








FFaarrkkllýý AAççýýllaarrddaann
KKaaddýýnn vvee AAiillee

Yayýn YYönetmeni:
Faruk VURAL

Editör:
Zühdü MERCAN

Görsel YYönetmen:
Engin ÇÝFTÇÝ

Kapak:
Ýhsan DEMÝRHAN

Mizanpaj:
Faruk YILMAZ

ISBN: 975-278-099-7
Yayýn Numarasý: 361

Emniyet Mahallesi Huzur Sok:
No: 5           34672
Kýsýklý-Üsküdar/Ýstanbul
Tel   : (0216) 318 42 88
Faks : (0216) 318 42 02
http://www.isikyayinlari.com

BASKI : ÇAÐLAYAN A.Þ.
Sarnýç Yolu No: 7     35410
Gaziemir/Ýzmir
Tel: (0232) 252 20 97/98

Copyright©

Bu eserin tüm yayýn haklarý
Iþýk Ltd. Þti.ne aittir.

Baský TTarihi
Þubat / 2005



ÝÇÝNDEKÝLER

Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Dar Bir Çerçevede Kadýn
M.Fethullah Gülen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Ýslamda Genel Haklar ve Masuniyetler
Rýza Tahiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Yaþama hakký  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Saygý görme hakký  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Adalet, ihsan ve merhamet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Özgürlük hakký  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Ýlim edinme hürriyeti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Geçim ve beslenme hakký  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Çalýþýp kazanma hakký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Mahremiyet hakký ve temel ferdî masuniyetler  . . . . . .31
Namuslu hayat yaþama hakký  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Korunmasý gereken temel deðerler  . . . . . . . . . . . . . . . .32

5



Ýslam’da ve Diðer Geleneklerde Kadýn
Þerif Muhammed-Çev. Ahmet Özberk  . . . . . . . . . . . . . . . .35
Giriþ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
1- Hz. Havva suçlu mu?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2- Hz. Havva’nýn mirasý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
3- Kýz çocuðu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
4- Kadýnýn eðitimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
5- Murdar kadýn mý? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
6- Þahitlik konusu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
7- Yemin ve sözleþmeler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
8- Evli kadýnýn mülkiyeti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
9- Boþanma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
10- Annelere saygý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
11- Kadýnýn Mirasý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
12- Evli kadýnýn durumu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
13- Çok kadýnla evlilik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
14- Baþörtüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Ýslâm’da Kadýnýn Yeri
Hammude Abdul-Ati Çev. Mehmet Ünal  . . . . . . . . . . . . . .79
Deðerlendirme hatalarý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Ýslam’da kadýnýn eþsiz konumu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Ýslâm’ýn kadýnýn fýtratýna uygun oluþu . . . . . . . . . . . . . .84
Miras konusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Þahitlik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Kadýnýn bazý ayrýcalýklarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Namazda saflarýn düzeni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Örtü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Ýslâm Hukukunda Niþanlanma
Dr. Ahmet GÜNEÞ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

6



Sünnet’te Nikah, Mehir, Çeyiz ve Düðün
Dr. M. Selim ARIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Nikâh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Mehir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Çeyiz (Cihâz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Düðün  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Ýslam Ailesi  
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Gizli nikâh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Resmî nikâh ve dinî nikâh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Çok eþlilik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in Haným ve
Çocuklarýyla Münasebeti 

M. Fethullah Gülen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Aile reisi olarak Hz. Peygamber  . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Peygamberimizin, hanýmlarýna verdiði deðer  . . . . . . .140
Hanýmlarýyla istiþaresi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Peygamberimiz’in kýz çocuklarýna davranýþý  . . . . . . . .145
Hz. Fâtýma’ya karþý sevgi ve þefkati  . . . . . . . . . . . . . . .149

Mut’a  Nikâhý Meselesinin Ýç Yüzü
Prof. Dr. Ýbrahim Cânan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
1. Mut’a nikâhý nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
2. Mut’a nikâhý cahiliye devri nikâhlarýndan biridir  . . . . .156
3. Hz. Peygamber Mut’a

nikâhýný tedricen yasaklamýþtýr.  . . . . . . . . . . . . . . . .156
4. Mut’a nikâhýnýn neshi ve yasaklanmasý  . . . . . . . . . .157

7



8

5. Yasak nerede ve ne zaman kondu?  . . . . . . . . . . . . . .158
6. Sahabe ve tâbiîn devrinde Mut’a nikâhýna 

fetva mý verildi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
7. Mut’anýn haram olduðuna

dair Kur’anî delil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
8. Âlimlerin icmâý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
9. Mut’a nikâhýnýn cezasý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
10. Þii kaynaklarýna göre Mut’a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
11. Bir soru ve cevabý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Acý Bir Tecrübe: Mut’a ve Gerçekler
Osman Þimþek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Mut’a, mânâsý ve ilgili hadisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Mut’a, Hz. Ömer ve Hz. Ali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Mut’a ve Þiî kaynaklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Kur’ân ve Mut’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Bir baþka açýdan Mut’a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Mut’a ve boþanma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Deðerlerin Aþýnmasý ve Eþlerin Boþanmasý
Doç. Dr. M. Halil Çiçek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
Aile içi münasebetler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Karþýlýklý haklar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

Ýslâm’da Aile Birliðinin Korunmasý ve Boþanma
Dr. Ahmet Güneþ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Giriþ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
1.Kur’an’da aile birliðinin korunmasý  . . . . . . . . . . . . .232

1.1.Kur’an’da kadýn ve aile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233



9

1.2.Kur’an’da erkeklerin sorumluluðu . . . . . . . . . . . 235
1.3.Kur’an’da kadýnlarýn sorumluluðu  . . . . . . . . . . .237
1.4.Kur’an’da ailelerin sorumluluðu  . . . . . . . . . . . . .238
1.5. Kur’an’da boþanma hukukunun bazý özellikleri . . .240

2. Hadislerde aile birliðinin korunmasý  . . . . . . . . . . . .246
2.1. Hadîslerde boþanmanýn yerilmesi  . . . . . . . . . . .250
2.2. Bazý boþanma olaylarýnda Peygamberimizin tavrý  . .251

Sonuç  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Kadýnýn Mirasý ve Eþitlik 
Dr. Selman Kuzu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
A. Ýslamdan önceki durum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
B. Kadýnýn mirasýyla ilgili âyetler  . . . . . . . . . . . . . . . . .262
C. Niçin erkeðe iki, kadýna bir hisse?  . . . . . . . . . . . . .264

Osmanlý’da Örnek Uygulamalarýyla Evlilik Hayatýnda 
Kadýnýn Ekonomik Hak ve Hürriyetleri   

Dr. Mümtaz Aydýn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Malî haklar - mehir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
Nafaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Ekonomik hürriyetler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Netice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278

Karma indeks

Ýndeks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281



10

Fa
rk

lý 
A

çý
la

rd
an

 K
ad

ýn
 v

e 
A

ile



Huzura Çýkarken,
“Zerrelerden bitkilere ondan hayvanlar ve insanlar arasýndaki

erkeklik ve diþiliðe kadar her þey çift yaratýlmýþtýr ve birbirine
muhtaçtýr. Pozitif negatife, elektron protona, gece gündüze (…)
erkek kadýna kadýn erkeðe muhtaçtýr.”

Kur’an-ý Kerim, bunun için olsa gerek, bize Cennetteki nimet-
ler arasýnda, gözleri kocalarýndan baþkasýný görmeyen sadýk zevce-
ler olacaðýný da hatýrlatmaktadýr. Hz. Âdem (a.s.) yaratýldýðýnda
Cennette tek baþýna idi. Kendi yaratýlýþ maddesinden Havva An-
nemiz yaratýlacaðý âna kadar da yalnýzlýðý bitmemiþti. Kur’ân ifa-
desiyle ‘sükûnete ermemiþti.’ Demek ki, kadýn olmadan Cennet
bile Hz. Âdem’in yalnýzlýðýný giderememiþti. 

Habib-i Kibriya Aleyhi ekmeletü’t-tehâyâ Efendimiz, kadýný
anlatýrken ‘erkeðin yarýsý’ buyurur. Yani her ikisi de öteki olmadan
tamamlanamayan iki yarýmdýr. Ýki ayrý parçanýn bir araya gelip bir
bütün oluþturmasýný, nübüvvet lisanýndan daha parlak kimse an-
latamaz.

Çünkü Ýslâm’da kadýn:

- cemiyeti baðrýnda büyütendir;

- anadýr, bacýdýr, yârdýr; onun namusu uðrunda ölüm, Pey-
gamberlik sonrasý en yüce makam olan þehitliði kazandýrýr;

- yetiþtirdiði evlatlarýyla baþý göklere eren bir kutludur;

- ayaklarý altýna Cennetler serilen muazzez bir varlýktýr.

Resûl-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz’in, bizim
dünyamýzdan kendisine sevdirilen üç þeyden birisi olarak ‘kadýn’ý
zikretmesi hiç de tesadüf deðildir. O’nun (s.a.s.) kýymetli eþleri,
bizim annelerimiz, O’nun kadar kendilerini seven, sevdiðini his-
settiren, gönüllerini alan, yaþadýðý hangi olumsuzluk olursa olsun,
kendilerine bir kere bile yüz ekþitmeyen bir ikinci erkek görme-
miþlerdir. 
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Bu gerçek böyle olmasýna ve asýrlardýr bizim dünyamýzda da
böyle bilinmesine raðmen, son asýrda bu gerçeðin zýddýna bazý
þeyler duyulmaya baþlandý. Daha doðrusu, batý ile temasýn artma-
sý neticesi, bir kýsým insanýmýz arasýnda Ýslâm’da kadýnýn muazzez
konumu tartýþýlmaya baþlandý. 

Biz de Yeni Ümit Dergisi olarak, insanýmýza, Ýslâm’daki Kadý-
nýn muallâ mevkiini bir kere daha hatýrlatma gayesiyle, bir dosya
hazýrlýðýna giriþtik. Hiç olmazsa, bazý iyi niyetli münekkitlerin
önüne bir dosya halinde bu doðrularýmýzý koymak istedik. Böyle-
ce bazý tenkitlerin önüne bu þekilde geçebilmeyi ümid ettik. 

Elinizdeki çalýþmada kadýnla ilgili bazý hususlara yer vermeye
çalýþtýk. Bu hususlarýn baþlýcalarý þunlardýr:

- Kadýn erkeðin daha alt mertebesinde bir varlýk deðil, onun
yarýsýdýr, eþitidir, sadece aralarýnda vazife taksimi vardýr.

- Erkeðin olduðu gibi, kadýnýn da haklarý vardýr. 

- Kadýn asla murdar bir varlýk deðildir.

- Ýslâm’da niþan nedir ne deðildir?

- Mut’a nikâhýnýn hakikati nedir?

- Resul-i Ekrem Efendimizin hanýmlarý ve çocuklarýna karþý
muamelesi nasýldýr?

- Ýslâm’da boþanma nasýl karþýlanýr ve önüne nasýl geçilir?

- Kadýna mirastan verilen pay tam adalettir.

- Ve kadýnla ilgili bilinmesini gerekli gördüðümüz diðer hu-
suslara bu dosyada yer verdik.

Bu dosyanýn gerek yazýlarýnýn temininde ve gerekse elinizde
tuttuðunuz kitaplaþma aþamasýnda bir çok insanýn emeði geçmiþ-
tir. En baþta Ali Ünal ve Dr. Ergün Çapan Beyler olmak üzere
emeði geçen tüm dost ve arkadaþlarýmýza teþekkürü, ifasý zaruri
bir borç biliyor ve bunu huzurlarýnýzda ifade ediyoruz.

Saygýlarýmýzla.

Editör
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Dar Bir Çerçevede Kadýn*

M. Fethullah Gülen

Bize göre kadýn, hususiyle de analýk buuduyla, semalar kadar derin ve

gönlünde göklerin yýldýzlarý kadar duygularýn, düþüncelerin köpürüp durduðu

bir his ve merhamet yumaðýdýr. O her zaman, acý-tatlý talihiyle uyumlu,

sevinçleriyle-kederleriyle barýþýk, neþ’eyle-tasayla iç içe, kine-nefrete kapalý, her

haliyle ihya ve imar peþinde ve yeryüzünde ilâhî hilâfetin en saf mayasý, insanî

inceliðin de âdeta özü ve usaresidir. Bilhassa, inancý ve sonsuzluk düþüncesiyle

gönül kapýlarýný ebediyetlere aralamýþ bahtiyar bir kadýn; madde ve mânânýn,

cisim ve ruhun birleþik âlemi diyebileceðimiz sihirli bir noktada, tasavvurlar

üstü öylesine parlak bir konuma mâliktir ki, bunun ötesinde ona vereceðimiz

en yüksek payeler ve makamlar dahî onun güneþler gibi parýldayan gerçek

deðerleri yanýnda -yeri, konumu ve mazhariyetleri adýna mübalâðalara girilerek

hakikî hâline gölge düþürüldüðü için- sönük birer mum mesabesinde kalýrlar.

