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beklemekte olması ve dolayısıyla hükmen 
devam etmesi gerekir. Kadın üç talak ve
ya bir bain tatakla boşama ile boşanmış
sa artık llaya yer kalmaz. 

Eşinden ayrı kalma süresi ya mutlak 
olmalı veya Hanefller'e göre en az dört ay, 
Şafii, Maliki ve Hanbeliler'e göre ise dört 
aydan çok olarak belirlenmiş bulunmalı
dır. Dört aydan kısa süreli Ila bir sonuç 
doğurmaz. Bu durumda koca süre dol
madan önce eşine dönerse yeminini boz
muş sayılacağı için sadece yemin kefareti 
gerekir. Süre tamamlandıktan sonra dö
nerse yemin bozulmadığı için kefaret 
ödemesi de gerekmez. Ilanın dört ay ve 
daha fazla bir süreyi kapsaması duru
munda koca dört ay dolmadan önce her 
an eşine dönebilir. Bu takdirde yeminini 
bozmuş sayılacağından kendisine yemin 
kefareti gerekir. Eşierin birbirine dön
mesi ve evlilik hayatının devam ettiril
mesi ayetteki, "Eğer hanımiarına döner
lerse şüphesiz Allah yarlığayıcı ve çok ba
ğışlayıcıdır" ( ei-Bakara 2/226) ifadesinden 
de anlaşıldığı üzere teşvik edilmiştir. "Kim 
bir şeye yemin eder de başka bir davranı
şı ondan daha hayırlı görürse hayırlı olanı 
yapsın ve yemini için kefaret ödesin" ha
disi de (Müslim, "Eyman", ı ı- ı 3) bunu 
teyit etmektedir. 

Kocanın eşine dönmesi öncelikle cinsi 
temasta bulunması ile, bunun mümkün 
olmaması halinde sözlü olarak döndüğü
tıü belirtmesiyle gerçekleşir. Cinsel ilişki
nin imkansızlığı ya eşierden birinin hasta 
olması. hapiste veya Ila süresince ulaşı
lamayacak bir uzaklıkta bulunması , ko
canın iktidarsızlığı gibi gerçek sebepler
den yahut kocanın ihramlı. eşinin hayızlı 
olması gibi dini sebeplerden kaynaklana
bilir. İlk durumda sözlü dönüşün fiili dö
nüş yerine geçtiği konusunda görüş bir
liği vardır. İkinci durumda ise Hanefller'e 
ve Şafii mezhebinde kuwetli görüşe gö
re sözlü dönüş geçersiz. diğer mezheple
re göre geçerlidir. Ila süresi içinde cinsel 
ilişkiyi engelleyen sebep ortadan kalkar
sa sözlü dönüş hükümsüz kalır. 

Eşine dönmesi halinde kocanın. diğer 
yeminlerde olduğu gibi bu durumda da 
ödemesi gereken kefilret on yoksulu bir 
gün doyurmak veya giydirmek yahut bir 
köle azat etmektir; eğer kendisi yoksul
sa arka arkaya üç gün oruç tutar (el-Ma
ide 5/89). Ila için yapılan yemin, "Seninle 
cinsi temasta bulunursam üzerime hac 
farz olsun veya bu takdirde sen benden 
boş ol" gibi bir adağa yahut bir şarta bağ
lanmışsa dört ay dolmadan cinsi temas
la yemin bozulunca kocaya hac farz olur. 
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Boşama şartına bağlamada ise yeminin 
bozulmasıyla evlilik sona erer. 

Dört aylık süre dolduğunda ila genel 
amacına ulaşmış olur. Hanefller'e göre bu 
durumda hakime başvurmaya gerek ol
maksızın kesin boşama meydana gelir. 
Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine gö
re ise llada dört ay tamamlanınca evlilik 
kendiliğinden sona ermez. Bu durumda 
kocanın eşine dönmesi veya onu boşama
sı gerekir. Her ikisini de yapmazsa kadın 
hakime başvurarak ayrılık talebinde bu
lunur ve hakim eşleri ayırır. Her iki du
rumda da bir ric'i talak meydana gelir. 
Bu konudaki görüş ayrılığı, ayette geçen 
"eğer dönerlerse" ifadesinin yorumun
dan kaynaklanmaktadır. Hanefiler bunu 
kocanın dört aylık süre tamamlanmadan, 
diğerleri ise dört ay tamamlandıktan son
ra dönmesi şeklinde anlamışlardır. Eşie
rin Hanefller'e göre ancak yeni bir ni kah 
akdiyle, İslam hukukçularının çoğunlu
ğuna göre ise iddet süresi içinde kocanın 
eşine dönmesiyle yeniden evliliklerini sür
dürmeleri mümkündür. 
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1.!!.1 HAMDİ DöNDÜREN 

