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ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ  

Hz. Peygamber’in davranışlarına sünnet denilmektedir. O’nun söz, fiil 
ve takrirlerinin sözlü ya da yazılı rivayetine ve anlatımına da hadis denil-

mektedir. İşte bu kitapta da Rasûlüllah’ın bir davranışının (sünnetinin) sözlü 
olarak nakledildiği bir hadisin tarîkleri ve mânâsının anlaşılması üzerinde 
durulmuştur. 

Sünnet-i seniyyenin; farz, vacip, nâfile ve âdâb gibi kısımları vardır ve 
âdâb kabilinden olan sünnetlerin bile birçok hikmeti bulunmaktadır. Yani; 

sünnetle sabit olan farz, vacip ve nafileler vardır. Ayrıca “Sünnet-i Seniyye, 

edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur ve bir edep bulunmasın.”.  

Hadisler üzerinde çalışma yapan birçok âlim, Hz. Peygamberin davra-
nışlarından çıkarılabilecek hikmetler üzerinde durmuşlar ve Hz. Peygambe-
rin beşeriyetin gereği olarak yaptığı gündelik davranışlarından, sıradan işle-
rinden (âdet olarak yaptıklarından) birçok hüküm ve hikmet istinbat etmiş-
lerdir. Mesela bunlardan bir tanesi, Hz. Peygamberin, hizmetinde bulunan 

Hz. Enes’in ailesini sık sık ziyaret etmesi ve onlarla yakından ilgilenmesi 
hususudur. Elinizdeki bu eserde Hz. Peygamberin, Enes b. Malik’in ailesini 
ziyaret etmesinden ne gibi hükümlerin hikmetlerin çıkarılabildiği görülmek-
tedir. 

Tercümesini yapmaya çalıştığımız bu eser, İbnu’l-Kâss’ın “Cüz’ün fîhi 

Fevâidü Hadîs-i ‘Yâ Ebâ Umeyr! Mâ Fe‘ale’n-Nuğayr?’” ismiyle, “Yâ Ebâ 

Umeyr! Mâ Fe‘ale’n-Nuğayr” hadisinin sebeb-i vürûdu, tahrîci ve ihtivâ 

ettiği hikmetleri ve hükümleri açıklayan küçük bir kitapçıktır. Eserin, Ebû 
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Abdirrahman Sâbir Ahmed el-Betâvî tarafından tahkiki yapılmış ve 1992 
yılında Kahire’de Mektebtu’s-Sünne tarafından neşredilmiştir. Biz bu eserin 
PDF’sinden faydalanarak tercümesini yapmaya çalıştık. 

Rasûlüllah’ın Ümmü Süleym ile olan yakın alakasının sebebi ve mahre-

miyet açısından akla gelebilecek bazı sorulara cevap olması bakımından kısa 
bir araştırmamızı da önemine binaen tercümenin sonuna kaydetmeyi uygun 

bulduk. 

Çalışma, sadece tek bir sünnette veya hadiste bulunabilen çeşitli hikmet-

lerin ortaya konulması açısından kıymetli bir eserdir. Sünnetin öneminin 
anlaşılması bakımından çok kıymetli bir çalışma olarak gördüğümüz bu 
eserin daha fazla faydaya medar olması için tercümesinin yapılmasını uy-
gun bulduk. 

Tercüme çalışmamızı dikkatli şekilde okuyarak gözden geçiren ve tashi-

hinde emekleri geçen Prof. Dr. Yusuf SANCAK, Doç. Dr. Necmettin ŞEKER, 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÖNAL hocalarıma ve yayımlanmasında emeği ge-
çen değerli meslektaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum.  

Prof. Dr. Adem Dölek 

  Erzincan - 2021 
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MUHAKKİKİN ÖNSÖZÜ 

ِن الرِحيمِ  ْْ  ِبْسِم ِه الر

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 

Şüphesiz hamd Allah’a mahsustur… Biz de O’na hamd ediyor ve 

O’ndan yardım istiyoruz. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden 

Allah’a sığınırız. Allah, kimi hidâyete erdirirse onu kimse saptıramaz, kimi 

de saptırırsa onu da kimse doğru yola iletemez. Ben, Allah’tan başka ilah 
olmadığına, O’nun birliğine ve ortağının olmadığına şâhitlik ederim. Yine 

Muhammed’in O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna şahitlik ederim. Allah’ım! 
Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashabına rahmet, bereket ihsan eyle ve 

onları selamette kıl. 

“Ey İman edenler! Gereği gibi Allah’a saygı gösterin ve sadece Müslüman ola-
rak ölmeye çalışın.” (Âl-i İmran, 3/102). 

“Ey insanlar! Sizi bir nefisten (asıldan) yaratan Rabbinize saygılı olun ki Al-

lah, o bir asıldan Âdem’in eşini de yarattı ve onlardan da erkek kadın insanları ço-

ğalttı. Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Şüphesiz 
Allah, sizi gözetlemektedir.” (en-Nisâ, 4/1). 

“Ey İmân edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söyleyin ki Allah amellerinizi 
düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse büyük 

bir kurtuluşa ermiştir”(el-Ahzâb, 33/70-71). 

İmdi: 
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Şüphesiz Hadîs Ehlinin şerefi ve fazileti her müslüman tarafından bi-

linmektedir. Zira onlar, İslâm şerîatının ikinci asıl kaynağı olan sünnet-i mü-

şerrefe konusunda fazilet ehlidirler, üstelik bir de Allah, onları hadîs ile 

meşguliyetleri sayesinde Rasûlüllahla özel irtibatlamıştır. Nitekim şöyle de-

nilmiştir:  “İlk halkası Rasûlüllah olan bir silsilenin son halkası olmak, ehl-i 

hadîse şeref olarak yeter.” 

Her asırda Nebîlerinin getirdiği hidâyeti tanımaları ve ona temessükleri 
nisbetinde bu ümmet dimdik ayakta kalmış ve terakkî etmiştir. Ancak bazı-
larının hadîslere ilgisiz kalmaları ve fakihlerin sözlerine veya kelamcıların 

te’villerine ya da bazı mutasavvıfların hayal ve indî düşüncelerine maruz 

kalmaları da ümmetin başına belâların gelmesine sebep olmuştur. 

Niyetler sağlam ve kalpler ihlâslı olursa Rasûlüllahın yolun-

da/rehberliğinde zenginliği ve hedefi bulurlar. Bu kitapta, başka âlimlerin 

zikrettiklerine ilaveten, müellifin bir tek hadîsten, altmıştan fazla fayda ve 

hüküm çıkarmış olduğunu bulmuş olman sana kâfidir 

Elimizdeki bu kitap, hakikaten ehl-i hadîsin iftihar ettiği, hicrî 335 sene-

sinde vefat eden ve İbnu’l-Kâss olarak meşhur ve zamanında Taberistan’ın 

imamı olan Ebu’l-Abbas Ahmed b.Ebî Ahmed’in telif etmiş olduğu “Ebû 

Umeyr Hadîsi”nin şerhi olan güzel bir kitaptır. Bununla birlikte bazı insan-

lar, “Kendisinde herhangi bir fayda olmayan hadisleri rivayet ediyorlar” 

diye ehl-i hadisi ayıpladılar ve buna da “Ebû Umeyr Hadîsi”ni örnek verdi-

ler.  

Müellif der ki, “(Oysa) bunlar, bu hadîsin birçok fıkhî taraflarını edebe 
ait yönlerini, edebî ilimlerini ve altmış civarında hükmünün olduğunu anla-

yamadılar!”  

Müelliften önce geçmiş birçok âlim de özellikle Ebû Umeyr kıssasında 
bulunan faydalara/hikmetlere dikkat çekmişlerdir. Meselâ, bunlardan biri, 

büyük hadîsçilerden Ebû Hâtim er-Râzî’dir. Onun peşinden Tirmizî, eş-
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Şemâil1 isimli eserinde, arkasından Hattabî2 vb. takip etmiştir. Bunların bu 
hadîste zikrettikleri faydaların hepsi sadece on civarındadır.  

                                                      
1 Bk. Ebû İsâ et-Tirmizî, eş-Şemâilü’l-Muhamediyye, thk. İzzet Ubeyd ed-Duâs, s.119.  Orada şöyle 

geçiyor: Ebû İsâ dedi ki: Bu hadîsin fıkhı; Şüphesiz Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şakalaşırdı. 
Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), küçük çocuğu künyelendirdi ve ona: “Ey Ebû Umeyr!” 
dedi. Yine küçük çocuğa oynaması için kuş vermekte bir sakınca yoktur. Nebi (sallallahu aleyhi 
ve sellem)de çocuğa “Ey Ebû Umeyr, ne yaptı Nüğayr!” buyurdu. Zira Ebû Umeyr’in oynadığı 
bir kuşu vardı,  kuş öldü, Ebû Umeyr de buna çok üzüldü. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) de 
onunla şaklaştı ve ona: “Ey Ebû Umeyr, ne yaptı Nüğayr?” buyurdu.  

2 Bk. Hattâbî, Meâlimu’s-Sünen âlâ Sünen-i Ebî Davud, Thk. İzzet Ubeyd ed-Duâs, 55/252. Orada 
da şöyle geçmektedir: Şeyh şöyle dedi: Nüğar, küçük kuştur. Çoğulu neğrândır. Ebû Amr 
bana şöyle bir şiir söyledi: “غران ه أكارع ال مل ملن أوعية الساف كأما ...  / Kadınlar, serçeler ayakların-
da taşıyor gibi,    Kaliteli şarap taşıyorlar.  ” 
Hadîste şu hükümler vardır:  
-Medine’de avcılık yapmanın mubahlığı, 
-Secili söz söylemenin mubahlığı, 
-Günah olmadıkça eğlenmenin cevâzı, 
-Çocuğu olmayana künye takmak, şayet bu künyelemede yalan yoksa, 
Buradaki “kendisiyle oynadığı” ifadesi, kuşu hapsetmekle ve tutmakla eğlenmesi demektir. 
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KİTABIN MÜELLİFE AİDİYETİ 

Şunu ifade edelim ki bu kitabın müellife aidiyeti hususunda şüphe yok-
tur. Nitekim imam, hâfız Ahmed b. Ali İbnu Hacer el-Askalânî (r.h.), Fethu’l-
Bârî3 bi Şerhi Sahihi’l-Buhârî isimli kapsamlı eserinde, bu müelliften bahseder 

ve “Bu hadîste birçok fayda bulunmaktadır. Bu faydaları, birçok eser sahibi, 

Şâfiî fâkihi, İbnu’l-Kâss olarak meşhur, Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebî Ahmed 

et-Taberî, müstakil bir cüz hâlinde toplamıştır. Hadîsi, Şu‘be ve Ebu’t-
Teyyâh’tan olmak üzere iki tarikten, bir de; Humeyd, Enes’ten ve Muham-
med b. Sîrîn tarîkinden olmak üzere iki yönden tahriç etmiştir. Hadîsin bü-

tün tarîklerini ben burada topladım ve her rivâyetteki zâid faydaları da araş-
tırdım.” der. 

Zehebî de Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ4 isimli eserinde, İbnu’l- Kâss olarak 

meşhur olan Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebî Ahmed’in hayatını anlatırken 
“Onun, Ebû Umeyr hadîsinin şerhini gördüm.” demiştir. 

Bu kitabın yazma bir nüshası, Mısır kütüphanesinde bulunmaktadır ve 

2184 numarada kayıtlıdır. Yine eserin mikro filmi de vardır ve 36145 numa-

rada kayıtlıdır. Biz, eserin mahtût nüshalarına müracaat ettikten sonra İbnu 
Hacer’in Fethu’l-Bârî’sine de müracaat ettik. Nitekim İbnu Hacer, özet olarak 

eserin tamamını, şerhinde zikretmiştir. Buna ilâve olarak da kitapta nakledi-

len hadîslerin tahrîcini yaptık. Yine eserde zikri geçen âlimlerin hayatların-
dan bahsettik. Temel fıkıh ve hadîs kitaplarına müracaat ederek hadîsten 

                                                      
3 Fethu’l-Bârî, 10/601. 
4 Siyeru Alâmi’n- Nübelâ, 15/371. 
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çıkarılan bazı faydalara ta‘lîk/açıklamalar da yaptık. Bir de İbnu Hacer’in, 

İbnu’l-Kâss’a ziyâde olarak zikrettiği faydaları da kitabının sonunda verdik.  

Bu kitaba, Ebû Umeyr’in annesi Ümmü Süleym bintü Milhan ile babası 
Ebû Talha el-Ensârî (radıyallahu anhümâ)’nın uzunca hayatlarını anlatarak 
başladık. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, bu kitabın ortaya çıkarılmasında bana 
yardım edenlere şükranlarımı arz etmeden geçemeyeceğim. Özellikle el-

Mektebu’s-Selefi Tahkîkü’türas’da bulunan ve gayretinden ve ilminden çok-

ça faydalandığım kardeşim Üstad Seyyid b. Abbas el-Cemîlî’ye şükranlarımı 
arz ediyorum. Allah’ım! Ona sevabını bol bol ver, aynı şekilde Mektebetu’s-

Sünen sahibi kardeşim Şeref Hıcâzî’ye ve bu kitabın ortaya çıkmasında his-
sesi olan herkese iki cihanda güzellikler ihsan eyle. 

 رب العامن وآخر دعواا أن احمد ه
Muhakkik 

Ebû Abdirrahman Sâbir Ahmed el-Betâvî 
Tûh-Kalyûbiyye 

12 Receb 1411/ 6.2.1991 

 



 
 
 

~ 12 ~ 

 

 

 

 

 

MÜELLİFİN HAYATI 

Müellif, İbnu’l-Kâss olarak meşhur olan Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebî Ah-

med et-Taberî’dir, fakîhtir, Şâfiî’dir. Taberistan’da zamanının imamıdır. Fı-
kıh ilmini İbnu Süreyc’den aldı. Birçok kitap yazdı. Bunlardan bazıları şun-
lardır:  

-et-Telhîs 

-Edebu’l-Kâdî 

-el-Miftâh vs. 

Telhîs kitabını Ebû Abdillah el-Haten ve eş-Şeyh Ebû Ali Esencî, şerh 
etmişlerdir. Aslında bu küçük bir kitaptır, onu el-İmam, en-Nihâye’sinde bir-

çok yerde zikretmiştir. Aynı şekilde Gazâlî de zikretmiştir. 

Esas itibariyle, müellifin bütün kitapları küçüktür ancak çok faydalı ki-
taplardır. Müellif, insanlara nasihatte bulunurdu, yolculuklarından birinde 
Tarsus’a varmıştır. Hatta orada kadılık yaptığı da söylenmektedir. Ona ora-

da bir vaaz meclisi oluşturuldu. Kendisine rikkat, haşyet ve Allah korkusu 

hâkim olduğunda baygın olarak yere düşerdi. 

