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Sözlükte “misafir aðýrlama, yemek ik-
ram etme, misafirlik” anlamýndaki dýyâfe
(ziyâfet) kelimesi Türkçe’de düðün ve do-
ðum gibi bir olay dolayýsýyla, bazan da böy-
le bir sebep olmadan insanlarý davet edip
toplu yemek verme ve bu þekilde verilen
yemek için kullanýlýr. Türkçe þölen ve toy
da ayný anlama gelir. Arapça’da bu mâna-
yý ifade eden velîme, da‘vet, me’dübe, ký-
râ gibi geniþ kapsamlý kavramlar yanýnda
farklý ziyafet türleri için deðiþik kelimeler
de bulunmaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de özellikle ziyafetten
bahsedilmezse de yoksullarýn doyurulma-
sý emredilir (meselâ bk. el-Hac 22/28, 36);
hiçbir karþýlýk beklemeden sýrf Allah rýza-
sý için yoksullarý doyuranlar övgüyle anýlýr
(el-Ýnsân 76/8-9), açlarý doyurmayanlar ký-
nanýr (Yâsîn 36/47). Kur’an’ýn sahâbeye hi-
taben “davet edilmedikçe yemek için Pey-
gamber’in evine gitmemeleri, erken gidip
yemeðin hazýrlanmasýný beklememeleri,
yemek yedikten sonra da fazla oyalanma-
dan ayrýlmalarýyla” ilgili buyruklar (el-Ah-
zâb 33/53) ayný zamanda ziyafet konusun-
da genel bir görgü kuralýna da iþaret et-
mektedir. Hadislerde davet ve ziyafete
dair daha çok bilgi vardýr. Ýslâmî kaynak-
larda veriliþ amacýna göre deðiþik isimler-
le anýlan ve aslý Câhiliye Araplarý’na daya-
nan çok sayýda ziyafet türünden söz edi-
lir. Dinî hükümlerle uyuþmayan unsurlarý
ayýklanarak çoðu Ýslâmî dönemde de de-
vam ettirilen bu ziyafet çeþitlerinin en yay-
gýný “velîme” denilen düðün ve “akîka” de-
nilen doðum yemeðidir. Abdurrahman b.
Avf evlendiðinde Hz. Peygamber ona bir
koyunla da olsa velîme düzenlemesini
buyurmuþtu (Buhârî, “Büyû.”, 1, “Menâký-
bü’l-ensâr”, 3, “Edeb”, 67; Müslim, “Nikâh”,
79-81). Resûlullah da kendi evliliklerinin ar-
dýndan ziyafet vermiþtir (meselâ bk. Müs-
ned, III, 98, 110, 262; VI, 112; Buhârî, “Ni-
kâh”, 55, 70). Velîme terimi, “düðün yeme-
ði” anlamýnýn yanýnda hangi türden olur-
sa olsun her ziyafet için kullanýlýr. Ayrýca
davet, me’dübe ve kýrâ kelimeleri düðün,
sünnet gibi özel bir sebep olmadan veri-
len ziyafetleri ifade eder. Bunlarýn dýþýnda
farklý ziyafetlere mahsus isimler de var-

dýr. Meselâ sünnet yemeðine “azîre” ve
“i‘zâr”, yolculuk dönüþünde verilen yeme-
ðe “nakýa”, bir yapýnýn tamamlanmasý mü-
nasebetiyle verilen ziyafete “vekîre”, önem-
li bir ziyaretçinin þerefine olan ziyafete
“tuhfe”, yitiðin bulunmasý üzerine verilen
ziyafete “þündah”, doðum yapan kadýnýn
saðlýðýna kavuþmasý dolayýsýyla verilen ye-
meðe “hurs”, aileden birinin Kur’an’ý ilk
defa hatmetmesi veya hâfýzlýðýný tamam-
lamasý münasebetiyle olan ziyafete “zü’l-
hazâka”, herkese açýk ziyafete “cefelâ”,
özel davetlilere verilen ziyafete ise “naka-
râ” denir. Câhiliye döneminde “vadîme” adý
verilen matem yemeði uygulamasý Ýslâm’-
da kaldýrýlmýþtýr (Câhiz, s. 246-250; Ýbn Sî-
de, XII, 99; Akfehsî, s. 46-47; Ýbn Tolun, s.
50-68, 90-95; Âlûsî, I, 385-386; Cevâd Ali,
V, 68-73; Meysâvî, s. 765-807).

