
SEFARETNAME 

lirdi. Livadya sefiketlerine atıfta bulunan
lar çarın selamianmasını Kırım'ın daha ön
ce Osmanlı toprağı olması sebebine, do
layısıyla buraların sanki hala Osmanlı top
rağı imiş gibi algılandığı fikrine bağlarlar 
ve bu anlamda "hoş geldin" heyeti yollan
dığını ciddi olarak ileri sürerler. Sınıra ya
kın gelen bir hükümdarın selamlanması 
devletler arası nezaket kuralları içinde sa
yıldığından bu karşılamanın bu anlamda 
yapıldığını Lutfı, tarihinde zikretmektedir. 
Nitekim Avusturya hükümdarlarının da 
Osmanlı sınırlarına yakın bir mahalle gel
melerine aynı şekilde bir selamlama ile 
mukabele edilirdi. Konuyla ilgili vesikalar
da bu davranış "hukuk-i hem-civarl" diye 
tanımlanır ve bunun Osmanlı sahillerine 
yakın bir yere gelen komşu bir hükümda
ra gösterilen nezaket ziyareti olduğu be
lirtilirdi. Bu sefaretlerin ilkinin 1863'te baş
ladığı ve son heyetin 1914'te gönderildiği 
bilinmektedir. Livadya'ya değişik yıllarda 
on bir heyetin gönderildiği kesin olarak bi
linmekle beraber elde ancak beş sefaret 
heyetinin sefaretnameleri mevcuttur ve 
bunlar yayımianmış bulunmaktadır (Ay
dın, s. 322 vd.) . 
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Iii KEMAL BEYDİLLİ 

SEFEH 
( .ı.Wf) 

Sözde ve fiilde isabetsizlik anlamında 
hikmetin karşıtı olarak kullanılan 

bir terim 

L (bk. ABES; HiKMET). 

SEFEH 
( .ı.Wf) 

Ergenlik çağına ulaşmış 
temyiz gücüne sahip kişinin 

_j 

kısıtlı sayılmasını gerektirecek . derecede 
ölçüsüz harcamalar yapması durumu 

L 

r 

(bk. HACİR; RÜŞD). 

SEFER. 
(_~) 

Osmanlılar'da 

_j 

orduların savaşa gidişini, savaş halini 
ve savaşı ifade eden bir terim 

L 
(bk. SAVAŞ). 

_j 

L 

SEFER 
( .f-Jf) 

Özel fıkhi hükümleri olan yolculuk 
anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "yazmak; yolculuk yapmak, yol
culuk" gibi manalara gelen sefer kelimesi 
fıkıh terimi olarak şer'an aranan şartlar 
çerçevesinde belirli uzaklıkta bir yere git
meyi ifade eder. Fıkıhta daha çok "bazı hü
kümlerin değişmesine sebep olan yolcu
luk" şeklinde tanımlanan seferin mukabi
linde ikamet ve hadar kelimeleri kullanı
lır. Ahmed ei-Feyyüml, sözlükte "merhale 
katetme" anlamına gelen sefer kelimesi
ni Araplar'ın "göç etme" veya "sabah er
kenden çıkıldığında akşam dönülebilecek 
mesafeyi (mesatetü'l-adva) aşan bir yere 
gitmek üzere yola çıkma" manasında kul
landıklarını, mesafetü'l-advaya çıkışı ise se
fer olarak İsimlendirmediklerini söyler (el

Mişbaf:ıu'l-münfr, s. 329, 472). Belirli bir 
mesafeye gitmek üzere yola çıkmış kişiye 
müsBtir (misafir, yolcu, sefer!), bir yerde ika
met edip yolcu statüsünde olmayan kim
seye de mukim denir. Ayrıca Türkçe'de 
savaş amacıyla çıkılan yolculuk için sefer 
ve savaş hali için seferberlik kelimeleri kul
lanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de sefer kelimesi yedi 
ayette geçer. Bunların ikisinde yolculuk 
halinde ramazan orucunun ertelenebilece
ği (el-Bakara 2/184-185), birinde borçla il
gili belge düzenleme imkanı bulunmazsa 
teminat olarak rehin alınabileceği (el-Ba
kara 2/283), ikisinde abctest veya gusül için 
su bulunmadığı takdirde teyemmüm edi
lebileceği(en-Nisa 4/43; el-Maide 5/6) be
lirtilir. Birinde münafıkların Tebük Seferi'
ne katılmamak için mazeret uydurmala
rından (et-Tevbe 9/42). diğerinde Hz. Mu
sa'nın Allah tarafından özel bilgi lutfedil
miş kişiyi (Hızır) aramak için yaptığı uzun 
yolculuktan (el-Kehf 18/62) söz edilir. Bir 
ayette ise "konak yerleri" veya "mesafe
ler" anlamında seferin çağulu olan esfiir 
geçer (Se be' 34/1 9) . Ayrıca bir ayette göç 
hali için "za'n" ve karşıtını belirtmek için 
ikametkelimeleri (en-Nahl 16/80), pekçok 
ayette yolculuğu ifade etmek üzere "darb 
fi'l -arz" (mesela bk. en-Nisa 411 O ı) tabiriy
le "rihle, seyaha, seyr, hicre, rüküb" gibi 
kelimeler ve türevleri kullanılmıştır (M. F. 
Abdülbaki, el-Mu'cem, "cry", "rl:ıl" , "rkb", 
"rl5y", "sry", "syl:ı ", "syr", •«are" , "15ta", 
"mşy", "nfz", "nfr" md.leri). Öte yandan 