Müellif, hicrî 335 senesinde vefat etmiştir, 336 yılında vefat ettiği de söy-
lenmektedir.5 Babası, haber ve eserlerden kıssa/hikâye anlattığı için Kıssa-
cı/el-Kâss olarak bilinmektedir. 

                                                      
5 Geniş bilgi için bk. en-Nücûmü’z-Zâhire, 3/294; Şezarâtu’z-Zeheb, 2(335; Sübkî, Tabakâtu’ş-

Şâfiyye, 2/103; Vefayâtu’l-A‘yân, 1/68; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ,10/371; el-Ensâb, 10/303. 
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ÜMMÜ SÜLEYM’İN HAYATI 

Ümmü Süleym Bintu Milhan b. Halid b. Zeyd b. Haram b. Cündüb b. 

Âmir b. Ğanm b. Adiyy en-Neccâr el-Ensârîyye el-Hazreciyye en-

Neccâriyye’dir, Enes b. Mâlik’in annesidir. 

Cahiliyye döneminde Enes b. Mâlik’in babası olan Mâlik b. En-Nadr’ın 

taht-ı nikâhında idi, Ensâr’dan ilk Müslüman olanlarla birlikte o da Müslü-

man oldu. Kocası Mâlik, bu duruma çok öfkelendi ve çıkıp Şam’a gitti ve 
orada öldü. 

Enes b. Mâlik’ten nakledildiğine göre: Ebû Talha, Ümmü Süleym’e tâlip 

oldu. Ümmü Süleym de:  

-“Ey Ebû Talha! Kendisine ibadet ettiğin ilah’ının yerden biten ağaç 
olup, filan oğlu Habaşlînin ondan yontup yaptığını bilmiyor musun?” dedi. 
Ebû Talha “evet” dedi.  

Ümmü Süleym: 

-“Peki, kalasa tapmaktan utanmıyor musun? Şayet müslüman olursan, 

ben senden İslâm’a girmenden başka bir mehir istemem.” dedi.  

Ebû Talha da: 

-“Hele bir düşüneyim” dedi ve gitti, bir müddet sonra geri geldi ve: 
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-“Ben şahadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve ben şahadet 

ederim ki, Muhammed Allah’ın Rasûlüdür./ َُُمًدا َأْشَهُد َأْن ََ ِإَلَه ِإَ اَُ، َوَأْشَهُد َأن 

 َِ  .dedi 6”َرُسوُل ا

Bunun üzerine Ümmü Süleym, oğlu Enes’e:  

-“Ey Enes! Ebû Talha’yı (benimle) evlendir” dedi. Ebû Talha, Ümmü Sü-

leym ile evlendi. 

Ümmü Süleym, Enes büyüyünceye ve meclislerde oturacak duruma ge-

linceye kadar evlenmem derdi. Enes de annesine:  

-“Ey anam! Allah benden yana seni hep hayırla mükâfatlandırsın. Bana 

velayetini çok güzel yaptın.” derdi. 

Enes b. Mâlik’ten nakledildiğine göre Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), 

Ümmü Süleym’i ziyaret eder, Ümmü Süleym de Rasûlüllah için hazırladığı 
şeylerden O’na ikram ederdi. 

Enes’ten nakledildiğine göre, o şöyle derdi: “Rasûlüllah (sallallahu aley-

hi ve sellem), eşlerinin dışında Ümmü Süleym’in evinden başka bir eve 

(yatmak için) girmezdi”. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda Rasûlüllah 
(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururdu: “Şüphesiz Ben ona şefkat göste-
riyorum, çünkü onun babası ve kardeşi Benimle birlikte iken şehit oldular.” 

Ümmü Süleym, Rasûlüllah ile birlikte savaşa katılırdı ve Ümmü Süleym 

ile ilgili meşhur kıssalar vardır. Onunla ilgili Sahihayn’da nakledilen kıssa-

lardan biri şöyledir:  

Onun Ebû Talha’dan olan bir erkek çocuğu vefat ettiğinde Ümmü Sü-
leym: “Ebû Talha eve girince benden önce hiç kimse Ebû Talha’ya bir şey 
söylemesin” dedi. Ebû Talha (akşamleyin) eve geldi ve çocuğunun durumu-
nu sordu. Ümmü Süleym de “Olduğundan daha sâkin.” dedi. Ebû Talha, 

                                                      
6 Hâkim, Müstedrek, 2/195. 
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hasta olan çocuğunun hastalığının iyileştiğini zannetti, kalktı yemeğini yedi. 
Ümmü Süleym de (o gece) kocası için süslendi, kokulandı. Ebû Talha, eşi ile 
uyudular, birlikte oldular. Sabah olunca Ümmü Süleym, kocası Ebû Tal-
ha’ya “Çocuğun vefat etti.” dedi.  

Ebû Talha durumu Rasûlüllaha arz etti. Rasûlüllah da “Allah, gecenizi si-

ze mübarek kılsın.” diye duâ etti. Sonra Ümmü Süleym, Abdullah b. Ebî Tal-

ha’yı dünyaya getirdi. Rasûlüllah’ın duâsı bereketiyle çokça çocukları oldu. 

Allah onlara, Kur’ân okuyan çok temiz on tane çocuk nasip etti. 

Buhârî’nin Sahih’inde zikredildiği üzere, Enes’ten nakledilmektedir ki: 
Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), Medine’yi teşrif ettiğinde Ümmü 
Süleym şöyle dedi: 

-“Ey Allah’ın Rasûlü! Bu Enes, Sana hizmet edecek.” dedi. Enes, o za-
man on yaşında idi. Enes, bundan sonra Rasûlüllah’ın Medine’ye gelişinden 
vefatına kadar Rasûlüllaha hizmet etti ve Nebi (sallallahu aleyhi ve sel-

lem)’in hizmetçisi (Hâdimu’n-Nebî) olarak meşhur oldu. 

Ümmü Süleym, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’den çok sayıda hadîs 

nakletmiştir. Ümmü Süleym’den de oğlu Enes, İbnu Abbas, Zeyd b. Sabit ve 

başkaları nakilde bulunmuşlardır.  

Enes’in, Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den naklettiğine göre 
Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Cennete girdim 

ve orada bir yürüme hareketi ve sesi işittim. ‘Bu kim?’ dedim. Dediler ki: Bu, 

Ğumeysâ bintu Milhan; Enes b. Mâlik’in annesidir.” dediler.7 

                                                      
7 Ümmü Süleym hakkında geniş bilgi için bk. Üsüdü’l-Ğâbe fi Ma‘rifeti’s-Sahâbe, 7/345; el-İsâbe fi 

Temyîzi’s-Sahâbe, 8/243; Müslim, Sahih, Fezâilü’s-Sahâbe, Fezâilu Ümmi Süleym Ümmü Enes 
b. Mâlik ve Bilal (r.anhumâ). 
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EBÛ TALHA’NIN HAYATI 

Ebû Talha el-Ensârî, Zeyd b. Sehl b. el-Esved b. Haram b. Amr b. Zeyd 

Menât b. Adiyy b. Amr b. Mâlik b. En-Neccâr’dır (v.34/654). 

Ebû Talha, akabe bey‘atına ve Bedir Savaşına katılmıştır. Medine’nin ile-

ri gelenlerinden olup Akabe’de Medine’deki Müslümanları temsil edenler-
den biri idi. Enes b. Mâlik annesi Ümmü Süleym’in kocasıdır (r.anhüm). 

Enes’ten nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Ebû Talha, Ümmü Sü-

leym’e tâlip oldu. Ümmü Süleym de: 

-“Ey Ebû Talha! Senin gibisi reddedilmez ancak sen kâfirsin, ben ise 

Müslüman bir kadınım. Seninle evlenmem benim için helâl olmaz. Şayet 
Müslüman olursan mehrim olarak, Müslüman olmandan başka bir şey ite-
mem.” dedi.  

Bunun üzerine Ebû Talha Müslüman oldu ve Ümmü Süleym’in mehiri, 

Ebû Talha’nın İslam’a girmesi oldu. Bundan dolayıdır ki, Sabit: Ümmü Sü-

leym’in mehirinden daha değerli mehiri olan bir kadın duymadım.” der. 

Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslümanlar Medine’ye hic-

ret ettiklerinde Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), Ebû Talha ile Ebû 

Ubeyde b. el-Cerrâh’ı kardeş yaptı. Ebû Talha, Rasûlüllah ile birlikte bütün 

savaşlara iştirak etti. Zikredilen sahâbîler içerisinde en iyi ok kullananlar-

dandı. Şecaat sahibi idi. Onun Uhud savaşında özel bir yeri vardır. O bedeni 
ile Rasûlüllahı koruyor, önünden de ok atıyor, bir yandan da Rasûlülllahı 
korumak için göğsünü siper ediyor ve şöyle diyordu: “Benim boynum kop-
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sun, Senin boynun değil, benim canım fedâ olsun, Senin canın değil”. 

Rasûlüllah da: “Ordu içinde Ebû Talha’nın sesi, yüz kişinin sesinden daha hayır-
lıdır.” diyordu. 

Rasûlüllah’ın kabrini ve lahdini kazan Ebû Talha’dır. 

Enes’in naklettiğine göre, Ebû Talha Berâe sûresini okudu ve: “ اْنِفُروا ِخَفافًا

َْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكمْ  َوثَِقاًا َوَجاِهُدوا ّهِ َذِلُكْم ِِ َسبِ  ِِ ُتْم تَ ْعَلُموَن يِل ا ٌ َلُكْم ِإن ُك ْْ َخ /Gerek hafif gerek ağır 

olarak savaşa çıkın, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bi-
lirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”8 âyetine gelince: “Sanırım Rabbim, genç 

olarak da yaşlı olarak da benim savaşa çıkmamı istiyor, beni teçhiz edin.” 
dedi. Oğulları ona “Rasûlüllah vefat edinceye kadar O’nun ile,Ebû Bekir ile, 

Ömer ile birlikte savaşa çıktın!. Şimdi biz senin yerine savaşa gideriz.” dedi-
ler. O yine ‘Beni teçhiz edin’ dedi. Onu techiz ettiler. Ve deniz yolculuğuna 
çıktı ve denizde yolculuk esnasında vefat etti. Onu defnedecekleri bir kara 

yoktu ve yedi gün sonra defnedebildiler ve cesedi hâlâ bozulmamıştı. 

Ebû Talha (r.a.) hicrî 34 senesinde vefat etti, 33 veya 32 senesinde diyen-

ler de vardır. Rasûlüllah zamanında sürekli savaşa çıkmasından dolayı ner-
deyse oruç tutacak durumda olmadı. Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) 

vefat edince, o, bayramlar hariç aralıksız kırk sene oruç tutmuştur. Bu da 

onun hicrî 51 senesinde vefat ettiğini söyleyenleri desteklemektedir.9 

 

                                                      
8 et-Tevbe, 9/41. 
9 Geniş bilgi için bk. Üsüdü’l-Ğâbe fi Ma‘rifeti’s-Sahâbe, 27289; 6/181; el-İsâbe fi Temyîzi’s-Sahâbe, 

3/28; 7/110; Müslim, Sahih, Fazâilü’s-Sahâbe, Fezâilu Ebî Talha (r.a.), 4/1909. 
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ِن الرِحيمِ  ْْ  ِبْسِم ِه الر

ا ا ا صرارب  فرغ علي

Hocamız imam, hâfız, allâme Şihâbuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. Muzaf-

fer Ebî Muhammed en-Nâblûsî (Allah ömrünü bereketlendirsin), (746 hicrî 

Cemaziyelâhir 23 tarihinde) benim kendisine okumam suretiyle bize naklet-

ti. Şihâbuddin dedi ki: İmam, hâfız Zeynuddin Ebû Muhammed Abdullah b. 

Mervan b. Fîruz el-Fârukî eş-Şâfii (rh.) icâzeten bize haber verdi. Zeynuddin 

birçok kere dedi ki: Bize şeyh, hâfız Takiyyuddin Ebû Amr Osman b. Abdir-

rahman b. es-Salah icâzeten haber verdi ve dedi: Bize Ebû Abdillah Mu-

hammed b. Ömer b. Ebî Bekr el-Makdîsi, benim kendisine okumamla (kıraat 
yolu ile) 601 senesinde bize Musul’da nakletti. O da dedi ki: Bize hâfız, Ebû 

Said el-Halil b. Ebi’r-Recâ b. Ebi’l-Feth er-Râzenî nakletti. O da dedi ki: Bize 

hâfız Ebû Abdillah b. Abdilvahid ed-Dekkâk nakletti, O da dedi ki, bana 

şeyh hatip Ebu’l-Feth Abdürrezzak b. Hassan b. Said b. Hassan b. Muham-

med el-Menîî el-Mahrûmî benim kendisine üç defa okumamla nakletti. Ona 

dedim ki, şeyh Ebû Mesud Ahmed b. Muhammed b. Abdillah b. Abdilaziz 

el-Becelî size geldiğinde haber verdi. O da dedi ki: Bize Kâdı Ebû Muham-

med el-Hasen b. Muhammed b. Musa b. Sendûle nakletti. O da dedi ki, bize 

Ebû Ali ez-Zeccâcî nakletti. O da dedi ki, bize Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebî 

Ahmed et-Taberî nakletti ve şöyle dedi: 
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Ebû Umeyr kıssasına gelince, ben onun rivâyetini zikredeceğim ve o kıs-

sanın fıkıh, sünnet ve faydaları, hikmetleri, çeşitli vecihleri bakımından tah-
ricini güzelce ortaya koyacağım, tâ ki –onunla- ehl-i hadîsi tenkit eden bilsin 

ki, onlar övülmeye daha layıktır, yoksa sükût etmek daha uygundur.  

Bu hadîste fıkhî bakımdan altmış hikmet vardır. İnşaallah, Allah’ın tev-

fik ve inayetiyle onların açıklamasını ve tafsilatını yapacağız. 

1-10 Bize, Ebû Halife b. el-Hubâb el-Cumehî11 haber verdi, o dedi ki, bize 

Ebu’l-Velîd et-Tayâlisî12 haber verdi. O dedi ki, bize Şu‘be,13 Ebu’t-
Teyyâh’tan,14 o da Enes b. Mâlik’ten nakletti. Enes dedi ki Nebî (sallallahu 

aleyhi ve sellem), Enes’in küçük kardeşine-:“ُ؟ ْْ ٍْْ َما فَ َعَل ال َغ ََ ُعَم ََ َأ ” buyurdu. 

2-15 Bize Muhammed b. Abdillah el-Hadramî16 ve Ebû Yaʻlâ Ahmed b. 

