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 Soru:  

Hıristiyanların bayramlarında hazır bulunmak ve bu 

münâsebetle onları kutlamak câiz midir? 

 Cevap:  

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Değerli âlim İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- 

bu konuda şöyle demiştir: 

"Müslümanların, müşriklerin bayramlarında hazır 

bulunmaları (onların bayramlarına katılmaları), ilim ehli 

olan âlimlerin oybirliğiyle haramdır.Nitekim dört mezhebe 

mensup  fakih âlimler bunu açıkça ifâde etmişlerdir... 

Ömer b.Hattâb'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ا  تاْدُخلُوا لا  )) كنِيا  َعا ناائِِسِهمْ  ِف  الُْمرْشِ  ِعيدِدِهْم  ياْوما  كا
ةا  فاإِن   ْخطا ُل  الس  لايِْهمْ  تاْْنِ   [رواه ابليهيق بإسناد صحيح ] .(( عا



 

 4 

"Bayram günlerinde, kiliselerinde müşriklerin 

yanlarına girmeyin.Çünkü onların üzerine Allah'ın 

gazabı iner."1 

Ömer b. Hattâb -Allah ondan râzı olsun- yine şöyle 

demiştir: 

  ِاْجتانِبُوا)) 
ا
 ف رواه ابلديهيق] .(( مْ ِعيدِدهِ  فِ  اللِ  اءا دا ْعدأ

 ادلخدول كراهيدة باب   اجلزية كتاب   ابلخاري عن بإسناده( 9/432) سننه
 [كنائسهم ف اذلمة أهل َع

"Bayramlarına katılma konusunda Allah'ın 

düşman-larından kaçının (onlardan uzak durun)."2 

Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 

نْ  ))  ِم  ما جا َعا
ا
ر  بِِبالاِد اْْل رِْ  : ويف رواية)ما

ا
 بادىا بِدر

ِكنيا  ناعا فا  (الُْمرْشِ ا ناْْيُوزاُهمْ  صا ِمْهراجا ب ها   مْ ناهُ وا اشا ت ّ   بِِهمْ  وا د  حا
ُموتا  ِ ذا كا  وا هُ وا  يا ُهمْ  ُحرِشا   كا ل عا ةِ  ياْوما  ما  .(( الِْقيااما

 [ رواه ابليهيق بإسناد جيد] 
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"Her kim, Acemlerin ülkesinden geçerse (başka 

bir rivâyette:Müşriklerin toprağında ikâmet ederse), 

onlarla beraber onların Nevruz ve Mihrecân 

bayramlarını kutlar ve ölünceye kadar bu hâl üzere 

onlara benzerse, kıyâmet günü onlarla beraber 

haşrolur."3  

 

 

           

 

                                                 
1 Beyhakî, sahih bir isnadla rivâyet etmiştir. 
2 Hadisi, senediyle Buhârî'den, Beyhakî, 'Sünen', c: 9, s: 243'de, 

'Cizye Kitabı, Zimmet ehlinin kiliselerine girmenin çirkinliği babı'nda rivâyet 

etmiştir.  
3 Beyhakî, ceyyid/iyi bir isnadla rivâyet etmiştir. "Zimmet Ehliyle İlgili 

Hükümler", c 1, s: 723-724. 