· Kur'an'da çoğu zaman uzun yolculuk gerek
tiren cihad ve hicretle ilgili birçok ayet yer 
almış (a.g.e., "chd", "her" md.leri), Mekke 



dışında oturanlar bakımından ancakyolcu
luk yaparak ifa edilebilecek olan hac i badeti 
farz kılınmış (el-Bakara 2/189, ı 96, ı 97; Al-i 
imran 3/97; el-Hac 22/27). maddi imkansız
lıklar yüzünden yolda kalmış kimselere (i b
nü 's-sebll) mali destekte bulunulması ve 
zekat gelirlerinden pay ayrılması istenmiş 
(el-Enfill 8/41 ; et-Tevbe 9/60) , özellikle ib
ret alma amacıyla yeryüzünün değişik böl
gelerini görmeye imkan verecek yolculuk
lar yapılması teşvik edilmiştir (mesela bk. 
Yusuf I 2/1 09; el-AnkebGt 29/20). 

Sefer kelimesi ve türevleri hadislerde de 
çokça geçmektedir (Wensinck, el-Mu'cem, 
"sfr" md). ResGl-i Ekrem, Mekke'den Me
dine'ye hicret ettikten sonra hac ve umre 
yanında askeri amaçlı yolculuklar yapmış. 
yanında bulunan sahabiler onun ibadet
lerle ilgili uygulamalarını dikkatle izleyip 
başkalarına aktarmıştır. Hz. Peygamber'in 
yolculuklarında Medine'ye dönünceye ka
dar dört rek'atlı namazları kısaltarak kıldı
ğı, ramazan ayına rastlayan askeri amaçlı 
seferlerinde genellikle oruç tuttuğu, ba
zan orucunu ertelediği veya bozduğu, bu 
konuda serbest bıraktığı ashabına düş
man ordusuna iyice yaklaşınca oruçlarını 
bozmalarını emrettiği hususunda teva
tür derecesine ulaşmış rivayetler bulun
maktadır. Yine ResQiullah'ın yolculuğa çı

karken Zuhruf sOresinin 12 ve 13. ayetle
rini okuduğu, üzücü durumlardan uzak, ko
lay ve dönüşte herkesin ailesini ve malla
rını iyi halde bulacağı bir yolculuk nasip et
mesi içinAllah'a dua ettiği (Müslim , "I::Iac", 
425) , yolculuktan dönüşünde mescidde iki 
rek'at nafile namaz kıldığı (Buhar]. "Mega
zl", 79); sağlıklı olmak (Müsned, ll , 380), 

ilim tahsil etmek (Buhilr!, "ilim", 10) , Mes
cid-i Haram ve Mescid-i Aksa gibi kutsal 
mekanları ziyaret etmek (Buhar!, "Şavm", 
67; Müslim, "I::Iac", 41 5) için yolculuğu teş
vik ettiği, seferle ilgili bazı kuralları açıkla
dığı (Müslim, "İmare", 178) ve yolculuğun 
-zaruret bulunmadıkça- tek başına değil 
grup halinde yapılmasını tavsiye ettiği (Bu
har!, "Cihad", 135; Ebu Davud. "Cihad", 
79; Tirmizi. "Cihad", 4) hakkında pek çok 
hadisi mevcuttur. 

Fıkıh Literatüründe Sefer. Klasik fıkıh ki
taplarında seferin tanımı, sebepleri, amaç
ları, şartları ve hükümleri -özellikle yolcu 
namazı konusu merkeze alınmak suretiy
le- Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetleri, Hz. Pey
gamber'in kavll ve fiili sünnetleri, sahabe 
ve tabiln fakihlerinin görüş ve uygulama
ları çerçevesinde incelenmiş, bazı mesele
lerde fikir birliği edilirken bazılarında bir 
mezhep içinde bile farklı görüşler ileri sü
rülmüştür. Fıkıh ve usQI-i fıkıh eserlerin-

de seferin, biri din! ve dünyevl hayatı baş
ka beldeye göç etmeyi gerektirecek ölçü
de zorlaştıran şartlar altında bulunma, di
ğeri bazı dini ve dünyev'i faydalar için baş
ka yerlere gitme ihtiyacı duyma şeklinde 
iki ana sebebe dayandığı belirtilmiştir. Fı
kıh alimleri seyahat etmenin temel hak ve 
hürriyetlerden sayıldığını, bunun makul bir 
gerekçe bulunmadan kısıtlanamayacağı
nı, dolayısıyla yolculuğun dini hükmünün 
normal şartlarda mubah olduğunu, ancak 
duruma göre bu hükmün değişebileceğini 
ifade etmişlerdir. Amacı bakımından yol
culuk ibadet maksatlı, mubah bir iş için 
yapılan ve günah bir iş için yapılan yolcu
luk olmak üzere üç kısma; dini hükmü ba
kımından farz 1 vacip, mendup, mubah, 
rnekruh ve haram yolculuk şeklinde beş 
kısma ayrılmıştır. İkarnet edilen yerde ha
yatın çekilmez hale gelmesi, can ve mal 
güvenliğinin kalmaması . dini ve manevi de
ğerlere saygısızlığın yaygınlaşması gibi du
rumlarda başka bir yere yerleşmek üzere 
yapılan hicret yolculukları ile hac veya ci
had görevini ifa maksadıyla yapılanlar farz 
yolculuklara; ilim öğrenme, alimlerle bilgi 
alışverişinde bulunma, Allah'ın nimetleri
ni görme, evrenin sırları hakkında düşün
me, geçmişten ibret alma, akrabaları veya 
mukaddes yerleri ziyaret etme vb. amaç
larla yapılanlar mendup yolculuklara; tica
ret yapma, ihtiyaç için avlanma, bilgi ve 
görgüsünü arttırma, gezi-eğlence vb. mak
satlarla yapılanlar mubah yolculuklara; 
adam öldürme, yol kesme vb. haram fiil
Ieri işiemek amacıyla yapılanlar haram yol
culuklara; ihtiyaç karşılama amacı olmak
sızın yapılan avianma yolculukları, güven
li olmayan yolda tek başına seyahat etme 
vb. rnekruh yolculuklara örnek olarak zik
redilir. Yolculuğun bireyler ve toplumlar 
arası ticarl, iktisadi, içtima'i, ilmi ve kültü
rel ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini 
dikkate alan İslam alimleri ikamet halinin 
mi yoksa sefer halinin mi üstün olduğunu 
tartışmışlar, genellikle bu hususun duru
ma ve şartlara göre değişeceğini belirt
mişlerdir. 

