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CELALUDDİN ES-SUYUTİ 

(911/1505) 

EŞ-ŞEMARiH Fİ İLMİ'-TARİH 

Yazan: Celalettin EL-SUYUTİ 
Çeviri: Doç.Dr.Rıza SA V AŞ 

·(Bu çevir:. eserin Dr.Clır.Fr.Seybold tarafından 1894 Leiden'de yapılan neşri 
esas alınarak~ apılmıştır). 

' 
,._...;>- J\ .• ..-. J\ .illi ,._._.., 1 .. ..1 ı......: ,. • 

Hamd, her şeyi kuşataıı i};ilikler sahibi Allah'a. salat ve selam. iyiliğin artmasını 
seven Rasulull ah'a olsun. 

Hocalanından birinin1 tarih ilmi konusundaki kitabını incelediin. Onda 
·yararlanılacak pek fazla bir şey görınediğiın için bu kitabı kalenıe aldım. ilgilenen 
insanları memnun edecek tarih . ilminin faydalarını, sözcükleri aydınlığa 

kavuşturacak <5üzellikleri bu eserde ortaya koydum ve ona "eş-Şeınürilı fı 'İlmi't
Tarilı" ismini \'erdiın. Bu kitabı bir kaç bölüm halinde düzenlcdim. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

I-Tarihin Başlangıcı 
. ., . 
Ibn Ebi· Hayseme.:.. Tarih'inde şöyle demiştir: " Ali b. Muhammed cl-Medaini. 

Ali b. Mücalıid'den, o. Muhammed b. İshak'tan. o. ez-Zuhri'den ve Muhammed b. 
Salih'den, o, cş-Şa'bi'den naklederek ikisinin şö~~le dediklerini söyledi: Hz.Adenı 
Cennet'ten inciirildiği zaman. çocukları yer yüzünde çoğalıp dağılınca; tarihlerini 
babalarının Cennet'ten çıkarıldığı zamandan itibaren başlattılar. Bu tarih. Allah 
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es-Suyutiııiıı bttrada kasdeıtiği ıniıht<!ınckn tvluhyiddin d-KaJi~·cci(öi:R79 h.)'dir. Çünkü Inı zat, ~·azarın · 

hocalığını yapıiliŞ ve "el-Mulıtasanı'l-lv!lilid Ji 'ilıııi't-Tarih"(Ayasofya.4438 nolu;nccınu:i. 64a-83a.vc · 

J402/3 nolu ıııecıııua) isimli risaleyi yazmıştır. Bkz. Isınail Ccrrahoğlu, Kitahu't-Tcysir. 9,24,(Aııkar 

1974) . 

llııı Ebi Hays~ıııc Ahmed b. Zulıııvr ~ıı-Ncsııi(öl: 279 h.)'ııiıı. 'lıadisç.iJ.:riıı mcloduyla bir lıırilı kitıılıı 

yazdığı kaydedilmektedir. Bkz. KaıipÇcldıi( 1 067/1656). Kcşfil'z-Zumiıı, 276 .(Istııııbu 197 1). 



Dl' ç. Dr.Rıza SAV AŞ 

Tcala'nın. Hz. Nuh'u peygamber olarak gönderdiği zamana kadar devainetti. Sonra 
insanlar, tunın olup yer yüzünde bulunan canlıların ölmesine kadar. Hz. Nuh'un • 
pe)•gamber olarak gönderilmesi olayı ile tıırih başlattılar. Hz. :Nuh ve Gemisi'nde . 
olanliır. .tufandan . sonra gemiden indıkleri ·zaman.· Hz.Nulı. Dünya'yı oğulları 
arasında üçe böldü. 

a) Sam isimli oı!luna Dünva'nın ortasını verdi. Burada Bevtii'l-Makdis. Nil. 
V ••. • 1 • • . : 

Fırat. Dicle. Seylnın. Ceyhun ve Feyşun· bulunmaktadır. Bu bölge, doğu-batı. 

istikametinde Nil nehrinin doğusu na . kadar. Fcyşun ile Nil arıısı ve güney-kuzey 
istikametinde ise kuzey . rüzgarlarının kaynağinü kadar, güney rüzgarlannın 
kaynağı ilc kiızey rüzgarıar.ınııi kaynağı arası olan ycrlcrdir .. · 

b) Hz. Nuh. Ham isimli oğluna. batı riizgiırlarının kaynağına kadar uzanan Nil · 
· · nehri nin batısını vcrd.i.' 

c) Hz. Nuh. Ya fes isim H oğldna ~a ·Fcyşuiı'dan itibaren, buranıı1 arka -tarafındaki 
Saba rüzgarlarının kaynağına kadarolan yerleri verdi. · · 

·Bu ~ekilde tarihlcndirınc, tufandan Hz. İbrahim'in ateşe atılmasına kadar devam 
elli. Hz.İsınail'in 1 oğulları çoğalınca iıyrıldılar. · 

a) Hz. İshak'ın oğulları. Hz.İbrahiın'in ateşe atılmasmdan H:t., Yusurun ··. 
peygamberliğine kadar. Hz.Yusurun · peygamberliğinden Hz.Musa'nııı · 

· peygamberliğine kadar. onun peygamberliğinden Hz. Süleyman'ın sahanaıma. 
kadar. oı\un siıltanatmdan Hz.İsa b. Meryem'in peygamberliğine kadar ve onun· 
peygamberliğinden ·de efendimiz Rasulullah . sallallaliu aleyhi ve .scllem'in 
peygaıilberliğlnc kadar la ri h !kullıındılar. 

b)· Hz. isınail'in oğulları, Hz.ibrahim'in atcşq atılmasından, onun, oğlu İsıi~ail ile 
' beraber Kabe'yi yaptıkları zamana kadar tarih belirlcdilcr. Daha sonra Hz. İsmail'in · 
oğulları, Kabe'nin yapı lımısında il · ilibiırcn. daha sonraki ayrılıimlarına kadar tarih 
kullandılar. · Bundall sonra Mekkc'dc bir kabilc ortaya çıkıp varlığınılussettirdiği 
zaman. · onların ortaya çıkışından · iJibarcn tarihlerini başlattılar. Hz.isınaii'iıi · 
oğullarından geri kalanlar. tarihlerini, Sa'd. Lülıeyd ve Cuhaync kabilclerinin 
ortaya çıkışlarından başlatıp. Ka'b b. Lücy'in öliiinünc kadar sürdürdüler. Sonra· 
Ka'b b. Liicy'in ölüınündeıi. başlatıp. Fil olayına kadar devam ettirdiler. · Bu . 
tarhlcndinnc · şekli, Fil olayından,· Ömer b. ci-Hattab'ın. Hicret'i esas alarak 
büşlattığı tarihlcndinneyc kadar sürınüştür. 

.ı · Ndıir ismidir w d.:ği~ik ş.:kill.:ı~d.: okuııur.Bkz. Yakut cl-llaııı.:vi (626il 229), ·1vlu'ccıııu'I-BuııJan. · 

ı V,2X5.(Bcyrut ı 955). 
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. Hz. Ömer. Hicrct'lc tarihlcndirıncyc. hicrctııı I 7 veya 18, yılında başlamıştır..· 
· İbn Ccrlr. bunu · " ... H~.;Isa'nın peygamberliğinden Rasulullah s.a.v.'in. 