* Yaðmur Dergisi’nin 2. sayýsýna Baþyazý olarak kaleme alýnmýþtýr.



Ý ç donanýmý itibarýyla kadýn bir þefkat abidesidir; þefka-
ti de yaratýlýþ ve tabiatýndan kaynaklanmaktadýr. Bu ne-
zih tabiat, yanlýþ müdahalelerle kirletilmemiþse, hep

þefkat düþünür, þefkat söyler; þefkatle oturur-kalkar; bir ömür
boyu çevresindekileri þefkatle süzer ve herkese kadeh kadeh
þefkat içirir. Herkesi þefkatle kucaklayýp herkese þefkat içirdiði
ayný anda, inceliðinin ve içtenliðinin gereði olarak da sürekli ýz-
dýrapla yutkunur durur. Bir tül gibi titrer etrafýndaki herkesin
üzerine, anne-babasýna, kardeþlerine, arkadaþlarýna ve bütün
yakýnlarýna; tabiî mevsimi gelince eþine, evlatlarýna. Paylaþýr-
ken onlarla zevki, lezzeti, neþ’eyi, güller gibi açar ve çevresine
gülücükler yaðdýrýr. Görünce de onlarda tasayý, kederi, yaprak-
lar gibi sararýr, solar ve hüzünle inler. 

Her zaman güzel þeyler görmek, güzellerle içli dýþlý olmak
ister; ne var ki, bazen umduklarýný bulur, bazen de bulamaz.
Bazen, çevresinde rüzgâr hep zorlu eser ve sarsar onun dil bað-
ladýðý her þeyi, iþte o zaman inler dolaþýr dolaþtýðý her yerde.
Hafakanlarla köpürür durur ve içten içe gözyaþlarýyla solukla-
nýr. Bazen de, ufkunda tüllenen güzelliklerle týpký çocuklar gi-
bi sevinir ve herkese kâse kâse neþ’eler sunar.

Ruh ufku itibarýyla eþini bulmuþ ve çocuklarýyla susuzluðu-
nu giderebilmiþ bir kadýnýn, Cennet hurilerinden ve böyle bi-
rinin çevresinde örgülenmiþ yuvanýn da Firdevs’ten farký yok-
tur. Herhalde böyle bir cennetliðin gölgesinde þefkat yudumlaya
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yudumlaya yetiþen çocuklarýn da ruhanîlerden farký olmaya-
caktýr, evet böyle bir yuvada neþ’et etme bahtiyarlýðýna ermiþ
bir fert, baþý Firdevslere ermiþ gibi ötelerin neþ’esiyle yaþar ve
çevresine tebessümler yaðdýrýr durur.

Böyle bir yuvada, tenler ve cesetler ayrý ayrý görünse de,
herkese ve her þeye hükmeden can bir tanedir. Her zaman ka-
dýndan fýþkýrýp bütün bir yuvayý saran bu can, mânen bir büyü,
bir ruh gibi her zaman herkesin üzerinde kendini hissettirir ve
âdeta onlarý bir yerlere yönlendirir. Kalb ufkunu karartmamýþ
ve ruhunun önü açýk mübarek bir kadýn, aile sistemi içinde týp-
ký bir Kutup Yýldýzý gibidir; hep yerinde durur, kendi etrafýnda
döner; sistemin diðer üyeleri ise, varlýklarýný her zaman onun
çevresinde þekillendirir ve ona baðlýlýk içinde hedeflerine yü-
rürler, evet, herkesin yuva ile münasebeti muvakkat, sýnýrlý ve
izafîdir. Kadýn ise, baþka bir iþi olsun olmasýn, içinde þefkat,
merhamet, sevgi macununun kaynayýp durduðu mutfaðýyla
sürekli evinin orta yerinde dimdik ayakta durmakta ve duygu-
larýmýza neler ve neler piþirip sunmaktadýr..!

Duygu ve düþünce dünyasýyla sonsuza tam yönelmiþ bir ka-
dýn, hiçbir mürþid ve hiçbir muallimin duyuramayacaðý þeyle-
ri duyurur ruhlarýmýza ve gönüllerimizi, zamanýn soldurama-
yacaðý, kimsenin silemeyeceði en enfes mânâlarýn en nefis hat-
larýyla süsler; derken þuuraltý donanýmýmýzla bizi daha sonraki
hayatýmýzda, dünyalarý peyleyebileceðimiz ne potansiyel zen-
ginliklere ulaþtýrýr! Biz hemen her zaman böyle yetkin “insan-ý
kâmile” bir kadýnýn huzurunda, ruhlarýmýza ötelerin merha-
met, þefkat ve þiirinin döküldüðünü duyar gibi olur ve içimizin
derinliklerinde hep uhrevîleþmenin neþvesiyle ürpeririz.

Bize göre kadýn, hususiyle de analýk buuduyla, semalar ka-
dar derin ve gönlünde göklerin yýldýzlarý kadar duygularýn,
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düþüncelerin köpürüp durduðu bir his ve merhamet yumaðý-
dýr. O her zaman, acý-tatlý talihiyle uyumlu, sevinçleriyle-ke-
derleriyle barýþýk, neþ’eyle-tasayla iç içe, kine-nefrete kapalý, her
haliyle ihya ve imar peþinde ve yeryüzünde ilâhî hilâfetin en saf
mayasý, insanî inceliðin de âdeta özü ve usaresidir. Bilhassa,
inancý ve sonsuzluk düþüncesiyle gönül kapýlarýný ebediyetlere
aralamýþ bahtiyar bir kadýn; madde ve mânânýn, cisim ve ruhun
birleþik âlemi diyebileceðimiz sihirli bir noktada, tasavvurlar üs-
tü öylesine parlak bir konuma mâliktir ki, bunun ötesinde ona
vereceðimiz en yüksek payeler ve makamlar dahî onun güneþler
gibi parýldayan gerçek deðerleri yanýnda -yeri, konumu ve maz-
hariyetleri adýna mübalâðalara girilerek hakikî hâline gölge düþü-
rüldüðü için- sönük birer mum mesabesinde kalýrlar.

Bizim düþünce dünyamýz ve deðerler atlasýmýzda kadýn,
hilkat hâdisesinin en önemli rengi, insanlýk âleminin en bere-
ketli ve sihirli rüknü, evlerimizde Cennet güzelliklerinin ku-
sursuz bir izdüþümü, varlýk ve bekamýzýn da en saðlam temi-
natýdýr. O yaratýlmadan önce Âdem Nebi yalnýz, eko-sistem
ruhsuz, insanoðlu inkýraza teslim, yuva aðaç kovuðundan fark-
sýz bir in ve insan da kendi ömür fanusunun mahpusuydu.
Onunla ikinci bir kutup oluþtu ve kutuplar birbirine baðlandý.
Varlýk yeni ve farklý bir sesle, bir görüntüyle þenlendi, yaratýlýþ
tamamlanma vetiresine girdi ve yalnýz insan da bir nev’e dönü-
þerek, kâinatýn en ehemmiyetli bir unsuru haline geldi; geldi ve
eþine deðerler üstü deðer kazandýrdý.

Gerçi kadýn, fizyoloji ve psikoloji açýsýndan farklý bir tabiata
sahip ve ayrý özellikleri hâizdir; ama bu, erkeðin kadýndan üs-
tün ya da kadýnýn erkekten aþaðý olmasý mânâsýna gelmez. Ka-
dýný-erkeði havadaki azot ve oksijen þeklinde düþünecek olur-
sak, her ikisi de hususi yerleri, konumlarý itibarýyla fevkalâde
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önemlidirler ve ayný ölçüde birbirlerine muhtaçtýrlar. Havada-
ki unsurlarý birbiriyle mukayese ederek: “azot daha kýymetli-
dir.” ya da “oksijen daha faydalýdýr.” mülâhazasý ne ölçüde abes
ise, kadýn-erkek arasýnda bu türlü mukayeselere girmek de o
ölçüde bir münasebetsizliktir. Evet, kadýn-erkek, yaratýlýþ ve
dünyadaki misyonlarý açýsýndan birbirlerinden farksýzdýrlar ve
bir vahidin birbirine muhtaç iki ayrý yüzü gibidirler.

“Zen merde, civan pîre, keman da tîrine muhtaç; 
Eczâ-i cihan cümleten birbirine muhtaç..”

Ama acaba kadýn, dünyanýn her yerinde ve her zaman bu
ölçüdeki deðerleriyle tanýnabildi mi? Hiç zannetmiyorum; iþte
muhterem Þefik Can’dan küçük alýntýlarla bir kýsým örnekler:
Dünyanýn bir bölümünde o, hiçbir zaman evlenme, miras ve
diðer insanî haklarýn en küçüðüne dahi sahip olamadý. Her-
hangi bir hakka sahip olmak bir yana o, kasýrgadan, ölümden,
yýlandan, zehirden daha zararlý bir yaratýktý (Vedalar’daki onun
fotoðrafýndan gördüklerimiz bunlar...). Bir baþka zaviyeden ay-
ný bölgede o, hislerine tabî bir mahlûk gibi görülüyor, kendisi-
ne bakýlýp görülmemesi lâzým geldiði vurgulanýyor, bakýp gör-
me mecburiyetinde kalýnýnca da kendisiyle konuþulmamasý,
konuþulunca da uzakta durulmasý esas alýnýyordu (Ki Buda ile
Amenda arasýnda geçen konuþmadan süzüp çýkardýðýmýz re-
simde bunlar apaçýk...).

Bir baþka coðrafyada, erkek ailenin mutlak hâkimi, kýzlarsa
evlerde hizmetçi konumunda birer zavallý; hatta bazen babala-
rý tarafýndan satýlan birer esir gibidirler. Aslýnda onlar böyle bir
muameleye müstahak idiler; zira kadýn Âdem’i aldatmýþ ve onu
kötülüðe sevk etmiþti. Bu açýdan da o mutlak mel’un sayýlma-
lýydý (Bazý Ýsrail kaynaklarý itibarýyla kadýn hakkýnda biçilen
hüküm de bu çerçevede...).
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Diðer bir dünyada ise, o insan sayýlmýyor, kendisine isim
verilmiyor; 1, 2, 3 diye hitap ediliyor, hatta bazen domuz gibi
görülüyordu (Bu mide bulandýran tablo da Eski Çin’den...).

Daha baþka bir âlemde ise o, çocuk yapan bir makine ve or-
ta malý deðersiz bir meta idi. (Yunan ve Roma’ya ait bu yakla-
þýmda edebimize takýlýp dýþarýda kalan daha baþka mülâhazalar
da var...). Þu sözler de, iþte bu kültürün devâsâ düþünürlerine
ait: “Kadýn, Cehennem’in kapýsýdýr ve o bir ... maldýr.” (Efla-
tun’un düþüncesi diye kayýtlý...). “Kadýn yaratýlýþ itibarýyla ya-
rým kalmýþ bir erkektir.” (Bu da Aristo’ya ait). “Kadýn, erkekler
büyük iþler baþarmasýn diye yaratýlmýþtýr. O yaratýlmasaydý, er-
kekler tanrýlaþabilirlerdi.” (Çiçero). Kadýný aþaðýlayýcý benzer
yaklaþýmlar daha sonra da devam etmiþtir. Sekizinci Henry dö-
nemine kadar (1509-1547) kadýn, Cennet’te ilk günahýn iþlen-
mesine sebebiyet verdiði için Ýncil’e el süremezdi. Ýþte bu at-
mosferde þu kabil mülâhazalar çok yaygýndý: “Kadýn -hâþâ- bir
hilkat hatasýdýr.” (“Yitirilmiþ Cennet” yazarý Milton). Bir azizin
aðzýndan dökülen þu sözlerse fevkalâde ürperticidir: “Eðer ka-
dýnlar Ahiret’te cinsî duygularýyla dirilecek olurlarsa, korkarým
orada da erkekleri baþtan çýkarýrlar.” (Dilerim bu, Saint Augus-
tine’e bir isnad olsun).

Modern çaðlarda da kadýný karalama hep ayný çizgide devam
etmiþtir: Nietzsche; “Kadýnla konuþacaðýn zaman kýrbacý eline
almayý unutma!” diyerek, âdeta bir dünyanýn düþüncesine ter-
cüman oluyordu.

