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Hazırlayan: Abdullah Turan Muhammed Hadi Marifet

Ma’sum İmamların 
Tefsirinden İncelikler

Özet

Ehl-i Beyt imamlarının, Kur’an-ı Kerim’in tefsiri hususunda üst-
lendikleri rol, bu yüce kitabı doğru ve sağlam üsullere dayana-
rak kapsamlı bir şekilde ve derince inceleyip hikmetli manaları 

çıkarmanın yol ve yöntemini öğretme olmuştur. Zira Kur’an ayetlerinin 
manalarını kavrayıp hikmetli manaları onlardan çıkarmanın birçok in-
celikleri vardır ki, onlardan gaflet etmek, Allah Teala’nın kasdetmiş ol-
duğu üstün ve asıl manalardan uzak kalmaya sebep olur.

Şüphesiz ki Ehl-i Beyt (as), Kur’an’ın manasını anlamada, şeriatın he-
defini ortaya koymada diğer insanlardan daha üstün, daha yetenekli idi-
ler. Zira Kitab’ın varisleri, onu halka iletenler ve ayetlerin nüzul sebep-
leri ve tevillerini hakkıyla bilenler onlardı. 

Ehl-i Beyt’ten rivayet olunan tefsirler, selef ve haleften hiç kimsenin 
onlar gibi derin bir görüşe sahip olmadığına dair en açık delili oluştur-
makta, dinde en büyük merciilik makamının onlara ait olduğunu kanıt-
lamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in zahiri ve batıni manalarını tefsir etmek 
ise bunun bir bölümüdür.

Şimdi Ehl-i Beyt imamlarının (as) Kur’an’ın zahiri tefsirindeki incelik-
lerden bazılarını aktarmaya çalışalım:
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Başı Mesh Etmek

Kur’anı Kerim’in “vemsehu bi ruusi-
kum” (başınızın bir kısmını meshediniz) 
ayeti ile ilgili olarak İslam bilgini Ebu Ca-
fer Kuleyni, Zurare’ye isnaden şu rivayeti 
nakletmiştir:

“Zurare, İmam Bâkır’a (as): “Başın 
bir kısmını meshetmeyi nereden bildiğinizi 
bana söyler misiniz...?” diye sordu.

İmam Bâkır (as) tebessüm ederek şöyle 
buyurdu: “Ey Zurare, bunu Allah’ın Re-
sulü buyurmuş ve Kur’an’da da bu şekilde 
inmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
“feğsilu vücuhekum” (yüzünüzü yıkayı-
nız). Bundan yüzün her tarafının yıkan-
ması gerektiğini anlıyoruz. Daha sonra 
şöyle buyurmuştur: “ve eydiyekum ilel 
merafik” (ve ellerinizi dirseklere kadar). 
Ardından sonra buyurumuştur ki: “vem-
sehu bi ruusikum...” (başınızın bir kıs-
mını meshediniz.) “Bi ruusikum” dedi-
ğinde “ba” edatının taşıdığı anlamdan 
başın bir kısmının meshedilmesi gerekti-
ğini anlıyoruz.”1

Yani “el Gasl ve el Mesh” kökleri mü-
teaddi olup, “Mesehehu meshen” (onu 
meshetti) “Gaselehu gaslen” (onu yı-
kadı) denilmesi sahih olduğu halde, Al-
lah Teala onu değiştirerek rabıt (bağlaç) 
olan “ba” harfini, yüklem ve nesne ara-
sına getirmiştir. Cümlenin zahirindeki bu 
fazlalık, manadaki bir fazlalığa işaret et-
mektedir. Çünkü kelimelerin fazla oluşu 
mananın fazla oluşuna delalet eder.

İmam Bâkır (as) da burada “ba” harfi-
nin meshedilecek yerin bir bölümünü ifade 
1 El-Kâfi, c.3, s.30, hadis:4; Maide/6

ettiğini istinbat etmekle bu ince noktaya 
işaret etmiştir. Zira eğer yüzün yıkanma-
sında olduğu gibi burada da, “vemsehu 
ruusekum” (başınızı meshedin) denmiş 
olsaydı, başın her tarafını meshetmek ge-
rektiğini ifade ederdi. Ama “vemsehu bi 
ruusikum” buyurulunca, bundan sadece 
ıslak elle başın bir kısmını (ön kısmını) 
meshetmek gerektiği anlaşılmaktadır.

Demek ki, Allah Resulü’nün (saa) sö-
zünden başka, ayeti kerimedeki “ba” harfi 
de, bize mesh hükmündeki bu hususu anlat-
mak için yeterlidir. Ama bu anlam bazıla-
rının zannettiği gibi “ba” harfinin “teb’iz” 
anlamında (bir bölümü ifade etmek için) 
kullanılmış olduğundan değildir. Aksine, 
cümlenin yapısı ve zahirde gerekli olmayan 
bir şeye cümlede yer verilmesiyle oluşan 
özel terkip, “teb’iz” manasını, yani başın 
bir kısmını meshetmenin gerektiğini ifade 
etmektedir. O halde “teb’iz”, cümlenin 
hepsinden anlaşılmaktadır, “ba” edatın-
dan değil. Çünkü “teb’iz” anlamı “ba” 
edatının manalarından biri değildir, öy-
leyse bazılarının “ba” harfinin “teb’iz” 
manasına gelmesi hususundaki münaka-
şaları yerinde değildir.Şeyh Muhammed 
Abduh bu konuda şöyle diyor: 

“Bazı âlimler “ba” harfinin “teb’iz” ma-
nasına gelmesini eleştirmiş, bazıları mut-
lak olarak “ba” harfinin “teb’iz” anlamını 
ifade ettiğini ileri sürmüş, bazıları da istik-
lali olarak “teb’iz” manasına gelmeyip “il-
sak” manasının zımnında “teb’iz” mana-
sını da ifade ettiğini söylemişlerdir.”

Şeyh Abduh sonra şöyle devam ediyor: 

“Gerçek şu ki, “ba” edatı, “teb’iz” ve 
“alet” anlamına değil “ilsak” anlamına 
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gelmektedir. Ve “mesehe bi keza” ve 
“mesehe keza” tabirlerinin anlamlarında, 
aslen Arap olan kimsenin anladığı anlam 
itibara alınmalıdır. Aslen Arap olan birisi 
ise, “mesehe bi re’sil yetim” veya “me-
sehe bi unukil feres” veya “mesehe bi 
sakihi” veya “mesehe bir rükn” veya 
“bil hacer” ibarelerinden, yalnızca” “elini 
onun üzerine çekti” manasını anlıyor. Ar-
tık bundan, mesheden kişinin bütün elini 
çektiği, baş, boyun, ayak, Rükün ve Ha-
cerül Esved’in her tarafının meshedildiği 
anlaşılmıyor. Bu anlam, Arapça bilen her-
kesin mezkûr ibarelerden anladığı bir an-
lamdır. “Fe tafika meshen bis suki vel 
a’nak” (Sonra da onların bacaklarını ve 
boyunlarını meshetmeye başladı.) aye-
tinde2 de seçkin görüş, el ile meshetme-
sidir, kılıç ile değil. Şairin:

“Fe lemma kazeyna min kulli hacetin
Ve mesehe bil erkani men huve masihün”

(Mina’da ibadetlerimizi bitirip, Meshe-
denler de rükünleri meshettikten sonra...)

Şeklindeki şiirinde de aynı şey söz ko-
nusudur.

Şeyh Muhammed Abduh sonunda şu 
sonuca varıyor:
2 Sâd/33

“Mükellefiyetin yerine gelmesinde, “başını 
meshetti” denilebilecek miktarda başın bir 
kısmını meshetmek yeterlidir. Bu ise ancak 
mesheden şahsın, uzvunu meshedilen yerin 
üzerinde hareket ettirmesiyle gerçekleşir. 
Dolayısıyla ayetin lafzı mücmel değildir.”3

Yine İmam Bâkır (as) teyemmüm aye-
tinde de “ba” harfinin gelmesini, teyem-
mümde yüz ve ellerin hepsini kapsayacak 
bir şekilde meshetmenin farz olmadığına 
delil tutmuştur. Allah Teala şöyle buyur-
muştur: “Vemsehu bi vücuhikum ve ey-
diykum minhu.” (Ondan yüzünüz ve el-
lerinizin bir kısmını meshedin.) Yani yüz 
ve ellerin hepsini meshetmenin gereklili-
ğini ifade etmesi için, Cenabı Allah “Vem-
sehu vücuhekum ve eydiyekum” dememiş 
ve abdest ayetinde olduğu gibi burada da 
“ba” harfini eklemiştir.4

Muhammed b. İdris eş Şafii, abdest 
ayeti (vemsehu bi ruusikum) hakkında 
başın bir kısmının meshedilmesi gerek-
tiği dışında başka bir ihtimal vermeyerek 
şöyle demiştir: 

