SÜRYANILER
lılıklar dışında- aynı

inanca sahiptir. Ermeni ve Kıptiler gibi i sa Mesih'in tek (ilahi)
tabiat taşıdığına inanır, onun beşeri tabiatını sanal kabul ederler. İznik (32 5) ve 1.
Efes (431) konsillerinin iman ilkeleri doğ
rultusunda hazırlanmış olan ve 467 yılın
dan beri (Patri k ll. Petrus Kassar dönemi)
Süryanl kiliselerinde okunan amentüleri
şöyledir: "Bir Allah'a inanıyoruz. Cihanı tutan, yerle göğü , görüleni ve görülmeyeni
yaratan, bir Ata Allah'a ve bütün alemlerden önce nurdan nur. Hak Tanrı'dan Hak
Tanrı doğan ve ancak yaratılmayan , cevher yönünden atasına eşit , O'nunla her
şeyin varlığa geldiği ve biz insanları kurtarmak için gökten inip RGhulkudüs ve
bakire Meryem'den bedenleşip insan olan,
Pantoslu Pilatos'un günlerinde bizim için
haça gerilen , elemlenip ölen, gömülüp ve
istediği gibi üçüncü günde kıyam eden,
göğe yücelip Ata Allah'ın sağında oturan
ve dirilerle ölülerin duruşmasına büyük
izzetle gelecek ve melekGtuna son olmayacak, Tanrı'nın biricik oğlu İsa Mesih bir
Tanrı 'ya ; bir de peygamberlerde kutsal,
genel ve resul! bir kilisede konuşan , 'ata'dan çıkan, ata ve oğulla tapınıtıp ululanan
bir Tanrı aziz ruha (Rüh ulkudüs) ve suçların affedilmesi için bir vaftize inanmakla ölülerin kalkmasını ve gelecek alemdeki
yaşayışı da bekleriz." Süryanl kilisesinde
bu genel amentünün dışında inanılması ve
yerine getirilmesi gereken yedi şart vardı r. Kilise bunlara "ma'mudiso" (sı r, sakrament) der. Bunlar vaftiz, morun yağı , komünyon, günahların itirafı , hasta yağlan
ması, ruhani takdis ve nikahtır.
Süryanl kilisesinde ibadetlerin başında
namaz ve oruç gelir. " Sıloto " (s ıloso) denilen namaz Hz. isa ve havarilerden kalma
bir ibadettir. Havariler döneminde namaz
ferdi olarak kılındığı gibi cemaatle basit
bir evde de kılınıyordu. Evde kılmak isteyen bekarsa tek başına , değilse aile efradıyla beraber kılardı. Önceleri günde üç
vakit namaz kılınırdı. Namazlarda ZebCır'-
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dan bazı ayetler okunur, ilahiler söylenirdi.
Kilisede namaz bir ruhani başkanlığında
diyakozların yardımıyla icra edilirdi. Namaz
bitince vaaz verilir, ayin yapılır, insanlar kom ünyandan tadıp birbiriyle selamiaşarak
dağılırlardı. Pazar günleri ve İsa'nın kıyam
gününden itibaren elli gün süreyle Pantikos bayramına kadar namazlarda secde
yapılmazdı. Kadınlar namazda en arka safta yer alır, gerek kilisede ibadet esnasın
da gerekse dışarıda günlük hayatta tesettüre riayet ederlerdi. Sonraları bu üç vakit namaz altı , bir müddet sonra da yediye çıkarılmıştır. Günümüzde bütün Süryanl ve NestCırl manastırlarında yedi vakit
namaz kılınmaktadır. III. yüzyılın ilk çeyreğinde günlük namazların dışında kilisede
her pazar gününün yanı sıra İsa'nın doğum günü, vaftiz günü, fısıh günü, kıyam
günü ve pantikos gününde de ayin düzenlenir ve bayram yapılırdı. Bu günler 32S
yılındaki İznik Kaosili'nde de kabul edilmiştir. Bunların dışında Süryanl kilisesinde aziziere atfen çok sayıda kutsal gün
bulunmaktadır. Hıristiyanlığın ilk asrında
Süryaniler'de oruç (savmo) vardı. "Savme dı
Arb 'in Rabo" denilen kırk günlük büyük
oruç İsa Mesih'ten kalmadır. Sonraları kilisece buna isa'nın elem haftası da eklenerek kırk sekiz güne çıkarılmıştır. Bunun dı
şında Süryanller'de "savme dı-Yeldo" (Noel
orucu) yirmi dört gün, "savme dı-Ninve" (Ninova orucu) üç gün , "savme dı-Şılihe " (havarilerin orucu) on beş gün, "savme dı - Mer
yem" (Meryem Ana orucu) on beş gün olup
günümüzde perhize çevrilmiş ve beş güne indirilmiştir. Ayrıca her çarşamba ve cuma günü tutulan oruç da perhize çevrilmiştir. Oruçların kefaret ve kazası yoktur.
Dil, Edebiyat ve Kültür. Gerek arkeolajik buluntular gerekse günümüze intikal
eden yazılı kaynaklar Süryanller'in fikir hayatına yeterince ışık tutmaktadır. Eski dünyanın merkezinde yer alan bölge HelenGrek, Hint-iran düşünce ve felsefesiyle tanışmış , Hıristiyanlık ve mahalli kültürle de
yoğrularak bir kültürel mozaik deltası oluş
turmuştur. Hıristiyanlık'la beraber nesir
sahasında ilkşehitlik menkıbeleri , şiir sahasında Bardaysan , Mor Afrem , Suruçlu
Ya'küb ve Antakyalı İshak'ın çalışmaları ,
Tityanus'la başlayan Kitab-ı Mukaddes tercüme ve tefsirleri, Ebü'l-Ferec İbnü'l-İbrl'
ye (Bar ibraya) ait tarih, gramer ve tefsir
kitapları Süryanlce'nin gelişmesini ve bu
dilde önemli eserler verilmesini sağlamış
tır. Özellikle başta Urfa olmak üzere Nusaybin, Harran, Kınnesrin ve CündişapGr'
da kurulan okullarda verilen eğitim , yapı
lan bilimsel çalışmalar ve Grek-Helen, Hint-

