilebilir.

Bî-hûş: Baygın, sersemlemiş.
Bile: 1. Birlikte, beraber. 2. Dahi, de. 

3. İle.
Bi’l-külliye: Tamamamiyle.
Binâ: 1. Yapı yapmak. 2. Yapı, ev. 

3. Namazda abdesti bozulan kişinin na-
mazı yeniden değil kalan yerden kılması.

Bisât: Sergi, yaygı.
Boğası: Astarlık bez.
Burhân: Doğruluğunda şüphe bu-

lunmayan ve zaruri bilgi getiren kesin 
delil.

Buhûr: Ateşe atılmak veya özel bir 
kap içinde yakılmak suretiyle güzel ko-
kulu dumanından faydalanılan madde, 
tütsü.

Bulûğ: Kişinin çocukluk devresin-
den çıkıp fiilen veya hükmen cinsî er-
genlik kazanması.Bu durumdaki kimse-
ye bâliğ denir. Bulûğun asgari yaş sınırı 
erkeklerde on iki, kızlarda ise dokuz ya-
şın tamamlanmasıdır. erkek-kız ayırımı 
olmaksızın çocuk on beş yaşını tamamla-
yınca hükmen bulûğa ermiş sayılır. 

Butlân: Bir ibadetin veya hukukî işle-
min temeldeki bir eksiklik veya bozukluk 
sebebiyle hükümsüz olması.Bir ibadetin 
veya hukukî işlemin, vasıf ve şartlarındaki 
eksiklik ve bozukluk sebebiyle hükümsüz 
olması. Bu şekilde yapılan bir ibâdet, bir 
akid, bir tasarruf bâtıldır ve hükümsüzdür.

Bûy: Koku.
Câiz: Dinen yapılmasına izin verilen 

veya serbest olan fiil.Bazan sahîh, bazan 
mubâh karşılığında kullanılır.

Cânib: Yan,taraf,cihet.
Câriha (ç. cevârih): 1. Vücut Organı. 

2. Yırtıcı. 3. Avcı kuş.
Câriye: Kadın köle, hizmetçi.
Cebel: Dağ.
Celeb: 1. Ticaret malı (Eşya ve hay-

van gibi). 2. Eşya ve hayvan vb. ticareti 
yapan.

Celse: İki secde arasında bir defa 
“Sübhâne rabbiye’l-‘azîm” denecek kadar 
oturmak.

Cem‘iyyet-i hâtır: Zihin, akıl ve fi-
kir bütünlüğü. Zihni toparlama. Zihnin 
ve gönlün sadece Allah ile meşgul olması.

Cemre: Küçük/ufacık taş. Ateş par-
çası.

Cenân: 1.Sevgili. 2.Gönül, yürek, iç, 
kalb.

Cenîn: Ana karnındaki çocuk.
Cerrâh: Operatör Doktor,
Cerrâr: Dilenci.
Cevârî (t. câriye): Kadın köleler.
Cidd: Gayret etmek, nasipli olmak.
Cirm: (ç. ecrâm). 1. Cansız cisim. 

Gök cisimleri gibi. 2. Büyüklük. Hacim. 
Bir şeyin maddî cismi. 

Cizye: İslâm devletindeki gayri müs-
lim tebaanın erkeklerinden alınan baş 
vergisi.

Cüllâh: Bez dokuyucu.
Cüzâf: Götürü usulü ile alım-satım.
Çâdır: Kefen, çarşaf.
Çenber: Başörtüsü, yemeni.
Çirkin: 1. Kir, kötü. 2. Güzel olma-

yan, yakışıksız.
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ve’l-cemâat inancına muhalif söz söyle-
yen kişiler, gruplar.

Ehl-i ‘ıyâl: Kişinin bakımını üstlen-
diği ailesi.

Ehl-i Kıble: İnanç esaslarını değişik 
şekillerde yorumlayan farklı itikadî mez-
heplere bağlı bütün müslümanları kap-
sayan bir tabir.

Ehl-i kitab: Kur’ân-ı Kerîm’de genel-
likle yâhudiler ve hıristiyanlar için kulla-
nılan tabir.

Ekl/ekil: Yeme, yemek.
Elvân (t. levn): Renkler.
Esahh: En sahih, en doğru.
Enâm: İnsanlar.
Esihhâ (t. sahîh): Sağlıklılar.
Etmek: 1. Ekmek. 2. Yapmak,

3. Söylemek (Eyitmek).
Evvâb (ç. evvâbîn): Günah işledi-

ğinde derhal Allah’a tövbe edip O’na sı-
ğınan kimse.

Eydür: Söyler, der.
Eyin: Sırt, arka.
Eyitmek: (ayıtmak, aytmak, eytmek, 

etmek, itmek): Söylemek, demek, anlat-
mak.

Eyyâm (t. yevm): Günler.
Eyyâm-ı nahr: Kurban bayramının 

ilk üç günü. Kurban kesim günleri.
Eyyâm-ı bîd: Kamerî ayın 13, 14 ve 

15. günleri.
Eyyâm-ı teşrîk: Kurban bayramında 

teşrîk tekbirlerin alındığı günler.
Fâ’ide: 1. Fayda. 2. Kâr, gelir, ribh.
Fâriğ: Bitirme, tamamlama, boş 

olma.
Farz: Mükelleften yapılması kesin-

likle istenen fiil. Kat’î bir delille yapıl-
ması istenen fiile farz-ı i‘tikâdî, zannî 
dellille yaplması istenene farz-ı amelî 
veya vâcib denir. Her müslümanın ye-
rine getirmekle mükellef olduğu farza 
farz-ı ayn, bazı mükelleflerin yapma-
sı ile diğerlerinden sâkıt olan farza da 
farz-ı kifâye denir.

Fâsid: Bk. fesâd.

Dâbbe: Hayvan. Binek hayvanı.
Dahve: Kuşluk vakti.
Dahve-i kübrâ: Kaba kuşluk.
Darbe: Vuruş, vurma.
Dâru’l-harb: Müslüman olmayan 

bir devletin hâkimiyeti altında bulunan 
ülke/ülkeler.