Davet edilmediði ziyafete gelen kimse-
ye “tufeyli” adý verilir. Hatîb el-Baðdâdî’-
nin bu konuya dair bir eserinde bildirdiði-
ne göre tufeyli ismi “gün ýþýðýnýn çekilip ge-
ce karanlýðýnýn bastýrmasý” anlamýndaki
“tafel” kökünden gelir. Tufeylinin ziyafete
kimin tarafýndan çaðýrýldýðý ve nasýl geldi-
ði bilinmediðinden bu isimle anýldýðý be-
lirtilir. Baþka bir rivayette tufeyli kelime-
sinin, asalaklýðýyla tanýnan Kûfeli Tufeyl b.
Zellâl’in isminden geldiði kaydedilir. Ziya-
fete davet edilenin davet sahibinin izni ol-
madan yanýnda getirdiði kimseye “immaa”
denir. Bu þekilde ziyafete davetsiz katýl-
mak sünnete ve âdâba aykýrý görülüp hoþ
karþýlanmamýþtýr. Hatîb el-Baðdâdî, Re-
sûlullah’ýn böyle durumlarda ziyafet sahi-
binin iznini aldýðýna, baþkalarýna da bunu
emrettiðine dair rivayetler aktarýr (et-Ta¹-
fîl, s. 9-18; Cevâd Ali, V, 73-75; Meysâvî, s.
774-776).

Ýslâm kültüründe kiþisel çýkar hesabý
yapmayýp Allah rýzasýný kazanmak, insan-
lar arasýnda sevgi ve dostluk iliþkilerini güç-
lendirmek gibi amaçlar taþýyan ziyafetlere
meþruiyet ölçülerine uygun icra edilmesi
þartýyla dinî bir mâna yüklenmiþtir. Birçok
hadis mecmuasýnda yer alan (meselâ bk.
Buhârî, “Edeb”, 31, 85; Müslim, “Îmân”,
74-77), “Allah’a ve âhiret gününe inanan
kimse misafirine ikramda bulunsun” ha-
disi ziyafet yoluyla ikramda bulunmayý da
kapsar. Bu sebeple etrafýnda insanlarýn
toplandýðý her sofraya dinî bir deðer at-
fedilmiþ, bu sofra Allah’ýn sofrasý (me’dübe-
tü’r-rab) sayýlmýþtýr. Ziyafetin bu dinî boyu-
tu me’dübe kelimesinin kökündeki kutsal-
lýðý hatýrlatan mânalarla da iliþkilendirilir
(Meysâvî, s. 768-769). Kur’an’ý “Allah’ýn zi-
yafet sofrasý” (me’dübetullah) diye nitele-

Ziyâeddin el-Makdisî hakkýnda Muham-
med Mutî‘ el-Hâfýz, et-Tenvîh ve’t-teb-
yîn fî sîreti mu¼addi¦i’þ-Þâm el-¼âfý¾
¿iyâßeddîn adýyla bir eser kaleme almýþ
(Beyrut 1999), Hasnâ Bekrî Ahmed Nec-
câr onun hadis alanýndaki faaliyetlerini
e²-¿iyâ el-Mašdisî ve cühûdühû fî £il-
mi’l-¼adî¦ adlý doktora tezinde incelemiþ-
tir (1419/1999, Ümmülkurâ Üniversitesi).
Halûd Muhammed el-Hisbân, el-E¼âdî-
¦ü’l-muÅtâre’yi deðerlendirdiði doktora
tezine er-Râvi’l-mašbûl £inde Ýbn ¥a-
cer ve merviyyâtihî fi’l-E¼âdî¦i’l-muÅ-
târe li’²-¿iyâ el-Mašdisî adýný vermiþtir
(1426/2005, Ýrbid, Yermük Üniversitesi). Sâ-
lih Ahmed eþ-Þâmî de müellifin el-E¼âdî-
¦ü’l-MuÅtâre’siyle ilgi olarak Zevâßidü’l-
E¼âdî¦i’l-muÅtâre £ale’l-Kütübi’t-tis£a
adýyla bir eser kaleme almýþtýr (Dýmaþk-
Beyrut, ts. [el-Mektebetü’l-Ýslâmî]).
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maksatlarla tertip edilen ziyafetlerde bu-
luþmanýn ibadet gibi sevap kazanmaya
vesile olacaðý belirtilir (Gazzâlî, II, 12-15;
Meysâvî, s. 773-776).