Bazı ayet ve hadislerde yolculuk teşvik 
edilmekle birlikte genel olarak insanlar 
için sefer hali geçici ve olağan dışı bir du
rum olduğundan bu durumdaki kişiye özel
likle ibadetler konusunda kolaylıklar tanın
mıştır. Hz. Peygamber'in bazı hadislerin
de ifade edildiği üzere (mesela bk. Buha
r!, "CUmre", 19) yolculuk sırasında meyda
na gelen meşakkat tek boyutlu değildir. 
Yolculuğun verdiği yorgunluk ve bedensel 
sıkıntılar yanında yolcunun seferin nasıl ge
çeceği. yol güvenliği, geride bıraktığı aile-
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si, işi, malları ve sefere çıkış amacıyla il
gili endişeleri bulunabilir. Fakihler. yolcu
ya tanınan ruhsatların hikmetini meşak
kat veya meşakkatin giderilmesi şeklinde 
açıklamakla birlikte sefer halini illet, yani 
bu hükümlerin devreye girip girmemesin
de esas alınacak objektif bir kriter olarak 
kabul etmişler, şer'an yolcu sayılan her
kesin yolculuk sırasında meşakkat bulun
sun bulunmasın ruhsatlardan yararlana
bileceğini söylemişlerdir. 

Seferiliğin Şartları . Fakihler, konuya iliş
kin kavll ve fiili sünnetleri sefer kelimesi
nin dildeki kullanımları ışığında yorumla
yarak fıkh'i anlamıyla sefer( sayılmanın 
şartlarını tartışmışlardır. Tartışmalar da
ha çok seterin mesafesi, müddeti ve ama
cı üzerinde yoğunlaşmıştır. 1. Sefer Me

safesi ve Müddeti. Fakihlerin çoğunluğu 
seferi uzun ve kısa diye ikiye ayırarak yol
cuya sağlanan kolaylık hükümleri arasın
da bir ayırım yapılması gerektiği , namaz
ların kısaltılması ve orucun kazaya bırakıl
ması gibi ruhsatların sadece uzun sefer 
halinde uygulanacağı kanaatindedir. Zahi
ri mezhebiyle (İbn Hazm, lll , 200; lV, 388) 

İbn Teymiyye (el-Fetaua'L-kübra, 11 , 339-

340) ve İbn Kayyim ei-Cevziyye (Zadü 'l
me'ad, ı. 164) gibi Hanbeli fakihleri ise 
Kur'an ve Sünnet'te ruhsatlardan yarar
lanma bakımından yolcular arasında ayı
rım yapılmadığını gerekçe göstererek yol
culuk kısa da olsa namazın kısaltılması ve 
orucun kazaya bırakılması gibi ruhsat hü
kümlerinin uygulanacağını ileri sürmüştür. 

Hanbeli fakihi İbn Kudame de namazların 
kısaltılması konusunda kısa sefer-uzun 
sefer ayırımı yapılmasını doğru bulmaz
ken orucun ertelenmesinin sadece uzun 
sefere has bir hüküm olduğunu söylemiş
tir (el-Mugnf, ll, 258; lll, 99) Fukahanın ço
ğunluğu uzun yolculuğun alt sınırını be
lirlerken biri gidilecek mesafe. diğeri bu 
mesafeyi katetmek için gerekli süre ol
mak üzere iki farklı kriter i esas almıştır. 
Süreyi ölçü alan fakihler, mesafeyi göz ar
dı etmeksizin uzun yolculuk müddetinin 
alt sınırını orta bir yürüyüş olan yaya yürü
yüşü ile kafile içindeki devenin yürüyüşü
ne göre belirlemişlerdir. Bu konudaki bel
li başlı görüşleri şöylece özetlemek müm
kündür; Hanefi fakihlerinin büyük çoğun
luğuna göre uzun yolculuğun alt sınırı or
ta bir yürüyüşle üç günlük mesafedir. Bu 
husustaki temel dayanakları, "Yolcu üç gün 
üç gece, mukim ise bir gün bir gece mest
lerine mesheder" mealindeki hadisle (Müs
lim, "Taharet", 24) İbn Mes'Qd gibi saha
bilerin görüşleridir. Yolculukta gece gün-
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düz aralıksız yola devam edilmesi müm
kün olmadığından üç günlük mesafeden 
maksat bir günde ortalama yü rünebilecek 
miktarın üç katıdır; bu sebeple buna üç 
merhale de (üç konak= 24 fersah) denir. 
Son dönem fıkıh alimleri bir gün içinde 
yapılabilecekyolculuğu ortalama altı saat 
olarak takdir ettiklerinden üç günlük yol
culuk on sekiz saate tekabül etmektedir. 
Buna göre karada orta bir yürüyüşle ve 
denizde mutedil havada yelkenli gemiyle 
on sekiz saat sürecek bir mesafeyi kate
den kişi seferi olur. Bazı Hanefi fakihleri ise 
üç günde katedilebilecek mesafeyi uzun
luk ölçüsüyle belirlemiş ve kendi beldele
rinde en kısa , orta veya en uzun günlerde 
yapılan yolculuklarda katedilen mesafeyi 
ölçü alarak 1 S. 18 ve 21 fersah şeklinde 
ölçüler vermişlerdir. Ancak mezhepte 18 
fersah ölçüsü fetvada esas alınacak gö
rüş olarak kabul edilmiş, son dönem fıkıh 
alimlerince de 18 fersahlık mesafenin or
ta bir yürüyüşle on sekiz saat süren me
safeye denk olduğu ifade edilmiştir. Se
ferilik belirlenirken yolun yalnız gidiş me
safesi esas alınır, dönüş mesafesi hesaba 
dahil edilmez. Yolculuk yapan kimse hızlı 
gider ve belirtilen mesafeyi kısa zamanda 
katederse yine yolcu sayılır. Şafii, Maliki 
ve Hanbeli mezheplerine göre gerek ka
rada gerekse denizde namazın kısaltılma
sı , orucun ertelenmesi gibi ruhsat hüküm
lerinin devreye girebileceği yolculuğun as
gari mesafesi 4 beriddir. 1 berid 4 fersah, 
1 fersah 3 mil olduğuna göre bu mesafe 
48 mil eder. Adı geçen mezhepterin temel 
dayanakları, "Ey Mekke halkı! Mekke'den 
Usfan'a kadar 4 beridden daha az bir me
safede namazlarınızı kısaltmayın" anlamın

