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yerine getirilememesi durumunda ihram-
dan çýkmayý mubah kýlan “ihsâr” söz ko-
nusu olur. Mezheplerin ihsâr sebepleri, ih-
ramdan çýkmanýn þekli ve sonucuyla ilgili
farklý görüþleri bulunmaktadýr (bk. ÝHSÂR).
Umrenin vâciplerinden birini terketmek
umrenin geçersizliðine yol açmaz, ceza
kurbaný kesmeyi gerektirir. Sünnetin terki
ceza gerektirmese de sevaptan mahrum
olmaya yol açar.

Baþkasý Yerine Umre Yapmak. Hacda ol-
duðu gibi baþkasý yerine (niyâbet yoluyla)
umre yapmak câiz görülmüþtür. Hanefî-
ler’e göre bu umre câizdir, Mâlikîler’e gö-
re ise mekruh olmakla birlikte sahihtir. Þâ-
fiî ve Hanbelîler’e göre ölen veya gücü yet-
meyen kiþi adýna umre yapmak câizdir;
imkâný varken umre yapmadan ölen kiþi
adýna onun terekesinden umre yaptýrýlýr;
kendi vasiyeti olmasa da üçüncü bir kiþi
onun adýna umre yapabilir; gücü yetme-
yen kiþi adýna nâfile umre yapýlmasý da câ-
izdir.
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Hz. Peygamber’in
Hudeybiye Antlaþmasý’ndan sonraki yýl

ashabý ile birlikte yaptýðý umre
(7/629).

˜ ™

Umre niyetiyle yola çýkýldýðý halde yerine
getirilemeyen umrenin ertesi yýl yapýlan
kazâsý olduðu için “umretü’l-kazâ”, Hudey-
biye Antlaþmasý’nda kararlaþtýrýlmasýn-
dan dolayý “umretü’l-kazýyye” ve “umre-
tü’s-sulh” diye adlandýrýr. Bazý âlimler ise
zamanýnda eda edilemeyen umrenin yeri-
ne yapýldýðýndan “umretü’l-kýsas” adýný ver-
miþlerdir (Ýbn Hacer, VII, 500-501). Ýbn Ab-
bas, “Haram ay haram aya karþýlýktýr; hür-
metler (dokunulmazlýklar) karþýlýklýdýr” me-
âlindeki âyetin (el-Bakara 2/194) bu umre
hakkýnda nâzil olduðunu söylemiþtir (Ýbn
Hiþâm, IV, 5-6).

Hz. Peygamber 6. yýlýn Zilkade ayýnda
(Mart 628) ashabýyla beraber umre yap-
mak için yola çýkmýþ, ancak müþriklerin
Mekke’ye girmelerine izin vermemesi üze-
rine Hudeybiye Antlaþmasý’ný yaparak ge-
ri dönmüþtü. Antlaþmada müslümanlarýn
bir yýl sonra Kâbe’yi ziyarete gelebilecek-
leri, ancak üzerlerinde sadece yolcu kýlýcý
taþýyabilecekleri ve þehirde üç günden faz-
la kalmayacaklarý hususu hükme baðlan-
mýþtý. Resûlullah ertesi yýl Hudeybiye’de
bulunanlarýn umre için hazýrlanmalarýný
söyledi; isteyen diðer müminlerin de um-
reye katýlabileceði açýklandý ve bu husus
kabilelere duyuruldu. Hudeybiye’de bulu-
nanlar ve yeni katýlanlarla birlikte umreye
gideceklerin sayýsý kadýn ve çocuklar hariç
2000’e ulaþtý (Vâkýdî, II, 731). Medine’de
Uveyf b. Azba ed-Dîlî’yi (yahut Ebû Rühm el-
Gýfârî’yi veya Ebû Zer el-Gýfârî’yi) vekil býra-
kan Hz. Peygamber kurban amacýyla alt-
mýþ veya yetmiþ deve hazýrlanmasýný söy-
ledi ve kendi kurbanlýðýný bizzat iþaretle-
di. Muhtemel bir savaþý dikkate alan Re-
sûl-i Ekrem kýlýç dýþýnda ok ve mýzrak gibi
diðer silâhlarýn alýnmasýný da söyledi. Bu
arada Nâciye b. Cündeb baþkanlýðýndaki
bir grubu kurban edilecek develeri götür-
mekle, Muhammed b. Mesleme’yi 100 ki-
þilik süvari birliðinin baþýnda silâhlarý ta-
þýmakla, Beþîr b. Sa‘d’ý da silâhlarýn muha-
fazasýyla görevlendirdi ve bu gruplarý ön-
den gönderdi. Resûlullah’ýn Medine’den
savaþa hazýrlýklý olarak çýkmasý sebebiyle
umretü’l-kazâ ayný zamanda onun gazve-
lerinden sayýlmýþtýr (Buhârî, “Megazî”, 43;
Þâmî, V, 298). Ancak Vâkýdî (el-Me³åzî, I,
7), Ýbn Hiþâm (es-Sîre, IV, 255) ve Ýbn Sa‘d

