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TAHAMMÜL

– —
TAHÂRET
( 	B��Àא� )

Temizlik anlamýnda fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte “temizlenmek, arýnmak” mâ-
nasýndaki tahâret (tuhr) terim olarak “mad-
dî kiri (necâset, habes) veya mânevî pisliði
(hades) gidermek” anlamýna gelir, isim
olarak “temizlik” demektir. Tuhr özellikle
“hayýzdan temizlenme” anlamýnda kulla-
nýlmaktadýr. Tâhir (temiz), tahûr ve mu-
tahhir (temizleyici madde), tathîr (temizle-
mek), tetahhur (temizlenmek) bu kökün tü-
revleridir. Tahâret kelimesinin karþýtý ne-
câsettir (pislik). Necîs ve neces “pis” an-
lamýndadýr. Hubs (habâse) kökünden türe-
yen habes “maddî necâset, necis þey” mâ-
nasýna gelir. Türkçe’de abdest bozduktan
sonra yapýlan temizlenme için kullanýlan
tahâret fýkýhta istibrâ ve istincâ terimle-
riyle ifade edilir.

Ýslâm dininde temizliðe büyük önem ve-
rilmiþ (bk. TEMÝZLÝK), Kur’ân-ý Kerîm’de
tuhr kökünden türeyen birçok kelime bu
baðlamda kullanýlmýþtýr. Hayýzdan te-
mizlenme (el-Bakara 2/222), abdest, gu-
sül ve teyemmüm (el-Mâide 5/6), suyun
temiz ve temizleyici oluþu (el-Enfâl 8/11;
el-Furkan 25/48), Mescid-i Harâm’ýn te-
miz tutulmasý (el-Bakara 2/125; el-Hac
22/26) ve elbiselerin temizlenmesi (el-
Müddessir 74/4) bu kökün türevleriyle ifa-
de edilmiþtir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“thr” md.). Hadislerde tahâret, tuhr ve
tuhûr kelimeleri “temizlik, temiz olma
hali, abdest ve gusül” gibi mânalarda ge-
çer (meselâ bk. Buhârî, “Gusül”, 23; Ýbn
Mâce, “Tahâret”, 76; Ebû Dâvûd, “Tahâ-
ret”, 122, “Salât”, 73). Yine hadislerde te-
mizlikle ilgili tahâretle ayný kökten baþka
kelimeler de kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-
Mu£cem, “thr” md.). Hadis ve fýkýh kitap-
larýnýn baþýnda “Kitâbü’t-tahâre”, “Bâbü’t-
tahâre” bölümleri bulunur. Neces “pis”
anlamýnda Kur’ân-ý Kerîm’de bir yerde
geçmektedir (et-Tevbe 9/28). Bu kökten
türeyen birçok kelime hadislerde kirlilik
halini ve dinen pis kabul edilen maddeleri
ifade eder (Buhârî, “Gusül”, 23, 24; Ebû
Dâvûd, “Tahâret”, 34; Wensinck, el-Mu£-
cem, “ncs” md.). Kur’an’da daha çok
“mânevî kirlilik, kötülük” anlamýnda yer
alan hubs kökünden kelimeler bir âyette
maddî pisliði içerecek biçimde kullanýlmýþ-
týr (el-A‘râf 7/157). Hadislerde ise bu kö-
kün türevleri maddî ve mânevî pisliði be-
lirtir (Wensinck, el-Mu£cem, “pbþ” md.).
Sözlükte pislik anlamýna gelen “rics” keli-

mesi Kur’ân-ý Kerîm ve hadislerde “necis”
mânasýnda geçmektedir (el-Mâide 5/90;
el-En‘âm 6/145; Müsned, I, 214, 237; Müs-
lim, “Sayd”, 35; M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “rcs” md.; Wensinck, el-Mu£cem, “rcs”
md.).

Fýkýh kitaplarýnda iki türlü tahâretten
söz edilir. 1. Dinen mânevî kirlilik hali sa-
yýlan abdestsizlik, cünüplük, hayýz ve ni-
fastan temizlenme. Buna “hadesten tahâ-
ret, mânevî necâsetten tahâret, tahâret-i
hükmiyye” denir. Hades küçük hükmî kir-
lilik (hades-i asgar) ve büyük hükmî kirlilik
(hades-i ekber) kýsýmlarýna ayrýlýr. Hades-i
asgardan temizlenmenin yolu abdest al-
maktýr. Bu temizliðe tahâret-i hükmiyye-i
suðrâ veya kýsaca tahâret-i suðrâ adý ve-
rilir. Hades-i ekberden temizlenmenin yo-
lu gusül yapmaktýr. Bu temizliðe tahâret-i
hükmiyye-i kübrâ veya kýsaca tahâret-i
kübrâ denir. Hadesten temizlenme aracý
sudur. Bu temizliðe elveriþli su bulunama-
masý veya kullanma imkânýnýn olmamasý
halinde temizlenme aracý topraktýr. Top-
rakla veya toprak cinsinden bir madde ile
usulüne göre yapýlan temizliðe teyem-
müm adý verilir. Teyemmüm hem abdes-
tin hem de guslün yerini tutan bir temiz-
lenme yolu olduðu için tahâret-i suðrâ ve
tahâret-i kübrâ diye nitelendirilebilir. 2.
Vücut, elbise veya ibadet yerinin dinen pis
sayýlan maddelerden temizlenmesi. Buna
“necâsetten tahâret, hissî (maddî) necâ-
setten tahâret, tahâret-i hakýkiyye” denir.
Fýkýh âlimleri, dinen temiz sayýlan madde-
lerin yaný sýra temiz sayýlmayan madde-
lerle ilgili dinî hükümleri ve bunlarý te-
mizleme yollarýný ayrýntýlý biçimde ele al-
mýþlardýr.