Ali el-Mevsîlî17 naklettiler, onlar dediler ki, bize Muhammed b. Amr b. Cebe-

le el-Basrî18 nakletti, o da dedi ki, bize Muhammed b. Mervan,19 Hi-

                                                      
10 Ebû’l-Velîd et-Tayâlisî’nin Şu‘be’den tarîki; -İbnu’s-Sünnî, Amelü’l-Yevmve’l-Leyle, no:409; 

Ebû Avâne, Müsned, 2/72. 
11 Halife, imam, sika, Basra’nın muhaddisidir. el-Fadl b. el-Hubâb el-Cümehî; muhaddis, sâdık 

ve müksir bir râvîdir. (bk. Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, 670; Siyeru Aʻlâmu’n-Nübelâ, 14/7.). 
12 Hişam b. Abdilmelik onların azatlısı el-Bâhilî, el-Basrî, hâfız, imam, huccettir. Onun hakkında 

Ahmed b. Hanbel şöyle der: Ebû’l-Velid, şeyhu’l-İslam’dır. Bugün ona hiçbir hadisçiyi tercih 
etmem. Bk. Tezkiratu’l-Huffâz, 382; Tehzîbu’t-Tehzîb, 11/45; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 10/341. 

13 Şu‘be b. el-Haccâc b. el-Verd, huccet, hâfız, şeyhul-İslam, Ebû Bistam el-Ezdî el-Atekî el-Vasıtî 
Basra’da mukîm ve Basra’nın muhaddisi. Bk. Tezkiratu’l-Huffâz, 193; Tehzîbu’t-Tehzîb, 
4/338;;Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 7/202. 

14 Yezid b. Humeyd ed-Dubeî, el-Basrî, Onun hakkında Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir. Sebt, 
sika, sika. Bk. Tezkiratu’l-Huffâz, 193; Tehzîbu’t-Tehzîb, 11/320; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 5/251. 

15 Muhammed b. Amr b. Cebele’nin tarîkı; Ebû Ya‘lâ el-Mevsîlî, el-Müsned, 5/2856; Ebû’ş-
Şeyh, Ahlâku’n-Nebî ve Âdâbuhû, s.32. 

16 Muhammed b. Abdillah b. Süleyman el-Hadramî el-Kûfî Ebû Cafer, Muatayyın lakablı, ilim 
kaplarından biridir. Dârekutnî’ye ondan solsunca, sika, cebel demiştir. Bk. Tezkiratu’l-Huffâz, 
662; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 14/41. 

17 Meşhur Müned’in sahibidir, İbnu Hıbban der ki: Onunla Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) 
arasında üç tabaka vardır. Bk. Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 14/174. 

18 Muhammed b. Amr b. Abbad b. Cebele b. Ebî Verrâd el-Atekî, Ebû Cafer el-Basrî’dir. Ondan 
Müslim ve Ebû Davud, Ebû Bekir b. Asım, Ebû Zür’a, Baki b. Mahled ve başkaları hadîs riva-
yet etmişlerdir. Tehzîbu’t-Tehzîb, 9/373. 
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şam’dan,20 o da Muhammed b. Sîrîn’den,21 o da Enes b. Mâlik’ten nakletti. 
Enes şöyle dedi: Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) bize çıkagelirdi ve 

bizimle otururdu. Bizim de bir küçük çocuğumuz vardı. Ona “EbûUmeyr” 

denirdi. Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona “ُ؟ ْْ ٍْْ َما فَ َعَل ال َغ ََ ُعَم ََ َأ ” 

buyurdu. 

3-22 Bize Abdullah b. Ğannâm el-Kufî23 nakletti, o dedi ki bize Ebû Bekir 

b. Ebî Şeybe24 nakletti, ……………….. 

Bize Vekî’25 Şu‘be’den, o da Ebu’t-Teyyâh ed-Dubâî‘den naklettti, Ebu’t-
Teyyah dedi ki, Enes’in şöyle dediğini işittim: Rasûlüllah (sallallahu aleyhi 

                                                                                                                                         
19 Muhammed b. Mervan b. Kudâme el-Ukaylî Ebû Bekir el-Basrî, el-Iclî diye meşhurdur. 

Hakkında ihtilaf bulunmaktadır. Tehzîbu’t-Tehzîb, 9/435. 
20 Asıl’da Hişâm b. Muhammed olarak geçmektedir. Doğrusu, EbûYa‘lâ, Ebû’ş-Şeyh ve ricâl 

kitaplarından anlaşılan doğrusu, Hişâm b. Hassân’dır. İmamdır, hafızdır. Basra’nın muhad-
disidir. Ebû Abdillah el-Ezdî’dir. Bk. Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 6/355  

21 Muhammed b. Sîrîn; imamdır, şeyhul-İslâm’dır. Ebû Bekir el-Ensârî el-Ensî, el-Basrî’dir. 
Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 4/606. 

22 Vekî‘nin Şu‘be’den olan tarîki; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/119; Tirmizî, Sünen, Salât, (h. 
No: 333); Şemâil, Sifat-ı Mizahı Rasûlillah ((sallallahu aleyhi ve sellem)), (hadîs no: 237); Nesâî, 
Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, (hasis no: 335; İbnu Mâce, Edeb, hadîs no: 3740; İbnu Ebî Şeybe, 9/14. 

23 Abdullah b. Gannâm veya Ubeyd b. Gannâm’dır. İsminde ihtilaf bulunmaktadır. O, İbnu’l-
Kâss Hafs b. Ğıyâs’tır. İmamdır, mühaddistir, sâdıktır, Ebû Muhammed en-Nehaî, el-Kûfî’dir. 
Bk. Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 13/558. 

24 Ebû Bekir b. Ebî Şeybe, hâfızdır, benzersizidir, sebttir, Müsned ve Musannef sahibidir. Bk. 
Tezkiratu’l-Huffâz, 433; Tehzîbu’t-Tehzîb, 6/2; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 11/122. Şu‘be’den, Vekiī 
ve Ebû’l-Velid et-Tayâlîsî’den başka 10’a yakın kişi rivayette bulunmuştur. Şu‘be’nin Ebû’t-
Teyyâh’tan naklettiği hadîs için bakınız: Buhârî, Sahih, Edeb, 6129; Tirmizî, Sünen, Birr ve Sıla, 
1989; Nesâî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, 334; Buhârî, el-Edebu’l-Müfred, 269; Tâyâlîsî, Müsned, 
2088; Avâne, Müsned, 2/72; Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, 5/203; Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 12/3377. 
Faide: Nesâi’nin, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle isimli eserine göre (333), Şu‘be ve Ebû’t-Teyyâh 
arasında Muhammed b. Kays bulunmaktadır. Nesâî der ki; Bize Imrân b. Bekkâr haber verdi, 
O dedi ki, bize, el-Hasen b. Hamir tahdis etti, o dedi ki, el-Cerrâh b. Melîh, Şu‘be b. el-
Haccac’tan o da Muhammed b. Kays’tan, o da Ebû’t-Teyyâh’tan tahdis etti ki; mahfuz olan, 
Şu‘be’nin Ebû’t-Teyyâh’tan olan naklidir. Ebû’t-Teyyah’tan, Şu‘be’den başka rivayet edenler; 
Abdulvaris, Ebû’t-Teyyâh’tan Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/212; Müslim, Sahih, 2150 (30); 
Ebû’ş-Şeyh, Ahlâku’n-Nebi, s. 32-33; Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübra, 5/203; Nesai, Amelü’l-Yevm 
ve’l-Leyle, 336; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/190; Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde, Musa b. 
Said olarak tashif bulunmaktadır. Doğrusu, el-Müsenna b. Sa’d’dır. Yine Ebû’t-Teyyâh’tan 
Ebû Hilal er-Râsibi nakletmiştir. Ebû’ş-Şeyh, Ahlâku’n-Nebi, s.32;  
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ve sellem) içimize karışırdı, biz de O’na yaygımızı sererdik. O da onun üze-

rinde namaz kılardı ve benim küçük kardeşime “ُ؟ ْْ ٍْْ َما فَ َعَل ال َغ ََ ُعَم ََ َأ ” diye 

şakalaşırdı. 

4-26 Bize İshak b. Ahmed el-Huzâî nakletti, dedi ki bize Muhammed b. 

Yahya b. Ebî ‘Umer el-Adenî nakletti. O dedi ki bize Mervan b. Muâviye el-

Fizârî Humeyd’den, o da Enes b. Mâlik’ten haber verdi. Enes dedi ki: Ebû 
Talha’nın “Ebû Umeyr” denilen bir çocuğu vardı. Nebi (sallallahu aleyhi ve 
sellem) Ümmü Süleym’e geldiğinde Ebû Umeyr ile şakalaşırdı. Bir keresinde 
yine eve geldi ve onu üzüntülü gördü: “Ebû Umeyr’e ne oldu, Üzüntülü 

görünüyor?” diye sordu. “Ey Allah’ın Rasûlü! Oynadığı serçesi öldü.” dedi-

ler. Bunun üzerine Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), kardeşime: “ ََ ََ أَ 
ُ؟ ْْ ٍْْ َما فَ َعَل ال َغ  demeye başladı. Enes der ki: Ben Rasûlüllah’ın elinden daha ”ُعَم

yumuşak ne bir yün kumaşa ne de bir ipeğe dokundum! 

5- Bize Ahmed b. Ali el-Mevsîlî nakletti. O dedi ki bize Vehb b. Bakiy-

ye27 nakletti. O dedi ki bize Halid b. Abdillah,28 Humeyd’den, O da Enes b. 

                                                                                                                                         
25 Veki‘ b. el-Cerrâh b. Melîh, imam, hâfız, sebt, muhaddis-i Irak, Ebû Süfyan er-Ruvâsi el-Kûfî 

büyük imamlardan biridir (rh). Menâkıbı çoktur. Bk. Tezkiratu’l-Huffâz, 306-309; Tehzîbu’t-
Tehzîb, 11/123-131; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 9/140. 

26 Humeyd et-Tavîl’in Enes’ten olan tarîki şöyledir: Bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/114, 188, 
201; el-Müntehab min Abd b. Müsned-i Humeyd, 12/378; Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, 5/203; 
Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 12/3378. Hadîs, Ebû’t-Teyyâh, Muhammed b. Sîrîn ve Humeyd et-
Tavîl tariki ile nakledilmiştir. Bu üçü de Enes’ten nakletmişlerdir. Aynı şekilde Sabit, de 
Enes’ten nakletmiştir. Bk. Ahmed b. Hanbel, 3/222, 223, 288; Ebû Davud, Sünen, 3969; Buhari, 
el-Edebu’l-Müfred, h. No: 386, 850; el-Müntehab min Müsned-i Abd b. Humeyd, h. No: 386, 850; 
EbûYa‘lâ, Müsned, h. No: 3347; İbnu Hıbban, Sahih, h. No: 109; Ebû’ş-Şeyh, Ahlâku’n-Nebi, s.33. 
Katade’nin Enes’ten rivayeti, bk. Ahmed b. Hanbel, 3/278; el-Cârud’un Enes’ten rivayeti, 
Tâyâlîsî, Müsned, h. No: 2147. Zührî’nin Enes’ten rivayeti, Hılyetu’l-Evliyâ, 7/310. 

27 Vehb b. Bakıyye b. Osman b. Sâbûr b. Ubeyd b. Âdem b. Ziyad el-Vasıtî, muhaddistir, 
sikadır. Vehban diye maruftur. Bk. Tehzîbu’t-Tehzîb, 11/159; SiyeruA‘lâmi’n-Nübelâ, 11/462. 

28 Halid b. Abdillah b. Abdirrahman b. Yezid et-Tahhân, hafız, imam, el-Müzenî, Ebû’l-Heysem 
veya Ebû Muhammed el-Vastî. Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: Halid et-Tahhan sikadır ve 
dininde salihtir. Bk. Tezkiratu’l-Huffâz, 260; Tehzîbu’t-Tehzîb, 3/100; SiyeruA‘lâmi’n-Nübelâ, 
8/277. 
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Mâlik’ten nakletti. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Ümmü Süleym’e gelir-
di. Yürüdüğünde eğilerek yürürdü, onun döşeğinde uyurdu. 

Ebu’l-Abbas şöyle demiştir: Naklettiğimiz Ebû Umeyr kıssasında fıkıh 
ve sünnet açısından 60 kadar hikmet ve fayda bulunmaktadır: 

Bunlar: 

1- Yürüyenin sünneti/âdeti, kibirli yürümemesi ve çok ağır olmaması-
dır. Zira Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) yürüdüğünde sanki bir iniş-
ten/bayırdan aşağı iner gibi yürürdü.29 

2- Ziyaret, sünnettir. 

3- Erkeklerin, mahremi olmayan kadınları ziyaret etmelerine ruhsat 
vardır30.  

4- İdarecinin, raiyyetini ziyaret etmesi vardır. 
5- İdareci, raiyyetinden bazılarını özel olarak ziyaret edebilir ve onlarla 

ihtilat hâlinde bulunabilir. Ancak bazı ilim erbabı, bu durumu hâkim için 

uygun görmezler. 

                                                      
 “Onun döşeğinde uyurdu” ifadesinin akla getirebileceği haremlik konusundaki tereddüdün 

giderilmesi açısından çalışmanın sonundaki ek.1 kısmına müracaat edilmelidir. (Mütercim). 
29 Tirmizî, Fezail, Fi Sıfatı’n-Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem).; Tuhfetu’l-Ahvezî, Hind, 4/302. 
30 Fethu’l-Bârî, 10/600. İbnu Hacer burada İbnu’l-Kass’ın sözlerini özetlemiştir. Bunda, kadın 

genç olmadığında ve fitneden emin olunduğunda erkeğin, mahremi olmayan yabancı kadını 
ziyaret etmesinin cevazı vardır. Bk. Müslim, Sahih, Nevevî, Selam, Tahrimu’l-Halvet bil-
ecnebiyye ve d-dühul aleyha. Abdullah b. Amr nakletmiştir ki, Beni Haşim’den bir grup kişi, 
Esma bintu Umeys’in huzuruna girdiler. Ebû Bekir de girdi ki, Esma o zaman Ebû Bekir in 
tahtı nikâhındaydı. Ebû Bekir onları görünce bunlardan hoşlanmadı. Durumu Rasûlüllah 
(sallallahu aleyhi ve sellem)’e arz etti ve bunda ancak hayır görüyorum dedi. Rasûlüllah (sallal-
lahu aleyhi ve sellem) ise “Şüphesiz Allah bu durumdan onu tebrie etti”. Sonra Rasûlüllah (sal-
lallahu aleyhi ve sellem), minbere çıktı ve şöyle buyurdu: “Bundan sonra hiçbir erkek yanında 
kocası olmayan bir kadının huzuruna tek başına çıkmasın ancak yanında bir ya da iki kişi 
olursa o hariç”. İmam Nevevî bu hadîsin şerhinde der ki; “Muğîbe”, kocasının yanında bu-
lunmayan kadın demektir. Bundan murat da evinde kocası olmayan kadın demektir. Bu, ister 
yolculuk sebebiyle memleketinde olmasın ister memleketinde olsa da evinde olmasın fark 
etmez. Nevevî, bu hadîs, zâhirine göre iki veya üç erkeğin namahrem bir kadınla halvet ha-
linde bulunmasının câiz olduğunun delilidir. Ancak mezhebimizde meşhur olan görüşe göre 
bu haramdır. Hadîs, sâlih olan veya şahsiyetli kişiler olmasından dolayı fuhşun vukuundan 
uzak olan bir grubun olması şeklinde te’vil edilmiştir. Nevevî, 14/155.  
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6- Burada anlattığımız, eğer sabit ise bunda idarecinin tevazuu mevzu 
bahistir. 