L 

İ'IA-yi KELİMETULLAH 
( .dıf 41( ~~ı) 

Tevhid inancını 
yüceltip hakim kılma 
anlamında bir tabir. 

_j 

Sözlükte "yükseltmek, yüceltmek" an
lamındaki i'la masdarıyla "AIIah'ın sözü" 
manasındaki kelimetullahtan o l uşan 

bu terkipte yer alan kelimetullahın, tev-

hid inancının esasını teşkil eden "la ilahe 
illallah" (Allah'tan başka tanrı yoktur) sö
zünü ve daha genel olarakAllah'ın insan
lığa gönderdiği son dini ifade ettiği ka
bul edilmektedir. Bu durumda i'la-yi ke
limetullah tabiri, Allah'ın dininin ve tev
hid inancının yücettitip yaygınlaştırılmas1 
yolunda gösterilen gayret ve faaliyetleri 
kapsamakta, cihad ve savaş kelimeleriy
le birlikte Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikre
dilen "fl-sebllillah" (Allah yolunda) kavra
mıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Müs
lümanları düşmaniara karşı Allah yolun
da savaşa teşvik eden bir ayette Allah' ın, 

Peygamber'ine yardım ederek kafirlerin 
kelimesini (küfür, şirk) alçalttığı . Allah'ın 

kelimesini de (tevhid) yücelttiği ifade 
edilir (et-Tevbe 9/40). Bazı insanların ga
nimet. bazılarının şöhret. bazılarının gös
teriş için savaştığı, hangisinin Allah yo
lunda olduğu Resul-i Ekrem'e sorulunca 
yalnız Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi 
için savaşanın Allah yolunda olduğunu be
lirtmiştir (Bu h arT, "Cihad", ı 5; "Tevi:ıld", 
28; Müslim, "imare", 149-151). 

Yeryüzünde dengeleri ve düzeni boz
mak isteyenleri kötüleyen, istila. tecavüz 
ve sömürü amacı taşıyan savaşları tanı
mayan İslamiyet (el-Bakara 2/11-12 , 205; 
en-Nisa 4/94; el-A'raf 7/85-86; ei-Kasas 
28/77, 83) ancak müslümanların can ve 
mal güvenliğini sağlamak. inançları konu
sunda baskı altında kalmalarını önlemek, 
kendilerine ve ülkelerine yönelik tehdit
lere karşı koymak için yapılan savaşı Allah 
yolunda verilen mücadele olarak meşru 
kabul etmiştir. Müslümanın Allah'a kul
luk ve onun rızasını temin için İslam esas
larını öğrenme, öğretme. ferdi ve içtimal 
planda yaşama, yaşanmasını sağlamaya 

çalışma, İslam'ı tebliğ ve bu hususta kar
şılaşacağı engelleri aşmak için göster
mesi gereken gayreti ifade eden cihadın 
kapsamı içinde yer alan bu savaşın hedefi 
bazı ayetlerde fitne sona erip din tama
men Allah'ın oluncayakadar savaşma (el
Bakara 2/ı 93; el-EnfE\18/39) şeklinde be
lirlenmiştir. Hiçbir müslümanın inancı 
konusunda baskı altında kalmaması, in
sanların her türlü beşeri ihtirastan uzak 
olarak Allah'a inanmaları ve inançlarının 
gereğini yerine getirme imkanına kavuş
malarıyla Allah yolunda yapılması istenen 
savaş hedefine ulaşmış. diğer bir ifadeyle 
i'la-yi kelimetullah gerçekleşmiş olur. Hz. 
Peygamber'den itibaren müslümanların 
gerek inançları konusunda uğradıkları 
baskılar gerekse İslam'ı tebliğ hususunda 
karşılaştıkları engeller sebebiyle giriştik
leri. beşeri ihtirasların hakim olduğu isti-



lalardan ayrılması için "fetih" diye adlan
dırılan savaşların temel amacı da i'la-yı 
kelimetullah olmuştur (bk. ciHAD; DA'