Dâye: Dadı.
Dehân: Ağız.
Dem: Sözlük anlamı: kan,kan akıt-

mak. Terim anlamı: Hacda çeşitli vesile-
lerle kesilen kurban.

Denli/Denlü: Kadar. Gibi, kadar, 
nevi.

Devâ (ç. edviye): İlaç. 
Deyn: Borç.
Dîbâ: İpekli kumaş.
Din: 1. İnsanları saadete götüren ila-

hi kanunlar. 2. Ahkâm-ı asliyye/itikadî 
hükümler 

Dirhem: Bir ağırlık ölçüsü. Son dö-
nem araştırmacılara göre 1 şer‘î dirhem 
2.975 gramdır. 

Dolunmak: Batmak.
Döndürmek: Tekrar etmek.
Duhân: Tütün, duman.
Duhûl: Girmek, giriş.
Dübür: Arka.
Düğeli: Cümle, her, hep, bütün.
Edeb: Fıkıh terimi olarak edep, Hz. 

Peygamber’in devamlı değil de ara sıra 
yaptığı işler, davranışlar karşılığında ve 
genellikle çoğul olarak (âdâb) kullanılır.

Edik/Edük: Mest.
Edviye: İlaçlar.
Ef ’âl (t. fiil): İşler, fiiller.
Ef‘âl-i müfettirât: Orucu bozan 

fiiller.
Elfâz-ı küfür: İmandan çıkıp küfre 

girmeye sebep olan söz/ler.
Eğlenmek: Vakit geçirmek. Oyalan-

mak, gecikmek, durmak, kalmak.
Ehl-i Bid‘at: Asr-ı saâdet’ten son-

ra ortaya çıkmış, şer‘î bir delile dayan-
mayan bazı inanç ve davranışları be-
nimseyen gruplar. Kısaca ehl-i sünnet 
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Fâsık: İlâhî emirlere itaatten ayrılıp 
âsî olan mümin.

Fazîlet: 1. Artmak, fazlalaşmak, üs-
tün olmak, fazlalık. 2. İhsan. Fazl’ın ileri 
derecesi. 3. Müstehab.

Fazl: Fazlalık, üstünlük, lütuf ve İh-
san. Allah’ın çok yönlü lütuf ve keremi

Fe-bihâ: Pek alâ, ne güzel.
Fe-bihâ ve nimet: Ne güzel bir 

nimet.
Fecr-i sâdık: Gerçek fecir, subh-ı 

sâdık, tan. Sabaha karşı doğu ufkuna 
yayılmaya başlayan bir beyazlık. 

Ferişte/ferişteh: 1. Melek. 2. Saf, 
temiz. 3. Günahsız, Mâsum.

Fesâd: Bir ibadetin veya hukukî işle-
min, vasıf ve şartlarındaki eksiklik ve bo-
zukluk sebebiyle hükümsüz olması. Bu 
şekilde yapılan bir ibâdet, bir akid, bir 
tasarruf fâsiddır. İbadette fâsid ile bâtıl eş 
anlamlıdır.

Fetâ: Genç. Yiğit. 15-29 yaş arası.
Fey-i zevâl: Öğle vakti gölgesi, güneş 

gök yüzünde en tepede iken cisimlerin 
yere düşen gölgesi.

Fısk: Dinin emir ve yasaklarına aykı-
rı davranma.

Fidye: Yaşlı veya hastanın tutamadığı 
oruçlar için fitre miktarınca fakire verdi-
ği bedel. Hacda hac ibadetine aykırı bir 
davranışa karşılık tutulan oruç, fakirlere 
verilen sadaka veya kesilen kurban.

Fiil (ç. ef‘âl): İş, amel.
Filori: Osmanlılar’da Avrupa menşe-

li 3,5 gr. ağırlığındaki altın para.
Fitre/Sadaka-i fıtır: 520 dirhem 

buğdayın kendisini (1.547 kg.) veya 
kıymetini; 1040 dirhem arpa veya üzüm 
veyahut hurmanın kendisini (3.094 kg.) 
veya kıymetini fukarâya verme veya ve-
rilen para.

Gâh bî gâh: Vakitli vakitsiz.
Gâh gâh: Arasıra.
Gâh: Zaman, vakit. 
Galîz: Kaba, ağır. Kalın. 
Ganî: Zengin.

Gayb: Akıl ve duyular yoluyla hak-
kında bilgi edinilemeyen varlık alanı.

Gayet: Pek, çok, pek çok, aşırı bir 
biçimde.

Gayri: 1. Başka. 2. Artık.
Gece: Şer’î gece: “güneşin battığı an-

dan başlayıp tan yerinin ağarmasına ka-
dar geçen süre.

Gebrân: Ateşperestler.
Gılmân (t. gulâm): Cennet hizmet-

çileri. 
Gınâ: Zenginlik.
Göçek: Deve yavrusu.
Gökçek: Güzel, sevimli, hoş.
Gönli dönmek: Mide bulanmak, 

kusmak.
Gönül: 1.Kalp. 2. İstek, heves, 

niyyet.
Göymek: Sabretmek, beklemek, 

katlanmak.
Gulâm: 1. Erkek çocuk. 2. Köle.
Gurûb: Batmak
Gün: 1. Gündüz. 2. Güneş. 3. Bir 

gündüz ve bir gece.
Gündüz: Şer’î gündüz: İkinci fecir/

tan yeri ağarmaya başladığı andan güne-
şin batmasına kadar geçen süre.

Habl: Gebelik.
Hadd: 1. Sınır, son, tarif. 2. Şer’î 

ceza.
Hâib: Mahrum, ümitsiz,nasipsiz.
Halâs: Kurtulmak, kurtuluş.
Hâli: 1. Boş, ıssız, tenha. 2. Sahipsiz, 

kimsesiz. 3. Bir şeyden uzak, müstesna.
Hamr: Şarap. 
Harâc: Harâc arazisinden alınan 

toprak vergisi.
Haram: Şâriin kat’î bir delille 

mükelleften yapılmamasını kesinlikle is-
tediği fiil.

