
ra harem sınırları dışındaki Ten'im (Ye'cec) 
mevkiine götürülüp şehid edildiler. 

Hz. Peygamber, Red' Vak'ası 'ndan son
ra Amr b. Ümeyye ed-Damri'yi Cebbfır b. 
Sahr el-Ensari (veya Selerne b. Eslem) ile bir
likte, bazı kaynaklara göre ise Zübeyr b. 
Awam ile Mikdad b. Amr' ı (Esved) öldü
rüldükleri yerde teşhir edilen Hubeyb b. 
Adi'nin cesedini defnetmeleri ve kendisi
ne karşı suikast hazırlıkları içinde bulunan 
(Tabert. ll . 542) Ebu Süfyan'ı cezalandırma

ları için Mekke'ye gönderdi. Amr b. Ümey
ye 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 ha
berlerin aynı gece ResQI-i Ekrem'e ulaştığı
nı kaydeder (el-Megazf, 1, 349). Her iki olay
dan büyük üzüntü duyan Hz. Peygamber 
otuz veya kırk gün süreyle sabah namaz
larında (bazı rivayetlerde beş vakit namazda) 
bu facialara yol açan kabHelere beddua et
miştir. Hassan b. Sabit, Red' Vak'ası'nda 

şehid olanlar için bir mersiye söylemiş ve 
kendilerine gönderilen heyete ihanet eden 
Lihyanoğulları'nı hicvetmiştir (İbn Hişam . 

111 . ı 3 ı - ı 36). Bakara süresinin 204-207. 
ayetlerinin, Reel' Vak'ası hakkında nazil ol
duğu rivayet edilir (İbn Hişam, lll , 129-1 31: 
Kurtubt, lll, ı 5) . 

Red' Vak'ası'nın meydana geldiği yer, 
bugün Mekke-Medine eski yolu üzerinde, 
Usfan'a gelmeden 1 S km. sağ taraftaki 
vadiden S km. kadar içeridedir. 

Hz. Peygamber bu olaydan iki yıl sonra 
Lihyanoğullan'nı cezalandırmak için bir se
fer düzenledi. Beni Lihyan Gazvesi adı ve
rilen bu seferi önceden haber alan kabile 
mensupları dağlara çekildiler. Onların top
raklarında iki gün kalan Resul-i Ekrem 
Medine'ye döndü (6/627) 
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REC'İYYE 

{bk. İRTiCA) . 

RECM 
( ~}f) 

Zina suçunu işleyeniere 
belli durumlarda uygulanan 

bir ceza 
(bk. ZiNA). 

RED 
( ~}f) 

İslam miras hukukunda 
belirli hisse sahiplerinden 

artan payların 
yine onlara paylaştırılma~ını 

ifade eden bir terim . 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "geri verme. geri çevirme" an
lamına gelen redd kelimesi belirli pay sa
hiplerinin (ashabü'l-feraiz) mirastan pay
larını almalarından sonra artan miktarın 
-asabenin bulunmaması sebebiyle- payları 

oranında yine onlara dağıtılmasını ifade 
eder. Böyle bir durumun ortaya çıktığı mi
ras meselesine reddiyye denir. Hz. Ali ve 
Abdullah b. Mes'Qd gibi birçok sahabinin 
red usulünü kabul ettiği nakledilmiş , Ha
nefi ve Hanbeli mezhepleri de bu görüşü 
benimsemiştir. "Allah 'ın kitabına göre ya
kın akrabalar birbirlerine -varis olmaya
daha uygundur" ayetinin (ei-Enfal 8/75) 
genel hükmü Resul-i Ekrem'in, hastalığı 
sebebiyle ziyaret ettiği Sa'd b. Ebu Vak
kas'ın , "Ey Allah'ın elçisi! Benim kızımdan 
başka mirasçım yok" demesini hatalı gör
memesi (Buhar!, "Fera,i.Z", 6; Müslim, "Va
şiyyet", 5-8) ve, "Ey Allah'ın resulü! Anne
me bir cariye hediye etmiştim . annem ve
fat etti ve cariyeyi miras bıraktı" diyen bir 
kadına, "Sen sevabını aldın . Cariyeyi de Al
lah miras yoluyla sana geri gönderdi" (Müs
lim. " Şıyam" , ı57 : EbO DavOd. "Veşaya" , 

ı 2) cevabını vermesi red usulünün delil
leri arasında sayılmıştır. Zira tek başına 
mirasçı olan kızın hissesi yarım olduğu 
halde belirtilen örneklerde Hz. Peygam
ber 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 ora
nında red yoluyla verilir. Bu durumda pay
ların toplamı ortak payda kabul edilip te-

RED 

reke altı hisseye değil dört hisseye bölü
nür; 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 olur

lar. 