“Ayet-i kerimeden anlaşılan şudur: 
Kim başının bir kısmını meshederse ba-
şını meshetmiş sayılır.”
3 Tefsirul Menar, c.6, s.226227.
4 El Kâfi, c.3, s.30; Maide/6

“Mükellefiyetin yerine gelmesinde, “başını meshetti” denilebile-

cek miktarda başın bir kısmını meshetmek yeterlidir. Bu ise ancak 

mesheden şahsın, uzvunu meshedilen yerin üzerinde hareket 

ettirmesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla ayetin lafzı mücmel değildir.”
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Daha sonra İmam Şafii sözüne şöyle 
devam ediyor: “Sünnet’te kişinin bü-
tün başını meshetmesi gerektiğine dela-
let etmiyor. Sünnet nazara alınınca, ayet-i 
kerime’nin manasının şu şekilde olduğu 
anlaşılır: Her kim başının bir kısmını mes-
hederse kifayet eder.”5

Şafii “el Ümm” kitabında şöyle demiş-
tir: “Abdest alan şahsın, başında saç yoksa 
başının herhangi bir yerini, saç varsa sa-
çının herhangi bir miktarını bir parma-
ğıyla veya parmaklarının birkaçıyla ya-
hut elinin ucuyla meshetmesi yeterlidir; 
aciz olana da meshetmesi için başkası-
nın yardım etmesi caizdir. Yine eğer ba-
şın ön kısmında genelde diğer kısımlara 
nazaran saçların daha çabuk döküldüğü 
alnın iki tarafının her ikisini veya birisini 
veya her iki taraftan bir miktarını meshe-
derse kifayet eder. Çünkü orası da başın 
bir kısmı sayılır.”6

Şafii, mezkur ayet-i kerime’nin bu 
manayı ifade etme vechini de şu şekilde 
açıklıyor: 

“Açıktır ki, bu gibi harfler, mana ifade 
etmek için üretilmiştir. Gerçi, bazen ke-
lamda bağlantı kurmak için kullanılır ve 
dolaysıyla bir anlam taşımazlar ama, bir 
manayı ifade etmek için kullanmamız müm-
kün olursa onları o manada kullanmak ge-
rekir. Bundan dolayı, ayeti kerimede “ba” 
harfinin, “teb’iz” anlamını ifade etmek için 
geldiğini söyledik. Bunun delili şudur ki, 
“mesehtü yedi bil hait” denildiğinde du-
varın bir kısmının meshedildiği anlaşılır, 
hepsinin değil. Ama eğer “mesehtül hait” 
5 Şafii, Ahkâmul Kur’ân, c.1, s.44.
6 Şafii, el Ümm, c.1, s.41.

denilirse bütün duvarın meshedildiği an-
laşılır, bir kısmının değil. Böylece örf ve 
lügatte “ba” harfinin getirilmesiyle getiril-
memesinin arasındaki fark aydınlığa ka-
vuşmuş oldu.”

Daha sonra Şafii, bu görüşü teyid et-
mek için, İbrahim en Nehai’nin şöyle de-
diğini naklediyor:

“Abdest alan kişi, başın bir kısmını mes-
hederse kifayet eder. Ama eğer Kur’ân’ın 
ayeti “imsehu ruusekum” şeklinde olsaydı, 
bütün başı meshetmek gerekirdi.”

Daha sonra şöyle diyor: “Böylece İbra-
him bunu demesiyle “ba” harfinin “teb’iz” 
için geldiğini belirtmiştir. Lügat ehli de bu 
görüşü te’yid etmektedir.”7

Fahri Razi şöyle demiştir: “Şafii’nin 
başın bir kısmını meshetmedeki delili şu 
şekildedir: Eğer “mesehtül mindil” de-
nirse, bu sözün sıhhati için mendilin tü-
münü meshetmesi gerekir. Ama “mesehtü 
yedi bil mindil” denirse, bu sözün doğru-
luğu için mendilin bir kısmını meshetmesi 
kifayet eder.”8

Şafii’nin zikretmiş olduğu görüş, her 
ne kadar zahirde İmam Sadık’ın (as) görü-
şüyle uyum içerisinde ise de, onunla bazı 
farklılıkları vardır:

a) Şafii, “min” harfinin “teb’iz” ma-
nasını ifade ettiği gibi, ayeti kerimedeki 
“ba” harfinin de “teb’iz” manasına gel-
diğini zannetmiştir. Hâlbuki lüğatta “ba” 
harfi “teb’iz” için gelmemiştir ve buna 
bir örnek de yoktur. Bu konuda Şafii’nin, 
7 Ebu Bekr el Cessas, Ahkâmul Kur’ân, c.12, 

s.341.
8 Et Tefsirul Kebir, c.11, s.160.
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İbrahim en Nahai’nin sözüne istinad et-
mesi de doğru değildir. Çünkü o, “ba” 
harfinin “tebi’z” manasını ifade ettiğini 
tasrih etmemiştir. Aksine, onun bu sözü, 
İmam Sadık’ın (as) sözü gibi, ayeti keri-
medeki “ba” harfinin özel konumundan 
başın bir kısmını meshetmenin yeterli ol-
duğunun anlaşıldığını ifade etmektedir, 
bu ise onun “teb’iz” manasında kullanıl-
dığını göstermemektedir.

b) Mendil örneği ise doğru değildir. 
Çünkü mendil, bir şeye meshedilir (sürü-
lür), bir şey ona meshedilmez (sürülmez). 
Örf ve lügatte “mesehtül mendil” (men-
dili meshettim) olarak geçmez. Öyleyse 
“mesehtü yedi bil mendil” denildiğinde 
bu, mesholunan şeyin mendil değil el ol-
duğunu ifade eder.

c) İmam Şafii, başın elle mesholunma-
sını şart koşmayıp, “Eğer başın bir kıs-
mına su dökerse kifayet eder.” demiştir.9 
Ama biz su dökmenin nasıl meshetmek 
olabileceğini anlayamıyoruz?! Şayet aye-
tin lafzından anlaşılan anlamdan çıkarak 
kıyas yoluyla, meshetmekle bile olmasa 
başın bir kısmını herhangi bir yol ile ıs-
latmanın yeterli olduğunu sanmıştır. Oysa 
bu, nassa karşı kıyas etmek olup batıl bir 
yöntemdir.

Ebu Hanife ise, “Başın hangi tarafın-
dan olursa olsun, dörtte birini meshetmek 
kifayet eder” fetvasını vermiştir. Fakat 
meshin parmak ile olmasını şart koşmuş-
tur. Maliki ve Hanbeliler ise “ba” harfinin 
konumundan çıkan anlamı görmezlikten 
9 Ceziri, el Fıkhu A’lel Mezahibil Erbaa, c.1, 

s.6061.

gelerek başın hepsine meshetmenin farz 
olduğunu söylemişlerdir.10

Nitekim dört mezhep hep birlikte te-
yemmüm ayetindeki “ba” harfini görmez-
likten gelerek teyemmümde yüzün hepsini 
ve elleri dirseklere kadar meshetmeyi farz 
kabul etmişlerdir.11

Ayetteki “ba” harfine gelince, Malik 
onun müekkit ve fazla olduğunu, kelam 
içerisinde bir manayı ifade etmediğini be-
lirterek ayetin manasının “başınızı mes-
hedin” olduğunu söylemiştir.12

Ayakları Meshetmek

Tefsir ve edebiyat bahislerinde ken-
dine büyük bir pay ayıran çok zor mese-
lelerden biri de Kur’an-ı Kerim’den ab-
destte ayağı meshetme hükmünü çıkarma 
meselesidir.

Bazıları, “kesre (esre)” ile okunan kı-
raatın Şia mezhebine göre meshin farz 
oluşuna ve “Fetha (üstün)” ile okunan 
kıraatın ise diğer mezheplerin görüşüne 
muvafık olduğunu sanmışlardır. Her iki 
grubun da, kendi görüşünü teyid edecek 
Sünnetten ve Arap edebiyatından bir ta-
kım tanık ve delilleri vardır. İsteyenler on-
ları ilgili yerlerde görebilirler.

Fakat Ehl-i Beyt’ten (as) mezkûr ayetin 
tefsirinde gelen rivayetler, açıkça Kur’an-ı 
Kerim’in, ayağı meshetmek üzere nazil ol-
duğunu, Resulullah (saa), Emirül Mü’minin 
Ali (as), diğer Masum İmamlar (as), seçkin 
10 ElFıkhu Alel Mezahibil Erbaa, c.1, 

s.56,58,61
11 age, c.1, s.161.
12 Tefsirul Kurtubi, c.1, s.87.
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sahabeler ve onlara iyilik ile uyan tabiile-
rin bu şekilde amel etmiş olduklarını be-
lirtmektedir.