Harîr: İpek.
Hâsir: Zarar gören, mütezarrır, 

zarara uğrayan.
Hasr ve İhsâr: Sözlükte daralmak, 

âciz olmak; alıkoymak, menetmek,  hap-
setmek. Terim anlamı: Hac veya umre 
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Hünsâ: Çift cinsiyetli veya cinsiyeti 
belirsiz kimse.

Hüsndâr: Güzel, yakışıklı.
Irz: Namus, iffet.
İctinâb: Sakınma.
İbâdet: Kulun Allah’a karşı sevgi, 

saygı ve bağlılığını gösteren duygu, dü-
şünce ve davranış biçimleri.

İbâd-ı mükerremûn: İyi ve mümtaz 
kullar.

İbâd[illâh]i’s-sâlihîn: Allah’ın sâlih 
kulları.

İbrâm: Aşırı zorlama, baskı.
İctinâb: Sakınma, uzak durma, 

çekinme.
‘Îd: Bayram.
‘İddet: Evliliği sona eren kadının ye-

niden evlenebilmesi için beklemesi gere-
ken süre.

İfâkat: 1. Hastalıktan kurtulma, 
iyileşme. 2. Sarhoşluktan ayılma, cinnet-
ten sonra akıl geri gelme. 3. Darlık son 
bulup genişlik gelme. 4. Özür ve engel 
sona erme.

İhrâz: Kazanma, elde etme.
İhsâr: Menetmek. bk. hasr.
İhtikâr: Malları toplayıp stok etmek 

ve onları piyasaya sürmeyip fiyatlarının 
yükselmesini beklemek.

İhtikan: Hukne kullanma.
İhtirâz: Sakınma, ictinâb, uzak 

durma.
İkâmet: 1. Farz namazlardan önce 

namazın başlamak üzere olduğunu belir-
li sözlerle duyurma (kâmet). 2. Yolculuk 
sırasında bazı ibadetlerle ilgili ruhsattan 
faydalanmaya engel sayılan bir yerde be-
lirli bir süre kalma, yolcu olmama hali.

İkdâm: Israr etme, baskıda bulunma, 
ilerleme.

İ‘lâm: Bidirmek.
İllâ: 1. Ancak. 2. Ne olursa olsun, 

muhakkak. 3.Müstesna, dışında.
İlye: Sağrı budu.

için ihrama giren kişinin harçlığın bit-
mesi, hastalık gibi bir sebeple bunları 
tamamlamaktan engellenmesi.

Haşr: Haşr/haşir kıyamet günü yeni-
den dirildikten sonra mükelleflerin he-
sap vermek üzere toplanması. Toplanma 
yerine mahşer ve arasât denir. Mükellef-
lerin hesaptan sonra cennet ve cehenne-
me dağıtılmasına da neşr/neşir denir.

Hatâ: 1. Yanlış, yanılma. 2.  Kabahat, 
suç.

Hâtır: 1. Hafıza, akıl, fikir. 2. Gönül, 
kalb. 3. Saygı.

Hâtır: Gönül, kalp, akıl, hal.
Havâic-i asliyye: Zekâta tâbi olma-

yan ve kişinin kendisinin ve bakmakla 
yükümlü olduğu kimselerin temel ihti-
yaç malları.

Havf: Korku.
Hayız: Kadının döl yolundan belirli 

sürelerle gelen ve bazı ibadetlerin ifasına 
engel teşkil eden kan. 

Hazer: Sakınma, uzak durma.
Hedy: Hacda kesilen kurban.
Helâl: Câiz. Yapılması şer’an serbest 

olan fiil.
Hemân:1. Derhal, gecikmeden. 

2. Sanki, aşağı yukarı. 3. Daima, aralık 
vermeden. 4. Tam, kesin olarak. 5. Yal-
nız, sadece.

Hervele: Safâ ile Merve arasında sa‘y 
yaparken süratli yürüme.

Hınzîr: Domuz.
Hicâb: Perde, örtü, engel.
Hil’at: Elbise, kaftân. Teşrifat elbisesi.
Hîle: Çare, çıkış yolu.
Hilim: Yumuşaklık, yavaşlık.
Hîn: Zaman, an, vakit.
Hod: 1. Kendi, bizzat özü. 2. Hatta, 

zâten.
Huff: Mest.
Hukne: İhtikan/lavman edilen ilaç.
Hurûc: Çıkmak, çıkış.
Hutûr: Hatıra gelme, hatırlama.
Hüccet: Delil, burhân, vesika.
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Îmâ: Namazda rükû ve secdeye işaret 
olmak üzere başı öne doğru eğmektir. Bu 
ayakta yapılabileceği gibi, oturarak, yan 
veya sırtüstü yatarak da yapılabilir. 

İ‘mâl: 1. Yapma, meydana getirme, 
üretme. 2. İşletme.

İmâmeyn: Ebû Yûsuf ve İmâm 
Muhammed.

İmdi: Şimdi, o halde, öyle ise, artık.
İn‘âm: İyilik ve ihsanda bulunma, 

nimet verme.
İrsâl: Göndermek.
İsâbet: 1. Doğruyu bulmak. 2. Değ-

mek, bulaşmak. 3. Düşmek. 4. İnmek, 
gelmek. 

İsâet: Kötülük etme, kötü iş yapma.
İskât: Düşürme. Yükümlülüğü or-

tadan kaldırma. Bir kimsenin sağlığın-
da ifa edemediği namaz, oruç, kurban, 
adak, kefâret gibi ibadet ve borçlarla ilgili 
sorumluluğunun vefatından sonra fidye 
ödenerek düşürülmesi işlemi.

İskât-ı salât: Ölen kişinin kılmadığı 
namazlarının uhrevî sorumluluğundan 
kurtulması amacıyla fakirlere bağışta bu-
lunulup namaz borçlarının düşürülmesi.

İstiğfâr: Allah’tan günahların af ve 
mağfiretini isteme, nadim ve pişman 
olma.

İstihânet: Tahkîr etmek, horlamak, 
incitmek.