Harâm’a gidilir, Kâbe’ye yaklaþýlýr ve um-
renin rüknü/farzý olan tavafa niyet edilir.
Mümkünse Hacerülesved öpülerek veya
uzaktan iþaretle selâmlanýr ve tekbir ge-
tirilir. Hacerülesved’in hizasýndan tavafa
baþlanýr ve bu andan itibaren telbiye ke-
silir. Kâbe’nin etrafýnda yedi þavt dönü-
lür, Hacerülesved’in hizasýna her geliþte
öperek veya iþaret ederek selâmlama tek-
rarlanýr. Tavaf sýrasýnda çokça dua ve zi-
kir yapýlmalýdýr. Tavaf bittikten sonra iki
rek‘at tavaf namazý kýlýnýr. Ardýndan tek-
rar Hacerülesved’e dönülür, öpülerek ve-
ya iþaretle selâmlanýr ve tekbir getirilir.
Bunun arkasýndan Safâ tepesine çýkýlýr ve,
“Þüphesiz Safâ ile Merve Allah’ýn niþanele-
rindendir. Bu sebeple hac ve umre niye-
tiyle Kâbe’yi ziyaret edip onlarý tavaf eden-
ler için bir günah yoktur. Her kim gönlün-
den koparak bir hayýr iþlerse þüphesiz Al-
lah onu bilir ve karþýlýðýný verir” meâlinde-
ki âyet (el-Bakara 2/158) okunur. Safâ te-
pesine çýktýktan sonra Kâbe’ye yönelinir
ve bir süre durarak tehlil ve tekbir getiri-
lip dua edilir. Ardýndan Safâ’dan inilerek
Merve tepesine doðru gidilir. Merve te-
pesine ulaþýnca durup Safâ tepesinde ya-
pýldýðý þekilde zikir ve duada bulunulur.
Böylece bir þavt tamamlanmýþ olur. Mer-
ve’den tekrar Safâ’ya doðru gidilir, gidiþ
ve geliþler yedi þavta tamamlanýr. Sa‘y es-
nasýnda çokça dua ve zikir yapýlýr. Son þavt
Merve tepesinde tamamlandýktan sonra
saç tamamen veya kýsmen týraþ edilir ve bu
þekilde ihramdan çýkýlmýþ olur. Mekke’den
ayrýlmak istendiðinde vedâ tavafý yapýlýr.

