HEDY
Hanbeli mezheplerine göre ise taklid gibi müstehap sayılmıştır.

HEDY
(~~1)

Hac ve umre yapan kimselerin
Harem sınırları içinde
kestikleri kurban.
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Sözlükte "yol göstermek, izinden gitmek; göndermek, hediye etmek" anlamlarına gelen hedy (hediy) kelimesi, fıkıh
terimi olarak hac ve umre sırasında Harem'de kesilen kurbanlık hayvanları ifade eder. Hac ve umre yapmayanların kurban bayramı dolayısıyla kestikleri kurbana ise udhiyye denir. Kur'an-ı Kerim'de
terim anlamında beş yerde geçen hedy
(el-Bakara 2/196; ei-Maide 5/2,95, 97; eiFeth 48/25) hadislerde de sıkça kullanıl
mıştır (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "hedy"
md.).
Deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlardan
olduğunda "bedene", koyun keçi cinsinden olduğunda "dem" adını alan hedy
kurbanı nafile ve vacip olmak üzere ikiye
ayrılır. Nafile hedy, hac ya da um re niyetiyle Mekke'ye giden kişinin kurban kesmesini vacip kılacak herhangi bir mükellefiyeti olmaksızın sırf Allah rızası için
kestiği kurbandır. Hz. Peygamber'in bu
amaçla 100 deve kurban ettiği nakledilmektedir (Dariml, "Menasik", 34; Bu hari, "I:Iac", ı 2 ı-ı 22; ibn Ma ce, "Menasik",
84). Vacip hedy ise iki türlüdür. Birincisi,
adak sebebiyle kişinin zimmetinde borç
olarak tahakkuk eden hedydir. İkincisi,
temettG veya kıran haccı yapan kimselerin kesrnek zorunda oldukları şükür kurbanı ile hac ve umrenin vaciplerinden birinin yerine getirilmemesi veya ihram yasaklarına uyulmaması halinde kesilen ceza kurbanıdır. Şükür kurbanının en faziletiisi sırasıyla deve, sığır ve koyund ur. Bu
kurbanı kesemeyenler üç günü hac sı 
rasında, yedi günü hacdan sonra olmak
üzere on gün oruç tutarlar. Ceza kurbanı
ise çiğnenen yasağın türüne göre büyükbaş veya küçükbaş hayvan olmak üzere
farklılık arzeder (bk. BEDENE; DEM; FiDYE).

Hedy için

ayrılan

veya

satın alınan

haygöstermek üzere boynuna örülmüş ip veya nal gibi şey
Ierin asılması (taklid) veya bedenenin hörgücünden kan akıtmak suretiyle işaret
lenınesi (iş'ar) konuları fakihler arasında
tartışılmış. taklidin m üstehap olduğu hususunda görüş birliğine varılırken iş'ar
konusunda görüş ayrılığına düşülmüştür.
Hanefi mezhebinde iş'ar hayvana acı verdiği için caiz görülmemiş. Şafii, Maliki ve
vanın kurbanlık olduğunu
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Hedyin kesileceği yer ve zaman konusunda fakihler arasında önemli bir görüş
ayrılığı mevcut değildir. Hedy kurbanının
Harem sınırları içinde kesilmesi gerektiği hususunda ittifak bulunması yanında
çoğunluk hac kurbanının Mina'da, umre
kurbanının ise Mekke'de Merve tepesi yanında kesilmesinin daha faziletli olduğu
nu belirtmiştir. Kesim zamanına g.elince.
üç mezhebe göre şükür kurbanının kurban bayramı günlerinde kesilmesi gerekir. Şafiiler'e göre ise başka günlerde de
kesilmesi caiz olmakla birlikte bu günlerde kesilmesi daha faziletlidir. İhram yasaklarını ihlalden dolayı kesilecek cinayet
kurbanı için belli bir vakit olmadığı konusunda da görüş birliği mevcuttur. Şafii ve
Malikiler'e göre adağın ve nafile kurbanların kesim vakti kurban bayramı günleri
iken Hanefiler bunun belli bir vakti olmadığını. ancak bu günlerde kesilmesinin
daha faziletli olduğunu belirtmişlerdir.
Hedy kurbanı olarak kesilen hayvanların etinden kurban sahibinin yemesinin
hükmü konusunda fakihler arasında
önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Dört
mezhebe göre Mekke'de kesilen nafile
kurbanların etinden sahibi yiyebilir. Şafi
iler'in dışındaki mezhep alimleri, ternettu ve kıran haccı kurbanının etinden de
sahibinin yiyebileceği görüşündedirler.
Ceza. adak, i h sar hed yi ile, kesilm e yeri
olan Mekke'ye veya Mina'ya ulaşmamış
olan nafile hedyin etinden sahibinin yemesi caiz görülmemiştir. Bunların yenilmesi halinde yenilen miktarın bedelinin
sadaka olarak verilmesi gerekir.
Hanefi ve Maliki fakihleri, tasadduk
edilmesi gereken etierin Harem bölgesinin dışında bulunan fakiriere de verilebiIeceği görüşündedir. Şafii mezhebine göre şükür ve ceza kurbanları Harem bölgesinde kesildiği gibi aynı yerde tasadduk
edilmelidir. Hanbeliler ise yalnızca saç
kesmek, elbise giymek, koku sürünrnek
gibi bazı ihram yasaklarını ihlalden dolayı fidye olarak kesilen kurbanın kesildiği
yerde tasadduk edilmesini caiz görmüş
ler, diğer kurbanların Harem'deki fakirIere dağıtılmasının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca diğer mezheplerin
aksine Hanefi alimleri, Harem dışında
dağıtılan kurban etlerinin zimmi statüsündeki gayri müslimlere de verilebileceği görüşündedir.