7- Bunda hâkimlere (idareciye) perde arkasından muhatap olmanın 
mekruh olduğuna delil vardır. 

8- İdarecinin böyle ziyarette tek başına yürümesinin câiz olduğu vardır 

9- Mızrakçıların, hâkimlerin ve idarecilerin önünden gitmelerinin hoş 
olmayan bir ihdas olduğuna delildir. Zira haberde vardır ki, Rasûlüllah (sal-

lallahu aleyhi ve sellem)’i mina’da bir deve üzerinde gördüm ne vurma ne 
kovması ne de “yol ver, yol ver” diye bir seslenişi vardı.31 

 sözünde Rasûlüllahın, Enes’leri çokça ziyaret ettiğine delil (يغشاا) -10

vardır. 
11- Çokça ziyarette bulunmak, tamahkârlık olmadıkça sevgi ve muhab-

beti eskitmez ve eksiltmez.  

12- Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), Ebû Hureyre’ye “Gün aşırı 
(seyrek) ziyaret et ki sevgin artsın”32 buyurmuştur. Bazı ehl-i ilmin anlattığına 

göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), Ebû Hureyre’nin fakirlik 

ve ihtiyacından dolayı ziyaret arzu ve tamahını gördüğü için ona böyle de-

miştir. Nihayet, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ona azığının 
bereketlenmesi hususunda dua etmiştir. Bu sebeple o, ne zaman elini azık 
torbasına uzatsa ihtiyacı olanı alırdı. Böylece o, artık bir beklentisi olmaksı-
zın ziyaretlerini yapmıştır.33 

ا) -13 اِلُط ُُ ) ;aramıza katılır, bizimle bulunurdu sözünde nefretin hilafına 

ülfet ve muhabbete delil vardır. Bu da müminin vasıflarındandır. Bazı ri-

                                                      
31 Tirmizî, Hac, ; Tuhfetu’l-Ahvezî, 2/105; Nesâî, Sünen, 5/269; İbnu Mâce, Sünen, Menâsik, 

2/1009. Burada kralların ve idarecilerin böyle yerlerde “yol ver, yol ver, çekilin” gibi diyenle-
re ve önünden ve yanından gidenlere vurmak ya da onları yanından kovmak gibi durumları-
na telmih ile tarizde bulunulmuştur ki Rasûlüllahın böyle hoş olmayan bir âdeti bulunma-
maktadır. Çünkü zengin, fakir, küçük büyük O’nunla birlikte yürürdü. 

32 Ed-Düreru’l-Münteşire fi’l-Ehadîsi’l-Müştehire, Beyhakî, Şuabu’l-İman; Sehavî,  el-Mekasıdu’l-
Hasene, s.232. 

33 Tirmizî, Menâkıb, 3839; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/352. 
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vâyette “Mümin ülfet eden ve edilendir, münâfık da nefret eden ve nefret 

edilendir.”34 denilmiştir. 
14- Haberde nakledilmiştir ki, “Aslandan kaçtığın gibi insanlardan da 

kaç.”35 özellikle insanlarla karşılaştığında zarar görülecekse kaçmak gerekir, 
yoksa umum değildir. Ama Müslümanlar için ülfet ve sevgi olduğunda 
muhâlata evlâdır. 

15- Burada muaşeret hususunda genç kadınlarla yaşlı kadınlar arasında 

fark olduğuna delil vardır. Çünkü Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem), eşi Sa-
fiyye36 ile göründüğünde özrünü beyan etmiştir, fakat Ümmü Süleym’i ziya-
retinde özür beyan etmediği gibi çokça da ziyarette bulunmuştur. 

16- “ صلى ه عليه وسلم ل هشيئا قطه ألن ِمن كفه رسو  ما مِسْستُ  /Rasûlüllah (sallallahu 

aleyhi ve sellem)’in elinden daha yumuşak bir şeye asla dokunmadım.”sözünde, 
ziyaretçi ile musafaha etmeye delil vardır. Musafaha sabit olunca ziyaretçi-
nin de eve girdiğinde selâm vermesine delil vardır. 

17- Enes’in Rasûlüllah ile musafaha ettiğine delil vardır. 

18- Erkelerin musafaha etmesine delil vardır. Zira “ا -dokunma / فما مسس

dık” dememiş, “ما مسست/dokunmadım” demiştir. Rasûlüllahın bey‘at alma-

da sünneti, kadınları selâmlama ve tokalaşmamak, erkeklerle sünneti de 

                                                      
34 Hadîs şu şeklide geçmektedir: “Mü’min ülfet edendir ve ülfet edilendir. Ülfet etmeyen kişide hayır 

yoktur ve insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır./ اِس ُ ال ْْ َُُْلُف، َوَخ  ََ َ ِِ َمْن  ْْ اْلُمْؤِمُن ِإْلٌف َمْأُلوٌف، َوََ َخ
اسِ   .İhya, 2/156. Hâkim bunun sahih olduğunu söylemiştir ,”أَنْ َفُعُهْم لِل

35 Bk. İhyâ, 2/222. Ebû er-Rabî‘ ez-Zâhid, Dâbud et-Tâî’ye bana nasihat et demiş o da: “Dünyayı 
oruç tut,  ahreti iftar yap ve aslandan kaçar gibi insanlardan kaç” demiştir. 

36 Safiyye bintu Huyey (r.anhâ)’dan nakledildiğine göre o şöyle der: Nebî (sallallahu aleyhi ve 
sellem) itikafta idi. Bir gece O’nu ziyarete geldim. Ziyaret bittikten sonra dönmek üzere kalk-
tım, O da beni uğurlamak için benimle birlikte kalktı. –Safiyye’nin evi, Üsame b. Zeyd’in 
(daha sonraları sahibi olduğu) evde idi.- O esnada Ensardan iki erkek oradan geçiyorlardı. 
Onlar Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem)’i görünce hızlandılar. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) 
onlara “Olduğunuz yerde durun, bu kadın Safiyye bintu Huyey’dir.” buyurdu. O kişiler, “Sübha-
nallah, ey Allah’ın Rasûlü!” dediler. Bunun üzerine  “Şüphesiz şeytan damarlarda kanın dolaştığı 
gibi dolaşır. Ben de şeytanın sizin kalbinize bir kölük atmasından endişe ettim.” buyurdu. (Sahih-i 
Buhârî, İ’tikâf, 8.) 
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onlarla musafaha etmekti. Zira O (sallallahu aleyhi ve sellem) erkelerle mu-

safaha eder, kadınlarla musafaha etmezdi.37 

19- “Elinin yumuşaklığı” ifadesinde, namaz kılanın secdede iken şiddetli 
şekilde ellerine yüklenmesinin gerekli olmadığına delil vardır. Nitekim bazı 
âlimlerin tercih ettiği gibi Rasûlüllahın vasıfları içinde O’nun, ellerine ve 
ayaklarının ayasına bastırması vardır38. Zira O şöyle derdi: “(secdeye varınca) 
kuvvetli şekilde ellere yüklenmek gerekir ki yük ellere binsin, alınlara binmesin.” 

20- Burada ziyaret eden kişinin, ziyaret edilenin evinde eve girdiğinde 
namaz kılmasını ihtiyar edebileceğine delil vardır. Tıpkı Rasûlüllahın kıldığı 
gibi. 

21- Yine yaygı, tahta ve hasır üzerinde namaz kılmanın sünnette tercih 
olunmasını söyleyen bazı âlimlerin görüşüne delil vardır. Bazı haberde, 
onun hasırı eski idi denilmiştir. Yine bazı insanlar da hasır üzerinde namaz 
kılmayı “Cehennemi kâfirlere hasır yaptık”39 âyetine istinaden kerih görmüş-
lerdir. 

22- Hasıra su serpmesi ve üzerinde (sallallahu aleyhi ve sellem)’in na-

maz kılmasında, evde küçük çocuğun olduğunu bilmesinden dolayı necis 

şeyden sakınmayı terk etmenin sünnet olduğuna delil vardır. 
23- Yine eşyanın, necis olduğu yakînen bilininceye kadar temiz oluğuna 

delil vardır.40 

24- Rasûlüllahın namaz kılması için yaygıya su serpmelerinde, namaz kı-
lan kişinin her halükarda,41 herhangi bir zorlamaya gerek olmaksızın en ra-

                                                      
37 Sünen-i Nesâî, Bey’atu’n-Nisâ, 7/148; İbnu Mâce, Sünen, Cihad, 2/959; Malik, el-Muvatta, 

Bey’a, 2, 982. 
38 Buhârî, Libas, şesin, parmakların ve el ayalarının kalın yerleridir. Bunlar erkekler için iyi vasıf 

kabul edilir, çünkü erkeklerin kuvvetli tutmaları için önemlidir. Kadınlar içinse iyi vasıf kabul 
edilmez.  Bk. İbnu’l-Esir, en-Nihâye, 2/444; Fethu’l-Bârî, 10/371; Tirmizî, Fezâil, sıfatu’n-Nebi. 

39 İsrâ, 17/8. 
40 Geniş bilgi için bk. el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa, Burada vardır ki: Eşyada asıl olan, herhangi 

bir delil ile necis olduğu sabit olmadıkça temiz olmasıdır. 
41 Geniş bilgi için bk. İbnu Kudâme; gönlünün ve kalbinin meşgul edici şeylerden boşalması için 

namazdan önce kaçınılması gereken durumları zikretti. Bunlardan ikisi, akşam yemeğini ve 
sabah kahvaltısından dolayı acele etmek iyi değildir. Tuvaleti sıkışanın def-i hacetini yapma-
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hat şekilde namazı ikame etmesinde serbest olduğuna delil vardır, tâ ki zor-

lama, namazın edebini ve huşu‘unu işgal edecek bir durum hâsıl olmasın. 
Tıpkı aç olanın namazdan önce yemeğini yemesinin emredilmesi gibi42. Ba-

zıları buna muhaliftir. Zira bazısı zorla namaza kalkmak gerektiğini iddia 
etmiştir, tıpkı bazı haberde işitildiği üzere onlar gece kalktıklarında çorap 
giydikleri43 ve ayaklarını bağladıkları gibi. 

25- Rasûlüllahın, namazı öğrenmeleri için onların evinde namaz kılma-
sında, ilmin değerini düşürmek ve hakaret olmazsa, âlimin ilmini ehil olana 

taşımasına delil vardır.“İlim ayağa gelmez ilmin ayağına gidilir” rivayeti vardır. 
Bu, ilim için bir mezellet söz konusu olduğu ve öğrenci öğretmen üzerine 
hâkim olmaya çalıştığı durumlardadır.44 

26- Ebû Talha’nın ailesine has bir durum olduğuna delâlet etmektedir. 
Nitekim Rasûlüllah onların evinde namaz kılmıştır. 

27- Onların, evlerinin kıblesini Rasûlüllahın, evlerinde namaz kılmasın-
dan öğrendiklerine delil vardır. Yoksa evin kıblesini öğrenmeleri başka delil-

lere ve alâmetlere dayanmamaktadır. 

 sözünde Rasûlüllah’ın çokça ”وكان رسول ه صلهى ه عليه و سلم اذا جاء مازحه“ -28

şaka yaptığına delil vardır. Durum böyle olunca bunda da iki durum söz 

konusudur: 

29- Birisi; çocukla şakalaşmak mubahtır. 
30- Buradaki O’nun çocukla şakalaşması, ruhsat olan bir sünnet değil, 

mubah olan bir sünnettir. Şayet ruhsat bir sünnet olsaydı çokça şaka yap-

mazdı. Tıpkı namaz kılan kişinin çakıl taşını mesh etme hususunda “Şayet 

                                                                                                                                         
dan namaz kılması mekruhtur, ta ki, tuvalet sıkışıklığı, namazının huşu ve huzuundan kalbi-
ni meşgul etmesin. el-Muğnî, 1629 vd. 

42 Müslim, Mesâcid,  64. 
43 Mish, kıldan yapılmış ayağa giyilen şeydir. Bk. el-Mu’cemu’l-Vasîıt, 2/309. 
44 Bk. İbnu Abdilberr, Câmiu Beyânil’-l-Ilm ve Fadlihi, 1/115; Âlimin kendisini insanlara arz 

etmesi babı. 
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yapmak gerekirse bir defa yapar”45 sözünde olduğu gibi. Çünkü bu sünnet de-
ğil, ruhsattır. 

31- Burada (Rasûlüllahın onunla şakalaşmasında), tekebbürü ve üstün-

lük taslamayı terk etmeye delil vardır. 
32- Güzel ahlâka delil vardır. 
33- Bunda mü’minin evinden çıktığında durumunun değişikliğine delil 

vardır. Evde olduğunda daha fazla mizahlı olmak, evinden çıktığında daha 
çok sekînet ve vakar içerisinde bulunak (riya durumu hariç) gibi. Bazı haber-
lerde şöyle denildiği nakledilir: Zeyd b. Sabit, ailesi ile baş başa kaldığında 
insanların en latifelisi idi. İnsanlarla olduğunda da en ağır başlısı idi.46 

34- Durum açıkladığımız gibi olunca bunda da münafık hakkında riva-
yet olunan delil vardır ki, münafığın içi dışına muhalif olur, umumî değildir. 
Bu riya ve nifak mânâsındadır. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “İman eden-
lerle karşılaştıklarında inandık derler, şeytanları ile baş başa olduklarında da 
biz sizinle birlikteyiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz, derler.47 48 

ا) -35  onu üzüntülü gördü) sözünde, yüz ifadelerinden durumu/ فرآ حزي

anlamanın (firasetin) isbatına delil vardır. Burada neden nasılın uzatılmasına 

                                                      
45 “Namaz kılanın çakıl taşlarını yerden uzaklaştırması, ” meselesi, bunun dayanağı, Muaykîb 

hadîsidir: Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Kişi, secde ettiği yeri tesviye 
eder, şayet böyle yapmak icap ederse, bir kere yapar. Bk. Buhârî, el-Amel fi’s-Salât, h. No: 1207; 
Müslim, Mesâcid, 546/47, 48, 49; Ebu Davud, Salât, 946; Tirmiz, Salât, 380; Nesâi, Seyv, 7/3; 
İbnu Mâce, Salât, 1026; Ahmed b. Hanbel, 3/426, 5/525, 526; Bütün bu musannifler hadisi, 
Yahya b. Ebî Kesir’den o da Ebu Seleme b. Abdurhman’dan o da Muaykıb (ra.) dan merfu 
olarak nakletmişlerdir. 