· : peygamberliğine kadar .. .ı sözüyle özctlc~·crck kitabına iılınıştır. İbn Ccrir ct~Tabcri .. 
şöyle dcvaın etmektedir: "Bu rivayet in. Yahueli tarihi hakkı.nda olması gerekir.· 
Müslümanlar isç tarihlerini sadeec Hicrct'tcn başlattılar. Onlar, bundan önce hiç 
bir olayı tarih başlangıcı olarak almadılar. Fakat Kureyş. İslam'dan önce tarihlcriıii 
Fil yılı)·la başlatıyorlardı". ct-Tabcri yine şö~·lc dcr: "Diğer Arıipiar. Ccbcıc: Birinci 
Kulab ve İkiııci Kulab gibj ·kolay hatırianabilen onemli ohı~·ları~ tarih başlangıcı· 
olarak kabul cdivorlardı. Hırıstivanlar. tarihlerini İskender Zülkarncvıı devrinden 
başiatıyorlardı: ir;ınlılar ise: tarihl~riııi padişahları ilc başlatıyorlardı."6 

İbn Asakir. · Halife b. Hayyat yoluyl:i gelen şurivaycti tarihine almıştır: "Yah~·a 
b. Muhammed ci-Ka'bi. Abdul<lziz b. İınran'ın sunu sö\·lcdiilini bana anlattı: 
.insanların her· zaman bir tıirihi oln1lıştıır. İlk çaglarda Hz.Adcın'in Cennet'ten . 
inmesi olayından tarih başlatan insanoğlu. bu. tarihi. Allah Teala'ııın. 1-lz.Nuh'u 

· peygamber olarak gönderdiği döneme kadar küllandı. Sonra. tarih için tufan esas 
alındı .ve bu. Hz.İbrahini'in ateşe atılması zaıııa,ıııııı kadarsürdürüldii. Daha sonra. 
tarihi.Hz. İbrahim'in atese atıldı !lı andan itibaren bashılan insanlar. bu tarihi 

' . ... . ' 

kullanınayı siirdürdülcr. Hz. isınail'in oğulları. tarih başlangıcı olarak. Kabc'niü 
yapılınasını esas aldılar ve buıiu. Ka'b b. Lücy'in ölliıııiinc kadar kullaiıdılar. Sonra · 

·da Ka'b b. Liiey'in. ölümünden itibaren ıarih bclirlc~·en insanlar, bunu Fil yılına 
kadar sürdürdüler. Fil olayında·n sonra. bu olayla tarihlerini başlattılar.· Daha sonra 
ise; müslüınaıılar, Hi erel 'Ic tarih başiatı ı lar." 

2-Hicri Tarih Başlımgıci 

Ebti'l-Kası ın b.Asakir7
. tarihindeşöyle demektedir: " Ebu'I-Kerem cş-Şehrezılri. 

ve başkaları ıcazeten bize anlaııı. ona İbn Talha. ona. ci-Hurr b. cl-Hasan. ona. 
İsmail cs-Safrar: ona. Muhammed b. İshak. oiıa. Ebü Asım.· İbn Curc,;c'clcıı. o. İbn ' .. ~ . ' 

Ebi Sclcmc'dcn, o.· İbn Şihab'dan şu rivayet) . naklederek anlattı: Hz.Pcygiımbcr. 
.· Rcbiu'I-Evvcl ayının Medine'ye geldiği günüyle. tarih başlatınayı ~ınrclti. Yakub b. 

5 

et-Tahcri. Tanlı.L 1 93.(1.l~ynıt 1967). 

Cehclc isimli bir dağda. lslam!dan 57 sene önce Amir ve Temiııı oğulları arasında çıkıın savaşa "Cchdc 

(Hinü(olavı)" denıııiştir .. Kıılah 'ise, Kul~ il~ Basra arasında bullınan hir suyun adıdır. Biırada Iran 

iıadişalıı Ku b. ız b., Fc~:nız zamanında. Hirc ındiki ·.l)laıı cl-llıiris h. ;\n~ir'in iililınilııdcıı s;mra oğulları 
l;unılıhii ilc Sdcıııc ,;rasında ı;ıkaıı savaşa I .Ku Iab. Tcıııiııı ilc Mczlıic aı·ı;sında çıkıın çaq)Jşnıaya da 

2.Kıılah dcıııııiştir. BJ..z. Mulıaııııııcd Alıııicd \'c ArkadaŞları. Eyyaıııu:I-Ariıb. 4GJ 24.:l49,(Bcyrut . 

. tarilısiz). 

IJ . d-Taht!ri. Tarih.L 19]. 
. . ' 

7 
571 lı.'dc vdhı eden Ilm Asakir, Tarilm Dniıaşk'ın yımırıdır. 

' 
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Doç. Dr.Rıza SA V AŞ . 

Sul\1an'ın rivavet .ettiil,ine !!öre. ona. Yunus. ona. İbn Velıb anlattı. Ibn Vehb. İbn . . - ~ . . . . 
Cureyc'dcn. o. İbn Şihab'dan. onuı1 şöyle dediğini nakletti: Tarih. Hz.Peygamber'i_ıı 
Mt:dine\t hicrct' cıtiği günden başlar". İbn Asakir şöyle devam etmektedir: "Bu· · 

. doğrudur. ancak · yaygın · olan görüş. tarihlendirıneyi emredenin Hz.Öıner 
olduğudur". 

Bu konuda benim görüşüm şudur: Birinci görüşü destekleyen bir kaydı, İbnu'l
Kemmah'ın hattıyla kendisine ai( bir ınceımıada buldum. Bu rivayet şudur: "İbnu's- · 
Salah. şunu söylemiştir: Üstad Ebu · Tahir Muhammed Mahmiş ez-Ziyadi'nin eş-. 
Şunlt konusunda yazdığı kitapta şu rivayet i gördüm: Hz. Peygamber, Nceran 
Yahudilerine mektüp yazdi.ğı i.amari. Hz.Ali'ye. ıncktuba hicretin beŞinci yıılı diye 

· vazmasını cnırederck ilk defa hicri tarihi kullanmıştır". 

O halde hicrl tarihi ilk defa kullanan Hz.Pcygamber'dir. · H~.Omer ise bu · 
konuda ona lly:ınuştur. Burada şöyle bir soru akla gelmektedir. Bu rivayeL "beşinci 
~·ı Ila tarih koy" dcııdlgini i açıkça göstarınektedir. birinci rivayet ise, 
Hz.Peygaınbcr'in Medine'ye geldiği günle tarih belirlendiğini göstermektedir. Bu 
iki rivavet arasında çelişki yok mudur? Buria şöyle cevap verebiliriz: Bu iki dvayqt •. 
arasında çelişki yoktur. Çünkü Hz.Pcygaıı~bcr'in Medine'ye geldiği gün için 
kullanılan "ci-Ycvın( \ -~1) ",. "Eınera(;.--•1 )"fiili ne taalluk etıneyip~'et-Tarlh" 
masları ile ilişkilidir. Yani Hz. Peygamber, bu giinle tarih koymayı emretmiş, ancak 
bu günde emir verıncıniştir. Bizce bu, iyi bir açıklamadır. 

ei-Buharl. et-Tarihu's-Sağir isimli escrinde şöyle demektedir: "Bize İbn Ebi 
Meryem. ona. Y(ı'kub b. İshak ci-Kalzunıl. oniı. Muhammed b. Muslim anlattı. o. 
Amr b. Dinar'dan. o. İbn Abbas'dan naklederek İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet. · · 
etti: "Tarih. Hz.Pcyganibcr'in Medine'ye geldiği yıliçindedir". 

