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Namazda ve namaz dışında 
dinen örtülmesi gereken yerleri 

L 
örtme anlamında bir fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "örtmek" anlamındaki setr ile 
"vücudun gösterilmemesi gereken mah
rem yerleri" manasındaki avret kelimele
rinden oluşan setr-i avret fıkıh terimi ola
rak namazda ve namaz dışında gereken 
yerlerin örtölmesini ifade eder. Setr ve av
ret kelimelerinin türevlerinin birlikte kulla
nımı hadislerde yaygın olup bu tabir belir
tilen sözlük anlamı yanında mecazen "baş
kasının ayıbını veya hatasını görmezden 
gelme" manasında da kullanılmış ve bu 
davranış ilahi mükafata layık davranışlar
dan sayılmıştır (Wensinck, el-Mu'cem, 
"str", "'avr" md.leri). 

"Her secde edişinizde güzel elbiselerini
zi giyin" mealindeki ayetin ( el-A'raf 7/31) 
Kabe'yi avret yerleri açık halde tavaf eden 
Araplar hakkında nazil olduğu ve bu ayet
le tavaf ve namaz gibi i badetierin ifası sı
rasında öncelikle avret yerlerinin örtölme
sinin emredildiği başta İbn Abbas olmak 
üzere birçok müfessir tarafından bildirilir 
(Taberl, VIII, ı 59- ı 62). Hz. Peygamber, de
ğişik vesilelerle erkek ve kadının avret sa
yılan ve örtölmesi gereken yerleri hakkın
da açıklamalar yapmıştır (bk. AVRET) Av
retin namazda örtölmesinin gerekliliğini 
ifade eden deliller arasında, "Bulüğa ermiş 
kadının başörtüsüz kıldığı namaz kabul 
edilmez" mealindeki hadis zikredilebilir ('Tir
mizi, "Şalat", 160) 

Namazda örtölmesi gereken yerlerle il
gili asgari ölçüler Hanefi mezhebinde er
kek için göbek ile diz kapakları arası (gö
bek hariç, diz kapakları dahil). kadın için el
ler, ayaklar ve yüz hariç bütün vücut; Şa
fii ve Hanbell mezheplerinde erkek için 
göbekle diz kapakları arası (göbek ve diz ka
pakları hariç). kadın için eller ve yüz hariç 
(Ahmed b. Hanbel'den nakledilen bir rivayete gö
re yalnız yüz dışında) bütün vücut şeklinde 
belirlenmiştir. Malik'e göre erkeğin gö
bek ve diz kapağı arası avret olmakla be
raber. mezhepte yapılan ve örtmede ön
celik derecesini belirten avret-i mugalleza 
- avret-i muhaffefe ayırırnma göre namaz
da örtülmesi zaruri olan yerler mugalleza 
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olan kısım yani tenasül organları ve ma
kattır. Kadının da eller ve yüz hariç bütün 
vücudu avret sayılmakla birlikte belirtilen 
ayınma göre göğüs ve sırtın göğüs hiza
sına düşen bölümü, baş, boyun, kollar ve 
dizden aşağısı muhaffefe, bunların dışında 
kalan yerler mugallezadır. Maliki mezhe
binde dini bir hüküm şeklinde muhaffefe 
kısmı dahil olmak üzere avret yerlerinin ör
tülmesi farz olarak nitelendirilmekle bera
ber bir görüşe göre setr-i avret namazın 
farzlarından, diğer bir görüşe göre sün
netlerinden, tercih edilen görüşe göre ise 
şartlarından sayılmıştır. Dolayısıyla sünnet 
nitelemesi yapan yaklaşıma göre muhaf
fefe kısmının açık olması durumunda na
maz batı! olmasa da genel anlamıyla ört
me vedbesi ihlal edilmiş ve günah işlen
miş olur. Giyilen şeyin vücudun rengini 
göstermeyecek biçimde olması gerekir. 
Vücut hatlarını belli eden elbise ile kılınan 
namaz -mekruh olmakla birlikte- geçer
lidir. Erkeğin ipekli elbise giymesi gibi 
dinen yasak kıyafetle kılınan namaz, Ha
nefi ve Şafii mezhebine göre tahrimen 
rnekruh ve Maliki mezhebine göre haram 
olmakla birlikte geçerlidir. Hanbell mez
hebine göre ise bu namaz geçersizdir. 

