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KIRÂAT FARKLILIĞI BAĞLAMINDA ABDEST KONUSU TABERÎ
ÖRNEĞİ
MEHMET ÇİÇEK

ÖZET
İslâm dininin ilke ve prensiplerinin ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in farklı kırâatlerle okunabilmesi,
Peygamber Efendimiz döneminden itibaren süregelen bir olgudur. Bu farklı kırâatlerden bazıları şaz olarak
kabul edilirken, bazıları da mütevatir sayılmıştır. Bu kırâat farklılıklarının bazıları manaya etki ederken,
bazısının ise manaya hiçbir etkisi olmamıştır.
Kırâat farklılığı, temel İslâmi ilimlerin kurulma ve gelişme aşamalarında sürekli göz önünde bulundurulan
önemli bir unsur olmuştur. Kur’ân’ın farklı kırâatlerle okunması neticesinde zaman zaman akâid, hukuk,
muamelat, ibadet gibi alanlarda farklı yorumlar ve görüşler ortaya çıkmıştır. Müfessirlerin ve fakihlerin
nakli ve akli deliller neticesinde ayetlerden yola çıkarak ulaştıkları bu farklı yorumlar, doğal olarak farklı
hükümlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
İbadetle ilgili ihtilaflı konulardan birisi de abdest konusudur. Biz de bu makalemizde, Kur’ân’da manaya
etki eden kırâat farklılıklarının abdest açısından incelenmesi hususunda Mâide sûresinin 6. ayetine genel
bir bakışı ve özelde Taberî’nin bu konudaki yaklaşımını incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kırâat, Taberî, Abdest, Mesh, Yıkama

ABSTRACT:
The fact that Holy Qur’an, which is the main source of the principes and rule of the Islamic religion, can be
read with different qira’a is an ongoing phenomenon since the time of our Prophet Muhammed. While
some of these qira’a is accepted as a shaz, some are accaphted as mutawatir. Some of these differen
qira’a had an impact on meaning while some had no effect on meaning.
Qira’at difference has been an important factor that has been taken into consideration during the
establishment and development stages of basic Islamic sciences. As a result of reading the Qur’an with
different qıra’ats, different interpretations, opinions and point of wiev have occured from time to time in
areas such as akaid, law, transaction and worship.These different interpretations, which the
commentators and the scholars to the presence of different provisions.
One of the controversial issues related to worship is the ablution issue. In this article, we will try to
investigate Qira’a differences which effect meanings on Qur’an in terms of ablution. Investigation done at
6. verse of surat al-Mâide in general and in particular the way Taberî handles the subject.
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GİRİŞ
Kur’ân’ın farklı kırâatlerle okunmasının temelinde, Peygamber Efendimizin,“ Bu Kur’ân yedi harf üzerine
nazil olmuştur. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyun1 ” şeklinde rivayet edilen hadisi
yatmaktadır. Harf ve harekelerin değişmesiyle ilgili kırâat farklılıklar kimi yerde ayetlerin manasını
değiştirmiş ve farklı hükümlerin meydana gelmesine neden olmuştur.
Abdest konusunda ayakların yıkanması veya mesh edilmesi ile ilgili ortaya çıkan farklı görüşler ve
tartışmalar da ْكم
ُ ََرجل
ُ  أ/ ercüleküm kelimesinin ‘mansûb’ veya ‘mecrûr’ okunuşuyla alakalıdır. Âlimlerin
büyük çoğunluğu bu kelimenin mansûb okunması gerektiği ve ayakların yıkanmasının farz oluşu yönünde
fikir beyan etmişlerdir. Ancak bu âlimler arasında Taberî’inin yaklaşımı biraz farklı gözükmektedir.
Konunun daha iyi anlaşılması açısından Mâide sûresi 6. ayet ile ilgili görüşleri iki başlık altında ele almayı
uygun bulduk. Çalışmamızın birinci bölümde Ehl-i sünnet görüşünü yansıtan âlimlerin görüşlerini ortaya
koymak üzere kaynak eserlere genel bir göz atmaya çalışacağız. İkinci bölümde ise Taberî’nin konuyla ilgili
görüşlerini geniş bir şekilde irdelemeye gayret göstereceğiz.

