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(~1) 

Belligatın bedi' kısmına ait 
bir edebi sanat. 

_j 

Sözlükte "toplamak, bir araya getir
mek" anlamına gelen cem', edebiyat te
rimi olarak birden fazla şeyi tek hüküm 
altında toplama yolu ile yapılan bir sa
natı ifade eder. Arap edebiyatında be
lagata dair eserlerde, "Mal ve çocuklar 
dünya hayatının süsüdür" (ei-Kehf I8/ 
46) mealindeki ayet bu sanata örnek ola
rak gösterilmektedir. Ayette Allah, mal 
ile çocuğu dünya hayatının süsü olmaları 
bakımından cemetmiştir. Aynı şekilde, 

"Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba 
göredir. Bitkiler ve ağaçlar onun emri
ne boyun eğerler" (er-Rahman 55 / 5-6) 
mealindeki ayetlerde de hesap için gü
neş ile ayı, boyun eğme için de nebat ile 
ağacı bir hükümde cemetmiştir. NefT
nin, "Hem kadeh hem bade hem bir şüh 
sakidir gönül/ Ehl-i aşkın hasılı sahib
mezakıdır gönül" beytinde kadeh, bade, 
saki ve ehl -i aşkın sahib-mezakı hük
men gönülde birleşmiştir. 

Cem' sanatı kendi içinde bazı kısırn

lara ayrılır. Bunların sayısını altıya ka
dar çıkaran bölümlernelere rastlanırsa 
da (mesela b k. Ali Cemateddin, s. I 35-136) 
genel olarak üç şekli üzerinde durulmak
tadır. Aslında bunlar da iki ayrı sanat 
olan taksim* ile tefrik*in birleşmesin
den meydana gelmiştir. 

1. Cem' maa't-tefrik. Cem'in tefrik sa
natı ile birlikte kullanılmasıdır ki bir hü
küm altında toplanan iki veya daha faz
la şeyin arasına farklılık koymaktır. "Ge
ce ve gündüzü varlığımıza birer delil kıl
dık. Bir delil olan geceyi kaldırıp yine bir 
delil olan gündüzü aydınlık kıldık" (el-is
ra 17/ I 2) mealindeki ayette gece ve gün
düz Allah'ın varlığına delil olma konusun
da bir hüküm altında birleştirilmiş , son
ra bunların delil olma yönleri arasına 
farklılık koymak suretiyle cem' maa't
tefrik yapılmıştır. Nabfnin, "Bina-yı inti
zam-ı din ü dünyaya edip alet 1 Zebana 
nutk vermiş, güşa vermiş kuwet-i ısga" 
beytinde dil ve kulak önce din ve dün
yanın düzenini sağlayan birer alet ola
rak bir hüküm altında birleştirilmiş, son
ra da bunları biribirinden ayıran farklı 
taraflar belirtilmiştir ki dilin farkı konuş
ma (nutk), kulağın farkı dinleme (ısga) 

kuwetidir. Burada dil ile kulağın din ve 
dünya düzenine alet olmaları cem'dir. 
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Fakat birinin söylemek, d iğerinin dinle
mek özelliğine sahip olması ayrılan yön
leridir, tefriktir. 

Z. Cem' maa't-taksim. Çeşitli şeyleri bir 
hüküm altında topladıktan sonra onları 
ayrı ayrı hükümlere bağlamaktır. "Ben 
ve sen ikimiz de meşgulüz. Ancak sen 
oyun ve eğlence ile ben ilim tahsiliyle" 
örneğinde birinci ve ikinci şahıslar meş
gul olma bakımından cemedilmiş, son
ra ikinci şahıs oyun ve eğlence ile, birin
ci şahıs ise ilim tahsiliyle meşgul göste
rilerek ikiye taksim edilmiştir. Bakfnin, 
"Yayıldı bahs-i la'l-i hatt u halin bağ-ı 
rıdvana 1 Suyun kevser, nebatın ney- şe
ker, hakinabir ettin" beytinde sevgilinin 
dudağı, yüzünün hat ve beni bahsi cen
net bağına yayılmakta önce bi rleşiyor, 

ikinci mısrada ise bunlar sırasıyla cen
netteki kevser, nebat ve toprağa nisbet 
edilerek tekrar ayrılıyorlar. Bu sanatın , 

muhtelif şeyleri önce taksim edip sonra 
da bir hüküm altında bir araya getirme 
şekli de vardır. 