Ziyafet esnasýnda uyulmasý istenen bazý
kurallar da klasik dönem eserlerinde þöy-
lece sýralanýr: Misafir boþ bulduðu veya ev
sahibinin gösterdiði yere oturmalý, yer se-
çiminde ve diðer davranýþlarýnda davet sa-
hibinin aile mahremiyetine saygý göster-
meli, gözü yemeðin geleceði yerde olma-
malý, yanýnda oturanlarla sohbet etme-
lidir. Ziyafet sofrasý gayri meþru hareket-
lerin sergilendiði bir eðlenceye dönüþtü-
rülmemelidir. Yemek saati önceden belir-
lenip davetlilerin çoðu gelmiþse yemek
vaktinde verilmeli, misafirler bekletilme-
melidir. Ancak gecikenler arasýnda yok-
sullar veya gücenebilecek kimseler varsa
yemek bir süre geciktirilebilir. Ýlgili kay-
naklarda yemeklerin týbbî yönden uygun
olan sýraya göre verilmesi, ziyafette deði-
þik yemekler sunulacaksa bunlarýn misa-
firlerin göreceði yere konulmasý, yemeðin
aceleye getirilmemesi, yemeklerin davet-
lilere yetecek miktardan eksik veya fazla
olmamasý, ziyafet sahibinin misafirlerden
önce sofradan kalkmamasý, ayrýlýrken da-
vetlilerin ziyafet sahibinin iznini almasý, ev
sahibinin misafirleri uðurlamasý gibi ku-
rallar da sýralanýr (Gazzâlî, II, 12-18; Akfeh-
sî, s. 33-44; Ýbn Tolun, s. 68-87; Heytemî,
s. 63-71).
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Sözlükte “deðer verilen birini, bir yeri
görmeye gitmek” anlamýnda masdar olan
ziyâretin kökü zevr de ayný anlamdadýr ve
hem ziyaret etmeyi hem de ziyaret edeni
anlatýr. Ancak “ziyaret eden” anlamýnda
zâir (çoðulu züvvâr) kelimesi daha yaygýn-
dýr. Züver ve mezâr da “bir kimseyi gör-
meye gitme” mânasýný ifade etmekle be-
raber mezar ayrýca “ziyaret edilen yer” an-
lamýna gelir ve Türkçe’de kabirle birlikte
bu anlamda kullanýlýr. Ziyaret ibret almak
için kabirleri, sevap kazanmak için müba-
rek yerleri, akrabalarý ve hastalarý görmek
gibi amaçlarla gerçekleþtirilir. Kur’an’da zi-
yaretle ilgili tek âyet, Ýslâm öncesinde dinî
gayretle deðil kabile mensuplarýnýn sayý-
sýna ölülerin de dahil edildiðini göstermek
suretiyle yapýlan kabir ziyaretleriyle övün-
meyi eleþtiren, “Çokluðunuzla övünmek
kabirlere girinceye kadar sizi oyaladý” me-
âlindeki âyettir (et-Tekâsür 102/1-2).

Kabir Ziyareti. Hz. Peygamber’in haya-
týnda önceleri kabir ziyaretini yasaklayan,
daha sonra da buna izin veren iki farklý
uygulama vardýr. Resûl-i Ekrem’in ilk dö-
nemlerde kabir ziyaretini erkek-kadýn her-
kese yasaklamasýndan maksat, yanaklarý
yumruklama, elbise yakalarýný yýrtma ve
aðýt yakýp aðlama gibi (Buhârî, “Cenâ,iz”,
19) Ýslâm’ýn vakarý ile baðdaþmayan Câhi-
liye âdetlerini unutturmak, kabirlere, do-
layýsýyla içindekilere aþýrý saygý besleme ve
hatta onlara ibadet etme þeklinde kendi-
ni gösteren þirk görüntülerini yok etmek-
ti. Kabirlerin yanýnda uygulanan bu Câhi-
liye âdetlerinin çirkinliði anlaþýldýktan ve
ziyaret sýrasýnda kötü söz söylemenin gü-
nah olduðu öðrenildikten sonra Hz. Pey-
gamber âhireti hatýrlatacaðý için kabirle-
rin ziyaret edilebileceðini bildirmiþ (Müs-
ned, III, 38, 63; Müslim, “Cenâ,iz”, 106;
Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”, 77-102), kabir ziya-
reti insana kendi âkýbetini hatýrlatýp ibret
almasýný saðladýðýndan faydalý görülmüþ-
tür (Müslim, “Cenâ,iz”, 102). Nitekim Re-
sûl-i Ekrem, Medine’deki Bakýu’l-garkad
kabristanýný sýk sýk ziyaret etmiþ, ilâhî iz-
ne nâil olduktan sonra da annesinin kab-
rini ziyaret edip aðlamýþ, onun bu hali ya-
nýndaki sahâbîleri de aðlatmýþtýr (Müslim,
“Cenâ,iz”, 105; Nesâî, “Cenâ,iz”, 101). Bu-
nunla birlikte Ýbn Abbas (Ebû Dâvûd, “Ce-
nâ,iz”, 78), Ebû Hüreyre (Tirmizî, “Cenâ,iz”,
61) ve Hassân b. Sâbit (Müsned, III, 442-
443), Resûl-i Ekrem’in kabirleri ziyaret
eden kadýnlarý lânetlediðini belirterek bu