Fýkýh terminolojisinde necâset hakiki ve
hükmî olmak üzere iki kýsma ayrýlýrsa da
necâset kelimesi tek baþýna kullanýldýðýn-
da hakiki necâset anlaþýlýr. Habes de ha-
kiki necâsetin karþýlýðýdýr. Hükmî necâset
ise hades kelimesiyle ifade edilir. Hakiki
necâset namazda müsamaha gösterilebi-
lecek miktarlarý bakýmýndan hafif necâset
(necâset-i hafîfe) ve aðýr necâset (necâset-i
galîza), akýcý olup olmamasý yönünden sývý
(mâî) ve katý (câmid), görülüp görülmemesi
yönünden görülen necâset (necâset-i mer‘iy-
ye) ve görülmeyen necâset (necâset-i gayr-i
mer‘iyye) kýsýmlarýna ayrýlýr. Hacmi olan ve-
ya kuruduktan sonra görülen pis madde-
ye necâset-i mer‘iyye denir, akan kan gi-
bi. Katý bir hacmi olmayan veya bulaþtýðý
yerde kuruduktan sonra görülmeyen pis
maddeye necâset-i gayr-i mer‘iyye adý ve-
rilir, idrar gibi. Maddî ve mânevî temizlik
namaz gibi ibadetlerin ifasý için farzdýr.

üzerinde muhaddisler ittifak saðlayama-
mýþsa da bunlarýn ilk dönemlerden itiba-
ren hadislerin kitaplara kaydedilmesine
kadar rivayetlerin korunmasýnda bir gö-
rev ifa ettikleri açýktýr. Hadis tahammül
metotlarýnýn hepsi hadisçiler arasýnda az
veya çok uygulama alaný bulmuþtur. Bu
metotlardan herhangi biri hadisçilerin ço-
ðunluðu tarafýndan zayýf kabul edilmiþse
bu yolla nakledilen hadislerin de zayýf ol-
duðuna hükmedilmiþ, o yolun sýhhatine
inananlar ise hadisleri de sahih kabul et-
miþtir. Tahammül konusuyla ilgili çalýþma-
lar arasýnda Nevzat Âþýk’ýn doktora tezi-
nin yayýmlanmýþ þekliyle (bk. bibl.) Abdül-
hakîm es-Seyyid Atlem’in el-Ýntišå fi’t-
ta¼ammül ve’l-edâ adlý çalýþmasý (Kahi-
re 1406) ve Neþet Bodur’un Tahammü-
lü’l-Hadîs ve Çeþitleri isimli yüksek li-
sans tezi (1993, AÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) sayýlabilir.
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boðazlanmamýþ ölü hayvan eti). Etinin yenme-
si helâl olan veya olmayan, akýcý kaný olan
kara hayvanlarýndan dinî usule göre bo-
ðazlanmadan ölenlerin ve bu hükümde
olanlarýn etleri necistir. b) Kan, irin ve can-
lý iken koparýlan parça. Þehidin üzerinde-
ki kan dýþýnda insandan ve kara hayvan-
larýndan canlý veya ölü iken akan kan ne-
cistir. c) Domuz eti. Dinî usule uygun ola-
rak boðazlanmýþ olsa bile domuz eti ve
diðer parçalarý necistir. d) Sarhoþ edici iç-
kiler. Þarap vb. içkiler fakihlerin büyük ço-
ðunluðuna göre necistir. e) Ýnsanýn idra-
rý, dýþkýsý, mezisi, vedîsi ve kusmuðu. Þâ-
fiî ve Hanbelî mezheplerinde konuyla ilgi-
li bir hadise dayanýlarak (Buhârî, “Vudû,”,
59; Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 135) baþka gý-
da almayan erkek süt çocuðunun idrarý-
nýn üzerine su serpmekle temizlenmiþ
olacaðýna hükmedilmiþtir. Hanefîler’e gö-
re kusmuk aðýz dolusu olmadýkça necis
sayýlmaz. f) Etinin yenmesi helâl olmayan
hayvanlarýn idrarý ve dýþkýsý. Hanefî ve Mâ-
likî mezheplerine göre -domuz hariç- eti
yenmeyen hayvanýn dinî usullere göre bo-
ðazlanmasý halinde eti temiz sayýlýr.