Hedy hayvanından ihtiyaç halinde binek olarak faydalanmanın caiz olduğun
da fakihler arasında görüş birliği bulun-

maktadır

(Müslim, "I:Iac", 375-376; EbO
DavOd, "Menasik", 17; Nesai, "Menasik",
76). Şafii ve Hanbeliler'e göre sütünden
de faydalanılabilir. Ancak içilen miktarın
bedelinin fakiriere sadaka olarak verilmesi daha faziletlidir. Maliki ve Hanefiler ise
faydalanılması durumunda bedelinin tasadduk edilmesi gerektiğine hükmetmiş
lerdir.
BİBLİYOGRAFYA :
Ragıb ei-İsfahiini. el-Müfredat, "hdy" md.;
Usanü'l-'Arab, "hdy" md.; Wensinck, el-Mu'cem, "hedy" md.; M. F. Abdülbaki. el-Mu'cem,
"hdy" md.; Darimi, "Menasik", 34; Buhari.
"l;!ac", 106-108, 121-122, "Megazf",35; Müslim. "l;!ac", 205,349, 375-376; İbn Mace, "Menasik", 68, 84; Ebu DavCıd, "Menasik", 14, 17;
Nesai. "Menasik", 76; Maverdi, el-Havi'l-kebir
(nşr. Ali M. Muavvez- Adil Ahmed AbdülmevcGd), Beyrut 1414/1994, IV, 369-383; İbn Abdülber, el-Ka{f, ı, 402-405; Kasani. Beda'i', ll,
172-175, 179; İbn Rüşd. Bidayetü'l-müctehid,
ı, 319 -323; İbn Kudame, el-Mugnf, lll, 356-360,
390-392, 431-434, 492-554; Nevevi. el-Mecmü', VIII, 356-382; İbn Cüzey. el-/favanfnü'lfı~hiyye, Beyrut, ts. (Darü'I-Fikr), s. 121-122;
İbnü'I-Hümam. Fet/:ıu'l- ~adir, ll, 321-326, 333;
BuhCıti, Keşşafü'l- ~ına', ll, 400-463, 529 -533;
lll, 5-20; İbn Abidin. Reddü'l-muf:ıtar (Kahire).
ll, 614-621; Zühayli. el-Fı~hü'l-islamf, lll, 295317; Mv.F, ll, 181-195; V, 74-75; XIV, 11-15;
XVII, 43-44, 78-80; XXXIII, 86-87; J . Chelhod,
"Hady", EJ2 (İng.), lll, 53-54. r:;:ı
..

~

ı

SALiM ÜGÜT

HEDYÜ's-SARi

-,

(~J WI~...\lb )
İbn Hacer ei-Askalani
(ö. 852/1449)
tarafından

Buhari'nin

ei-Cfimicu'ş-şal;ıil;ı'ini şerhetmek
amacıyla yazılan Fetl;ıu 1-biiri' nin

müstakil bir cilt halindeki
mukaddimesi
(bk. ei-CAMiU's-SAHİH).
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Aga Ahmed Ali'nin
(ö.

L

1290/1873)

Farsça mesneviler
ve şairlerine dair tezkiresi.
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Mevievi Ag a Ahmed Ali 12SS'te ( 1839)
Dakka şehrinde doğdu .
1862 yılında Kalküta'da Medrese-i Ahmediyye adlı bir eğitim kurumu açtı ve hayatının sonuna kadar burada çalıştı. Aga
Ahmed Ali. 1869'da yazmaya başladığı
Heft Asumdn 'ı bir önsöz (eve), yedi bölüm (heft asuman) ve bir hatime (ufk) şekBengladeş'in

HEFT EVRENG
linde planlam ış. ancak sadece önsözle birinci bölümünü telif edebilmiştir. Bu kı
sımlardan, müellifin mesnevileri yazılmış
oldukları aruz kalıplarına göre yedi bölüm
halinde ele almak istediği anlaşılmaktadır. Eserin önsözünde müellif. mesnevi
türü ve en eski mesnevi şairleriyle bunların önderi olarak kabul ettiği Nizarni
üzerinde durmuş. birinci bölümde Nizarni'nin Ma.(ızenü'l-esrar'ının vezni olan
"seri" bahrinde mesnevi yazan yetmiş
sekiz şairi ve bunların eserlerini tanıt 
mıştır. Heft A.suman, H. Blochmann tarafından The Haft Asman or History
of Masnavi of Persians (Ka lküta I873)
adıyla Bibliotheca lndia serisi içerisinde
yayımlanmıştır.

