
AF AKl 

0 YENBÜ 

8 Karayolları 
D Hil bölgesi 
D Harem bölgesi 

Harem 
ve Mikat 
s ınırl a n 

oturanlara Haremi, Mekkeliler'e de Mek
ki denmektedir. 

Gerek hac veya umre için, gerekse 
başka bir maksatla Mekke ve Harem 
bölgesine gitmek isteyen atakilerin Mi
kat'ta ihrama girmesi Haneff. Maliki 
ve Hanbeli mezheplerine göre vaciptir. 
Mekke ve Harem bölgesine ihramsız gi
renler hac veya umre yapmakla mükel
lef olacakları gibi, ihrama girmek için 
de Mikat'a dönmeleri gerekir. Şafiiler'e 
göre hac veya umre dışında bir mak
satla Harem·e gitmek isteyenler ihra
ma girmek zorunda değildirler. Her
hangi bir sebeple Mfkat sınırları dışı

na· çıkan Harem ve Hil bölgesi sakinle
ri, oradan doğrudan doğruya Harem 
bölgesine gitmek istediklerinde, ata
kiler gibi ihrama girmekle mükelleftir
ler. Hil bölgesi halkı, hac veya umre ni
yeti olmadan bir ihtiyaç için Harem böl
gesine ihramsız girebildiği gibi , Mfkat 
sınırını geçmedikçe herhangi bir sebep
le Harem dışına çıkan Mekkeliler de ih
ramsız geri dönebilirler. Afak.ıler de Ha
rem'e gitme niyeti olmadan doğrudan 
Hil bölgesine geldiklerinde, herhangi bir 
ihtiyaç için Harem bölgesine girme hu-
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susunda Hil sakinleri gibidirler. Araki
lerin hac veya umre için Mfkat'ta ihra
ma girmelerine karşılık, Hil halkı Hil böl
gesinden, Harem halkı ise hac için bu
lundukları yerden, umre içinse Hil böl
gesinden ihrama girerler. 

Hac konusunda afakilerin diğerlerin
den ayrıldıkları öteki belli başlı hususlar 
da şunlardır: 1. Hacc-ı temettü ve hacc-ı 
kıran yapmak Makilere mahsus olup 
diğerleri yalnız hacc-ı ifrad yaparlar. 2. 
Arakilerden hacc-ı ifrad ve hacc-ı kıran 
yapanların kudüm tavafı yapmaları sün
nettir. Mikat sınırları içinde bulunanlar 
ile hacc-ı temettü ve umre yapanlar bu 
tavafı yapmazlar. 3. Arakilerin veda ta
vafında bulunmaları vaciptir. 4. Arakile
rin hac süresince nafile tavaf yapmaları, 
diğerlerinin aksine, Mescid-i Haram'da 
nafile namaz kılmalarından efdaldir. 
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li.] HAMDİ DöNDÜREN 

L 

AFET 
( ;ı_;~\) 

İslam ahlakı, 
fıkıh ve hadis alanlarında 

farklı anlamlarda kullanılan 
bir terim. 

Sözlükte "bela, musibet, hastalık, ku
sur. genellikle isabet ettiği şeyi faydalı 
olmaktan çıkaran durum" gibi milnalara 
gelir. Kur'an-ı Kerim'de bulunmamakla 
birlikte hadislerde bu anlamlar yanında 
"ölüm, bir kabiliyet veya hasletin fayda 
ve değerini ortadan kaldıran arızf hal" 
gibi milnalarda da geçmektedir. 

D AHLAK. İslam ahlakında afet in
san nefsinin kötü eğilimleri ile dış or
ganların kötü fiil ve hareketleri hakkın
da kullanılmıştır. Riya, kin, kıskançlık gi
bi · insan nefsinin kötü eğilimleri ile ya
lan, gıybet gibi kötü sözler ve diğer yan
lış ve haksız fiiller insanın selim fıtratını 
bozduğu, ahlaki kemale ulaşmayı en
gellediği ve mutsuzluğa götürdüğü için 
İslam ahlakçıları bunlara çoğunlukla afat 
(afetler) , bazan da emraz_ (hastalıklar) 
adını vermişlerdir. Daha çok Gazzalf'nin 
İhya 'ü 'ulumi'd-din ve Kimya 'ü 's-sa
'ade adlı kitaplarına dayanan ve bun
lardaki konuları yeniden sistemleştiren 
sonraki bazı müelliflerin ahlak ve nasi
hat kitaplarında bu kötülükler, arız ol
dukları meleke veya organiara göre se
kiz bölümde incelenmiştir. Bunların il
ki olan kalbin afetleri, başta inkar, şirk 
ve nifak olmak üzere düşünce ve inanç 
alanındaki yanlişlıklarla riya , kin, kıs

kançlık gibi duygu alanındaki fenalık

ları ifade eder. İkinci sırada yer alan di
lin afetleri Gazzalf'nin İl}.ya 'ü 'ulı1mi'd
din'inde yirmi maddede toplanmıştır. 

