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Borçlunun ödeme yükümlülüğü
L ve mali ceza anlamında fıkıh terimi.

_j

Sözlükte "bir şeye düşkün olma, bağ
lanma. ısrar etme" manasma gelen gurm
(garm) ve bu kökten türeyen garamet
kelimeleri örfte, borç- borçlu veya alacaklı- borçlu arasındaki sıkı bağla ilgili
olarak "borcu ödeme veya ödenmesi gereken borç" anlamında kullanılmakta
dır. Garim kelimesi ezdaddan olup hem
" alacaklı " hem de "borçlu" manasma gelirken garim sadece "borçlu" anlamında
kullanılır. Tağ rim ise bir kimseye zimmetinde sabit olup ifası gereken bir borcu
ödetmeyi ifade eder.
Kur ' an-ı Kerim'in altı ayetinde bu kökün çeşitli türevleri sözlük anlamında
kullanılmıştır (bk. et-Tevbe 9/ 60, 98; elFurki:in 25 / 65 ; et-Tür 52/ 40 ; el-Vakı a 56 /
66 ; el-Kalem 68/ 46). Hadislerde de kelimenin çeşitli fiil ve isim kalıplarında
sıkça kullanıldığı ve kişinin kefil olma,
hırsızlık, cinayet, hac ve ihram yasaklarını ihlal etme, sahibinin izni olmaksızın
ağaçtan meyve toplama, sahipsiz hayvanları izinsiz alıkoyma gibi tek taraflı
hukuki işlemlerden veya haksız fiil ve
ihlallerinden doğan ödeme ve tazmin
borcunu kapsayacak şekilde geniş bir
anlam kazandığı görülür (bk. Wensinck,
el·Muccem, "grm" md.). Fıkıh ilim dalın
da gurm ve garametin deyn, ta'viz, daman gibi benzeri anlam taşıyan diğer
kelimelerle birlikte literatürün tedvinine ve doktrinin oluşumuna paralel olarak borç, tazmin ve mali ceza manası
çerçevesinde bir terim anlamı kazandı
ğı söylenebilirse de bunlardan borç anlamının genelde deyn, tazminin de daman terimleriyle karşılandığı, bu sebeple de garamet teriminde cezai sorumluluk grubunda yer alan mali ödeme anlamının daha baskın olduğu görülür.
Borç. Borcun kaynakları ve ödenmesi
İslam borçlar hukukunun genel ve özel
hükümleri kapsamında ele alınmakla
birlikte borçlu kimseye (garim) devletin
zekat gelirinden pay verilerek desteklenmesi fıkıh literatüründe ayrı bir önem
taşır. Kur ' an-ı Kerim'de, devletin zekat
gelirinin sarfedileceği sekiz sınıftan birinin borçlular grubu olduğu bildirilir (etTevbe 9/ 60) . Hanefi fakihleri ayette geçen garim kelimesini, "borcu olup onu
ödediğinde nisab miktarı malı artmayan
kimse· olarak tanımlamış (Serahsl , lll,

ıoı. İbnü'I-Hümam'ın, alacağını tahsil
edemeyen ve nisab miktarı malı bulunmayan kimseyi de bu gruba dahil etmesi (Fe tfıu 'l · l!:adir, II, 204) sonraki dönem
fakihlerince pek benimsenmemiştir (İbn
Abidin, ll, 343) . Fakihlerin çoğunluğu ise
kendi adına borçlananın yanı sıra toplumsal barışı sağlama ve ara buluculuk
yapma amacıyla borçlu konumuna düşen kimsenin de ayette geçen garim kelimesinin kapsamında olduğu görüşün
dedir. Bir hadiste, insanlardan para istemenin ancak üç sınıf kimse için helal
olacağı, bunlardan birini "hamaıe· yüklenen borçlunun teşkil ettiği (Müslim,
"Zekat", 109 ; Ebı1 Davüd, "Zekat", 26), bir
başka hadiste de zengin olmasına rağ
men zekat alması helal görülen beş kimseden birinin garim olduğu bildirilmiş
(Ebı1 Davı1d , "Zekat", 24), bu ikinci hadisteki garim de yine hamale yüklenen borçlu olarak anlaşılmıştır (Hattabl, II, 291;
Şevkani, IV, ı 91 ). Hamale, Hicaz-Arap toplumunun kökü İslam öncesi dönemlere
uzanan eski bir adeti olup toplumda itibar sahibi bir kimsenin, mala veya şah
sa karşı işlenen suçlar yüzünden şahıs
lar ve gruplar arasında baş gösteren tazminat-diyet ihtilafını gidermek amacıy
la üstlendiği ara buluculuk ve para toplama işini ifade eden bir terimdir. Hanefi fakihleri, hamaleyi kefalet grubunda yer alan bir borç olarak gördüklerinden hamale üstlenen kimseye zekat gelirinden pay alma açısından bir ayrıcalık
tanımaz. yukarıdaki hadisleri de hamaleyi üstlendiği halde bunu kendi malın
dan ödemeye gücü yetmeyen kimse olarak te'vil ederler (Cessas, IV, 328) . Fakihlerin çoğunluğuna göre. insanların arasını bulma ve kamu yararı amacıyla böyle bir borç altına giren ve para toplayan
kimselere. şahsi mallan bakımından zengin olup olmadıkianna bakılmaksızın zekat gelirinden pay ayrılır. Fakihler, kefil old uğu borcun ası l borçlu tarafınd an
ödenmemesi sebebiyle borçlu konumuna düşen kefılin fakir olmadığı sürece
ayette zikredilen garim kapsamına girmeyeceği ve hamale üstlenen kimseye
kıyas edilmesinin doğru olmadığı görüşündedir ( ayrıca bk. ZEKAT).