İstihâze: Hayız ve nifas halleri dışında 
kadınların döl yolundan kan gelmesi. Bu 
durumdaki kadına da müstehâza denir.

İstihfâf: Küçümsemek, hafife almak.
İstihlâf/Hilâfet: 1.Birini yerine ha-

lef bırakma. 2.Abdesti bozulan imâmın 
kendi yerine birini geçirmesi.

İstilâm: Tavafta Hacerülesved’in hi-
zasına gelindiğinde elle dokunma, öpme 
ya da elleri havaya kaldırıp tekbir getire-
rek onu uzaktan selâmlama.

İsti‘mâl: Kullanmak.
İstînâf: 1. Bozulan namazı kalan yer-

den değil yeni baştan kılma. 2. Keffâret. 
Orucunun bozulmasında orucu yeni 

baştan tutma. 3. Karara bağlanan bir da-
vaya yeni baştan bakma.

İstihzâ: Alay etme.
İtâ‘at: Tâ‘at, meşrû emir ve isteklere 

uyma.
İt‘âm: Yedirmek.
İt‘âm-ı ta‘âm : Yemek yedirmek.
İ’tiyâd: Alışkanlık.
İtmek: 1. Yapmak, ekmek. 2. Demek, 

söylemek bk. Eyitmek.
İzâr: Peştamal. Belden aşağıyı örten 

elbise.
İstivâ: Düz olma, ortada bulunma.
Kâbe: Yeryüzünde yapılan ilk mâbed, 

müslümanların kıblesi.
Kabir: Mezar. Ölünün gömüldüğü 

yer (ç. kubûr). Kabirlerin bulunduğu 
yer karşılığında makber veya makbere 
(ç. mekâbir) kelimeleri kullanılır.

Kabir hayatı: bk. Berzah.
Kabl: Önce.
Kader: Allah’ın bütün nesne ve olay-

ları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi.
Kâffe: Cümle, bütün
Kâfir (ç. Kefere): İnkârcı.
Kaftân: 1. Üste giyilen, uzun, bolca 

elbise, hil’at. 2. Teşrifat elbisesi.
Kakımak: Beğenmediğini sert söz-

lerle söylemek, kızmak, paylamak, 
öfkenmek.

Kalb (ç. kulûb): Kalp, gönül.
Kâmet. Bk. İkâmet.
Kande: Nerede.
Karye: Köy.
Katı: Sesli, sert, çok.
Katl: Öldürme.
Kavil bk. kavl.
Kavim: Topluluk, halk, ırk,millet.
Kavl ve Kavil (ç. akvâl): Görüş, 

içtihad.
Kavme: Rükû‘dan sonra kıyamda bir 

defa “Sübhâne rabbiye’l-‘azîm” diyecek 
kadar durmak.

Kayırmak: 1. İlgilenmek, önem ver-
mek. 2. Kaygılanmak, tasalanmak. 3. Sa-
kınmak, çekinmek. 4. Hazırlamak.
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Lahn: Nâğme, kötü ve yanlış 
telaffuz. 

La’net: Allah’ın rahmetinden uzak-
laşma.

Levn: Renk.
Leyl: Gece. Şer‘î gece: Güneşin ba-

tımından fecr-i sâdıka kadar olan zaman 
dilimi. Örfte gece: Güneş batımından 
doğumuna kadar geçen süre.

Libâs: Elbise. 
Mâ‘adâ: Başka.
Madem/Mademki: Sürece, müddet-

çe, devam ettikçe.
Mağmûm: Bulutla örtülü ay. Gamlı 

adam.
Mâh: Ay.
Mahlûkât: Yaratıklar.
Mâ’: Su.
Mahrem: Kendileriyle evlenilmesi 

yasaklanmış kadın akraba. Nâ-mahrem: 
Aralarında evlenme yasağı bulunmayan 
kişi.

Mâ-i müsta‘mel: Kullanılmış su.
Mâ-i tevbe: Tevbe suyu.
Mak‘ad: 1. Oturulacak yer. 2. Otu-

rak yeri, kıç, makat.
Makber/makbere (ç. mekâbir): Me-

zar, mezarlık.
Makrama: Peşkir, havlu.
Makūle: 1. Cins, nevi, tür. 2. Kategori.
Mansıb: Makam, mevki.
Maraz: Hastalık.
Ma‘rifetullah: Allah hakkında bilgi.
Mâsivallah: Allah’tan başka her şey.
Ma‘siyye (ç. me‘âsî): Günah.
Ma‘sûm: Günahsız, saf temiz, küçük 

çocuk.
Maslahat: 1. İş, 2. Fayda, iyi, uygun.
Me’cûr: 1. Kiralanmış şey. 2. Sevap 

kazanan, mükâfat elde eden.
Mekâbir: bk. Makber, kabir.
Mekrûh: Şâriin zannî bir delille ya-

pılmamasını istediği fiil. İki kısımdır: 
1. Tahrîmen mekrûh: Şâriin yapıl-
mamasını kesin ve bağlayıcı tarz-
da istediği fiil. Bu harama yakındır. 

Kayırmaz:Zarar vermez, beis yok. 
Önemi yok.

Kazâ: İbadetler alanında edâ’nın 
karşıtı olarak bir ibadetin vakti dışında 
yerine getirilmesi. İnanç alanında kazâ 
Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî 
planını gerçekleştirmesi.

Kebîre (ç.kebâir): Büyük günah.
Kefere: Kâfir’in ç. Kâfirler. İnkârcılar.
Keffâret: Dinin belirli yasaklarını ihlâl 

eden kimsenin hem ceza hem de Allah’tan 
mağfiret dilemek maksadıyla yükümlü tu-
tulduğu köle âzat etme, oruç tutma, fakiri 
doyurma ve giydirme, kurban kesme gibi 
malî veya bedenî nitelikli ibadetler.

Kehl: Yaşı kemâle ermiş olan. 30 ile 
50 yaşları arasında olan adam.

