ÜMEYYE b. HALEF

Ümeyye’yi kimin öldürdüðü hakkýnda farklý rivayetler vardýr. Oðlu Safvân, Tâif Seferi
dönüþü müslüman olmuþtur. Safvân’ýn oðlu Abdullah da Kureyþ eþrafýndan olup cömertliði ve üstün zekâsýyla tanýnan bir tâbiîdir.
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Hz. Peygamber’in
hanýmlarý için kullanýlan
bir tabir.
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“Müminlerin anneleri” demektir. Bu tabir, “Peygamber müminlere kendi canlarýndan daha yakýndýr, onun hanýmlarý ise
müminlerin anneleridir” âyetine dayanmaktadýr (el-Ahzâb 33/6). Ümmehâtü’lmü’minîn yanýnda “ezvâc-ý tâhirât” tabiri
de kullanýlýr. Resûlullah on bir kadýnla evlenmiþtir. Bunlar evlilik sýrasýna göre þöylece sýralanabilir: Hatice (Hadîce) bint Hu306

veylid: Hz. Peygamber’in ilk hanýmý olup
Ýbrâhim dýþýndaki bütün çocuklarýnýn annesidir. Resûl-i Ekrem Hatice ile evli iken
baþka bir kadýnla evlenmedi. Hicretten üç
yýl kadar önce 10 Ramazan’da (19 Nisan
620) Mekke’de vefat etti. Sevde bint Zem‘a:
Resûlullah kendisiyle evlendiði sýrada elli
yaþýnda beþ çocuklu dul bir kadýndý. Hz.
Peygamber’in küçük yaþtaki kýzlarý Ümmü Külsûm ile Fâtýma’ya baktý. Hz. Âiþe
ile evleninceye kadar Resûl-i Ekrem’in tek
eþi olarak kaldý. 23 (644) yýlýnda Medine’de vefat etti. Âiþe bint Ebû Bekir: Nikâhlarý hicretten önce kýyýldý, ancak evlilikleri
2. yýlýn Þevval ayýnda (Nisan 624) gerçekleþti. Resûlullah onun kollarý arasýnda vefat etti ve odasýna defnedildi. 17 Ramazan 58 (14 Temmuz 678) tarihinde Medine’de vefat etti. Hafsa bint Ömer: Kocasý
Huneys b. Huzâfe’nin Bedir Gazvesi’nden
dönüþte hastalanýp Medine’de vefat etmesinden sonra Resûlullah kendisiyle evlendi (Þâban 3 / Ocak 625). Okuma yazma
bilen çok az sayýdaki hanýmlardan biriydi.
45 (665) yýlý civarýnda Medine’de vefat etti. Zeyneb bint Huzeyme: Âmir b. Sa‘saa
kabilesiyle müslümanlar arasýnda bozulan
iliþkileri düzeltmek isteyen Hz. Peygamber, bu kabileden olan ve ikinci eþi Bedir
Gazvesi’nde þehid düþen Zeyneb ile Ramazan 3 (Þubat-Mart 625) tarihinde evlendi; ancak Zeyneb kýsa bir süre sonra
vefat etti (Rebîülâhir 4 / Eylül 625). Ümmü Seleme Hind bint Ebû Ümeyye: Ýlk
müslümanlardan ve Habeþistan muhacirlerindendir. Kocasý Ebû Seleme, Uhud Gazvesi’nde aldýðý yara sebebiyle öldükten sonra Resûl-i Ekrem kendisini 4. yýlýn Þevval
ayýnda (Mart 626) nikâhladý ve Ümmü Seleme onun en son ölen eþi olarak 62’de
(681) seksen dört yaþýnda iken Medine’de vefat etti. Zeyneb bint Cahþ: Resûlullah’ýn evlâtlýðý Zeyd b. Hârise kendisini boþadýktan sonra Hz. Peygamber’e nikâhlandýðý (Zilkade 5 / Nisan 627) Kur’an’da
bildirilmiþtir (el-Ahzâb 33/37). 20 (641) yýlýnda vefat etti. Resûl-i Ekrem’den sonra
ölen ilk hanýmýdýr. Cüveyriye bint Hâris:
Benî Mustalik kabilesinden olup bu kabileyle yapýlan savaþta kocasý ölmüþ, kendisi
de esir düþmüþtü. Fidyesinin ödenmesi
hususunda yardým istediði Resûlullah’ýn
teklifi üzerine onunla evlendi (5/627). 56
yýlý Rebîülevvelinde (Þubat 676 veya 50/
670) Medine’de vefat etti. Safiyye bint Huyey: Medine’den sürüldükten sonra Hayber’e yerleþen Benî Nadîr’in reisi Huyey’in
kýzýdýr. Hayber’in fethi sýrasýnda kocasý ölmüþ, kendisi de esir alýnmýþtý. Hz. Peygamber savaþtan sonra onu nikâhladý (7/628).