Umrenin Fesadý. Cinsel iliþkide bulun-
mak umrenin fâsit olmasýna yol açar. Ha-
nefîler’e göre tavafýn dört þavtý eda edil-
meden, Mâlikîler’e göre sa‘y bitmeden,
Þâfiî ve Hanbelîler’e göre týraþ olup ihram-
dan çýkmadan önce cinsel iliþkide bulun-
mak umreyi geçersiz kýlar. Hacda olduðu
gibi umrenin geçersiz olmasý halinde de
umreye devam etmek, sonra kazâsýný yap-
mak ve ceza ödemek gerekir. Hanefî ve
Hanbelîler’e göre bu durumda ceza ko-
yun veya keçi, Mâlikî ve Þâfiîler’e göre sý-
ðýr yahut deve kesmektir. Umreyi fâsit kýl-
mayacak ölçüde bir iliþkinin cezasý da Ha-
nefîler’e göre koyun veya keçi, Mâlikîler’e
göre sýðýr yahut devedir. Umrenin herhan-
gi bir rüknünün bilerek terkedilmesiyle
umre fâsit olmazsa da böyle bir davranýþ
haramdýr. Dolayýsýyla belli bir zamanla ka-
yýtlý olmaksýzýn ilk fýrsatta o rüknü eda et-
mek gerekir; rükün yerine getirilmeden
kiþi ihramdan çýkamaz ve ihram yasakla-
rýna uymaya devam eder. Ancak zorlayýcý
bir engel sebebiyle umrenin bir rüknünün
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mak için ashabýna, “Bugün kuvvet göste-
rip müþriklere dehþet veren kiþiler Allah’ýn
rahmetine mazhar olsun” diyerek tavafýn
ilk üç þavtýnda kýsa adýmlarla koþup omuz-
larý silkerek dik ve çalýmlý yürümelerini (re-
mel), sa‘y esnasýnda belli bir mesafede ko-
þar gibi gitmelerini (hervele) söyledi (Bu-
hârî, “Hac”, 55; Müslim, “Hac”, 240). Re-
sûl-i Ekrem tavaf sýrasýnda her þavtýn ba-
þýnda Hacerülesved’i selâmladý ve çeþitli
dualar okuyup ashabýna da bunlarý oku-
malarýný tavsiye etti. Tavafýn ardýndan Ma-
kam-ý Ýbrâhim’de iki rek‘at tavaf namazý
kýldýlar, zemzem içtiler. Daha sonra sa‘y
yapmak için ashabýyla birlikte Safâ tepe-
sine giden Hz. Peygamber devesinin üze-
rinde sa‘yini tamamladý. Safâ ve Merve te-
pelerine her ulaþtýðýnda ve sa‘y esnasýn-
da tekbir ve tehliller okudu, ashabýn dua
isteklerini yerine getirdi. Müslümanlarýn
remel ve hervele yapmalarýnýn müþrikle-
ri þaþýrttýðý ve, “Medine sýtmasý onlarý za-
yýf düþürmemiþ, zinde görünüyorlar” de-
dikleri nakledilir (Müsned, I, 290, 306; Bu-
hârî, “Hac”, 55). Tavaf ve sa‘y esnasýnda
Mekke müþriklerinin rahatsýz edici bir dav-
ranýþta bulunabilecekleri endiþesiyle Re-
sûl-i Ekrem güvenlik tedbirleriyle korunu-
yordu (Müsned, IV, 311, 355; Buhârî, “Me-
gazî”, 43). Hz. Peygamber Merve’de sa‘yi-
ni tamamlayýnca, “Burasý kurban kesim ye-
ridir; Mekke’nin her sokaðý da kurban ke-
sim yeridir” diyerek kurbanýný kesti, asha-
býna da kurbanlarýný kesmelerini söyledi.
Daha sonra Hýrâþ b. Ümeyye tarafýndan tý-
raþ edildi ve ihramdan çýktý. Resûlullah’ý
Ma‘mer b. Abdullah el-Adevî’nin týraþ etti-
ði de rivayet edilir (Vâkýdî, II, 737). Resûl-i
Ekrem’le birlikte ashap da týraþ olup ih-
ramdan çýktý. Bu arada Hz. Peygamber,
umrelerini tamamlayan 200 kiþinin Batn-ý
Ye’cec’e gidip savaþ malzemesini koruma-
sýný ve orada bulunanlarýn Mekke’ye gele-
rek umrelerini yapmalarýný emretti.

Öðle vakti Bilâl-i Habeþî Kâbe’nin damý-
na çýkarak ezan okudu. Bu durum müs-
lümanlarý sevindirirken onlarý gözetleyen
müþriklere çok aðýr geldi; bazýlarý rahat-
sýzlýklarýný açýkça dile getirdi ve babalarý-
nýn bu günleri görmedikleri için þanslý ol-
duklarýný söyledi (a.g.e., II, 737-738). Üç
gün boyunca Mescid-i Harâm’da ezan
okundu, namaz kýlýndý. Müslümanlar Re-
sûlullah’ýn çevresinde onun tâlimatlarý doð-
rultusunda disiplin içerisinde hareket edi-
yordu. Resûl-i Ekrem, bu müddet zarfýn-
da Ebtah’ta kendisi için kurulan çadýrda
ikamet etti. Bu arada muhacirler eski ma-
hallelerini, evlerini görerek sýla özlemini gi-