Bunlar yalan, gıybet, sövüp sayma gi
bi genellikle ferdin ahlaki şahsiyetine, 

toplumun dirlik ve düzenliğine zarar 
veren, adalet ilkesine. edep kuralları

na aykırı düşen sözlü kötülüklerdir. Ge
ri kalan afetler grubu ise kulak, göz. el. 
karın . cinsel organ ve ayaklar ile ilgili 
ahlaki kötülükleri ihtiva eder. Son ola
rak, herhangi bir meleke ve organa nis
bet edilmeyen. ancak dinin ve ahiakın 
kötü saydığı tutum ve davranışlar da 
"bedenin bir organa bağlı olmayan afet
leri" başlığı altında dokuzuncu afetler 
kümesi olarak gösterilmiştir. Sıla-i rah
mi terketme, vesvese, insanlar arasın
da ihtilaf ve çekişme. bid'at. hurafeler 
vb. fenalıklar bu kısımda incelenir. 
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li] MusTAFA ÇAa Rıcı 

D FlKlH. Fıkıh alimleri afet terimiyle 
genellikle insan müdahalesi bulunma
dan meydana gelen musibet ve zararla
rı kastederler. Meyve, sebze gibi zirai 
ürün ve mallara zarar veren bu afetler 
için caiha tabirini, bunların tesiri hak
kında da genellikle helak ve telef keli
melerini kullanırlar. Fıkıh usulü alimle
rinin ise afet kelimesini " insanın irade 
ve ihtiyarını bozan veya ortadan kaldı
ran ehliyet arızaları" manasına kullan
dıkları görülür. Bu manada afet, insanın 
bizzat kendi elinde olmayarak meydana 
gelen baygınlık. bunama. delirme gibi 
afetlerle insanın kendi iradesinin söz 
konusu olduğu sefeh (akıl s ı z lık ) . sar
hoşluk ve cehalet gibi afetler olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

Usul alimleri afeti daha çok insan ira
de ve ihtiyarına tesiri , fakihler de ma
la tesiri açısından ele alarak dini ve hu
kuki sorumluluk bakımından sonuçla
rı üzerinde durmuşlardır. Gerek insanın 
irade ve ihtiyarına , gerekse mala yöne
lik afetler ibadetlerde, muhtelif akid ve 
muamelelerde, haksız fiillerde. duruma 
göre sorumluluğun hafifletilmesi veya 
tamamen kalkması . muhayyerlik sü
bütu. fesih, red, butlan •, cezanın te
hi ri veya düşürülmesi gibi sonuçlar do
ğurmaktadır {ayrıca bk. AVARIZ, CAİHA, 

EHLİYET) 
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li] A H MET ÖzEL 

D H AD İS. Hadisin zayıf olmasının se
bep ve illetini ifade eder. Bu terimin bir 
başka kelimeyle birlikte kullanılması 

zayıflığın derecesini bildirirse de mut
lak kullanılması halinde bu zayıflığın 

derecesini tesbit etmek güçtür. Bu du
rumda "afetühü fülan " tabiri hadisin 
uydurma olmasından kinaye olabileceği 
gibi. o hadisin hangi sebeple redded ii
diğini de ifade edebilir. Rivayetinden 
bahsedilirken hakkında afet tabiri kul
lanılmış olan ravinin rivayet ettiği hadis 
i 'tibar* için bile alınmaz. Sehavi ve Sin
di'ye göre böyle bir ravi , cerhin ikinci 
derecesinde yer alır. 
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AFFAN b. MÜSLİM 

ı 

( rL- .:.r. .;,~ ) 

EbıJ. Osman Affan b. Müslim 
b. Abdiilah es-Saflar el-Basri ei-Ensarl 

(ö. 220 / 835) 

Bağdat muhaddisi diye anılan 
ve Mihne* Olayı'nda 

L 
ilk defa sorguya çekilen a lim. 