VET; FETiH; GAZVE). 
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iı.Aç 

(bk. ECZACILIK; TEDAVi). 

i LAF 
(ıJ~yı) 

İslam öncesi dönemde 
Kureyş kabilesinin bazı kabile 

ve ülkelerle yaptığı 
ticaret antlaşmalarını, 

bu maksatla verilen serbest dolaşım 
iznini ifade eden bir terim. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "alıştırma, ısındırma. ahid, 
antlaşma, ülfet. istek üzerine verilen be
rat" gibi anlamlara gelen ve Kureyşliler'in 
bazı kabile ve ülkelerle yaptıkları ticari 
antlaşmalar için kullanılan ilaf kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de, Kureyşliler'in ellerin
deki maddi imkanlara ve güvenliğe sade
ce Allah 'ın lutfu ve Kabe'nin bereketi sa
yesinde sahip oldukları hatırlatılırken iki 
defa geçmektedir (bk. KUREYŞ SÜRESİ) 
Bu sebeple Kureyş suresine Ilaf suresi de 
denilmektedir. 

Tarihçi İbn Habib ile (el-Muf:ıabber, s. 
162) Lisanü'l-'Arab ve Tfıcü'l-'An1s 'un 

müellifleri "ilaf"ın antlaşmalar için kulla
nıldığını belirtirler. Bazanilaf yerine habl 
ve ısam kelimelerinin kullanıldığı da gö
rülür (mesela bk. Lisanü 'l-'Arab, "elf'' md.; 
Taberi. Tarif], II. 252) . Bütün rivayetler, 
söz konusu antlaşmaların Hz. Peygam
ber'in dedelerinden Haşim b. Abdüme
naf zamanında yapıldığında birleşmek
tedir. Kureyş' in ticari faaliyetlerinin he
nüz Mekke sınırları dışına taşmadığı de
virde Haşim bir kıtlık döneminde Suriye'
ye ticari amaçlı bir seyahat yaptı. Bu sıra
da Bizans imparatoru ile görüştü ve on-

dan Mekkeli taeirierin emniyet içerisinde 
Bizans topraklarına girip ticaret yapabi
leceklerine dair birbelge aldı. Haşim'in, 
Kureyş tüccarlarının Hicaz derilerinden 
ve kumaşlarından çeşitli mamulleri daha 
ucuza satacaklarını belirtınesi imparato
ru ikna etmesinde etkili olmuştur (ibn 
Habib, el-Münemma/s:, s. 42). İmparator 
ayrıca , Necaşi'ye Mekkeliler'in Habeşistan 
topraklarında ticaret yapmalarına izin 
vermesini isteyen bir mektup yazdı. Dö
n üşte yol üzerindeki kabilelerden de sal
dırmazlık garantisi alan Haşim, buna kar-

. şılık Kureyşli taeirierin bu kabHelerin tica
ret mallarını Bizans pazarlarına götürüp 
satarak komisyon almadan paralarını on
lara teslim etmek üzere anlaştı (ibn Sa'd, 
I, 78). Haşim'in kardeşlerinden Muttalib 
Yemen'e, Abdüşems Habeşistan'a, Nev
fe! de İran'a giderek bu ülkelerin hüküm
darları ile benzer antlaşmalar yaptılar ve 
dönüşlerinde yine ticaret güzergahları 
üzerindeki kabilelerle saldırmazlık antlaş
maları imzaladılar. Böylece Mekke'nin ti
caretine milletlerarası bir mahiyet kazan
dıran Abdümenafın bu dört oğluna "As
habü'l-ilaf" denilmiştir (ibn Hablb, el-Mu
f:ıabber, s. 162) . Antlaşmalar sayesinde 
Kureyşliler kışın Yemen ve Habeşistan'a, 
yazın da Suriye ve Anadolu'ya kadartica
ri amaçlı yolculuklar yapmaya başladılar. 
Nitekim Haşim'in böyle bir yolculuk sı
rasında Gazze'de, Muttalib'in Yemen'in 
Redman mevkiinde, Nevfel'in de Irak'ın 
Selman bölgesinde ölmesi (a.g .e., s. ı 62-
163) bu ticaretin işlediğini göstermekte
dir. 