Namaz kılarken avret mahallinin kişinin 
iradesi dışında aniden açılması halinde Ha
nefiler'e göre örtülmesi gereken organ 
dörtte bir miktarında açılmışsa ve bir rü
kün eda edebilecek ("sübhanellahi'l-azim" 
diyebilecek) kadar bir süre açık kalırsa na
maz bozulur; kendi iradesiyle açılması ha
linde ise hemen bozulur. Şafii ve Hanbell
ler'e göre hemen kapatılırsa ve açık kalan 
süre bakımından kusurlu sayılmazsa na
mazı bozulmaz. Malikiler'e göre avret yer
lerinin mugalleza olan kısmı açılırsa na
mazı bozulur; muhaffefe olan kısmı açılır
sa -mekruh olmakla beraber- namazı bo
zulmaz; vakti içinde (öğle ve ikindiyi güneşin 
sararmasına kadar, akşam ve yatsıyı gece bo
yunca. sabahı güneş doğuncaya kadar) yeniden 
kılması müstehaptır. Zaruret halinde olup 
avret yerlerini kısmen veya tamamen ör
tecek elbise bulamayan kişi namazını kı
lar ve bu namaz sahih olur. Hanefi ve Han
beliler'e göre bu halde efdal olan nama
zın oturarak ve ima ile kılınmasıdır. 
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Iii FATİH ÜKUMUŞ 

SEV AD 
( ~,,...,) 

İshim tarihinde 
L Aşağı Irak bölgesine verilen ad. _j 

Araplar'ın, İslam fetihleri sırasında çö
lün sarı kumlarından çıkıp Fırat-Dicle hav
zasındaki ekili, ağaçlık ve koyu yeşil alanı 
uzaktan gördüklerinde buraya "siyah" an
lamında sevad dedikleri kaydedilmektedir. 
Nitekim sulanabilen verimli, alüvyonlu ta

. rımsal diğer bazı bölgeler için de sevad ke-
limesi kullanılmıştır (Sevad-ı ürdün, Se
vad-ı Buhara vb.). Yahudi ve İran efsane
lerinde ve İslam tarihi kaynaklarında böl
genin Hz. Nuh'un tUfandan sonra ilk yer
leştiği ve insan nesiinin çoğaldığı yer oldu
ğu nakledilmektedir. Bu bölge insanların 
ilk yerleşik medeniyeti kabul edilen Sumer
ler'den itibaren Akad, Babil, Med-Pers, 
Grek ve Sasanller gibi pek çok medeniye
te beşiklikyapmıştır. İslam fetihleri önce
sinde burada Sasaniler ile Güney Arabis
tan'dan gelip Hire'de devlet kuran Lahmi
ler bulunuyordu. 

Ortaçağ İslam coğrafyacıları Fırat ve Dic
le arasındaki bölgeyi genelde ikiye ayırmış, 
Bağdat'ın kuzeyinde kalan ve merkezi Mu
sul yakınlarındaki Nineva şehri olan, ta
rihte Asurlular'ın yayıldığı alana karşılık ge
len yere el-Cezire, güneyde kalan ve Akad, 
Babil ve Sumer bölgesine karşılık gelen Me
zopotamya'ya Sevad demişlerdir. Sasani
ler buraya "Dil-i iranşehr" (ülkenin kalbi). 
Abbasiler "Sevadü'l-ayn" (göz bebeğinin si
yah kısmı) adını vermişlerdir. Kaynaklar 
kuzeyde Tikrit'ten güneyde Basra körfe
zine, doğuda Zağros dağlarının başladığı 
Hulvan'dan Bağdat'ın kuzeyinden geçerek 
batıda çölün başladığı Kadisiye yakınların
daki Uzeyb'e kadar uzanan bölgeyi Sevad 
olarak kabul ederler. Orta kısımda Vasıt 
ve Tib, kuzeyde Enbar-Sinn, güneyde ise 
Basra ile Cübbe hattındaki sulanabilen ve
rimli bölge bulunmaktadır. Güneyden ku
zeye doğru oldukça hafif bir eğim nehir 
sularının durgun akışına ve nehir sulama
sına imkan verir. Kuzeyden güneye en uzun 
noktası 160 fersah (960 km.), doğudan ba
tıya en geniş noktası 80 fersahtır ( 480 km.). 