Abdestte Ayakların Meshi ve Yıkanması Konusunda
Kırâat Kaynaklı İhtilaflara Genel Bir Bakış
Abdestin farz oluşu Kur’ân, sünnet ve icma’ ile sabittir. Bunun Kur’ân’daki delili konumuza de örneklik
teşkil eden Mâide sûresinin 6. ayetidir:

س ُحوا بِ ُرؤُ ِس ُك ْم َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم
َّ يَا اَيُّ َها الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اِذَا قُ ْمت ُ ْم اِلَى ال
َ ق َو ْام
ِ ِص ٰلوةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوا َ ْي ِديَ ُك ْم اِلَى ْال َم َراف
اِلَى ْال َك ْع َبي ِْن
Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh
edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın2.
Fakihler ve Müfessirler, abdestin farziyeti konusunda ittifak ettikleri halde, abdestin şekli ve tertibi
konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafların ana nedeni de kırâat farklılığından kaynaklanan farklı

ْ  َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم اِلَى/ Ayaklarınızı da topuklarına kadar” olan
yorumlardır. Mâide sûresi 6. ayetin “ال َك ْعبَيْن
kısmının kırâatı hakkında kırâat alimlerinin ihtilaf ettikleri görülmektedir. Söz konusu kelimeyi Nafi’ (ö.
70/689); İbni Âmîr (ö. 1181736); Âsım'ın ravisi Hafs (ö. 1801796); Kisâî (ö. 189/805) ve Yakûb (ö. 205/820),
1

Ebû Abdullah Muhmmed b. İsmâil b. İbrahim el-Cu’fi el-Buharî, Sahih-i Buharî, (İstanbul: Mektebetü’l İslami,
t.y.), “Fedâ’îlü’l Kur’ân”,5.
2
Mâide:5/6
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ُ َ ا َ ْر ُجل/ erculeküm” şeklinde mansûb; Hamza ise mecrûr okumuştur3. Birinci kırâate göre okunması
“ك ْم
durumunda ayetin anlamı; “Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü, dirseklere kadar ellerinizi ve topuklara
kadar ayaklarınızı yıkayın. Başınızı da mesh edin” şeklindedir. Ayet bu şekilde okunduğu zaman, aslında
ُ َ ” َوا َ ْر ُجلkelimesinin, lafız olarak sonda bulunması şeklinde bir durum söz
mana olarak önde olan “كم

ُ َ َوا َ ْر ُجلkelimesi, “ ”ا َ ْي ِديَ ُك ْمkelimesi üzerine atfedilmiş olur.
konusu olduğu ifade edilmektedir. O zaman كم
Bu kırâate göre Allah(cc), kullarına ayaklarını mesh etmelerini değil, yıkamalarını emretmiştir4.
İbn-i Kesîr (ö. 120/738) bu konuyla ilgili Abdullah b. Mes’ud’un (ö.32/652-53) rivayetini delil getirerek

ُ َ ” َوا َ ْر ُجلkelimesinin “ُو ُجو َه ُك ْم
“كم

 ”فَا ْغ ِسلُواüzerine atfedilerek mansûb okunduğu görüşündedir5.

Şenkitî’ye (1907-1974) göre mansûb okumada sıkıntı yoktur. Çünkü bu şekilde “ل
َ ”ا َ ْر ُجkelimesi,
“َجوه
ُ ” ُوkelimesine atfedilir ve ayetin manası, “yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Başınızı
mesh edip, ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayınız” şeklinde olur6.
Kasımî (1866-1914) de “”وا َ ْر ُجلَ ُكم
َ kelimesini mecrûr okumanın, ‘cerri civar’ kaidesine b.a edildiğini savunur.
Bu tür bir üslubun hem Kur’ân’da hem de Arap edebiyatında mevcut olduğunu söyler. Bu konuyla ilgili bazı
ayetleri delil olarak getirir7.
Suyûtî (ö. 911/1505) önce bu kelimenin mansûb okunduğuna dair rivayetleri zikreder. Ardından da İbn-i
Abbas’ın, “bu ayette maksat, meshtir” sözünü nakletmiştir. Daha sonra İbn-i Abbas’ın, “insanlar ille de
yıkama diyorlar. Ben Allah’ın kitab.da ‘mesh’ten başka bir şey görmüyorum” ve “abdest; iki uzvun
yıkanması, iki uzvun da mesh edilmesidir.” sözlerini, bu görüşü destekleyen rivayetler olarak nakletmiştir8.
Bazı müfessirlerin Mâide sûresi 6. ayet ile ilgili genel yaklaşımlarını yukarıda özetle ele aldık. Taberî de
tefsirinde bu iki farklı görüş ile ilgili bazı rivayetler nakletmiştir. Söz konusu kelimenin mansûb okunmasıyla
ilgili rivayetlerden bazıları şunlardır;
Hamid b. Mes’ade’den nakledilen ve Ebi Kılâb’a dayandırılan hadiste Ebû Kılâb şöyle demiştir: “Bir adam
ayaklarının üzerinde tırnak kadar kuru bir yer olduğu halde namaz kıldı. Namazını bitirdikten sonra Hz.
Ömer ona ‘abdestini ve namazını tekrarla’ dedi9.”
Abdullah b. Sabah el’Attâr’dan nakledilen ve Muğîre b. Huneyn’e dayandırılan haberde: “Peygamber
efendimiz abdest alırken ayaklarını yıkayan bir adamı gördü ve, ‘işte ben bununla emrolundum’ dedi.”
Yakûb’un naklettiği ve Şeybe b. Nisah’a dayandırılan rivayette ise: Şeybe “Kasım b. Muhammed ile Mekke
yolunda arkadaşlık ettim. Namaz için abdest alırken onu, elini ayak parmaklarını arasına koyarak su