Damiln. Garamet ve gurm kelimeleri
borçlar hukuku alanında, darnan teriminde olduğu gibi hem zilyetlikten hem de
zararlı fiilden kaynaklanan ödeme veya
zarara katianma sorumluluğunu ifade
eder. Ebı1 Said ei-Hadimi'nin "el-gunm
bi'l-gurm· şeklinde ifade ettiği genel
kural (Mecamtu 'l·fıal!:ayıl!:, s. 369) Hz.

Peygamber'in, "Haraç darnan karşılığın
mealindeki hadisine (E;bı1 Davı1d ,
"Büyılc", 71; Nesa!, "Büyılc", 15) dayanmakta olup bu husus M ecelle'de, "Külfet nimeteve nimet külfete göredir" (md .
88) şeklinde veya aynı anlamda, "Mazarrat menfaat mukabelesindedir" (md . 87)
ve, "Bir şeyin damanı nef'i mukabelesindedir" (md . 85) külli kaideleriyle ifade edilmiştir. Bu bağlamda ganimet ve
haraç bir şeyden elde edilen her türlü
yararı. karşıt anlamiısı olan garamet de
üstlenilen maddi külfeti, harcama yapma. tazmin etme veya zarara katianma
sorumluluğunu ifade eder. Hak ile sorumluluk, nimet ile külfet arasında makul bir dengenin bulunması, miras ve
ceza hukukundan borçlar hukukuna kadar her alanda İslam hukukunun temel
ilkelerinden biri olmuş, bu sebeple de
bir menfaate, bir malın mülkiyet ve yararına sahip olan kimseye denk bir külfetin (na fa kay ı temin etme, m alın zarar ve
ziyanını ka rş ıl a m a gibi) yüklenmesine özen
gösterilmiştir. Mesela devlet kimsesiz
şahısların velisi sayıldığından hem onların nafakasını karşılama, diyetini ödeme gibi sorumluluklara, hem de bu şa
hıslara mi rasçı olma gibi haklara sahip
kılınmış, aynı şekilde ariyet aldığı malı
kullanan kimsenin o malın tabii giderlerini de karşılaması gerektiği belirtilmiş
tir. Şah Veliyyullah'ın, İslam hukukunda
birçok hükmün bu temel ilkeye dayandığını ifade etmesi de bu sebeple olmalıdır (ljüccetullahi'I- baliga, ll, 781-782) .
Mali Ceza . İslam hukukunda borcun
kaynakları arasında yer alan şahsa ve
mala yönelik haksız fiil, haksız iktisapla dini- hukuki düzenin ihlali eylemleri.
borçlu veya suçluya hukuki veya cezai
mahiyette bir ödeme borcu yüklenebilmesinin ana kaynağını teşkil eder. Yapıl
ması istenen ödeme verilen zararın , telef
edilen mal ve menfaatin karşılanması
am a cını taşıdığınd a genelde t azmin, kişiye mali bir ceza uygulanması amacını
taşıdığında ise garamet veya tağrim olarak adlandırılır. Ancak bu son gruba giren ödemelerin önemli bir bölümü diyet,
erş, hükümet-i adi, kefaret, fidye vb. özel
adlarla anıldığı gibi bunlarda tazmin yönünün mü mali ceza yönünün mü, hatta bir kısmında ibadet yönünün mü ağır
bastığı fakihler ve hukuk ekaileri arasın
da ayrı bir tartışma konusudur.
Dini- hukuki kuralları ihlal edenlere,
özellikle de şahsa ve mala yönelik haksız fiilde bulunanlara mali ceza verilmesinin, bedeni ve maddi cezalar kadar oldadır·
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masa da yine uzun bir geçmişi vardır.
insanlık tarihinde içtimal ve siyasi teş
kilatlanmaya geçişle birlikte şahsi intikamın yerini kamu düzeni adına cezalandırma , alternatif ceza uygulama düşüncesinin aldığı ve mali cezaların da bu