Şeyh Tusi, sahih senediyle naklettiği 
bir hadiste Huzeyl’in evlatları Salim ve 
Galib’den Hz. Ebu Cafer’e (İmam Mu-
hammed Bâkır) ayakları meshetme hak-
kında sorduklarında İmam Bâkır’ın (as); 
“Cebrail’in getirdiği ayakları meshetmektir”13 
buyurduğunu naklediyor. 

Yani ister ayetteki “ercül” kelimesi 
“kesre” ile okunsun, ister “fetha” ile 
Kur’an’ın zahirinden, yani “ercül” ke-
limesinin “ruus” kelimesine atf edilme-
sinden her iki ayağı da meshetmenin farz 
olduğu anlaşılır. Zira “ercül” kelimesinin 
“vücuh” ve “eydiyekum” kelimelerine at-
fedilmesi caiz değildir. Çünkü bu bir ke-
lam arasında yabancı bir sözün fasıla ol-
masını gerektirir, böyle bir atf Kur’anı 
Kerim’de caiz değildir.

“Kesre” ile okunan kıraata gelince, 
bu konu pek açıktır. Bu kıraatı Kurra-i 
Seb’a’dan olan İbn-i Kesir, Ebu Amr, Hamza 
ve ayrıca Asım’dan rivayet edenlerden biri 
olan Şu’be kıraat etmişlerdir. Fakat bu kı-
raata göre başta olduğu gibi ayakların da 
bir kısmını meshetmek gerekir. 

“Nasb (Fetha)” ile okunan kıraata göre de 
hüküm aynıdır. Zira bu takdirde”ercülekum” 
kelimesi “ruusekum” kelimesinin mahal-
line atfedilmektedir, o ise “imsehu” fiili-
nin mef’ulu olduğundan dolayı mahallen 
mensuptur. Zira “imsehu” mutaaddi fiil ol-
duğundan dolayı ona “nasb (fetha)” ver-
meyi gerektirir. Fakat “ba” harfi, “teb’iz”i 
13 El İstibsar, c.1, s.64, h.189.

ifade ettiği için ona dahil olmuştur ve do-
laysıyla lafzen “nasb (fetha)” almamıştır, 
ama mahallen mensuptur.

Kurra-i Seb’a’dan olan Nafi’, İbn-i Amr 
ve Kesai, aynı şekilde Asım’dan rivayet 
edenlerden olan Hasf, “nasb (fetha)” ile 
okumuşlardır. Bu kıraat, Emirül Mü’minin 
Ali’den (as) rivayet eden Ebu Abdurrah-
man es Selemi’ye isnad edilmektedir.

Fakat “nasb” ile okunan kıraat, ayak 
parmakların ucundan ayak üzerindeki şiş-
kinliğe kadar olan bölümün hepsini mes-
hetmeyi ifade ediyor.14 Çünkü bu kıraata 
göre, “imsehu” fiili, meshedilen “ercül”e 
vasıtasız olarak müteallik olmuştur. Dola-
yısıyla zahiri anlamı bu iki had arasında 
kalan yerin tamamını meshetmek oluyor. 
“Nasb” ile okunan kırarat, zikrettiğimiz 
deliller gereğince seçtiğimiz görüş olmakla 
birlikte bu kıraatın Müslümanlar tarafın-
dan benimsenip yaygınlaşması da onun 
doğruluğunu göstermektedir.

Kıraat hangi şekilde olursa olsun, is-
ter “kesre” ile okunsun, ister “nasb” 
ile, her iki takdirde de “ercül” kelime-
sini “ruus” kelimesine atfetmek gerekir, 
14 Kuleyni, kendi senediyle Ahmed b. Muham-

med b. Ebi Nesr elBezenti’den şöyle nakledi-
yor: “İmam Ebul Hasan er Rıza’ya (a.s), ‘Ayak-
lar nasıl meshedilir?’ diye sordum. İmam (a.s), 
elinin iç kısmını ayak parmakları üzerine bıra-
kıp ayak üzerindeki şişkinliğe kadar meshetti. 
Sonra ben şöyle sordum: ‘Eğer adamın biri, 
iki parmağıyla öylece meshederse nasıl olur?’ 
İmam: ‘Hayır, mesh ancak elin içi ile olur.’ 
diye cevap verdi.” (El Kâfi, c.3, s.30, h.6)
Meshin üç parmak ile olabileceğine delalet 
eden hadisler ise, (bkz. aynı kaynak, h.4) uzun-
luk yönünden değil, enlem yönünden meshin 
haddini belirtmektedir.
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“eydi” kelimesine atf olunamaz. Sonuç 
olarak da, ayakları yıkamayı gerektirecek 
hiçbir delil yoktur.

O halde Ehl-i Beyt İmamlarından (as) 
rivayet olunduğu gibi Kur’an’ın zahiri, 
ayakların meshedilmesine delalet etmek-
tedir. Müminlerin Emiri Ali’den (as) şöyle 
rivayet olunmuştur:

“Kur’ân, yalnızca meshetmek üzere 
nazil olmuştur.”15

İbn-i Abbas’tan da şöyle rivayet olun-
muştur:

“Allah’ın kitabında meshetmek be-
lirtilmiştir. Ama halk yıkamayı tercih et-
tiler.” 16

Şeyh Muhammed Abduh şöyle diyor: 
“Zahiren ayetteki “ercül” kelimesinin “ruus” 
kelimesine atfolunması gerekir. Yani “vem-
sehu bi ercülikum ilel ka’beyn” şeklinde 
olup, ayakları da ayaklar üzerindeki şişkin-
liğe kadar meshetmek gerekiyor.”

Şeyh Muhammed Abduh daha sonra 
şöyle devam ediyor: “Müslümanlar, ayak-
ların yıkanması mı yoksa meshedilmesi 
mi gerektiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. 
Cumhuri Ehl-i Sünnet ayakları yıkamanın 
farz olduğunu kabul ederken İmamiye Şi-
ası meshetmeyi farz bilmiştir. Razi’nin, 
Kaffal’dan rivayetine göre meshetmek, 
İbn-i Abbas, Enes İbn-i Malik, İkrime, 
Şa’bi ve Ebu Cafer Muhammed b. Ali el 
Bâkır’ın (as) görüşüdür.”

Daha sonra şöyle devam ediyor: “Cum-
huri Ehl-i Sünnet’in bu konudaki en önemli 
15 Vesailüş Şiâ, c.15, s.295, h.8.
16 Age, c.15, s.295, h.7.

delilleri sadrı evvelde olanların ameli ve 
bunu teyid eden bir takım kavli hadis-
lerdir.”

Şeyh Muhammed Abduh, bu konuyu 
genişçe bahsettikten sonra Taberi’den, mesh 
ve yıkamayı birlikte yerine getirmeyi uy-
gun gördüğünü nakletmiştir.

El Kesme Ayeti

Ebu Nadr Muhammed b. Mes’ud el 
Ayyaşi, Başkadı İbn-i Ebi Duad’ın ar-
kadaşı olan Zerkan’a isnaden şu rivayeti 
naklediyor: 

“Hırsızlık yaptığına itiraf edip, ken-
dine had uygulanarak tathir edilmesini 
isteyen bir hırsız Mu’tesim’in huzuruna 
gelmişti. Mu’tesim bu iş için fakihleri top-
ladı. İmam Muhammed b. Ali el Cevad 
(as) onların arasında bulunuyordu. Ha-
life onlara, “Hırsızın elinin nereden ke-
silmesi gerekir?” diye sordu.

İbn-i Ebi Duad, bilekten, dedi ve buna 
delil olarak teyemmüm ayetini okudu. Bir 
grup fakihler de onun bu sözünü destek-
lediler.

Diğer fakihler ise, dirsekten kesilmesi 
gerekir, dediler ve buna delil olarak ab-
dest ayetini öne sürdüler.

Bu arada halife, İmam Cevad’a (as) 
yönelerek onun da görüşünü sordu. İmam 
Muhammed Cevad (as) halifenin, kendi-
sini mazur görmesini istedi. Fakat halife 
ısrarla İmam Cevad’dan (as) görüşünü 
belirtmesini istedi.

İmam (as) halifenin ısrarı üzerine şöyle 
buyurdu: “Onlar bu konuda sünneti yanlış 
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yorumladılar. Gerçekte elin ayası hariç par-
makların kökünden kesilmesi gerekir.”

Bunun üzerine halife, “Buna delilin 
nedir?” diye sordu.

İmam Muhammed Cevad (as) şöyle 
buyurdu: “Delilim Resulullah’ın (saa) 
buyurmuş olduğu şu sözdür: “Secde, yedi 
uzuv üzerine olur: alın, iki el, iki diz ve 
iki ayak.” Eğer el bilekten veya dirseken 
kesilirse namaz kılan kişinin secde etmesi 
için eli kalmaz. Oysa Allah Teala şöyle bu-
yuruyor: “Secde yerleri Allah’a aittir.” 
Yani secde ettiği yedi uzuv Allah’a aittir. Ve 
yine buyuruyor ki: “Allah’la birlikte baş-
kasını çağırmayınız.” dolayısıyla Allah’a 
ait olan bir şey kesilmez.