3

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmet el’Ensari el-Kurtûbî, el’Camiü li-Ahkami’l Kur’an, c. 11 (Beyrut: Darü İhyai
et’Türasi’l Arabi, 1965), 91-92.
4
Ebû Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Camiü’l Beyan fi Te’vili’l Kur’an, 5. bs, c. 4 (Beyrut: Darü’l Kütübi’l
İlmiyye, 2009), 466-467.
5
İsmail b. Kesîr el-Kureyşi ed’ Dımeşki İbn-i Kesîr, Tefsirü’l Kur’ani’l Azim, c. 2 (Beyrut: Darü İhyai et’Türasi’l
Arabi, 1388), 25-26.
6
Muhammedü’l Emin b. Muhammed el-Muhtar el-Cekeni eş-Şenkîtî, Edvâü’l Beyan fî İzâhi’l Kur’âni bi’l Kur’ân,
4. bs, c. 6 (Beyrut: Darü’l Kütübi’l İlmiyye, 2011), 2-12.
7
Muhammed Cemalüddin el-Kasımi, Mehâsînü’t Te’vîl, 2. bs, c. 7 (Beyrut: Darü’l Kütübi’l İlmiyye, 1424), 74.
8
Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekir es-Suyûtî, Ed’Dürrü’l Mensur fit’Tefsiri’l Me’sur, 3. bs, c. 2 (Beyrut: Darü’l
Kütübi’l İlmiyye, 2010), 475.
9
Taberî, Camiü’l Beyan, 4:467.
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dökerken gördüm. Ona, ‘Ey Ebû Muhammed, niye böyle yapıyorsun’ dedim. ‘Ben, İbn-i Ömer’i böyle
yaparken gördüm’ dedi.10”
Yûnus, Eşheb’in şöyle dediğini nakleder; Malik’ten “ْن
ِ ْال َك ْعبَي

س ُحوا بِ ُرؤُ ِس ُك ْم َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم اِلَى
َ  ” َو ْامayetinin

ُ َ ا َ ْر ُجل/ ercüleküm” mü yoksa “ ا َ ْر ُج ِل ُك ْم/ ercüliküm” mü olduğu soruldu. Malik, “O yıkamadır, mesh
“ك ْم
değildir. Ayaklar yıkanır, mesh edilmez.” Bu konuda mesh edeni veya caiz olduğunu söyleyeni gördün mü
diye soruldu. “Hayır” dedi11.”
Mecrûr okumayla ilgili de şu rivayetlere yer verilmiştir;
İbn-i Abbas'tan nakledilen rivayette şöyle denilmektedir. "Yüce Allah abdesti iki yıkama ve iki mesh
üzerine farz kıldı. Görmüyor musun Yüce Allah, teyemmümü zikrederken (abdeste) yıkanan iki organın
(yüz ile kolların) yıkanmasını meshe çevirdi. İki meshi de bıraktı"
Enes b. Malik de "Kur’ân meshle nazil oldu. Sünnet ise yıkamayı getirdi"12 demiştir.