aşamadan sonra gündeme geldiği söy- .
lenebilir. Yahudi ceza hukukunda bedeni cezalar ağırlık taşımakla birlikte müessir fiil suçlarında (Çıkış , 21 1 19, 22 / 14;
Levililer, 24 1 20), hata ve sebebiyet yoluyla verilen zararlarda (Çıkış , 21 / 23 -3 7)
sorumlu kişinin maddi tazminat vermesi,
hırsızın çaldığı malın birkaç katını ödemesi (Çıkı ş, 22/ 1-5) gibi mali ceza örneklerine de rastlanır. Roma hukukunda başlangıçta, şahsi intikam fikrinin
ve mevcut sosyal yapıyı koruma amacı
nın hakim olduğu ağır bedeni cezalar
uygulanırken On iki Levha Kanunu'ndan
sonra mali ceza ve maddi tazminat usulünün yerleşmeye başladığı görülür. islam öncesi dönemde Hicaz Arap toplumunda da dini kuralların ihlali halinde
çok defa mali ceza, şahsa ve mala yönelik suçlarda ise genellikle işlenen suça denk bir bedeni/ maddi ceza anlayı
şı hakim olmakla birlikte kabile örfünün,
kabile büyüklerinin ve hakemierin otoritesinin mali uzlaşma ve ceza sisteminin yerleşmesinde önemli katkısı olmuş
tur. Hatta köklü bir devlet geleneğine
sahip olan ve merkezi- siyası teşkilatlan
maya daha erken dönemlerde geçmiş
bulunan Güney Arabistan'da mali ceza
uygulamasının Hicaz bölgesine göre daha yaygın olduğu, Hicaz bölgesinde de
islam döneminden sonra mali ceza usul
ve anlayışının belli bir ağırlık ve düzen
kazandığı söylenebilir.
Mali ceza uygulaması çok defa suç ve
ihlalleri önlemede tek başına yeterli ölçüde etkili olmadığından islam'da gerek
dini mahiyetteki emir ve yasakların, gerekse kamu düzenini ilgilendiren hukuki
kuralların ihlalinde uhrevl- dünyevl, manevi- maddi. mali- bedeni, ahlaki- hukuki ve dini mahiyetteki birçok sonuç ve
müeyyide birlikte gündeme getirilmiş ,
bu konuda dengeli ve alternatifli bir cezalandırma ve telafi usulü benimsenmiş
tir. Mesela bazı dini hükümlerin ihlalinde
köle azadı veya fakiri doyurma gibi mali
fedakarlıkların yanı sıra oruç tutmaya,
hatta tövbeye de imkan tanınması; cinayetlerde kısasa alternatif olarak diyet ve
erşin öngörülmesi, ayrıca bazı durumlarda kefaretin istenmesi veya mirastan
mahrumiyet cezasının getirilmesi ; ihram
yasaklarının ihlali halinde fidye olarak
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kurban kesme, fakiri doyurma, sadaka
verme, telef edilen şeyin bedelini ödeme
veya oruç tutma gibi bazan tek, bazan
birden fazla alternatifi bulunan müeyyidelerin öngörülmüş olması bu anlayışın
sonucudur. Hukuki sorumluluk alanında
tazmin etme genelde asli ve birincil bir
müeyyide konumunda iken islam ceza
hukukunda suç ile ceza arasında denklik
ilkesi hakim olduğu ve bu sebeple maddi- bedeni ceza türlerine öncelik verildiği
için mali ceza çok defa alternatif ve ikincil bir ceza görünümünde olmuş, bu da
islam hukukçularını mali ceza uygulamasının bazı suçlara tatbik ve teşmili
konusunda genelde bir çekingenliğe sevketmiştir. Bununla birlikte Hz. Peygamber döneminden itibaren hukuki sorumluluk çerçevesini aşan ve asli ceza hüviyeti taşıyan bir mali ceza ve tazmin uygulamasına rastlanmaktadır.