Mu’tesim, İmam’ın bu sözlerinden hoş-
lanıp hırsızın parmaklarının el ayasının 
bittiği yerden, yani parmaklarının kökün-
den, kesilmesine emir verdi.”17

İşte diğer fakihlerin farkına varamadık-
ları ama İmam Muhammed Cevad’ın (as) 
dikkat ettiği bu ince nükteye iyice bak. Zira 
el kesme ayetinde yer alan “el” kelimesi 
mücmeldir (mübhemdir.) Allah Teala bu 
ayette onun nereden kesilmesi gerektiğine 
dair maksadını açıklamamıştır. Dolayısıyla 
onun sünnet veya bizzat Kur’an’ın kendi-
siyle belirlenmesi gerekir. İmam (as) müc-
mel olan bu meseleyi Kur’ân’dan yardım 
alarak sünnet ile açıklama yoluna başvur-
muştur ve Hz. Resulullah’ın (saa) hadi-
sine dayanarak el ayasının namaz kılanın 
secdeyi gerçekleştirdiği yedi uzuvdan biri 
olduğunu açıklamıştır. Daha sonra ayet-i 
kerimeye isnad ederek ister secde edilen 

17 Tefsirul Ayyaşi, c.1, s.319,320; Vesailüş Şiâ, 
c.18, s.489-491; Maide/38.
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şöyle buyurdu: “Allah’ın Kitabı’nda içki 
haram kılınmıştır.”

El Mehdi: “Kur’an’ın neresinde içki 
haram kılınmıştır?” diye sordu.

İmam (as) şöyle buyurdu: “Şu ayet-i 
kerimede “De ki: “Rabbim, fuhuşları, 
gerek açığını, gerek gizlisini; günahı ve 
haksız yere saldırmayı; hakkında hiçbir 
delil indirmediği bir şeyi Allah’a ortak 
koşmayı ve Allah hakkında bilmediği-
niz şeyler söylemenizi kesinlikle haram 
etmiştir.”20

İmam Musa Kazım (as) daha sonra sö-
zünün devamında şöyle buyurdu: 

“Bu ayette geçen “Onlardan gerek 
açığını”dan maksat, apaçık yapılan zi-
nadır. Cahiliye döneminde fahişe kadınlar 
bu hayasızca işleri yaptıklarını bildirmek 
için bayrak dikiyorlardı. Ama “Onlardan 
gizlisini”den maksat, babaların nikah et-
tikleri kadınlarla evlenmektir. Bi’setten 
önce erkekler, babaları öldükten sonra 
asıl anaları olmayan üvey anneleriyle ev-
leniyorlardı.

Ama “ism” (günah)den maksad bizzat 
içkidir. Zira Allah Teala başka bir ayet-i 
kerimede de şöyle buyurmuştur: “Sana iç-
kiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda 
hem büyük günah (ism), hem de insanlar 
için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları 
yararlarından daha büyüktür.”21

El Mehdi, mecliste hazır bulunan ve-
ziri Ali b. Yaktin’e hitap ederek şöyle 
dedi: “Ey Ali! Allah’a yemin ederim ki, 
bu Haşimiler’in fetvasıdır.”

20 A’raf/33
21 Bakara/219

camiler olsun, ister secdeyi gerçekleşti-
ren uzuvlar olsun, bütün secde yerlerinin 
Allah’a ait olduğunu açıklamıştır. Allah’a 
ait olan bir şeye ise had uygulanmaz. Ger-
çekten de bu çok zarif bir istinbattır.!

Burada Ceziri’nin elin bilekten kesil-
mesinin gerektiğine gerekçe olarak zik-
retmiş olduğu delil ilginçtir. O şöyle de-
mektedir: 

“Hırsızlık el ile yapılıyor, kol ise sa-
dece eli taşıyor, ceza da ancak suçu işle-
yen uzva uygulanır. İlk önce sağ elin ke-
silmesi de bu yüzdendir. Çünkü eşyalar 
genelde sağ el ile alınır.”18

Açıktır ki, bu delil doğru olduğu tak-
dirde, parmakların kökten kesilmesini ik-
tiza eder. Zira eşyalar parmaklar ile tutulur. 
El ayası ise sadece parmakları taşır.

İbn-i Hazm el Endülüsi de şöyle di-
yor: “Ali (as) elden parmakları ve aya-
ğın yarısını keserdi. Ömer ise el ve ayağı 
mafsaldan keserdi. Ama hariciler eli dir-
sekten veya omuzdan kesmeyi kabul 
ediyorlardı.”19

İçkinin Haram Oluşu 

Abbasi halifelerinden el Mehdi, İmam 
Musa Kazım’a (as) içkinin haram olup ol-
madığı hakkında şöyle soruyor: 

“Acaba Allah’ın Kitabı’nda içki ha-
ram kılınmış mıdır? İnsanlar ondan ne-
hiy olunduklarını biliyorlar ama onu 
tahrim eden açık bir delilden haberleri 
yoktur.” Buna cevap olarak İmam (as) 

18 El Fıkhu A’lel Mezahibil Erbaa, c.5, s.159.
19 El Muhella, c.11, s.357, h.2284.
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Ali b. Yaktin ise cevabında şöyle dedi: 
“Yemin ederim ki, doğru söylediniz, Ey 
Mü’minlerin Emiri! Allah’a Hamd olsun 
ki, bu ilmi siz Ehl-i Beyt’ten kaldırmamış-
tır.” Mehdi sabredemeyerek şöyle dedi: 
“Doğru söyledin, Ey Rafizi!” el Mehdi, 
onun Ehl-i Beyt’in velayetine inanmış ol-
duğunu anlamıştı.22

İşte bu iki Kur’ ân ayetinin arasında 
yapılan bu ince karşılaştırmayla Allah’ın 
Kitabı’nda içkinin haram kılınmış olduğu 
ortaya çıkıyor.

Müfessirlerden olan Hasan’ın da 
“ism” kelimesini içkiye tefsir ettiği riva-
yet olunmuştur.23

Bu konuda Allame Meclisi şunları 
yazıyor: “Ayetteki “elism” kelimesinden 
maksat, günahı gerektirecek her şeydir. 
Kısaca istidlal şu şekildedir: Allah Teala 
A’raf suresinin 33. ayetinde günaha sebep 
olacak her şeyin haram olduğunu belirt-
miş ve bir başka ayette ise içki ve kuma-
rın günaha sebep olan şeylerden olduğunu 
beyan etmiştir. Dolayısıyla bu iki ayet ge-
reğince içki ve kumarın haram olduğu is-
patlanmış olur.”24

İçki kelimesi yerine günah anlamına ge-
len “ism” kelimesinin kullanılmasının ne-
deni, onun bütün kötülüklere yol açan bir 
vesile olduğu ve bütün günahların başı ol-
duğu içindir.25 Bu yüzden de o zamanlarda 
22 El Kafi, c.6, s.406.
23 Tabersi, Mecmaul Beyan, c.4, s.414.
24 Mir’atul Ukul, c.22, s.264.
25 Kuleyni kendi senediyle Hz. İmam Sadık’tan 

(a.s) naklettiği bir hadiste İmam şöyle buyuru-
yor: “Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Şüphe-
siz ki, içki bütün günahların başıdır.” (El Kâfi, 
c.6, s.403.)

ve öncesinde “ism” kelimesinin şarap an-
lamına kullanılması pek yaygındı.

Ünlü Arap şairi Ahfeş, bir şiirinde 
şöyle diyor: 

Aklımı elden verinceye dek “ismi” (içkiyi) 
içtim.
Böylece “ism” (içki) aklı yok etmektedir.

Başka bir şair de şöyle demiştir:

Allah’ın Resulü (saa), bizim kötü işlere 
yaklaşmamızı 
Ve günaha yol açan “ismi” (içkiyi) içme-
mizi nehyetmiştir.26

Yine Ebul Abbas’ın meclisinde şairin 
biri şöyle bir şiir okumuştur:

Kadehlerde apaçık “ismi” (içkiyi) içtiği-
mizde,
Aramızda sanki misk kokusunun yayıldı-
ğını görürsün.

Cevheri, kendi lügat kitabında “ism”in 
bazen içki anlamına geldiğini açıkça be-
lirterek şunları yazıyor: “Bazen içkiye 
“ism” (günah) denilir.” Ardından da bi-
rinci beyti şahit olarak kaydediyor. Firu-
zabadi de “ism”in manalarından birinin 
de içki olduğunu söylemiştir.

İçkiye “ism” denilmesini kabul etme-
yenler de, mecazi olarak “ism”in bu ma-
nada kullanıldığını inkâr etmezler. Onlar 
sadece “ism” kelimesinin hakiki anlamı-
nın “içki” olmadığını söylemek istiyorlar. 
Bütün günahlar “ism”dir; içki ise, günahı 
çok şiddetli olduğu için ona bizzat “ism” 
26 Mecmaul Beyan, c.4, s.414.
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denilmiştir. Çünkü açıkladığımız gibi içki 
bütün günahların başı ve temelidir. 