dermeye, Mekke’de kalan yakýnlarýyla ilgi-
li bilgi toplamaya çalýþýyorlardý. Civardaki
tepelerden müslümanlarý takip eden müþ-
rikler de onlarýn arasýndaki yakýnlarýný me-
rak ediyorlardý. Müþriklerin bu esnada müs-
lümanlarýn olgun davranýþlarýndan etkilen-
dikleri, Ýslâm’a karþý düþmanlýklarýnýn azal-
dýðý ve Ýslâmiyet’e ilgi duyduklarý anlaþýl-
maktadýr. Hz. Peygamber’in onlardan ba-
zýlarýyla yakýndan ilgilenmesi de bu alâkayý
arttýrmýþtýr. Resûlullah, Mekke’de bulun-
duðu sýrada baþta Hâlid b. Velîd olmak
üzere Mekke’nin kabiliyetli gençlerini sor-
muþ, Medine’ye gelmelerini istediðini söy-
lemiþti. Umreciler arasýnda olan Velîd b.
Velîd, Resûl-i Ekrem’le karþýlaþmayý arzu
etmediði için þehirden ayrýlan kardeþi Hâ-
lid b. Velîd’i bulamayýnca ona verilmek üze-
re bir mektup býraktý. Bu mektupta Re-
sûlullah’ýn kendisini sorduðunu ve kahra-
manlýklarýný müslümanlarýn yanýnda müþ-
riklere karþý göstermesinin onun için çok
daha hayýrlý olacaðýný ve kendisini baþka-
larýna tercih edeceðini söylediði bildirili-
yordu. Mektubu okuyunca müslüman ol-
maya karar veren Hâlid b. Velîd, Osman
b. Talha ve Amr b. Âs ile birlikte Medine’-
ye gidip Hz. Peygamber’in huzurunda Ýs-
lâm’ý kabul etti. Öte yandan Resûl-i Ek-
rem son evliliðini bu umre sýrasýnda am-
casýnýn baldýzý Meymûne bint Hâris ile yap-
tý. Meymûne ile Mekke’de evlenerek vere-
ceði düðün yemeðine müþrikleri de çaðý-
rýp onlarla konuþmayý arzu ediyordu. An-
cak müþrikler umre için kendilerine veri-
len üç günlük sürenin dolduðunu söyleyip
þehri terketmeleri gerektiðini bildirdiler.
Bu yüzden evlilik Mekke-Medine yolu üze-
rinde bugün Nüveyriye diye anýlan Serif
mevkiinde gerçekleþti (Buhârî, “Megazî”,
41, 43; Müslim, “Nikâh”, 48). Umre yolcu-
luðu yaklaþýk bir ay sürdü ve zilhicce ayý-
nýn baþlarýnda Medine’ye dönüldü.

Umretü’l-kazâ hicretten sonra ilk Kâbe
ziyareti, ayný zamanda umrenin ilk uygu-
lanýþý olmasýnýn yaný sýra Hz. Peygamber’in
Hudeybiye öncesinde Kâbe ziyaretiyle il-
gili olarak gördüðü rüyanýn aynen gerçek-
leþmesidir. Kur’ân-ý Kerîm’de bu rüyaya ve
umreye þöyle iþaret edilmektedir: “Andol-
sun ki Allah elçisinin rüyasýný doðru çýkar-
dý. Allah dilerse siz, güven içinde baþlarý-
nýzý týraþ etmiþ ve kýsaltmýþ olarak kork-
madan Mescid-i Harâm’a gireceksiniz.”
(el-Feth 48/27). Bu umrenin yapýlmasý, rü-
ya hakkýnda müslümanlarýn zihinlerini bu-
landýrmak isteyen münafýklarýn giriþimle-
rini sonuçsuz býrakmýþ, onlarýn fitne ve fe-
sat teþebbüslerini boþa çýkarmýþtýr.

(e¹-ªabašåt, II, 5-6) bunu gazveler arasýn-
da göstermez.