50 yýlý Ramazanýnda (Ekim 670) veya 52’de (672) Medine’de vefat etti. Ümmü Habîbe Remle bint Ebû Süfyân: Habeþistan
muhacirlerindendir. Kocasý orada din deðiþtirip ölünce kendisi dul kaldý ve Resûl-i
Ekrem’in Habeþistan’a gönderdiði bir elçi
vasýtasýyla kendisine nikâhlanýp Medine’ye getirildi (Zilkade 7 / Mart 629). 44 (664)
yýlýnda Medine’de vefat etti. Meymûne bint
Hâris: Resûlullah’ýn en son evlendiði kadýndýr. Umretü’l-kazâ sýrasýnda Mekke’de
Hz. Peygamber onu kendisine nikâhladý;
ancak Mekkeliler müslümanlarýn üç gün
içinde þehri terketmesini istediklerinden
zifaflarý Mekke’den Medine’ye dönüþ yolunda Serif’te gerçekleþti (Zilkade 7 / Mart
629). 51’de (671) vefat etti. Hz. Peygamber’in tâlip olup sonra nikâh kýymaktan
vazgeçtiði veya nikâhladýðý halde beraber
olmadýðý kadýnlar da vardýr. Bunlarýn adlarý ve sayýlarýyla ilgili muhtelif rivayetler
bulunmakta (Abdürrezzâk es-San‘ânî, VII,
490), Fâtýma bint Dahhâk ile Esmâ bint
Nu‘mân dýþýndakilere dair nakillerin kesinlik kazanmadýðý belirtilmektedir (Ýbn Sa‘d,
VIII, 218-219); ayrýlýk sebepleri hakkýnda da
farklý bilgiler verilmektedir (Buhârî, “Talâk”, 3).

Resûl-i Ekrem’in iki câriyesinden ilki
Reyhâne bint Þem‘ûn’dur. Benî Kurayza
muhasarasýnda esir olarak Resûlullah’ýn
payýna düþtü. Bazý kaynaklarda Hz. Peygamber onunla evlendiði için özgürlüðüne kavuþtuðu, bazý kaynaklarda ise câriye olarak kalmayý tercih ettiði bildirilmektedir. Vedâ haccýndan kýsa bir süre sonra vefat etti (10/632). Ýkinci câriyesi Mâriye’dir. Bizans’ýn Ýskenderiye valisi ve Mýsýr
Mukavkýsý Cüreyc b. Mînâ’nýn Resûl-i Ekrem’e gönderdiði hediyeler arasýnda bulunan hýristiyan bir câriye idi. Zilhicce 8’de (Nisan 630) Ýbrâhim’i dünyaya getirdi.
Hz. Ömer döneminde Medine’de vefat etti (16/637). Bunlarýn dýþýnda Zeyneb bint
Cahþ’ýn Resûlullah’a ömrünün son günlerinde hediye ettiði Nefîse ile adý bilinmeyen bir câriyeden bahsedilmekteyse de
meþhur olan rivayete göre Resûlullah’ýn
iki câriyesi vardý. Resûl-i Ekrem’in vefatý
sýrasýnda Hz. Hatice ile Zeyneb bint Huzeyme dýþýndaki dokuz hanýmý ve Mâriye
hayattaydý. Hatice yirmi beþ yýl ile en uzun
süreli, Zeyneb ise birkaç ayla en kýsa süreli hanýmý olmuþtur. Resûlullah’ýn vefatýndan sonra hanýmlarýnýn geçimi beytü’lmâlden kendilerine tahsis edilen ödenekle saðlanmýþ, ayrýca Abdurrahman b. Avf
gibi sahâbîler kendilerine hediyeler göndermek suretiyle ihtiyaçlarýný karþýlamýþtýr. Hz. Peygamber’in, vefatýndan sonra ha-
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nýmlarýnýn geçimine yardýmcý olacak kiþiler hakkýnda övücü sözleri vardýr (Müsned,
VI, 104, 120-121, 135).