2. Necis Olduðunda Ýhtilâf Edilenler. a)
Eti yenen hayvanlarýn idrar ve dýþkýsý. Eti
yenen ehlî ve yabani hayvanlarýn idrar ve
dýþkýsý Hanbelîler’e ve pislik yiyerek bes-
lenmiyorlarsa Mâlikîler’e göre temizdir. Þâ-
fiîler’e göre ise bunlar necistir; Hanefîler’e
göre de necis olmakla beraber tavuk ve
kaz gibi kümes hayvanlarýnýn tersleri ne-
câset-i galîza, koyun ve geyik gibi dört
ayaklý hayvanlarýn idrar ve dýþkýlarý necâ-
set-i hafîfe hükmündedir. Fetvada esas
alýnan bu görüþ Ebû Yûsuf’a ve Þeybânî’-
ye aittir; Ebû Hanîfe’ye göre ikinci grup da
necâset-i galîza sayýlýr. Ancak eti yenen
kuþlardan havada pisleyenlerin dýþkýlarý is-
tihsânen temiz sayýlmýþtýr; havada pisle-
meyenlerinki necâset-i hafîfedir. Kaçýnýl-
masý zor olduðundan Þâfiî mezhebinde de
bu pisliklerin namaza engel olmayacaðý
kabul edilmiþtir. b) Eti yenmeyen bazý hay-
vanlarýn idrar ve dýþkýlarý. Hanefî mezhe-
binde at, eþek ve katýrýn idrar ve dýþkýsý
ile havada pisleyen atmaca, kartal gibi yýr-
týcý kuþlarýn dýþkýlarý necâset-i hafîfedir.
Fetvada esas alýnan bu görüþ Ýmâmeyn’e
ait olup Ebû Hanîfe’ye göre bunlar necâ-
set-i galîzadýr. Kaçýnýlmasý güç olduðu için
Þâfiî mezhebine göre de bu pislikler na-
maza engel olmaz. Kedi ve farenin idrar
ve dýþkýlarý çok miktarda deðilse -kaçýnýl-
masý zor olan durumlarda- elbise ve yiye-
cekler bakýmýndan bunlarýn necis sayýlma-
yacaðýna hükmedilmiþtir. c) Canlý hayvan-
lar. Mâlikîler’e göre domuz ve köpek da-

hil canlý hayvanlar temizdir; diðer üç mez-
hebe göre domuz canlý haliyle de necistir.
Hanefîler’e göre köpeðin bedeni necis ol-
mayýp salyasý ve dýþkýsý pistir. Mâlikîler’e
göre köpek mutlak olarak temizdir; sade-
ce dilini hareket ettirerek bir kabý yalar-
sa bir hadise göre kap yedi defa yýkanýr.
Þâfiî ve Hanbelîler’e göre köpek her þeyi
ile necistir; köpeðin kirlettiði þey biri top-
rakla olmak üzere yedi defa yýkanýr. Do-
muz ve köpek dýþýndaki canlý hayvanlar
bütün mezheplere göre temiz sayýlmýþ-
týr. d) Meytenin derisi ve içine kan nüfuz
etmeyen boynuz ve tüy gibi katý parçala-
rý. Meytenin derisi tabaklanýrsa Hanefî ve
Þâfiîler’e göre temiz olur. Hanefîler domuz
derisini, Þâfiîler ise domuz ve köpek deri-
sini bundan hariç tutarlar. Mâlikî ve Han-
belîler’de meþhur görüþe göre meytenin
derisi tabaklansa bile temiz olmaz. Mey-
tenin içine kan nüfuz etmeyen boynuz,
kemik, diþ ve tüy gibi katý parçalarý Ha-
nefîler’e göre temiz, Þâfiîler’e göre necis-
tir. Mâlikî ve Hanbelîler’e göre meytenin
yünü ve kýllarý temizdir. e) Su hayvanlarý
ve akýcý kaný olmayan kara hayvanlarýnýn
ölüsü ve bunlardan çýkan kan ve pislik. Su
hayvanlarýnýn ve akýcý kaný olmayan pire,
akrep ve çekirge gibi böceklerin ölüsü te-
mizdir; ancak Þâfiî mezhebinde çekirge
dýþýnda akýcý kaný olmayan böceklerin ve
Þâfiî ile Hanbelî mezheplerinde karada da
yaþayabilen kurbaða ve timsah gibi su hay-
vanlarýnýn ölüsü necistir. Balýðýn kaný ile
pire ve sivrisinek gibi akýcý kaný olmayan
böceklerden çýkan kan Hanefî ve Hanbelî-
ler’e göre necis deðildir; Þâfiî ve Mâlikîler’e
göre ise necistir. Buna göre akan kanlarý
ile üst üste yýðýlýp tuzlanan balýklar necis
olduðundan Þâfiî ve Mâlikîler’e göre yen-
mez. f) Eti yenmeyen hayvanlarýn sütleri
ve dinî usule göre boðazlandýklarýnda de-
rileri. Bu hayvanlarýn sütleri çoðunluða gö-
re etleri gibi necistir. Hanefîler’e göre ise
domuz dýþýndaki bütün hayvanlarýn süt-
leri temizdir. Hanefîler’e ve Mâlikîler’deki
meþhur görüþe göre domuz hariç dinî usu-
le uygun biçimde boðazlanan bütün hay-
vanlarýn derisi temizdir. g) Ölü insanýn ce-
sedi. Hanefî mezhebinde -bazý sahâbîle-
rin fetvalarýna dayanýlarak- ölen insanýn
cesedinin necis hükmünde olduðu kabul
edilmiþ, diðer mezheplerde ise, “Mümin
necis olmaz” hadisine istinaden (Buhârî,
“Gusül”, 23; Müslim, “Hayýç”, 116) insan
vücudunun ölse dahi necis hale gelmeye-
ceði hükmü benimsenmiþtir. h) Meni. Ha-
nefî ve Mâlikîler’e göre meni necistir; an-
cak Hanefîler’e göre meni kurumuþsa ova-
lamakla temizlenebilir. Þâfiî ve Hanbelîler’e