daki rivayetle (Darekutnl. ı. 387) İbn ömer 
ve İbn Abbas gibi sahabilerin uygulama
larıdır. 4 beridlik mesafe orta bir yürüyüş
le iki günde katedilebilen bir mesafedir (bu
na iki merhale de denir). Bu süreye yeme, 
içme, uyuma, namaz kılma gibi zaruri ih
tiyaç molaları dahildir. Bu mesafe hızlı va
sıtayla iki günden önce katedilse bile yine 
seferilik hükümleri sabit olur. Evzai ve İb
nü'l-Münzir en-Nisaburi gibi fakihlere gö
re ise namazların kısaltılmasını ve orucun 
ertelenmesini mubah kılan yolculuk en az 
bir günlük mesafedir. Eski mesafe ölçüle
ri günümüz uzunluk ölçülerine çevrilince 
Hanefiler'in uzun seferin alt sınırı olarak 
takdir ettikleri 1 S fersahlık mesafe yakla
şık 83, 18 fersahlık mesafe 99, diğer üç 
mezhebin takdir ettiği 16 fersahlık me
safe 88 kilometreye tekabül etmektedir. 
Eskiden üç günde (on sekiz saatte) katedilen 
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ve yaklaşık 80-100 km. olan bir yolun gü
nümüz hızlı ulaşım araçlarıyla kısa bir za
manda katedilebildiği dikkate alındığında , 

çağımızda seferilik belirlenirken süre kri
terinin esas alınması halinde neredeyse 
artık seferilik hükümlerinden istifadenin 
mümkün olmayacağına dikkat çekilir. Bu 
sebeple çağdaş İslam bilginlerinin çoğun
luğu, bu iki kriterden mesafe ölçüsünün 
daha objektif ve uygulanabilir olduğu ka
naatindedir. Seferi uzun ve kısa şeklinde 
bir ayınma tabi tutanlara göre kısa sefer 
uzun seferin alt sınırına ulaşmayan yolcu
luk olup kaynaklarda bunun alt sınırı için 
1 mil, 1 fersah (3 mil) , 1 berid (12 mil) gibi 
farklı ölçüler verilmekle birlikte 1 milden 
aşağı olduğunu söyleyen fakihin bulunma
dığı kaydedilmektedir (Bad, ı , 262; Merda
vtıı . 318; Şevkanl , III, 234) . Fıkıhta sefer 
mesafesinin ölçü alınması ibadet konula
rıyla sınırlı olmayıp değişik hukuk dalla
rıyla ilgili birçok meselede sefer mesafe
leri dikkate alınarak düzenlernelerin yapıl
dığı görülmektedir. Mesela kadı tayini, da
valı ve şahitlerin mahkemeye davet edil
mesi, gıyabl muhakemenin yapılması gi
bi meselelerde kısa sefer mesafesi ; müf
tü tayini, borçlunun seyahatten menedil
mesi gibi meselelerde daha ziyade uzun 
sefer mesafesi ölçü alınmıştır (İbn Nüceym, 
el-Eşbfih, s. 368-369; Ş i rblnl, IV, 210, 373, 

45 I. 455 ; Haraşl, VII, 174) . Z. Yolculuğa Ni
yet. Bir kişinin yolculuk hükümlerinden ya
rarlanabilmesi için seferilik mesafesindeki 
bir yere gitmeye niyet etmesi gerekir. Grup 
halinde yapılan yolculukta yolculuk prog
ramı hakkında tek başına karar vermeye 
yetkili olmayan kişi bu hususta karar yet
kisine sahip kişiye tabi olarak sefer! veya 
mukim sayılır. Mesela asker kumandanı
nın, öğrenci kafile başkanı olan öğretmeni
nin niyetine göre seferi veya mukim olur. 
3. Yerleşim Yerinden Aynlıp Yola Koyulma. 
Yolculuk hükümlerinin başlaması için se
fere niyet yeterli olmayıp yolculuğun fiilen 
başlaması gerekir. Fıkıhta yaygın kanaate 
göre yolculuk hükümleri kişinin oturduğu 
köy, kasaba veya şehrin herhangi bir yo
lundan o yerleşim biriminin en son evini 
arkasında bırakması ile başlar. Bu husus
ta yerleşim alanı dışında kalan bağlar, bah
çeler, bekçi kulübeleri, fabrikalar, organize 
sanayi bölgeleri, hayvan çiftlikleri dikkate 
alınmaz. Öte yandan kaynaklarda tabiln 
fakihlerinden Haris b. Ebu Rebia, Ata b. 
Ebu Rebah ve Süleyman b. Musa'nın , yol
cunun yerleşim biriminden ayrılmadan na
mazını kısaltarak kılabiieceği görüşünde 