Muhammed b. Osman b. Ebi Şçybc8 . Tarih'inde şöyle demektedir: "Bize Mus'ab 
b. Abdiilah ez-Zubeyri

9 
· omi.İbn Ebi Hazıın anlattı. o, . babasmdan. o, Schl b: 

Sad'dan şu rivavcti niıklelti: "insanlı.ır. savma konusunda· hata ettiler, • 
Hz.Peygambcr'in . pcygaınberligindcn ve vefatmdan sayınayıp, . Medine'ye. 
gelmesinden itibaren tarih başlattılar". 

Mus;ab şöyle demektedir: "Kureyş'in tarihi. Haşim b. Mugire'nin ölümünden 
başlar.!' Yani onların tarihlerinin sonuncusu, bu zamandan başlatılınışıır: 

\ 

R Ibn Ebi J>cylıc(öl: 297 h.)'ııin tarihi için bkz. Katip Çclelıi,.Kcşllı'z-Zuııüıı,276. 

CJ · Hakkında g.:miş bilgi için bkz. cr-Razi. Kitabu'l-Cerh. VJll,309(1429).(13cyrut,tarihsiz). 
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CELALUDDİN ES-SUYUTİ EŞ-ŞEMARIH Fİ İLMİ'-TARİH 

ei-Buhari. Sehl'in rivavetini . ''savınadılar" ifadesinden sonuna kadar. Sahih'ine . 
almıştır.1 0 anc:•k "insanlar.luıta etti" kısmıılı alıııaınıştır. 

Ahmed b. Hanbel ise şöyle demektedir: "Bize. Ravlı. ona, Zekcriyya b. İshak. 
ona. Anu b. Dinar. şu iivaycti anlattı: Mektuplanı tarih ko:ır·an ilk kişi. Hz.Ömcr'in 

· Ycmcıi Valisi olan Ya'la b. Umcyyc'dir". 

· cl-Buhar!. L t-Tarihu's-Sağir isimli escrinde ~öyle demektedir: "Bize Abdullah b. 
Abdilvelıhab 1 1 .ona. Abdulaziz b. Muhammed .:.. anlattı. o. Osman b. Rafı'dcnu. 

· . onun. ·Said b. d-Müseyyeb'in şunları söylediğini duydüğunu rivayet etti: Hz. ömer. 
.. "Tarihi hangi olayla başlatalı ın?" dedi ve Muhacirleri topladı. ·Hz. Ali. "Tarihi. 

Hz. Peygamber' i n hicrctiyle başlatalıın" dedi. · 

Bu riva~·cti ~1-Vakıdl. İbn Ebi Sabre'dtn 1 -ı_ o. Osııüın b. Abdilialı b. Rafı'd~n 
nakleımişıir. B u rivaycııe ismi geçen Osman. babası atianarak dedesinc nisbet 
edilmiştir. 1 s 

İbn Asakir. cş-Şa'bi'den naklettiği bir rivaycti kitabına alaral<. omın şövlc 
. · dediğini ka~·dct ınektedir: "Ebü Musa. Öıner'c 'Sendeı1 bana gelen mektuplarda tarih 
···. bültınmaınaktadır. bunlara tarih koy' dedi. Bunun üzerine. I-lz.Önıer. bu konuda 

istişarc etti. Bazıları. Hz.Peygamber'iıı peygamberliği ilc. bazıları, onun vefatı ile 
tarih başlatma~ ı tcklif ettiler. Hz. ömer, "Hayır, biz omm hicrctini tarih başlangıcı 
olarak kabul e.jcriz. çünkü onun hicrcıi. hakla .batılı n arasım ayırmıştır" dedi ve 
lıicreti tarih başlangıcı olarak kabul elli". · ·· 

· Yine İbn .\sakir. Ebu'z-Zinad'dan naklen, onun şöyle dedigini kitabına 
almışıştır: " T;ırih konusunda Hz.Öıner. istişare etti ve bu konuda liicrcıin esas 
alnınınası üzerınde ittifak edildi". Ayrıca İbn Asakir. İbni.l'l-Milscy_veb'dcn naklen: 
onun şöyle dediğini ka~~etmcktedir: " Tarih! ilk yazan. hilafete geçmesinden 
ikibuçuk sene ;onra Hz.Oıner olınuşştur. O. bu konuda Ali b. Ebi Talib'lc İstiŞare 
etti ve onun gönişüylc Muharrem ayının onaltısııida tarih belirledi". 

lO ei-Bıılıııri, Saliii . IV,267(Menakıbu'I-Ensar,48).(1stanhııl 198.1 ),(.J" 'J J c.r" (. ._,.:>.__.,:ll ~ ,:_r"IJ..U:.L• 

Ji(:C,.ı.ll v..ıA.. :.r )11 ı_,..u:. ~ ·Iii. · 

11 Elıiı lvfulıaııını~ .. d-Huccııi(öl: 227lı.).Bkz.Halitc h.Hayyat. Tabakat,577,(Dııııa~k 1966). 

ı~ . 
Ebu lvlulınnınıcı: cd-Dcravt!rdi( öl: 187 lı.):Bkz.Halit~ lı.Hayyat, Talıakat.691. 

l3 
13kz.d-Bulıari.c; -Tarilıu'l-Kdıir. llllll,:ı35,(Haydanıbad 1958). 

14 
Elıul3ckr lı. Alıı'illalı lı. Mulıannııcd lı. Ebi Satır~ için lıkz.Hııı Hacer, Tclızilı,XII,27,(Bcynıt 1968). 

ıs 
Yukarıda ci-Bu'ıari'.ııiıı kaydcttiği rivaycttc de göıi\ldilğü ilzere, hu raviııiıı babası atianarak" Osman lı. 

' Rali'" dcıııniştir. 
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İbn Ebi Hay se me şöyle demektedir: "Bize Ali ·b. Muhammed cl-Medaini. oıia. · 
Kurra b. Halit anlattı, o. İbn Sirin'den rivayet etti: Müsliiımınlardaıı biri Yemen'den 
geldi ve Hz.Öıııei·'e "Ben Yenıeıı'de. adına tarih dediklcr,i ve şu yılda ve şu a~·da 
diye ya:t.dıkları bir şey gördüm". dedi. Bunun üzerine Hz.Öıııer "Bu çok güzel bir 
üsul. siz de tarih belirleyin" dedi. Bu amaçla toplanan ilgili ler: bu konuda isıişare · 
ettiler. Bazıları.· Hz. Peygamber'in. dogııınu: · bazıları. · pe~·gamberliği: bazıları. 
Mekke'dcıı Medine'ye hiCrcti ve bir kişi de vcfatı~·la tarih başliıtıııa likrini ileri . 

