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Ebû Sa‘d Muhayyisa b. Mes‘ûd
b. Kâ‘b el-Evsî el-Ensârî

Sahâbî.
˜ ™

Hicretten önce müslüman oldu. Uhud,
Hendek gazvelerine ve daha sonraki gaz-
velere katýldý. Ýslâm düþmanlýðý ile taný-
nan yahudi þair Kâ‘b b. Eþref’in katlinin
ardýndan Hz. Peygamber’in yahudileri öl-
dürmeye izin verdiðine dair duyduðu bir
haber üzerine aðabeyi Huveyyisa ile dost-
luk ve dayanýþma yemini yapmýþ olan ya-
hudi tüccarý Ýbn Süneyne’yi öldürdü. Bu-
nu öðrenen Huveyyisa, “Sana o kadar iyi-
liði dokunan birini nasýl öldürürsün?” di-
yerek Muhayyisa’yý dövdü. Muhayyisa da,
“Onu öldürmemi emreden kiþi seni öldür-
memi istese hiç tereddüt etmeden senin
de boynunu vururum” anlamýnda bir þiir
inþad etti. Huveyyisa kardeþini kendisine
bu derece baðlayan dini öðrenmek istedi
ve Resûl-i Ekrem’in yanýna gittiklerinde
müslüman oldu. Bu olayýn, Benî Evs’in
müttefiki Benî Kurayza’nýn Hendek Gaz-
vesi’nde müslümanlara ihanet etmesi ve
bundan dolayý erkeklerinin katledilmesi
üzerine meydana geldiði de rivayet edil-
mektedir.

Hayber kuþatmasý devam ederken (7/
628) Hz. Peygamber, Muhayyisa’yý bir
müfreze ile halkýný Ýslâm’a davet etmesi
için önemli bir yahudi yerleþim merkezi
olan Fedek’e gönderdi. Muhayyisa orada
iki gün kalarak Fedek yahudilerini Ýslâm’a
davet etti. Bu daveti kabul etmezlerse Re-
sûl-i Ekrem’in þehirlerini iþgal edeceði-
ni, Hayberliler’in baþýna gelenlerin onlarýn
baþýna da geleceðini bildirdi. Önceleri Mu-
hayyisa’yý önemsemeyen Fedek halký, Hay-
ber’den gelen haberler üzerine durumun
ciddiyetini anlayýp Resûlullah’a birkaç tem-
silci gönderdi. Fedekliler, mahsullerinin ya-
rýsýný vermek ve müslümanlarýn istediði
anda bölgeyi terketmek þartýyla anlaþma
yaptýlar. Muhayyisa ve arkadaþlarý Hay-
ber’in fethinde bulunmadýklarý halde ga-
nimetten pay aldýlar, ayrýca kendilerine hu-
mustan belli bir maaþ baðlandý.

Muhayyisa ile Huveyyisa’nýn adý kasâ-
me ile ilgili bir olayda da geçmektedir. Bir
kýtlýk sýrasýnda Muhayyisa, Abdullah b.
Sehl b. Zeyd ile Hayber’e hurma toplama-
ya gitmiþti. Her biri ayrý yerlerde çalýþmýþ,
Muhayyisa, Abdullah’ýn çalýþtýðý yere git-
tiðinde onun boynu kýrýlarak bir çukura
atýlmýþ olduðunu görmüþtü. Bunun üze-
rine Medine’ye dönen Muhayyisa, karde-

þi Huveyyisa ve maktulün kardeþi Abdur-
rahman ile birlikte Hz. Peygamber’in ya-
nýna giderek cinayeti yahudilerin iþlemiþ
olabileceðini söyledi. Resûl-i Ekrem bu id-
dialar için yemin etmelerini isteyince ha-
diseyi görmedikleri için yemin etmediler.
Olayý Hayberliler’den de soruþturan Re-
sûlullah, onlarýn cinayeti iþlemediklerine
dair yemin etmeleri üzerine anlaþmazlýða
son vermek için maktulün diyetini beytül-
mâlden ödedi.