3. Cem' maa't-tefrik ve't-taksim. Bir hü
kümde toplanan iki veya daha çok şey 
arasına farklılık koyup sonra bunları ay
rı ayrı vasıflandırmaktır. ·o gün gelince 
Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşa
maz. İçlerinde bedbaht olanlar da me
sut olanlar da vardır. Bedbaht olanlar 
cehennemdedir. Onlar orada ah edip in
lerler. Rabbinin dilemesi bir yana, gök
ler ve yer durdukça orada temelli kala
caklardır. Şüphesiz rabbin her istediği
ni yapar. Mesut olanlar ise cennettedir. 
Rabbinin dilemesi bir yana, sonsuz bir 
lutuf olarak gökler ve yer durdukça ora
da temelli kalacaklardır" (Hüd I I 1 I 05-
I08) mealindeki ayetlerde önce bütün 
varlıklar, "Hiç kimse konuşamaz" hük
münde toplanmış, sonra bazıları bedbaht, 
bazıları mesut şeklinde vasıflandırılıp 

gruplara ayrılarak tefrik sanatı yapılmış, 

ardından da bedbahtiarın cehenneme, 
mesutların cennete gireceği ifade edile
rek taksirnde bulunulmuştur. Süleyman 
Paşa'nın Mebani'l - inşa'daki şu kıtası 

da bunun için bir örnektir : "Leb-i yare 
aklk-i nab dedim 1 Mu'teriz oldular bü
tün yaran 1 Dediler seng-pare-i Yemen 
o 1 Bu ise gerd-i çeşme-i hayvan". İlk 
mısrada sevgilinin dudağı saf akike ben
zetilmiş , böylece cem' sanatı meydana 
gelmiştir. İkinci mısrada dudak ile aki
kin bu şekildeki cem'ine itiraz edilince 
tefrik meydana gelmiştir. Üçüncü ve dör
düncü mısralarda ise her birinin değişik 
bir vasfı verilerek taksim yapılmıştır. 
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Aralarında 
yakın akrabalık bağı bulunan 

iki kadınla aynı anda evli olma 
anlamına gelen fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "toplamak, bir araya getir
mek, birleştirmek" anlamına gelen cem', 
İslam aile hukukunda bir erkeğin ken
dileriyle aynı anda evli olması haram sa
yılan kadınların durumuyla ilgili olarak 
geçmektedir. 

İslam hukukunda bir erkeğin en faz
la dört kadınla evlenmesine izin veril
miştir. Ancak bu kadınların birbirleriyle 
yakın akraba olmamaları gerekir. Yakın 
akrabalığın kan veya süt yoluyla oluş
ması hükmü değiştirmez. Bu konuda 
genel esas, iki kadından her birinin er
kek, diğerinin kadın kabul edilmesi ha
linde aralarında evlenmeleri haram ola
cak kadar yakın akrabalığın bulunması

dır. Buna karşılık kadınlardan biri erkek 
kabul edildiğinde evlenmeleri haram, di
ğeri erkek kabul edildiğinde evlenmele
ri helal ise cem' sebebiyle geçici bir ev
lenme engelinden söz edilmez. Bu son 
duruma örnek olarak bir erkeğin bir ka
dınla ve onun üvey annesiyle aynı anda 
evli olması hali gösterilebilir. Kadının er
kek· kabul edilmesi halinde üvey anne-