Leon Tolstoy, evlilikle alâkalý hatýra defterinde: “Evlendiðim
için çok mutluyum. Yuva saadeti bir güneþ gibi ruhumu aydýn-
latýyor.” diyordu ki, bunlar yerinde ve doðru sözlerdi. Ama bir
süre sonra yazdýðý bir romanýnda roman kahramanýný: “A, sakýn
evlenme; eþin ortaya iyi bir eser koymaný engeller. Alâkalarýný
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baský altýna alýr ve seni aþaðý ve sýradan bir varlýk haline getirir.
O bayaðý bir varlýk olduðu için kocasýnýn ruhunu da bayaðýlaþ-
týrýp alçaltmak ister.” þeklinde konuþturarak, kadýnlar hakkýnda
gerçekten ne düþündüðünü açýkça ortaya koymuþtu.

Ýslâm’ýn ilk zuhur ettiði Arap Yarýmadasý’nda Cahiliye dö-
nemi itibarýyla durum aynýydý; kadýnýn dünyaya geliþi de, bü-
yümesi ve büyütülmesi de ve daha sonra evlenmesi de tama-
men birer trajediydi. Kýz çocuklarý bir taraftan ailenin sýrtýnda
birer yük kabul edilir, diðer yandan da mevcudiyetleri birer ar
vesilesi sayýlarak, bazý bölgeler itibarýyla diri diri topraða veri-
lirlerdi.

Topyekün insanlýða ebedî var olmanýn mesajlarýyla gelen
Ýslâm, (Bu konu etrafýndaki konuþmalarýn bir kitap haline ge-
tirilebileceði vaadiyle þimdilik bu mevzuu icmali baðlýyoruz.)
toplum tarafýndan, kadýnýn gasbedilmiþ haklarýný da istirdad
ederek onu açýkça sýyanet altýna alan ve bu hususta saðlam ku-
rallar vaz’ eden ilk dindir. Kur’ân; “Erkeklerin kadýnlar üzerin-
de bazý haklarý olduðu gibi, kadýnlarýn da erkekler üzerinde
haklarý vardýr.” (Bakara, 2/228) fermanýyla, herhangi bir yoru-
ma meydan býrakmayacak þekilde bu gerçeði vurgular ve kadý-
ný yaratýlýþ planýndaki konumuna yükseltir. Veda Hutbesi’nde
Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu: “Size, kadýnlarýn hukukunu gözet-
menizi ve bu hususta Allah’tan korkmanýzý öðütlerim, kadýnlar
size Allah’ýn emanetidirler.” buyurur. Kadýnýn, hemen bütün
dünyada bir meta gibi alýnýp-satýldýðý o meþ’um dönemde, on-
larý saygý duyulacak bir konuma yükseltmek, kadýnlýk âlemi
için önemli bir tarihî hâdisedir. Kur’ân ve Sünnet’te, kadýnýn
konumu ve haklarý o kadar net ve açýk vurgulanýr ki, onun
Ýslâm’la esaretten kurtulduðunu söylersek, zannediyorum mü-
balâðada bulunmuþ olmayýz.
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Zaten, bütün bir insaf dünyasý da, kadýn konusunda böyle
düþünmektedir. Ýslâm dünyasýndaki yazarlarýn pek çoðunun
tanýyýp baþvurduðu G. Demombyne: “Kur’ân, kadýn haklarý
konusunda þimdiki Avrupa kanunlarýnýn getirdiði esaslardan
daha müsait esaslar getirmiþtir.” der. Tanýnmýþ bir diðer araþtýr-
macý olan Stanley Lane-Poole ise: “Ýslâmiyet’in kadýn haklarý
konusunda yaptýðý deðiþiklikleri hiçbir kanun vâzýý yapama-
mýþtýr.” diyerek, önemli bir itirafta bulunur. L. E. Obbald da
ayný mülâhazalarý paylaþma sadedinde: “Kadýnlarý esaretten
kurtarýp, onlara mahrum edildikleri haklarý iade ancak Ýslâmi-
yet’le gerçekleþtirilebilmiþtir.” der ki, bir kadirþinaslýk ifadesi-
dir.

Evet, Allah kadýný baþka deðil, erkeðe eþ olarak yarattý.
Âdem Havva’sýz, Havva da Âdem’siz olamazdý. Bu ilk çift, hem
Yaratýcý adýna hem de varlýk hesabýna âyinedarlýk ve tercüman-
lýk gibi önemli bir vazife ile vazifelendirilmiþlerdi.. iki ceset, bir
ruh gibiydiler ve bir hakikatin ayrý ayrý iki yüzünü temsil edi-
yorlardý. Zamanla, kaba anlayýþ ve hoyrat düþünce bu birliði
bozdu. Onun bozulmasýyla da hem aile düzeni hem de içtimaî
nizam bozuldu.

Aslýnda, Ýbn-i Fârýd’ýn da dediði gibi, kadýnýn güzelliði de
erkeðin güzelliði de, Güzeller Güzeli Yaratýcý’nýn cemalinden
birer parýltýydý. Bu iki hilkat hârikasýnýn, birbirlerini kendi ko-
numlarýnda kabul edip el ele ve omuz omuza bulunmalarý, on-
larý olduklarýnýn ötesinde ayrý bir güzelliðe ulaþtýrýyordu. Yara-
týlýþ plânýyla belirlenmiþ bulunan çerçevenin dýþýndaki farklý yo-
rumlar ve takdirler ise, onlarý çirkinleþtiriyor, hoyratlaþtýrýyor..
ve bilhassa güzellik ve endamýn en anlamlý yaný, “hiss-i mücer-
red” olmasý itibarýyla, Hak cemalinin çok buudlu bir aynasý sa-
yýlan kadýn, beþerî tabiatýnýn kesif renkleriyle kendi kendini
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matlaþtýrýyor ve her þeyi cismaniyete baðlayarak o önemli âyi-
nedarlýk vazifesini daraltýyor ve âdeta bir fitne vesilesi hâline
getiriyordu ki, ona fitne denmesi de bu özel tavrý itibarýyla ol-
sa gerek.

Evet, kadýn kendi derinliklerinin þuurunda olup ve kendi
tabiatýnýn sýnýrlarý içinde kaldýðý sürece, varlýðýn özündeki gü-
zellikleri aksettiren öyle mücellâ bir ayna haline gelecektir ki,
meþru çerçevede ona, doðru bakýp doðru düþünebilenler bir
hamlede cismaniyetlerinin karanlýklarýndan kurtulur, Hakk’ýn
güzelliklerini temaþa ufkuna yükselir ve gönüllerine: 

“Âfitâb-ý hüsn-ü hûbân akýbet eyler ufûl, 

Ben muhibb-i la yezâlim “la uhibbü-l âfilîn”1 dedirtirler.
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1 Güzel yüzlerin güzellik güneþi sonunda batar gider. Ben fani güzelleri deðil, bat-
mayan ve sonu olmayan güzeli severim.
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Ýslâm’da Genel Haklar
ve Masuniyetler

Rýza Tahiri*

Sosyolog

Ýslâm’da insan hürriyetinin en büyük garantisi, insanýn Allah’tan baþka

kimseye kul olamayacaðý, Allah’tan baþka kimsenin de insan üzerinde mutlak

hakimiyet iddiasýnda bulunamayacaðý kaidesidir. Mutlak manâda hükmetme

yetkisi ancak Allah’a aittir ve dolayýsýyla hem bir itikad hem de hukuk

prensibi olarak, bütün insanlar bu hükmün karþýsýnda eþittir. Bu bakýmdan,

hiç kimse ve hiçbir kurum, insandan kendisine mutlak manâda itaat

isteyemez. Masum Peygamber’e itaat bile bir manâda Allah’a itaata

baðlanmýþtýr. Peygamber, Allah’ýn emri dýþýnda bir emirde bulunmayacaðý için

ona itaat þart ise de, bu itaatýn kaynaðýnda yine Allah’a itaat yatmaktadýr.

Kaldý ki, Peygamber’e de kamu ile ilgili meselelerde istiþare ve insanlardan

biat almasý emredilmiþ, yani bu noktada insanlarýn ‘kader’i yine onlarýn hür

iradelerine býrakýlmýþtýr.

* 1979’da bir suikaste kurban giden bir âlim-sosyolog.



K adýn olsun, erkek olsun, her insanýn, Ýslâm tarafýn-
dan teminat altýna alýnmýþ temel haklarý ve korun-
masý gereken deðerleri vardýr. Bunlarýn bazýlarýný

kýsa açýklamalarla, bazýlarýný da sadece ismen olmak üzere, þöy-
le sýralayabiliriz:

Yaþama hakký

Kur’ân, kadýn olsun, erkek olsun, insan hayatýnýn deðerini,
kudsiyetini ve muhteremliðini (ona son vermenin haramlýðýný)
bilhassa vurgulamýþ ve bir kiþinin yaþama hakkýný bütün insan-
lýðýn yaþama hakkýyla bir tutmuþtur (Mâide/5: 32).

Saygý görme hakký

Kur’ân, bütün insanlarý kerim ve muhterem tanýr (Ýsrâ/17:
70); çünkü sadece insandýr ki, bir bakýma irade ve onunla
mümtaz insan benliði diyebileceðimiz Ýlâhî emaneti yüklenmiþ
tek varlýktýr (Ahzâb/33:72). Ýrade sahibi bir varlýk olarak insan,
akýl, tefekkür, muhakeme, iyiyi kötüden seçme gibi zihnî me-
lekelere sahiptir. Bu, bütün varlýklarýn en altýna düþme (esfel-i
sâfilîn) gibi bir riski beraberinde de getirse, aslýnda insan için
bir þereftir. Onun, en güzel kývamda bir varlýk olarak yaratýlmýþ
olmasýnýn göstergesidir; insan için, bütün yaratýlmýþlarýn en
üstünde bir mevki elde etme gibi bir potansiyelin de kaynaðý-
dýr. Ýnsan, bu özellikleriyle yeryüzünün halifesidir. Yani orada,
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fýtrat, kendi yaratýlýþ özellikleri ve varlýk içindeki fonksiyonlarý
çerçevesinde eþyaya müdahale ile, yeryüzünü imar etme, orada
medeniyetler kurma þerefine de sahiptir. Bu þeref, ona melek-
ler üstünde bir mevki kazandýrmýþ olup, bu sahada yapýlacak
her iþ, atýlacak her adým, Allah adýna olduðu takdirde, ibadet
demektir (Bakara/2: 30-34).

Adalet, ihsan ve merhamet

Kur’ân-ý Kerim, adalet, adaletli davranma ve adalet talep et-
me konusunda çok ýsrarlýdýr (Mâide/5: 8, Nisâ/4: 136). O,
“adl” ve “ihsan” üzerinde hassasiyetle durur. Adalet, terazinin
dilinin gözler arasýnda tam ortada durmasý, ne fazlalýk, ne ek-
siklik, her þeyi yerli yerine koyma demektir. Ebu’l-Kelam
Âzâd, adalet konusunda þöyle der: “Adalet, aþýrýlýktan kaçýnma,
orta yol, ne eksiklik, ne fazlalýk demektir. Bu bakýmdan, adale-
tin sembolü olarak daima terazi kullanýlýr.”1 Kur’ân, bununla
ilgili olarak, hiç kimsenin baþkasýnýn yükünü taþýmayacaðý, ya-
ni kimse, baþkasýnýn suçuyla suçlanamayacaðý ve kendi gayre-
tinden baþka bir þeye nail kýlýnmayacaðý kaidesini de koyar
(Necm/53: 38-39).

Ferdin, hakkýný almasý ve ferdî meziyet ve faziletin tanýn-
masý da adaletin gereðidir. Fakat bu fazilet ve meziyetin ölçüsü
ne ýrktýr, ne cinsiyettir, ne servet, ne makamdýr, ne de önce ve-
ya sonra doðmuþ olmadýr, ne kuvvet, ne siyasettir, ne renk, ne
de üniformadýr. Onun tek ölçüsü takvadýr (Hucurat/48: 13).
Yani, Allah’ýn hem insan hayatý, hem de kâinat için koymuþ ol-
duðu kanunlara uymak ve bu þekilde Allah’ýn korumasý altýna
girmektir. Bu bakýmdan takva, iman, ilim ve çalýþmayý birlikte
ihtiva eden bir kavramdýr. Bu çerçevede yine Kur’ân, hareketsiz

25

Ýs
lâ

m
’d

a 
 G

en
el 

 H
ak

la
r  

ve
  M

as
un

iy
etl

er

1 A. Feyzi, A Modern Approach to Islam, Lahor, 1978, s: 17.
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bir tutmaz (Nisâ/4: 95-96).