İran düşünce dünyasından yapılan çeviriler
bölgede önemli bir kültürel birikim oluş
turmuştur (ayrıca bk. SÜRYANicE).
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Kişinin süslerden ve zarafet kazandırıcı
maddi-manevi unsurlardan yararlanarak
kendini daha güzel ve hoş duruma getirmesini ifade eden süslenme Arapça'da tezeyyün ve tecemmül kelimeleriyle karşı
lanır. Türkçe'de daha çok "süs" anlamıyla
kullanılan ziynet (zinet) "bir şeyi takıyla,
elbiseyle veya şekil verme yoluyla güzelleş
tirmek" demektir (M . Abdürraüf el-Münavl. s. 39 1) . Kur'an - ı Kerim'de süs ve güzellikle ilgili birçok kelime yer alır. Bunlardan ziynet ve aynı kökten türeyen kelimeler gerek maddi gerekse manevi anlamda
süsü ve süslenmeyi anlatmak üzere kullanılmıştır. Mesela Allah ' ın , imanı müminlere sevdirip kalplerine sindirdiği belirtilirken, "Onu tezyin etti" (güzel gösterdi) (eiHucurat 49/7); namaza hazırlık amacıyla
veya mescide girmek için güzelce giyinilmesi istenirken, "Ziynetinizi takının" (eiA'raf 7/31 ); KarCın ' un zenginlikten kaynaklanan bir ihtişam içinde kavminin karşısı
na çıktığı anlatılırken "ziyneti içinde" (elKasas 28/79); Allah 'ın kulları için yaratıp yasaklamadığı elbise veya her türlü maddi
süsten söz edilirken (Fahreddin er-Razi.
XIV. 52) "z1netallah" (el-A'ril.f 7/3 2) ifadele-
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ri geçer. Başka ayetlerde de yıldızlar. yeryüzünü süsleyen her şey, dünya hayatı, saltanat ve hakimiyet, mal ve çocuklar, binek
hayvanları , altın , gümüş vb. takılar, el ve
yüzde bulunan süs, ayrıca vücut güzelliği
ziynet diye adlandırılmış ve Firavun zamanında kutlanan bayram günü "yevmü'zzine" olarak anılmıştır (Yunus ı 0/88; enNahl 16/8; el-Kehf 18/7, 46; Taha 20/59, 87;
en- Nu r 24/3 ı ; es-Saffat 37/6; el-Hadi d 57/
20; ayrı ca b k. Taberi , XVlll, I I 7- I I 8; M. F
Abdülbaki , el-Mu'cem, "zyn" md. ). "Altın,
nakış , resim vb. süsler" manasındaki zuhruf kelimesi bu anlamları yanında "dışı süslü, içi boş aldatıcı söz; yeryüzünü güzelleştiren yeşillik, ağaç ve ekin" manalarında
kullanılmıştır (el-En 'a m 6/ 112; Yunus 101
24; el-isra I 7/93; ez-Zuhruf 43/3 5). Hilye,
huli (huliyy) ve aynı kökten türeyen kelimeler "altın ve gümüş bilezik, inci gibi süs
takılan " anlamında geçer (el-A' raf 7/ 148;
er-Ra 'd 13/17; en-Nahl 16/ 14; el-Kehf I 8/
31; el-Hac 22/ 23; Fa tır 35/ 12, 33; ez-Zuhruf 43/18; el-insa n 76/ 2 ı) "Kuş tüyü" ına
nasındaki riş bir ayette "süslü elbise" veya
"mal ve zenginlik" manasındadır (el-A'raf
7/26; Taberi, VIII, 147- 148). Bitkinin renginin güzelliğini ve canlılığını ifade eden behcet, "güzel ve canlı " anlamındaki behic (elHac 22/ 5; en-Nemi 27/60 ; Kaf 50/7 ). "güzellik" manasındaki hüsn ve cemal kelimeleriyle türevleri de birçok ayette geçmektedir (M . F Abdülbaki , el-Mu'cem, "]).sn "
ve "emi" md.leri ).
Hadislerde ziynet kelimesi ve türevleri
maddi ve manevi süs ve güzellikler için
kullanılmıştır. Hz. Peygamber. " Allahım ,
bizi iman süsüyle süsle!" diye dua etmiş
(Nesa!, "Sehiv", 62). başka bir hadiste,
"Kur'an'ı seslerinizle süsleyin" (Ebu Davud, "Vitir", 20 ) ya da, "Seslerinizi Kur'an'la süsleyin" (Hakim, 1, 762) buyurmuştur.
Zuhruf kelimesi , camiierin süslenmesinin
tasvip edilmediğini belirten ve cennetin
güzelliğini t asvir eden bazı hadislerde ve
sahabi sözleri nde geçer (Buh3rl, "Şalat ",
62; ibn Ma ce. "Mesacid", 2; Ti rmizi , "Şıfa
tü'l-cenne", 7) Hilye, huli ve aynı kökten
türeyen kelimeler birçok hadiste "takı, süs,
güzellik" gibi anlamlarda yer alır (Wensinck,
el-Mu'cem, "l).ly " md.) Riş kelimesinin çoğulu " riyaş" ResCıl-i Ekrem'in yeni bir elbise giydiği zaman yaptığı , "Bana topluluk
içinde dış görünümümü güzelleştirecek
ve vücudumu örtecek elbiseler veren Allah'a hamdolsun" duasında görülür (Mü.sned, 1. ı 57 ). Behcet, cemal, tecemmül,
hüsn vb. kelimeler yukarıdaki anlamlarıy
la birçok hadiste geçmektedir (Wensinck,
el-Mu'cem, "bhc", "cm!" , "]).sn" md. leri).