Bedir ehlinden olduðu söylenen Muhay-
yisa Eslem b. Hâriþ’in kýzý Süheyme ile ev-
lendi. Bu evlilikten çocuðu olup olmadýðý bi-
linmemekte, diðer hanýmý Hind bint Amr’-
dan Harâm, Dihye ve Rebî‘ adlý oðullarýnýn
doðduðu rivayet edilmektedir. Muhayyi-
sa’nýn oðlu Sa‘d da sahâbîdir (Ýbn Hacer,
el-Ý½âbe, II, 36). Torunu Harâm b. Sa‘d, Mu-
hayyisa’dan da rivayetleri olan sika bir mu-
haddistir (Ýbn Hacer, Teh×îbü’t-Teh×îb, II,
223).

Muhayyisa’nýn hacamat yapmak ya da
kölesine yaptýrmak için Hz. Peygamber’-
den izin istediði, bu iþten elde ettiði ka-
zancý hayvanlarýna ve kölelerine harcamak
þartýyla ondan izin aldýðý belirtilmektedir.
Onun Resûl-i Ekrem’den olan rivayetleri-
nin de bu konuyla ilgili olduðu anlaþýlmak-
tadýr (Müsned, V, 435-436).
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Cemaatle namazda
ayný hizada bulunmak anlamýnda

fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte “ayný hizada olmak” mânasýna
gelen muhâzât kelimesi, fýkýhta cemaa-
tin imamla veya kadýnlarýn erkeklerle ay-
ný hizada bulunmasýný ifade eden bir te-

rim olup ikincisine muhâzâtü’n-nisâ de-
nir. Fakihlerin çoðunluðuna göre cemaat-
le namazda imama uymanýn geçerli sayý-
labilmesi için imamýn cemaatle ayný hiza-
da olmayýp önde bulunmasý þarttýr (bk. ÝK-
TÝDÂ). Öte yandan Hanefîler’e göre kadýn-
la erkeðin ayný hizada olmasý da bazý þart-
larýn varlýðý halinde erkeðin namazýnýn bo-
zulmasýna yol açar.

Saflarýn düzenli tutulmasýnýn cemaatle
namazýn eksiksiz edasý için gerekli bulun-
duðunu belirten Resûl-i Ekrem (Buhârî,
“Ecân”, 71; Müslim, “Salât”, 124, 126) saf
düzeninin nasýl olacaðýný kendi uygulama-
larýyla göstermiþtir. Gerek Hz. Peygam-
ber’in bu uygulamalarýný (örnekler için
bk. Müsned, II, 336; Buhârî, “Salât”, 20,
“Ecân”, 78, 161, 164; Ýbn Mâce, “Ýkame-
tü’s-salât”, 44; Ebû Dâvûd, “Salât”, 69,
70) gerekse konuya iliþkin bazý ifadelerini
(Müslim, “Salât”, 122-123; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 95) göz önüne alan fýkýh âlimleri
imamýn arkasýnda önce yetiþkin erkekle-
rin, ardýndan çocuklarýn, daha sonra da
kadýnlarýn yer alacaðýný belirtmiþtir. Ce-
maate katýlmalarý durumunda kadýnlarýn
namazý en arka safta kýlmalarýnýn isten-
mesi tabii ve fýtrî sebeplere dayanan, er-
keklerin ve kadýnlarýn namaz sýrasýnda hu-
þû içinde olmalarýný hedefleyen bir tedbir-
dir. Resûl-i Ekrem’in mescide gelen ka-
dýnlara güzel koku sürünmemelerini em-
retmesi (Müslim, “Salât”, 142), erkekle-
rin ilk safta ve kadýnlarýn kendi saflarýnýn
sonunda durmasýný özendirmesi de (Müs-
lim, “Salât”, 132; Ebû Dâvûd, “Salât”, 97)
bu konudaki düzenlemenin karþý cinsle-
rin bir arada bulunmasýnýn mâbed âdâbýný
ve ibadet huþûunu zedeleyecek durumla-
ra yol açmasýný önleme gibi bir amaç güt-
tüðünü göstermektedir.