Kur’ân, bir yandan ýsrarla adalet üzerinde dururken, bir
yandan da, bilhassa fertlere davranýþ adýna daha öte bir deðer ve
kavram olarak, ‘ihsan’ ve ‘rahmet’ veya ‘merhamet’ten söz eder.
Buradaki manâsýyla ihsan, eksik veya kaybý telâfi ile, dengeyi
yeniden saðlamak demektir.1 Bunu daha iyi anlamak için,
Kur’ân’ýn ideal toplum adýna kullandýðý ümmet kelimesine
bakmak gerekir. Ümmet, anne manâsýna ‘ümm’den gelir. Yani,
anne toplumun temeli olduðu gibi, onun daha fazla sahip bu-
lunduðu merhamet, þefkat gibi deðerler de, toplumun ve fert-
lere muamelenin temelinde yatmasý gereken deðerlendir. Bu-
rada bir diðer dikkat çekici nokta, yaratýlmýþlarý Allah’ýn Rah-
man ve Rahim sýfatlarýna baðlayan rahmet’in ‘annenin döl ya-
taðý’ manâsýndaki rahim’den gelmiþ olmasýdýr. Bunun pek çok
anlam ve engin bir muhtevasý vardýr. Bir defa, anne sevgi ve
merhameti, yeryüzünde en yüce ve Allah’ýn rahmetinin en
kâmil yansýmasý olan bir deðerdir. Fakat bu bile, Allah’ýn
kâinatta sergilediði ve kalanýný Âhiret’e býraktýðý sadece yüzde
1’lik merhametinin yansýmasýdýr. Ýkinci olarak, ideal toplum,
üyeleri arasýnda, bilhassa büyükten küçüðe, idareciden halka
merhametin hakim olduðu, herkesin birbirine, ayný rahmin
meyveleriymiþ, yani ayný annenin çocuklarýymýþ gibi merha-
met nazarýyla baktýðý bir toplumdur. Bu ise, ancak insanlarýn
Allah’ýn Rahman, bilhassa Rahîm sýfatlarýyla münasebeti ölçü-
sünde mümkün olabilir. Ýslâm’ýn ve Peygamber Efendimiz’in
bu noktada bütün yaratýlmýþa rahmet olarak gönderilmesinin
anlamý burada daha da belirginleþmektedir. Yani, insanla Al-
lah’ýn Rahman ve Rahîm sýfatlarý arasýndaki baðlantý, ancak

1 A. Parwiz, Tabvibü’l-Qur’an, Lahor, 1977; c: I, s:  78.



Ýslâm’a ve Peygamber Efendimize baðlýlýkla mümkün olabilir.
Bunun dýþýndaki rahmet, merhamet ve sevgi iddialarý ýrk,
menfaat ve nefsaniyet gibi baþka faktörlere dayalý birer suni
sevgi ve merhamet olmaktan öte gidemez.

Özgürlük hakký

Kur’ân, insanýn her türlü baðdan kurtulmasý üzerinde çok
durur. Ýnsanda despotluða bir temayül olduðunu kabulle, bu-
nun önünü almaya çalýþýr:

Allah, bir kiþiye Kitap, hüküm (ilim, anlayýþ gücü ve Al-
lah’ýn hükümlerini uygulama yetkisi) ve peygamberlik versin
ve sonra da bu kiþi kalksýn, insanlara, “Allah’ý býrakýn ve bana
kul olun.” desin; bu, asla mümkün deðildir ve olmamýþtýr. Oy-
sa, her peygambere þunu demek yaraþýr ve nitekim her pey-
gamber bunu demiþtir: “Kitabý öðretiyor, okuyor ve üzerinde
çalýþýyorsunuz; o halde, Hakk’ýn, öðrenip öðrettiðinizi uygula-
yan sadýk ve ihlâslý kullarý olun!” (Âl-i Ýmran/3: 79).

Bu çerçevede, Ýslâm’ýn kaldýrmayý hedef aldýðý, fakat kaldý-
rýlmasýný zamana ve uluslar arasý münasebetlerin niteliðine bý-
raktýðý cahiliye müesseselerinden biri de köleliktir. Ýslâm, önce
kölelere iyi muameleyi emretmiþ (Nisâ/4: 36); sonra, kölelerin
hürriyete kavuþturulmasýný þiddetle teþvik etmiþ (Bakara/2:
117; Nisâ/4: 92); savaþ esirlerinin, genel prensip olarak, ya kar-
þýlýksýz veya fidye karþýlýðý salýverilmesi esasýný getirerek (Mu-
hammed/47: 4), bir manâda köleliði fiilen kaldýrmýþtýr. Çünkü
köleliðin temelinde savaþlar ve savaþ esirleri yatmaktadýr. Her
ne kadar Kur’ân köleliði açýkça yasaklayýcý bir hüküm ihtiva et-
mese de, hiçbir zaman onun devamýný da öngörmemiþ, bu ba-
kýmdan, en azýndan onun bütünüyle kalkmasýný hedef almýþtýr.
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lah’tan baþka kimseye kul olamayacaðý, Allah’tan baþka kimse-
nin de insan üzerinde mutlak hakimiyet iddiasýnda bulunama-
yacaðý kaidesidir. Mutlak manâda hükmetme yetkisi ancak Al-
lah’a aittir ve dolayýsýyla hem bir itikad hem de hukuk prensi-
bi olarak, bütün insanlar bu hükmün karþýsýnda eþittir. Bu ba-
kýmdan, hiç kimse ve hiçbir kurum, insandan kendisine mut-
lak manâda itaat isteyemez. Masum Peygamber’e itaat bile bir
manâda Allah’a itaata baðlanmýþtýr. Peygamber, Allah’ýn emri
dýþýnda bir emirde bulunmayacaðý için ona itaat þart ise de, bu
itaatýn kaynaðýnda yine Allah’a itaat yatmaktadýr. Kaldý ki, Pey-
gamber’e de kamu ile ilgili meselelerde istiþare ve insanlardan
biat almasý emredilmiþ, yani bu noktada insanlarýn ‘kader’i yi-
ne onlarýn hür iradelerine býrakýlmýþtýr.1

Ýstiþare ve biat, ferdin yönetime doðrudan katýlmasý demek
olduðu gibi, “dinde zorlama yoktur.” hükmü de, vicdan ve din
seçme hürriyetinin ifadesidir. Kur’ân’a göre, Ýslâm beldelerin-
de yaþayan gayr-ý Müslimler, kendi inanç ve ibadetlerinde ser-
best olup, bu konuda onlara müdahale edilmez. Ýnsana irade
verilmiþ olmasý, onun inanca zorlanmamasý gerektiðini tabiî
bir netice olarak ortaya koyar. Çünkü Allah, insanlarý hür ira-
deleriyle yaptýklarý tercihlere göre yargýlayacaktýr ve insan, zor-
lama altýnda yaptýklarýndan, hattâ inkârýndan bile sorumlu de-
ðildir.

Din ve vicdan hürriyeti, ifade, bilhassa doðruyu haykýrma
hürriyetini de beraberinde getirir. Doðruyu haykýrma, bir hür-
riyet, bir hak olmanýn da ötesinde bir vazifedir. Bu manâda, ki-
þinin kendi ve en yakýnlarý aleyhine bile olsa, doðru þahitlikte
1 Halid M. Ýshak, “Islamic law - Its Ideals and Principles,” The Challenge of Islam, haz.

A. Gauher, (1980; Londra, The Islamic Council of Europe), s: 157.



bulunmasý, Kur’ân’ýn üzerinde hassasiyetle durduðu bir
önemli nokta olup (Nisâ/4: 135); yine ayný konuda dikkat çe-
kilmesi gereken bir diðer nokta da, kiþilerin haklarýný arama
hürriyetleridir. Allah, herhangi bir sözün baðrýlarak söylenme-
sini hiçbir zaman hoþ karþýlamaz. Fakat zulme uðrayan, bunu
açýktan ilan edebilir ve yine açýktan hakkýný almak için mahke-
meye baþvurabilir (Nisâ/4: 148). 

Ýlim edinme hürriyeti

Kur’ân’ýn çok önem verdiði konulardan biri de, ilim edin-
medir. O kadar ki, ortada henüz okunacak yazýlý bir kitap olma-
dýðý bir zamanda Peygamber Efendimiz’e gelen ilk emrin
“oku” olmasý çok manâlýdýr. Bu, bir bakýma kâinatýn okunma-
sý manâsýnda araþtýrmaya teþvik manâsý taþýdýðý gibi, bir bakýma
da, artýk indirilmeye baþlanan Kur’ân’ýn dikkatle okunmasý için
bir ilk emir, ayný þekilde bir bakýma da, okumanýn önemine
dikkat çekme demektir. Bundan baþka Kur’ân, bilenlerle bil-
meyenlerin bir olamayacaðýný (Zümer/39: 9), Allah karþýsýnda
ancak gerçekten âlim olanlarýn saygý ve haþyetle dopdolu olabi-
leceðini (Fâtýr/35: 28) buyurur ve mü’minlerin, ilimlerinin art-
masý için duaya teþvik eder (Tâ-Hâ/20: 114). Peygamber Efen-
dimiz’in en çok yaptýðý dualardan birinin, “Allah’ým, bana eþya-
nýn hakikatýný göster.” olmasý da, bu noktada mânidardýr.

Geçim ve beslenme hakký

Hûd sûresinin 11. âyetinde buyurulduðu gibi, her canlý bes-
lenme konusunda Allah’a muhtaçtýr. Ýslâm’ýn sosyo-ekonomik
sisteminin temelinde yatan ve Kur’ân’da da üzerinde hassasiyet-
le durulan hususlardan biri, her þeyin mülkiyetinin temelde Al-
lah’a ait olmasýdýr. Ýnsanýn da gerçek maliki Allah olduðundan,
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özel mülkiyet bir hak olmak birlikte, insan bu hakký dilediði
þekilde kullanamaz. Bir bakýma onda o, tasarruf eden gibidir.
Dolayýsýyla, ona düþen bir takým görevler vardýr ki, bunlarýn
baþýnda zekât gelir. Zekâttan ayrý olarak, nafile sadaka, bilhassa
infak adýyla ciddi biçimde özendirilmiþtir. Ayrýca haramdan ka-
zanmama, harama harcamama, israf etmeme de, bu mülkiyetin
kullanýmý konusunda getirilen bir takým yükümlülüklerdir.
Ayrýca, her varlýðýn Allah’ýn verdiði rýzýkta hissesi vardýr ki, bu
hissenin hiç olmazsa bir kýsmý, ihtiyaç fazlasý mala sahip olan-
larýn bu fazlalýðýndadýr. Dolayýsýyla, zekât görevi, kiþilerin yap-
týðý ve karþýdakilere minnet altýnda tutacak bir iyilik deðil,
muhtaçlarýn hakký ve onu vermekle yükümlü olanlar için bir
vazifedir. Ýslâm, bu þekilde toplumda zenginlerle fakirler arasý-
na, üzerinde bir araya gelip sevgi ve hürmetle kucaklaþabile-
cekleri bir köprü kurmuþ olmaktadýr. Zekât verme için tayin
buyurulan zenginlik miktarý nazara alýndýðýnda, bu köprünün
ne kadar saðlam olduðu daha kolay anlaþýlabilir.

Ýslâm, Allah’ýn tayin buyurduðu rýzýkta baþkalarýnýn haksýz
müdahalesini þiddetle yasaklar ve “ekonomik sömürü”nün de
önüne geçer.

Çalýþýp kazanma hakký 

Ýslâm, kadýn-erkek herkese çalýþma hakký tanýmýþ, hattâ,
“insan için çalýþtýðýndan baþkasý yoktur.” (Necm/53: 39) bu-
yurmak suretiyle, insanýn ana kazanç kapýsý olarak emeðe iþaret
etmiþtir. Yine erkek olsun, kadýn olsun, her insana, kazandýðýn-
dan bir pay olduðu prensibini getirmiþtir (Nisâ/4: 32). Bunun-
la birlikte, erkek ve kadýnýn ailedeki, toplumdaki yerleri ve fiz-
yolojileri nazara alýnarak, her biri için müþterek ve ayrý iþ sa-
halarý bulunmasý gerektiði ortadadýr. Bu bakýmdan, geçim
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yükümlülüðü erkeðin üzerinde bulunan kadýn için ‘tabiî’ ön-
celiðin ev olmasý, dinî bir hüküm deðil, fýtrî bir neticedir. 