Kur'an'daki kullanımlarından hareketle
konuya ilişkin temel kavramları açıklayan
Ragıb el-İsfahani'ye göre gerçek ziynet
insanı dünyada ve ahirette çirkinliklerden
koruyan süstür; insanı sadece bazı durumlarda ve belli şartlarda güzel gösteren süsler ise geçici ziynetlerdir. Genel anlamda
ziynet üç kısımdır: ilim ve doğru inanç gibi ruhani ziynet, fiziKi güç ve boylu boslu
olma gibi bedeni ziynet, mal ve makam
gibi harici ziynet (el-Mü{redat, "zyn" md .).
Hüsn sıfatı fiziKi görünüm, varlıklar, olaylar ve ahlaki özellikler hakkında kullanıl 
mıştır. Bu bakımdan akıl , nefıs ya da duyuların hoş gördüğü her şeye hasen (güzel) denebilir (a.g.e., "]).sn" md ) Cemal ise
güzelliğin "yüksek düzeyde olması " anlamındadır. Bu da iki kısımdır. Biri insanın
kendine mahsus olan, ruhunda, bedeninde
yahut fiilierindeki güzellik; diğeri bir varlıktan başkasına ulaşan güzelliktir (a.g. e.,
"emi" md)
Yaratılmışlar alemindeki bütün güzellikler Allah'ın cemal sıfatının tecellileridir.
Nitekim bir hadiste. "Allah güzeldir, güzelliği sever" buyurularak (M üslim, " İma n",
147) bütün güzelliklerin kaynağının Allah
olduğuna işaret edilmiştir (a y rı ca bk. İL
MÜ'I-CEMAL) Buna göre Allah'ın yeryüzünde halife kıldığını (el-Bakara 2/30) ve en güzel şekilde yarattığını (el-infitar 82/7-8; etTin 95/4) bildirdiği insanın güzelliği ve ziyneti sevmesinin tabii karşılanması gerekir. Ancak insanın bu konudaki tutumunu belirlemede var oluşundaki eksikliğin ,
mükemmeli aramasının ve ilave süslerle
bu eksikliği gidermeye çalışmasının etkili
olduğu , dolayısıyla bazan tabii güzellikleri
bozup güzeli çirkinleştirmeye yönelebildiği belirtilmelidir. Bu sebeple kişinin yaratılış amacına ve özelliklerine uygun bazı
süslenme biçimleri helal ve dinen makbul
sayılırken yaratıcının beğendiği güzellikleri nefsin ve şeytanın hoşlandıklarıyla değiş
t irme şeklindeki süslenmeler yasaklan m ış ,
Allah'a ait olan yaratı lışın süslenme amacıyla da olsa bozulması şeytanın fiilieri arasında sayılmıştır (en-N isa 4/11 8-1 19; Buhari, "Tefsir" , 59/4).