. sürdü. Hz.Önıer. tarih başlangıcı olarak Hz:Pcygaınbcr'in Mckke'clcn Medine'ye 
hicrctiıün esas alınmasını isteciL Sonra. "Hangi avı. senenin birinci an oliırak kabiıl ·· 
edelim" sorusu ortüya atıldı. Cahiliye halkı:· Re~cb ayını büyük kab~ıl etıikleriiçiı~. 

· bazı ları. ·bu ·ayı: · bazılartı Ramazan ayını; bazıları ise içiiıdc hac ibadcıi yaplan · · 
Zilhiccc. ayını: diğer bir' kısn,ı; Hz. Peygamber'in Mckke'dcn aynidİğı ayı: bazıları • 
i~c . Medine'ye girdiği ayı senenin birinci ayı olarak kabul: edilmesi teldilinde · 
bulundu. Hz. Osman. "Senenin birinci avı olarak Muharrem ·;ivından .tarih kovuluız. 

• j ' • • ' • . . . ·' 

Çünkü ·o ay. haram ayı,· ayliırın sayıda ilki ve insanların hacdan dönüş a~·ıdır. 
halde Muharrem ayıııı. senenin ilk a~·ı yapınız" dedi. Bu olay hicrcıin oi1ycdinci 
yılında a.ldlı. Hicrctin onal1ıneı . ~·ılının Rebiulcvvel ayı orıasında olduğu da . 
söylenir". 

Bu·· konuda benim · görüŞüm şudur: Senenin birinci ayının. Muharrem mil· 
olduğuıiu kıibul etme konusıııidiı şliişarete rastladım: Said b. Mmısur 16

. Süııen'iiıdc . 
şöyle bir rivayet kaydet ıııektedir: "Bize Nuh b. Kays. ona. Osn1aıı b. Milısa n atilatiL 
o. İbn Abbas'ın, 'Fecrc yemin olsuıı' 17 ayeti hakkında şöylcsöyledi.~iııi ııaklclti: , 
Fccr. ~~ıharreııı ayıdır. O. senenin feciidir".cl-Beyhaki. bu riva~·eti.eş-Şuab adlı 
eserine almıştır. Bu rivayelin isnadı. hasendir.· 

Se~·h~ılislaın Ebıılfadl b. Haccr 1 9
• Eınali isinıli escrinde şöyle demektedir: 

"Rcbulcvvcl avıııda hicretie tarih bclirlcıiıe hususunda· ittifak olunduktan sonra. 
'Tarihin Rebiulevvcl'deıı. Muhıirreıne. gcdktirilınesiııiıı sebebi nedir?' sorusuna ·· 
yukandaki açıklaı1ıalarla cevap verilıııiş.oldu". 

ll~ ' 
Said h. tvlaıısur d-lloraslıni( ill: 227 h. )'nin ~s-Sün~n isimli ~s~ ri hakkında hkz. Ka tip Çdd1i. K~şlli'z-

i'.uııuıı. 1007. 

17 
F~.:r(lı9). ı. 

IH Ehu H~kir :\lıın~d· )1. llii~eyn d-lkyhaki(iil: 45R lı.)'nin· hu eserinin tanı adı "Cainiıı'I-Musanııal'li 
' l•uahi'l-lınan" dır. Bkz. Kııtip Çdehi. a.g.~ .• 5 7-i.l 047. 

1 •ı Ahınad h. Ali h. llac~r d-Askalani'niıı yukanda adı ~c~cıı cs<!rinin ınulıtc\·asıııııı hiiytik h ir kısmının' 
' . ' . ' 

hadis olduğu zikrcililıııcktcdir.l.lkz.Katip Çdchi. a.g.c .. l62. 
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Yakub b. Su~van ci-Fcsevi20
. Tarih'inde şö~·le demektedir: '1Bize Ebü Cafer 

Ahmed b. Y;dıya el-Ezdi es-Su li.· ona, Ebu Nuayııı. ona. Yunus anlattı. o. İbn 
İshak'tan. o. d-Esvcq'dcn. o. Ubcyd b.Uıueyr'den. Ubcyd'in şöyle dediğini rivayet 
cıti: MuharrcııL Al.lah Tcala'nııı ayidır ve senenin başlangıcıdır. O ayda Kabe · 
giydirilir. ta.rilı belirlenir ve para basılır". 

•. 

Tarih koy:nanın gerekli ollnasıııın sebebi. aşağıdaki bölümde gelecektir. İbn 
Asakir. şöyle demektedir: "İbnu'l-Kavvas diye bilinen Ebu'I-Hasan Muhammed b. 
Ahmed cl-V urak şöyle anlattı: Hicret yılında Muharrem'in ilk günü perşembedir, 
bu gün. Zülk:l"neyn takviminde 933, senenin sekizinci günüdür. 

, İKİNCİ BÖLÜM 

1-Tarihin Faydaları 

Tarih sayesinde dönemleri, başlangıcı ve sonu. haşiyc çalışinalarını. aliınierin 
doğum ve ölümleri ilc onlardan nakillerde bulunan ravilerin durumlarını öğreniriz. 

· ·. Yine tarih ilm ı nin yardımiyla yalancıların ya la ni ve doğruların doğruluğu anlaşılır. 

. . . Allah Teaia, şöyle buyurmuştur:;'1Ey İnananlar! Birbirinize belirli bir süre için 
· borçlandığıııı:r zaman. onu yazınız ... "'·· · 

cl-Buhari'ıin Edebu'l-Müfred isimli eserine aldığı ve cl-Hcikiın'in de Meyınun 
b. Mihran'daıı. onun ŞÖ);lc söylediğini naklettiği . bir rivayette "Hz.Öıner'c Şaban 
ayının yazılı oldi.ığu bir vesika takdim edildi. O. 'Hangi Şaban? İçinde 
bulunduğuınu.·. Şabıın ını'? Geçen veya gelecek Şaban ını?" diye sordu. Daha sonra 
Hz.Peygaınber'in Ashabına : "İnsaniar için tarihi çıkaracakları bir şey bulunuz" 
diye emir verdi. Bunun üzerine bazıları. !'Rum tarihine göre yazalım" dedi. 
Hz.Ömer. "Rmnlar tarihlerini uzatarak ta Zülkarneyn'den başlatıyorlar" diyerek bu 
teklifi kabul dıncdi: Diğer bazİlan ise, "Fars tarihine göre yazalım" diye tekiifte 

··. bulundu. Hz.< )ıncr. buna da "Farslılarclan bir padişalı iş başına geldiği zaman, 
kendisinden ö·ıce görev yapanları yok sayar" diyerek itiraz etti. Hz. Ömer'in İstişare 
ettiği kurul. ı h.Pcygaınber'in Medine'de kaç yıl kaldığı konusunu araştırdılar ve 
bunun öı\.şıı olduğunu buldular. Bunun üzerine tarih. Hz.Peyganıber'in Hicreti ile 
başlatıldı ıı-- . . . 