Mahremiyet hakký ve temel ferdî masuniyetler

Kur’ân, mahremiyeti insanýn en temel ve tabiî haklarýndan
kabûl eder. Allah, Settâr olarak, kullarýnýn, onlar tarafýndan açý-
ða çýkarýlmamýþ ayýplarýný örter. O kadar ki, günahý iþlemek
çirkin bir iþ olmakla birlikte, onun açýktan iþlenmesini, iþlen-
dikten sonra baþkasýna anlatýlmasýný ayrý ve büyük günah ola-
rak görür. Bu bakýmdan, kiþinin gizleyip hakkýnda tevbe ettiði
günahlarý, Allah’ýn da gizleyip affetmesi umulur. Ferdî mahre-
miyetin bir yanýný teþkil eden bu husus gibi, bilhassa hane
mahremiyeti de, insanlarýn dikkat edilmesi gereken önemli
haklarýndandýr. Hane, tecavüzden masundur. Kur’ân, hanelere
sahiplerinden izinsiz girilmesini yasakladýðý gibi, eðer izin ve-
rilmezse geri dönülmesinin daha temiz, daha pak bir davranýþ
olacaðýný buyurur. Ayrýca, izin verilip içeri girildiðinde, ev hal-
kýna selâm vermeyi emreder (Nur/24: 27-28). Bundan ayrý
olarak Kur’ân, meselâ, evlatlarýn anne-babalarýn yanýna sabah
namazýndan önce, yatsý namazýndan sonra -yatma vakti olup,
artýk bu zaman aile ferdleri birbirlerinin mahremiyetlerine gir-
memelidir- ve gündüz kaylule uykusu zamanýnda girmelerini
de yasaklar (Nur/24: 58).

Ýslâm, ferdin masuniyetini her bakýmdan esas alýr. Suçu sa-
bit olmadýkça kimse suçlanamaz. Ýkinci olarak, elde herhangi
bir delil olmadýkça ferdlerde suç araþtýrýlmasý yapýlmaz; þüphe
üzerine ferdler takip altýna alýnamaz; fertlerin hâl ve hareketle-
ri konusunda tecessüs, (merakla casusluk yapma) yasaklanmýþ-
týr. Ayný þekilde, kiþiler hakkýnda suizan ferdî olarak haram ol-
duðu gibi, hukuken de yasaktýr; yani, kimse delilsiz zan altýnda
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tutulamaz. Biraz önce ifade edildiði gibi, suç sabit olmadýkça
ferdin masumiyeti esastýr; onu zan altýnda tutmak ve hakkýnda
konuþmak, hele yayýn yapmak kesin haramdýr. Kur’ân, gýybeti,
yani kiþilerin, yüzlerine söylendiðinde hoþlanmayacaklarý þey-
leri - bunlar o kiþi hakkýnda doðru bile olsa - arkalarýndan ko-
nuþmayý da kesinlikle yasaklar ve bunu kiþinin, ölmüþ kardeþi-
nin etini yemek gibi çirkin bulur (Hucurat/48: 12).

Kiþi mahremiyetinin önemli unsurlarýndan biri de, haber-
leþmenin mahremiyetidir. Bu konuda da, kiþiler takip edile-
mez; sabit suç olmadýkça, zanna dayanarak haberleþmesi kýsýt-
lanamaz.

Namuslu hayat yaþama hakký 

Kur’ân, her insana namus ve þerefiyle yaþama hakký taný-
mýþtýr. Pek çok unsurlardan oluþan bu hak için, her þeyden ön-
ce iyi ve faziletli bir çevre gereklidir. Bu da, karþýlýklý haklara
riayet, adalet, hürmet, ihsan ve merhametle mümkün olabilir.
Bunlar, içtimaî barýþ için de olmazsa olmaz þartlardýr. Böyle bir
zeminde temel hak ve özgürlükler teminat altýndadýr. Kimse,
kimseyi kýnamaz; insanlar, birbirlerinin yardýmýna koþar ve da-
yanýþma halinde yaþarlar. Yine böyle bir zeminde, Ýslâm Huku-
ku’nun koruma altýna aldýðý temel deðerler de masun kalýr.

Korunmasý gereken temel deðerler

Ferdlerin, sözünü ettiðimiz baþlýca temel haklarýndan baþka,
Ýmam-ý Gazalî gibi âlimlerin Ýslâm hukuk veya fýkýh kaidele-
rinden istinbat ettiði, korunmasý gereken beþ deðer vardýr ki,
bu âlimlere göre, Ýslâm Hukuku’nun kaideleri bu beþ deðeri
korumaya yönelik olup, en aðýr cezalar bunlarýn ihlâli karþýsýn-
da öngörülmüþtür. Bunlar, din/inanç, akýl-ruh ve beden saðlýðý,
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hayat veya can, özel mülkiyet, nesil ve tenasül (üreme/çoðal-
ma)dür. Ýslâm’da, bunlarýn her fert için korunmasý esastýr. Di-
ni koruma adýna getirilen prensipler, din hürriyetini garantiye
alýr ve buna asla tecavüzde bulunulamaz. Dini koruma, ayný
zamanda ibadet hürriyetini ve mabedlerin dokunulmazlýðýný
da gerektirir. Aklý korumaya yönelik emir ve yasaklar, iyi bir
eðitimle birlikte, akýl saðlýðýný bozucu uyuþturucu gibi madde-
lerin yasaklanmasýný gerektirir. Saðlýðýn korunmasý da, yine be-
raberinde bir takým yasaklarý getirmiþtir ki, yenmesi yasaklanan
bazý yiyeceklerle, içilmesi yasaklanan içecekler bunlar arasýnda-
dýr. Meselâ, alkol, hem akýl hem beden saðlýðý için zararlýdýr.
Canýn veya hayatýn korunmasýna dair yasaklar, insan öldürme-
yi en büyük bir suç saymýþ, bu suçu iþleyen insaný ebedî azaba
müstehak kabul etmiþtir.

Ýslâm hukuku, malý korumaya yönelik yasaklarla, þahsî
mülkiyeti teminat altýna aldýðý gibi, ticareti de düzenler. Ýslâm’-
da malýn helâlinden kazanýlýp, helal yollarda harcanmasý esastýr.
Bu manâda Ýslâm hukuku, her türlü þans oyununu, hileli ka-
zancý, karaborsa, faiz, ihtikâr, yolsuzluk, çalma, gasp gibi
eylemleri de suç kabul eder.

Neslin veya tenasülün korunmasý, beraberinde aile kudsi-
yetini getirdiði gibi, zina ve fuhuþ gibi gayr-ý meþru ve çirkin
iliþkileri de yasaklamýþtýr.
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Ýslâm’da ve
Diðer Dinlerde Kadýn

Þerif Muhammed* Çev: Ahmet Özberk

Araþtýrmacý - Yazar

Ýslâmiyet, yakýn zamana kadar modern dünyada kadýna esirgenen baðýmsýz

þahsiyeti ona 14 asýr önce verdi. Ýslâm’da gelin ve ailesinin, damada her ne

türden olursa olsun mehir verme zorunluluðu yoktur. Tam aksine, evlilikte

erkek, kadýna belli bir mehir vermekle yükümlüdür. Müslüman ailede, kýz

asla yük deðildir. Kadýn, Ýslâm tarafýndan o kadar yüceltilmiþtir ki o, ne koca

adaylarýný çekmek için hediye takdim etmeye muhtaçtýr; ne evlendiði zaman

malýný kaybeder; ne de kendi malýný kocasýyla paylaþmak zorundadýr; kocasý

ona bakmakla yükümlü iken, o, kocasý fakir bile olsa kendi malýný dilediði

gibi kullanabilir; ticaret yaparak veya baþka meþru yollardan onu artýrabilir.

Yani aile içinde her bakýmdan baðýmsýz bir kiþiliðe sahiptir. Kocasýndan aldýðý

mehir kendi malýdýr ve kimse ona dokunamaz. Boþanacak olsa, mehir yine

elinde kalýr. Kendisi gönül hoþnutluðuyla teklif etmedikçe, kocasýnýn onun

malýnda hiçbir hakký yoktur.
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Giriþ

Batý düþüncesi ve paradigmalarý, Batýnýn kültürel mirasýna,
bir baþka bölgeninkiler de, yine kendi kültürel birikimine da-
yanýr. Son asýrlarda dünyada hakim olan daha çok Batý kültür
mirasý olduðu için, din ve bu arada Ýslâmiyet’e de, batýlý düþü-
nürler ve müsteþriklerle birlikte, Müslüman dünyasýnýn ya-
bancýlaþmýþ aydýnlarý tarafýndan, bu kültür mirasýnýn temel pa-
radigmalarý ve onun en önemli unsurlarýndan olan Kitab-ý
Mukaddes geleneði açýsýndan yaklaþýlmýþ ve bu geleneðe yö-
neltilen eleþtiriler, aynen Ýslâm’a da yöneltilmiþtir. Bu bakým-
dan, aþaðýdaki yazýda, bu yanlýþ tutumun yol açtýðý yanlýþ anla-
malardan biri olarak Ýslâm’da kadýnýn yerini, Kitab-ý Mukaddes
geleneðinin “aydýnlanma” asýrlarýnda tenkit edilen unsurlarý
noktasýnda ele almanýn yanlýþlýðýný ortaya koymaya çalýþacaðýz.
Bunu yaparken, Kur’ân’ýn, “En yakýnlarýnýzýn aleyhine de olsa,
adaletten ayrýlmayýn!” (En’am,6:152) ve “Ey iman edenler!
Adaleti tam yerine getirerek Allah için þahitlik edenler olun,
kendinizin, anne-babanýzýn ve yakýnlarýnýzýn aleyhine bile ol-
sa; hakkýnda þahitlikte bulunduðunuz kiþi, (kendisinden fayda
umduðunuz veya çekindiðiniz bir) zengin veya (size hiç fayda-
sý dokunmayacak bir) fakir de olsa.” (Nisa, 4:135) emirlerine
imtisalen, objektif ve âdil olmaya çalýþacaðýz. Maksadýmýz, ne
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herhangi bir dini yüceltmek (ki, yüce olan zaten yücedir), ne
de küçük düþürmektir. Müslüman sýfatýyla, ayný zamanda bü-
tün peygamberleri de, onlara gelen Ýlâhî mesajlarý da, onlara
geldiði þekliyle kabullenmek mecburiyetinde olduðumuzu bi-
liyorum. Ne var ki, Kitab-ý Mukaddes geleneðinin hâkim ol-
duðu dünyada, araþtýrmada söz konusu edilecek noktalar
önemli oranda son asýrlarda tashih edilmiþ olmakla birlikte, ne
yazýk ki, onlardan hareketle Ýslâm, halâ kadýnýn aþaðýlanmasý-
nýn sembolü ve sebebi gibi görülüp, öyle takdim edilebilmek-
tedir. Dolayýsýyla maksadýmýz, yanlýþtan hareketle Ýslâm için
oluþturulan haksýz ve tamamen yanlýþ imajý düzeltmek ve
gerçeði ortaya koymaktýr.

Konu, aþaðýdaki baþlýklar altýnda ele alýnacaktýr.

1- Hz. Havva suçlu mu?

Kitab-ý Mukaddes, Tekvin 2:4 ve 3:24’te Allah’ýn Hz. Âdem
ve Havva’ya bir aðacýn meyvesinden yemeyi yasakladýðý, fakat
daha sonra yýlanýn Hz. Havva’yý, Hz. Havva’nýn da Hz Âdem’i
kandýrdýðý anlatýlýr. Allah’ýn kýnamasýndan dolayý da Hz.
Âdem’in suçu Hz. Havva’ya attýðý belirtilir: “Yanýma verdiðin
kadýn... o, aðaçtan bana verdi ve yedim.” Allah da, Hz. Hav-
va’ya þöyle seslenir: “Zahmetini ve gebeliðini ziyadesiyle çoðal-
tacaðým; aðrý ile evlat doðuracaksýn; ve arzun kocana olacak, o
da sana hâkim olacaktýr.” Âdem’e de, “Karýnýn sözünü dinledi-
ðin ve ondan yemeyeceksin diye sana emrettiðim aðaçtan yedi-
ðin için toprak senin yüzünden lânetli oldu, ömrünün bütün
günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin.” der.