Fakihler, ayet ve hadislerde ziynete yapı
lan olumlu atıflardan süslenmenin (makya j) ilke bakımından kadın ve erkek için
caiz olduğu, hatta teşvik edildiği anlamı
nı çıkarmış , ancak bunun sınırları ve istisnaları bulunduğuna dikkat çekmiştir. Öncelikle, "Kim bir kavme benzerneye çalışır
sa o onlardandır" hadisindeki uyarı sebebiyle (Ebu Davud , "Libas", 4) bir müslümanın müslüman olmayanların sembolü
(şiar) haline gelmiş şeylerle süslenmesi ca-

iz görülmemiş, mesela erkeklerin sadece
enselerini tıraş etmelerinin Mecusiler'e
benzeme anlamı taş ı dığı durumlarda bu
fiil rnekruh sayılmıştır. Yine konuya ilişkin
hadislerden hareketle (Buhar!, "Libas",
62; Ebu Davud. "Libas", 4, 27) kadınların
erkekler gibi , erkeklerin de kadınlar gibi
süslenmesi, kibir ve gurur göstergesi olan
her türlü giyim ve süslenme haram diye
nitelen miştir. Ayrıca gerek erkek gerekse
kadının süslenmede aşırıya kaçması rnekruh , bunun israf düzeyine varması haram
sayılmış; bu konularda ölçünün örfe bakı
larak belirleneceği bildirilm iştir. Karı kocanın birbiri için süslenmesi müstehap görülmüş, bu bağlamda , " Kadınların da makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk
hakları vardır" mealindeki ayeti (el-Bakara 2/228) tefsir ederken İbn Abbas süslenmenin aile içinde sadece kadına ait bir
görev gibi düşünülmemesi, erkeğin de eşi
için süslenmesi gerektiğini ifade etmiştir
(Taberi, ll , 453 ) Ebu Yusuf'tan da buna
yakın bir ifade nakledilir (el-Fetava '1-Hindiyye, V, 359). Ric'i talakla boşanan kadı
nın evliliği devam ettirmek amacıyla iddet
süresi içinde boşandığı eşi için süslenmesi
de müstehap sayılmıştı r. Buna mukabil
kocası ölen kadının iddeti bitineeye kadar
süslenmesi haramdır (bk. İHDAD ) .
Giyim