Kaynaklarda ilafla ilgili bazı farklı riva
yetler de yer alır. Mesela Ya'kübi. Haşim'in 
ölümünden sonra Kureyş'in Araplar'ın 
kendilerine üstün gelmesinden endişe et
tiğini , bundan dolayı Abdüşems'in Habe
şistan'a giderek antlaşmayı yenilediğini 
kaydeder (Tarti], ı . 244) İbn Habib ise şu 
rivayeti zikreder ( el-Münemma/s:, s. 2 I 9-
220): Kureyş her yıl kış mevsiminde Ye
men'e, yaz aylarında Suriye'ye ticari se
ferler yapmaya alışıktı. Fakat zamanla 
bunu ihmal etti. Bu sebeple Tebaleliler, 
Habeşliler ve Yemen'in kıyı bölgelerinde 
yaşayanlar mallarını Mekke'ye getirmeye 
başladılar. Karadan gelenler Mekke'nin 
çevresindeki Muhassab'a (Ebtah). deniz
den gelenler de Cidde'ye mal getiriyorlar
dı. Böylece Mekkeliler her yıl iki uzun ti
cari sefer yapmaktan kurtuldular. Ancak 
birkaç yıl üst üste kıtlık baş gösterince 
ellerindekini de kaybettiler. Bunun üze
rine Haşim Suriye'ye sefer yapmak zorun
da kaldı. Kureyş'in yaz ve kış seferlerini 
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ilk defa Haşim'in başiattığını belirten İbn 
Sa'd'ın ifadeleri de hemen hemen aynıdır 
(et-Taba/s:at, ı. 75-76) . Taberiise Haşim'in 
Filistin'den buğday unu getirip Mekke'
de ekmek pişirttiğini kaydeder ( Tarti], ı ı. 

25 ı -252). 

Habeşistanlı taeirierin bazan Mekke'ye 
kadar geldikleri de anlaşılmaktadır. Ha
beşli tüccarlar bir kıtlık döneminde mal
larını Mekke'ye getirince Mekkeli gençler 
bunları yağmaladılar. Bunun üzerine Ha
beşistan'la olan ticaret bağlarının kesil
mesinden korkan Kureyşliler Habeşistan'a 
giderek Necaşi'den özür dilediler; birkaç 
Kureyşli'yi de rehine olarak bıraktılar. Ne
caşi rehinelere iyi muamele etti. Bu arada 
Mekke'ye birçok ticaret malı gönderildi 
(Hamldullah. islam Peygamberi, I, 324) 

İbnü'I-Kelbi'den nakledilen Arabistan'ın 
yıllık panayırları hakkındaki ayrıntılı bil
gilerden (ibn Hablb, el-Muf:ıabber, s. 263-
268; Ya'kübl, ı. 270-27 1) Kureyş'in Arabis
tan'ın içinde de düzenli bir ticaret siste
mi kurduğu anlaşılmaktadır. Özellikle ku
zeyde Dumetülcendel, doğuda Bahreyn 
ve Uman, güneyde Hadramut ve Yemen 
panayırlarında Kureyş ilk sıralarda yer 
alırdı. Ukaz fuarı ise esasen kendi kont
rollerindeydi. Ahmed b. Hanbel'in rivaye
tine göre bizzat Hz. Muhammed, nübüv
vetinden önce Abdülkays kabilesiyle bir
likte Bahreyn ve Katif bölgelerini kap
sayan uzun bir ticari yolculuğa çıkmıştı 
(Müsned, IV, 206) . Onun çeşitli defalar Su
riye ve Yemen'e gittiği de rivayet edilir. 
Bu ticari yolculuklar ve panayırlarla ilgili 
olarak haram ayiara büyük önem verilir
di. Bazı Kureyş aileleri, "besi" geleneğine 
göre (ibn Hişam, I, 102-103 ) yılın sekiz 
ayında her tarafa rahatsız edilmeden gi
debilirdi. Besi aylarının haram aylar (dört 

ay) dışındaki aylar olduğu kabul edilirse 
onların bütün yıl Arabistan'da yolculuk 
edebildikleri anlaşılır. 
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