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 di
ğer 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 sa
hiplerinin paylarından artan kısmın bey
tülmale intikal edeceğine hükmedilmiştir. 

Bu görüşün gerekçeleri şöyle özetlenebi
lir: Kur'an ve Sünnet'te hisseleri belirlen
miş pay sahiplerine bundan fazlasını ver
mek nassın hükmüne aykırıdır. İslam hu
kukunda mirasçılık hısımlık ve din birliği 
olmak üzere iki sebebe dayanır. Araların

da kan veya evlilik bağı bulunanların bu se
beple belirli hisselerini almalarından son
ra bu sıfatla başka bir alacakları kalmayıp 
arta kalan kısım din birliği sebebiyle bü
tün müslümanların ortak hissesi olur ve 
bu konuda alacaklı olan müslümanları bey
tüimal temsil eder. Red usulünü benim
seyen Hanefi ve Hanbelller bu gerekçeleri 
eleştirirken hısım olmayan müslümanla
rın ölen kişiye yakınlığının sadece din yö
nünden, hısım olanların ölene yakınlığının 
hem din hem hısımlık yönünden olduğu
nu, dolayısıyla ölene iki yönden yakın olan 
hısımların terekeden artan miktarı alma 
hususunda diğer müminlere göre öncelik 
hakkına sahip olduğunu belirtirler. Şu var 
ki lll. (IX.) yüzyıldan itibaren Malikller ve 
IV. (X.) yüzyıldan itibaren Şafiiler de bey
tülmalin düzeninin bozulup kamu malının 
adaletiice dağıtılmadığı gerekçesiyle red 
usulünü kabul etmiş ve dört mezhebin uy
gulaması bu yönde olmuştur. 
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Iii HAMZA AKTAN 

er-RED ale'l-CEHMİYYE 

(bk. el-IHTİlAF fi'l-LAFZ). 

er-RED ale'l-CEHMİYYE 
(~~~~}ll 

Osman b. Said ed-Dariml'nin 
(ö. 280/894) 

bazı ilahi sıfatlarla 
kader ve Kur'an'ın 

mahlilk oluşu konularında 
Cehmiyye ve Mu'tezile'nin 
görüşlerini eleştirdiği eseri. 

_j 

Eser, tabakat kitaplarının yanı sıra bibli
yografik eserlerde de Darimi'ye nisbet edil
mektedir (Sübk!, ll. 204; Keşfü';ç-;çunün, ı . 

838). Mukaddimeden sonra on beş bab 
olarak düzenlenen kitabın muhtevasını dört 
bölüm halinde incelemek mümkündür. Se-
lefiyye ile kelam alimleri arasında yorum-
lanması konusunda tartışmalar bulunan 
haberi sıfatiarın ve Kur'an'ın ezell (gayri 

Allah'ın orada istiva etmesinin ikamet et
mesi anlamına geldiğini ileri sümüş, bu
nu kanıtlamak için bazı ayetlerin işaretle
riyle genelde zayıf olan veya konuyla doğ
rudan ilgisi bulunmayan rivayetleri zikret
miştir. Daha sonra bazı hadislerde Allah'a 
nisbet edilen nüzQI (yukarıdan aşağıya inme) 
kavramı üzerinde durulmuş ve bunun, 
kelam alimlerinin söylediği gibi rahmeti
nin veya meleklerinin inmesi değil kendi
sinin arştan aşağıya gelmesi olduğunu ile
ri sürmüştür. İkinci bölümde ahiret haya
tında müminlerin Allah'ı görmesi (rü'ye
tul!ah) konusu işlenmektedir. Müellifin bu 
konudaki muhaliflerinin Mu'tezile olduğu 
bilinmektedir. Üçüncü bölüm kadere ayrıl
mıştır. Bu meselede de karşı fikri savunan
lar Mu'tezile mensuplarıdır. Allah'ın ilim, 
kudret ve irade sıfatıyla ilişkili olan kade
rin hak olduğunu kabul eden EhH sünnet 
alimlerinin muhaliflerine yönelttikleri en 
güçlü delil ilahi ilmin vuku bulacak bütün 
fiilieri ezelde kuşatmış olmasıdır. Darimi 
de aynı delili kullanarak muhaliflerini eleş
tirir. Kitabın sonuncu bölümü, ilahi kela
mın ve bu arada Kur'an'ın Allah'ın sıfatla
rından birini teşkil ettiği, dolayısıyla ezell 
olmasının gerektiği meselesine tahsis edil
miştir. Darimi Kur'an'ın insan idrakine bü-