kuşam

hususunda temiz olmadüzgün ve güzel görünmeyi
de önemseyen Hz. Peygamber, bir yere
gönderilen görevliler heyetinin üst başla
rını düzeltmelerini ve süslenmelerini isteyip bu açıdan kendisinin örnek alınma
sını tavsiye ederken, "Çünkü Allah çirkinliği ve bilerek çirkin görünmeyi sevmez"
buyurmuştur (Ebu Davu d , "Libas" , 25)
Kural olarak altın ya da ipekle süslenmek
erkeklere haram , kadınlara helaldir (Ebu
Davud, "Libas", I I ; ay rı ca bk. ALTIN; İPEK) .
Gümüş yüzük kullanmak ise erkekler için
de caiz gö r ülmüştür (Buh ari, "Libas", 4548; Müsli m, "Libas" , 56-62 ) Giyim kuşamın
ve bu konudaki süslenm enin dinde öngörülen örtünme kurallarıyla da bağdaşır ölçüler içinde olması gerekir (bk. TESETTÜR) .
Bu bağlamda özellikle kadının güzelliğini,
süsünü ve süründüğü kokuyu mahremi olmayan erkekler için cinsel çekicilik aracı
haline getirmesi yasaklanmıştır (en-Nur
24/3 ı ; el-Ahzab 33/33 ; Tirmi zi. "Edeb" , 3536) . Fakihler saç saka! bakımı, kadın ve erkeğin saçını boyaması vb. konularda da
bazı kurallar belirlemiştir (bk. BlYlK; SAÇ;
SAKAL). Sürme çekme kadınlara ait bir
süslenme şekli olmakla birlikte bazı durumlarda erkekler için de caiz görülmüş
tür.
nın yanında
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Genel olarak fıtratı bozma niteliğindeki
süslenmeler haram veya mekruh, bozulan yaratılışı düzeltme amacıyla yapılan
veya fıtrata uygun olan süslenme ve vücuda müdahalede bulunma d!iz görülmüş
tür. Ancak güzelleşrnek için boya maddesiyle cilt üzerinde kalıcı şekiller yaptırma
(bk. DÖVME), saça saç ekleme, kaşları kökünden yolma, dişleri seyreltmek amacıy
la törpüleme gibi süslenmeler fıtratı bozma anlamına geleceği için ResGl-i Ekrem
tarafından yasaklanmıştır. Kadınlar için
yüzlerinde biten saka! ve bıyık benzeri tüylerin yolunması, kaşlar arasındaki tüylerin
alınması, uzayan kaşların ucunun makasla
kırpılması ve normalde kıl bitmeyen yerlerdeki kılların temizlenmesi ve erkekler
için kaşlarının uzayan uçlarından alınması
caiz görülmüştür. Küpe için kız çocukları
nın kulaklarını delmek çoğunluk tarafın
dan caiz kabul edilirken bazı fakihler bunu fıtratı bozma şeklinde görüp rnekruh
saymıştır (İbn Abidln, VI, 420). Kına vb.
boyatarla el ve ayak gibi organları boyamak Hz. Peygamber döneminde bilinen
bir süslenme türü olup erkek ve kadın için
caiz görülmüştür. Tırnakların uzatılınası ve
süslenmesi hususunda çağdaş bilginlerce
genellikle temizliğe ve fıtrata aykırı, dini
temizliğe engel oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekilmekte, zararlı olmaması ve ihtiyaç duyulması halinde lens kullanılabileceği belirtilmektedir. Herhangi bir sebeple bozulan fıtratı d üzeitme ve tedavi amaçlı operasyonların izlerinin kalmaması için yapı
lan estetik ameliyatlar caiz, hatta m üstehap sayılırken sadece estetik amaçlı ameliyatlar caiz görülmemiştir. Hac ibadeti yerine getirilirken erkeklerin ve kadınların