siyle aralarında evlenme engeli doğacak, 
ancak üvey anne erkek farzedildiğinde 
onun baba ile evlenmesi ve kızıyla ara
larında sıhri hısımlığa dayalı bir evlilik 
engelinin doğması söz konusu olmaya
caktır. Böylece bu iki kadının aynı anda 
bir erkeğin eşi olmalarında sakınca yok
tur. Öte yandan bir erkek, karısı hayat
ta olduğu ve nikahı altında bulunduğu 
sürece onun kız kardeşi, hatası, teyzesi 
veya kardeşinin kızıyla evlenemez. Bun
ların hangisi erkek kabul edilirse edil
sin diğeriyle evlenmesi yasaktır. Kur'an-ı 
Kerim'de iki kız kardeşin bir nikah altın
da birleştirilmesinin haram olduğu ifa
de edilmiştir (en-Nisa 4/ 23) Hz. Peygam
ber de bir kadının. halası veya teyzesiy
le birlikte aynı erkeğin karısı olmasını 

yasaklamış (Buhari. "Nikai:.ı", 27). ibn Hib
ban'ın rivayetine göre bunun sebebini 
de, "Böyle yaparsanız şüphesiz akraba
lık ilişkilerini kesmiş olursunuz (kat' -ı ra
him)" (eş-Şaf:ıJh, VI, 166) diyerek açıkla
mıştır. islam hukukçuları bundan hare
ketle. akrabatarla iyi ilişkiler içinde ol
manın (sıla-i rahim) farz olduğunu belirt
mişler ve bu derecede yakınlığı bulunan 
iki kadının aynı kişinin karısı pozisyonun
da genellikle birbirleriyle iyi ilişkiler için
de olamayacağını, dolayısıyla sıla-i ra
him gibi bir farzın yerine getirilmesine 
engel teşkil edecek durumun aklen de 
haram olması gerektiğini söylemişler

dir. Ancak buradaki evlenme engeli ge
çicidir. Erkeğin, karısı ile arasındaki ni
kah bağının ölüm veya boşanma gibi bir 
sebeple sona ermesi halinde bu nikah
tan doğan evlenme engeli de ortadan 
kalkacağından karısının yukarıda sözü 
edilen akrabalarından herhangi biriyle 
evlenmesi mümkündür. Ric'i tatakla ka
rısını boşayan bir erkek için evlenme en
geli iddet bitineeye kadar devam eder. 
Hanefiler'e ve Hanbeliler'e göre bain ta
lakta da durum aynıdır. Malikiler'le Şa
fiiler ise kocanın. bain talak iddeti bek
leyen karısının yakın akrabalarından bi
riyle evlenebileceğini kabul ederler. şra·
dan Ca'feriyye'nin Ehl-i sünnet mezhep
lerinden ayrıldığı belli başlı konulardan 
biri de cem' olup bu mezhebe göre teyze 
ve halanın rızaları alınarak yeğenieriyle 
aynı ni kah altında birleştirilmesi , yani bir 
erkeğin birbiriyle teyze-yeğen veya ha
la-yeğen durumunda olan iki kadını ay
nı zamanda eş olarak alması caizdir. 

Akrabalık bağından kaynaklanan bu 
durumdan başka dört kadınla evli olan 
erkeğin beşincisiyle evlenmesi de cem'in 
başka bir türüdür. Böyle bir kimse an-

cak hanımlarından birinin ayrılması ve
ya ölmesi halinde başka bir kadınla ev
lenebilir. 
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Öğle ile ikindi 
ve akşam ile yatsı namazlarının 
birlikte kılınmasını ifade eden 

fıkıh terimi. 
_j 

Beş vakit namazdan her birinin ken
dine ayrılan vakit içinde kılınması farz 
olmakla beraber bazı özel durumlarda 
öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namaz
larının birleştirilerek (cem') kılınması ca
iz görülmüştür. Birleştirilen iki namazın. 
öncekinin vaktinde kılınmasına cem'-i 
takdim, sonrakinin vaktinde kılınması
na da cem'-i te'hir adı verilir. Önceki na
mazın kendisine ayrılan vaktin son kıs
mında. sonraki namazın vaktinin ilk 
kısmında kılınması halinde ise cem'-i sü
ri denilen sadece dış görünüşte bir cem' 
meydana gelmiş olur. 

Hac ibadeti sırasında arefe günü Ara
fat'ta öğle ile ikindi namazı öğle vaktin
de, akşam ile yatsı namazı ise Müzdeli
fe'de yatsı vakti içinde cem' ile kılınır. 