Aga Ahmed Ali'ni n diğer eserleri de
1. Mü'eyyid-i Burhan (Kalkü ta I865). Galib Mirza Esedullah'ın Burhan-ı ~atı' adlı Farsça sözlüğe yönelttiği tenkitle re cevap mahiyetinde bir eserdir. z. Şemşir-i Tizter (Kalküta ı 868) . Galib Mirza'nın Mü'eyyid-i Burhan'a Tig -i
Tiz adıyla yazdığı Urduca reddiyeye ce. vaptır. 3. Risale -i Terane. Rubal t ür ü
hakkında bilgi veren eser Blochmann tarafından açıklayıcı notlarla birlikte neşre
dilmiştir (Ka lküta I867). 4. Risale-i İşti
]fa]f (Kalküta I872). Başlangıç seviyesinde Farsça bir gramer kitabıdır.
şunlardır :
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1962, s. 141, 144; N. K. Jain. fV/uslims in lndia,
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HEFT EVRENG
( dl';~ f ..:.,..;.,. )
Abdurrahman- ı

Cami'nin

(ö. 898/1492)
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yedi mesneviden

oluşan

eseri.
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İranlı mutasawıf şair Abdurrahman- ı

Cami. ljamse'sine Silsiletü'?,-?,eheb ve
Selaman ü Ebsal mesnevilerini ekleyerek bu yeni tertibe, Farsça "yedi taht" anlamına gelen ve büyük ayı yıldız kümesinin adı olan Heft Evrengadını vermiştir.
Eserin mukaddimesinde Cami yedi mesneviyi, Vasıt'ta yetişen en iyi yazı kamı
şıyla Çin hakkasının ·evlenmesi sonucunda dünyaya gelen yedi kardeşe benzeterek bunların gayb aleminden varlık alanına ç ıktıklarını söyler. Müellifin Külliyyôt' ı içinde veya müstakil olarak çok sayı
da yazma nüshası bulunan Heft Evreng
(Münzevl, IV, 33I2-33I6; FME, I, 4I6-420)
Aga Murtaza Müderris-i Gilanl tarafın
dan yayımlanmıştır {Tahran I337 hş . ).
Eseri oluşturan mesneviler ayrı ayrı olarak da basıl m ı ş. bazıları çeşitli dillere tercüme edilmiştir.
Heft Evreng'de

şu

He{t Evreng'in unvan
143)

sayfası

(TSMK,

Ba~ dat Köşkü,

nr.

mesneviler yer al-

maktadır : 1. Silsiletü'?,-?,eheb. Üç cilt-

ten (defter) meydana gelen eserin ilk cildi, Senal'nin lfadi]fatü'l-J:ıa]fi]fa'sı ve Evhadüddln-i Meragi'nin Cam -ı Cem'inin
üsiQbuyla yazılmış olup Sultan Hüseyin
Baykara'ya ithaf edilmiştir. Ahlaki ve tasawufi meselelerin ele alındığı bu cilt, Cami'nin mürşidi Ubeydullah Ahrar'ın tavsiyesiyle nazma çekilen " İ'tikadname"
başlıklı bölümle sona erer. İkinci ciltte,
ilahi aşk konusu sQfilerin menkıbeleri

He{t Evreng'den
minyatürlü
iki sayfa
(TSMK,
Ba~dat Köşkü,

nr. 143, vr. 1'-2')

ve sözleriyle desteklenerek i ş l enm i ştir.
Silsiletü'?,-?,eheb'in lll. cildi SOO beyit lik kısa bir mesnevi olup ll. Bayezid'e ithaf edilmiştir. "Failatün mefailün fa'Iün"
vezniyle yazı l an ve 7200 beyitten meydana gelen eserin sadece ll. cildinin 890
(1485) yı lında tamamlandığ ı bilinmektedir. z. Selôman ü Ebsal. Huneyn b. ishak ta rafından Yunanca'dan tercüme
edilen. daha sonra İ bn Sina ve İbn Tufeyl
tarafından yeniden yazıl an Selôman ü
Ebsal adlı sembolik aşk hikayesini Cami
bazı telif u n su rl a rı da katarak m esnevi
tarzında kaleme almıştır. Cami'nin bu üç
eserden hangisini örnek aldığı tartışma
lıdır. M. Nazif Şahinoğlu, eserin İbn Sina
ve İbn Tufeyl'in eserleriyle bir ilgisi bulunmadığını . Caml'nin, Huneyn b. İshak' ın
tercümesinin Naslrüddln-i TGsl'nin Şer
J:ıu'l-İşarat'ında yer alan özetinden faydaland ı ğın ı söylemektedir (Nuvidi-yi Şi
razi, s. ı 9). Heft Evreng'deki mesnevilerin en küçüğü olan bu eser 11 30 beyit
olup 894 (1489) yı lı nda tamamlanmıştı r.
"Failat ün failat ün failatün" vezniyle yazı
lan Selaman ü Ebsal, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan' ın oğl u Yakub Bey'e
it haf edilmişti r. Forbes Falconer (London I850) ve Reşld -i Vasemi (Tahran I305
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