Resûl-i Ekrem bu umreye de müþrikle-
rin umre yapmayý hoþ karþýlamadýklarý zil-
kade ayýnda çýktý. 6 Zilkade 7 (7 Mart 629)
tarihinde Medine’den hareket etti ve Fü-
rû’ yoluyla Medineliler’in mîkat yeri Zülhu-
leyfe’ye vardý. Orada ihrama girildi, telbi-
yeye baþlanarak Mekke’ye doðru yola çý-
kýldý. Diðer taraftan silâhlarý taþýyan süva-
ri birliðinin Merrüzzahrân’a ulaþtýðýný gö-
ren müþrikler telâþa kapýldýlar; ancak Hz.
Peygamber, Kureyþ elçisine antlaþmadaki
þarta uyulacaðýný, silâhlarý emniyet mak-
sadýyla aldýklarýný ve Mekke’ye silâhsýz gi-
receklerini söyledi. Merrüzzahrân’da ko-
naklayan Resûlullah, kýlýç dýþýndaki silâh-
larý Mekke’ye 3 mil uzaklýkta harem sýnýr
taþlarýnýn yakýnýndaki Batn-ý Ye’cec’e gön-
derip Evs b. Havlî baþkanlýðýnda 200 kiþi-
yi silâhlarý korumakla görevlendirdi. Kur-
banlýk develeri Zîtuvâ’da bekleten Resûl-i
Ekrem, devesi Kasvâ’nýn üzerinde telbiye
getirerek Merrüzzahrân’dan Mekke’ye ha-
reket etti ve þehrin üst tarafýndaki Seniy-
yetülulyâ’dan þehre girdi (Buhârî, “Hac”,
40). Bu sýrada Mekke müþrikleri antlaþ-
maya göre Mescid-i Harâm’ý müslümanla-
ra býraktýlar ve onlarý izlemek için Kuaykýân
daðýnýn eteklerinde, Mescid-i Harâm’ýn çev-
resindeki yüksek yerlerde ve Dârünnedve’-
nin önünde kurduklarý çadýrlarda toplan-
dýlar (Buhârî, “Megazî”, 43; Ýbn Hiþâm, IV,
6-7). Ýslâm’a karþý kinlerini devam ettiren
bir grup ise müslümanlarý görmemek için
Mekke dýþýna çýktý. Þehre giriþ esnasýnda
tekbir sesleri her tarafa yayýldý. Bu arada
Resûl-i Ekrem’in yakýnýnda bulunan ve um-
re boyunca devesinin yularýný tutan þair
Abdullah b. Revâha þu þiirini okuyordu: “Ey
kâfir oðullarý! Resûlullah’ýn yolundan çeki-
lin! Allah Kur’an’da onun hak peygamber
olduðunu bildirdi. Onun yanýndaki ölüm en
hayýrlý ölümdür. Biz onun emir ve iþaretle-
riyle sizi yok ederiz.” Mescid-i Harâm’a gi-
rince Hacerülesved’e yönelen Hz. Peygam-
ber elindeki deðnekle taþa dokunup isti-
lâm etti ve deðneði öptükten sonra tava-
fa baþladý (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 28). Onun
Mescid-i Harâm’a yürüyerek girdiði ve ta-
vafýný yaya olarak tamamladýðý da rivayet
edilmiþtir (Ýbn Hiþâm, IV, 7; Þâmî, V, 292-
293).