yen hadiste (Dârimî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 1)
me’dübe kelimesinin kullanýlmasýnda ke-
limenin bir kutsiyet mânasýný ima etme-
sinin etkili olduðu düþünülebilir.

Baþta Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’i
olmak üzere ahlâk ve âdâb kitaplarýnda
Ýslâmî örf ve âdetlere uygun bir ziyafetin
ziyafeti tertipleyenler, davet edilenler, zi-
yafetin seyri bakýmýndan çeþitli kurallara
yer verilmiþtir: Ziyafet veren kiþi davet eder-
ken zengin fakir ayýrýmý yapmamalýdýr. Zira
bir hadiste, “Yemeklerin en kötüsü zengin-
lerin çaðýrýlýp fakirlerin çaðýrýlmadýðý ziya-
fet yemeðidir” denilmiþtir (Buhârî, “Nikâh”,
42; Müslim, “Nikâh”, 107; Ebû Dâvûd, “Et.i-
me”, 1). Davetlerde akrabalara öncelik ve-
rilmeli, ardýndan dostlar, tanýdýklar çaðýrýl-
malýdýr. Ziyafet veren kimse övgü ve itibar
peþinde olmayýp dostlarýný memnun et-
mek, Peygamber’in sünnetini yaþatmak ve
insanlarýn gönlünü hoþ tutmak gibi amaçlar
taþýmalý, ziyafete katýlmakta sýkýntý çeke-
cek kimseleri çaðýrmamalýdýr. Davet edilen
de zengin fakir ayýrýmý yapmaksýzýn müm-
kün olduðu ölçüde davete icabet etmelidir.
Nitekim Hz. Peygamber kölelerin ve yok-
sullarýn davetine de katýlýrdý (Ýbn Mâce, “Ti-
cârât”, 66, “Zühd”, 16; Tirmizî, “Cenâ,iz”,
32). Özellikle düðün yemeðine katýlmanýn
önemi üzerinde durulmuþ, bunun farz-ý
ayýn, farz-ý kifâye veya sünnet olduðu belir-
tilmiþ, diðer ziyafetlere katýlmak ise müs-
tehap sayýlmýþtýr (Gazzâlî, II, 42; Akfehsî,
s. 36; Ýbn Tolun, s. 41-42). Resûl-i Ekrem
davet edilenlerin davete katýlmalarýný öðüt-
lemiþ (Müslim, “Nikâh”, 97, 98, 100-106;
Ebû Dâvûd, “Et.ime”, 1), mazeretsiz dave-
te icabet etmeyenlerin günahkâr olacaðý
bildirilmiþtir (Müslim, “Nikâh”, 110; Ebû
Dâvûd, “Et.ime”, 1; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 25).
Kendisi davet edildiðinde Medine’ye çok
uzaktaki yerlere bile giderdi (Müsned, II,
424, 479, 481, 512; Buhârî, “Hibe”, 2, “Ni-
kâh”, 73; Müslim, “Nikâh”, 104). Davet edi-
len kiþi nâfile oruca niyet etmiþse ve da-
vete katýlmasý ev sahibini sevindirecekse
icabet edip orucunu bozmalýdýr; aksi tak-
dirde mazeret belirtmelidir. Ziyafet vere-
nin zalim ve kötü bir kiþi olarak bilinme-
si veya ziyafette sunulacak yemeðin he-
lâl olmamasý gibi bir endiþe varsa davete
icabet etmemek gerekir. Ziyafete katýlýr-
ken yiyip eðlenmek gibi basit amaçlarýn
ötesinde davet vereni memnun etmek,
dostluklarý pekiþtirmek, Resûlullah’ýn sün-
netini yaþatmak gibi amaçlar gözetilmeli-
dir. “Ameller niyetlere baðlýdýr” hadisi (Bu-
hârî, “Bed,ü’l-vahy”, 1; Ebû Dâvûd, “Ta-
lâk”, 11) delil gösterilerek bu tür niyet ve