Hz. Peygamber bir hadiste, ihtiyaç sahibi olup da eteğine toplamaksızın dalındaki meyveyi koparıp yiyen kimseye
bir şey gerekmeyeceğini, fakat eteğine
doldurup götürürse hem bu topladığı
meyvenin bedelinin iki katını ödeyeceği
ni hem de ayrıca ceza göreceğini belirtmiş (Ebü Davüd, "Lukata", 10), bir başka
hadiste de yitik develeri alıkoyup gizleyen kimsenin bu develerin kıymetinin iki
katını ödeyeceğini ifade etmiştir (Ebü Davüd, "Lukata", 8) . Benzeri bir hadiste, barınma yerlerine ulaşmadan hayvanların
çalınması halinde suçluya verilecek eelde cezasının yanı sıra çaldığı hayvanın
kıymetinin iki katının da ödetilmesi hükmü getirilmiştir (İbn Mace, "I:Iudud", 28 ;
Nesai , "~afu' s -sarik", 12). Gerek bu hadislerde yer alan kayıtlardan gerekse
nisabla ilgili diğer hadislerden (bk. İbn
Mace, "I:Iudud", 26; Nesai, "~at'u's-sa
ri~", 11-12) hareketle, burada malın muhafaza altında olmaması veya değerinin
nisab miktarına ulaşmaması gibi sebeplerle hırsızlık suçunun unsurlarının tamamlanmadığı ve hırsıza asli- bedeni
ceza uygulanamadığı için önleyici mahiyette böyle bir mali ceza öngörüldüğü
anlaşılmaktadır. Hz. Ömer'in de böyle
bir olayda çalınan devenin kıymetinin
iki katını ödettiği rivayeti vardır (el·Mu·
vatta', "Ak.Zıye", 38) . Yine kaynaklarda
Resül-i Ekrem'in, zekat vermekten kaçınan kimselere malının yarısını alma
tehdidinde bulunduğu rivayeti yer alır
(Ebü Davüd, "Zekat", 5; Nesai, "Zekat",
4, 7) . Bunlara bir de Hz. Peygamber'in
veya Hulefa-yi Raşidin'in haramın işlen
mesinde kullanılan aletleri imha ettirdi-

ği, içinde şarap satılan dükkanı yıktırıp
harem bölgesinde avianan kimsenin av
aletlerine el koyduğu şeklindeki rivayetler de (İbn Kayyim ei-Cevziyye, et· Turu·
~u'l·hükmiyye, s. 266-279; ŞevkanT, IV,
138- 140) ilave edildiğinde, değişik olaylarda suç ve ihlalin mahiyetine göre farklı ağırlıkta mali ceza uygulanabilmesi imkanının bulunduğu ortaya çıkar.

Hangi suçlara ne tür bir mali ceza veve bunun miktarının ne olacağı
naslarla belirlenmeyip ilgili merciierin
takdirine bırakılmış olduğundan bu tür
cezalar islam ceza hukukunda ta'zir cezaları grubunda yer almış , bundan dolayı literatürde hangi tür suçlara ne tür
mali ceza uygulanacağı yönünde bir öneri paketi geliştiriirnek yerine usule iliş
kin doktriner tartışmalara ağırlık verilmiştir. Fakihler arasındaki konuyla ilgili
meşruiyet tartışmaları, suçlu veya kusurlu kimselerin mailarına devlet tarafından mali bir ceza olarak el konulmasının cevazında yoğunlaşır. Fakihlerin
önemli bir kısmı, mahkemenin kişileri
ceza olarak herhangi bir mali ödemeye
mahküm etmesini, malını telef etmeye
veya malında değişiklik yapmaya karar
vermesini. yukarıda zikredilen hadislerin
ve sahabe tatbikatının da desteğiyle ilke
olarak caiz görmekle birlikte suç- ceza
arası dengesizliğe, zulme ve keyfi cezalandırmaya yol açacağı endişesiyle bu konuda hakime veya devlet başkanına geniş bir takdir hakkı ve yetki vermeyi doğ
ru bulmazlar (Şevka nl, N, 138-140; İbn
Abidin, N , 61 -62 ; ayrı ca bk. MÜSADERE).
Ancak suçlu veya sorumlu kimseye mali
ceza uygulanması · konusunda Malikl,
Hanbeli ve Şla fakihlerinin oldukça serbest, Hanemer'in ve kısmen de Şafiiler ' in
ise biraz kısıtlayıcı ve temkinli bir tavır
içinde olduklarına işaret etmek gerekir.
rileceği