~ . 
Yakub h. Sıı!yaıı b. C~vvaıı d-Farisi d-Fcs~vi(öl: 277 lı.). cs~ri için hkz.Katip Çelebi, a,g.e., 299: 

Kdılıalc. 1vlu\ cmu'lcl'vlilclliliıı. Xl! I. 249. 

21 · cl-Bakanı(2).: S2. 

Bu rivavd. ,·1-Bulıari'ııiıı Eddııı'l-1vlilfrcd'indc buhııımamaktadır.'l~ivayctin metni için bkz. cı-Tabcri. 

, Tarih. !Uı<8..'R9. 
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iİm 'Adi şöyle demektedir: "Bize Abdülvehhab b. Asım, ona, İbrahim b. Cüneyd, < 

ona, Musa b. Humeyd, ona. Ebu Balir ei-Horasani anlattı, o. Sü(van es-Sevri'ııin 
· şöyle dediğini söyledi: 'Raviler yalanı kullaninca, biz de onlara karşı tarihi 
kullandık' ", Yine Hafs b. Giyas şöyle demiştir: "Bir Alimi yaniiş ifade kullaıiınakla 

· itham ettiğiniz vakit, yaşını ve hocalarının yaşlarını 'hesapla)'mız". Hammad b .. 
Zeyd de ·bu konuda şöyle demektedir: "Yalancıları belirlemede. bize yardımcı olan 
tarih ilminin yerini tutan başka bir ~li m da h yoktur". · 

ijÇÜNCÜ BÖLÜM 

ı-Tarih İlmi İle İlişldli Olan Çeşitli Bilgiler 
' ' 

( 1 ). Tarih,Hz.Peygamber'in hadislerinde,. bazeri otuz, bazen yirmi doku;?: gün· 
olduğu zikredilen kamer!' aylarla belirlenir. Her zaman otuz gün olan ve hesaba. 
dayanan şemsi aylar böyle değildil3 . Bu ·sebeple kamer! aylar, şemsi ayiara 
. nisbet! e fazla olur. · Kehf Ashabı hakkındaki kıssada All~ıh Tea la şö~lc 

buyurmaktadır: "Onlar, mağaralarında üçyüz yıl kaldılar, dokuz da ilave ettiler"-4
. 

Bu konuda tefsirciler şöyle demişlerdir: "Dokuz yılın eklenmesi, kamer! aylar . 
itibariyledir. Keh arkadaşlarının bekleyişleri, şemsi yıl olarak yalnız üçyüzdür". . 

· A.şağıda kaydedeccğimiz hadisler. sebebiyle tarih,., kan1erl ayiara görcdir. "Biz 
· ümmi bir ınillctiz, hesap yapmayız ve yazınayız .. .''w5, "Hilali gördüğünüz vakit, 

oruÇ tutunuz ve yiıic onun gördüğünüz vakit· iftar ediniz, Eğer hava kapalı ise, .·. 
sayıyı otuza tatnaınlayınız"26 ve "Hz. Peygamber hanımlarından bir ay uzak kaldı.,· ·. 
onlara yirmidokuzuncu gün~e döndüğü zaman, kendisine bu konu sorıılunca, o, 'Bu 
ay yirmidokuz gündür' dcdi"-7. ' ' 1 ' 1 ' ' i ' ' 

Ho.caınızııi babası el-Bulkayni28
• et-Tedrib isimli escrinde şöyledeınektedir: 

"Müstehazeve hamlin yaradılışı müstesna, dindeki her ayla. kaıneri ay kcısdedilir". ' 

~ ' ' ' 

·Bir. güneş yılı, ortalama 365 gün ve 2422 saniye silnııektedir.Bu oniki ye bölilııdilğil zaman, ya~laşık · 

olarak 30.4.16 çıkar. es-Suyiıti, kilsurları hesaba kalmadan, rakamı. yaklaşık olarak vı:nııjştir. 

24 !Çehf{ 1·8),25. 

25 M!lslim,Sahih,I, 76·ı (Sıyam,2/ı 5),(Istanbul ı 981 ). 

26 . el-Bulıari, Sahilı, II,229(Savnı, I ı). 
27 

28 

Müslinı,a.g.e., 1,763(Sıyaııı,4/22). 

Sıracuddin Ömer b. Rislaıı cl-Bıılkayııi(öl:805 lı.)'ııiıı eseri, et.-Tcdrib fi'I-Filnı' adını taşımaktadır. Bu 

ziıtııı ogllı 'Alemüddin Salilı(öl: 868.h.)'dir. Mıılıtenıclcn es~Suyfıti'ııin balıseuig·i lıocası budur.13kz.Kat.ip. 

Çelebi, Kcşfil'z-Z!Iııfııı,382. · 
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(2). Tarih. geceler esas alınarak belirlenir. Çünkü arefe günü hariç. dini olarak 
gece, gündüzden öncedir. · Allal~9 Tcala şöyle buyurmaktadır: "Gökler ve yer 
yapışıkken, onları ayırdığımız .. :. "- . Yapışıklık, ancak karanlık ile beraber olur. O 

·halde karanlık. ışıktan öncedir. · 

es-Suddt Ebfı İshak'tiın şu rivayet/ nakletmektedir: "Allah Teala'nın yaraıtıği 
ilk .şeyler, ışık ve karanlıktır. Sonril onların aralarını ayırarak karanlığı gece, ışığı · 
gündüz kıldi". 

Bu konuda benim görüşilm şudur: Kıyamet, gündüz kopacaktır. Bu, geceniıı 
gündüzden önce olduğuna delalet eder. Çünkü, her gii'nün öir gecesi vardır. 

(3). Aym ilk gecesi için, " 'o ayda· ilk gece' veya 'ayın ilki nde' yahut 'hilaliıı 
· görüiıdüj;,>ü gecede' ya da 'hilalin ortaya çıktığı ilk gecede' yazıldı" ifadesi kullanılır. 

Ayın i,lk giinü için, "bir gece geçtikten sonra" ifadesi kullaıülır. Sonra "iki gece 
.... ",daha sonra "üç gece ... " ifadesi,on sayısına varıı1caya kadar kullaqıhr. · 

Ayın. yarısı için "ayın yarısında şöyle yazıldı" ifadesi kullanılır. "Yarı" ifadesini 
. kullanmak. "onbeş gece geçti veycı kaldı" demekten daha iyidir. ' 

' ' . . . 

Sonra. ,;ayın bitmesine öndört gece kala" denir ve yirmi sayısına kadar böyle · 
.. devam eder. Daha sonra. "kalan on gece" denir ve ayın sonuna kadar bu usul 

takipcdilii-. Ayın son gününe, "son gün", "ayın sonu" veya "ayın bitimi" denir .. 
. . 

