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İran ve Türk edebiyatlarında bu bahrin
için aruza dair eserlerde
pek çok vezin sayılır, ancak bunların bir
kısmı çok yayılmamış denemelerin ürünleri, bir kısmı ise bazı vezin kalıpları için
sun'i olarak üretilmiş örneklerdir. Her iki
edebiyatta da Arap aruzundaki altı ve dört
tefileli beyitler yanında (yk. bk. A, tam beytin, a ve b şıkları) sekiz tef'ileden kurulu
şekiller de (- -~- /- -~- /- -~- /- -~- //)
vardır. Burada da bütün müstefilün (--~-)
lerin yerini, müfteilün (- ~~-) veya mefailün (~ -~-) tefileleri birbirini aynen veya
nöbetieşe takip ederek alabilir. Bu durum,
hemen bütün bahirlerde İran nazmına nazaran tamamıyla sadeleştiriimiş şekillerin
tercih edildiği Türk nazmında daha yaygın
olarak kullanılır. Diğer taraftan mef'ulün
(- - -)ve onun yerini alan feulün (~- - )
genelde mısra, nadiren beyit sonunda bulunursa da Türk nazmında pek görülmez.
Ayrıca Nef"i'nin, "Esti nes'im-i nevbahar,
açıldı güller subh-dem 1 Açsın bizim de
gönlümüz, sal<i meded sun cam-ı cem" dizeleriyle başlayan meşhur bahar kasidesinde olduğu gibi sekiz tef'ileli beyitlerin
mısraları iki eşit kısım halinde iç kafiyelerle örülmüş olan recez vezin şekilleri vardır
ki buna Türk şiirinde "musammat" denilir.
Recez, Türk şiirinde başlangıçta sık rastlanan bir bahir olmasına karşılık IX. (XV.)
yüzyıldan sonra gittikçe az kullanılmış ve
müstef'ilün (--~-)ile müfteilün (-~~-)
yerine mefailün (~-~-) tef'ilelerinden kurulu şekiller tercih edilmiştir. Muhammed
kullanılan şekilleri

Tevfik ei-Bekr'i, Eracizü'l-<Arab (Kahire
ı 3 ı 3) adlı bir monografi yazmıştır.
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REci' VAK'ASI
(~}IW.9)

Adal ve Kare kabilelerinin
kendilerine İslam' ı öğretmek için
davet ettikleri
heyete düzenledikleri suikast
L

(4/ 625).

_j

Uhud Gazvesi'nden sonra Ben'i Hüzeyl'in
bir kolu olan Ben'i Lihyan kabilesinin reisi
Halid b. Süfyan (veya Süfyan b. Halid), Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu
kabilelerden asker toplamaya başladı. Durumu öğrenen Hz. Peygamber, Halid b.
Süfyan'ı ortadan kaldırması için Abdullah

Reci' Vak'a s ı ' nın

meydana
geldiği yer
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b. Üneys ei-Cühen'i'yi görevlendirdi. Abdullah, Halid'i Urene vadisinde pusuya düşü
rüp öldürdü, böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay Ben'i Lihyan'ın
müslümanlara karşı düşmanlığını daha da
arttırdı. Kabilenin bazı mensupları akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerine giderek onlarla birlikte müslümanlardan öç
almak için bir plan hazırladılar. Buna göre Adal ve Kare, ResGl-i Ekrem'e bir heyet yollayıp kendilerine İslam'ı öğretecek
kimselerin gönderilmesini isteyecekler,
bunların bir kısmını Halid'in intikamını almak için öldürecek, diğerlerini de Bedir ve
Uhud'da yakınları öldürülen Mekkeli müş
riklere satacaklardı (Vakıdl, 1. 354). Halid'in
öldürülmesinden bir ay sonra Adal ve Kare'den altı yedi kişilik bir heyet Medine'ye
geldi. ResUluilah onların isteklerini kabul
ederek 4. yılı Saferayında (Temmuz 625)
altı, yedi veya on kişilik bir heyeti kendileriyle birlikte gönderdi. Heyet müslüman olduklarını ilan eden bu kabHelere İslamiyet'i
öğretecek, onlardan zekat toplayacak (Belazürl, ı , 482). ayrıca Mekke yakınlarına kadar giderek Kureyş müşrikleri hakkında bilgi edinecekti (BuhM, "Megazi", 28; Vakıdl,
1, 354) .
Mersed b. Ebu Mersed veya Asım b .
Sabit'in başkanlığındaki heyette Halid b.
Bükeyr, Hubeyb b . Ad'i, Zeyd b. Desine,
Abdullah b. Tarık ve Muattib b. Ubeyd'in
bulunduğu kaydedilmektedir (a.g.e., 1, 355;
İbn Hi şa m, ııı. 124) . Mersed b. Ebu Mersed veya Asım b. Sabit Seriyyesi adıyla da
bilinen ve geceleri yürüyüp gündüzleri gizlenen heyet, Mekke ile Usfan arasında Hüzeyl kabilesine ait Heda bölgesinde Rec'i'
suyu yanında konakladığında Lihyanoğul
ları'ndan 100 kişilik bir birlik tarafından kuşatıldı. Müşrikler bunlara teslim oldukları
takdirde kendilerine bir zarar vermeyeceklerini, Mekkeliler'den fidye almak için böyle davrandıklarını söylediler. Ancak onlar bu
teklifi kabul etmeyip çarpışmaya girdiler.
Mersed, Asım, Halid ve Muattib şehid
olunca Hubeyb, Zeyd ve Abdullah öldürülmeyeceklerine dair söz aldıktan sonra
çıktıkları tepeden inerek teslim oldular.
Mekke'ye götürülmek üzere yola çıkarı
lan bu üç sahi'ıb'iden Abdullah bağlı olduğu ipten kurtulup kılıcını çekerek mücadeleye giriştiyse de taşa tutularak şehid
edildi. Hubeyb ile Zeyd, Mekke'ye götürülüp Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkeliler'e satıldı. Hubeyb ile Zeyd kendilerine yapılan baskılara
rağmen İslamiyet'ten dönmeyi reddettiler
ve bir süre Mekke'de hapsedildikten son-