Kur’ân’da ise hâdise böyle anlatýlmaz. Kur’ân-ý Kerim, ya-
saklanan aðaçtan tatma hatasýný Hz. Âdem merkezli anlatýr
(Bakara, 2:37). Hattâ, Hz. Havva’yý ayný hataya sürükleyenin
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Hz. Âdem olduðunu ima eder (Taha, 20:117-120). Bununla
birlikte, ilgili âyetlerden Hz. Havva’nýn da ayný hatayý iþlediði
anlaþýlmakta olup (Taha, 20: 121), tevbeyi de birlikte yapmýþ-
lardýr (Araf, 7:19-23). Dolayýsýyla Ýslâm, “ilk günah” gibi bir
günahý kadýna yüklemez; bu hatadan dolayý onu kýnamaz ve
insanlýðý Cennet’ten yere indiren bir varlýk olarak görmez.

2- Hz. Havva’nýn mirasý

Aldatan Hz. Havva imajý, asýrlar boyu kadýn hakkýnda çok
olumsuz tesir yapmýþtýr. Bunun sonucunda kadýna, çok defa
güvenilmez ve düþük bir varlýk olarak bakýlmýþ, âdet hali, ha-
milelik ve çocuk doðurmanýn, onun için ebedî suçuna bir ceza
olarak telâkki edilmiþtir. Meselâ, dinî metinlerde geçen þu sa-
týrlar, bu açýdan manidardýr:

Ben, ölümden daha acý, kendisi bir tuzak, kalbi bir kapan ve
elleri zincir olan bir kadýný buldum. Allah’ý hoþnut edecek bir
kimse ondan kaçsýn; o, sadece günahkârlarý tuzaðýna düþür-
sün... Araþtýrýrken bin kiþi arasýnda bir tane dürüst erkek bul-
dum, ama bütün kadýnlar arasýnda bir tane dürüst kadýn bula-
madým.” (Ecclesiastes, 7: 26-28).

Hiçbir kötülük, kadýnýn kötülüðünün yanýna yaklaþamaz....
günah kadýnla baþlar ve bütün hepimiz onun yüzünden ölece-
ðiz. (Ecclesiasticus 25: 19, 24).

Bu geleneðin bazý kanatlarý tarafýndan, Cennetten kovul-
manýn sonucu olarak kadýnlara þu dokuz musibetin verildiði
ileri sürülür: 

O, kadýnlara dokuz musibet ve ölüm vermiþtir: âdet ve ba-
kirelik kaný yükü, hamilelik, çocuk doðurma, çocuklarý büyüt-
me, (kocasý öldüðünde) yas tutan birisi olarak baþýný örtmek,
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ýndaimi bir köle veya efendisine hizmet eden kýz köle gibi kulak-
larýný delmek; þahid olarak kabul edilmez, hepsinden öte....
ölüm.1

Bu kanada mensup erkeklerin günlük sabah dualarýnda:
“Sana þükürler olsun Allah’ým, beni bir kadýn olarak yaratma-
dýn.” ifadesi geçerken, kadýnlar, “Beni dileðine göre yarattýðýn
için sana þükürler olsun.”2 diye dua ederler.

Aldatan ve insanlýðý Cennet’ten çýkaran Havva anlayýþý, ka-
dýný insanlýðýn bütün günahlarýndan sorumlu tutmuþtur. Çün-
kü, ilk günah inancýna göre, Hz. Havva’nýn iþlediði ve Hz.
Âdem’e de iþlettiði iddia olunan günah, irsî olarak bütün insan-
lýða geçmektedir ve bütün insanlar, bu günahla dünyaya gel-
mektedir. Ýsa Mesih, bu günahý temizlemek için kendini kur-
ban ettiði için, Hz. Havva, yani kadýn, dolayýsýyla Hz. Ýsa’nýn
kanýndan da sorumlu tutulmuþtur.3

Eðer vaktiyle bu sözlerde bir hata, bir yanlýþ anlama olma-
dýysa, Ýngiliz kadýn araþtýrmacý Karen Armstrong, ilk dönem ve
daha sonraki bazý azizlerin þu görüþlerini nakleder:  

Bilmiyor musunuz ki, her biriniz bir Havva’sýnýz? Tanrý’nýn
size olan cezasý bu çaðda da devam ediyor. Siz, þeytanýn kapýsý-
sýnýz: yasak aðacýn mührünü açansýnýz, Ýlâhî kanunu ilk terk
edensiniz; sizler, þeytanýn saldýrmayý göze alamadýðý adamý ra-
zý edensiniz; Tanrý’nýn sureti olan insaný yok edensiniz. Sizin
hak ettiðiniz cezadan dolayý Tanrý’nýn oðlu ölmek zorunda kal-
dý (St. Tertullian).

1 Leonar j. Swidler, Women in Judaism: the Status of Women in Formative Judaism
(Metuchen, N.J: Scarecrow Press, 1976) s. 115.

2 The Kendath, “Memories of an Orthodox youth,” Susannah Heschel, On Being a Je-
wish Feminist (New York: Schocken Books, 1983) s. 96-97.

3 Rosemary R. Ruether, “Christianity”, Arvind Sharma, Women in World Religions
(Albany: State University of New York Press, 1987) p. 209
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ran Havva’dýr, bütün kadýnlardan kaçýnmalýyýz. Onun, çocuk
doðurmasýnýn dýþýnda, erkeðin ne iþine yaradýðýný anlayama-
dým (St. Augustine).

Fert olarak kadýn kusurlu ve yararsýzdýr. Çünkü erkek hüc-
redeki aktif güç, erkek cinsiyetinde mükemmel bir benzerliði
meydana getirirken, kadýn, aktif güçteki kusurdan veya maddî bir
hatadan, hattâ harici tesirlerden meydana gelir (T. Aquinas).

Luther, kadýnlarda, yan tesirleri bir yana, dünyaya mümkün
olduðu kadar çok çocuk getirmenin dýþýnda bir fayda görmez: 

Onlar yorulsa, hattâ ölseler bile problem deðil. Býrakýn on-
lar, çocuk doðururken ölsünler. Çünkü onlar, bunun için bu
dünyadalar.1

Dikkatimizi Kur’ân’ýn kadýn hakkýndaki ifadelerine çevirdi-
ðimizde, Ýslâm’ýn kadýna bakýþýndaki farklýlýk hemen kendini
belli eder:

Müslüman erkekler ve Müslüman kadýnlar, mümin erkek-
ler ve mü’min kadýnlar, (Allah’a) itaat eden erkekler ve (Al-
lah’a) itaat eden kadýnlar; doðru erkekler ve doðru kadýnlar, sa-
býrlý erkekler ve sabýrlý kadýnlar, (Allah’a karþý) saygýlý erkekler
ve (Allah’a karþý) saygýlý kadýnlar, sadaka veren erkekler ve sa-
daka veren kadýnlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadýnlar,
iffetlerini koruyan erkekler ve iffetlerini koruyan kadýnlar, Al-
lah’ý çok anan erkekler ve Allah’ý çok anan kadýnlar: Allah bun-
larýn her biri için maðfiret ve büyük ecir hazýrlamýþtýr (Ahzab,
33:35).

1 Burada geçen iktibaslar için bkn. Karen Armstrong, The Gospel According to Woman
(London: Elm Tree Books, 1986) pp. 52-62. Ayrýca: Nancy van Vuuren, The Subver-
sion of Women as Practiced by Churches, Witch-Hunters, and Other Sexists (Phila-
delphia: Westminister Press) pp. 28-30. 



Ýnananlar erkekler ve inanan kadýnlar, birbirlerinin velisi-
dirler; iyiliði emreder, kötülükten sakýndýrýrlar; namaz kýlarlar,
zekât verirler, Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. Ýþte onlara Al-
lah rahmet edecektir. Allah, þüphesiz azîzdir, hakimdir (Tevbe,
9:71).

Rabbileri onlara karþýlýk verdi: “Ben sizden, erkek olsun,
kadýn olsun, hiçbir çalýþanýn çalýþmasýný zayi etmeyeceðim.
Hep birbirinizdensiniz (ayný insanlýk ailesinden ve ayný inanç-
tan birbirinizin kardeþi, yakýný ve velîsisiniz).” (Al-i Ýmran,
3:195).

Kim bir kötülük iþlerse ancak onun kadar ceza görür. Kadýn
olsun erkek olsun, kim, inanarak yararlý iþ iþlerse, iþte onlar
Cennet’e girerler (Mü’min, 40:40).

Erkek veya kadýn, her kim inanmýþ olarak iyi bir iþ yaparsa,
ona güzel ve hoþ bir hayat yaþatýrýz. Onlarý, yaptýklarýnýn en
güzeliyle mükâfatlandýrýrýz (Nahl, 16:97).

Kur’ân’ýn kadýna bakýþý, erkeðe bakýþýndan farklý deðildir.
Kur’ân, kadýný hiçbir zaman þeytanýn günaha açýlan kapýsý veya
tabiatý itibariyle aldatýcý olarak görmediði gibi, erkeði de Al-
lah’ýn imajý olarak görmez, sadece kadýn ve erkek hepsi O’nun
yaratýðýdýr. Kur’ân’a göre kadýnýn dünyadaki rolü çocuk doður-
makla sýnýrlý deðildir. O da, erkekler kadar salih amel iþlemek-
le yükümlüdür. Kur’ân, hiçbir iffetli kadýnýn bulunmadýðýný da
zikretmez. Aksine, yukarýdaki âyetlerde geçtiði üzere, pek çok
kadýný över ve ayrýca, Hz. Meryem’i ve Firavun’un hanýmý gi-
bi örnek kadýnlarý bizzat nazara verir: 

Allah, inananlara Firavun’un karýsýný misal verir: O, þöyle
demiþti: “Rabbim! Bana katýnda, Cennet’te bir ev yap; beni Fi-
ravun’dan ve onun amelinden kurtar; beni bu zalim milletin
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elinden kurtar.” Ýmran kýzý Meryem’i de misal verir. O, iffetini
korudu; Biz de ona Kendi ruhumuzdan üfledik. O, Rabbisinin
kelimelerini ve kitaplarýný doðruladý. Bize gönülden itaat eden-
lerdendi (Tahrim, 66:11-12.).

3- Kýz çocuðu

Kitab-ý Mukaddes’te, hamile kadýn erkek çocuðu doðurur-
sa, “murdarlýðýnýn 7 gün, kýz çocuðu doðurursa 2 hafta olaca-
ðý”ný yazar. Yani, kýz çocuðunun erkek çocuðundan iki kat da-
ha fazla kirlilik sebebi olacaðý belirtilir (Levililer, 12:2-5). Cat-
holic Bible’da kýz çocuðunun doðumu bir kayýp olarak nitele-
nirken, erkek çocuðunu eðiten adama düþmanlarýnýn bile gýp-
ta edeceði kaydedilir (Ecclesiasticus 22:3; 30:3). 

Ýslâm, Cahiliye Araplarýnda da var olan kýz çocuðunu utanç
vesilesi olarak görmeyi kökten deðiþtirmiþtir: 

Onlardan birine kýz çocuðu olduðu müjdelendiði zaman,
içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen kötü
müjde yüzünden, halktan gizlenmeye çalýþýr; onu utana utana
tutsun mu, yoksa topraða mý gömsün? Bak, ne kötü hüküm ve-
riyorlar! (Nahl,16:58-59).

Eðer Kur’ân’ýn bu uygulamayý kaldýrmak için sert ifadeleri
olmasaydý, bu kötü suçun Arabistan’da önünün alýnamayacaðý-
na da iþaret etmek gerekir (Nahl, 6: 59; 43:17; 81:8-9). Dahasý
Kur’ân, erkek çocuklarla kýz çocuklarý arasýnda bir ayýrým da
yapmaz. O, erkek çocuðu gibi kýz çocuðun da doðumunu Al-
lah’tan bir hediye olarak görür. Hattâ, kýz çocuðunun doðumu-
nu erkek çocuktan daha önce hediye olarak kabul eder: 

Göklerin ve yerin hükümranlýðý Allah’ýndýr. Dilediðini yaratýr;
dilediðine kýz çocuk, dilediðine de erkek bahþeder (Þûra, 42:49).
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ýnPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), iki kýz çocuðuyla
nimetlenen kimsenin, onlara büyüyünceye kadar iyi bir þekilde
bakarsa, çok büyük bir mükâfata nail olacaðýný haber vermek-
tedir:

Her kim kýz çocuklarýný büyütür ve onlara iyi davranýrsa,
onlar, kendisi için Cehennem ateþine karþý kalkan olur.1

“Her kim, iki kýz çocuðuna erginlik çaðýna kadar bakarsa,
kýyamet gününde biz onunla þöyle yakýn olacaðýz.” diyerek iki
parmaðýný birleþtirdi.2

4- Kadýnýn eðitimi

Kitab-ý Mukaddes ile Kur’ân’ýn kadýn anlayýþý arasýndaki
farklýlýk, sadece yeni doðmuþ kýz çocuðuyla sýnýrlý deðildir.
Þimdi de bu kitaplarýn, kendi dinini öðrenmeye çalýþan kýzlara
karþý yaklaþýmlarýný kýyaslayalým. Bilindiði gibi Tevrat, hukuk
kitabýdýr. Fakat Talmut’a göre “kadýnlar, Tevrat’ýn çalýþma ko-
nusunun dýþýndadýr.” Bu geleneðin bazý bilginlerine göre,
“Tevrat’ýn sözleri kadýnlara söylenmektense, ateþte yansýn.” ve
“Her kim, kendi kýzýna Tevrat’ý öðretirse, ona müstehcenlik
öðretmiþ gibi olur.”3 demektedir.