İbn-i Saide şöyle diyor: “Benim görü-
şüme göre içkiye “ism” denilmesinin se-
bebi, içilmesinin günah olduğu içindir. Çok 
istimal (kullanma) sonucu örfde ikinci bir 
anlam kazanan bu tür kelimeler halkın di-
linde pek yaygındır. Ama asıl lügatte “ism” 
bu manayı taşımamaktadır.”

İbn-i Enbari Ebu Bekr en Nahvi’nin, 
“ism”in içkinin isimlerinden olmasını in-
kar etmesi de hakiki anlamdaki manaya 
yöneliktir; yoksa mecazi olarak bu manada 
kullanıldığını inkar etmemektedir. 

Zübeydi şöyle diyor: “İbn-i Enbari, iç-
kiye “ism” denilmesini inkâr etmiş ve bu 
tür istimallerin mecazi olduğunu belirte-
rek “ism”’in hakiki anlamının içki olma-
dığını söylemiştir.”

Fakat İbn-i Arabi “ism”in içki mana-
sında kullanılmasını kökten inkâr ederek 
şöyle demiştir: “Ahfeş’in söylemiş olduğu 
şiir delil sayılamaz. Çünkü “şeribtuz zenbe” 
veya “şeriptul vizre” söyleyip içkiyi kas-
detseydi yine aynı şey sözkonusu olurdu. 
Hâlbuki bu, “zenb” ve “vizr” kelimeleri-
nin içkinin isimlerinden olmasını gerek-
tirmemektedir. Hakeza “ism” de içkinin 
isimlerinden değildir. “İsm”in içkinin isim-
lerinden biri olduğu sözü, lügatı ve söz-
cüklerin anlamlarını tespit etmek yolunu 
bilmemezlikten kaynaklanmıştır.”

İbn-i Arabî’nin bu sözleri, ilmi bir te-
melden yoksundur, çünkü aralarındaki fark 
şudur, Araplar “ism”i içki manasında kul-
lanmış ve bu örflerinde yaygın hale gelmiş-
tir. Ama “zenb” ve “vizr” kelimelerinin 

Arap dilinde içki manasında kullanıl-
ması meşhur olmamıştır. Onların da bu 
anlamda kullanılması yaygın olsaydı du-
rum aynı olurdu.

Kurtubi onun görüşünü kabul etmeye-
rek şöyle demiştir: “İsm”in içki manasına 
geldiği Hasan’dan rivayet olunmuştur. Cev-
heri de aynı şeyi demiş ve Ahfeş’in söy-
lemiş olduğu şiiri delil olarak zikretmiş-
tir. Aynı şekilde Herevi de içkinin “ism” 
manasına geldiğini söylemiştir.”

Daha sonra Kurtubi şu neticeye varmış-
tır, “ism”in lügatte hem bütün günahlara 
ve hem de özel olarak içkiye isim olarak 
kullanılmasında hiçbir çelişki yoktur.27

Kasıtlı Olarak Mü’mini Öldürmek

Allah Teala Kur’ân-ı Kerim’de şöyle 
buyurmuştur: 

“Kim bir Mü’mini kasıtlı olarak öldü-
rürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere 
cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, 
onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap 
hazırlamıştır.”28

Bu ayet-i kerime, Mü’mini öldüren bir 
kimsenin yerinin ebedi olarak ateş oldu-
ğunu bildiriyor. Hâlbuki ancak küfür üze-
rine ölen bir kimse ebedi olarak cehen-
nemde kalacaktır. Çünkü, iman mükafatı 
gerektirir. Dolayısıyla sonunda Mü’minin 
cehennemden çıkması gerekir.

Ayet-i kerimede, Allah Teâla’nın kas-
den Mü’mini öldüren bir kimseye gazap ve 
lanet ettiği açıkça beyan edilmiştir. Oysaki 
27 Tefsirul Kurtubi, c.7, s.201.
28 Nisa/93
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İmam Muhammed Bâkır’dan (as) riva-
yet edildiği gibi Allah Teâla mutlak ola-
rak Mü’mini lanetlemez.

İşte bundan dolayı imamların sahabe-
leri bu ayetle ilgili çok sorular sormuşlar-
dır. Kuleyni kendi senediyle naklettiği bir 
hadiste şunları yazıyor: 

“Sumaa b. Mehran bu ayet-i kerimenin 
manası hakkında Hz. İmam Sadık’a (as) 
sorunca İmam Sadık (as) şöyle buyurdu: 
“Mü’min bir kimseyi dininden dolayı öl-
düren kimse kasten onu öldürmüştür. Al-
lah Teâla da bir Mü’mini kasten öldüren 
kimse hakkında: “...ve onun için büyük 
bir azap hazırlanmıştır.” buyurmuştur.” 
Sonra Sumaa şöyle bir soru sordu: “İki 
kişi arasında bir anlaşmazlık olur ve on-
lardan biri kılıcıyla diğerini öldürürse ne 
dersiniz?” İmam (as) şöyle buyurdu: “Bu, 

Allah Teâla’nın ayeti kerimede belirttiği 
kasten öldüren kimse değildir...”

Yine Abdullah b. Bukeyr, Abdullah b. 
Sina ve diğerleri tarafından bu konu hak-
kında sorulan sorulara verilen cevaplarda 
aynı şey belirtilmektedir.

Böylece İmam (as) bu konuya şöyle 
bir açıklık getirmiştir: Her kim bir kim-
seyi Mü’min olduğundan dolayı öldü-
rürse şüphesiz ki, bilerek Allah ve Resulü 
ile muharebeye kalkışmış ve yeryüzünde 
bozgunculuğu yaymayı hedef edinmiş-
tir. Onun bu ameli, kendi şahsına ait olan 
şahsi garez olmayıp yeryüzünden imanı 
kaldırmaya ve onu yok etmeye yönelik 
bir kastı olduğunu gösterir. Şüphesiz ki 
böyle bir kimse, Allah ve Resulü ile mu-
harebe eden kâfirdir. Eğer bu adam kü-
für akidesi üzerine ölürse ebedi olarak 
yeri cehennem olur. Allah ona gazaplan-
mış, onu lanetlemiş ve onun için büyük 
bir azap hazırlamıştır.

Böylece Şii müfessirler, imamların hi-
dayetleri doğrultusunda bu ayeti yukarıda 
gördüğümüz şekilde tefsir etmişlerdir.29

Ama diğer müfessirler, bu ayeti diye ge-
rektiren kasten öldürmeye tefsir etmişlerdir.30 
Sonuçta ebedi olarak cehennem ate-
şinde kalmanın ve Allah’ın gazap ve la-
netine uğramanın felsefesini açıklaya-
mamışlardır.
29 Şeyh Tusi, et Tibyan Tefsiri, c.3, s.295; Tebersi, 

Mecmaul Beyan, c.5, s.42; Kaşâni, Tefsirus 
Safi; Tabatabai, el Mizan, c.5, s.42; Meşhedi, 
Kenzüd Dakaik, c.2, s.576; Tefsirul Ayyaşi, c.1, 
s.267.

30 Tefsirul Kebir, c.10, s.237; Kurtubi, c.5, s.329; 
İbn-i Kesir, c.2, s.536, el Menar, c.5, s.339.
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Üç Talak

Fakihler arasında eski zamanlardan beri 
süregelen ihtilaflı meselelerden birisi de, 
tek bir cümle ile üç talakın olup olmaması 
meselesidir. İmamiye mezhebine bağlı 
olan fakihler arada rücu olmadığı için bu-
nun tek bir talak olduğunu söylemişlerdir. 
Ama diğer fakihler bunun üç talak oldu-
ğunu ve dolaysıyla talak-ı bâine31 kısmın-
dan olduğunu kabullenmişlerdir.

Oysa Ehl-i Beyt İmamları (as) bunun 
Kitap ve sünnete aykırı olduğunu belirt-
mişlerdir. Allah Teala şöyle buyuruyor: 

“Ey Peygamber! Kadınları boşadığı-
nız zaman onları iddetleri süresinde 
(temizlendiklerinde) boşayınız ve id-
deti sayın...” 

Bir başka ayette ise şöyle buyurmuştur: 

“Boşama iki defadır; ondan sonra ya 
iylikle tutmak ya da güzellikle bırak-
mak gerekir...” 

Sonraki ayette de şöyle buyuruyor: 

“Eğer yine onu (kadını, üçüncü defa) 
boşarsa artık (kadın), onun dışında bir 
başka kocayla nikahlanmadıkça ona 
helal olmaz...”32

Abdullah b. Cafer, kendi senediyle Saf-
vanül Cemmal’dan şu rivayeti naklediyor: 

“Adamın biri Hz. İmam Sadık’a (as) 
şöyle sordu: “Ben karımı bir mecliste üç 
31 Talak-ı Bâin, erkeğin iddet süresi içerisinde ka-

rısına rücu etme, dönme hakkı olamayan talaka 
denir.