Resûlullah’ýn yaþadýðý dönemde çok evlilik olaðan bir durumdu. Bununla beraber
Resûl-i Ekrem’in Mekke dönemi boyunca
tek eþi olmuþtur. Medine devrinde birden
fazla hanýmla evlenmesinin çeþitli sebepleri vardýr. Kabileler arasýnda bozulan iliþkileri evlilik baðý yoluyla düzeltmek, savaþlarda maðlûp edilen düþmanlarýn kýzlarýyla evlenip onlarýn Ýslâm’a giriþini kolaylaþtýrmak, böylece devletin konumunu güçlendirmek, korumasýz kalan hanýmlarý himaye etmek, birtakým dinî hükümleri onlar vasýtasýyla göstermek bunlar arasýnda
sayýlabilecek hususlardýr. Çok evliliðe sýnýrlama getirip ayný anda en çok dört kadýnla evliliðe izin veren âyet nâzil olduðu
zaman Hz. Peygamber dörtten fazla hanýmla evliydi. Kur’an’da yalnýz ona has bir
durum olarak bu evliliklerinin devamýna
izin verilmiþ, ancak yeni bir evlilik yapmasýna müsaade edilmemiþtir (el-Ahzâb 33/
50, 52). Müminlerin anneleri konumundaki eþlerinin boþandýklarý takdirde baþkalarý ile evlenmeleri Kur’an hükmüyle yasaklanmýþtýr.
Ümmehâtü’l-mü’minîne has hükümler
söz konusudur. Kur’ân-ý Kerîm’de onlarýn
diðer kadýnlardan farklý olduðu belirtilerek (el-Ahzâb 33/32) bu konumlarýna uygun biçimde davranmalarý emredilmiþ,
günahlarýna ve sevaplarýna iki kat karþýlýk
verileceði bildirilmiþtir (el-Ahzâb 33/30-31).
Ayrýca vakarlarýný muhafaza etmeleri, gerekmedikçe sokaða çýkmamalarý, Câhiliye
dönemindeki kadýnlar gibi sokakta serbest hareket etmemeleri istenmiþtir. Bü-

tün mümin kadýnlara olduðu gibi onlara
da örtünme emredildikten baþka yabancý
erkeklere hiç görünmemeleri gerektiði bildirilmiþtir. “Tahyîr” âyetiyle (el-Ahzâb 33/
28-29) dünya hayatýnýn nimetleri ve Hz.
Peygamber arasýnda bir tercih yapmalarý istenmiþ, neticede hepsi onun yanýnda
kalmayý tercih etmiþtir. Resûl-i Ekrem’in
hanýmlarýnýn evlerine izinsiz girilmesi yasaklanmýþ, kendilerine ancak perde arkasýndan soru sorulmasýna izin verilmiþtir
(el-Ahzâb 33/53).
Resûlullah’ýn eþlerinin özellikle dinin tebliðinde ve müslüman kadýnlarýn eðitiminde büyük hizmetleri olmuþtur. Aile içindeki özel hayat ve kadýnlara mahsus durumlarla ilgili sünnetlerin çoðu Hz. Peygamber’in hanýmlarý vasýtasýyla ümmete
intikal etmiþtir. Yaþ, huy ve mizaç, kabiliyet ve kültür yönünden birbirinden farklý
kadýnlarýn ayný çatý altýnda bir araya gelmesi çeþitli ailevî hadiselerin doðmasýna
yol açmýþ, böylece zengin bir sünnet birikiminin ortaya çýkmasýna zemin hazýrlamýþtýr. Birden fazla hanýmýnýn bulunmasý
Resûl-i Ekrem hakkýnda daha geniþ bilgi
edinme imkâný saðlamýþ, bunlarýn farklý
tarihlerde vefat etmesi aile hayatýyla ilgili sünnetlerin aktarma süresinin uzamasýna imkân vermiþtir. Ümmehâtü’l-mü’minînin her biri kendine mahsus faziletlerle öne çýkmýþtýr. Bunlarýn içinde en faziletlisinin hangisi olduðu tartýþma konusu edilmiþ, Hatice ile Âiþe bu hususta diðerlerinden daha üstün kabul edilmiþtir.