süslenmeleri yasaklanmış , süslenmenin
derecesine göre sadaka veya kurban gibi
cezalar öngörülmüştür (bk İHRAM). Hz.
Peygamber tarafından cami ve mescidlerde sadeliğe uyulması tavsiye edilmiş ve
mabedieri süslemekyahudi ve hıristiyanla
rın adeti sayılmıştır (Abdürrezzak es-San'anl, lll, 152-154) . Bununla birlikte sonraki
alimler cemaatin çoğalmasını sağlamak ve
malların gereksiz yerlerde ve haksız şe
kilde harcanmasını önlemek amacıyla camilerin süslenmesine belli sınırlamatarla
cevaz vermiştir (İbn Nüceym, II, 39 ).
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Teh?ibü 'l-luga, "zyn" md. ; Lisanü 'l-'Arab,
"zyn" md.; Müsned, I, 157; Abdürrezzak.es-San'ani, el-Muşannef(n şr. Hablbürrahman el-A'zaml),
Beyrut 1403/1983, lll, 152-154; Taber1. Cami'u'lbeyan, ll, 453; VIII, 147-148; XVIII, 117-118; XXII,
4; Hakim, el-Müstedrek (Ata). I, 762; Fahreddin
er-Razi, Mefatif:ıu'l-gayb, XIV, 52; Kurtubi. el-Cami', X, 70-71; İbn Nüceym. el-Baf:ırü'r-ra'ik, ll,
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39; M. Abctürrauf ei-Münavı. et-Tevkif 'ala mühimma ti't-te'arif (nşr. M. Rıdvan ed-Daye), Beyrut 1410/1990, s. 391; el-Fetava'l-Hindiyye, V,
359; İbn Abidln, Reddü'l-muJ:ıtar (Kahire). VI ,
420; ömer Rıza Kehhale. el-Cemalü'l-beşeri, Beyrut 1980, tür. yer.; M. Abdülazlz Amr, el-Libas ve'zzine fi'ş-şerfati'l-islamiyye, Beyrut 1405/1985,
s. 366; M. Rewas Kal'ad, el-Mevsu'atü 'l-fıkhiy
yetü 'l-müyessere, Beyrut 1421/2000, I, 118; ll,
1053-1 056; Ahmed Muhammed Ken'an, el-Mevsu'atü't-tıbbiyyetü'l-fıkhiyye, Beyrut 1420/2000,
s. 541; Vefa M. izzet eş-Şerif, ez-Zine: M efiıCımü
ha ve af:ıkamühe 'd-dü nyeviyye fi'l-~urani'l
Kerfm, Arnman 1423/2003, tür.yer.; Fetava 'l-lecneti'd-da'ime li'l-buf:ıuşi 'l-'ilmiyye ve'l-iftii.' (haz.
Ahmed b. Abdürrezzak ed-Düveyş). Riyad 1424/
2003, V, 183, 893; XI, 133; XVII, 125, 133; Abdiilkerim Zeydan, el-Libas ve'z-zfne fi'l-islam, Beyrut 1425/2004, tür. yer.; Muhittin Uysal. Peygamber Günlerinde Giyim Kuşam ve Süslenme, Konya 2004, tür.yer. ; Fatımatüz Zehra Kamacı. Hz.
Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi
(yüksek 1isans tezi, 2005), Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; "Tezeyyün" ,
Mv.F, Xl, 264-277; "l:laly", Ma'lemetü'l-Magrib,
Rabat 1421 /2000, Xl, 3552-3554; Ali Bardakoğ
lu, "Süslenıne" , islam 'da Inanç, ibadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (ed. İbrahim Kati Dönmez). istanbul 2006, IV, 1844-1848; a.mlf .. "Zinet", a.e., IV, 2273.
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SÜT AKRABALIGI
L

(bk. RADA').
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SÜTÇÜzADE lfAFIZ
L (bk. ABDÜLLATİF EFENDi, Sütçüzade). _ı

r
L

SÜTÇÜzADE isA EFENDi
(bk. İSA EFENDi, Sütçüzade).

r

ı

_ı

ı

SÜTRE
( ö.f-11)

L

Namaz kılarken önünden geçilmesini
engellemek için konan
veya bu amaçla kendisine yönelineo
engel anlamında fıkıh terimi.