ibn Teymiyye mali cezaların itlaf, tağ
yir ve başkasına temlik şeklinde üç türünün bulunduğunu ifade ederek her birine Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidln
dönemlerinden örnekler verir (Mecma'u
fetava, XXVIII , 109-1 20) . Buna ayrıca daha çok Hanefi literatürde yer alan, suçlu veya sorumlu şahsın bir süre için malından mahrum bırakılması cezası (Bezzazi, VI, 427; İbn Abidin, N, 61) veya Malikl literatürde yer alan devlet hazinesine gelir kaydedilmek üzere verilecek
mali cezalar da ilave edilebilir. Bu son
tür, mahiyet ve sonuç itibariyle müsadere cezasıyla büyük benzerlik gösterir.
Ta'zlr cezaları grubunda yer alan garamet, ister tek başına verilsin isterse
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diğer bedeni ve maddi cezatarla birlikte
verilsin asır ceza niteliğini korur. Fakihlerden bir kısmının, münferit uygulamaları tasvip etmekle birlikte garametin veya suçluyu tazmine 1 para cezası
ödemeye mahkum etme anlamında tağ 
rlmin ta'zlr ceza sının genel bir türü olmasına karşı çıkması. yet kili merciiere
böyle genel bir yetkinin verilmesinin yol
açabileceği muhtemel keyfilik ve haksızlıkları önleme düşüncesine dayanır.
Asli- bedeni ve maddi cezaların alternatif bir ceza şekli olarak paraya çevrilmesi ise kısas- diyet arasında belli şartlar
da mümkün olsa da kısas ve had cezalarında ilke olarak caiz görülmez.

Mahkeme tarafından hükme bağla
nan mali ödeme cezası , diğer borçlarda
olduğu gibi borçlunun zimmetine taalluk eden bir borç olarak sabit olur. islam hukukunda borcun ifası ve mütemerrit borçlunun ifaya zorlanması yönünde alınmış hacir, haciz, hapis gibi
tedbirler bu alanda da gerçekliliğini korur. Hatta bu kimselere diğer borçlulardan ayrı tutulmayarak devletin zekat
gelirinden pay ayrılması da mümkün görülmektedir.
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Mekkeli müşriklerce
put anlamında kullanılan
ve bazı rivayetlere göre şeytanın
Kur 'an ayetleri arasında
göstermeye çalıştığı metinde geçen
bir kelime.
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Sözlükte "beyaz su kuşu , kuğu , turna ; beyaz ten li genç ve güzel kız " anlamlarına gelen g urn ü~ (gı rnfi5. ) kelimesinin çoğuludur. ibnü'l- Kelbl ile Yaküt
el- Hamevi'nin belirttiklerine göre Kureyş
kabilesi mensupları putlarının Allah ' ın
kızları olduğuna inanır ve Kabe'yi tavaf
ederken, "Lat, Uzza ve diğer üçüncüsü
Menat hürmetine, çünkü bu üçü ulu kuğulardır ve şüphesiz şefaatleri umulan
varlıklardır" diyerek onları yüksekte uçan
kuşlara benzetirlerdi (Kitiibü ' l·Eşna m, s.
13; Mu ' cemü ' l·bülda n, IV, 116). Meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanan Kureyşliler' in , putlarını genç ve güzel kızla
ra benzetmiş olmaları da mümkündür.
islam literatüründe garanlk kelimesi,
Hz. Peygamber'in müşriklerin gönlünü
islam'a ısındırmayı arzu ettiği bir sıra
da, şeytanın telkiniyle vahiylere Allah
ketarnı olmayan bazı sözler karıştırdığı
nı ve daha sonra Cebrail'in ikazıyla bundan vazgeçtiğini iddia eden rivayetler
münasebetiyle kullanılmış ve daha çok
Necm süresiyle (5 3/ 19-20) Hac süresindeki (22/ 52-54 ı ayetterin nazil oluşuna
ilişkin tartışmalara konu olmuştur. Garanikle ilgili ilk rivayet erken devir siyer
yazarlarından İbn İshak'a aittir. Onun.
Habeş istan'a hicret eden müslümanların Mekke'ye dönüşlerinden söz ederken
naklettiğine göre Resül -i Ekrem kendisine nazil olan Necm süresini okumaya başlamış , yanında bulunan müslüman - müş ri k herkes onu dikkatle dinlemiş, fakat , "Gördünüz mü Lat ile Uzza 'yı"
(53/ 19) mealindeki ayete geldiğinde şey
tan, "Andolsun ki bizi Allah'a yaklaştır
maları için onlara tapıyoruz " ( ~~ ..uı.,
~.J ..i.ıiJI liy,_,A::l ) şeklindeki bir cümleyi
araya sokunca mürninterin bir kısmı tasdik etmiş , bir kısmı kabul etmemiş (Diğe r kay n akların kayd etti ğine göre Hz. Peygamber, secde etmeyi emreden sürenin
son ayetinin ge reğini yerine getirmek üzere secde etmi ş , mü ş rikl e r de onunla birlikte
secdeye ka panmı ş l a r. aş bk.). Şeytan ise
ayet diye kattığı ibareyi müşriklere öğ
retmiş ve onlar ta rafından durmadan
tekrar edilmesini sağlamış . Bu durum