46 Zeyd b. Sabit b. ed-Dahhâk b. Zeyd b. Levzân b. Amr b. Abd b. Avf b. Ğanm b. Mâlik, b. en-
Neccâr el-Ensârî el-Hazrecî’dir. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye geldiklerinde Zeyd, 
11 yaşında idi. Rasûlüllahın vahiy kâtipliğini yaptı. Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e 
Süryanice mektuplar gelirdi. Zeyd’e Süryaniceyi öğrenmesini emretti. Sahâbe içinde ferâizi 
en iyi bilen idi. (Mevaris). Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Ferâizi en iyi bileniniz Zeyd’dir) 
buyurmuştur. Sahâbîlerin en âlimi idi ve ilimde en râsih olanı idi. Ebû Bekir ve Osman za-
manlarında Kur’ân’ı yazmıştır. 45 senesinde vefat etmiştir. O vefat ettiğinde Ebû Hureyre, Bu 
gün bu ümmetin âlimi vefat etti. Ola ki, Allah ona halef olarak İbnu Abbas’ı nasip eder, de-
miştir. Bk. Üsdü’l-Ğâbe, 2/278; el-İsâbe, 2/22; SiyeruA‘lâmi’n-Nübelâ, 2/426. 

47 Münafıklar hakkında ve onların alametleri ile ilgili hadîsler için bk. Suyutî, ed-Durrü’l-Mensur, 
1/29; Şevkânî, Fethu’l-Kadir, 1/41; İbnu Teymiyye, es-Sârim. 

48 Bakara, 2/14. 
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gerek yok, bazı ehl-i ilim, bununla, firasete; ince anlayışa delil getirmişlerdir. 
Bunu uzunca zikretmeyi hoş görmüyorum. Zira gaye, bunlardan başkadır.49 

36- Bunda gözünden anlamaya delil vardır. Yüzdeki zâhirî hüzünden, 

kalpte görünmeyen gizli hüzne delil çıkarmaya ve üzüntülü kişinin hâlini 
sormaya delil vardır. 

-Ebû Umeyr’in durumu nedir?” sözünde, kardeşini gör/ما َل اي عمْ“ -37

düğünde onun hâlini sormanın sünnet olduğuna delil vardır. 
38- Bazı ilim ehlinin dediği gibi bunda iki suâlin arasını lafız bakımından 

ayırmada sünnetle güzel edep olduğuna delil vardır. Mesela, kardeşinin 

hâlinden sorduğunda “ما لك؟ /Neyin var?” dersin, tıpkı Nebi (sallallahu 

aleyhi ve sellem)’in Ebû Katâde’ye “Mâ leke yâ Ebâ Katâde?50” hadîsinde 

olduğu gibi. Ama başkasının durumundan sorarken şöyle dersin: “ ما َل أي

؟فان / Falanın neyi var?” Tıpkı Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Mâ bâlü 

Ebî Umeyr?” dediği gibi. 
39- Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in suâlinde, Ebû Umeyr’in hâlinden 

soran kişinin, haber-i vahidin isbatına delil geçerli olduğuna delil vardır. 
40- Bunda çocuğu olmayan birisini çocuk babası olarak künyelemenin 

câiz olduğuna delil vardır. Bununla birlikte Ömer b. el-Hattab (r.a.) bunu 

                                                      
49 İmam İbnu Kayyım el-Cevziyye (rh) şöyle der: Allah Sübhanehu, Kitabında birçok yerde 

firaseti ve ehlini methetmiş ve şöyle buyurmuştur: “ َن ٍت لِِْلُمتَ َوِِِّ ََ  İşte bunda ibret alanlar/ِإن ِِ َذِلَك آ
için işaretler vardır.” (Hıcr, 15/75), Yani onlar, simalardan tanıyan firaset sahipleridir. Teves-
süm, alâmet demektir. Seni, şöyle şöyle tahmin ettim ve işaretlerden anladım, denilir. “ َوَلْو َنَشاء
َرَيْ َاَكُهْم فَ َلَعَرفْ تَ ُهم ِبِسيَماُهمْ  ََ/Biz dileseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın.” 

(Muhammed, 47/30), “ َْاِهُل َأْغَِياء ِمَن الت َعفِف تَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماُهم ْْ  Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı/ََْسبُ ُهُم ا
onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın.”. Bakara, (2/273). Bk. İbnu Kayyım, et-
Turuku’l-Hikemiye fi’siyaseti’ş-Şeriyye. 

50 Ebû Katâde el-Ensârî, ismi el-Hâris b. er-Rabî‘ b. Büldüme b. Hannas b. Ubeyd b. Ğanm b. 
Ka‘b b. Seleme b. Sa‘d el-Ensârî el-Hazrecî’dir. Rasûlüllah’ın süvarilerindendir. Bedir’e katıl-
dığı konusunda ihtilaf vardır. Uhud ve ondan sonraki bütün (sallallahu aleyhi ve sel-
lem)savaşlara katılmıştır. Hicrî 54 senesinde Medine’de vefat etmiştir. Hz. Ali’nin hilafeti 
zamanında Kûfe’de vefat ettiği de söylenmektedir. Bk. İbnu’l-Esir, Üsdü’l-Ğâbe, 6/250; el-İsâbe, 
4/155; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 2449. 
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Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’den gelen bir habere51 istinaden hoş gör-
memiştir. 

41- (Kendisiyle oynadığı kuşu öldü/مات نغْ الذي كان يلعب به) sözünde Nebi 

(sallallahu aleyhi ve sellem)’i işittikten sonra hoşnutsuzluğu terk etmesi 
bunda çocukların kuş ile oymasına ruhsat vardır. 

42- Bunda ana-babanın, çocuğu kuşla başbaşa bırakmasına ve günahlara 
götürmedikçe çocuk kuşla oynamak istediğinde ona müsaade etmelerine 

ruhsat olduğuna delil vardır. Salihlerden bazıları ana-babaların, çocuğu kuş-
la baş başa bırakmalarını kerih görürler. 

43- Bunda yasaklanmış oyunlar olmadıkça çocukların oyuncakları konu-
sunda mâl harcamak, bâtıl mâl yemek kabilinden olmadığına delil vardır. 

44- Bunda kuşu kafeste tutmanın cevazına delil vardır. 
45- Uçmasına engel olmak için kuşun kanadını kırmak ki bu da kendisiy-

le oynadığı kuşu kafeste veya benzeri bir şeye koymakla, ayağını bağlamak 
veya kanadını kesmek gibi durumla olur. Hangi delil olursa olsun diğerleri 
buna kıyas edilsin, bu mânâdadır. Bazı sahâbîler, kuşun kanadını kısaltmayı 
ve kafeste hapsetmeyi kerih görürlerdi.52 

46- Bunda, bir kişi haram bölge dışında avlansa sonra haram bölgeye 
girse onu bırakması gerekmediğine delil vardır.53 Çünkü Rasûlüllah (sallal-

                                                      
51 Fethu’l-Bârî, 10/508; İbnu Mâce ve Ahmed b. Hanbel de tahriç etmişlerdir. Hâkim, hadîsin 

sahih olduğunu belirtmiştir. Suheyb’den nakledildiğine göre Ömer (r.a.) ona,” Sana ne oluyor 
da çocuğun olmadığı hâlde Ebû Yahya olarak künyeleniyorsun ki!?” demiştir. Suheyb de 
“Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem) beni künyelendirdi” diye cevap vermiştir. 

52 Fethu’l-Bârî,10/602; İbnu’l-Kâss, küçük çocuğun kuş ile oynamasının cevâzına delil getirme 
hususunda konuyu tartışmıştır. Ebû Abdillah Melik, hayvanlara işkence etmenin yasaklaması 
ile bunun da mensuh olmasının câiz olduğunu söylemiştir. Kurtubî de doğru olanın, mensuh 
olmadığıdır, bilakis, sabînin oynaması için kuşu tutmaya ruhsat verilmiştir. Amma işkence 
için özellikle ölmeye sebep olacak bir imkânı vermek ise asla mubah olmaz, demiştir. 

53 Fethu’l-Bârî,10/601; Buhadîsin bazı faydalarından baki kalan ise; Bazı Mâlikîler, -Hattabî 
Şafiîlerden nakletmiştir- Bununla, Medine’de avlanma haram değildir, demişlerdir. İbnu’l-
Kâss’ın Helal bölgede avlanıp sonra haram bölgeye girse bundan dolayı avı elinde tutması 
mubah kılınmıştır, sözünü tenkit etmişlerdir. Buna Mâlik, Müdevvene’de şöyle cevap vermiş-
tir: “İbnu Münzir’in Ahmed b. Hanbel’den ve Kûfelilerden naklettiğine göre; Medine’nin 
haramlılığı, avlanmanın haram olduğunu gerektirmez.” İbnu’t-Tîn de şöyle demiştir: “Bu, 
Medine’nin haram bölgenin avlarının haram kılınmasından önce idi.” Bunun tam aksine ise 
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lahu aleyhi ve sellem) Medine’nin haram bölgesi içerisinde avlanmayı ha-
ram kılmıştır. Ebû Umeyr’e kuşunu burada tutmasına cevaz vermiştir. İbnu 

Zübeyr de bu şekilde tutmaya fetva vermiştir. Bunun delili de kim av avlar 
da elinde olduğu hâlde ihrama girerse onu bırakması gerekir, ancak haram 
bölge dışında (hıllde) avlanırda sonra haram bölgeye girerse aynı şekildedir. 

İmam Şafii anlattığımız üzere iki meselenin arasını tefrik etmiş ve şöyle de-
miştir: Kim avlanır sonra ihrama girerse av da elinde ise onu salıverir. Kim 
de avlanır da sonra haram bölgeye girerse ona salıvermesi gerekmez. 

47- “ ُ؟َما فَ َعَل ال غَ  ْْ ” sözünde isimleri küçültmeye yani tasğîr sığası ile söy-

lemin cevazına delil vardır. Tıpkı nüğîra kelimesinin tasğîr sığası ile söylen-

diği gibi. Aynı şekilde Ebû Talha’nın oğlu “Ebû Umeyr” olarak künyelendi-
ği gibi 

48- Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebû Umeyr’le şaklaştığında 
Ebû Umeyr ağlamaya başlar. Bunda Rasûlüllahın başka bir hadîsindeki “Ye-

tim ağladığı zaman arş titrer/54”اذا بكى اليتيم اهتِز العرشsözüne delil vardır ki, bu 

bütün ağlamalar için umum ifade eden bir söz değildir. Çocuğun ağlaması, 
iki kısımdır:  

Biri, şakalaşma ve latifeleşme esnasındaki nazlanma ağlamasıdır. 
İkincisi: Zulüm yapılması ya da ihtiyaç duyduğu bir şeye engel olunma-

sı zamanındaki üzüntüden veya korkudan ağlamadır. Şayet bir yetime şaka 

                                                                                                                                         
bazı Hanefîler de: “Ebû Umeyr kıssası, Medine’nin avının haram olduğuna delalet eden ha-
berin neshine delalet eder.” demişlerdir. Her iki görüş de tenkit edilmiştir. 

54 Ömer (ra)’dan merfû olarak nakledilmiştir. Bunu Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa’sında nakletmiştir. 
(2/84), ve onu Ebû Nuaym’aisnad etmiştir. Şevkânî de Fevâid’inde bunu desteklemiştir. s. 73; 
Muallimî de Hamiş’inde Bu hadîsin senedinde el-Hasen b. Ebî Cafer vardır ve “münkeru’l-
hadîstir” derken Ali b. Zeyd b. Cüd‘ân vardır o da zayıftır, demiştir. İbnu Arrâk da Tenzîihu’ş-
şerîa’sında (2/136) senedi hakkında bilgi bulamadığım kimseler vardır, demiştir. Yine bu 
konuda merfu olarak Enes (ra.)’dan nakledilmiştir ki; “Yetim ağladığı zaman onun gözyaşı Rah-
manın eline akar.” (el-Hatib, Tarh-i Bağdad, 13/42), el-Hatib demiştir ki, cidden münkerdir. 
Ben bu isnad ile yazmadım. Musa b. İsa dışındaki ravileri sikadır. Musa b. İsa mechuldür. 
Bize göre onun hadisi makbul değildir. İbnu Cevzi el-Mevzuat’ında bunun tariklerini vermiş-
tir. 
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veya latife yaptın, o ağladı ise bu Rahman’ın arşını titreten durumlardan 
değildir. İnşaallah. 

49- Bazı insanlar, hakîm (hikmet sahibi) olan, âkıl olmayana hitapta bu-
lunmaz iddiasındadırlar. Bazı arkadaşlarımız da böyle değildir derler. Bila-
kis, hâkimin hitabında hitabını, gereğinin dışına koymaması hâkimin (hik-
met sahibi olanın) özelliğidir.55 İşte bu hadîste buna delil vardır. Görmüyor 
musun? Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), hitapla küçük çocuğa “Ey 

Ebû Umeyr! Ne yaptı Nuğayr?/ُ؟ ْْ ٍْْ َما فَ َعَل ال َغ ََ ُعَم ََ َأ ” diyerek şakalaşma anında 

ona tevcih-i hitapta bulunmuştur. İlim ve isbat konusunda ona soru sormak 
tarzında tevcih-i hitapta bulunmamıştır. Bilakis başka gaye ile ona hitap et-
miştir ve başkasına hitap eder gibi “Ebû Umeyr’in durumu nedir?” deme-
miştir. 

50- Bunda, akıllı bir kişinin, insanlarla aklî seviyelerine göre onlarla gü-
zel geçinmesine ve akıllarının üstünde onlara yük yüklememesine delil var-
dır. 

51- Rasûlüllahın Enes’lerde uyumasında, geceleri eşlerinin yanlarında 
kalmasına ve gündüzünde ise başka bir yerde kaylûle yapmasına delil. 