Ýkisinin birbirine üstünlüðünden bahsetmek yerine Hz. Hatice’nin Ýslâm’ýn ilk günlerindeki büyük hizmetlerine, Hz. Âiþe’nin de Resûlullah’ýn vefatýndan sonra di-

nin öðretilmesi ve tebliði alanýndaki faaliyetlerine iþaret edilmiþtir. Diðer taraftan
Hz. Peygamber’in kýzlarý da faziletlerinden
dolayý ve Ýslâmî edep gereði ümmehâtü’lmü’minîn olarak anýlmalarýna raðmen bunlarla ayný fýkhî hükümlere tâbi deðildir.
Resûl-i Ekrem’in hanýmlarý onun vefatýndan sonra da saðlýðýnda ikamet ettikleri
hücrelerinde yaþamýþlardýr. Mescid-i Nebevî’ye bitiþik olan bu basit ve sade hücreler, Emevî Halifesi Velîd b. Abdülmelik
tarafýndan Mescid-i Nebevî’nin geniþletilmesi için 87 (706) veya 88 (707) yýlýnda
yýktýrýlmýþtýr.
Ümmehâtü’l-mü’minînin her birine dair
müstakil eserler yazýldýðý gibi (Muhammed
b Ýbrâhim eþ-Þeybânî, bk. bibl.) Ýslâm tarihi boyunca ve yakýn dönemlerde hepsiyle ilgili birçok eser kaleme alýnmýþtýr.
Bunlar arasýnda Ma‘mer b. Müsennâ’nýn
Tesmiyetü ezvâci’n-nebî ve evlâdih
(MMMA, XIII/2 [Kahire 1387/1967], s. 225286; Basra 1969; Beyrut 1985), Ebû Mansûr Ýbn Asâkir’in Kitâbü’l-Erba£în fî menâšýbi ümmehâti’l-müßminîn (Dýmaþk
1986), Muhibbüddin et-Taberî’nin es-Sim¹ü’¦-¦emîn fî menâšýbi ümmehâti’l-müßminîn (Halep 1928; Beyrut 1997), Ýbnü’lMibred’in el-£Ýšdü’t-tâm fîmen zevvecehü’n-nebî £aleyhi’½-½alâtü ve’s-selâm
(Riyad 1405/1985), Þemseddin eþ-Þâmî’nin Ezvâcü’n-nebî (Medine 1992), Mûsâ Þâhin Lâþîn’in Ezvâcü’n-nebî (Riyad
1407/1987), Saîd Hârûn Âþûr’un Fýšhü
sîreti nisâßi’n-nebî (Beyrut 1988), Abdüssabûr Þâhin ve Islâh Abdüsselâm erRifâî’nin Mevsû£atü ümmehâti’l-müßminîn (Kahire 1991) ve Muhammed b.
Süleyman b. Sâlih er-Rebîþ’in Ümmehâtü’l-müßminîn fi’s-sünneti’n-nebeviyye (Beyrut 1431/ 2010) adlý eserleri zikredilebilir (ayrýca bk. Muhammed b. Ýbrâhim Þeybânî, tür.yer.).
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Bir peygamberin
teblið ettiði dine inanan
veya o dine muhatap olanlarýn
meydana getirdiði topluluk
anlamýnda terim.
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Sözlükte “yönelmek, kastetmek; öne
geçmek, imam olmak” mânalarýndaki emm
kökünden türeyen ümmet kelimesi “kendilerine peygamber gönderilmiþ topluluk,
kavim, her kabileden bir grup insan, her
canlý cinsi, bütün iyilikleri þahsýnda toplamýþ kiþi veya kendisine uyulan önder” gibi anlamlara gelir (Lisânü’l-£Arab, “emm”
md.; Kåmus Tercümesi, IV, 175-176). Râgýb el-Ýsfahânî ümmeti “ayný dine inanma,
ayný zamanda yaþama veya ayný mekânda bulunma gibi önemli bir unsurda toplanan gruplar” diye açýklamýþtýr (el-Müfredât, “emm” md.). Bazý þarkiyatçýlar kelimenin aslýnýn Ýbrânîce, Ârâmîce veya Akkadca olabileceðini ileri sürmüþse de bu iddia temelsiz bulunmuþtur (ÝA, XIII, 102).