Yine nakledildiğine göre Mûsa b. Enes, Hz. Enes'e şöyle demişti: Ey Ebû Hamza! Haccac Ehvaz’da bir
konuşma yaptı, abdesti anlattı ve "yüzlerinizi, ellerinizi (elle birlikte dirseklerinize kadar kollarınızı)
yıkayınız. Başınızı mesh ediniz. İnsanın en fazla kirlenen ayaklarıdır. O halde ayaklarınızın altını, üstünü ve
topuklarını yıkayın" dedi. Sen buna ne dersin? Bunun üzerine Hz. Enes, "Allah doğru söyledi Haccac ise
yanlış ... Yüce Allah başlarınızı ve ayaklarınızı mesh ediniz" buyurdu şeklinde cevap verdi13.
İbn-i Hamid’in bize naklettiği ve Ebi Cafer’e dayandırılan hadiste Ebû Cafer: “başınızı ve ayaklarınız
mesh ediniz” şeklinde rivayette bulunmuştur14.
Bişr’in, Katade’ye dayandırarak rivayet ettiği hadis şöyledir:

“ س ُحوا ِب ُرؤُ ِس ُك ْم
َّ َيا اَيُّ َها الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اِذَا قُ ْمت ُ ْم اِلَى ال
َ ق َو ْام
ِ ص ٰلو ِة فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوا َ ْي ِد َي ُك ْم اِلَى ْال َم َرا ِف
 ” َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم اِلَى ْال َك ْعبَي ِْنAllah, bu ayette iki uzvun yıkanmasını, ikisinin de mesh edilmesini farz kılmıştır15.
Yakûp’tan nakledilen ve Şa’bi’ye dayandırılan hadis: “ayaklar ancak ve ancak mesh edilir. Görmüyor
musun yıkanan organlar teyemmümde mesh edilir; mesh edilen organlar ise teyemmümde boş
bırakılmıştır16.”
Yukarıda da geçtiği gibi Mâide sûresi 6. Ayette geçen ‘جلَ ُك ْم
ُ ’اَ ْرkelimesinin mansûb ve mercrûr
okunuşuyla ilgili görüşleri teyit eden birçok rivayet mevcuttur. Bu ihtilafın fıkhi yansıması olan ayakların
yıkanması veya mesh edilmesi tartışması da bu ihtilafa dayanarak süregelmiştir. Tüm bu rivayet ve
yorumların neticesinde şöyle bir sonuç karşımıza çıkmış görünüyor: Söz konusu ayet Arap dili ve grameri
açısından tetkik edildiğinde ‘جلَ ُك ْم
ُ ’ا َ ْرkelimesinin mecrûr okunuşunun daha isabetli olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak bu şekilde bir okuyuşun ayakların mesh edilmesini netice verdiğini söylemek pek kolay değil. Çünkü
ayakların yıkanmasını gerektirecek ortada fiili sünnet ve çok sayıda da sahih hadis mevcuttur.

10

Taberî, 4:467.
Taberî, 4:469.
12
Taberî, 4:469.
13
Taberî, 4:469.
14
Taberî, 4:469.
15
Taberî, 4:470.
16
Taberî, 4:470.
11
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Mâide Sûresi 6. Ayetteki İhtilaflı Konuya Taberî’nin Yaklaşımı
Taberî, ayakların yıkanması veya mesh edilmesi hakkında mevcut iki görüş ile ilgili farklı yaklaşımlar
hakkında bilgi verdikten sonra kendi görüşünü şu şekilde ortaya koymaktadır: Bu hususta bize göre doğru
olan görüş; Allah(cc), kullarına nasıl ki teyemmümde yüzün tümünü toprakla mesh17 etmeyi emretmişse,
abdest alırken de ayakların tümünü su kullanarak mesh etmeyi emretmiştir. Kişi bu şekilde yapınca
‘yıkayıcı ve meshedici’ ismini hak eder. Çünkü uzuvları yıkamak, suyu o azalar üzerinden geçirmek ya da
ulaştırmaktır. Azaları mesh etmek ise, el veya elin yerini tutan bir şeyi o azalar üzerinde ovalamaktır. Bu iki
şekli de yapan kişi hem yıkayan hem de mesh eden olur18.
Bu değerlendirmeye göre meshin genel ve özel tanımı açısından iki türlü anlama gelme ihtimali ortaya
çıkmaktadır. Birinci anlamda uzvun tümünü; diğer anlamda ise bir kısmını mesh etme anlaşılmaktadır.
Kırâat alimleri bu manada ‘جل
ُ  ’ا َ ْرkelimesinde ihtilaf etmişlerdir. Bazıları ayakların yıkanmasının farz
oluşunu itibara alarak
söylemişlerdir.