St. Paul’ün (Pavlos) yaklaþýmý da þöyledir:

Mukaddeslerin bütün kiliselerinde olduðu gibi, kiliselerde ka-
dýnlar sükut etsinler; çünkü onlara söylemek için izin yoktur; an-
cak þeriatýn da dediði gibi, tâbi olsunlar. Eðer bir þey öðrenmek is-
terlerse, evde kendi kocalarýna sorsunlar; çünkü kadýna kilisede
söylemek ayýptýr.” (Korintoslulara birinci mektup: 14: 34-35).

1 Buhari, Talak 25, Edeb 24; Müslim, Zühd 42.
2 Müslim, Birr, 146; Tirmizi, Birr, 13.
3 Denise L. Carmody, “Judaism,” Arvin Sharma, a.g.e., s. 197.



Meselenin Kur’ân’da nasýl ele alýndýðý konusunda, þu kýssa
kâfidir. Kocasý Evs, kýzarak kendisine zýhar yaptýðýnda (Sen ba-
na annemin sýrtý gibisin) dediðinde Havle Müslüman bir kadýndý
(Bu söz, putperest Araplar tarafýndan kocayý evlilik sorumlu-
luklarýndan özgür kýlan bir beyan olarak kabul edilir, fakat eþin
evi terk etmesine veya baþka bir erkekle evlenmesine izin veril-
mezdi). Kocasýndan bu sözleri iþiten Havle, çok kötü durum-
daydý ve kendi problemini anlatmak için doðruca Hz. Peygam-
ber’e gitti. Bir çýkýþ yolu olmadýðý için Peygamber Efendimiz
(s.a.s.), onun sabretmesi fikrindeydi. Havle, askýya alýnmýþ evlili-
ðini kurtarmak için Efendimiz’e þikâyet etmeye devam etti.
Çok geçmeden, vahiy geldi ve Ýlâhî hüküm, bu cahiliye gelene-
ðine son verdi. Sûreye de, kocasý konusunda Peygamber Efen-
dimiz’le tartýþan Havle’den hareketle Mücadile (tartýþan ka-
dýn)sûresi adý verildi. 

Allah, kocasý hakkýnda seninle tartýþan ve Allah’a þikâyette
bulunan kadýnýn sözünü iþitti. Allah, ikinizin birbirinizle ko-
nuþmasýný iþitir. Çünkü Allah, iþitendir, görendir (Mücadile,
58:1).

Kur’ân’a göre bir kadýn, bizzat kendisi Ýslâm’ýn Peygambe-
riyle bile tartýþabilir. Hiç kimse, ona sus deme hakkýna sahip
deðildir. Kocasýný, dini ve hukuki meselelerde tek referans ola-
rak kabûl etme gibi bir yükümlülüðü de yoktur. Sonra kadýn,
mescidde de konuþabilir. O kadar ki, Hz. Ömer gibi bir halife-
yi, camide hutbe verirken, yanlýþ yaptýðýnda tashih bile edebilir.

5- Kadýn Murdar mý? 

Eski Ahid, âdet gören kadýný, bulaþýcý bir murdarlýk içinde
telâkki eder. Bu kadýnýn dokunduðu her þahýs, her eþya, bir gün
boyunca kirli kalýr. 
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ýnEðer bir kadýnýn akýntýsý ve bedeninde akýntýsý kan olursa,
yedi gün murdarlýðýnda kalacak ve ona her dokunan akþama ka-
dar murdar olacaktýr. Ve murdarlýðýnda üzerinde yattýðý her þey
murdar olacak, üzerinde oturduðu her þey de murdar olacaktýr.
Ve onun yataðýna dokunan her adam esvabýný yýkayacak ve su-
da yýkanacak ve akþama kadar murdar olacaktýr. Ve kadýnýn üze-
rinde oturmakta olduðu her hangi bir þeye dokunan her adam
esvabýný yýkayacak ve suda yýkanacak ve akþama kadar murdar
olacaktýr. Ve kadýnýn oturmuþ olduðu yatak, yahut her hangi bir
döþek üzerinde bir þey olursa adam, o þeye dokunduðu zaman
akþama kadar murdar olacaktýr (Levililer, 15: 19-23).

‘Kirleticiliði’nden dolayý, âdet gören kadýn, bazen kendisiy-
le kurulacak her hangi bir iliþkiyi önlemek için ‘sürülürdü’.
Âdetli olduðu günler boyunca ‘murdarlýk evi’ olarak isimlendi-
rilen özel evlere kapatýlýrdý.1 Dahasý, eðer kadýnýn ayaklarýnýn
tozundan da olsa murdar olmuþsa, kocasý sinagoga girmekten
men edilirdi. Hanýmý, kýzý veya annesi âdet gören bir haham,
sinagogda haham duasýný yapamaz.2

Ýslâm, âdet gören kadýnýn her hangi bir ‘bulaþýcý pisliðe’ sa-
hip olduðunu kabul etmez. O, günlük hayatýný sadece bir sýnýr-
lamayla devam ettirir: âdet günlerinde eþiyle mukarenette bu-
lunamaz; ancak hayatýna normal günlerdeki gibi devam eder.
Bir de, âdet dönemi boyunca namaz ve oruç gibi ibadetlerden
müstesna tutulur.

6- Þahitlik konusu

Kur’ân ile Kitab-ý Mukaddes arasýnda mukayeseye medar
bir diðer konu da, kadýnýn þahitliði meselesidir. Kur’ân’ýn, tica-
ri iþlemlerde bulunan inananlarýn iki erkek veya bir erkek iki
1 Swidler, a.g.e., s. 140.
2 A.g.e., s: 138.
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ile kadýn þahit getirmelerini emrettiði doðrudur. Buna karþýlýk, ka-
dýnýn þahitliðinin erkeðin þahitliðini geçersiz kýldýðý durumlar
bile vardýr. Meselâ, eðer bir kimse hanýmýný zinayla suçlarsa,
Kur’ân, o kimseden, hanýmýnýn suçlu olduðuna dair beþ defa ye-
min etmesini ister. Eðer kadýn da kocasýnýn iddiasýný inkâr ve ay-
ný þekilde beþ defa yemin ederse, suçlu olarak kabul edilmez. Ya-
ni onun, kocasýyla ayný ölçüdeki þahitliði ve yemini, kocasýnýnki-
ni boþa çýkarýr. Her iki durumda da evlilik sona erer (24:6-11).

Ýlk Yahudi toplumunda ise kadýnlarýn þahitlik yapmasýna izin
verilmez,1 Cennetten kovulmuþ olmasý sebebiyle kadýnýn þahit-
lik yapamamasý, ona verilen dokuz cezadan biri kabul edilirdi.2

Günümüzde Ýsrail’de kadýnlar, dinî mahkemelerde þahitlik
yapma hakkýna sahip deðildirler.3 Tekvin 18:9-16’da Hz. Sa-
ra’nýn yalan söylediði iddiasýyla, kadýnlarýn þahit olamayacaðý ve
þahit olmaya ehil olmadýklarý düþüncesi hâkimdir. Tekvin 18:9-
16’da geçen olay, Hz. Sara’nýn yalan söylediðine bir ima dahi
yapýlmadan ve ona yalan isnadýna sebep olan kýsým hiç yer al-
madan, Kur’ân’da da anlatýlýr (Hûd, 11:69-74; 51:24-30). Batý-
da geçen yüz yýlýn sonlarýna kadar hem Kilise, hem de sivil hu-
kuk, kadýna þahitlik hakký tanýmýyordu.4

Bir erkek kendi eþini zinayla itham ederse, kadýnýn þahitliði
Kitab-ý Mukaddes’e göre kabul edilmez. Ýtham edilen kadýn sý-
kýntýlý bir teste tabi tutulur (Sayýlar 5:11-31). Bu sýkýntýlý test-
ten sonra kadýn suçlu bulunursa ölüme çarptýrýlýr. Suçsuzluðu
sabit olursa, kocasýna bir þey yapýlmaz.

1 Swidler, a.g.e., s: 115.
2 Louis M. Epstein, The Jewish Marriage Contract (New York: Arno Press, 1973) s. 149.
3 Lesley Hazleton, Israeli Women: The Reality Behind the Myths (New York: Simon

and Schuster, 1977) s. 41
4 Matilda J. Gage, Woman, Church, and State (New York: Truth Seeker Company,

1893) s. 142.



Bunun yanýnda, bir erkek bir kadýnla evlenir ve onu bakire
olmamakla suçlarsa, kadýnýn þahitliði geçerli sayýlmaz. Anne-ba-
basý onun kýzlýk niþanlarýný alýp þehrin yaþlýlarýna getirmek zo-
rundadýr. Eðer ebeveyn kýzlarýnýn kýzlýk niþanlarýný ispat ede-
mezlerse, kýz, babasýnýn evinin önünde taþlanarak öldürülür.
Eðer kýzlarýnýn suçsuz olduðunu ispat ederlerse, kocasý sadece
yüz þekel gümüþle cezalandýrýlýr ve yaþadýðý müddetçe bir daha
karýsýný boþayamaz (Tesniye, 22: 13-21).

7- Yemin ve sözleþmeler

Kitab-ý Mukaddes’e göre bir erkek, Allah’a karþý verdiði her
sözü, her yemini yerine getirmek zorundadýr. Fakat kadýnýn
vermiþ olduðu söz, ettiði yemin, kadýný baðlamaz. Onun verdi-
ði sözün geçerli olmasý için, babasýnýn evinde ise babasýnýn, ev-
lenmiþse kocasýnýn tasdik etmesi gerekir. Babasý veya kocasý,
eþinin veya kýzlarýnýn yeminini tasdik etmezse, yapmýþ olduk-
larý her yemin hükümsüz olur.

Eðer babasý onun adaðýný ve nefsini baðladýðý baðý iþitirse ve
babasý ona karþý susarsa; o zaman bütün adaklarý duracak...
Nefsini alçaltmak üzere yapýlan her adaðý ve yemini kocasý tas-
dik veya iptal edebilir (Sayýlar; 2-13).

Bir kadýnýn yemininin kendi baþýna baðlayýcý olmamasý,
onun evlilikten önce babasýna, evlilikten sonra da kocasýna ba-
ðýmlý telâkki edilmesindendir. Babanýn kýzý üzerinde ciddi kon-
trol ve sahipliði vardýr: “Erkek, kýzýný satabilir fakat kadýn sata-
maz, erkek kýzýný evlendirebilir, fakat kadýn evlendiremez.”1

Kadýn üzerindeki babanýn kontrolü, evlenince kocaya geçer:
“Niþan, kadýný kocanýn kutsal malý yapma iþidir...” Açýkçasý, ka-
dýn, baþkasýnýn mülkiyeti gibi telâkki edildiði için, sahibinin
tasdiki olmadan herhangi bir vaatte bulunamaz. 
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1 Swidler, a.g.e. s: 141.
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ile Kitab-ý Mukaddes’in, kadýnýn yeminiyle ilgili emri, bu yüz-
yýlýn baþýna kadar bu geleneklerin kadýnlarý üzerinde olumsuz
bir etkide bulunmuþtur. Batý’da evli bir kadýnýn hukukî statü-
sü, fiillerinin de herhangi hukukî bir deðeri yoktu. Kocasý,
onun yaptýðý sözleþme, pazarlýk veya mukaveleyi feshedebilir-
di. Kadýn, baþkalarýnýn mülkü olarak görüldüðünden dolayý
baðlayýcý bir sözleþme yapamazdý.1

Ýslâm’da kadýn veya erkek olsun, bir Müslüman’ýn vermiþ
olduðu her söz onu baðlar. Hiç kimse, baþkasýnýn vermiþ oldu-
ðu sözü reddetme hakkýna sahip deðildir. Kadýn veya erkek,
vermiþ olduðu ciddi bir sözü yerine getiremezse, Kur’ân’da
gösterilen þekilde keffareti gerekir:

“O (Allah), bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi so-
rumlu tutar. Bunun keffareti, ailenize yedirdiðinizin ortalama-
sýndan on düþkünü yedirmek yahut onlarý giydirmek ya da bir
köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Bunu bulamayan kimse, üç
gün oruç tutsun; yemin ettiðiniz zaman yeminlerinizin keffa-
reti budur. Yeminlerinizi gözetin.” (Maide, 5:89).