52- Kaylûle yapma sünnetine delil vardır.56 

53- Bunda bazılarının “Hâkimlerin ve idarecilerin raiyyetinden birisinin 
evinde uyumasının uygunsuzluk (denaet) olduğu -ve buna benzer durumla-

                                                      
55 Fethu’l-Bârî, 10/601; Mümeyyiz olmayana muhatap olma ile ilgili İbnu’l-Kâss şöyle cevap 

vermiştir: Araştırma ortaya koymuştur ki: Mümeyyiz olmayan hitabı anlayabilecek durumda 
olduğunda tevcih-i hitapta bulunmanın cevâzı vardır. Ve burada bir hikmet de vardır, velev 
ona ünsiyet etmek olsa bile. Yine küçüklükte onu alıştırma maksadıyla ona şer’î bir hükmü 
öğretme vardır. Tıpkı Hasan b. Ali kıssasında olduğu gibi ki, nitekim o hurmayı ağzına koy-
duğunda Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), “keh, keh, sen bilmiyor musun, biz sadakayı yeme-
yiz.” buyurmuştur. Yine mutlak olarak bununla kasıt,  hazır olana hitap etmenin veya aklı 
erene soru sormanın caiz olduğu vardır. Henüz anlayamayan küçüklere hastalandığımda 
“nasılsın/كيف انت؟” ne kadar da çok denir. Bundan murad, onun kâfilinin ve hâmilinin suali-

dir. 
56 Elbânî, bunun, Sahiha’sında “hasen” olduğunu söylemiştir (1647), Enes, merfû olarak naklet-

miştir: “Kaylûle yapın, zira şeytan kaylûle yapmaz/قيلوا فإِن الشيطان َ تقيل” 
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rın- o hâkimin mürüvvetini iskat edeceği iddialarının tam tersine delil var-

dır. 
54- Hadis, her ne kadar takti‘ edilmiş olsa da, Rasûlüllah’ın, Ümmü Sü-

leym’in döşeğinde uyumasında, bir erkeğin, mahremi bulunmayan bir kadı-
nın oturduğu yerde oturması veya elbisesini giymesinin mekruh olduğu 
görüşünde olanların tersine delil vardır.  

55- Yine bunda bir erkeğin, kocası evinde olmayan bir kadının -velev 

mahremi olmasa bile- huzuruna girmesine cevaz olduğuna delil vardır. 
56- Rasûlüllaha minder serilmesi ve kadının döşeğinin üzerinde uyma-

sında misafire ikram etmeye delil vardır. 
57- Hafif şekilde nimetlenmenin sünnete muhalif olmadığına delil var-

dır. “Sûr’un sahibi– İsrafil as.-  sûr’u ağzına almış üflemesi için, ne zaman 

emredilecek diye beklerken ben nasıl rahat ve sevinç içinde olurum/ كيف أنعم

-sözü, umum ifade etmez. Bu ancak az nimetlen 57”وصاحب الصور قد التقم الصور

menin dışındadır. 
58- Bunda yine ziyaret edilenin, ziyaret edeni kapıya kadar yolcu etme-

sinin farz/zorunlu olmadığına delil vardır. Tıpkı Rasûlüllahın misafiri kapı-
ya kadar yolcu etmeyi emrettiği58 gibi. Çünkü bu hadîste Enes ailesinin, 

Rasûlüllahı kapıya kadar yoldu ettiği zikredilmemiştir. 

                                                      
57 Ebû Hureyre’den merfu olarak nakledilen “كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن” bu hadîs sahihtir. 

Bk. Nesâî, Tefsir, 102. 
58 Ebû Hureyre’den merfu olarak nakledilmiştir ki; “Kişinin misafiri ile kapıya kadar çıkması 

sünnettendir/رج الرجل مع ضيفه إى َب الدار ة أن   ;İbnu Mâce, 3358; İbnu A‘râbî, Mu‘cem, 258 ,”إِن من الس

Kuzâî, Şihab, 1149; 1150; Ali b. Urve ed-Dımeşkî, İbnu Cureyc’den, o da Atâ b. Ebî Rebâh’tan 
o da Ebû Hureyre’den merfu olarak nakletmiştir. Bu hadîs, Ali b. Urve sebebiyle ma‘lüldür. 
İbnu Maîn, leyse bi şey’in/değersizdir demiştir. Ebû Hâtim, “metruku’l-hadîs” demiştir. Salih 
Cezre ve başkaları onun yalancı olduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde bu hadîs, İbnu Ab-
bas’ın sözü olarak nakledilmiştir. İbnu Hıbban, Mecruhîn, 1/340; İbnu Adiyy, el-Kâmil, 1173; 
Beyhakî, Şuabu’l-İman, 9649; İsnadında zayıflık olduğunu söylemiştir. Ebû Hureyre’den zayıf 
olarak başka rivayetleri vardır. İbnu’l-Cevzî, el-Ilelu’l-Mütenahiye, 2/36. İsnadında Selm b. 
Salim el-Belhî vardır. İbnu Maîn, hadîsi değersizdir, demiştir. Ebû Zür‘a, “hadîsi yazılmaz” 
demiştir. İbnu Mübarek de onun yalancı olduğunu söylemiştir. 
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59- İlim erbabı, Hind b. Ebî Hâle’nin59 hadisinde, Rasûlüllahın vasıfları 
hususunda zikredilen şeylerin açıklamasında ihtilafa düşmüşlerdir. Onlar-

sahabe-Rasûlüllahın huzuruna girip sohbetine katıldıktan sonra ayrıldıkla-
rında ancak zevkle60 ayrılırlardı. Bazıları, bununla yemek yeme zevkini, ba-

zıları da ilim zevkini murat etmiştir, derler. Bu hadîsin açıklamasında ilim 
zevki olduğu şeklinde yorumlayanların görüşlerine delil vardır. Çünkü 
Rasûlüllah onlara ilim zevkini tattırırdı. Burada, yemek zevki zikredilme-

miştir. 
60- Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, arkadaşları arasında61on-

lara eşit davranması onun özelliklerindendi, hatta her biri O’dan haz alırlar-
dı. Aynı şekilde Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), Ümmü Süleym’in 
yanına girdiğinde aynısını yaptı, Enes’le musafaha yaptı, küçük Ebû 
Umeyr’le şakalaştı, Ümmü Süleym’in döşeğinde uyudu, Böylece hepsi 
O’nun bereketinden nasiplendi.62 

61- İlim öğrenmek her Müslümana farz olunca, ilim öğrenmenin usûlle-
rinden en azı nâfile olmasıdır.  

Bazı insanlar haber-i vahidi iyi görmediler, sonra ayrılığa ve ihtilafa düş-
tüler. 

                                                      
59 Hind b. Ebî Hâle et-Temîmî, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in üvey oğludur. Annesi Hz. 

Hatice’dir. Hz. Hasan kendisinden Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sıfatını nakletmiştir. 
Hind, fasih ve beliğ konuşurdu. Cemel vakasında Hz. Ali’nin taraftarı iken şehit edildi. Haya-
tı için bk. Üsdül-Ğâbe, 5/417; el-İsâbe, 6/293; Tehzîbu’t-Tehzîb, 11/72. 

60 Bk. Muhtasar-ı eş-Şemâili’l-Muhammediyye, thk. Elbânî, s.22; İbnu’l-Esîr, en-Nihaye, 2/172; Zevk 
maddesi; Zevvâk’ın misal verilmesi, onların Rasûlüllahın huzurundan sadece nâil oldukları 
hayır ve öğrendikleri ilim ile ayrılırlar. Bu onların ruhları için, bedenlerine gerekli olan yeme 
içmenin yerini doldurur onun yerine geçer. 

61 “Müvâsât”tan maksat, mâlda karşılıksız ortaklıktır. Bk. Fethu’l-Bârî, 5/28. 
62 Bk. Müslim, Sahih, 4/1815; Enes b. Mâlik’ten nakledildiğine göre Rasûlüllah (sallallahu aleyhi 

ve sellem), Ümmü Süleym’in evine girer, Ümmü Süleym döşeğinde olmadığında onun yatağı 
üzerinde uyurdu. Yine bir gün geldi ve onun döşeği üzerinde uyudu.  Ona gidilip denildi ki, 
Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), senin evinde ve yatağında uyudu. Enes der ki, Ümmü Sü-
leym, geldi ve Rasûlüllahı (sallallahu aleyhi ve sellem) terlemiş ve döşeğin üstünde bir parça 
deri üzerinde terinden birikmiş buldu. Çeyiz sandığını açıp o teri havlu gibi bir şeyle çekip 
koku şişesine koymaya başladı. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)uyanıp irkildi ve “Ey Ümmü 
Süleym! Ne yapıyorsun?” dedi. O da” Ey Allah’ın Rasûlü! Çocuklarımız için bereket umuyo-
rum” dedi. Rasûlüllah da “İsâbet ettin (iyi yaptın)” buyurdu. 
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Bazıları, iki şâhide kıyasla iki kişinin haberinin câiz olduğu görüşüne 
vardılar. 

Bazıları da üç kişinin haberini benimsediler ve bunu Allah’ın şu âyetin-
den çıkardırlar: “Onların her kesiminden bir grup dinde (dinî ilimlerde) geniş bilgi 

elde etmek için geride kalmalıdır… / ِين ُهْم طَآئَِفٌة لهِيَ تَ َفقُهوْا ِِ الدِه  63”فَ َلْواَ نَ َفَر ِمن ُكلِه ِفْرَقٍة مِه ْ

Bazıları da şahitliğin en büyüğü olan dört kişinin şahitliğine kıyasen 
dört kişinin naklettiği haberi câiz gördüler. Bazıları da yaygın ve müstefiz 

olan haberi kabul ettiler. Böyle olunca da haber-i vahidin tarifinden, üç ve 

dört kişinin haberine çıkaran haberlerin tariklerinin öğrenilmesi olur. Bu da 

şuyû bulan haber-i müstefıza dâhil olur. 

62- Bunda, bir haberin birçok turuku olduğunda ve cerh eden, birisini 
ta‘n ettiğinde, râvi bir başkasıyla ihticac eder ve başka bir yol bulununcaya 
kadar inkıta lazım gelmez. 

63- Bunda ehl-i hadîsin, nakledenleri ve râvileri tanımaları, ilmin çoklu-

ğunu ve miktarlarını bilmekten müstağni olmayacaklarına delil vardır. Yine 

haberlerin tariklerini ve râvilerini ezberleme ve onların her birinden kaç 
râvinin rivayetinin bulunduğunu, miktarını ve rivayetin çokluğundaki mer-

tebelerini bilme vardır. 
64- Bunda, onlar, haberin tariklerini tanıma konusunda sonuna kadar 

araştırdıkları zaman yanlış yapanın, yanlış yaptığını bilecekler ve müdellisin 
yalanını ve müdellisin tedlisini temyiz edeceklerdir. 

65-  Kişi, hadîsin bütün tariklerini araştırmadığı zaman ve tek tariki ile 
yetindiğinde rivayette de tedlis olduğunda kendisine en az lazım olan: “Bel-
ki rivayet edilmiştir ama ben ulaşamadım” demesidir, eksikliği, kusuru ve 

inkıtaı kendisine alır. Böylece münakaşayı çözmüş olur. Böylece bu faidele-

rin hepsi; fıkıh ilimleri, sünnet, faide ve hikmetleri bakımından altmış vecih-
tir. 

                                                      
63 Tevbe, 9/122. 
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66- Bunları zikrettikten sonra, 60faide üzerine ziyadeleri zikrediyoruz: 

Bu hadîsin benzerlerinde imtihanın ve bizim ile benzerleri arasındaki du-
rumları temyiz etme vardır. Zira onlar, fıkhın tahricinden bir şeye varamadı-
lar.  

Bizden biri ise ondan –Allah’ın inayetiyle- her bir vechi istihraç ediyor. 

Bunda iki vecih vardır:  
Biri; Hüküm istihracında müstahricin ictihadı. 
İkincisi de başkaları üzerine fıkıhtaki ve tahriçteki faziletini açıklamadır. 
Hükmün çıktığı menba, tek bir menba‘dır. Fakat sanatının tedbirinde; 

bir su ile sulanması ve yemede bazısı bazısını tafsil etmesi Latif olanın kud-
retinin acâibindendir. 

Bir olan Allah’a hamd olsun, Allah da Efendimiz Muhammed’e ve 
O’nun âline ve ashabına salât ve selam eylesin ki böylece Cüz’ü, 446 sene-

sinde, Cemaziyelahirin 19. Çarşamba gecesinde Dımeşk’te bitirmiş oluyoruz. 

Ahmed b. Ali b. İsa eş-Şafii 
Allah onu bağışlasın. 
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Ek-1: Fethu’l-Bârî Kitabında Geçen ve İbnu’l-Kâss’ın Şerhinde 
Zikredilen Faidlere Ziyade Olanların Zikri 

Sâbir Ahmed el-Batâvî 

Aynı şekilde İbnu Battal da bu hadîsin faidelerinden bazılarını zikret-
miştir: 

1-Temiz olduğunda yakin bilgiye sahip olunmayan şeye su serpmenin 
müstahablığı vardır. 

2-Bunda yine mânâsı kastedilmeksizin meşhurların isimleri bulunmak-
tadır. 

3-Müsemmaya itlâkı, yalanı gerektirmez. Çünkü sabi/küçük çocuk, ba-
ba değildir,“Ebû Umeyr” diye çağrılmıştır.  

4-Yine Tekellüf olmadıkça kelamda secinin64cevâzı vardır. Şiir söylemek, 
Nebi’ye engellendiği65 gibi bunda bir engel yoktur. 

5-Ziyaretçiye, tanındığı zaman sevdiği yiyeceği ve içeceği ikram etme 
vardır. 

6-Burada mânâ ile rivayetin cevâzı vardır. Çünkü kıssa bir olmasına 
rağmen birçok farklı rivayeti gelmiştir. 

7-Hadîsi kısaltmaya cevâz vardır. Yine aynı hadîsi uzun veya özet ola-
rak da nakletmenin cevâzı vardır. 

                                                      
64 Seci‘, cümlede son iki harfin aynı olmasıdır ve efdal olanı, hece sayısının eşit olmasıdır. Bk. 

Cevahiru’l-Belâğa, Seyyid, Ahmed el-Haşimî, s. 26 vd. 
65 Geniş bilgi için bk. İbnu Kesir, Tefir, 3/578,“  َُبِغي َله ْعَر َوَما َي ُ الشِِ  .Biz O’na şiir öğretmedik/َوَما َعلْمَا

Zaten O’na yaraşmazdı da.” âyeti ( Yâsîn, 36/ 69) 
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Bütün bunların hepsinin Enes’ten olması muhtemeldir. Ve yine Enes’ten 
sonraki râvilerden kaynaklanmış olması da muhtemeldir. Öyle görülmekte-
dir ki, Enes’ten sonraki râvilerden kaynaklanması daha çoktur. Bundan da 
mahreçlerin/kaynakların ve farklılıkların birliği zahir olmaktadır. 

8-Yine bunda, latife yapmak için çocuğun başına dokunma vardır. 
9-Soru soranın, bildiği şeyi sormasına delil vardır. 
10-Burada hizmetçinin akrabalarına ikramda bulunma ve onlara mu-

habbet izhar etme vardır. Çünkü Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, 
Ümmü Süleym’e yaptıkları bütün bu şeylerin ekseriya Enes’in, Kendisine 

hizmeti sebebiyledir. 