Necâsetten tahâret hemen bütün Ýslâm
âlimlerine göre namazýn geçerlilik þartla-
rýndandýr. Mâlikî mezhebinde meþhur gö-
rüþ necâsetten tahâretin sünnet-i müek-
kede olduðu yönünde ise de bilerek ve gü-
cü yettiði halde necâsetten tahâreti ter-
ketmenin namazý geçersiz kýlacaðý (tahâ-
retin þart olduðu) belirtilir.

Dinen Temiz Sayýlan Maddeler. Ýslâm’-
da kural olarak bütün yeryüzü, maden-
ler, sular, zehirli veya afyon gibi uyuþtu-
rucular dahil otlar, aðaçlar, çiçekler, mey-
velerle aþaðýda belirtilecek olanlar dýþýn-
da kalan bütün maddeler temiz sayýlmýþ-
týr. Fakihlerin necis olduðunda ittifak et-
tikleri maddeler yanýnda bu hususta gö-
rüþ ayrýlýðýna düþtükleri de vardýr. Ýslâm
âlimlerinin büyük çoðunluðuna göre þu
varlýk ve nesneler temiz sayýlmýþtýr: 1.
Üzerinde necis madde bulunmadýðý tak-
dirde insan vücudu temizdir. Meselâ in-
sanýn az su hükmünde sayýlan havuza ve-
ya kuyuya düþüp diri olarak çýkmasý ha-
linde bu su pis olmaz. Tükürük ve balgam
türünden ifrazat, temizlik ve saðlýk açý-
sýndan kaçýnýlmasý ve temizlenmesi gere-
ken maddeler olmakla beraber ibadet te-
mizliðini engelleyici nitelikte deðildir. 2.
Karaciðer ve dalak kanýn haramlýðý kap-
samý dýþýnda tutulmuþ olup temizdir (Ýbn
Mâce, “Et.ime”, 31). Kanýn haram olduðu-
nu bildiren âyetlerden birinde de “akmýþ
kan” þeklinde kayýt konmuþtur (el-En‘âm
6/145). Usulünce kesilmiþ, eti yenen hay-
vanýn etinin (damarlarýnýn) içinde kalan kan
da temizdir. 3. Eti yenmesi helâl olan hay-
vanlarýn dinî usullere göre boðazlanmasý
durumunda akmýþ kaný dýþýnda bütün par-
çalarý temizdir. 4. Balýk ve çekirgenin ölü-
sü bu konudaki hadislere dayanarak (Ýbn
Mâce, “Et.ime”, 31; Ebû Dâvûd, “Tahâret”,
4) bütün Ýslâm âlimlerince temiz sayýlmýþ-
týr. 5. Þarap kendiliðinden sirke haline ge-
lirse bu sirke temizdir. Bir þeyin dinen te-
miz sayýlmasý öncelikle o þeyin kiþinin vü-
cudunda, elbisesinde veya namaz kýlaca-
ðý yerde bulunmasý durumunda namazýn
geçerliliðine engel olmayacaðý anlamýna
gelmektedir; fakat bir maddenin dinen
temiz sayýlmasý her hâlükârda o nesnenin
yenilip içilmesinin de helâl olduðunu gös-
termez. Meselâ zehirli su veya uyuþturu-
cu özelliði olan ot temiz sayýlsa bile bun-
larýn yenilmesi ve içilmesi haramdýr. Buna
karþýlýk dinen necis sayýlan nesnelerin ye-
nilip içilmesi -bazý istisnalar dýþýnda- ha-
ramdýr.