oldukları kaydedilmektedir (İ bn Kudame, 

II, 259 ; Şevkanl. III , 23 5) . Günümüzde bü
yük şehirlerin yerleşim alanları çok geniş
lediği için adı geçen fakihlerin görüşü dik
kate alınarak yolcunun ikamet ettiği ilçe
nin belediye sınırları veya gemi limanı, oto
büs terminali, tren istasyonu gibi ulaşım 
araçlarının hareket yerleri seferin başlan
gıç noktası olarak kabul edilebilir. 4. Yol
culuğun Meşru Bir Gaye İçin Olması. Şa
fii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre 
seferilik ruhsatları ibadet. ticaret, ilim tah
sili gibi meşru bir iş için yapılan yolculuk
larda söz konusu olabilir. Adam öldürme, 
haram nesnelerin ticaretini yapma gibi bir 
iş için yolculuk yapan kişi seferilik ruhsat
larından yararlanamaz. Çünkü günah işle
yen kişiye Allah 'ın iyi niyetli kullarına ikram 
ve lutfu olan ruhsatlardan istifade etme
si için izin verilemez. Nitekim Allah darda 
kalana murdar hayvan etini yemeyi "had
dini aşmama ve Allah'a isyanda bulunma
ma" (el-Bakara 211 73) şartına bağlamıştır. 

Ahmed b. Hanbel' e göre sırf zevk için tu
ristik seyahat yapan kişi de seferilik ruh
satlarından yararlanamaz; Malik'e göre 
yararlanması mekruhtur. Hanefiler'e gö
re ise bir kimse yolculuğa hangi amaçla 
çıkarsa çıksın seferilik ruhsatlarından fay
dalanabilir. Çünkü, "Yeryüzünde sefere çık
tığınııda namazları kısaltmanızda bir sa
kınca yoktur" mealindeki ayette (en-N isa 
4/ 101) ve bu konudaki hadislerde ruhsat
ları kullanma açısından yolcular arasında 
bir ayırım yapılmamıştır. 

Seferi Olmanın Hükümleri. Fakihler, aşa
ğıda belirtilen ve hakkında özel açıklama 
bulunmayan hükümlerde ilke olarak uzun 
sefer halini esas almışlardır. 1. Namazla
rın Kısaltılması. İlgili ayete (en-Nisa 4/ 101) 

ve Hz. Peygamber'in uygulamalarına da
yanan fakihler, yolculukta dört rek'atlı farz 
namazların ikişer rek'at kılınmasının caiz 
olduğu hususunda icma etmişlerdir. Şafu ve 
Hanbeliler'e göre bu namazları kısaltarak 
kılmak ruhsat olup tam kılmaktan daha 
faziletlidir. Maliki fakihlerinin çoğunluğu

na ve Hanefiler'e göre ise azimettir; an
cak Malikiler'in çoğunluğu kısaltarak kıl
ınayı sünnet-i müekkede sayarken (Bad, 
I, 260; ibnü'l-Arabl. I. 490; Haraşl , Il , 56-

57). Hanefiler yolcunun tercih hakkı bulun
mayıp kısaltınasının vacip olduğu kana
atindedir. Bazı Hanefi fakihler i kısaltına 
hükmünü ruhsat diye nitelendirirken bu
nunla azirnet niteliğindeki ıskat ruhsatını 
kastetmişlerdir. Onlara göre yolcunun dört 
rek'atlı namazı bilerek kısaltınadan kılma
sı mekruhtur. Fakat iki rek'at kılıp teşeh
hüdde bulunduktan sonra iki rek'at daha 



kılarsa farzı eda etmiş otur; selamı geeik
tirmiş olmasından dotayı dinde tasvip edil
meyen bir iş yapmış olmakta birlikte diğer 
iki rek'at nafile sayılır. Birinci teşehhüdü 
terketmiş veya ilk iki rek'atta kıraatte bu
tunmamışsa farzı eda etmiş sayılmaz. Yı

ne Hanefi mezhebine göre seferde iken 
kazaya katan dört rek'atlı namaztar mu
kim otunduğunda da ikişer rek'at kılınır. 