Tarih.· gendlikle geçmiş zamanlarda cercyan etmiş olan olaylar esas alınarak 
belirlenir. Ku Ilanılacak zaman dilimi, "on" ve daha aşağı bir rakaınla ifade 

· edileceksc "geçenler" ve "kalanlar" şeklinde çoğul sigası .kullanılarak · 
· .· belirtilir.Çünkii bu ifadeler, çoğul bir kelimeyle temyizlenerek, "on gece(JU ?- )" 
şeklinde ifade t.!dilir. Bu tarz ifade, "üç g~ce(JI.J. ı..';..t')G )'i ye kadar böyledir30• 

·. "On" rak<u nından yukarısı için, "geçti( ..:...J.,.:.· )" şeklinde tekil sigası kullanılır. 
Çünkü bu ifadCier, tekil bir kelime ile teınyiz alırlar. Mesela: "Onbir gece(ı_:;..G-1 
ill - . )" ı ı· d . r: d' d. ı. 31 . _ o _r:..;:-. şer: ın e 1ıa e e ı ır · . · · · . : . . · . · · 

''Ayın ilk ve s?n on gpnünde" ifadesL(_r-"'-IJ~ıJ 'JJ~ı .J " ... ıı 0 ) şeklinde 
kullanılır. Fakat(r'· )il) JiiJ )il ~\ 0 )'denmez. 

29 
cl"Eııhiya(21 ). 10. 

Jo . '-""'.:ı}>:- ~..ı.:.-~ı iY- '-"' t. <-f' 1ı J.r- j c:f"",J<.,...ıı;J.f ~J.j.)ı '-"' t . ...r ~ıöJ.J- i 
· ;;,J.i~ ..... Bkz.lhıı Sa'd,d-Tabakal, 11,30,36,63,(Beyruı 1968). . . 
. ' . ' . . 

.. . >ı.:,~.)~ .:,r" ~;;:.s- e;-J. :u..~ :u,ı ~~)..!.ı ..:.ı~l <ft '-"" 1ı Jr-J J)) 

Bkz.· Bkz.Ibıı Sa'd,d-Tabııkat, İl.! 5,21. 
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İbn Hacib,. bunun sebebi ni, ·ct-Te?Jdre'de31 tamamını naklettiğimiz uzun bir 
cevabi yazıda açıkladı. Bunun özeti şudur: 

. · a. "İl~ <:m" ifadesinde "geceler" takdir edildiği için. "Jjl '·' kelimesinin müennesi · 
olan "J J :/1 ." ke~imesinin çoğul u olması sebeb,iyle "J Jl " kelimesi ,k~ıllanılmıştır. 
Çünkü, "0 . 1 ·-;.;11 " kelimesinin çoğulu, ''. .. ~1" olduğu gibi. "JJ:/1" kelinesini!ı .. 
'çoğulu da "J Jl" dir. Bu ke_lime, de görüldüğü üzere .. ")-''~ '·' veznindedir. "J/' · 
kelimesi. ınüzekker olarak "} 1 _,1'' tarzında çoğul yapılır. 

b. "L....blj" kelimesi, "r-b 1 }" tarzında çoğul yapıldığı gibi, "ö? ~~~~ nin çoğul.u, ·•. 
da "?1/'~J\" dir. · · · 

•' 

· ·~("kelimesi, "IS _;>'-l" ;kelimesi nin çoğul udur. Bu durumda yukarıdaki cümlede 
"ö _;-->-~~~~ kelimesinin getirilmesi gerektiği açıktır. Burada "ISJ--->'- \ll" kelimesi 
düşünülemez. · Çünkü . burada kasdcdilen anlam. mevcut bir &_e7ikıneye işaret 
etmektir. Bu anlamı da <)nca~ "ö _.f': ~~ " kelimesi ifade eder:"IS _;>- :/1 11 

kelimesi bu 
anlamı ifade etmez. Çünkü "IS? :/1" kelimesi,"? 1" kelimesinin müennesidir. Btı 
son iki ·kelime, var olma konusunda. önce ve sonra olma özelliğini taşıyan bir 
.anlamın dışında, adı geçen varlığın değişik bir özelliğine işaret eder. Mesela,· 
"Zeyd'e ve diğer bir erkeğe uğradım(;-->-\ '-"\.;.,. J) -l:!..r. ı...:..ı J.r•)" dediğin zaınan,bu ·. 
cümlede sıfat . olarak bulunaıı "diğer" kelimesi, "erkek" in cümledeki yeri itibariyle 
Zeyd'den sonra gelmesini ·bclirtmeyip. onun daha önce adı geçen Zcyd'e 
banzemediğini ifade eder. 

Bu sebepten dolayı kameri aylardan d~rdüncü ve allıncı ~ıylar, "t'' harfinin 
fethası yerine, bu harfi n kesresi ile "__,-->- :/1 ~ /' ve "ö:r"" :/1 IS :~Lo:-" şeklinde 

,. . . ........ . 
kullanılır. Böylece mevcut bir gecikmeye işaret edilmiş olıur .. 

(4). Gece. veva sene ilc tarih konulacaksa savı kelimesinden dişilik "ta" sı· 
kaldıriıır33 . Ayr;ca "IS~I" ve '\.>81" denerek ınücı~ncs yapılır. _Bün((" .J:!) ve yıl(\l.v). 
ilc tarih konacaksa, ".L->-1" ve ".JL_;jl" kelimeleri kullanılır . Eğer sayılan şey · 
getirilmcmişse, "ta" harfinin k<ıldırılıiıası caiz olur. Bunu. " ... ona Şcvval'dcn altı 
gün cklersc(JI~ ~ \..:....., ~~) .... )" hadisinde görmekteyiz. "Ta" harfinin hazf 
edilmesi "on" rakamına kadardır. 

Sayılar, _ müzekkcrlc müzekkcr, mücıpıesle mücnnes yapılır. Sonra gelen 
aliınler(Müahhanln). ilk. harfi "Ra" olan ayları müzekker kabul ederler. Mesela, 

32 . 
Yazarın, et-Tc~kir.! fi'I-Arabiyy.i adlı bir eseri vardır.Bkz.Katip Çelcbi.Kcşfii'z-Zuııiııı.393. 

33 . .hJI :i;.r' (i ..... Jıi ....... ?-4-- ,y Olt d..:.. Jı_,..;; L5 

Bkz.lbıı Sa'd, et-Tabaka!. ll, ı57. 

34 .... i :t:ı..ı.lii_,.....Jjj'-"' ,y \.J!. JJl L>i ... )3kz.lbıı Sa'd, ct-Tabakaı. Il. lU 
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· "Şehru Rebi' ( .:,;~·J6 ;,) . Başka aylar, böyle ifade edilmez. Mesela. "Şehru Safer" · 
denınez. Aı1ca( Sibeveyh'den gelen birrivayete göre, "Şehr keliinesi. bütün ayiara 
ınuzafyapılabilır. Esascn kabul edilmiş görüşte budur. 

(5).Günlcr' c Avlar 

A. Günlc"r 

ıa. Pazaı'" 

. r 
Şerhu'l-MuLazzcb' :) adlı eserde günlerin ilki olan pazarın, haftanın da başı 

olduğuna hükmcdilınektedir. 