 ا َ ْر ُجلَ ُك ْمşeklinde mansûb okumuşlardır. Bazıları da mesh yapılması gerektiğini

Taberi, ayakların tümünün suyla yıkanması görüşü kabul edildikten sonra, abdest alan kişinin ayaklarını el
veya elin yerini tutan bir şeyle ovalamadan suya daldırmaların mekruh görür. Çünkü “

س ُحوا بِ ُرؤُ ِس ُك ْم
َ َو ْام

”وا َ ْر ُجلَ ُك ْم
َ ifadesinin, ayakları suyla yıkamakla beraber el veya elin yerini tutan bir şeyle tümünü mesh
etmeye işaret ettiğini savunur19.

Taberiye göre mesh için iki anlam kabul edildiğinde; hem ayakların tümünün hem de bir kısmının suyla
yıkanması genellemesi sonucu çıkar. Çünkü Allah’ın bu genellemedeki muradı hem yıkama hem de mesh
olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre her iki kırâat ta doğrudur. Yani, hem جل
ُ  ا َ ْرkelimesini nasb eden görüş
hem de cer eden görüş doğrudur. Çünkü iki ayağın genel olarak suyla mesh edilmesi, yıkanmaları
anlamındadır. El veya elin yerini tutan bir şeyle ovalamak ta meshtir. Buna göre mansûb ile okuyan kişinin
görüşünün doğruluğu, genel mana dikkate alınarak suyla birlikte elin ayaklar üzerinde ovalanmasıdır.
Mecrûr okunan kırâatın doğruluğunun sebebi ise sadece el veya elin yerini tutan bir şeyin ayaklar üzerinde
ovalanmasıdır. Buna da mesh denmektedir20.
Taberî’nin söz konusu ayet ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri özetle bu iken, kendisiyle ilgili diğer
âlimlerin bazı değerlendirmelerine yer vermekte fayda vardır.
Râzî, “جلَ ُك ْم
ُ  ”اَ ْرkelimesinin ‘mansûb’ veya ’mecrûr’ okunması gerektiğine dair iki temel görüş olduğunu,
bununla birlikte üçüncü bir yaklaşım olarak ta Hasan-ı Basri ile Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin farklı bir
yol tutarak, kişinin ayakları yıkama veya mesh etme konusunda tercih hakkına sahip olduğu görüşünü
savunduklarını dile getirmiştir21.

17

Mesh: el vasıtasıyla bir uzvu ovalama
Taberî, Camiü’l Beyan, 4:470-471.
19
Taberî, 4:471.
20
Taberî, 4:471.
21
Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî, Tefsîr’ü-l Kebîr, 2. bs, c. 11
(Tahran: Darü’l Kütübi’l İlmiyye, t.y.), 163.
18
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Kurtûbî de ayakların yıkanması ve mesh edilmesiyle ilgili görüşleri sıraladıktan sonra Taberî’nin, bu konuda
kişinin serbest olduğunu; isteyen yıkar, isteyen de mesh eder gibi bir görüşü savunduğunu dile getirir22.
Yukarıdaki görüşe paralel olarak Taberî hakkında başka müfessirler tarafından da benzer değerlendirmeler
yapılmıştır. Oysa Taberî’nin ortaya attığı görüşler ve delillendirmeler iyice incelendiğinde hem yıkama hem
da mesh arasında bir muhayyerlik görüşünü savunduğunu gösterecek bir ifadeye rastlanmayacaktır.
Aşağıda genişçe ele alırken görüleceği gibi o, her hâlükârda yıkamanın vacipliğini savunmakta, yıkamakla
birlikte mesh fiilinin de gerekliliğine vurgu yapmaktadır.