Buradaki cem'in sünnet olduğunda itti
fak vardır. Bunun dışında cem' yapılma
sı Hanefiler'e göre caiz değildir. Diğer 

üç mezhep ise bazı mazeretierin bulun
ması halinde cem'i meşru görürler (aş . 

bk.) EbQ Hanife, arefe günü Arafat'ta 
birleştirilerek kılınan öğle ile ikindi na
mazının cemaatle kılınmasını şart koş
tuğu halde diğer fıkıh alimleri bu şartı 
aramaz. Cem' ile namaz kılınırken bir 
defa ezan okunur, ancak her namaz için 
ayrı ayrı karnet getirilir. Öğle namazının 
farzı eda edilince arada sünnet kılınma
dan ikindinin farzına geçilir. ikindi na
mazı öğle narnazına tabi olduğundan 
herhangi bir sebeple öğlenin sahih ol
maması halinde ikindinin de iadesi ge
rekir. Müzdelife'de ise akşam ile yatsı 
namazı tek ezan ve tek kametle kılınır. 

CEM' 

Akşamın farzı ile yatsının farzı arasında 
sünnet kılınmaz ve ara verilmeden her 
iki namaz eda edilir. Bu şarta riayet edil
mezse yatsı namazı için ayrıca karnet 
getirilir. 

Ayrıntılarda bazı görüş farklılıkları bu
lunmakta birlikte Şafii, Maliki ve Han
beliler'e göre yolculuk ve yağmur, son 
iki mezhebe göre ayrıca hastalık cem'i 
caiz kılan sebeplerdendir. Şafiiler'le Han
beliler, namazları cem' edebilmek için 
yolculuğun dört rek'atlı farzları iki rek'at 
kılmaya imkan verecek ölçüde olmasını 
(seferT hali) şart koşarken Malikller bu
nu dahi gerekli görmezler. Yağmur, kar 
ve dolu yağması, hastalık vb. mazeret
Ierin bulunması durumunda, namazla
rın birleştirilmesinde istismar ve lauba
lilikten uzak bir değerlendirme ile müs
lümanın kendi zamretini belirlemesi ve 
ona göre hareket etmesi esastır. 

Cem' konusunda mükellefin zaruret 
ve ihtiyaçlarına diğer mezheplere nis
bette daha fazla önem veren Hanbeli fa
kihlerine göre özür* sahibi olma, her na
maz için abdest almaktan aciz bulunma 
vb. sebeplerle de namazları birleştirmek 
caizdir. içlerinde ibn Şübrüme ile ibn Si
rin'in de bulunduğu bazı islam hukuk
çuları, alışkanlık haline getirmernek şar
tıyla, bu sebepler dışında da mutlak ola
rak cem'in caiz olduğunu söylemekte
dirler. Ancak Arafat ve Müzdelife dışın
da cem'i caiz görenlerin bunu bir ruh
sat* olarak aldıklarını. her namazı vak
tinde kılmanın daha faziletli olduğunu 
ifade ettiklerini de belirtmek gerekir. 

islam alimleri içinde namazların bir
leştirilmesi konusunda en müsamahalı 
görüşe sahip olanlar Ca'feri fakihleridir. 
Ca'feri fakihleri, Arafat ve M üzdelife'de
ki cem'ler konusunda Sünni mezhepler
le aynı görüşü paylaştıktan başka her
hangi bir mazeret olmaksızın öğle ile 
ikindi ve akşamla yatsı namazlarını bir
leştirmeyi de caiz görürler. Onlara göre 
zevalden güneşin batışına kadar olan 
süre öğle ve ikindi namazlarının ortak 
vaktidir. Ancak zevalden hemen sonra 
dört rek'at farz kılacak kadar süre sa
dece öğle namazının, güneş batımından 
önce dört rek'at farz kılacak kadar sü
re de sadece ikindi namazının vaktidir. 
Aynı şekilde güneşin batışından fecre 
kadar olan vakit akşam ile yatsı namaz
larının ortak vakti olup bu vaktin başın

da üç rek'at namaz kılacak kadar süre 
sadece akşam namazının, sonunda dört 
rek'at kılacak kadar süre de sadece yat
sı namazının vaktidir. Namazın esasta 

277 