Namaz cemaatle kılındığında mukim yot
cuya, yolcu da mukime uyabilir. Mukime 
uyan yolcu dört rek'atlı namazı tam kılar. 
Yotcuya uyan mukim, imam iki rek'atın so
nunda selam verince kalkar, tercih edilen 
görüşe göre kıraatsiz otarak namazı dörde 
tamamlar, yanılırsa secde yapmaz. Yolcu 
sünnet namazları kılarsa rek'at sayıtarın
da değişiklik yapmaz. Fıkıh alimleri, gerek 
uzun gerek kısa yolculuklarda sabah na
mazının sünneti dışındaki sünnet ve nafile 
namazların herhangi bir mazeret olmasa 
da binek üzerinde, farz namazların ise an
cak düşman korkusu vb. bir mazerete bağ
lı olarak binek üzerinde veya gemi gibi bir 
vasıtada oturularak ya da ima ile kılınabi
teceğini belirtmişlerdir. Z. Orucun Ertele
nebilmesi. Kur'an'da (el-Bakara 2/184) yol
cunun daha sonra kaza etmek üzere ra
mazan orucunu tutmamasına müsaade 
edilmiştir. Fakihter in büyük çoğunluğu se
ferT kimsenin oruç tutabiteceği kanaatin
dedir; ancak yolcunun oruç tutmasının mı 
yoksa tutmamasının mı daha faziletli oldu
ğu , geceden oruca niyet eden kimsenin se
fere çıkması vb. hususlarda olayın özelliği
ne göre farklı ictihadlar vardır (bk. ORUÇ) . 
3. Cuma ve Bayram Namazı Yükümlülüğü

nün Düşmesi. Yolcu cuma namazıyta mü
kellef değildir, ancak kılarsa o günün öğle 
namazı yerine geçer. Zührl ve İbrahim en
Nehai gibi bazı fakihlere göre yolcu cuma 
namazının kılındığı yerde konakladığı sü
rece cuma namazını kılmakla yükümlü
dür, seyir halinde ise yükümlü değildir. Za
hirller'e göre ise cuma namazı yotcutara 
da farzdır ( İ bn Hazm. V, 49-52; İ bn Kuda
me. ll , 328; Şevkanl. lll, 258-259). Bayram 
namazının vacip olduğu kanaatini taşıyan 
Hanefiler ile farz-ı kifaye olduğunu söyle
yen Hanberıter' e göre yolcu bu namazla yü
kümlü olmayıp kılıp kılmamakta serbest
tir. Şafii ve Mfıtikl mezhepterinde ise mu
kim gibi yolcunun da bayram namaztarı
nı kılması sünnettir. 4. Namazların Ceme
dilebilmesi. Hanetiler'in dışındaki üç mez
hebe göre yolculukta öğle ile ikindi ve ak
şamta yatsı namazları birleştirilerek aynı 

vakit içinde kılınabilir. Ancak Şafii ve Han
beli fakihlerinin çoğunluğu sadece uzun 
yolculukta namazların cemedilebileceği ka-

naatindedir. S. Mestler Üzerine Mesh Sü
resinin Uzaması . Hanefi, Şafii ve Hanbell 
mezhepterine göre mukim mestler üzeri
ne bir gün bir gece, yolcu ise üç gün üç ge
ce meshedebilir. Malikller'e göre ise mest
ter üzerine meshin belirli bir süresi yoktur; 
kişi , ister mukim ister seferl olsun aya
ğından çıkarmadığı veya cünüp olmadığı 
sürece mestteri üzerine meshedebilir. Fa
kat cuma günteri mestterini çıkarıp ayakla
rını yıkamak suretiyle abctest alması müs
tehaptır. 6. Teyemmüm. Maide suresinin 
6. ayetinde -başka bazı durumtar yanında
yolculuk halinde su butunamadığı takdir
de teyemmüm edilmesi emredilmiş ve bu 
durumda teyemmümün hem abctest hem 
gusüt yerine geçen bir hükml temizlik ota
cağı belirtilmiştir. Ancak burada yolculu
ğun özet otarak zikredilmesi sefer halinde 
su bulma zorluğuyta daha fazla karşıtaşıl
ması gerçeğiyle ilgili olduğundan bu hü
küm yolculara mahsus olmayıp mukimler 
de su bulamadıkları veya suyu kullanma 
imkanı elde edemedikleri durumlarda te
yemmüm edebilir. 7. Kurban Yükümlülü
ğünün Düşmesi. Kurban kesmenin vacip 
olduğu kanaatini taşıyan Hanefiler'e göre 
uzun yolculuk halinde -diğer yükümlülük 
şarttarını taşısa da- kişi kurban kesmekte 
mükellef olmayıp kendi tercihine bırakıt
mıştır. Diğer üç mezhepte ise mukim gibi 
yolcunun da kurban kesmesi sünnettir. 8. 
Yolda Kalanlara Maddi Destek Sağlanma

sı . Yolculukta dotaylı biçimde ilgili olan hü
kümler arasında yolda katmıştara yardım 
emri ve buna bağlı sonuçtar da zikredile
bilir. Kur'an-ı Kerim'de yetimter, yoksullar 
gibi yolda katmış kimsetere de yardım ya
pılması istenmiş (el-Bakara 2/ 177; en-Ni
sa 4/36; e i - İs ra 17/26 ; er-Rüm 30/38). fey' 
gelirterinden onlara pay ayrılması gerekti
ği belirtilmiş ( el-Enfal 8/4 1; e i-Haş r 59/7). 
yolda katmış otanlar zekat verilecek sekiz 
sınıftan biri otarak gösterilmiştir (et-Tev
be 9/60) . Fakihler yolda katmış. yoluna de
vam etmek veya m emleketine dönmek 
için maddi imkanı bulunmayan kimsetere 
-memteketlerinde zengin olsatar bile- yol
culuklarına devam etmeteri veya mattarı
nın bulunduğu yere dönmeterine yetecek 
kadar zekat verilebileceğini ifade etmiş
lerdir. Hanefiter, memleketine dönüp ma
lına kavuşan yolcunun kendisine verilen 
zekattan artan miktarı geri vermeye zor
tanamayacağı, Şafiiter ise artan malın geri 
alınacağı görüşündedir. 9. Hac. Yol güven
liği, haccın farz olması için gerek erkekter 
gerekse kadınlar bakımından aranan ge
net şartlardandır (Kasant. 11 . 120- 125; İbn 
Rüşd , ı. 345; İbn Kudame, lll , 218, 236-
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238). 10. Kadının Yolculuğu. İ lgili hadisler 
sebebiyle (Buhar!, "Nikan", ı ı ı ; Müslim , 
"J::Iac", 424) fakihler, kadının sefer mesa
fesindeki bir yere yanında mahremi veya 
kocası bulunmadan yolculuk yapmasının 
caiz olmadığında ittifak etmekle birlikte 
hac, umre gibi ibadet yolculuğunun bu ya
sak kapsamına girip girmediği hususu tar
tışılmıştır. Hanefi ve Hanbelller. Hz. Pey
gamber'in cihad için orduya yazılmış bu
lunan bir sahablye hac yolculuğuna hazır
tanan hanımına refakat etmesini söyledi
ğine dair hadisi (Buhar!, "NikaJ.:ı" , I I I) de
lil göstererek hac yolculuğunun da bu ya
sak kapsamında olduğuna hükmetmişter
dir. Şafii ve Maliklter ise söz konusu hadis
terde haccın zikredilmediğini ve yasağın 
farz olmayan yolculuklar hakkında oldu
ğunu , dolayısıyla kendisine hac farz olan 
bir kadının güvenilir kadınlardan oluşan 
bir kafile ile birlikte hac yolculuğuna çıka
bileceği ni ileri sürmüşlerdir (İbn Rüşd , ı. 