Dinen Temiz Sayýlmayan Maddeler. 1.
Necis Olduðunda Ýttifak Edilenler. a) Mey-
te (murdar hayvan, dinî usule uygun biçimde
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lasý vücutta, elbise veya namaz kýlýnacak
yerde bulunursa namaza engel olur. Hafif
necâset ise bulaþtýðý organýn veya elbise-
nin tamamýnýn dörtte birine yayýlmýþsa na-
maza engeldir. Necâsetlerin namaza mani
sýnýrý aþmayan miktarý ile kýlýnan namaz
geçerli olmakla beraber tahrîmen veya
tenzîhen mekruhtur. Öte yandan yine Ha-
nefî mezhebinde kaçýnýlmasý zor olduðu
için toplu iðne baþý kadar küçük olup vü-
cut ve elbiseye sýçrayan idrar serpintileri,
sokakta yürürken sýçrayan çamur, kasa-
býn üstüne sýçrayan kan, pisliðe konmuþ
sinek vb. böceklerin taþýdýðý pislik, necis
maddenin kaynatýlmasýyla çýkan buhar,
necis maddenin tozu ve külü gibi bazý nes-
nelerin vücutta veya elbisede bulunmasý
namazýn geçerliliðine engel sayýlmamýþtýr.
Fakat bu kan ve idrar serpintilerini taþý-
yan elbise ve organ az ve durgun suya so-
kulursa o su pislenmiþ olur. Diðer mezhep-
lerde de esasen necis hükmünde olan bir-
çok nesnenin namazýn geçerliliðine engel
olmayacaðý görüþü benimsenmiþtir. Bu
nesnelerin neler olduðu ve hangi mikta-
rýnýn sýnýr kabul edileceði hususunda pek
çok ayrýntý bulunmaktadýr. Bunlarý belir-
lemede zorluðun giderilmesi ve kolaylýk
saðlama gibi gerekçelere dayanýlmýþtýr. Söz
konusu hükümler Ýslâm’daki kolaylýk ilke-
sinin gereði olarak benimsenmiþ olup ih-
tiyaç ve zaruret gibi durumlar olmadýkça
bu hükümlerden yararlanýlmamasý, iba-
dette ve genel yaþantýda temizliðin en
ideal biçimde saðlanmasý esastýr.

Necâseti Temizleme Yollarý. Necis sayý-
lan þeyleri çeþitli yollar ve usullerle temiz-
lemek mümkündür; meselâ su ile yýka-
mak, kazýmak, silmek, ovalamak ve ate-
þe sokmak gibi. Burada söz konusu olan
temizleme yollarý habes veya necâset de-
nilen maddî pisliklerin temizlenmesiyle il-
gilidir. Hükmî-mânevî kirlilik kabul edilen
hadesten, abdestsizlik, cünüplük, hayýz ve
lohusalýk hallerinden temizlenmenin yolu
kural olarak temiz mutlak su, böyle su-
yun bulunamamasý veya bulunduðu hal-
de kullaným imkânýnýn olmamasý duru-
munda toprak veya toprak cinsinden te-
miz bir madde kullanmaktýr. Hanefî ve
Mâlikî mezheplerinde necâsetin temizlen-
mesinin yollarý konusunda sosyal þartlar
ve ihtiyaçlar dikkate alýnarak kolaylýk ilke-
si benimsenmiþtir. Þâfiî ve Hanbelî mez-
heplerinde ise temizliðin olabildiðince tam
yapýlmasý, gerek gýda gerekse ibadet te-
mizliði konusunda dinen necis sayýlan þey-
lerden uzak kalýnmasý hususuna aðýrlýk ve-
rilmiþtir. Hanefî fýkhýnda anýlan temizle-