_j 

Basra'da doğdu . Tahsil hayatından 

sonra Bağdat'a yerleşti. " Bakırcı " de
mek olan es-Saffar lakabını ne müna
sebetle aldığı bilinmemektedir. Çocuk
luk ve gençlik yılları hakkında kaynak
larda bilgi yoktur. Devrinin tanınmış 

muhaddislerinden Hişam ed-Destüvai, 
"Hammadeyn" diye anılan Hammad b. 
Selerne ile Hammad b. Zeyd ve Şu'be b. 
Haccac gibi hocalardan hadis okudu. 
Üçüncü asrın en meşhur muhaddisle
rinden birçoğu. özellikle et-Taba~atü'l
kübra müellifi İbn Sa'd, ayrıca Ahmed 
b. Hanbel, İmam Buhari ve Ebü Hatim 
er-Razi onun talebelerindendir. Buhari 
eş-Şahih 'inde bir i doğrudan . diğerleri 

başka hocala rı vasıtasıyla olmak üzere 
ondan altı hadis rivayet etmiş, K ütüb-i 
Sitte'nin diğerlerinde de rivayetleri yer 
almıştır. 

Kaynaklarda rivayetlerinin sağlam ve 
güvenilir. kendisinin de sünnete son de
rece bağlı olduğu ve kuwetli bir hatı
zaya sahip bulunduğu zikredilen Affan 
b. Müslim, hocalarından dinlediği ha
disleri onlara bir kere de kendisi okur
du. Tanınmış hadis münekkidi Yahya b. 
Main ile o devrin meşhur hadisçisi Yah
ya b. Said el-Kattan, Affan·ın tasvip et
mediği hadisleri rivayet etmezlerdi. Ta
lebeleri, onun bir harfinde bile tereddüt 
ettiği hadisi kimseye nakletmediğini ve 

AFFAN b. MÜSLiM 

hadis rivayetinde hiç yanılmadığını ifa
de ederler. Yahya b. Main. ashabü'l
hadis* in beş kişi olduğunu söyler ve İbn 
Cüreyc, Şu ' be b. Haccac. Süfyan es-Sev
ri. Malik b. Enes ve Affan b. Müslim'
in ad l arını zikreder. Ahmed b. Hanbel, 
Affan'ı tanıdıktan sonra ondan yirmi yıl 
hiç ayrılmadığını . böyle bir muhaddisin 
rivayetlerini destekleyecek başka ha
disler (bk. MÜTABi') aramaya gerek ol
madığını söyler. Süleyman b. Harb'in. 
Affan ' ı hafızası zayıf ve anlayışı kıt ol
makla itharn etmesini doğru bulmayan 
Zehebi, aynı devirde yaşayan kimsele
rin birbiri hakkındaki kanaatlerini ihti
yatla karşılamak gerektiğini . ölümün
den kısa bir müddet önce yakalandı ğı 

ağ ı r hastalık dolayısıyla hafızasının za
yıflamış olmasının daha önceki rivayet
ler ine gölge düşürmeyeceğini belirtir. 

Affan b. Müslim. hadis rivayetindeki 
titizliği yanında dürüstlüğü ve takva
sıyla da meşhurdur. Kaynakların ifade
sine göre, devrin Bağdat kadısı Muaz 
b. Muaz ei-Anberi, Affan'ı, mahkemede 
şahitlik yapması gereken birinin duru
munu tahkik etmek üzere görevlendir
mişti. Bu sırada söz konusu şahid i n ta
raftarları . bu kişi aleyhine herhangi bir 
şey söylememesi karşılığında kendisine 
on bin dinar teklif etmişler. fakat Affan 
bunu reddetmişti. 

Mu'tezile mezhebini resmen destek
leyen Abbasi Halifesi Me'mün. bu mez
hebin ortaya attığı Kur'an-ı Kerim'in 
mahlük olduğu görüşünü (bk. HALKU'L

KUR'AN) herkesin. özellikle ileri gelen 
alimierin benimsemesini, kabul etme
yenlerin ise işkenceye tabi tutu lmasını 

emretmişti. Soruşturmaya Affan b. 
Müslim ile başlandı. Bağdat Valisi İs
hak b. İbrahim , Affan'ı huzuruna çağı 
rarak ona halifenin mektubunu okudu. 
Me'mün mektubunda. Affan ' ın Kur' an- ı 

Kerim'in yaratılmış olduğu görüşünü 

benimsemesini istiyor, kabul etmedi
ği takdirde beş yüz dirhem olan aylığı
nın kesilmesini emrediyordu. Bu tehdit 
üzerine Affan İhlas sOresini okudu ve 
bu ayetlerin mahlük olamayacağını ke
sin bir dille valiye söyledi. Kanaatinde 
ısrar ederse aylığının kesileceği tekrar 
edilince de. "Rızkınız da size vaad edilen 
şeyler de semadadır. " mealindeki ayeti 
{ ez-Zariyat 5 ı 1 2 2) okuyara k oradan ay
rıldı. 

Affan b. Müslim'in rivayetlerini ihti
va eden bazı küçük sahifeler. Şam Za
hiriyye Kütüphanesi {Mecmua. nr. 31, 
40. 124) ile Berlin Kütüphanesi 'nde {nr 
155 5 ı bulunmaktadır. 
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