Kur’ân-ý Kerîm’de altmýþ dört yerde geçen ümmet kelimesi yukarýda sözü edilen
anlamlarda kullanýlmýþtýr. Bu baðlamda
insan topluluklarýnýn yaný sýra hayvan ve
cin topluluklarýna (el-En‘âm 6/38; el-A‘râf
7/38), benzer inanç ve hayat tarzýna sahip insan gruplarýna da (el-Bakara 2/213)
ümmet denilmiþtir. Kelime, “Sizden hayra çaðýran, iyiliði emredip kötülükten sakýndýran bir ümmet bulunsun” meâlindeki
âyette (Âl-i Ýmrân 3/104) olduðu gibi büyük bir topluluk içindeki özel bir zümreyi
de ifade etmektedir. Bazý âyetlerde ümmet “din, inanç sistemi, yol” mânalarýnda
geçer (el-Mü’minûn 23/52). “Ýbrâhim gerçekten Allah’a itaat eden, tevhid ehli, baþlý baþýna bir ümmetti” âyetinde (en-Nahl
16/120) Hz. Ýbrâhim’in hidayet önderi ve
bütün iyiliklere sahip bir kimse vasfýyla
(Taberî, VII, 660-661) tek baþýna bir ümmet sayýldýðý belirtilmektedir (Fahreddin
er-Râzî, XX, 283-284). Kelime bazý âyetler308

de “zaman, müddet ve devir” mânasýný
ifade etmektedir (Hûd 11/8; Yûsuf 12/45).
Wensinck’e ait hadis indeksinde on bir sütun tutan kaynaklarýn çoðunda Muhammed ümmetinden söz edilmiþ, onlarýn üstünlük ve görevlerine yer verilmiþtir (elMu£cem, “emm” md.).
Literatürde ümmet kelimesine verilen
birçok anlam büyük oranda Kur’an’da ve
hadis rivayetlerinde yer almaktadýr. Ýslâm
âlimleri ümmeti iki mânada kullanmýþtýr.
Birinci anlamda, son peygamberin geliþi ve
Ýslâmiyet’in doðup Arabistan yarýmadasýnýn dýþýnda duyulmasýndan itibaren bundan haberdar olan bütün insanlarý ifade
eder. Bu insan kitlelerine “ümmet-i da‘vet,
ümmet-i belâð” denilmiþtir. Bu anlayýþ
Kur’ân-ý Kerîm’de geçen, Resûlullah’ýn bütün insanlara müjdeleyici ve uyarýcý (Sebe’ 34/28; krþ. el-A‘râf 7/158), âlemlere
rahmet vesilesi (el-Enbiyâ 21/107) bir elçi
olarak gönderildiði þeklindeki beyanlara
dayandýrýlmýþtýr. Resûl-i Ekrem’den nakledilen bir hadiste dünya var oldukça Cenâb-ý Hak tarafýndan Ýslâm dininin sesinin
çadýrda, köyde ve þehirde yaþayan bütün
insanlara duyurulacaðý belirtilmiþtir (Müsned, IV, 103; VI, 4; sýhhati için bk. a.e. [Arnaût], XXVIII, 154-156; XXXIX, 236-237).
Dinî kaynaklarda yer alan bu ifadelerin
yaný sýra günümüze kadar geçen on dört
asýrlýk zaman içinde Ýslâmiyet’in güçlenerek evrensel din haline gelmesi de ümmetin oluþumunun tarihî ve sosyolojik kanýtýný teþkil etmektedir. Ýslâm’ýn sesini duymayan insanlar ise fetret ehlinden sayýldýðýndan özel hükümlere tâbidir (bk. FETRET). Âlimlerin ümmet kelimesine verdiði ikinci anlam, “Hz. Muhammed’e iman
edip tâbi olan kitleler” (ümmet-i Muhammed)
þeklindedir ve kelimenin yaygýn kullanýlýþý
da bu yöndedir; bu kitlelere de “ümmet-i
icâbet” denilmiþtir. Kur’an’da yer alan “mûtedil ümmet” (el-Bakara 2/143) ve “en hayýrlý ümmet” (Âl-i Ýmrân 3/110) ifadeleri,
ayrýca çok sayýdaki hadis rivayetinde tekrarlanan ümmet kelimesi Muhammed
ümmetini belirtmektedir.