ُ  َوا َ ْر ُج ِلşeklinde mecrûr okunan kırâatı tercih
Taberî her iki kırâatı da güzel ve doğru bulmakla birlikte, ك ْم
ettiğini ifade etmektedir. Ona göre mesh, iki manayı da kapsamaktadır. Mecrûr kırâatı tercih etmesinin

ُ ”وا َ ْر ُج ِل
nedeni olarak, “ك ْم
َ kelimesinin, ‘بِ ُرؤُ ِس ُك ْم

س ُحوا
َ  ’ َو ْامcümlesinden sonra gelmesini göstermektedir.
ُ ”وا َ ْر ُج ِل
Nahiv bilgisine dayanarak “ك ْم
َ kelimesinin yakın olan ‘ ’ ِب ُرؤُ ِس ُكمkelimesine atfedilmesinin, uzak
ُ َ ’ا َ ْي ِديkelimesine atfedilmesinden daha evla olduğunu söylemektedir. “”وا َ ْر ُج ِل ُك ْم
olan ‘ك ْم
َ ile ‘’ا َ ْي ِديَ ُك ْم
ُ س ُحوا بِ ُرؤُ ِس
arasına ‘ك ْم
َ  ’ َو ْامifadesi girdiği için yakın dururken uzağa atfetmeyi güzel ve doğru bulmamıştır.
Burada Taberî, ‘ayakların mesh edilmesinin, başın mesh edilmesi gibi kısmi olmayıp geneli ifade
etmesinin delili nedir?’ şeklinde muhtemel bir soruyu ortaya atarak konuya biraz daha derinlik
kazandırmıştır23.
Bu soruya cevap olarak ta, bu hususta Resulullah’tan rivayet edilen apaçık haberler olduğunu, örnek
olarak Hz. Aişe’den rivayet edilen, "Vay şu ökçelerin ateşten haline24" şeklindeki rivayeti getirmektedir.
Ona göre ayakların tümünün değil de bir kısmının meshinin caiz olması halinde, bir kısmının suyla mesh
edilip, diğerinin terk edilmesiyle veyl gibi bir tehditle karşılaşılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü
kişi, Allah’ın kendisine yıkaması için farz kıldığı şeyi yerine getirdiğinde veyl tehdidine muhatap olma
yerine, bilakis büyük sevap elde edeceğini belirtir. Taberî, abdest alırken topuklarını yıkamayı terk edenin
veyl’e müstehak olmasını, ayağın tümünün suyla mesh edilmesinin farz olduğunun açık bir delili olarak
görmektedir. Sonuç olarak bu ifadeleri, kendi görüşünün doğru olduğunun ve bunun dışındaki görüşlerin
de yanlış olduğunun birer işareti olarak kabul etmektedir.
Taberi; abdest alırken ayakların bir kısmının mesh edilmesinin yeterli olacağı ile ilgili görüşü savunanların
öne sürdükleri ve Evs’ten (ra) nakledilen, “Ben Resulullah’ı bir kabilenin vadisinin kenarında abdest alırken
gördüm. Ayaklarını mesh etti25” hadisi için bu tür rivayetlerin, ayakların bir kısmının mesh edilmesinin
yeterli olacağı görüşü için tek başına delil sayılmayacağını savunmaktadır. Bu hadiste Evs’in Peygamber
efendimizin hades26ten dolayı abdest alırken ayaklarını ve ayakkabısını mesh ettiğini gördüğü yönünde bir
ifadenin yer almadığına işaret etmektedir. Evs’ten rivayet edilen hadisin, Peygamberimizin abdestsiz
olmadığı halde sırf kendisine vacip olan tecdidi vudû27 nedeniyle aldığı bir abdest olması ihtimalinin göz
ardı edilmemesini hatırlatmaktadır28.