Fakihler, cemaatle namazda kadýnlarýn
erkeklerle birlikte ayný hizada veya onla-
rýn ön tarafýnda namaz kýlmasýnýn uygun
olmayacaðý noktasýnda birleþmiþtir. Hane-
fîler’in dýþýndaki üç mezhebe göre bu þe-
kilde namaz kýlýnmasý mekruh olmakla bir-
likte namazý bozmaz. Hanefî âlimlerine gö-
re ise þu þartlarýn bulunmasý halinde er-
keðin namazý bozulur: 1. Kadýnýn ayaðýnýn
erkeðin ayaðýyla ayný hizada veya daha ön-
de olmasý. Kadýnýn ayaðý daha arkada bu-
lunup da rükû ve secde halinde vücudu-
nun bir bölümünün erkekle ayný hizaya
gelmesi veya onu geçmesi muhâzât sa-
yýlmaz. 2. Namazýn mutlak yani rükûlu ve
secdeli olmasý. Bu özelliði taþýmadýðý için
cenaze namazýnda ve tilâvet secdesinde
kadýnlarla ayný hizada bulunmak namazý
bozmaz. 3. Kadýnýn bulûð çaðýna ulaþmýþ
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veya yaklaþmýþ olmasý. 4. Kadýnýn temyiz
gücüne sahip bulunmasý. 5. Kadýnlarla er-
keklerin ayný namazý ayný imama uyarak
kýlmasý. Yan yana durup ayný namazý tek
baþlarýna kýlmalarý veya biri imama uydu-
ðu halde diðerinin yalnýz baþýna kýlmasý
durumunda namaz bozulmaz. Yine bir ve-
ya birkaç rek‘at kýlýndýktan sonra imama
uyan erkek ve kadýn (mesbûk) imam se-
lâm verdikten sonra bu rek‘atlarý tamam-
larken muhâzât meydana gelmesi namazý
bozmaz; çünkü bu esnada münferit hük-
mündedirler. 6. Kadýnla erkek arasýnda
muhâzâta engel bir durumun bulunma-
masý. Aralarýnda 1 arþýn (yaklaþýk 50 cm.)
yüksekliðinde bir engel, bir kiþi sýðacak
kadar boþluk, perde, sütun yahut duvar
olmasý halinde namaz bozulmaz. 7. Ka-
dýnla erkek arasýnda mekân birliðinin bu-
lunmasý. Meselâ birinin mescidin üst ka-
týnda, diðerinin alt katýnda ayný hizada na-
maz kýlmasý namazýn geçerliliðine engel
teþkil etmez. 8. Kadýnla erkeðin yönleri-
nin bir olmasý. Meselâ Kâbe’nin içinde ayný
hizada, fakat baþka yönlere dönerek ce-
maatle namaz kýlmalarý namazýn sýhhatini
etkilemez. 9. Muhâzâtýn en az namazýn bir
rüknünü eda edecek kadar bir süre de-
vam etmesi. 10. Ýmamýn namaza baþlar-
ken kadýnlar için de imâmete niyet etmiþ
olmasý. Aksi takdirde kadýnlarýn imama
uymasý sahih olmayacaðýndan kadýnýn er-
kekle ayný safta durmasý halinde erke-
ðin deðil kadýnýn namazý bozulur. Hanefî
imamlarýndan Züfer’e göre ise imam ni-
yet etmese dahi kadýnlar erkek cemaa-
tiyle birlikte namaz kýlabilirler. Bu þartla-
rýn hepsi birlikte bulunduðu takdirde is-
ter mahrem ister nâmahrem olsun erkek-
lerle ayný safta namaz kýlan kadýnýn iki ya-
nýnda bulunan birer erkekle arkasýnda bu-
lunan erkeðin namazý bozulur. Kadýn sa-
yýsý birden fazla ise yanlardaki birer kiþi
ile arkadaki o sayýda erkeðin namazý bo-
zulur. Bu þartlara bütün olarak bakýldýðýn-
da Hanefî mezhebinde cemaatle namazý
belli bir disiplin içinde eda etme gayreti-
nin öne çýktýðý görülür. Muhâzâtýn sadece
erkeðin namazýnýn geçerliliðini etkileme-
si hükmü, Abdullah b. Mes‘ûd’dan mev-
kuf olarak nakledilen bir hadisin namazda
cemaati tanzim görevinin erkeklere yük-
lenmiþ olduðu yönündeki yorumuna da-
yandýrýlmaktadýr (Bedreddin el-Aynî, el-
Binâye, II, 328-329; £Umdetü’l-šårî, IV,
451).