 

Ebû Umeyr Kıssası ile İlgili İbnu’l-Kâss’ın ve Başkalarının Zik-
retmediği Faidelerden Bazıları 

Ahmed b. Hanbel’de Umâre b. Zâdân, Sabit’ten, onun da Enes’ten nak-

lettiği rivâyetin sonunda “Sabî hastalandı ve öldü” ifadesi vardır. Orada Ebû 
Umeyr’in ölümü ve Ümmü Süleym’in, Ebû Talha’dan olayı gizlemesi ve 
gece Ebû Talha’nın, eşi ile birlikte olması kıssasında hadîsi zikretmiştir. Sa-
bah olunca Ümmü Süleym durumu Ebû Talha’ya haber verdi. O da Rasûlül-
laha haber verdi. Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) ikisini çağırdı. 
Ümmü Süleym o gece hâmile kalmıştı. Sonra bir erkek çocuk dünyaya getir-

di. Enes ile Rasûlüllaha gönderdi. Rasûlüllah ona tahnik yaptı ve adını da 
Abdullah koydu. Cenâiz bahsinde66 bununla ilgili yeterli açıklama geçmiştir. 
Bununla ilgili bazı işaretler gelecektir:67 

Dimyatî, Ensâbu’l-Hazrec’te kesin bir ifade ile belirtmiştir ki, Ebû Umeyr, 
küçükken vefat etmiştir. 

                                                      
66 Fethu’l-Bârî, Cenâiz, 3/201. Musannif, hadîsin şerhinde zikredilen erkek çocuğun Rasûlüllahın 

kendisiyle şakalaştığı Ebû Umeyr’in, bu olduğunu zikretmiştir. Bk. Fethu’l-Bârî, 9/501. Müs-
lim, Sahih, Fezâilu’s-Sahâbe, 4/1909;  BuradaEbû Talha’nın oğlunun ölümü kıssası vardır. 
İmam Nevevî, bu hadîsin şerhinde “Ölen bu çocuk, nüğayr sahibi olan Ebû Umeyr’dir” de-
miştir (bk. Şerhu Müslim, 16/11.) 

67 Fethu’l-Bârî, 10/610. 
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İbnu’l-Esîr,68sahabe hayatında şöyle der: Ümmü Süleym ve Ebû Talha 

için cereyan eden erkek çocuk meselesi, Umâre b. Zâdân’ın rivayetinde nak-
ledilmemiştir. Sahabenin hayatında Ebû Umeyr kıssasını, nüğayr kıssası 
dışında başka bir açıklama görmedim. İsmini de zikretmediler. Bazı şârihler, 

onun sadece künyesini zikretmişlerdir. Buna binaen, hadîsin faidelerinden 

olması ve baba veya anne kaynaklı bir ismin alem olarak verilmesi müm-

kündür. Fakat Enes’in Rabi b. Abdillah rivayetindeki “Ebû Umeyr diye kün-

yelenir” rivâyetinden onun künyesinden başka bir isminin de var olduğu 
anlaşılır. 

Ebû Davud, Nesâî, İbnu Mâce, Hüşeym’den o da Ebû Umeyr b. Enes b. 

Mâlik’ten, o da halasından bir hadîs naklettiler. Bu Ebû Umeyr’in, Enes’in en 
büyük çocuğu olduğunu zikrettilerve isminin de Abdullah olduğunu belirt-
tiler.  Hâkim ve Ebû Ahmed ve başkalarının kesin olarak ifade ettikleri gibi. 
Herhalde Enes, ana bir kardeşinin ismiyle isimlendirmiş ve künyesi ile kün-
yelemiştir, dediler. Ebû Talha da Ebû Umeyr’in halefi olarak kendisine veri-
len oğlunaEbû Umeyr ismini vermiş, lakin onun künyesi ile künyelememiş-
tir. Yine de doğrusunu Allah bilir. 

Sonra Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî’nin en-Nisâ isimli eserinde buldum ki, 

Ümmü Süleym’in hayatının sonunda Muhammed b. Amr–Ebû Sehl el-Basrî 

tarîkıyla ki onun hakkında tenkit bulunmaktadır- Hafs b. Ubeyd’den o da 
Enes’ten naklettiğine göre: Ümmü Süleym’in kocası Ebû Talha’nın Ümmü 

Süleym’den Hafs isminde bir oğlu vardı. Çocuk sekeratta idi. Sabah oldu. 

Ebû Talha bazı meşguliyetle birlikte oruçtu… Kıssayı, Sahihteki kıssaya ben-
zer şekilde uzunca çocuğun ölümü, Ümmü Süleym’in o gece kocası ile bir-

                                                      
68 Bk. Üsdü’l-Ğâbe, EbûUmeyr b. Ebî Talha’nın hayatı, 6/233; Ebû Talha’nın çocuğunun vefatını 

zikrettikten sonra Ebû Umeyr, ölen küçük çocuktu, demiştir. İbnu’l-Esir, Abdullah b. Ebî 
Talha’nın hayatını anlatırken (3/285) Abdullah’ın ölen kardeşi, Nebi ((sallallahu aleyhi ve sel-
lem))’in kendisiyle şaklaştığı Ebû Umeyr’dir demiştir.  Ve “ْغ -der. Üsdu’l ”َ اَ عمْ ما فعل ال
Ğâbe’de de Ümmü Süleym’in hayatı anlatılırken, (7/345), Ebû Talha Müslüman oldu ve Üm-
mü Süleym ile evlendi, Müslümanlığı da çok güzel oldu. Ümmü Süleym ondan bir çocuk 
dünyaya getirdi. O da küçük iken öldü, o Ebû Umeyr’dir. Babası onu çok severdi, ona üzül-
dü. Ümmü Süleym ondan bir çocuk daha dünyaya getirdi. O da Abdullah b. Ebî Talha’dır. 
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likte uyumasını ve kocasına söylediği sözü zikretti. O kocasına şöyle demiş-
ti: “Bir adam, sana bir emanet verse ve onu da zamanı gelince geri alsa ne 

dersin?.../ ُمِه ُسَلْيٍم ِمْن أَِِ طَْلَحَة ا ْبٌن، َفَمِرَض َمَرَضُه الِذي َماَت ِمُْه، فَ َلما َماَت َغطْتُه َعِن أََنٍس، قَاَل: َكاَن ِِ

، فَ تَ َعشى، ثُ  ًً ْوَم؟ َقاَلْت: أَْمَسى َهاِد ِِ اْلي َ  َقاَلْت َلُه ِِ بَ ْعِض أُمُه بِثَ ْوٍب، َفَدَخَل أَبُو طَْلَحَة فَ َقاَل: َكْيَف أَْمَسى اْب

َّ َأَعاَرَك َعارِيًَة فََأَخَذَها رَُجًا َأَعاَرَك َعارِيًَة  َأرَأَْيَت َلْو َأن  اللْيِل: ُث َأَخَذَها ِمَْك، ِإًذا َجزِْعَت، قَاَل: َا، قَاَلْت: فَإن ا

َا َوَقْد َكاَن َأَصابََ  َُ بَِقْوِِ ََ ِبِه َصلى ُه َعَلْيِه َوَسلَم، فََأْخ ََ ال ِب َصلى هُ ِمَْك، قَاَل: فَ َغَدا ِإ َلَة، فَ َقاَل ال ا تِْلَك اللي ْ

ِّ، َفذُكِ  ُُْْه َعْبَد ا ًما َكاَن ا ََ َلِتُكَما قَاَل: فَ َوَلَدْت ُغ ُّ َلُكَما ِِ لَي ْ َرَك ا ََ َ َأْهِل َزَمانِهِ َعَلْيِه َوَسلَم:  ْْ َر أَنُه َكاَن َخ ”. 

Sözünü ve Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’e bildirilmesi ve Nebi (sallalla-
hu aleyhi ve sellem)’in onlara dua etmesi, çocuklarının doğmasını ve tahnik 
yapılması için çocuğu Rasûlüllaha gönderilmesini zikretti. 

Bir kıssada Sahih’dekine muhalif olarak nakledilmiştir. Şöyle:  
Çocuk hasta idi, aniden vefat etti. Yine “o nefes alıp vermeye başladı” 

vardır. Kalanı aynı manadadır. Buradan bilinmektedir ki,  Ebû Umeyr’in 
ismi Hafs’tır. Bu da sahabe hakkında ve bilinmeyenler ile ilgili tasniflerde 
geçmektedir. 

Ebû Umeyr kıssası ile ilgili nadir bilgilerdendir. Hâkim69 Ulûmü’l-
Hadîs’inde, Ebû Hatim er-Râzî’den bunu tahriç etmiştir ki; Razî şöyle der: 
Allah, kardeşimiz Salih b. Ahmed’i yani Cezre diye lakablı hafız’ı muhafaza 
etsin, Zira o varlığında da yokluğunda da bizi neşelendirmeye devam et-
mektedir70. ez-Zühlî71 -Nisabur’da- vefat ettiğinde bana yazdı ki, onu mah-

                                                      
69 İmamu’l-mühaddisin, imam, hâkim Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah hâfız en-

Neysâbûrî’dir. Büyük imamdır, hâfızdır, âriftir, sikadır, ilmi geniştir. İnsanlar onun hadîste 
imam olduğuna, celaletine ve değerinin büyüklünde ittifak etmişlerdir. İlminin ve dirayetinin 
genişlinden dolayı birçok beldeden kendinse yolculuklar yapılmıştır. Âlimler, onun, Allah’ın 
bu dini muhafaza ettiği büyük imamlardan olduğunda ittifak etmişlerdir. Hâkim, çok faydalı 
eserler tasnif etmiştir. Bunlardan bazıları; Ulûmü’l-Hadîs, Tarih-i Ulemâ-i Nisabur, el-Medhal ilâ 
İlmi’s-Sahih, el-Müstedrek alâ’s-Sahihayn, Fezâilü İmam eş-Şafii. Hâkim, 405 senesinde vefat et-
miştir( rh). Hayatı hakkında geniş bilgi için bk. Vefeyâtu’l-A‘yân,4/280; es-Sübkî, Tabakâtu’ş-
Şafiiyye, 3/64; Tezkiratu’l-Huffâz, 1039; Şezerâtu’z-Zeheb, 3/173. 

70 Ulumü’l-hadîs, s. 146. Orada vardır ki, varlığında da yokluğunda da bizi güldürürdü” şeklinde 
geçmektedir. 
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miş denilen bir şeyhi oturttular ve Enes hadîsini yazdırdılar ve: “Ey Ebû 

Amîr! Mâ faale’l-baîr” şeklinde yazdırdı. 
Ben derim ki, mahmiş, bu lakabdır. İsmi, Muhammed b. Yezid b. Abdil-

lah en-Neysâbrî es-Sülemî’dir. İbnu Hıbban, es-Sikât’ında zikretmiş ve: Yezid 
b. Harun’dan ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Onda biraz da şaka-
cılık vardır, demiştir.  

Allah’a Hamd olsun. Kitap tamamlanmıştır. 

 

                                                                                                                                         
71 Ulûmü’l-Hadîs’te, “Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî ölünce/ى الذهلي  şeklinde ”ما مات ُمد بن 

geçmektedir. 
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Ek-2: Rasûlüllah’ın Ümmü Süleym ile Akrabalığı 

Prof. Dr. Adem Dölek 

Bazı hadislerde Rasûlüllah (sav)’in sıklıkla Ümmü Süleym ve Ümmü 
Haram’ın evlerine giderek onları ziyaret ettiği, zaman zaman evlerinde 
kaylûle yaptığı, onların da Rasûlüllaha ikramda bulunduğu belirtilmektedir. 
Bu hadisler, şârihler tarafından yorumlanırken mahremiyet açısından da ele 
alınarak Rasûlüllah’ın, Ümmü Süleym ve Ümmü Haram ile bu derece ya-
kından irtibatının sebepleri ve aralarında mahremiyet olup olmadığı üzerin-
de durulmuştur.  

Şunu hemen belirtelim ki Ümmü Süleym ile Ümmü Haram kardeştirler 
ve Ümmü Süleym, Enes b. Mâlik’in (r.a.) annesi, Ümmü Haram da teyzesi-
dir. Bununla birlikte Rasûlüllah’ın da neseben ya da süt bakımından teyzele-
ri oldukları söylenmektedir. Durum böyle olunca Ümmü Süleym ve Ümmü 
Haram, Rasûlüllah’ın neseben ya da süt teyzeleri ise nasıl nâmahrem oldu-
ğundan bahsedilebilir? Eğer nâmahrem iseler Rasûlüllah (sav), nâmahremle-
rin bulunduğu evlere tek başına rahatlıkla girmediği hâlde Ümmü Sü-
leym’in ve Ümmü Haram’ın evlerini rahatlıkla ve sıklıkla ziyaret etmesi ve 

onların evlerinde kaylûle yapması nasıl olur? Bu hususlarla ilgili birçok gö-
rüş ileri sürülmüştür. Bunlara kısaca bir göz atmakta fayda olduğunu düşü-
nüyoruz. 
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Öncelikle, ilgili hadîslerde Rasûlüllahın, eşlerinin evlerinden sonra en 
çok uğradığı evin, Ümmü Süleym’in evi olduğu zikredilmektedir.72 Aynı 
şekilde Ümmü Haram, Ümmü Süleym’in kız kardeşidir ve Kubâ’da ikamet 
ederdi. Rasûlüllah (sav), Kubâ’ya gittiğinde Ümmü Haram’a da uğrar ve 
onun evinde de kaylûle yapardı,73 hatta Rasûlüllah (sav), Ümmü Haram’dan 
saçını taramasını talep etmiş, Ümmü Haram da Rasûlüllahın saçını taramış-
tır. 

Rasûlüllah’ın, Ümmü Süleym’in evine sıkça uğramasının sebebi kendi-
sine sorulunca, Rasûlüllah (sav) şöyle cevap vermiştir: “Ümmü Süleym’in 
kardeşi (Harâm b. Milhân) benimle iken (Bi’r-i maûne’de) şehit edildi, onun için 

Ümmü Süleym’e çok merhametli davranıyorum/َََُها قُِتَل َأُخوَها َمِعي ّهِ أَْر   74.”ِإ

Bazı âlimler, bu hadisi delil alarak, Ümmü Süleym’in nâmahrem olma-
sına rağmen Rasûlüllah (sav)’in onu sık sık ziyaret etmesinin, Rasûlüllah’ın 
hasâisinden olduğunu çünkü Rasûlüllahın her türlü fitneye karşı masum 
olduğunu söylemişlerdir.75 

Bir diğer durum da Ümmü Süleym’in fakir olmasına ve kendisinin yar-
dımcıya ihtiyacı olmasına rağmen Rasûlüllaha hediye verecek bir şeyi olma-

dığı için ciğerparesi ve biricik çocuğu olan Enes’i O’nun hizmetine vermesi-
ne karşılık ahde vefa olarak Rasûlüllah (sav)’in de Ümmü Süleym’lere sıklık-
la gittiği belirtilir.  