Kelb: Köpek.
Kelime-i küfür: İmandan çıkıp küf-

re girmeye sebep olan söz/ler.
Kellepûş: Başlık, takke.
Kende: Kokuşmuş.
Kerâhet/Kerâhiye: Çirkinlik, se-

vimsizlik. Bir şeyi sevmememek, hoşlan-
mamak. Şâri’in çirkin gördüğü bir fiilin 
yapılmamasını istemesi. Yapılmaması 
istenen fiile mekrûh denir. bk.Mekrûh.

Kerâhet vakti: Namaz kılmanın ya-
saklandığı vakitlere “mekrûh vakitler” 
veya “kerâhet vakti” denir.

Kerâhiye: bk.Kerâhet.
Kerîh: İğrenç, murdar, çirkin, kötü, 

menfur. Dinde yapılmaması istenen fiil.
Koçmak: Sarılmak, kuçaklamak.
Konak: Misafir. Han. Bir günlük 

seferden sonra varılan köy/kent.
Kubül: Ön.
Kurbet: Kişiyi Allah’a yaklaştıran fiil 

ve davranış.
Küfür: Hz. Peygamber’in tebliğ etti-

ği dinî esasları tasdik etmemek, onayla-
mamak.

Külâh: Başlık, bere.
Lâhik: 1. Namaza imâmla başlayıp 

abdesti bozulduğu için bazı rek’atları 
kaçıran kimse. 2. Katılma, ulaşma.
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2. Tenzîhen mekrûh: Şâriin yapılmama-
sını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda 
istediği fiil. Bu helâle yakındır.

Melâhî: Çalgı ve cünbüşler. 
Mel‘ûn: Lanetli, Allah’ın rahmetin-

den uzaklaşmış.
Mendûb: Dinde yapılması kesin ve 

bağlayıcı olmayan bir tarzda istenen fiil. 
bk. Müstehab.

Menzil: İki konak arasındaki uzak-
lık. Bir günlük yol. Yolculukta dinlenme 
amacıyla durlan yer, konak. 

Merâtib (t. mertebe): 
Mertebe: 1. Derece. 2. Makam, 

mevki. 3. Rütbe, paye.
Mesbûk: Birinci rükûdan sonra imâ-

ma uyan kimse.
Meskenet: 1. Tevâzu. 2. Fakirlik, 

acizlik.
Mesnûn: Sünnet, sünnet-i müekke-

de.
Mess: Dokunma, değme, temas.
Meşâyih: Şeyhler, alimler. Önderler.
Meşâyih-i kibâr: Büyük şeyhler/

alimler.
Mevhibe-i Rahmân: Allah vergisi, 

ihsanı.
Metâ‘ (ç. emti’a): Eşya. Kumaş, elbi-

se gibi ticaret malı.
Mezheb (ç. mezâhib): 1. Gidilen 

yol. 2. İctihad. 3. Ekol.
Mihkine: Şırınga.
Mihnet: 1. Zahmet. 2. Derd, elem. 

3. Musibet.
Mîl:Yola dikilen nişan, direk. 
Mileyn: İki direk.
Milâk: Öz, temel 
Milâk-i vera‘ ve zühd: Zühd ve ve-

ra‘nın özü, temeli.
Millet: 1. Halk, topluluk. 2. Aynı 

dinden olanlar. 3. Din ve şeriat.
Miskâl: Bir ağırlık ölçüsü. 1 Miskâl 

4.25 gr.

Mîzân: Kıyamet gününde mahşerde 
hesap görüldükten sonra herkesin amel-
lerinin tartılacağı ilahî adalet terazisi

Mu’avvizateyn (iki koruyucu): 
Felâk ve Nâs sûreleri.

Mubâh: Mükellefin yapıp yapma-
makta şer‘an serbest bırakıldığı fiil.

Mûcib: Sebep, vesile, illet.
Mûcib-i cinân: Cennetlerin sebebi/

vesilesi.
Mu‘cize (ç. mu‘cizât): Peygamber 

olduğunu ileri süren kimsenin elinde 
doğruluğunu kanıtlamak için Allah tara-
fından yaratılan hârikulâde olay.

Mudârebe: Emek-sermaye ortaklığı.
Muhsar ve mahsûr: Hac veya umre-

yi tamamlamaktan engellenen kişi.
Muhtezar: Ölmek üzere bulunan 

kimse.
Mukarreb (ç. mukarrebîn): Yakın 

olan, Allah’a yakın olan.
Muktedî: Namazda imâma uyan 

kişi.
Musâhabet: Karşılıklı konuşma, 

sohbet etme.
Musallâ: 1. Namaz kılınacak yer. 

2. Namaz kılmaya mahsus açık yer, na-
mazgâh.

Mut’a: Temettü’ haccı.
Mübâşeret: 1. Girişme, bir işe başla-

ma. 2. Teni tene dokunma, cinsel ilişkide 
bulunma.

Müdâhane: Menfaat temini için 
yüze gülme. Dalkavukluk etme. Yağcılık 
yapma.

Müdâvemet: Devam etmek.
Müdebber: Efendisinin kendi ölü-

müne bağlı olarak âzat etttiği köle.
Müdrik: Namazın en az birinci rek’a-

tından sonuna kadar imâma uyup bütün 
rekatları onunla birlikte kılan kimse.

Mü’eddî: 1.Meydana gelmesine se-
bep olan, mucip sebep.2.Edâ eden, öde-
yen.
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Mütâba‘at: 1. Kur’ân ve Sünnet’e 
uyup hükümleriyle amel etme. 2. İtti-
bâ, ardınca gitme, tâbi olma, itaat etme. 
3. Namazda cemaatin imâma uyması.

Mütegayyir: Bir halden bir hale ge-
çen, değişen, değişmiş. 2. Bozulmuş.

Müttefekun ‘aleyh: İttifak edilen 
görüş.

Nâfile: Farz ve vâcip niteliğinde ol-
mayan ibadet.

Nahr: Kesmek, boğazlamak. Hay-
vanı boynunun göğüs kemiğine bitişik 
yerinden, boğazının çukurundan kesme. 
Zebh hayvanı. (Tecrîd-i Sarîh, III, 199). 
bk. Yevm, eyyâm, zebh.