Özellikle hac sýrasýnda ve kalabalýk umre
zamanlarýnda Mescid-i Harâm’da ve Mes-
cid-i Nebevî’de muhâzât konusunda ço-
ðunluðun görüþüne uyulmasý büyük ko-

laylýk saðlamaktadýr. Nitekim benzeri bir
uygulama olarak namaz kýlan kimsenin
önünden geçilmemesi hususunda hassa-
siyet gösteren Hz. Peygamber’in Mescid-i
Harâm’da namaz kýlarken sütre koymayýp
önünden insanlarýn geçtiði rivayet edil-
mekte (Müsned, VI, 399; Ebû Dâvûd, “Me-
nâsik”, 88) ve Hanefîler’in de içinde bu-
lunduðu pek çok fakihin bu doðrultuda bir
yaklaþým sergilediði görülmektedir (Mv.F.,
XXXVII, 240-241).
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1867’de Ýstanbul’da,
1868’de Londra’da yayýmlanan

siyasî gazete.
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Ýstanbul Devresi. Ýlk sayýsý 25 Þâban
1283 (1 Ocak 1867) tarihinde çýkan ve haf-
tada üç gün yayýmlanan gazetenin sahibi
Diyarbekirli Filip Efendi’dir. Filip Efendi Ýs-
tanbul’a gelip matbaalarda hizmetli ola-
rak çalýþmaya baþlamýþ, bir müddet son-
ra âdeta Osmanlý basýnýnýn patronu konu-
muna ulaþmýþtýr. Muhbir’den baþka Ha-
kåik, Ýstanbul, Veledü’l-cevâib, Mec-
mûa-i Maârif, Terakkî, Vakit gazetele-
rinin de sahibi olmuþ, her dönemde gaze-
telerini sattýracak politikalar takip etmiþ-
tir (Filip Efendi’nin sahip olduðu yayýn or-
ganlarý için bk. Ebüzziyâ Mehmed Tevfik,
s. 56, 74, 77-78, 83).

Filip Efendi, Muhbir’i çýkarmaya karar
verdiði sýrada Þehzade Camii’nde vaaz ve
ders veren Ali Suâvi’nin þöhretinden ya-
rarlanmak için ona muharrirlik teklif eder.
Teklifi kabul eden Ali Suâvi ilk sayýsýndan

itibaren Muhbir’in sürekli yazarý, Londra
devresinde de sahibi olur. Sade bir dil kul-
lanmaya çalýþan Ali Suâvi gazeteyi yalnýz
haber veren bir vasýta deðil okuyucusunu
uyandýran, bilgi kazandýran bir mektep ola-
rak görür (Muhbir, nr. 28, 4 Mart 1867).

Muhbir’in neþri sýrasýnda “Kararnâme-i
Âlî” diye bilinen nizamnâme yürürlüktey-
di. Buna raðmen Ali Suâvi ihtiyatlý davran-
mýyor, padiþah tarafýndan yurt dýþýna sü-
rülmüþ Mustafa Fâzýl Paþa’nýn Belçika’da-
ki Nord gazetesine yazdýðý, kendisini Jön
Türkler’in lideri diye tanýtan yazýsýný Co-
urrier d’orient’dan iktibas edip yayýmlý-
yor (Muhbir, nr. 20, 21 Þubat 1867), onun
Girit’teki müslümanlara yaptýðý yardýmý
gazetenin birinci sayfasýnda ilân ediyordu
(Muhbir, nr. 31, 9 Mart 1867). Muhbir’in
yine 31. sayýsýnda Belgrad Kalesi’nin Sýr-
bistan’a terkedilmesini eleþtiren bir yazý
yayýmlanýr. Bunun üzerine gazete 32. sayý-
da bir ay süreyle kapatýlýr ve Ali Suâvi Kas-
tamonu’ya sürülür. Filip Efendi bir beyan-
nâme neþrederek Bâbýâli’den gazetesinin
niçin kapatýldýðýný sorar. Nâmýk Kemal söz
konusu beyannâmeyi Tasvîr-i Efkâr’da
yayýmlar, ayrýca kapatmayý eleþtiren bir
yorum ekler. 25 Nisan 1867’de yeniden çý-
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