32 Talak/1

talak ile boşadım; bunun hükmü nedir?” 
İmam buyurdu ki: “Bunun bir zararı yok-
tur.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Allah’ın 
Kitabındaki şu ayeti okumadın mı? “Ey 
Peygamber, kadınları boşadığınız zaman 
onları iddetleri süresinde (temizlendikle-
rinde) boşayın ve iddeti sayın...”? Allah’ın 
Kitabına ve sünnete muhalif olan her şeyin 
Kitab ve sünnete sunulması gerekir.”33

Abdullah b. Cafer, kendi senediyle İs-
mail b. Abdulhalık’tan şöyle rivayet edi-
yor: 

“Ben, İmam Sadık’ın (as) şöyle buyur-
duğunu duydum: “Abdullah b. Ömer üç 
talak ile karısını boşamıştı. Resulullah 
(saa) onu bir talak saydı ve onu Allah’ın 
Kitabına ve sünnete döndürdü.”

Şeyh Tusi, “Kadınları boşadığınız za-
man, onları iddetleri süresinde (temizlen-
diklerinde) boşayınız ve iddeti sayın...” 
ayetinin manası hususunda şöyle demiş-
tir: “Kadını temizlendiği ve kendisiyle 
cima yapılmadığı bir zamanda, diğer şart-
lara da riayet ederek boşamak gerekir.” 
Yani iddeti saymak mümkün olacak bir 
durumda boşamak gerekir. Buna göre “li 
iddetihinne” (iddetleri süresinde)nin ma-
nası “li kıbeli iddetihinne” (iddetleri ci-
hetinde) olur ve hatta bu ayet bu şekilde 
de kıraat edilmiştir. Şeyh Tusi daha sonra 
şöyle diyor: “Ayeti bu şekilde kıraat et-
mek doğru olmasa bile şüphesiz Hak Te-
ala bu manayı kasdetmiştir.” Yani ayetin 
tefsir ve açıklaması böyledir.

Sünen-i Beyhaki’de, İbn-i Ömer’den şöyle 
bir hadis rivayet olunmuştur: “Resulullah 
33 Bakara/229-230
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(saa) bu ayet-i kerimeyi “fi kıbeli iddeti-
hinne” şeklinde kıraat etmiştir.” Başka bir 
rivayette de “li kıbeli iddetihinne” naklo-
lunmuştur.

İbn-i Haleveyh’in “Şevaz” adlı kita-
bında da: İbn-i Abbas ve Mücahid’den “fe 
tallikuhünne fi kubuli iddetihinne” kıraatı 
nakledilmiştir.

Bu konuda Tabersi şöyle diyor: “Bunlar 
meşhur olan kıraatın tefsiridir. O halde “fe 
tallikuhünne li iddetihinne”nin anlamı, 
“inde iddetihinne” (iddet vaktinde) olur. 
Aynı şekilde “La yücelliyha li vaktiha 
illa hüve”34 (Onu (kıyameti) vakti gelince 
(vaktinde) ancak O (Allah), ortaya çıka-
rır.) ayetinde de “li vaktiha” “inde vaktiha” 
(vaktinde) anlamını taşımaktadır.

Zemahşeri de konuyla ilgili şöyle der: “...
Ayetin anlamı, “iddetlerini karşılayarak”tır. 
Örneğin “eteytuhu li leyletin bakiyyet mi-
neş şehr” sözü “müstakbilen leha” (onu 
karşılayarak) anlamını ifade etmektedir. 
Resulullah’tan (saa) nakledilen “fi kı-
beli iddetihinne” kıraatı da bunu teyid 
etmektedir.”35

Fahri Razi şunları yazıyor: “Bu ayet-
teki “lam” harfi aynen “Hüvellezi ahre-
cellezine keferu min ehlil kitabi min di-
yarihim li evvellil haşr”36 ayetinde olduğu 
gibi “fi” harfi yerine kullanılmıştır. Zira 
“fe tallikuhünne fi iddetihinne” cümlesi 
“onları öyle bir zamanda boşayınız ki, 
iddeti için uygun olsun.” anlamını ifade 
etmektedir.”

Zemahşeri de şöyle diyor: “li evvelil 
haşr” ayetinde olan “lam” harfi, “ya leytenî 
34 A’raf/187
35 El Keşşaf, c.4, s.552.
36 Haşr/2

kaddemtu li hayatî”37 ayetindeki ve “ci’tuhu 
li vaktin keza” örneğindeki “lam”lar gibi 
“fi” harfinin manasını ifade etmektedir. 
Dolayısıyla ayet, “Kâfirleri ilk sürgünde 
yurtlarından çıkaran O’dur.” manasını ifade 
ediyor. Bu sürgüne ilk sürgün isminin ve-
rilmesi ise, onların, asla göç etmeyen bir 
kabileden olup Ehl-i Kitap’tan, Ceziretül 
Arap’tan Şam’a göç etmeye mecbur kılı-
nan ilk grup olduklarından veya bu, onla-
rın ilk göçleri olduğundan dolayıdır.”

İbn-i Münir, Keşşaf tefsirinin haşiye-
sinde şöyle diyor: “Zemahşeri, bu “lam”ın 
“ketebtu li amin keza ve şehrin keza” ör-
neğinde olan “lam” gibi tarihi belirten ke-
limelere dahil olan “lam”lardan olduğunu 
kastetmektedir.”

O halde ayet-i kerime “fe tallikuhunne 
li mebdei iddetihinne” (iddetlerinin sayıl-
ması başlanabilecek bir zamanda onları 
boşayınız) anlamını ifade idiyor.

İslam’da boşama iki kısımdır: Sün-
nete göre olan boşama ve Bid’at olan 
boşama.

Sünnete göre olan boşama gerekli şart-
ları haiz olan boşamadır. Örneğin “Med-
hulun biha” olan (kocasının kendisiyle 
cinsel ilişkide bulunduğu) kadın, hayız ve 
nifastan temizlenip, kendisiyle cima edil-
mediği durumda bir defa boşanır, iddeti bi-
tinceye dek bırakılır, daha sonra akd edi-
lir. Sonra ikinci defa aynı şartlar altında 
boşanıp, iddeti bittikten sonra akd edilir. 
Üçüncü talakta da aynı şartlar geçerlidir. 
Bu, sünnete uygun boşamadır.

Hakeza kadının iddeti bitmeden kocası 
rücu edip, onunla cima ettikten sonra veya 
37 Fecr/24
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rücu edip, cima etmeden de boşayabilir. 
Buna Talak-ı iddi denir. Saydığımız bu 
tür talakların hepsi, cevazında ittifak edi-
len sünnete uygun boşamalardır.

Bunların karşısında gerekli şartları 
haiz olmayan bid’at olan boşama yer al-
maktadır.

Şeyh Tusi şöyle diyor: “Haram ve 
bid’at olan boşama, adamın “Medhulun 
biha” olan karısını, yerinde açıklanan özel 
bir uzaklaşma olmaksızın hayızlı olduğu 
halde veya kadın temiz olduğu zaman 
onunla cima etmiş olduğu halde boşama-
sından ibarettir. Biz İmamiye mezhebine 
göre bu tür talak sahih değildir ve nikah 
yerinde bakidir. Ama Ehl-i Sünnet fakih-
leri, bu tür talaktan menedildiği halde yine 
de sahih olduğunu söylemişlerdir. Ebu Ha-
nife ve ashabı, Malik, Evzai, Sevri, ve Şa-
fii bu görüşü kabul etmişlerdir.”

Daha sonra Şeyh Tusi şöyle diyor: “Eğer 
bir kişi, üç talakı bir lafızla söyleyip ka-
rısını boşarsa, bu boşama bid’at olan bo-
şamadır. İmamiye mezhebine bağlı olan 
fakihlerin birçoğunun görüşüne göre di-
ğer şartları da yerinde olursa bu bir talak 
sayılır. Bazı fakihlerimiz de bunun talak 
olamayacağını söylemişlerdir.”

Şafii şöyle der: “Kadını bir talak ile 
boşamak müstehaptır (sünnete uygundur). 
Ama kadın temiz olduğu zaman kendi-
siyle cima edilmemiş ise kocası onu bir 
defada veya birkaç defada, iki veya üç ta-
lak ile boşarsa böyle bir talak menolun-
mamış olan mubah boşamadır. Ahmed, 
İshak ve Ebu Sevr de bu görüşü kabul 
etmişlerdir.”

Bazıları da şöyle demişlerdir: “Eğer bir 
temizlikte kadını bir defada veya birkaç 

defada iki talak veya üç talak ile boşarsa 
haram bir iş yapmış ve günah işlemiştir. 
Fakihlerden bazıları da bunun haram ta-
lak olmasına rağmen sahih olduğuna fetva 
vermişlerdir. Ebu Hanife, ashabı ve Ma-
lik bu fetvayı verenler arasında yer al-
maktadır.”