Nakīza: Muhalif, aykırı. 
Narh: Devlet yöneticilerinin satışa 

arzedilecek mallara azamî satım fiyatı 
belirlemesi. Arapçası: Tes‘îr

Nâr-ı cehîm: Cehennem ateşi.
Necm: Yıldız.
Nefy: 1. Uzaklaştırmak. Sürmek. 

Sürgün 2. İnkâr etmek.3  . Olmadığını 
söylemek. 4. Olumsuzluk.

Nehâr: Gündüz. Şer‘de fecirden gü-
neşin batımına kadar olan zaman dilimi.

Nemîme: Söz taşıma, dedikodu 
etme.

Nesih: Şer‘î bir hükmün daha sonra 
gelen şer‘î bir delille kaldırılması.

Neşf/neşef: Su içeri girmek.
Nevha: Ölünün arkasından sesli 

ağlama. Ağıt.
Nevm: Uyku.
Nezir: Adak. Dinen mükellef tutul-

madığı halde kişinin kendi vaadiyle üze-
rine vâcip kıldığı ibadet.

Nısf-ı nehâr. Gündüzün ortası.
Nısıf: Yarım, orta. 
Nısfu’l-leyl: Gece yarısı.
Nifâs: Loğusalık, nüfesâ (nifaslı ka-

dın) loğusa.
Nisâ: Kadınlar.
Nisâb: Zekât, fitre, kurban gibi malî 

yükümlülüklerde esas alınan zenginlik 
ölçüsü.

Müfsid: Bozan. ç. müfsidât. Usul ve 
âdâbına uygun olarak başlanmış bir iba-
deti bozup geçersiz hale getiren davranış.

Müftir: 1. İftar eden kimse. 2.Orucu 
bozan şeylerden her biri (ç.müftirât).

Müfettirât: Orucu bozan şeyler, fi-
iller.

Mükâteb: Hürriyete kavuşmak için 
efendisiyle anlaşma/akit yapan köle.

Mükellef: Müslüman, âkil ve bâliğ 
kimse.

Müneccim:Yıldızların hal ve hare-
ketlerinden anlam çıkaran kimse. Gök-
bilimci.

Münferid: Tek başına namaz kılan.
Münkadiye: Son bulma.
Münkatı’: Kesilmiş, arkası gelme-

yen.
Mürâbaha: 1.Mâliyete kâr ilave edi-

lerek yapılan bir satış nevi. 2.Kâr, ribh.
Mürâhik/mürâhikâ: Ergenlik (bulûğ) 

çağına yaklaşmış ancak henüz kendisinde 
tabii bulûğ belirtileri görülmeyen çocuk. 
Mürâhika dönemi: Kızlarda 9-15 yaş 
arası, erkeklerde Şâfiîler’e göre 10-15 yaş 
arası, Hanefîler’e göre ise 12-15 yaş arası.

Mürdi‘a: Emzikli kadın, sütanne.
Mürted: Ridde ve İrtidâd bir müs-

lümanın İslâm dininden çıkması anla-
mındadır. Dinden dönen kimseye de 
mürted.

Müsâb: Sevap kazanan, ecir ve 
mükâfata nâil olan.

Mürûr: Geçmek.
Müstağni: İhtiyacı olmayan, muhtaç 

olmayan.
Müstehab: Yapılması tercih edil-

mekle birlikte terki hakkında men’ bu-
lunmayan ve dinde daima yapılmayan 
bir fiil ve hareket. Buna mendûb, âdâb, 
fazîlet, tatavvû, sünnet-i gayri müekkede 
de denir.

Müstehâza: bk. İstihâze.
Müştehât: Erkeklik hissini tahrik 

edecek hale gelmiş kız.
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Nisyân: Unutma.
Nümâyân: Görünen, âşikâr olan.
Nüzûr (t. nezir): Adak.bk.nezir.
Öndin: Önce.
Önürdi: Mukaddem, daha önce. 
Öşür: Öşür arazisinin ürünlerinden 

1/10 ve 1/20 oranında alınan zekât
Öykünme: Benzemeye çalışmak, 

özenmek, taklit etmek
Pekce: Sağlamca, sıkıca, hızlıca, çok-

ça.
Peklik: Sertlik,katılık, sağlamlık, 

cimrilik.
Pes: İmdi, şimdi,binaenaleyh, o hal-

de.
Râ‘î: Çoban.
Rabbü’l-mâl: Sermaye sahibi.
Radâ‘: Süt emme ve emzirme.
Râhile: Yük ve binek hayvanı (deve).
Râyiha: Koku.
Recül (ç. ricâl): Erkek.
Rek‘at: Namazların kıyam, rükû ve 

iki secdeden oluşan her bir bölümü. 
Remel: Tavafların ilk üç şavtında 

yapılması sünnet olan hızlıca ve çalımlı 
yürüyüş.

Remy: Atma. 
Remy-i cemre: Hac esnasında şeyta-

nı taşlama.
Rızık: Allah’ın canlılara verdiği mad-

dî ve mânevî nimetler.
Ricâl (t. ricâl): Erkekler.
Ridâ: Üst tarafa giyilen elbise. Palto, 

ceket, gömlek gibi.
Rîh: Yel, rüzgar, koku, gaz.
Ruhsat: Hastalık, yolculuk gibi bir 

mazeretden dolayı aslî hüküm olan azi-
metin gereğine uymamayı meşrû hale 
getiren geçici hüküm.

Rûz-i cezâ: Hesap günü, kıyamet 
günü.

Rüşvet: Yetkiyi, görevi veya nüfuzu 
kötüye kullanarak sağlanan gayri meşrû 
menfaat.

Sâ‘: 1. Su kabı. 2. Ölçek ki onunla 
arpa, buğday gibi kuru gıda maddeleri 

ölçülür. Iraklılar’da 1 sâ 1040 dirhem-i 
şer’î olarak itibar olunur. 1 dirhem-i şer’î: 
2.975 gr.demektir. 1 sâ‘ =1040 dirhem 
=3.094 kg.’dır.