İbnu Abdilberr (v.463/1071), konuyu şöyle açıklamaktadır: Zannediyo-
rum ki Ümmü Haram Rasûlüllah (sav)’i emzirmiştir ya da Ümmü Süleym 
Rasûlüllah’ı emzirmiştir. Ümmü Süleym emzirmiş olunca Ümmü Haram süt 
teyzesi olur, o zaman Ümmü Haram Rasûlüllahın mahremi olarak onun 

                                                      
72 Bk. Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Câmii’s-Sahîh, Cihad, 39; Müslim b. el-Haccac, el-Camiu’s-

Sahîh, Fedâilu’s-Sahabe, 102. 
73 İbnu Battâl, Ali b. Half, Şerhu Sahihi’l-Buharî, 9/58. 
74 Buhârî, Cihad, 39; Müslim Fedâilu’s-Sahabe, 102; Bezzâr, Ahmed b. Amr, Müsned, 13/81.  
75 Bk. İbnu Hacer, Ahmed b. Ali, İntikadu’l-İ‘tiraz fi’r-reddi ale’l-Aynî fi Şerhi Sahihi’l-Buhârî, 

2/228. 
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saçını tarayabilir ve Rasûlüllah (sav)’in onun evinde uyuyabilir. Aynı şekil-
de Ümmü Süleym’in evinde de uyuyabilir ve mahremler için câiz olan şey-
ler bunun için de câiz olur. Hiç bir Müslüman, Ümmü Haram’ın Rasûlülla-
hın mahremi olduğunda şüphe etmez. Şayet Ümmü Haram emzirmiş ise o 
zamanda Ümmü Süleym süt teyzesi olur.76 

Rasûlüllah (sav), Ümmü Haram’dan saçını taramasını istemiştir, çünkü 
Ümmü Haram, Rasûlüllah’ın teyzelerinden olmasıyla kendisine mahremdir. 
Zira Abdulmuttalib b. Haşim’in annesi Neccâr oğullarındandı.  

İbnu Abdilberr, İbnu Vehb (v.197/812)’in “Ümmü Haram, Rasûlüllah 

süt teyzelerinden biridir, bundan dolayı da Rasûlüllah (sav) onun evinde 
kaylûle yapar ve onun evinde uyurdu, Ümmü Haram da onun saçını tarar-
dı.” dediğini nakleder 77 ve Ümmü Haram şayet Rasûlüllahın mahremi ol-
masa idi onu ziyaret etmez ve onun yanında tek başına kalmazdı, der.78 

İbnu Abdilberr, devamla şöyle der: “Ümmü Haram’ın Rasûlüllaha mah-
rem olduğunu delili şudur: Rasûlüllah (sav)’in “Dikkat edin; bir erkek bir kadı-
nın ayanında kesinlikle gecelemesin, ancak evli olursa ya da kadının yanında her-

hangi bir mahremi olursa o hariç./ ََ رَُجٌل ِعَْد اْمَرَأٍة   َُ َعَلْيِه َوَسلَم َأََ ََ يَِبي َِ َصلى ا قَاَل َرُسوُل ا

ََُْرمٍ   Bir erkek namahrem olan bir kadınla kesinlikle halvette“ 79,”ِإَ َأْن َيُكوَن َاِكًحا َأْو َذا 

bulunmasın, zira üçüncüleri şeytan olur./ ْمَرَأٍة َفِإن   َِ ُْلَون رَُجٌل  َ ِبِِ َعَلْيِه السَاُم قَاَل ََ  ال

لِثُ ُهَما ََ  Herhangi bir erkek namahrem olan bir kadınla kesinlikle halvette“ 80,”الشْيطَاَن 

bulunmasın, ancak yanında mahremi olursa o hariç/ َُ عليه وسلم قَاَل أَ   َِ َصلى ا ن َرُسوَل ا

                                                      
76 İbnu Abdilber, Yusuf b. Abdillah, et-Temhid, 1/226-227; es-Sübkî, Mahmud Muhammed, el-

Menhü’l-Azbü’l-Mevruûd Şerhu Süneni’l- İmam Ebî Davud, 4/336. 
77 İbnu Abdilber, İstizkar, 14/280. 
78 İbnu Abdilber, İstizkar, 14/281; Kâdı Iyâz, İkmâlü’l-Mü‘lim bi Fevaid Müslim, 6/337; İsyûnî, 

Muhammed b. Ali, Zehîretu’l-Ukba Şerhu Sünen en-Nesâî, 26/290. 
79 Müslim, Selâm, 19; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 22/227. 
80 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/269; Bezzâr, 1/271. 
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ََُْرمٍ  ْمَرَأٍة ِإَ َأْن َتُكوَن ِمُْه َذاَت  َِ ُْلَون رَُجٌل  َ  ََ”,81 “Herhangi bir erkek, kocası yanında olma-

yan nâmmahrem bir kadınla kesinlikle halvette bulunmasın, ancak yanında bir veya 

iki kişi olursa o hariç/ ُْلَون رَُجٌل َعَلى ُمِغيَبٍة ِإَ َوَمَعُه َرُجٌل   َ َُ َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ََ  أن رسول ه َصلى ا

 ve “Nâmahrem kadınların yanına girmekten sakının” deyince yanında ”َأْو رَُجَانِ 

bulunan Ensar sahabilerden biri, “Kadının kayını ile halvette olmasına 

(hamv) ne dersin?” demesi üzerine Rasûlüllah (sav) de “Hamv, ölümdür/ أَن

َْنَصاِر أَرَأَْيَت الَْ  ْمَو قَاَل الَْْمُو َرُسوَل ه صلى ه عليه وسلم قال ِإَُكْم َوالدُخوَل َعَلى الِهَساِء فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن اِْ

 buyurmuştur. Bu hadîsler, herhangi, bir erkeğin nâmahrem olan bir 82”اْلَمْوتُ 

kadınla baş başa kalmasını yasaklama hususunda sabittir. Durum böyle 
olunca Rasûlüllah (sav)’in yasakladığı bir şeyi, kedisinin yapması muhaldir, 
imkânsızdır.83 

Yahya b. İbrahim de şöyle der: Rasûlüllah (sav) Ümmü Haram’dan ba-
şını taramasını istedi. Çünkü Ümmü Haram, Rasûlüllahın teyzeleri tarafın-

dan mahremi idi. Zira Abdulmuttalib’in Annesi Neccaroğullarındandı./  َعن

َن حى بن ِإبْ رَاِهيم َقاَل: ِإََا استجاز َرُسول ه َأن تفلي  َََا َكاَنت ِمُْه َذات حرم من قبل خااته، ِِ رَأسه أم حرَام، ِِ

جار  Bununla birlikte Hz. Hamza’nın annesi 84”أم عبد اْلمطلب بن َهاشم َكاَنت من بِ ال

ile Rasulüllah’ın annesi, amcakızlarıdır ve Neccâroğullarındandır. 

İmam Nevevî (v.616/1277)’nin açıklamalarına göre Ümmü Süleym ile 
Ümmü Haram (v.28/648) kız kardeşlerdir ve Rasûlüllah’ın nesebî ya da süt 

teyzelerindendirler. Onun için Rasûlüllah’ın mahremidirler./ َُما َكانَ َتا َخاَلَتْنِ   أََ

                                                      
81 Kaynaklarda lafız olarak “ ٍْمَرأٍَة ِإا َمَع ِذي َحَْرم َِ ُْلَون َرُجٌل  َُ  şeklinde (mesela bk. Buharî, Nikâh, 111) ”َا 

nakledilmektedir. Ancak mânâ bakımından bir faklılık yoktur. 
82 Buhârî, Nikâh, 111; Müslim, Selâm, 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 28/581, 
83 İbnu Abdilberr, Temhid, 1/226-227. 
84 İbnu’l-Cevzî, Abdurrahman, Keşfu’l-Müşkil min hadisi’s-Sahihayn, 4/468; Seharanfurî, Halil 

Ahmed, Bezlu’l-Mechud fî Halli Sünen- Ebî davud, 9/35; İsyûnî, el-Bahru’l-Muhîtu’s-Seccac fi 
Şerhi’l-İmam Müslim b. el-Haccac, 32/683 
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ُّ َعَلْيِه َوَسلَم َحْرَ  ِّ َصلى ا َْلَوُة ِبَِما وََكاَن َيْدُخُل َعَلْيِهَما ِلَرُسوِل ا ْْ َسِب فَ َتِحل َلُه ا َمْنِ ِإما ِمَن الرَضاِع َوِإما ِمَن ال

َا ِمَن الِهَساِء ِإا أَْزَواِجهِ  ِِِْْ  Bu sebeple de Rasûlüllah (sav) Ümmü 85”َخاصًة َا َيْدُخُل َعَلى َغ

Süleym ve Ümmü Haram’ı sıkça ziyaret eder ve ziyaret ettiği zamanlarda 
(gündüzleri) onların evlerinde kaylûle yapardı. Nevevî’ye göre Ümmü Ha-
ram ile Rasûlüllah arasından mahremiyet olduğu hususunda âlimlerin itti-
fak etmişler ama bunun keyfiyeti konusunda da ihtilaf etmişlerdir. 

Mustafa el-Biğâ da Ümmü Süleym’in, Rasûlüllah’ın süt teyzesi olduğu-
nu söyler.86 

İbnu Hacer (v.852/1449), İbnu’l-Cevzî (v.597/1201)’nin bazı hadis hâfız-
larından, “Ümmü Süleym’in, Rasûlüllah’ın annesi Âmine bintü Vehb’in süt 

teyzesi olduğunu söylediklerini işittiğini/  َكاَنْت ُأم ُسَلْيٍم ُأْخَت آِمََة ِبِْت َوْهٍب ُأم َرُسوِل

َِ َصلى اَُ َعَلْيِه َوَسلَم ِمَن الرَضاَعةِ   nakletmiştir.87 “ ا

İbnu Hacer’in tahminine göre Ümmü Haram ile Ümmü Süleym, tek ev-
de birlikte kalmaktaydılar.88 Bu sebeple de Rasûlüllah (sav)’in ziyaretlerinde 
halvet oluşmamaktadır. 

M. Yaşar Kandemir konu ile ilgili şöyle der: “Rasûlüllahın dedesi Ab-
dulmuttalib’in annesi Selmâ, Neccâroğullarından olduğu için Ümmü Haram 
ve Ümmü Süleym ile Rasûl-i Ekrem arasında süt veya soy bakımından tey-
ze-yeğen ilişkisi vardı. Bazı âlimlere göre Ümmü Haram, Hz. Peygamber’in 
süt teyzelerinden biriydi, bazılarına göre ise aralarında babası veya dedesi 
yönünden süt teyzeliği bulunmaktaydı. Bu sebeple Rasûlüllah kendini onla-
ra daha yakın hisseder, Kubâ Mescidini ziyarete gittiğinde her iki kardeşin 

                                                      
85 Bk. Nevevî, Şerhu Müslim, 16/10; Tehzibu’l-Esma, 2/363; Kastalânî, Ahmed b. Muhammed, 

İrşâdü’s-Sâri, 5/66. 
86 Müslim, Fedâilu’s-Sahabe, 102 (dipnot). 
87 İbnu Hacer, Fethu’l-Bârî, 11/78; İsyûnî, Zehîretu’l-Ukbâ, 26/290. 
88 İbnu Hacer, el-İsabe, 8/409. 
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orada bulunan evlerine misafir olur, öğle uykusuna yatar, hazır bulunanlara 
namaz kıldırırdı.”89 

Rasûlüllah’ın Ümmü Süleym ve Ümmü haram’ evlerine sıklıkla ziyaret 
etmesi ve aralarındaki mahretmiyet konusu ile ilgili Ali b. Abdillah es-

Sayyâh tarafından “İşkâlün ve Cevâbuhû Fî Hadisi Ümmi Haram binti Milhan” 
isimli müstakil bir çalışma (Riyad, 1420 h) yapılmış ve neşredilmiştir.  

Kısaca ifade etmek gerekirse Rasûlüllah’ın Ümmü Süleym ve Ümmü 
Haram’ın evlerini sıkça ziyaret etmesi ve bu ziyarette halvet durumunun söz 
konusu olmaması hususunda âlimler arasında farklı görüşler bulunmakta-
dır: 

1. Bazıları, Ümmü Süleym ve Ümmü Haram’ın Rasûlüllah’ın babası ve 
edesi Abdulmuttalib tarafından teyzesi olduğunu ve bu sebeple mahremiyet 

bulunduğunu, 

2. Bazıları, Ümmü Süleym ve Ümmü Haram’ın Rasûlüllah’ın süt teyze-
leri olduğunu ve bu sebeple mahremiyet bulunduğunu, 

3. Bazıları, Ümmü Süleym ve Ümmü Haram’ın Rasûlüllah’ın annesinin 
süt teyzeleri olduğunu ve bu sebeple mahremiyet bulunduğu, 

4. Bazıları da Rasûlüllah (sav), Ümmü Süleym ve Ümmü Haram’ın evle-
rine gittiğinde Ümmü Süleym ve Ümmü Haram yalnız değillerdi, yanların-
da çocuklarının, hizmetçilerinin bulunduğunu, hatta Ümmü Haram ile 
Ümmü Süleym’in tek evde kalmakta olduklarını, dolayısıyla bir halvetin söz 
konusu olamayacağını, 

5. Bazıları, Ümmü Süleym ve Ümmü Haram’ın Rasûlüllah’ın nâmahre-
mi olmasına rağmen onları ziyaret etmesinin Rasûlüllahın hasâisinden ol-
duğunu, 

                                                      
89 Kandemir, M. Yaşar, “Ümmü Haram”, DİA (İstanbul: TDV, 1912) 12/320-321. 
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6. Bazıları da Ümmü Süleym ve Ümmü Haram’ın kardeşleri olan Haram 

b. Milhan’ın Bi’r-i maune’de şehit edilmesi sebebiyle Rasûllah’ın onlara şef-
kat göstermesi sebebiyle olduğunu savunmuşlardır. 

Bütün bu görüşler içerisinde tercihe şayan olanın, Rasûlüllah’ın neseb ya 
da süt bakımından Ümmü Süleym ve Ümmü Haram’ın yakın akrabası ol-
duğu ve bu sebeple de mahrem olduklarını söylemenin daha isabetli olaca-
ğıdır. Böylece aralarında mahremiyet olmakla birlikte Rasûlüllah’ın, kardeş-
lerinin şehit edilmesinden dolayı onlara özel olarak şefkatli davranmasına 
ve ahde vefa göstermesine engel teşkil etmemektedir.  

Bu açıklamalar dikkate alındığında İbnu’l-Kâss’ın, Rasûlüllah’ın Ümmü 
Süleym’i ziyaret etmesi ile ilgili hadisin hikmetlerini açıklarken oradaki 
nâhmerem ile ilgili bazı maddelerin (53-55 arası) isabetli olup olmadığı üze-
rinde daha dikkatli düşünülmesi gerektiğini söylemek isabetli olacaktır. 
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