Kısacası, Şafii ve Ahmed böyle bir bo-
şamayı bid’at saymayıp, bir lafız ile üç ta-
lakı birden vermenin caiz olduğunu kabul 
ederek ikinci ve üçüncü talak iddetsiz olsa 
bile bu boşamanın caiz ve geçerli oldu-
ğuna fetva vermişlerdir.38

Ama Ebu Hanife ve Malik böyle bir 
talakı bid’at ve günah saymışlar, fakat yine 
de geçerli olduğunu kabul etmişlerdir.

Velhasıl, her dört mezhep üç talakın 
bir lafızla verilmesinin doğru olduğunda 
ittifak etmişlerdir.

Ceziri şöyle der: “Eğer bir erkek bir 
defada karısını üç talak ile boşarsa, me-
sela “enti talikun selasen” derse, her 
dört mezhebe göre karısı söylediği sayı 
üzerine boşanmış sayılır. Bu, cumhurun 
görüşüdür.”39

38 Sahih-i Nesai, c.6, s.116
39 El Fıkhu A’lel Mezahibil Erbaa, c.4, s.341. La-

kin Ebu Davud es Sicistani’nin topladığı “Me-
sailül İmam Ahmed b. Hanbel” adlı Mesail adlı 
kitabın 169. sayfasında şöyle geçiyor: “Ebu Da-
vud; ben, diyor, Ahmed’den karısını bir lafız 
ile üç talakla boşayan bir erkeğin durumunun 
sorulduğunu işittim. Ahmed bu talakın sahih 
olduğunu kabul etmedi. Lakin Ahmed mez-
kur kitabın başka bir yerinde (S.173’de) bir la-
fız ile üç talakla boşanan henüz kocasının te-
masta bulunmadığı bakire bir kadın hakkında 
şunları diyor: “Bu boşama üç talak sayılır ve 
başka bir erkek onu nikahlamadıkça ilk koca-
sına helal olmaz.”



62

Misbah | Ma’sum İmamların Tefsirinden İncelikler | Sonbahar 2012, Yıl: 1, Sayı: 2

İşte bu mesele de, Ehl-i Sünnet fakih-
lerinin, bu konuda hadis olduğunu zanne-
derek Kur’ân-ı Kerim’in bu konudaki açık 
ayetinin neshedildiğini sanarak veya onu 
te’vil ederek Kur’ân-ı Kerim’in açık hük-
müne muhalefet ettikleri yerlerden ayrı bir 
örnektir. Ama İmamiye mezhebine bağlı 
olan fakihler, Ehl-i Beyt tarafından riva-
yet olunan sahih hadislere göre amel et-
tikleri için hiçbir konuda Kur’ân ayetine 
muhalefet etmemişlerdir. 

Ehl-i Beyt İmamları (as) defalarca bu 
tür talakın (bir lafız ile üç talakı birden 
vermenin), Kur’ân-ı Kerim’in açık hük-
müne muhalif olduğunu belirtmişlerdir. 
Şurası açıktır ki, Kur’ân-ı Kerim’e mu-
halif olan her şey batıl olup kenara atıl-
ması gerekir.

“Fe tallikuhunne li iddetihinne” (ka-
dınları iddetleri süresinde (temizlendikle-
rinde) boşayınız) ayeti ikinci ve üçüncü ta-
lakı da içermektedir; oysa ikinci ve üçüncü 
talak, iddet süresinde (temizlendiklerinde) 
gerçekleşmemiştir. Zira sayılan iddet ilk 
talak içindir.

İmam Sadık (as) İbn-i Uşeyme’ye bu-
yurduğu bir hadiste şöyle diyor:

“Eğer bir kimse karısını temiz olma-
dığı halde veya Allah Teala’nın belirttiği 
gibi iddetini saymaksızın üç talak veya bir 
talak ile boşarsa, onun verdiği talakı ta-
lak değildir. Eğer karısı temiz olduğu du-
rumda onunla cima etmeksizin iki adil şa-
hidin huzurunda üç talak ile boşarsa, bu 
bir talak sayılır ve diğer iki talakı batıldır. 
Ama eğer bir kimse, Allah’ın emrettiği gibi 
karısını iddet süresinde üç defa (ayrı va-
kitlerde) boşarsa, artık karısı ona haram 

olur; o kadın başka bir erkekle nikahlan-
madıkça ilk kocasına helal olmaz.”

O halde ikinci ve üçüncü talak, Allah 
Teala’nın Kur’ân-ı Kerim’de zikrettiği ka-
nuna uygun olarak iddet süresinde vaki 
olmamıştır. İşte Kur’ân-ı Kerim’in sarih 
hükmüne aykırı düşen bir lafızla üç talakı 
birden vermeğe Hz. Resulullah’ın (saa) şid-
detle karşı çıkması da bu yüzdendir.

Nesai, Mahrama’nın babası Ebu Bü-
keyr b. Abdullah b. El Eşecc’den şöyle 
tahriç etmiştir: “Ben Mahmud b. Lebid’in 
şöyle dediğini işittim: Hz. Resulullah’a 
(saa), birisinin bir defada üç talak ile ka-
rısını boşadığı haber verildi. Resulullah 
(saa) sinirlenmiş bir halde ayağa kalka-
rak şöyle buyurdu: “Ben henüz aranızda 
olduğum halde Allah’ın Kitabı’yla mı 
oynanılıyor?!”40

Sünen-i Nesai’nin şarihi şöyle diyor: 
“‘Boşama iki defadır’ ayetinden ‘Allah’ın 
ayetlerini oyun (konusu) edinmeyin.’ aye-
tine kadar olan ayetlerden kasdedilen şu-
dur ki; uygun olan talak, bir defada toplu 
halde verilen talak değil, ayrı ayrı olan ta-
laktır. Ayette geçen “iki defa”dan maksat, 
hakiki anlamda iki defa değildir. Örneğin 
“Sonra gözünü iki kere daha çevirip gez-
dir.” ayetinde geçen iki kere kelimesi de 
bunun benzeridir ve ondan hakiki anlamda 
iki kere kasdedilmemiştir. Aksine ondan 
birinci defanın arkasından ikinci defa ve 
hakeza bu şekilde devam etmek kasdedil-
miştir. “Ondan (ikinci talaktan) sonra ya 
onları bilinen güzel bir tarz üzere tutmak 
veya güzellikle salıvermek gerekir.” aye-
40 Sünen-i Nesai, c.6, s.116, İbn-i Hamz, elMu-

hella, c.10, s.167.
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tinde Allah Teala, insanlara nasıl boşa-
maları gerektiğini öğrettikten sonra onları 
bu iki şey arasında muhayyer bırakmış-
tır. Ya kadını güzel bir tarz üzere tutması 
ki bu ona rücu etmek ile olur veya ondan 
Allah’ın öğrettiği şekilde güzellikle ayrıl-
ması gerekir. Kadını boşarken boşama-
lar arasına fasıl ve zaman düşmesi-
nin hikmetine “olabilir ki Allah, 
bunun arkasından bir iş (du-
rum) oluşturabilir.” ayetinde 
işaret edilmiştir. Yani Allah 
Teala, talaktan sonra koca-
nın kalbinde kadına olan 
buğzu sevgiye dönüştü-
rebilir.”

Sünen sahipleri şöyle 
rivayet etmişlerdir: “Ru-
kane, bir mecliste karı-
sını üç talak ile boşadı, 
daha sonra buna üzüldü 
ve Resulullah’ın (saa) ya-
nına gelerek pişman ol-
duğunu izhar etti. Resu-
lullah (saa) ona nasıl üç 
talak ile boşadığını sordu. 
O, bir mecliste boşadığını 
söyledi. Bunun üzerine Re-
sulullah (saa) şöyle buyurdu: 
“Bu boşama bir talak sayılır; 
ona tekrar dönmek istersen dö-
nebilirsin.” O da bunun üzerine 
karısına döndü.”

İbn-i Abbas’ın rivayet ettiği bir hadiste 
şöyle geçer: “Abduyezid karısını boşayıp 
başka bir kadınla evlenmişti. Boşanmış ka-
dın Resulullah’ın (saa) yanına gelip şika-
yet etti. Resulullah (saa) Abduyezid’e tek-
rar karısına dönmesini emretti. Abduyezid, 

ya Resulullah, onu üç talak ile boşadım, 
dedi. Resulullah (saa) buyurdu ki: “Bili-
yorum, ona dön.” Daha sonra şu ayeti 
okudu: “Ey Peygamber, kadınları boşa-
dığınız zaman iddetleri süresinde (temiz-
lendiklerinde) boşayın.”