Sâfî: 1. Halis, temiz. 2.Katıksız, sırf. 
Sâğû sağmak: Mersiye söylemek, 

ağıt yakmak.
Sâhib-i tertîb: Üzerinde altı vakitten 

az kazâ namazı borcu olan kimse.
Sâhibkırân: Hayırlı, uğurlu. Hü-

kümdar ünvanı.
Sabîhu’l-vech: Yüzü güzel, hüsün-

dâr.
Sahîh bk. Sıhhat.
Sâim: Oruçlu. Oruç tutan.
Sâkıt: Düşen, düşürücü, hükmü kal-

mamış. 
Sâkıt olmak: Düşmek.
Salavât (t. salât): Selât ü selâm. 

Hz. Peygamber’e hayır duada bulunmak, 
saygı ve bağlılık göstermek amacıyla söy-
lenen söz. “Allahümme salli ‘alâ Muham-
medin ve ‘alâ âli Muhammed”, “Sallalla-
hu aleyhi ve selleme” gibi.

Salât ü selâm: bk. salavât.
Samediyye: İlahî. Yüce, ebedi, ezelî 

olana ait.
Sanem (ç. esnâm): Put.
Savm: Oruç.
Savt: Ses.
Sa‘y: Çalışma, gayret etme. Hac ve 

umrede Safâ ile Merve tepeleri arasında 
yedi defa gidip gelme.

Sayd: Av. Avlanma. İstiyât
Sebbâbe: Şehâdet parmağı.
Sebek: Bir madeni eridip kalıba 

dökme.
Sehâ: Cömertlik.
Seles: Devamlı akmak.
Selesü’l-bevl: İdrarın devamlı akma-

sı, idrarı tutamama. Sidiği durmama.
Selh: Hayvan derisini yüzme/soyma.
Selhhâne: Mezbaha.
Senâ: Sübhâneke.
Serîka: Hırsızlık.
Sevb: Elbise.
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Şeyh: Yaşlı. 51 yaşından ölünceye 
kadar.

Şeytan: İnsana musallat olup onu 
saptırmaya çalışan ruhanî varlık.

Şikâr: Av.
Şürb: İçmek.
Şürû‘: Başlamak.
Ta‘âm: Yemek, yiyecek, gıda.
Tâ‘at bk. İtâ‘at.
Ta‘ib/Ta‘b: Yorgunluk.
Tabh: Pişmiş, ilaç olarak hazırlanmış.
Tabîb-i hâzık: Uzman doktor.
Ta‘dâd: Saymak.
Tahfîf: 1. Hafifletme.  2. Küçümse-

me.
Tafsîl: Bir şeyi ayrıntılarıyla anlatma, 

açıklama.
Tahvîf: Korkutma. 
Tahvîl: Çevirme, döndürme, 

değiştirme.
Tâife (c. tavâif ): Kavim, millet.

2. Fırka. 3. Topluluk, bölük, sınıf.
Takva: Allah’tan korkma.
Tasgîr: Küçültme.
Tasliye: Salli-Bârik duaları.
Tasrîh: Açık şekilde ifade etmek, 

açıkça anlatmak.
Taşra: Dışarı, dış, daşra.
Tavâf: Kâbe’nin etrafının yedi kere 

dolaşma.
Tavâf-ı ifâze: Farz olan ziyaret tavâfı.
Tavâf-ı sader: Vedâ tavâfı.
Tavâif-i mâziye: Geçmiş kavim ve 

milletler.
Teberrî: Kişinin şehâdetten sonra 

İslâm’a muhâlif inançlardan ilişkisini 
kesip uzaklaşması.

Tebevvül: İdrar etme, bevl etme, 
işeme.

Fefâvüt: Fark, farklılık.
Te’hîr: Geciktirmek, ertelemek.
Tegavvut: Büyük abdest bozma.
Tekbîr-i teşrîk: Arefe ve Kurban 

bayramında farz namazların ardından 
söylenen tekbir.

Setr: Örtmek.
Seyyie rûy: Çirkin yüz.
Sıhhat: İbadet veya hukukî işlemin 

geçerli olması. Böyle bir ibadet ve akit 
sahîhtir.

Sır (ç. esrâr): Sır Gizem.
Sırât: Cehennem üzerine kurulacak 

köprü.
Sıyâm: Oruç.
Sıyar: Bozar.
Sidretü’l-Müntehâ: Hz. Peygam-

ber’in Mi‘rac gecesi yanında ilâhî sırlara 
mazhar olduğu ağaç veya makam.

Sormak: Kuvvetli şekilde emmek.
Söykenmek: Yaslanmak, dayanmak.
Subh-ı sâdık: Fecr-i sâdık (gerçek fe-

cir), gerçek tan. Sabaha karşı doğu ufku-
na yayılmaya başlayan bir beyazlık.

Sû-i zan: Kötü zan, şüphe.
Sukūt: Düşme. Sorumluluğun düş-

mesi.
Sûre: Kur’ân-ı Kerîm’i oluşturan 114 

bölümden her biri.
Sünnet: 1. Hz. Peygamber’in söz, 

fiil ve takrirleri. 2. Dinde farz ve vâcib 
olmaksızın yapılması istenen fiil ve ha-
reket. Sünnet-i müekkede ve Sünnet-i 
gayr-i müekkede kısımlarına ayrılır.

Şâbb/Şâbbe: Genç. 15 ilâ 44 yaşına 
kadar olan kimse.

Şavt: Kâbe’nin etrafını bir defa 
dolaşma.

Şeb: Tuz.
Şef ’: Çift, Namazın iki rek‘ati.
Şefâat: Âhirette peygamberlerin ve 

kendilerine izin verilen kimselerin mü-
minlerin bağışlanması ve mertebelerinin 
yükselmesi için Allah katında yalvarma-
ları, niyazda bulunmaları.