Resûlullah, tavaf sýrasýnda ihramýnýn üst
kýsmýnýn bir ucunu sað koltuðunun altýn-
dan alýp sol omzunun üzerine atarak sað
omzunu açýk býrakmýþ (ýztýbâ‘), ayrýca müþ-
rikler arasýnda Medine havasýnýn müslü-
manlarý zayýf düþürdüðüne dair yayýlan
söylentilerin asýlsýz olduðunu ortaya koy-
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dir. Ancak fürû hükümlerinde herkesi ilgi-
lendiren bir hususta vârit olmasýna rað-
men meþhur veya mütevâtir derecesine
ulaþmamýþ haber-i vâhidle amel edilip edi-
lemeyeceði meselesi tartýþmalýdýr. Umû-
mü’l-belvâ niteliðindeki bir konuda vârit
olan bir hadisin haber-i vâhid derecesin-
de kalmasýný mânevî inkýtâ sebebi sayan
Hanefîler, ihtiyaç duyacaklarý meselelerde
insanlarý aydýnlatmakla görevli bulunan
Hz. Peygamber’in az sayýda kiþiye bilgi ak-
tarmasýný ve bu bilginin daha sonra yay-
gýnlaþmamasýný, en azýndan meþhur de-
recesine ulaþmamasýný mâkul görmezler.
Efdaliyetle ilgili hususlarda bunu müm-
kün görmekle birlikte özellikle ibadetle-
rin rükünleri gibi temel konularýn sahâbe
arasýnda bilinmesi gerektiðini düþünür-
ler. Meselâ namazlarda besmelenin ses-
li okunmasýna dair haber-i vâhid Hanefî-
ler’ce bu gerekçeyle kabul edilmemiþtir.
Irak Mâlikîleri’nden Ýbn Hüveyzimendâd
da umûmü’l-belvâ konusunda Hanefîler’-
le benzer görüþlere sahiptir. Ýbn Rüþd el-
Hafîd, Mâlikîler’in Medine ehlinin ameliy-
le ilgili görüþlerinin umûmü’l-belvâya ben-
zediði kanaatindedir. Ýbn Teymiyye de ka-
dýnlara dokunmanýn abdest bozmasýnýn
umûmü’l-belvâ niteliðinde bir konu oldu-
ðunu, Resûl-i Ekrem’in mücerred dokun-
ma ile abdestin bozulmasýný ümmetine
beyan etmesi ve sahâbe arasýnda bunun
bilinmesi gerektiðini, fakat buna dair bir
görüþ nakledilmediðini söylerken benzer
bir yaklaþým ortaya koymaktadýr (Mec-
mû£atü’l-fetâvâ, XXI, 135-139). Usulcüle-
rin çoðunluðuna ve hadisçilere göre, se-
nedi sahih kabul edildiði takdirde hadisin
gereði ile amel edilir, hadisin meþhur ol-
masý þart deðildir. Ancak Fahreddin er-Râ-
zî umûmü’l-belvânýn tercih sebebi oldu-
ðu görüþündedir; bir haberin umûmü’l-
belvânýn bulunduðu hususlarda âhâd yol-
la nakledilmesi baþka bir haberle teâruzu
halinde “mercûh” olmasýna ve terkedilme-
sine yol açar (el-Ma¼½ûl, V, 592). Umûmü’l-
belvânýn sükûtî icmâ, kýyas, istihsan ve
sedd-i zerîa kavramlarýyla da iliþkisi var-
dýr (ayrýntýlar için bk. Devserî, s. 243-320).
Bu çerçevede umûmü’l-belvâ bir yandan
naslarla sabit olan ruhsatlarý, istisnâ ve
selem akidlerinin cevazý gibi hükümleri
açýklayýcý bir fonksiyon görür ve ruhsat se-
beplerinden birini teþkil eder, diðer yan-
dan yeni ortaya çýkan ictihadî meseleler-
de kýyas yoluyla kolaylaþtýrýcý bir hüküm
verilmesinin gerekçesini oluþturur. Serah-
sî’nin yaptýðý istihsan tariflerinden biri,
“Herkesin müptelâ olduðu konularda ko-
laylýðý aramaktýr” þeklindedir (el-Mebsû¹, X,

145). Buna göre umûmü’l-belvâ istihsana
gidilmesinin bir sebebini teþkil etmekte-
dir.

2. Fürû hükümlerinde umûmü’l-belvâ
hafifletici sebeplerdendir. Dinî hükümler-
le insanlara meþakkat vermenin deðil on-
lara hayatý kolaylaþtýrmanýn hedef alýndý-
ðýný belirten ve kolaylaþtýrmayý teþvik eden
âyetleri (el-Bakara 2/185; el-Hac 22/78) ve
hadisleri (el-Muva¹¹aß, “Husnü’l-huluk”,
1; Müsned, III, 131; V, 266; VI, 85; Buhârî,
“.Ýlim”, 3; Müslim, “Cihâd”, 3) dikkate alan
fakihler umûmü’l-belvâyý da bir hafifletme
sebebi kabul etmiþtir. Hz. Peygamber ke-
di hakkýnda, “O necis deðildir, o etrafýnýz-
da dolaþan hayvanlardandýr” diyerek (Ebû
Dâvûd, “Tahâret”, 38; Tirmizî, “Tahâret”,
69) eti yenmeyen ve salyasý necis olan ke-
diyi, insanlarla devamlý bir arada bulun-
masý ve ondan sakýnmanýn güçlüðü dola-
yýsýyla necis hayvanlarla ilgili genel hüküm-
den istisna etmiþ, bu husus fakihlerce
umûmü’l-belvânýn bir örneði sayýlmýþtýr.
Süyûtî ve Zeynüddin Ýbn Nüceym, “Meþak-
kat kolaylaþtýrmayý gerektirir” kaidesini
açýklarken yedi ayrý hafifletme sebebi sý-
ralayarak bunlarýn içinde umûmü’l-belvâ-
ya da yer vermiþlerdir. Elbisedeki haþarat
ve sinek kaný gibi az miktarda necâsetin
varlýðý, hayvan atýklarýnýn karýþtýðý tozlu
topraklý yolda elbiseye çamur bulaþmasý
veya su sýçramasý gibi kaçýnýlmasý güç du-
rumlarýn namaza engel teþkil etmemesi
bunun örneklerindendir. Güzelhisârî’ye gö-
re umûmü’l-belvâ ile amel zarurete da-
yanmaktadýr. Meselâ suyu necis olmuþ ku-
yularýn veya havuzlarýn, içine düþen pisli-
ðin durumuna göre sularýndan bir mikta-
rý boþaltýlýnca temiz sayýlmasý umûmü’l-
belvâ dolayýsýyladýr. Ýzmirli Ýsmâil Hakký’-
ya göre umûmü’l-belvâ “zaruretin cümle-
ye þümulü” demektir; zaruret ve ihtiyaç
da kolaylaþtýrmayý gerektirir (Ýlm-i Hilâf, s.
170). Mecelle’nin baþlangýcýnda yer alan
bazý kaideler de (md. 17, 18, 21) bu çerçe-
vededir.