_ı

Sözlükte "örtmek, gizlemek" manasın
daki setr kökünden türeyen ve "örtü, perde, arkasına gizlenilen ağaç vb. şey" anlamına gelen sütre, fıkıh terimi olarak namaz kılacak kişinin önünden geçilmesine
engel olmak için önüne koyduğu veya bu
amaçla yöneldiği engeli ifade eder. Hadislerde sütre sözlük ve terim anlamlarıyla
yaygın biçimde geçmektedir (Wensinck, el·
Mu'cem, "sütre" md.) . Bir hadiste, "Sizden
biri namaz kılacağı zaman bir sütreye doğ
ru kılsın, bu sütreye yakın dursun ve önün-

den kimsenin geçmesine imkan bırakma
sın" buyrulmakla birlikte (Buhar!, "Şalat",
ıoo; EbG DavGd, "Şalat", 107) Hz. Peygamber'in bazan önünde sütre olmadan namaz kıldığı dikkate alınarak (EbG DavGd ,
" Şalat", ı ı 3) buradaki emri n vücGb anlamında olmadığı sonucuna varılmıştır. ResGl-i Ekrem'in sütre uygulaması yaptığı
na dair birçok rivayet vardır. Bunların bir
kısmında ResGlullah'ın M escid-i Nebevi'de namaz kıldınrken kendisiyle önündeki
duvar arasında ancak bir koyunun geçebileceği kadar mesafe bıraktığı (Buhar!,
"ŞaHit", 9 ı), bayram namazında ve yolculukta önüne koydurduğu mızrağa doğru
namaz kıldığı (Buh§.rl, "Şalat", 90, 92, 93).
Mescid-i Nebevl'de tek başına namaz kı
larken direklerden birine doğru kılmaya
dikkat ettiği (Buh§.r!, "Şalat", 95) ve yolculukta namaz kıtarken bineğini veya bineğinin semerini sütre edindiği (Buhar!,
"Şalat", 91) belirtilmektedir. Sahabenin de
Mescid-i Nebevl'nin direklerine doğru namaz kılmaya dikkat ettiği rivayet edilmiş
tir (Buharl, "Şalat", 95) . Buna karşılık Hz.
Peygamber'in Mescid-i Haram'da Kabe'ye
doğru namaz kıtarken önünde sütre bulunmadığı ve insanların onun önünden geçtiği kaydedilmektedir (Ebu DavGd, "Menasik", 88)
Gerek imam gerekse tek başına namaz
kimse için sütre edinmenin hükmü
Hanefıler'e ve Malikller'deki meşhur görüşe göre müstehap, Şfıfiiler'e ve Hanbelller'e göre sünnettir. Ancak Hanefiler bunu
önünden geçileceği endişesinin bulunması haliyle sınırlandırmıştır. ResGl-i Ekrem
Mina'da namaz kıldınrken İbn Abbas'ın
binekle namaz kılanların önünden geçtiği,
daha sonra bineğinden inip namaza katıl
dığı ve kimsenin kendisini uyarmadığı yönündeki rivayete (Buhar!, "Şalat", 90) ve
diğer deliliere dayanılarak dört mezhepte imama uyan kişinin sütre edinmesinin
müstehap veya sünnet olmadığına hükmedilmiştir. Sütre edinmenin amacı, bir
taraftan namaz kılanın bakışlarını sütrenin ötesine uzanmaktan alıkoyup dikkatini namaz üzerinde toplamak, diğer taraftan başkasının önünden geçmesine ve bu
yolla günaha girmesine engel olmaktır.
kılan

Fakihler duvar, ağaç, direk, baston, ok
mızrak gibi dik duran ve namaz kılanın
huşGuna engel olacak ölçüde sallanmayan nesnelerin sütre edinilebileceği hususunda görüş birliği içindedir. İnsan veya
hayvanın sütre sayılıp sayılmayacağı hususunda ise görüş ayrılığı vardır. Fakihlerin çoğunluğuna göre sırtı namaz kılana
dönük olan insan sütre kabul edilir. Hanefi
ve