me yollarýnýn baþlýcalarý þöylece sýralana-
bilir: 1. Su ile yýkamak suretiyle temizle-
me. Maddî pislikler mutlak sularla temiz-
lenebileceði gibi mukayyet sularla da te-
mizlenebilir. Ancak bu sularýn yaðlý, her-
hangi bir sebeple tabiatýný, inceliðini ve
akýcýlýðýný kaybetmemiþ olmasý gerekir.
Gözle görülen pislikler renk ve kokularý gi-
dinceye kadar su ile yýkanýnca temizlen-
miþ olur. Ýçine necis madde karýþmýþ yað-
lý boya ve kan gibi lekesi kalabilen pislik-
ler kullanýlan su duru olarak akýncaya ka-
dar yýkanýr. Gözle görülemeyen pislikle kir-
lenmiþ kumaþ gibi þeylerin temiz kabýn
içinde üç defa yýkanýp her defasýnda iyice
sýkýlmasý gerekir. Keçe vb. sýkýlmasý müm-
kün olmayan sergi ve kumaþ türleri te-
miz kap içinde üç defa yýkanýr, her defa-
sýnda suyu süzülüp damlalar kesilinceye
kadar býrakýlýrsa temizlenmiþ sayýlýr. Gü-
nümüzde çamaþýr makineleri gibi araç-
larla ve dinen sakýncasý olmayan temiz sý-
vý maddelerle bu tür temizlik daha iyi sað-
lanabilir. Toprak veya aðaçtan yapýlmýþ
kaplar pislendiði zaman üç defa yýkanýp
kurutulduktan sonra temizlenmiþ olur. Kö-
peðin yaladýðý kap da üç defa yýkanmak-
la temizlenir. Pis su içinde kalarak þiþmiþ
olan buðday, arpa, nohut, fasulye vb. þey-
ler temiz suda üç defa ýslatýlýr; su çekilip
þiþkinliði indiði zaman temizlenmiþ sayý-
lýr. Gözle görülmeyen pisliðin beden veya
elbisenin neresine bulaþtýðý unutulursa ter-
cih edilen görüþe göre bedenin veya elbi-
senin bir tarafýnýn yýkanmasýyla her tarafý
temizlenmiþ olur. Üzerinde pislik veya me-
ni bulunan kimse bunun ne zaman bulaþ-
týðýný bilemezse son abdest bozduðu ve-
ya son uyuduðu vakitten itibaren kýlmýþ ol-
duðu namazlarý yeniden kýlar. Pislenmiþ
su borularýnýn içinden akan suyun temiz
aktýðýna kanaat getirilince borular temiz-
lenmiþ sayýlýr. 2. Suda kaynatmak suretiy-
le temizleme. Ýçine necâset karýþan süt,
pekmez, zeytinyaðý ve bal gibi sývý mad-
deler temiz su ile üç defa asýl kendi mik-
tarý kalýncaya kadar kaynatýlmakla temiz-
lenmiþ olur. 3. Ateþe sokarak temizleme.
Pis çamurdan yapýlan kap kacak, bardak
vb. eþyalar ateþte piþirilip kendisinde pis-
lik eseri kalmayýnca temizlenmiþ sayýlýr.
Dinî usullere göre kesilmiþ hayvanýn kel-
lesi ütülenmekle ve madenî eþya üzerin-
deki kan ateþte yakýlmakla temizlenmiþ
kabul edilir. 4. Silmek suretiyle temizle-
me. Yaþ veya kuru pislikle kirlenen çaký,
býçak, cam, tahta, düz mermer ve tepsi
gibi þeyler temiz bez, sünger veya toprak-
la pisliðin eseri kalmayacak þekilde silinir

göre ise meni temizdir. Daha önce mezi
gelmiþ ve meniye karýþmýþsa bu sývý bü-
tün mezheplere göre necistir. i) Kan ve
irin dýþýnda yaradan çýkan sarý su vb. akýn-
týlar. Kural olarak bu tür akýntýlar necis
sayýlmýþtýr. Ancak Hanbelî mezhebinde
sakýnmanýn zor olduðu durumlarda kan
ve kanla iliþiði olan irin gibi akýntýlar dahil
olmak üzere bu tür maddelerin çok sayýl-
mayacak miktarýnýn vücut veya elbisede
bulunmasýnýn namazý engellemeyeceði ka-
bul edilmiþtir. Þâfiî mezhebinde yaradan
akan sývýnýn rengi ve kokusu varsa necis
sayýlmýþ, küçük sivilcelerden çýkan renk-
siz kokusuz sývýlar temiz kabul edilmiþtir.
Hanefî mezhebinde aðrýlý acýlý olmasa bi-
le bir hastalýk sebebiyle çýkýyorsa bu tür
akýntýlar necistir. j) Aðýz ve burundan akan
maddeler ve ter. Ýnsan ve artýðý temiz olan
hayvanlarýn aðzýndan akan balgam, tükü-
rük, salya, uyuyan insanýn aðzýndan akan
su vb. þeyler temiz olup mideden gelen
kokuþmuþ, kusmuk niteliðindeki madde-
ler necistir. Balgam mideden de gelse Mâ-
likî ve Hanbelîler’e göre temizdir. Mâlikî-
ler’e göre mideden gelen safra da temiz-
dir. Bazý hayvanlarýn salyalarýnýn temiz olup
olmadýðý hususunda farklý görüþler vardýr.
Ter de salya ile ayný hükümde sayýlmýþtýr.

Dinen Temiz Sayýlmayan Maddelerin
Hükmü. Ýslâm âlimleri, bu konuda kural-
lara uymanýn zorluða yol açacaðý yerler-
de Kur’an ve Sünnet’te yer alan kolaylýk
ilkesine uygun hükümler benimsemiþtir.
Temiz olmayan maddelerin necâset-i galî-
za ve necâset-i hafîfe þeklinde iki gruba
ayrýldýðý Hanefî mezhebinde birinci grup
necis olduðuna dair kesin delil bulunan,
ikinci grup ise hakkýnda bu þekilde delil
bulunmayan pislikleri ifade eder. At, katýr,
eþek ve etleri yenen koyun ve geyik gibi
evcil veya yabani hayvanlarýn idrar ve dýþ-
kýlarý Ebû Hanîfe’ye göre necâset-i galîza,
Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre necâ-
set-i hafîfedir; fetva bu son görüþe göre-
dir. Eti yenmeyen hayvanlardan atmaca,
çaylak ve kartal gibi havada pisleyen kuþ-
larýn dýþkýlarýyla eti yenen, fakat havada
pislemeyen kuþlarýn pislikleri de necâset-i
hafîfe sayýlýr. Bunlarýn dýþýnda kalanlar ne-
câset-i galîza hükmündedir. Galiz necâ-
setle hafif necâset arasýnda dinen temiz
olan maddeleri kirletme yönünden fark
yoktur. Meselâ her ikisi de az olan bir su-
ya düþtüklerinde suyu pisletirler ve artýk
o su maddî ve mânevî temizlikte kullaný-
lamaz. Galiz necâset eðer katý ise 1 dir-
hemden (yaklaþýk 3 gram), sývý ise el aya-
sýný (avuç içini) kaplayacak miktardan faz-
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çimde boðazlandýðý zaman etleri ve deri-
leri temiz olur. Böyle bir deri üzerinde na-
maz kýlýnabilir. 10. Tabaklama yoluyla te-
mizleme. Domuz dýþýnda meytenin derisi
tabaklanmakla temiz hale gelir.
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Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed
b. Selâme el-Ezdî el-Hacrî