ründürülmüş Arapça lafızlarıyla birlikte 
ezell olduğunu kanıtlamak için bazı ayet
lerin işaretlerine ve çoğu zayıf olan hadis 
rivayetlerinin delaletlerine başvurmuştur. 
Bu konuda da asıl muhalifleri Mu'tezi
le mensuplarıdır. Halbuki daha önce Bu
har( Ijal~u et' ali' I- 'i bd d adlı eserinde 
Kur'an'ın okunuşunun mahlük olduğunu 
savunmuş, Matürldi ise lafız ve mana ayı
rımı yaparak kula ait bir fiil olan birincisi
nin mahlCık, Allah'ın zatı ile kaim bulunan 
ikincisinin ezell olduğunu belirtmiş ve bu 
anlayış sonraki alimierin büyük çoğunlu
ğu tarafından benimsenmiştir. Kitabın ha
time niteliğindeki kısmı Kur'an'ın mahlCık 
olup olmadığı ihtimallerinden hiçbirine yö
nelmeyen ve bu meseleyi irdelemenin bid
'at olduğunu söyleyen kimselerin (vakıfe*) 
eleştirisiyle başlar, ardından zenadıka ile 
Cehmiyye'nin küfür sınırına girdikleri be
lirtilir, fikirlerinde ısrar ettikleri takdirde 
bunlara uygulanacak cezanın ölüm olaca
ğı ifade edilir. 

er-Red 'ale'l-Cehmiyye'nin daha son
ra gelen aynı temayüldeki alimleri etkiledi
ği şüphesizdir. İbn Kayyim el-Cevziyye mü
ellifin bu kitabı ile er-Red 'ale'l-Merisi 
adlı eserini tavsiye etmiş, İbn Teymiyye'
nin de benzer tavsiyelerde bulunduğunu 

mah!Ok) olduğuna işaret eden ifade! erin er-Red 'ale'l-Cehmiyye'nin unvan sayfas ı ile ilk sayfası (Köprülü Ktp., nr. 850) 

yer aldığı mukaddimede Basra'da Ca'd 
b. Dirhem (ö. 124/742 [?J) ve Horasan'da 
Cehm b. Safvan 'ın (ö. 128/745-46) ortaya 
çıkışına kadar müslümanlar arasında inanç 
esaslarına yönelik farklı bir görüşün bu
lunmadığı belirtilir. Müellif, eserini müslü
manlara zarar verebilecek bu tür ihtilaf
ların etkisini yok etmek amacıyla kaleme 
aldığını kaydeder (s. 23); ardından Hz. Pey
gamber'in, ashap ve tabiinin bu konudaki 
bazı uyarılarına yer verir. Eserin birinci bö
lümünde biri Kur'an'da, diğeri hadiste zat-ı 
ilahiyyeye nisbet edilen istiva ve nüzCıl sı
fatları üzerinde durulur. Kur'an'da ilahi is
tiva yedi ayette arşa (Selefiyye'ye göre Al
lah'ın arş denen yerde bulunması. kelam
cılara göre kil.inatı hakimiyeti altında tut
ması anlamında). iki ayette desemaya nis
bet edilmiştir (semada bulunması veya onu 
düzenlemesi; bk. Ril.gıb el-isfahil.n!, el-Müf

redat, "svy" md.; M. F. Abdülbaki, el-Mu'

cem, "svy" md.). Müellif, istiva kavramı
na konu teşkil eden arşın maddi bir me
kandan ibaret olduğunu ispata çalışmış, 
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