RED
ra harem sınırları dışındaki Ten'im (Ye'cec)
mevkiine götürülüp şehid edildiler.
Hz. Peygamber, Red' Vak' ası ' ndan sonra Amr b. Ümeyye ed-Damri'yi Cebbfır b.
Sahr el-Ensari (veya Selerne b. Eslem) ile birlikte, bazı kaynaklara göre ise Zübeyr b.
Awam ile Mikdad b. Amr' ı (Esved) öldürüldükleri yerde teşhir edilen Hubeyb b.
Adi'nin cesedini defnetmeleri ve kendisine karşı suikast hazırlıkları içinde bulunan
(Tabert. ll . 542) Ebu Süfyan'ı cezalandırma
ları için Mekke'ye gönderdi. Amr b. Ümeyye Seriyyesi adıyla bilinen bu seferde Amr
arkadaşıyla birlikte gizlice şehre girerek
Hubeyb'in cesedini defnetti ve Mekkeli bir
casusu esir alıp Medine'ye döndü.
Vakıdi, Red' ve Bi'rimaüne ile ilgili haberlerin aynı gece ResQI-i Ekrem'e ulaştığı
nı kaydeder (el-Megazf, 1, 349). Her iki olaydan büyük üzüntü duyan Hz. Peygamber
otuz veya kırk gün süreyle sabah namazlarında ( bazı rivayetlerde beş vakit namazda)
bu facialara yol açan kabHelere beddua etmiştir. Hassan b. Sabit, Red' Vak' ası'nda
şehid olanlar için bir mersiye söylemiş ve
kendilerine gönderilen heyete ihanet eden

Lihyanoğulları'nı hicvetmiştir (İbn Hi şa m .