22

Kurtûbî, Camiü’l Ahkam, 11:94-95.
Taberî, 4:472.
24
Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvini, Sünen-i İbni Mace, c. 1, 2 c. (İstanbul: El-Mektebetü’l İslâmiyye,
t.y.). ‘Kitabü’t Tahare’, 55 (no. 451)
25
Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmet b. Muhammed İbn-i Kuddame, Muğni, c. 1 (Beyrut: Darü’l Kitabi’l Arabi,
1403), 121.
26
Hades: abdesti bozan bir durumdan dolayı meydana gelen manevi kirlilik.
27
Tecdid-i Vudû: Hades durumu gerçekleşmeksizin kişinin yeniden abdest almasıdır.
28
Taberî, Camiü’l Beyan, 4:475.
23
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Peygamber efendimizin abdestli iken tecdid-i vudû esnasında bu şekilde abdestini yenilediği yönünde
rivayetler olduğunu hatırlatan Taberî, Evs’ten nakledilen bu hadis ile ilgili yukarıdaki görüşünü destekleyici
mahiyette Muhammed b. Ubeyd el Muharibi’ye dayandırılan Habbetü’l Arni’nin naklettiği şu haberi
zikretmektedir:
“Ben, Hz. Ali’yi bir meydanda ayakta su içerken sonra da abdest alıp, ayakkabılarını mesh ederken gördüm.
Hz Ali, ‘abdestli olduğu halde abdest yenileyen kişinin alacağı abdest bu şekildir. Resulullah’ın böyle
yaptığını gördüm’ dedi.29”
Taberi, Evs’in hadisinde geçen, Peygamber efendimizin abdest alırken ayaklarını ve ayakkabılarını mesh
ettiği ile ilgili haberin, Peygamberimizin hades (abdestsiz) iken aldığı abdest olması ihtimalini öne süren
kişi için de şu cevabı vermektedir:
“Şayet bu iddianın doğru olma ihtimali kabul edilirse- ki biz bu görüşe katılmıyoruz- o vakit bu görüş doğru
olur. Bizce bu iddianın kabul edilmemesinin nedeni, Allah’ın farz kıldığı ile Resulullah’ın sünnetinin
birbiriyle çelişmesinin, zıtlaşmasının uygun düşmemesidir. Peygamber efendimizden gelen sahih bir
rivayette abdestte ayakların tümünün suyla yıkanması emredilmiştir. Bu öyle kesin bir haberdir ki
kendisine ulaşanların özürlerini ortadan kaldırır. Daha önce vacip kılınan bir şeyin aynı zamanda ve aynı
durumda mübah kılınması yani ayakların bir kısmının yıkanmasının terk edilmesinin mübah kılınması doğru
olmaz. Çünkü bu aynı anda bir farzın hem gerekli hem de iptal edilmesi anlamına gelir. Bu, Allah ve
Resulünün hükümlerinde olmayan bir şeydir30.”

ُ  ’ َوا َ ْر ُج ِلkelimesinin Arap dili gramer kurallarına göre yakın olan
Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi Taberî, ‘ك ْم
 ’بِ ُر ُؤ ِس ُك ْمkelimesine atf edilerek mecrûr okunmasını daha doğru bulmaktadır. Ancak ayakların yıkanması
konusunda ‘mesh’ kavramına farklı bir yaklaşımda bulunarak ayakların yıkanması ile birlikte el ile
ovalanması anlamını vermektedir.

SONUÇ

İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu “ل
ِ  ا َ ْر ُج/ ercül” kelimesini mansûb olarak okuyup, ayakların
yıkanmasının farz oluşunu savunurken, bazıları da mecrûr şeklinde okuyarak ayakların mesh edilmesi
gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Her iki farklı görüşü benimseyenler de görüşlerini destekleyen
hadisler ve haberler nakletmişlerdir. Bununla birlikte görüşlerini teyit maksadıyla Arap gramerinden de
çeşitli deliller göstermişlerdir.
Geniş anlamda tefsirini incelediğimiz İbn-i Cerir et-Taberî ise yukarıda zikrettiğimiz iki farklı görüşün
dışında bir yorum ortaya koymaktadır. Taberî, “ل
ِ  ا َ ْر ُج/ ercül” kelimesinin hem mansûb hem de mecrûr
okunabileceğinin mümkün olduğunu dile getirmiştir. Bununla birlikte mecrûr okumayı daha güzel
bulmuştur. Tabi onun her iki okumayı da caiz görmesi, bazı âlimlerin kendisine eleştiri olarak yönelttikleri;
‘isteyen ayaklarını yıkar isteyen de mesh eder’ şeklinde her iki uygulamanın da müstakil olarak
yapılabileceğini caiz gördüğü anlamına gelmemektedir. Taberî bu değerlendirmesinde ayakların su ile
yıkanmasına el ile ovalama olarak anlaşılan mesh etmenin de eşlik etmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Nahiv açısından mecrûr okumayı tercih eden Taberî de nihai olarak ayakların yıkanmasının farz oluşunu
kabul etmektedir.

29
30

Taberî, 4:475.
Taberî, 4:476.

17

Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 2 - Yıl: 2020 – Haziran
Şîâ’nın meshi vacip görmesine karşılık, Ehl-i Sünnet, sahih hadislerden, Peygamberimizin(sav), sahabe ve
ondan sonraki nesillerin pratik uygulamalarından ayakların yıkanmasının farz oluşunda karar kılmışlardır.
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