Kaynaklarda umûmü’l-belvâya daha çok
temizlikle ilgili örnekler verilirse de ben-
zer þekilde oruçlunun yolda yuttuðu toz
topraðýn orucu bozmamasý, teâti yoluyla
alýþveriþin cevazý, meyvelerin henüz olgun-
laþmadan satýlabilmesi, kadýlýkta ictihad
þartýnýn aranmamasý gibi alanlardan da
örnekleri bulunur. Umûmü’l-belvâ toplum-
da belirli bir örf ve âdetin teþekkülünden
sonra, “Âdet muhakkemdir” kaidesi gere-
ðince aile hukuku, malî muameleler ve
hatta ceza hukuku gibi sahalarda da hük-
mün belirlenmesinde etkilidir. Umûmü’l-
belvâya dayanarak câiz görülen çaðdaþ me-
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Kaçýnýlmasý büyük güçlüðe yol açan
yahut yaygýnlýðý sebebiyle

bilinmemesi mümkün olmayan olaylar
anlamýnda fýkýh terimi.˜ ™

Sözlükte belvâ “zahmet ve imtihan ko-
nusu olan þey” anlamýndadýr. Fýkýhta umû-
mü’l-belvâ, çokça karþýlaþýldýðý ve toplum-
da yaygýnlaþtýðý için mükelleflerin kaçýn-
masýnýn hayli zor olduðu hadiselerle bilin-
memesinin âdeten mümkün olmadýðý olay
veya durumlarý ifade eder. Terimin kapsa-
mýnda yer alan hususlarý anlatmak üze-
re genel zaruret, halkýn genel ihtiyacý gibi
sözler de kullanýlýr. Belvâ ile zaruret ara-
sýnda çok yakýn bir ilgi vardýr; bazan bel-
vâ, bazan da zaruret fýkýhta ayný hükmün
delili olarak gösterilir. Belvâ, yaygýnlýðýn-
dan dolayý kendisinden kaçýnma imkâný
güçleþen ve ihtiyaçtan doðan bir çeþit za-
ruret þeklinde de görülebilir. Dolayýsýyla
umûmü’l-belvânýn varlýðýnýn tesbitinde ih-
tiyaç veya zaruret hali, bu halin yaygýnlýðý
ve çokça tekerrür etmesi aranýr. Umûmü’l-
belvâ biri fýkýh usulünde, diðeri fürû-i fý-
kýhta olmak üzere iki ayrý açýdan ele alýn-
maktadýr.

1. Fýkýh usulünde umûmü’l-belvâ sayý-
lan konularda haber-i vâhidin delil deðeri
ayrý bir tartýþma konusudur. Dinin “külliy-
yât / zarûriyyât” denilen, herkesçe bilin-
mesi zorunlu hükümlerinin kesin bilgi ifa-
de edecek þekilde nakledildiði ve bu hu-
suslarýn haber-i vâhidle sabit olamayaca-
ðý konusunda fakihler görüþ birliði içinde-
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