Ebu Davud şöyle diyor: “Şüphesiz Ru-
kane, karısını talak-ı bâine olan üç 

talak ile boşamıştı. Ama Resu-
lullah (saa) onu bir talak ola-

rak saydı.”

Bunun manası şudur ki: 
Bir lafız ile olan (aralarında 
dönme olmayan) üç talakta 
ki iddet, sadece onların 
birisi için geçerlidir, her 
üçü için değil.

Hz. Resulullah’ın 
(saa) mezkur ayeti ti-
lavet etmesi, her üç ta-
lakın iddet için olmadı-
ğına, sadece onlardan 
birisinin iddeti, için ol-
duğuna işarettir.

Garip olan şu ki, cum-
huri fakihler, bir lafız ile 

kadını üç talakla boşama-
nın Kitap ve sünnete muha-

lif olduğunu bildikleri halde, 
yine de bunu kabul etmemişler-

dir. Bunun Kur’ân-ı Kerim’e ay-
kırı olduğunu açıkladık. Sünnete aykırı 

oluşuna gelince; Müslim, Sahih’inde Mu-
hammed b. Râfi aracılığıyla İbn-i Abbas’tan 
şöyle naklediyor:

“Resulullah’ın (saa), Ebu Bekr’in ve 
iki yıl da Ömer’in hilafeti döneminde, 
bir lafız ile verilen üç talak, bir talak 

Nesai, 

Mahrama’nın 

babası Ebu Bü-

keyr b. Abdullah b. El 

Eşecc’den şöyle tahriç 

etmiştir: “Ben Mahmud 

b. Lebid’in şöyle dediğini 

işittim: Hz. Resulullah’a 

(saa), birisinin bir defada 

üç talak ile karısını boşadığı 

haber verildi. Resulullah 

(saa) sinirlenmiş bir halde 

ayağa kalkarak şöyle bu-

yurdu: “Ben henüz ara-

nızda olduğum halde 

Allah’ın Kitabı’yla 

mı oynanılıyor?!”
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sayılıyordu. Ömer b. Hattab şöyle dedi: 
“İnsanlar ağır davranılması gereken bir 
işte acele ediyorlar. Keşke bunu onların 
üzerine geçerli kılsaydık.” Nihayet, so-
nunda geçerli kıldı.”41

Ehl-i Sünnet fakihleri bunu bildikleri 
halde Kur’ân-ı Kerim’in sarih olan ayeti 
ve Resulullah’ın (saa) ve seçkin sahabi-
lerin sünnetini terkederek Ömer’in sün-
netine uydular.

Ceziri şöyle diyor: “Hz. Resulullah’ın 
(saa) döneminde durumun böyle olduğunda 
(bir lafızla verilen üç talakın bir talak sa-
yıldığında) bütün fakihler ittifak etmişler-
dir ve onlardan hiçbiri, Müslim’in rivayet 
etmiş olduğu hadise itiraz etmemişlerdir. 
Onların bu görüşlerine getirmiş oldukları 
delilleri şundan ibarettir: Ömer’in kendi 
hilafeti dönemindeki bu ameli ve birçok 
kişinin onunla muvafakat etmesi, mezkur 
hükmün (üç talakın bir talak sayılması) 
geçici bir hüküm olduğunu ve Ömer’in 
o güne kadar açıklamadığı bir hadis gere-
ğince, bu hükmün nesh edildiğini göster-
mektedir. Buna delil ise icmadır.”

Ceziri sözünün devamında şöyle di-
yor: “Lakin gerçek şudur ki, icma diye bir 
şey yoktur. Çünkü Müslümanlardan bir-
çoğu onlara muhalefet etmişlerdir. Şüphe-
siz ki, Ömer’in bu işine muhalefet eden 
İbn-i Abbas, din işlerinde itimat edilecek 
müçtehitlerden biriydi ve onu taklid et-
mek caizdir. Ömer’in görüşlerine uymak 
ise vacib değildir.”

Daha sonra şöyle diyor: “Ömer’in çı-
karmış olduğu bu hüküm, belki de halkı 
41 Sahih-i Müslim, c.4, s.183.

kadınlarını sünnete aykırı olarak boşamak-
tan sakındırmak içindi. Zira sünnet deği-
şik vakitlerde kadını boşamayı emrediyor. 
Bu durumda eğer biri karısını bir defada 
boşamaya cüret ederse, sünnete muhalefet 
etmiş olur, bunun cezası da kendi sözüne 
göre onunla muamele etmektir.”

İbn-i Hazmi Endülisi, Nesai’nin 
Mahreme’den, o da babası Bükeyr b. 
Abdullah b. El Eşecc’den, o da Mah-
mud b. Lebid’den işiterek rivayet ettiği 
hadiste münakaşa ederek şöyle demiştir: 
“Mahmud’un rivayeti mürseldir, dolayı-
sıyla da delil sayılmaz; Mahreme de ba-
basından bir şey işitmemiştir.”

Yine İbn-i Hamz, Müslim’in Muham-
med b. Rafi aracılığıyla İbn-i Abbas’tan ri-
vayet ettiği hadiste münakaşa edip, İbn-i 
Rafi’nin meçhul olduğunu söylemiştir.

Mahmud b. Lebid’in ise Hz. Resulullah’ı 
(saa) görmediğini ve ondan bir şey işit-
mediğini söylemişlerdir. Çünkü Mah-
mud, o zamanda erginlik çağına ulaşma-
mış bir çocuktu.

Fakat Vakidi ve diğerleri, onun H. 96 
yılında vefat ettiğinde 99 yaşında oldu-
ğunu kaydetmişlerdir.

İbn-i Hacer de şöyle demiştir: “Buna 
göre, Resulullah (saa) vefat ettiğinde o 13 
yaşındaydı. Bu ise Buhari’nin, onun Hz. 
Resulullah’ın (saa) ashabından olduğuna 
dair sözünü teyid etmektedir. İşte bunun 
içindir ki, İbn-i Abdulbir, Buhari’nin onun 
ashaptan olduğuna dair sözü daha evladır 
demiştir. “İbn-i Muaz vafat ettiğinde Hz. 
Resulullah (saa) öyle acele gidiyordu ki, 
ayaklarımızdaki ayakkabı yırtıldı.” rivayetini 
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nakleden de odur. Tirmizi, “O, erginlik ça-
ğına ermemişken Hz. Resulullah’ı (saa) 
görmüştür.” diyor.”42

Benim görüşüme göre, onun durumu 
İbn-i Abbas’ın durumundan daha aşağı ola-
maz. Çünkü İbn-i Abbas da 13 yaşında iken 
Hz. Resulullah (saa) vefat etmiştir.

Mahreme’nin, babasından duyması 
eleştirisine gelince; hiçbir zararı yoktur; 
zira o her ne kadar babasından bu hadisleri 
dinlememişse de, onun kitabından naklet-
mektedir. Ebu Talib diyor ki: “Onun hak-
kında Ahmed’e sordum. Onun güvenilir 
bir kişi olduğunu, babasından işitmedi-
ğini, ama babasının yazdıklarından riva-
yet ettiğini söyledi.” 

Malik de şöyle diyor: “Güvenilir kişi 
olan Mahreme b. Bükeyr, bana hadis söy-
ledi.” 

Ebu Hatem şöyle diyor: “İsmail b. Ebi 
Üveys’e şöyle sordum: “Malik b. Enes, 
bana güvenilir biri hadis söyledi diyor, o 
kimdir?” “O Mahreme b. Bükeyr b. El 
Eşecc’dir.” dedi. 

42 Tehzibut Tehzib, c.10, s.6566.

Meymuni, Ahmed’den naklediyor ki, 
Malik Mahreme’nin yazdıklarını alıp dik-
katle okumuştur, dolaysıyla onun kitabında 
geçen “Süleyman b. Yesar’dan bana ulaştı” 
şeklindeki bütün hadisler Mahreme’nin yaz-
dıklarındandır. Yani Mahreme babasından, 
o da Süleyman’dan rivayet etmiştir.

Müslim’in rivayet ettiği hadisin sene-
dinde Rafi’in olduğu ve onun meçhul ol-
duğu, dolaysıyla bu rivayetin hüccet ve 
delil olamayacağına dair münakaşaya ge-
lince; bu da doğru değildir. Müslim’in İs-
hak b. İbrahim ve Muhammed b. Rafi, ara-
cılığıyla Abdurrazzak’tan rivayet etmesi 
bu itirazı ortadan kaldırıyor.

Muhammed b. Rafi’e gelince; bütün 
muhaddisler onun güvenilir bir kişi oldu-
ğunu söylemişlerdir. Buhari şöyle diyor: 
“Allah’ın seçkin kullarından olan Muham-
med b. Rafi’ b. Sabur bize haber verdi.” 
Nesai şöyle demiştir: “Emin ve güvenilir 
biri olan Muhammed b. Rafi’, bize haber 
vermiştir.” Ebu Zer’a ise: “O, doğru ko-
nuşan bir şeyh idi” demiştir.