111 . ı 3 ı - ı 36). Bakara süresinin 204-207.
ayetlerinin, Reel' Vak' ası hakkında nazil olduğu rivayet edilir (İbn Hi şam, lll , 129-1 31:
Kurtubt, lll, ı 5) .
Red' Vak' ası'nın meydana geldiği yer,
bugün Mekke-Medine eski yolu üzerinde,
Usfan'a gelmeden 1S km . sağ taraftaki
vadiden S km . kadar içeridedir.
Hz. Peygamber bu olaydan iki yıl sonra
için bir sefer düzenledi. Beni Lihyan Gazvesi adı verilen bu seferi önceden haber alan kabile
mensupları dağlara çekildiler. Onların topraklarında iki gün kalan Resul-i Ekrem
Medine'ye döndü (6/627)
Lihyanoğullan' nı cezalandırmak
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Zina suçunu işleyeniere
belli durumlarda uygulanan
bir ceza
(bk. ZiNA).
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İslam miras hukukunda
belirli hisse sahiplerinden
a rtan payların
yine onlara paylaştırılma~ını
ifa d e eden bir terim .
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Sözlükte "geri verme. geri çevirme" angelen redd kelimesi belirli pay sahiplerinin (ashabü'l-feraiz) mirastan paylarını almalarından sonra artan miktarın
-asabenin bulunmaması sebebiyle- payları
oranında yine onlara dağıtılmasını ifade
eder. Böyle bir durumun ortaya çıktığı miras meselesine reddiyye denir. Hz. Ali ve
Abdullah b. Mes'Qd gibi birçok sahabinin
red usulünü kabul ettiği nakledilmiş , Hanefi ve Hanbeli mezhepleri de bu görüşü
benimsemiştir. "Allah 'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine -varis olmayadaha uygundur" ayetinin (ei- Enfal 8/7 5)
genel hükmü Resul-i Ekrem'in , hastalığı
sebebiyle ziyaret ettiği Sa'd b. Ebu Vakkas'ın , "Ey Allah'ın elçisi! Benim kızımdan
başka mirasçım yok" demesini hatalı görmemesi (Buhar!, "Fera,i.Z", 6; M üslim, "Vaşiyyet", 5-8) ve, "Ey Allah ' ın resulü! Anneme bir cariye hediye etmiştim . annem vefat etti ve cariyeyi miras bıraktı " diyen bir
kadına, "Sen sevabını aldın . Cariyeyi de Allah miras yoluyla sana geri gönderdi" (Müslim. " Şıyam " , ı57 : EbO DavOd. " Veşaya" ,
ı 2) cevabını vermesi red usulünün delilleri arasında sayılmıştır. Zira tek başına
mirasçı olan kızın hissesi yarım olduğu
halde belirtilen örneklerde Hz. Peygamber terekenin tamamının kıza verileceğine
hükmetmiştir. Mesela anne ve kız mirasçı
oldukları takdirde annenin hissesi altıda
bir, kızın hissesi altıda üç, anne ile kızın
hisselerinin toplamı altıda dört olup kalan
iki hisse de bu mirasçılara hisseleri oranında red yoluyla verilir. Bu durumda payların toplamı ortak payda kabul edilip telamına

reke altı hisseye değil dört hisseye bölünür; anne dörtte bir, kız da dörtte üç hisse
alır. Bu yöntemle anne ve kız artan kısmı
hisseleri oranında payiaşarak terekenin
tamamına sahip olup aslında kendileri için
belirlenen paylarından fazlasını almış olurlar.
Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'Qd ile Hanefi
ve Hanbeli mezheplerine göre eşler için
red usulü söz konusu değildir. Hz. Osman
ve Cabir b. Zeyd' e göre ise red usulü eşler
için de geçerlidir. Eşler paylar toplamının
paydadan fazla olması (avi) sebebiyle diğer mirasçılar gibi belirli paylarından daha
az aldıkiarına göre bu durumda da red
usulüne göre belirli paylarından fazlasını
almalıdırlar ; zira zarara ortak olanın kara
da ortak olması gerekir. Sahabeden Zeyd
b. Sabit ile Şafii ve Maliki mezheplerine
göre red usulü kabul edilmemiş, pay sahiplerinin paylarından artan kısmın beytülmale intikal edeceğine hükmedilmiştir.
Bu görüşün gerekçeleri şöyle özetlenebilir: Kur'an ve Sünnet'te hisseleri belirlenmiş pay sahiplerine bundan fazlasını vermek nassın hükmüne aykırıdır. İslam hukukunda mirasçılık hısımlı k ve din birliği
olmak üzere iki sebebe dayanır. Araların
da kan veya evlilik bağı bulunanların bu sebeple belirli hisselerini almalarından sonra bu sıfatla başka bir alacakları kalmayıp
arta kalan kısım din birliği sebebiyle bütün müslümanların ortak hissesi olur ve
bu konuda alacaklı olan müslümanları beytüimal temsil eder. Red usulünü benimseyen Hanefi ve Hanbelller bu gerekçeleri
eleştirirken hısım olmayan müslümanların ölen kişiye yakınlığının sadece din yönünden, hısı m olanların ölene yakınlığının
hem din hem hısımlık yönünden olduğu
nu, dolayısıyla ölene iki yönden yakın olan
hısımların terekeden artan miktarı alma
hususunda diğe r müminlere göre öncelik
h akkı na sahip o ld u ğ u n u belirtirler. Şu var
ki lll. (IX.) yüzyıldan itibaren Malikller ve
IV. (X.) yüzyıldan itibaren Şafiiler de beytülmalin düzeninin bozulup kamu malının
adaletiice dağıtılmadığı gerekçesiyle red
usulünü kabul etmiş ve dört mezhebin uygulaması bu yönde olmuştur.
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