el-Mýsrî et-Tahâvî
(ö. 321/933)

Hanefî fakihi ve muhaddis.
˜ ™

10 Rebîülevvel 239 (19 Aðustos 853) ta-
rihinde Mýsýr’ýn güneyinde Aþaðý Saîd böl-
gesinde Nil nehrinin batý yakasýndaki Eþ-
mûnîn’e baðlý Tahâ köyünde dünyaya gel-
di (Ýbn Asâkir, V, 368). Ýbn Hallikân, Ýbn Ke-
sîr, Bedreddin el-Aynî gibi birçok müellif
Sem‘ânî’ye dayanarak doðum tarihini 229,
Saymerî ve Þîrâzî 238, Makrîzî Rebîülevvel
236 (Eylül 850) olarak verirse de biyografi
yazarlarýnýn çoðunluðu, talebesi Ýbn Yûnus
aracýlýðýyla bizzat kendisinden gelen rivaye-
te göre 239 (853) yýlýnda doðduðunu kay-
deder. Sem‘ânî’nin eserinde (el-Ensâb, IV,
67; VIII, 218) 239 yýlýnýn zikredilmesi de
229 rivayetinin yanlýþ istinsahtan kaynak-
landýðýný göstermektedir. Hamevî’ye göre
Tahâ’ya nisbet edilmekle birlikte esasen
buralý deðildir. Nil’in doðu yakasýnda Tah-

tût adlý bir köyden olduðu halde bu ad hoþ
olmayan bir anlamý çaðrýþtýrdýðýndan ken-
disi bu köye nisbet edilmeyi istememiþtir
(Mu£cemü’l-büldân, IV, 22). Mýsýr’ýn fethin-
den sonra Yemen’den buraya gelip yerle-
þen dedelerinin soyu Ezd kabilesinin bir
kolu olan Hacr’e dayanýr. Dedesi ordu ku-
mandanlýðý yapmýþ, babasý þiir ve edebi-
yatla uðraþmýþtýr. Nitekim Tahâvî eserle-
rinde zikrettiði bazý beyitlerin tashihi ko-
nusunda babasýnýn bilgisine baþvurmak-
tadýr (Þer¼u müþkili’l-â¦âr, I, 259). Annesi
Ýmam Þâfiî’nin ilim meclisinde bulunmuþ
ve Râfiî zekât konusunda ondan nakilde
bulunmuþtur. Ýmam Þâfiî’nin önde gelen
Mýsýrlý talebelerinden Müzenî Tahâvî’nin da-
yýsýdýr.

Bir ilim muhitinde dünyaya gelen Ta-
hâvî ilk eðitimini Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b.
Muhammed b. Amrûs’tan aldý. Ardýndan
Halef b. Hiþâm’ýn kýraatini Mûsâ b. Îsâ’-
dan okudu; kendisinden bu kýraati Hiþâm
b. Muhammed b. Kurre el-Mýsrî rivayet
etti. Tahâvî’nin yetiþmesinde ilk hadis ve
fýkýh derslerini aldýðý dayýsý Müzenî önem-
li rol oynadý. Müzenî’den Ýmam Þâfiî’nin
Kitâbü’s-Sünen’ini rivayet eden Tahâvî
baþlangýçta Þâfiî iken yirmi yaþlarýnda Ha-
nefî mezhebine geçti. Mezhep deðiþtirme-
sinde, ders esnasýnda geçen ince bir me-
seleyi birkaç tekrara raðmen anlamama-
sý üzerine Müzenî’nin öfkelenip, “Senden
bir þey olmaz” demesinin veya onun sü-
rekli biçimde Ebû Hanîfe’nin kitaplarýný in-
celediðini görmesinin etkili olduðu söyle-
nir. Müzenî’nin derslerini býrakan Tahâvî,
260 (874) yýlýnda Mýsýr’a kadý olarak tayin
edilen Ebû Ca‘fer Ahmed b. Ebû Ýmrân el-
Baðdâdî’nin derslerine yirmi yýl kadar de-
vam edip Hanefî mezhebini öðrendi. Mý-
sýr Valisi Ahmed b. Tolun Tahâvî’yi, Dýmaþk
Kadýsý Ebû Hâzim’in gönderdiði belgeler-
le ilgili bir meseleyi bizzat kendisiyle gö-
rüþerek incelemesi için 268’de (881) Dý-
maþk’a gönderdi. Burada kaldýðý süre içe-
risinde Ebû Hâzim’den fýkýh ve hadis tah-
sil etti; ayrýca Gazze, Askalân, Taberiye ve
Kudüs’ü dolaþýp buralarda karþýlaþtýðý âlim-
lerden faydalandý ve 269 (882-83) yýlýnda
Mýsýr’a döndü. Mýsýr Kadýsý Bekkâr b. Ku-
teybe’den fýkýh ve hadis dersleri aldý. Ta-
hâvî’nin fýkýh öðrendiði hocalarýndan Ýbn
Ebû Ýmrân, Ýbn Semâa ve Biþr b. Velîd el-
Kindî’nin; Bekkâr b. Kuteybe, Îsâ b. Ebân
ve Hilâl b. Yahyâ’nýn (Hilâlürre’y); Ebû Hâ-
zim, Kadî Îsâ b. Ebân’ýn; bunlar da Ebû Yû-
suf ve Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’-
den birinin veya her ikisinin öðrencisidir.
Tahâvî’nin dönemin büyük Hanefî fakihi