Şemş: Güneş.
Şerî’at: 1. Din. Cenâb-ı Hakk’ın 

kulları için vaz’ ve teşrî’ ettiği dinî hü-
kümlerin (itikadî ve amelî hükümlerin) 
bütünü (geniş anlamda). 2. Ahkâm-ı 
fer’iyye/amelî hükümler bütünü (dar an-
lamda).
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Telbiye: İhrama girenlerin lebbeyk 
şeklinde başlayan zikir cümlelerini söy-
lemesi.

Telkīn: 1. Fikrini kabul ettirme. 
2. Ölmek üzere olan bir kimsenin başın-
da kelime-i şehâdet getirerek tekrarlama-
sını sağlamaya çalışma. 3. Bir kimsenin 
yeni defnedilen ölüye mezar başında 
sorulacak soruların cevaplarını hatırlat-
ması.

Telvîs: Kirletmek. 
Terhîb: Korkutma, uzaklaştırma.
Tertîb: Sıraya koyma, sıralama, 

bk. sâhib-i tertîb.
Tertîl: Kuran’ı tecvit kaidelerine uya-

rak yavaş yavaş okumak.
Teşebbüh: Benzemek.
Teşrîk: Kurban bayramının son üç 

gününü kapsayan zaman dilimine ve zil-
hicce ayının belli günlerinde farz namaz-
ların ardından söylenen tekbire verilen ad.

Teşvîş: Karıştırma, karma karışık 
etme, kargaşalık.

Tevhîd: Allah’ın zâtında, sıfatlarında, 
mâbud oluşunda bir ve tek olduğunu zi-
hin ve kalp yoluyla kabul etme.

Te’vîl: Bir söz veya hareketi görünen 
mânası dışında yorumlama ve tefsir etme.

Tîb: Güzel, temiz, güzel koku.
Tibr: Külçe altın/gümüş.
Tuhr: Temizlik.
Tulû‘: Doğmak (güneş, fecir gibi).
Tuyûr (t. tayr): Kuş.
‘Ucb: Kibir, kendini beğenme, ben-

cillik.
Udhiyye: Kurban bayramında Al-

lah’a yaklaşmak amacıyla kesilen hayvan 
veya belirli şartları taşıyan bir hayvanı 
usulüne uygun şekilde boğazlama.

Ufanmak: Kırılmak, ufalmak.
Ululanmak: Kibirlenmek, büyük-

lenmek.
Urudurmak: Kıyam durmak, ayakta 

durmak.
Us: Akıl.

Ümmet (ç. ümem) : Bir peygambe-
rin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine 
muhatap olanların meydana getirdiği 
topluluk.

Ümm-i veled: Efendisinden çocuk 
doğuran câriye

Üryân: Çıplak.
Vâcib: Zannî bir delille mükelleften 

yapılması kesinlikle istenen fiil.
Va‘d: Söz verme. İyilik ve mükâfat 

sözü. 
Va‘îd: Mücâzat/Cezalandırma sözü 

verme.
Vakfe: Hac sırasında Arafat ve 

Müzdelife’de belirli bir süre bekleme.
Vakıf: 1. Durma, duruş. 2. Durdur-

ma. 3. Bir mal veya mülkün gelirlerini 
hayır işlerine tahsis etme. 4. Vakfedilen 
mal. 5. Hayır kurumu.

Vakıyye (Okka, okıyye, ukıyye, vu-
kıyye ve kıyye): Bir ağırlık ölçüsü olup 
400 dirheme eşittir (400x2.975=.1.190 
kg.). Yeni okka: 1.282 kg.

Varta: Tehlike. 
Vat’ etmek: Cinsel ilişkide bulunmak.
Vebâl: Günah.
Vecih/vech: 1. Yüz, çehre. 2. Yön, üs-

lûp, tarz, şekil. 3. Sebep, vesile. 4. Nevi, 
kısım.

Verâ: Arka, ön.
Vüdû’: Abdest.
Vühûş (t. vahş): Yabani, yalnız.
Yâkūt: Kıymetli maden taş, şarab 

(mecaz).
Yaramaz: Faydasız, boş, uygunsuz, 

zararlı, fena, kötü.
Yed: El.
Yeden bi-yedin: Peşin.
Yeğ: Daha iyi, üstün, efdal, esahh, 

evlâ, müstehab. 
Yeğrek: Müstehab, daha güzel.
Yemîn: Ant, kuvvet, bereket. Bir 

kimsenin kararlılığını pekiştirmek ve 
başkalarını ikna etmek amacıyla söz ve 
beyanını Allah’ın adını/sıfatını zikrede-
rek kuvvetlendirmesi.
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Zemîme: Kötü, ayıp.
Zemmetmek: Ayıplamak, yermek, 

çekiştirmek, kötülemek.
Zenb (ç. zünûb): Günah.
Zevâl: 1. Sona erme, ortadan kalk-

ma. 2. Yok olma, yok edilme. 3. Bozul-
ma. 4. Öğle.

Zimmî: İslâm ülkesinde yaşayan 
gayri müslim tebaa. 

Zirâ’: 1. El, dirsek, bilek. 2. Dirsek 
ucundan orta parmağın ucuna kadar 
olan kısım, 24 parmak (=46 santim). 
3. Bir kola eşit mikdardaki uzunluk ölçü-
sü (=68 veya 76 santim). bk. Arşın.

Zünûb-i kebâir: Büyük günahlar.
Zünûb-i sagâ’ir: Küçük günahlar.

Yetürmek: Tamamlamak.
Yevm: Gün. ç. eyyâm.
Yevm-i adhâ: Kurban Bayramı günü.
Yevm-i Nahr: Kurban kesim günü.
Yumak: Yıkamak.
Yur: Yıkar.
Yuyalum: Yıkayalım.
Yüreği sürmek: İshal olmak, barsak-

ları bozulmak.
Zâd: Azık. Nafaka. 
Zahîre: Arpa, buğday gibi anbarda 

saklanan yiyecekler, tahıllar.
Zebh: Hayvanı kesme, boğazlama. 

Hayvanı, boynun çene ile birleştiği yer-
den kesmeye “zebh” ve boynun göğüse 
birleştiği yerden kesmeye de “nahr” denir 
(Tecrîd-i Sarîh, III, 199).
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