Hz. Peygamber'i çok üzmüş ; Cebrail gelince söz konusu ibareyi ve onunla ilgili
olarak aldığı tepkileri anlatmış , Cebrail
de bu ibarenin sorumluluğunu taşımadı 
ğını belirterek Allah'tan getirmediği metinleri insanlara okuduğunu ifade etmiş.
Bunun üzerine Resül-i Ekrem'i korku ve
telaş almış . Bu sırada onu teselli etmek
için şu ayet nazil olmuş : "Biz senden önce hiçbir resul ve nebl göndermedik ki
o, vahyedilenleri okuduğu zaman şeytan
okuduklarına bir şey karıştırmış olmasın . Ancak Allah şeytanın karıştırdı kla
rını iptal eder, kendi ayetlerini de sağ
lamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir" (el-Hac 22 /
52). Mekke müşriklerinin Resülullah 'la
birlikte secde ettikleri haberi H abeşi s
tan'a ulaşınca oradaki müslümanlar veya içlerinden bir grup. bundan müşrik
lerin müslüman olduğu sonucunu çıka
rarak Mekke'ye dönmeye karar vermiş .
Ancak şehre yaklaştıkları sırada durumdan haberdar olmuşlarsa da geri dönmeyi göze alamayıp herkes bir müşri
kin himayesini sağlayarak Mekke'ye girebilmişler (es·Sfre, s. 157- 158) Bu rivayette garanlk kelimesi yer almamakta
birlikte daha sonraki kaynaklarda, Kureyşliler'in Kabe'yi tavaf ederken putları hakkında söyledikleri bilinen iki cümlenin ("Onlar ulu kuğulardır.. . ") garanlk
kıssasının ana unsurunu teşkil ettiği nakledilmiştir.

İbn İshak'ın eserinden sonra Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili önemli bir kaynak olan İbn Hişam ' ın eserinde ondan
naklen sadece, Habeşistan ' a hicret eden
müslüman ların Mekkeliler'in İslamiyet'!
kabul ettiğini duyup ülkelerine geri döndükleri, fakat Mekke'ye yaklaşınca haberin asılsız olduğunu öğ rendikleri belirtilir ve garanlkten söz edilmez (es·S f·
re 2, ll , 364 ).
Garanlk hadisesine ayrıntı lı olarak yer
veren ilk kaynaklar lll. (IX.) yü zyılda yazılmıştır. Bunların başında Vakıdl ile İbn
Sa'd ' ın eserleri gelir. Bu müelliflerin naklettiğine göre Hz. Peygamber kavminin
kendisinden yüz çevi rdiğini görünce nefretlerini eelbedecek ayetterin inmemesini arzu etm i ştir. Bir gün Kabe'nin civarında Kureyşliler' le birlikte otururken
Necm süresini okumaya başlamış , 19 20. ayetlerine gelince şeytan 20. ayetin
devamı gibi, "İşte onlar ulu kuğulardır
(garanTk), şüphesiz ki şefaatleri umulmaktadır" ( ~.;J ~L<..: wl.ı • J..ll ~!,;! 11!.!1:; )
anlamında bir metni Resül-i Ekrem'e
okutm uş, Resül -i Ekrem okumaya de-
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