se temizlenmiþ olur. 5. Ovalamak ve kazý-
makla temizleme. Ayakkabý, mest, potin,
bot ve çizme gibi pisliði emmeyen giye-
cekler, hayvan dýþkýsý gibi görünür bir pis-
lik dokunduðu zaman su ile temizlenebi-
leceði gibi keskin bir þeyle kazýmak veya
yere sürtmekle de temizlenir. Ýdrar gibi gö-
rünmeyen pislikler ise kazýmak veya sürt-
mekle temizlenmez, bunlarýn yýkanmasý
gerekir. Donmuþ yað vb. katý yiyeceklere
pislik düþtüðü zaman pisliðin düþtüðü ye-
rin çevresiyle birlikte kazýnýp atýlmasýyla o
þey temizlenir. Hz. Peygamber katý yaða
düþüp ölen fare için, “Onu ve çevresini atýn,
yaðý da yiyin” demiþtir (Buhârî, “Vudû,”,
67). 6. Kurutmak ve toprak serpmekle te-
mizleme. Yeryüzü ve yeryüzünde sabit olan
ot, aðaç, yere döþenmiþ taþ, tuðla ve kire-
mit gibi maddeler pis olunca güneþ, rüz-
gâr ve ateþin etkisiyle kuruyup üzerlerin-
de pisliðin eseri kalmazsa bunlar temizlen-
miþ sayýlýr ve üzerlerinde namaz kýlýnabi-
lir, ancak teyemmüm yapýlamaz; çünkü
bu tür yerler temiz ise de temizleyici de-
ðildir. Fakat yerde sabit olmayýp koparýl-
mýþ veya çýkarýlmýþ ot, taþ, tuðla ve kire-
mit gibi þeyler pislik eseri gidinceye ka-
dar yýkamakla temiz olur; bunlarýn kuru-
masý temizlenmeleri için yeterli deðildir.
Pis olan bir yer, pislik eseri gidinceye ka-
dar üzerinden su akýtmak veya pisliðin ko-
kusu hissedilmeyecek þekilde temiz top-
rak serpmek suretiyle temizlenir. 7. Su-
yun akmasý, çekilmesi veya boþaltýlmasý
yoluyla temizleme. Ýçine pislik düþmüþ ve-
ya karýþmýþ su, havuz yahut hamam kur-
nasý temiz suyun gelip oradan akýp gitme-
siyle temizlenir; çünkü böyle bir su akar-
su hükmündedir. Ýçine necâset düþen ku-
yunun suyu zamanla çekilip kaybolunca
kuyu temizlenmiþ sayýlýr; ancak necâset
eserinin bulunmamasý gerekir. Ýçine pislik
düþen kuyu kural olarak suyunun tama-
men boþaltýlmasýyla temiz olur. Bununla
birlikte kuyu bazý durumlarda içine düþen
pisliðin hacmine ve niteliðine göre belirli
miktarlarda su çýkarýlmakla da temiz ha-
le gelir. 8. Yapý deðiþikliði yoluyla temizle-
me. Necis þeyin kimyasal yapýsý deðiþirse
temiz hale gelir. Meselâ gübrenin yanýp
toprak, tezeðin yanýp kül olmasý, þarabýn
sirkeye dönüþmesi ve pis zeytinyaðýnýn
sabun yapýlmasý gibi. Ancak pis süt pey-
nir yapýlmakla veya pis buðday öðütül-
mekle yahut bunun unundan ekmek ya-
pýlmakla ya da pis susamýn yaðý çýkarýl-
makla bu maddeler temizlenmez. 9. Bo-
ðazlama yoluyla temizleme. Domuz dýþýn-
daki hayvanlar Ýslâmî usullere uygun bi-

TAHÂVÎ

39. CÝLT 5. FASÝKÜL (244) 1. Forma / 2. Kontrol
09 Haziran 2010