348; Şi rbtnt, I, 467) Bazı Şafii fakihteri, bir 
kadının Hlre'den kalkıp güven içinde Ka
be'ye gelerek haccını ifa edeceği günlerin 
yakın olduğunu bildiren hadise (Buhar!, 
"Menal5ıb ", 25) dayanarakyol emniyeti ol
duğu takdirde kadının tek başına da farz 
olan hac yolculuğu yapabileceğin i söyle
mişlerdir. Yine fıkıh eserlerinde, istisnai 
otarak ve zaruret hükümleri çerçevesinde 
kadının mahremi veya kocası bulunmak
sızın tek başına yolculuk yapmasının caiz 
olduğu belirtilmiştir (Serahst, IV, ı ı O- J I 1; 
İbn Kudame, lll , 238; Zeylat , ll , 4-6; Şirbl

nt, I. 467) . Günümüz fıkıh alimteri ve fetva 
kurulları genellikle, hadislerde söz konu
su edilen uzun yolculuğun alt sınırının or
ta bir yürüyüşle üç günlük mesafe oldu
ğu dikkate alınarak yol güvenliği, konak
lama yerterindeki emniyet şartları ve ka
dının kişiset durumu gibi husustar gözden 
geçirildiğinde, hükmün amacı bakımından 
bir sakınca bulunmadığı takdirde kadının 
yanında mahremi veya kocası olmadan 
yolculuk yapabileceği yönünde kanaat be
lirtmiştir (Yusuf el-Kardavt, s. 350-353 ). 
11. Borçlunun Yolculuğu. Fakihler, vadesi 
gelmiş borcu için kefil gösteremeyen ve
ya rehin vererneyen borçtunun, atacaktısı
nın tatebi halinde mahkemece sefere çık
masına yasak getirileceği hususunda gö
rüş birliği içindedir. Maliki ve Hanbel'iter, 
yolculuk süresi içinde vadesi gelecek borç
tan dolayı da borçlunun, yolculuğa çıkma
sına engel olunabileceği görüşündedir. 12. 
Rehin. Bakara suresinin 282. ayetinde borç 
ilişkisinin yazıya geçirilmesinin önemi üze
rinde durulmuş, müteakip ayette yazacak 
kimsenin bulunamaması halinde rehin alı-
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nabileceği belirtilmiştir. Esasen rehin İs
lam'dan önce de bilinen bir usul olup ayet
te sefer haline özel olarak değinilmesi bu 
durumda çoğunlukla katip, şahit veya ya
zı malzemesinin zor bulunması gerçeğiyle 
ilgilidir. Nitekim rehnin yolculuk haline öz
gü olmadığı Hz. Peygamber'in uygulama
larından da anlaşılmaktadır (Cessas, I, 523; 
Serahsl, XXI, 64; İbn Kudame, IV, 362). 

Seferilik Hükümleri ve Vatan Kavramı. 

Fıkıhta, kişinin bulunduğu yer yolculuk hü
kümlerinin uygulanıp uygulanmaması ba
kımından vatan (ikametyeri) kavramı esas 
alınarak üçe ayrılmıştır: Vatan-ı asli, va
tan-ı ikamet, vatan-ı sükna. Bir kişinin do
ğup büyüdüğü veya evlenip yerleştiği ye
re vatan-ı asli denir. Herhangi bir sebep
le asli vatandan başka bir yere yerleşmek 
üzere göç edilince yeni yer vatan-ı asli olur. 
eski yer bu vasfını kaybeder. Yolcunun as
ll vatana dönmesiyle yolculuk hali sona 
erer. Bir yerde on beş gün ve daha fazla 
kalmaya niyet eden kimse için ikamet hü
kümleri geçerli olur ve bu niyetle kalınan 
yere vatan-ı ikamet adı verilir. Buna kar
şılık bir yolcunun on beş günden az kal
mayı planladığı yerde seferilik hükümleri 
devam eder; bu yere vatan-ı sükna ve va
tan-ı sefer denir. Şafii ve Malikller'e göre 
gidiş ve dönüş günleri hariç bir yerde dört 
gün, Hanbelüer'e göre ise dört günden faz
la veya yirmi namaz vaktinden fazla kal
maya niyet eden yolcu mukim sayılır. 
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Iii FARRETTİN ATAR 