Hicretten sonra Hz. Peygamber’in Mekke müþriklerine karþý Medine halkýnýn baðlýlýðýný saðlamak için Ehl-i kitap dahil bu
þehirdeki bütün gruplarla yaptýðý antlaþmada (Medine vesikasý) yahudi kabilelerinin müminlerle beraber “ümmet” diye zikredilmesi, bu kavramýn kapsamý hakkýnda farklý görüþlerin ortaya atýlmasýna yol
açmýþtýr. W. Montgomery Watt ümmetin
müslümanlardan ziyade müminlerle iliþkilendirildiðini ve Medine yahudilerinin ümmet-i Muhammed içinde sayýldýðýný ileri

sürmüþ (Muhammad at Medina, s. 240241), buna karþýlýk diðer bazý müellifler
söz konusu antlaþmadaki ifadenin kabilevî
bir beraberliðe iþaret ettiðini söylemiþtir
(Denny, JNES, XXXVI [1977], s. 39-47). Þehri koruma, farklý gruplar arasýnda huzur ve
barýþý saðlama amaçlý Medine antlaþmasýnýn dinî mahiyetten ziyade toplumsal bir
uzlaþma metni olduðu açýktýr. Bu yönden,
yahudilerin Ýbrâhimî gelenekten kaynaklanan bir inancý taþýmalarý dolayýsýyla müminlerle bir arada anýlýp antlaþmanýn tarafý sayýlmalarý tabiidir. Ýslâm’ýn teblið süreci ilerlediðinde müslüman toplumlar Ýbrâhimî dinlerin bütünlüðü içinde kalmakla birlikte kendi ayýrýcý özellikleriyle müstakil bir ümmet vasfýný kazanmýþtýr. Nitekim
her peygamberin temel görevi, ilâhî vahyi
insanlara teblið edip fert ve toplumun dünya ve âhiret mutluluðunu saðlayan dine
baðlanmasýna gayret göstermektir.
Kur’ân-ý Kerîm’de bildirildiðine göre insanlýk tarihinde çeþitli kavimler hak dine
uymadýklarý için helâk edilmiþtir. Hz. Ýbrâhim’in tebliðine dayanan Hanîf dinini puta tapan topluluklar arasýnda bazý kiþiler
devam ettirmiþ, en temel ilkeyi oluþturan
tevhid inancý Yahudilik ve Hýristiyanlýk’ta zedelenerek varlýðýný sürdürebilmiþ, Ýslâmiyet’te ise baþlangýçtan itibaren ilâhî
dinin inanç esaslarý müdahalelerden korunarak bugüne ulaþmýþtýr. Kur’an’da Ýbrâhim’in yahudi veya hýristiyan deðil Allah’ýn
birliðini benimseyen dosdoðru bir müslüman olduðu ifade edilirken (Âl-i Ýmrân 3/
67) bu gerçeðe vurgu yapýlmýþtýr (bk. DÎN-i
KAYYÝM). Yine Kur’an’da müslümanlarýn
kýblesinin Hz. Ýbrâhim’in bina ettiði Kâbe’ye çevrilmesi olayý anlatýlýrken onlardan “vasat bir ümmet” diye bahsedilmiþtir (el-Bakara 2/143). Taberî vasat kelimesini “orta yolu takip ederek ifrat ve tefrite kaçmayan” þeklinde açýklamýþtýr. Zira hýristiyanlar Hz. Îsâ’yý tanrý olarak nitelendirdikleri gibi içlerinden bir grup dünyadan el etek çekmek suretiyle aþýrýlýða kaçmýþ, yahudiler de Allah’ýn kitabýný deðiþtirip peygamberleri öldürdükleri ve bazý
sözleri Allah’tan gelmiþ gibi gösterdikleri
için küfre düþmüþtür (Câmi£u’l-beyân, II,
10-11). Müfessirler vasat kelimesine “en
hayýrlý” anlamýný vermiþler, âyetin baðlamýndan hareketle Muhammed ümmetinin dünya var oldukça orta yolu takip eden
hakemler (adl ve hüccet) konumunda bulunacaðýný söylemiþlerdir (a.g.e., a.y; Mâtürîdî, I, 260-261). Böyle bir ümmetin yanlýþ üzerinde ittifak edip hak yoldan ayrýlmasý mümkün görülmemiþ, ümmetin bir konuda görüþ birliðine varmasý (icmâ) fýkhî

