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dism, Judaism, Christianity and Islam

kılade takılınasına

(New Del hi 1978). Yazarın 1920'li yıllarda
yazdığı makalelerden oluşmuştur.

hayvanın sırtından

Kıdval'nin

bunlardan başka Swaraj and
How to Obtain it(Lucknow 1924) ve PanIslamism and Bolshevism (London
1937) adlı iki eseri ve birçok risalesi neş
redilmiştir. Hisaleleri arasında The War

akıtmak

taklid, aynı amaçla
veya hörgücünden kan

suretiyle

işaretlenmesine iş'ar

denir.

Bu risalelerin hemen hemen tamamı
1920-1925 yılları arasında Türkçe'ye tercüme edilerek Sebilürreşdd'da yayım

Kılade Kur'an-ı Kerim'de çoğul şekliyle
(kalaid) iki ayette geçmektedir (el-Maide
5/2, 97). Bu ayetlerin ilkinde, "Ey iman
edenler! Allah'ın koyduğu sembollere,
kutsal hac ayına, kurbaniara ve nişanla
rına (yahut nişanlı kurbaniaraJ saygısız
lıkta bulunmayın" buyurulur. Ayette "AIlah'ın koyduğu sembol"lerden biri olarak
nitelenen kıladenin kurbanlık hayvanı her
türlü saldırıdan korumak, ayrıca fakirierin bu hayvanı tanıyıp kurban edildikten
sonra payiarına düşeni almak için top-

lanmıştır.

lanmalarını sağlamak amacıyla takıldığı

and Gad; Muslim Interests in Palestine;
Three Great Martyrs-Socrates, Jesus
and Hosein; Harem, Purdah or Seclusion; Miraculous Fish; Ho pe; Islam and
Socialism adlı çalışmaları bulunmaktadır.
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kabul edilir.
Kurtubl,

kurbanlık hayvanı

bu

şekilde

işaretiernenin Hz. İbrahim'den gelen bir

sünnet

olduğunu,

Cahiliye döneminde de

varlığını sürdürerek İslam dinince onaylandığını belirtir. Resul-i Ekrem bir hadisinde, "Ben saçlarımı toplayıp bağladım,
kurbanıma da Kabe adına nişan taktım.
Artık kurbanımı kesmedikçe ihramdan
çıkamam" demiş (Buhar!, "I:Iac", 126),
hayvan kesildikten sonra nişanının kanına
atılmasını emretmiştir (Muvatta', "I:Iac",
148).

deve, sığır gibi büyükbaş
boynuna kılade takınanın sünnet olduğunda görüş birliği vardır. Küçükbaş kurbanlıklar konusunda ise fakihler ihtililf etmişlerdir. Hanefi ve Maliki
mezheplerine göre bunlara kılade takıl
maz. Çünkü bu alışılmış bir şey değildir,
~
ayrıca koyun başı boş bırakılınayıp sahibi
tarafından güdüldüğünden kaybolma ihı
timali yoktur. Şafii ve Hanbeli mezhepleKIFTI
ri Hz. Aişe'den nakledilen, Resfılullah'ın
(bk. İBNÜ'I-KIFTI).
Harem'e götürdüğü kurbanlık koyununa
_j
L
nişan taktığı rivayetini (Müsned, III, 361;
Müslim, "I:Iac", 367; EbO. DavO.d, "Menaı
ı
KILADE
sik", ı 4) esas kabul ederek küçükbaş kur( ö,:ı)(AJI)
baniıkiara da kılade takılınasını sünnet
kabul etmişlerdir. Kurtubl, bu konuda HaBir hayvanın
hedy kurbanı olduğunu gösterrnek için
n efi ve Maliki ulemasını eleştirerek bunboynuna takılan nişan, alamet.
ların muhtemelen yukarıdaki hadisten
L
_j
haberdar olmadıklarını ya da onu zayıf
bularak reddettiklerini söyler. Hanefi
Sözlükte "bükmek, dolamak, toplamak"
mezhebine göre yalnızca kıran ve temetanlamındakikald kökünden türeyen kıla
tu' haccı yapanlarla nafile kurban kesmede "boyuna takılan gerdanlık vb. şey" maye niyet edenlerin kesecekleri kurbantara
nasına gelir. Fıkıh terimi olarak hac ve
kılade takılabilir. ceza ve ihsar kurbaniaumre münasebetiyle kurban edilecek
hayvanın (hedy) boynuna kurban olduğu- . rına takılmaz. Çünkü bir hatayı telafi için
yapılan arneli teşhir uygun değildir.
nu göstermek için takılan nesneyi ifade
Maliki mezhebine göre hedyin boynueder. Bu bir nal, bez, ip veya deri parçası
na nişan takılmasıyla hayvan kurban olayahut ağaç kabuğu olabilirdi. Kurbana
396

rak belirlenmiş sayıldığından bizzat onun
kesilmesi vacip olmuştur; bu hayvan çalındığı veya kaybolduğu için yerine başka
bir hayvan kurban edilse daha sonra bulunduğunda onun da kesilmesi gerekir.
Hanbelller'e göre hayvanın hedy sayılması
için kılade ile birlikte niyet de şarttır. Böylece muayyen vacip hale gelen kurbanlık
sahibinin elinde emanet sayılır; kendi kusuru olmadan kaybolur veya çalınırsa sorumlu olmaz. Şafii fakihleri ise nişan takılmasının yanı sıra o hayvanın hedy kurbanı olduğu açıkça söylenınediği takdirde hedy sayılmayacağını belirtmişlerdir.
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Anadolu Selçuklu sultanı
(1092-1107).

_j

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu
Süleyman Şah'ın oğludur. Urfalı Mateos
onun 108S'te dünyaya geldiğini kaydeder
(Urfalı Mateos Vekayi- nam esi, s. I 64 ). Ancak 11 07'de öldüğünde on bir yaşında
bir çocuğu bulunduğu (İbnü'l-Eslr, X, 344;
Ebü'l-Ferec, ll, 346) dikkate alınarakdaha
önceki bir tarihte doğduğu söylenebilir.
Adı Bizans kaynaklarında Klitziasthlas
(Anna Komnene. II . 79), Latin kroniklerinde babasının adıyla (Soliman) zikredilir
(Tyrensis, s. 29; Carnotensis, s. 83). Kaynaklarda Kılıcarslan'a dair ilk bilgi, babası
Süleyman Şah'ın 477'deki(1084) Antakya seferi sırasında onun yanında bulunduğudur. Babasının 479 Reblülewelinde
(Haziran 1086) Tu tuş ile yaptığı savaşta
ölümünden sonra Kılıcarslan, Vezir Hasan
b. Tahir'in koruması altında Antakya'da
kaldı. 480 ( 1087) ilkbaharında Antakya'ya gelen Sultan Melikşah tarafından İsfa
han'a gönderilerek göz hapsinde tutuldu.
Sultan Melikşah'ın 48S'te (1092) vefaüzerine kardeşi Kulanarslan ile birlikte
Sultan Berkyaruk'un izniyle İsfahan'dan
Anadolu'ya dönmek için yola çıkan Kılıtı