İbn Asakir. Tarih'inde İbn Abbas'a uzanan bir senetle. onun şöyle dediğini 
rivayet etmektedir: "Allah Tcala'nın ilk yarattığı varlik "bir'' dir ve ona "bir" ismini 

· vermiştir. 

Araplar. buna "el-Evvel" ismini vermişlerdir. Sonra gelen arkadaşlarıınız, 
"Doğnı olan. haftanın ilk gününün, cumartesi günü ohnasıdır" demektedirler. 
"Allah Te<ila. ıoprağı cumartesi, dağları pazar, ağaçları pazartesi, kötüyü salı ve 
ışığı ·çarşamba günü yarattı. Canlıları perşembe günü Dünya'ya yay dı. Hz.Adeın'i 
cuma günü iki ndiden sonra yarattı" şeklindeki Müslim hadisi36 sebebiyle, hafta 
başının 1~umarıesi olduğu fikri, eş-Şerh, er-Ravda ve el-Miiıhac isimli eserlerde yer 
almıştır' . . · ·. 

İbn İshak Ş'5yle demektedir: "Tevrat ehlinin görüşü, Allah Teala'nınyaratmaya 
pazar günü başladığıdır. İncil'e inananların düşüncesi pazartesi: biz müslümanların 

· fikri ise Hz.Peyı~amber'den bize ulaşan bir hadisin ifade ettiği cumartesi ·günüdür". 

İbn Cerir. ·~s-Suddi'den, o. hocalarından ŞJl rivaveli nakletınektedir: "Allah 
Teala. yaratııı.ıya pazar günü başladı"38 . ·Bazı .ilim adamları bu. görüşü 
benünsediler. :b n Kesir şöyle demektedir: "Yaratmanın pazar gÜnü başladığı 
düşüncesi, dop nıya daha yakındır. · Çünkü yaratımı cuma günü tamamlandı. 
Müslümanlar. bu günÜ havraıniarı olarak beniınsediler. Kitap ellli ise bu gün 
konusunda gaflete düştü"39 . Ayrıca İbn Kesir şöyle demektedir: "Yukarıda geçen 

35 Şıılii lakilı Ebi Islıak Ilıralıiııı h. l'vlulıaııııııcdcş·I•irazi(öl: 476lı.) 'nin "ci-MU!ıazzcb fı'l-Furiı'" isminde 

bir eseri hulunın.ıktadır. 13kz.Katip Çelebi. Kcşfu'z-Zumin, 1912. 

36 1\·lüsliııı, Sahih, i II,2149(S.Müiıalikiıı,l /27); Ibıı Haıılıci,Müsııed, Il,327,(1stanbul 1981 ). 

37 
ei-Minhac için bkz,Katip Çcldıi. Kcşllı'z-Zunfuı. 557. 

38 et-Tabcri. Tarih. 1,47. 

39 
lbn K esir, ci-Bidaye. 1.1 6,(Mısır, tarilısiz). 
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· . Not: Bu konuda "Hangi iki ıneknıh birleştiği zaman~ kcralıet kalkar?" .şeklinde 
bilmece yapılmıştır. · 

. Cumarı.esi günündeki yahudi d<ivası ıııeşlıürdur. Ebfı Ya'la 
48 

• Miisııed'ind~ İbn 
Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Pazar.·ağ.aç dikmek ve yapı yapmak: 
pazartesi, yolculuk yapmak: salı. kan aldırmak: çarşamba. bir şey almak ve vermek:. · 
perŞembe. sultanın lıuzuruml girmek ve cuma. evlenmek için uygun gündür". 

· ei-Hafız Şerefuddin ed-Diınyati Iıatııyla, Hz.Ali b. Ebi Talib'e nisbet edildiğni 
söylediği şu beyilieri gördüm: 

. Cuımırtesi t:,>linü ne güzel bi'r gündfir. 

Eğer istersen, o gün ava çıkımı günüdür . 

. Pazar günü yapı yapılır. Çi!nkü ,o günde 
:i 

! . . r 

Allah Tea la göğü yaratınaya başladı. 

.P<izartesi eğer yoculuğa çıkarsa n, 

B<ı'şarı ile satın alarak dönersiıı. 

Eğer salı gününde kan aldırırs~ııı. 
' 

. O gün kan akar. 

Eğer lcişi her ha ilgi bir gilııde ilaç içmek isterse, 
i 

Çarşamba günü bu iş için üygiın bir gündür. 
.. 

Perşembe günilnde ihtiyaç giderilir. 

Çünkü Allah Teala. ihtiyaçları giderınc~'C izin vermiştir. 
. 

C~ıına günlerinde evlilik ve zifaf yapılır. 

Erkekler eşleriyle sevişirler. 

Kanaalimize. göre bu şiirin Hz. Ali'ye ait ·olup olmadığı konusunda düŞünmek 
gerekir .. 

B.Aylıu· 

a. Muharı:cm 

48 
Bıı.koııııda bkz.Kalip Çelebi, Kcşli.ı'z~Zııııirn.I679. 
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i 

Bu kelime. ınulıarrcmat, mcharim ve ıncharim şeklinde çoğul yap.ılır. Btr aya 
mü'tcnıirb-' y) : ıdıııı veren Araplar bulunmaktadır. Bu kelimenin çoğul u. ".:-•L• ·" ve 
"p-•1.." şeklindedir. · 

. . . es-Sahih'de· ~u hadis bulunmaktadır: "Ramazan avındarı sonra en faziletli onıc. . 49 . . 
Allah'ııı ayı Mulıarreııı ay mda tutulan oruçtur ..... " . 

b. Safcr 

Çoğiılu csfaı ()L..W>i) 'dır. İbnu'I-Arabi şöyle demiştir: "Herkes bu kelimeyi. 
ımınsarıf kabul eder. Ancak Ebü Ubeydc, gayr-ı munsarıf sayarak icınayı bozmuş 
ve şöyle dcnıişt ır: "Bu kelimenin gayr~ı ınunsarıt1ığı. alem ve saat anianunda 
ınücnncs olması sebcbiylcdir". Sa'labi ise . bu konuda kırıcı konuşarak şöyle 

demiştir: "O anl::ınaz. çünkü zaı.nanların hepsi. saat anlamına gelir" 

Safcr a~·ına. Araplardan bazıları. mıcir(f"'li ) adını vermişlerdir. Araplar. bu ayı 
uğursüz sayarlardı. Bu sebeple onların bu düşüncesinin yanlışlığını ifade eden şu 
riva~'et aktarıJtpıştır: "Bulaşıcı olmayan hastalıkların bulaşması, ıığursuz sayma \'C 

'Nesi' yoktur"::ı 

c. Rchiulcvwl 

cşş-Şchr(ay) dikkate alındığı zaman cl-Evvcl(birinci). Rcbi' kelimesi 
' düşünüldüğünde ise ei-Uia(cl-Evvel keli.ıncsinin müennesi) denilmektedir. 

Hz.Peygaınbcr bu ayda doğmuş. bu ayda Mckke'den Medine'ye hicret etmiş ve 
bü ayda vefat etmiştir. Araplardan. bu aya Huvan( 0\.r-->-) ismini verenler 
bulunmaktadır. Bu kelimenin çoğulu Ehvine(4.i ,;:.i) şeklindedir. 