SEFER 
( jı-JI) 

Sufilerin nefsi terbiye etmek 
ve Hakk'a ermek için 

bedenle veya kalple yaptıkları 
yolculuk anlamında 
bir tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "yolculuk yapmak, seyahat" an
lamına gelen sefer kelimesi (çoğulu esfar). 
tasawufta salikin nefsini terbiye etmek ve 
Hakk'a ermek için yaptığı maddi 1 bedeni 
ve manevi 1 batıni yolculuğu ifade eder. 
SQfilerin kastettikleri anlamda sefere çık
ma işi Kur'an ve hadislerde siyahat, sefere 
çıkan kimse de saih kelimesiyle ( dişili sa
iha) belirtilmiştir (et-Tevbe 9/I 12; et-Tah
rlm 66/5; Tirmizi, "I:Iac", 102; Ebu DavQd, 
"Cihad", 6). Kur'an'da sefere çıkanlar töv
be, ibadet, rükQ ve secde eden, iyiliği em
redip kötülükten sakındıran, Allah'ın sı
nırlarını koruyanlarla birlikte zikredilmiş 
ve övülmüştür. Oruç tutanlar da sefere çı
kanlara benzetitmiş ve onlara da saih de
nilmiştir (Zemahşerl, Il, 216-217; IV, 128). 

Aıimleri, şeyhleri, takva sahibi salih mü
minleri, akrabaları, arkadaşları, mübarek 
beldeleri ziyaret etmek; ilim ve edep öğ
renmek, yolculuğun zorluklarına katlana
rak nefsi terbiye etmek, riyazet yapmak, 
şöhretten kaçıp bilinmeyen bir memleket
te tanınmayan biri olarak yaşamak, fitne 
ve fesaddan uzaklaşmak ve hicret etmek 
seferin maddi ve bedeni sebep ve gaye
leridir. İlk zahid ve süfi1er, nefis terbiyesi 

bakımından faydalı olduğuna inandıkların

dan çokça yolculuk yapmışlar bu sebeple 
"saihun" (seyyahlar) diye anılmışlardır. An
cak tasawuf ehli, kötü bir huydan uzak
laşıp güzel bir huya erişmek ve güzel bir 
huydan daha güzeline ulaşmak için kalp 
ile yapılan manevi-batıni sefere öncelik 
vermiştir. Kuşeyrl, uzun ve meşakkatli bir 
yolculuk yaparak ziyaretine geldiğini söy
leyen bir dervişe şeyhin, "Nefsinden bir 
adım uzaklaşsaydın daha iyi olurdu" dedi
ğini nakleder (Risale, s. 461 ). İlk devir sQ
filerinden Ca'fer ei-Huldl, bedenle yapılan 
seferden maksactın Allah'ın kudretinin te
zahürlerini görerek ibret almak ve O'nun 
evliyasını ziyaret etmek; kalp ile yapılan 
seferden maksactın ise melekut alemini 
temaşa ederek kalbin itminana ermesini 
sağlamak olduğunu belirtmiştir (Süleml, 
s. 438). Muhammed ei-Farisl de tasawu
fun bir esası olarak gördüğü seferden ama
cın varlıklara bakıp ibret almak ve nefsi 
terbiye etmekolduğunu söyler (Kelabaz!, 
s. 90). Bişr ei-Hafi, "Seyahat ediniz ki arına
sınız, su bir yerde fazla kalırsa bozu1ur" di
yerek sufileri sefere teşvik etmiştir (Ebu 
Tali b el-Mekk!, Il, 423). Sufilerin maddi se
fer konusundaki tavırları birbirinden fark
lıdır. Cüneyd-i Bağdadl, Sehl et-Tüsterl, 
Bayezld-i Bistaml ve Ebu Hafs Haddad gi
bi süfiler sadece farz olan hac görevini ye
rine getirmek için sefere çıkmışlar, Ebu 
Abdullah ei-Mağribl ve İbrahim b. Edhem 
gibi sufiler ömür boyu sefer halinde ol
muşlar, genç yaşta ve seyrü süluklerinin 
başlarında çokça seyahat eden Ebu Os
man ei-Hirl ve Ebu Bekir eş-Şibll gibi sufi
ler yaşlandıklarında ikameti tercih etmiş
lerd.ir (Kuşeyrl, s. 461 ). 

Sufiler kalp ile gerçekleştirilen dört ma
nevi seferden bahsetmiştir. "Kalbin Hakk'a 
yönelmesi" diye tarif edilen bu seferler 
Hakk'a sefer (seyr ilallah) , Hak'ta Hak ile se
fer (seyr fillah), cem' makamına yükselme 
şeklindeki sefer, Hak'la birlikte Hak'tan se
fer (seyr billah anillah) diye isimlendirilmiş, 
Hakk'a sefer halindeki sülük ehline "cena
ib" denilmiştir (bk SÜLÜK). Muhyiddin İb
nü'I-Arabl, Kitô.bü'l-İsfô.r 'an netô.'ici'l
esfô.r adlı eserinde seferin maddi ve ma
nevi birçok türüne yer vermiş, her pey
gamberin, hatta her insanın ve canlının bir 
seferi olduğunu vurgulamıştır. Alaüddev
le-i Simnanl manevi alemde yaptığı bir sey
rini Sırru bô.li'l-bô.lli-~evi'l-J:ıô.l adlı kita
bında anlatmıştır. Nakşibendiyye tarikatı

nın temel prensiplerinden olan "sefer der
vatan" "salikin masivadan Allah 'a doğru 
sefer etmesi, kötü huylardan iyi huylara, 
beşeri sıfatiardan melek! sıfatiara doğru 