· d. Rcbiulahir ·~ 

Bu aya vcbsat(;L>,}) ismini verenler vardır. Çoğul u vebsanat( oliL:u )) 'dır. 

c. Cumadelula 

f. Cumadclalıirc 

Cıımada'nın t;oğulu cumadiyyat( ol,ı.:ıl.;:-.) ci-Ferra şöyle demiştir: "Cumacla'dan 
başka her ay ınüzckkerdir". Bu sebeple, Cumadelula ve cumadclahire denir. 

49 
Milsliın .. Sahilı.I.ı<21 (K.Siyaın,38/l 163 ). 

50 Müsliın. Salıih,li.I743(K.Sdaııı.33/102). Bu konuda daha geniş bilgi için lıkz.I)avutoğlu, lvliisliııı'iıi 
. Tcrctlıııe w J>crhi. IX,666,(lstanbııl I 980). 
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Bü aylardan biricisinc. haııin(J.:.-----..:.>-) diyen Araplar buluiımaktadır. xoğulu. 
"~i ,-:_..J\ .., ... ve.~~~ dir. Cuınadclahireye vcl·ne(:UJJ) diyenler vardır. Çoğulu. 
vernat( ...;_,L;JJ) dır.. 

. . Not Selcin ·akdi yapanın; "Selemi rebi ve cuınadaya kadar iızaltım" ifadesi 
. doğru olmaz. Çünkü bu ifadede kapalılık vardır. Ancak bu ifadeııin, doğru oldugu· 

· görüşü daha doğnıdur. Bu duruındıi zikredilen aylar, birici ayları ifade eder. 

g. Rcccb 

Çoğulu, " yL..>.. J ,y1.:-.)vc0~ J ''dır. Arıipiarın hurmctleri sebcbivle bu 
• • 1. ' • 

ayda sa\'aş yı)pılınadığı iç;in silah scsi duyulmaz i~e bu aya el-esaınm(r }ll) denir. · 
Yine bu ava ei-Esab( ....__, \ll)'vc Munsiliılesinne(L }ll . \..a.;.•.) isimleri de verilir.· · 

. .. . ' - . 

, Bu ayda oruç tutmanın f~ız.ileti h~ldcında. tesbilleri yapılıncim ış bi~ çok hadis 
· gelıniştı,r. Bunların bazıları ınpnkef ve bazıları ise uydurın~ıdır. · · 

h.Şaban 

·.Çoğul~ şeab'in(..P.:~\.,.__.;:,) ve şa'banat(...:.>\.;Lı.....;:.) dır. Araplardan bazıları.bu aya 
va'l(y J) adını vermişlerdir. Bu kelimenin çoğulu C'/ai(JLı:.Ji).ve va'lan(-J")l;:. J) dı:.·· 

. ~ . . 

Hz.Pcyg~ıınber. ramazan ayının dışinda, şaban ayından başka hiç bir ayda tam 
bir ay oruç tutma mıştır. Ayrıca Hz. Peygamber. şaban ayının yarısı geçtikten sonra.· 
eğer öi1cesiyle birleştirilıniyorsa, oruç tutmayı yasaklamıştır51 . · ' . 

i. Ramazıu) 

. Çok sıcak anlamımı ge!cn \ er-Raında(~~·)i) kelin~csinden ttiretilen ramazan 
kelimesi~in çoK,rulu, ", ,4...::2.,.) ,...:.>LiW..·Jve J>L. /şeklindedir. 

Nahivcilcr. "Şehnı · Ramazan" . demeni n. "Raıi1azan" d~ınekten daha fasih· . 
. ·olduğunu söylemişlerdir. Bu ı<onuda benim ~·aklaşımıln şudur: İbn Ebi Hat im. zayıf 
bir senetle naklettiği rivayette, Ebfı .Hureyre'nin şöyle dediğini aktarmektadır: 

·"Ramazan demeyin. çünkü o. Allalı Teala'nm isimlerindendir. Ancak Ramazan ayı· 
· deyiniz". .. . 

. Araplardan bıi aya Natık(JiU), çoğultı nevatık(Jilj) diyenk:r \'ardır. 

1<~ Şcvvııl 

Bu kelimenin çoğulu " JJI~ , Jfr;,ve ...;_,}1\y.': dır. Bu ay, daha önceleri 
Adil(J.:ıLı:. ), çoğultı A vadii(J.:ıl Jt.ı::). diye adlandırılıyordu. . · · 

51 1!1-Tinııizi. Silııcıı. III, 115 (Savııı.38/738), (lst;iııbul 1981 ). 
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Hz. Peygamber. Hz.Aişc ilc bu ayda c\rlcndi. Bu sebeple Hz: Aişe bu aydaenikabı 
ınüstchap sayiyc·rdu. 

· Şcvnıl, hac ;ıylaı:ının ilkidir. 

· 1. Zülkadc 

· m. Zülfıiccc 

Zülkadc'dc "kar•. Zülhiccc'dc "ha" harfleri hem fetha. hem de kesrc ile 
okunabilir. Ancak yazdığıınız şekilde okunınası dahadoğrudur. 

. . . 

· Bu iki kelimenin çoğuila rı, " ;~\.tAli d)~ ve ;;....._.ı... ı ..:...-\ )~" şeklindedir. 

, Zülkadc. daha . önce "t 1 ~" , çoğıilu "~_ri" ve "..:..-\..ç.\ r". diye : Zülhiccc ise 
. ",!.\ _/', çoğultı ''...:.:lS./' diye isiınlcndiriliyordu. ' . ' 

. Not: İbn As;ıkir. cl-Esınal yoluyla şu haberi kitabına almıştır: "Ebü Aınr b. cl-
'Ula . ş9ylc dedi: Muharrem ismi, bu ayda savaşmak hiın1m olduğu için: Safcr ismi;. 

· bu ayda. Araplar. Safcr adı verilen bir yere konakladıkları için: Rcb' ismi. bu ayda 
Araplar yerleşti k leri için: Cumada ismi, bu aylarda su donduğu için; Rcccb ismi, 

. Araplar bu ayda hurma ağaçlürı bakımını yaptıkları için; Şaban ismi. kabilcler bu 
ayda şubclcre ayrıldığı için: Ramazan ismi, sıcak sebebiyle bu ayda çocukların 
sütten kesilmelen yapıldığı için; Şcvval ismi. de'vclcr, vurı11aktan dolayı bu ayda 
kuyrukları nı kaldırdığı için; Zülkadc ismi, Araplar, 1 bu ayda harpten vazgeçip . 
oturdukları için ve Zülhiccc ismi, Araplar bu ayda hac yaptıkları için verildi". 

. Biz bu faydalı bilgileri, Çok öneinli olduğu için burada kaydettİk Bir yazarın ·ve 
bir:tarihçinin buniardan habersiz olması ve bunlarıbilmemesi iyi olmaz: 

Tevfik Allah To<Jla'dandır. 

Son.· 

Hamd, el-Melik ve el~Vchhab ohın Allah Teala'ya mahsustur 
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