Kadýn veya erkek olsun, Hz Muhammed’in ashabý ona biat
ederlerdi. Kadýnlar da, erkekler gibi baðýmsýz olarak ona gelir
ve biatta bulunur, yani bir bakýma kendi baðýmsýz þahsiyetleriy-
le yönetime katýlýrlardý; modern ifadesiyle, aynen erkekler gibi
vatandaþlýk statüleri vardý.

“Ey Peygamber! Ýnanmýþ kadýnlar, Allah’a hiçbir ortak koþ-
mamak, hýrsýzlýk yapmamak, zina etmemek, çocuklarýný öldür-
memek, baþkasýna iftira etmemek ve iyi bir iþte sana karþý gel-
memeleri hususunda sana biat ederlerse, onlarýn biatlarýný al ve
onlar için Allah’tan maðfiret dile. Þüphesiz Allah, çok baðýþla-
yandýr, merhameti pek bol olandýr.” (60:12).

1 Gage, a.g.e. s: 141.



Bir erkek, hanýmý veya kýz çocuklarý adýna yemin edemedi-
ði gibi, kadýn, yakýnlarý tarafýndan yapýlan her hangi bir yemini
de geçersiz kýlmaz. Yani her bir kadýn, aynen erkekler gibi, ken-
dinden, kendi yaptýklarýndan sorumlu tam bir ferttir.

8- Evli kadýnýn mülkiyeti

Her üç din de, evlilik ve aile hayatýnýn önemine büyük önem
verir. Fakat bu konuda da aralarýnda bazý farklar vardýr. Meselâ
Talmut, kadýnýn malýný kocanýn malý kabûl eder: 

Kendine ait olan eþya kocasýnýnsa, nasýl bir kadýn mal edine-
bilir? Kocanýn malý kocanýn, kadýnýn malý da kocanýndýr... Ka-
dýnýn tasarruflarý ve sokakta bulduðu þeyler de kocasýnýndýr. Ev
eþyalarý, masanýn üzerindeki ekmek kýrýntýlarý bile kocanýndýr.
Eðer kadýn eve bir misafir davet eder ve onu doyurursa, koca-
sýnýn malýndan çalmýþ olur (San. 71a, git. 62a).

Talmut geleneðinde kýzýn malý, onun taliplerini celbetmek
içindir. Baba, büyük miktarda çeyiz-mal biriktirerek, kýzýný ev-
liliðe hazýrlar. Bu sebeple, ailede kýz çocuðu bir yük olarak gö-
rülür.1 Kýz, evlendikten sonra, bu malý üzerindeki hakkýný kay-
beder. Evlilik sýrasýnda kazandýklarý da kocasýna ait olur. O,
kendi malýna ancak kocasý ölür veya onu boþarsa sahip olabilir.
Kadýn önce ölürse, kocasý bütün malýna varis olur. Koca önce
ölürse, kadýn ancak kocasýna geçmiþ olan kendi malýný alabilir;
kocasýnýn malýndan herhangi bir þey almaya hakký yoktur.2

Yakýn zamanlara kadar ayný an’ane Batý’da da hâkimdi. Ro-
ma Ýmparatorluðu döneminde (Constantine’den sonra) dinî ve
sivil (medenî) otoriteler, evliliði tanýmanýn bir þartý olarak mülki-
yet sözleþmesi yapýlmasýný talep ediyorlardý. Evlenince, kadýnýn
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1 Epstein, a.g.e., s: 164-165.
2 A.g.e., s: 112-113. Ayrýca bkn. Priesand, a.g.e., s: 15.
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ile malý da, kocanýn malý da kocaya ait oluyordu. 1632’de Ýngilte-
re’de ilk defa kadýn haklarý hukuk sahasýna alýndý. Fakat, kural
deðiþmedi. Kanunda yine, “Kocanýn sahip olduðu kocanýndýr.
Kadýnýn sahip olduðu da kocaya aittir”1 hükmü vardý. Evlilikle
kadýn sadece mülk edinme hakkýný kaybetmez, ayný zamanda
þahsiyetini de kaybederdi. Onun hiçbir eylemi hukuki deðere
sahip deðildi. Baðlayýcý olmadýðýndan dolayý, kocasý onun her
hangi bir alýþ veriþini ve hediyesini reddedebilirdi. Kadýnýn akit
yaptýðý þahýs, sanki bir suçlu gibi sahtekârlýktan dolayý alýkonu-
lurdu. Dahasý o, kendi adýna dâva açamadýðý gibi, onun adýna
da dâva açýlamazdý ve kocasýný da dâva edemezdi.2 Evli kadýn,
kanun önünde çocuk gibi muamele görürdü. Kadýn kocasýna
ait olduðu için, kendi malýný, hukuki þahsiyetini ve kýzlýk soya-
dýný kaybederdi.3

Ýslâmiyet, yakýn zamana kadar modern dünyada kadýna esir-
genen baðýmsýz þahsiyeti ona 14 asýr önce verdi. Ýslâm’da gelin
ve ailesinin, damada her ne türden olursa olsun mehir verme
zorunluluðu yoktur. Tam aksine, evlilikte erkek, kadýna belli
bir mehir vermekle yükümlüdür. Müslüman ailede, kýz asla
yük deðildir. Kadýn, Ýslâm tarafýndan o kadar yüceltilmiþtir ki
o, ne koca adaylarýný çekmek için hediye takdim etmeye muh-
taçtýr; ne evlendiði zaman malýný kaybeder; ne de kendi malýný
kocasýyla paylaþmak zorundadýr; kocasý ona bakmakla yüküm-
lü iken, o, kocasý fakir bile olsa kendi malýný dilediði gibi kul-
lanabilir; ticaret yaparak veya baþka meþru yollardan onu artý-
rabilir. Yani aile içinde her bakýmdan baðýmsýz bir kiþiliðe sa-
hiptir. Kocasýndan aldýðý mehir kendi malýdýr ve kimse ona

1 R. Thompson, Women in Stuart England and America (London: Routledge & Kegan
Paul, 1974) s: 162

2 Mary Murray, The Law of the Father (London; Routledge, 1995) s: 67
3 Gage, a.g.e., s: 143



dokunamaz. Boþanacak olsa, mehir yine elinde kalýr. Kendisi
gönül hoþnutluðuyla teklif etmedikçe, kocasýnýn onun malýnda
hiçbir hakký yoktur.1

9- Boþanma 

Üç din de boþanmaya dair önemli ölçüde farklý tutumlar
sergiler. Ýncil, net bir þekilde evlilik hayatýnýn sona eremeyece-
ðini söyler. Hz. Ýsa’nýn, “Fakat ben size derim ki; zinadan baþ-
ka bir sebeple karýsýný boþayan kimse onu zaniye yapmýþ olur,
ve kim boþanmýþ kadýnla evlenirse zina eder.” (Matta 5:32) de-
diðine inanýlýr. Bu uzlaþmaz ideal þüphesiz bütün insanlýðýn
hiçbir zaman gerçekleþtiremediði ahlâkî mükemmelliði gerek-
tirir. Her ne zaman eþler evlilik hayatlarýnýn onarýlamaz oldu-
ðunu anlarsa, o zaman boþanmayý yasaklamanýn onlara bir fay-
dasý olmaz. Hasta bir evlilik birliðini, eþlerin kendi istekleri dý-
þýnda devam ettirmeye çalýþmak ne etkili ne de mantýkî bir þey
olur. Günümüzde bütün Hýristiyan dünyasýnýn boþanmaya
izin vermek zorunda kalmasýna, hattâ ifrat bir kuralýn doður-
duðu tefrit bir netice olarak, bu dünyada aile kurumunun âde-
ta çöküntü yaþamasýna þaþýrmamak gerekir. 

Öbür taraftan Yahudilik, kocaya boþama hakký verme konu-
sunda nettir: 

Bir adam bir kadýn alýp onunla evlendiði zaman vaki olacak
ki, onda utanýlacak bir þey bulduðu için, kadýn onun gözünde
lütuf bulmazsa, onun için boþ kaðýdýný yazacak, ve onun eline
verecek, ve onu evinden gönderecektir. Ve evinden ayrýldýktan
sonra kadýn gidip baþka bir erkeðin karýsý olabilir. Ve sonraki
adam da ondan nefret ederse ve onun için boþ kaðýdýný yazarsa,
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1 Elsayyad Sabiq, Fiqh al Sunnah (Cairo: Darul Fatah lile’lam al-Arabi, 11. baský, 1994),
c: 2, s: 218-229
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ile ve onun eline verip onu evinden gönderirse; yahut onu kendi-
sine karý olarak almýþ olan sonraki adam ölürse; onu göndermiþ
olan evvelki kocasý, kadýn murdar edildikten sonra onu kendisi-
ne tekrar karý olarak alamaz (Tesniye, 24:1-4).

Metinde zikredilen “hoþuna gitmeyen”, “utanýlacak bir þey”
ve “nefret ederse” kelimelerinin yorumuna dair Yahudi
ulemâsý arasýnda büyük tartýþmalar yaþanmýþtýr. Talmut, bu ko-
nudaki farklý görüþleri kaydeder: 

Shammai ekolü; zina suçu haricinde bir erkeðin kadýný bo-
þayamayacaðý görüþünde iken, Hillel ekolü, sadece bir tabaðý
kýrmaktan dolayý bile boþayabilir der. Akiba1 ise, baþka bir kadý-
ný ondan daha güzel bulduðu için bile boþayabileceðini söyler.

Talmut, kadýnlarýn, kocalarýný kendilerini boþamaya zorlayan
davranýþlarý þöyle kaydeder: “Eðer kadýn sokakta yerse, sokakta
aç gözlü bir þekilde içerse, sokakta emzirirse, haham Meir, böy-
le bir kadýnýn her halükarda kocasýný terk etmesi gerektiðini söy-
ler.” (Git 89a). Talmut, kýsýr bir kadýný (on yýllýk dönemde çocu-
ðu olmayan) boþamayý da zorunlu hale getirmiþtir: “Hahamlarý-
mýz, eðer erkek bir kadýný eþ olarak alýr ve on yýl yaþayýp da ço-
cuðu olmazsa, o kadýný boþamasý gerektiðini düþünür.” (yeb
64a).

Diðer taraftan, bu gelenekte kadýnlar ancak mücbir sebeple-
rin varlýðý halinde mahkeme huzurunda boþanma talep edebi-
lir. Boþanmayý talep eden kadýn, çok az gerekçe ileri sürebilir.
Bu gerekçeler: kocasýnýn fiziki kusurlu veya deri hastalýklý ol-
masý, evlilikle ilgili sorumluluklarýný yerine getirememesi
vb.’ni ihtiva eder. Mahkeme, kadýnýn iddialarýný haklý bulabilir
fakat evliliði sona erdiremez. Mahkeme, kocayý gerekli olan
1 Akiba ben Joseph: M.S. 50?-132) Kendinden sonra Yahudiliði çok etkilemiþ bulunan

Yahudi din bilgini.



boþ kaðýdýný vermeye zorlamak için ona kýrbaç, para, hapis ce-
zasý verebilir, onu aforoz edebilir. Fakat kocasý çok inatçýysa, ka-
rýsýný boþamaz ve süresiz olarak kendisine baðlý bekletebilir.
Daha da kötüsü, kadýný boþamadan, ne evli ne de boþanmýþ bir
þekilde terkedebilir. Bu arada, baþka bir kadýný nikâhlayabilir.
Fakat terkedilmiþ kadýn, kanunen evli olduðu için, baþka bir er-
kekle yaþayamaz, çünkü o zaniye olarak düþünülecek ve bu bir-
likten olan çocuklar on nesil boyunca gayr-ý meþru kabul edile-
cektir. Bu durumdaki kadýn, agunah (zincire vurulmuþ kadýn)
olarak isimlendirilir.1 Bugün bu statüde 17.000 civarýnda kadý-
nýn bulunduðu tahmin edilmektedir. Kocalar, bu durumdaki ka-
dýnlardan boþanmak için binlerce dolar talep edebilmektedirler.2

Ýslâm, boþanma konusunda Hýristiyanlýk ve Yahudilik ara-
sýndaki orta yolu takip eder. Ýslâm’a göre evlilik, mücbir sebep
olmadýðý müddetçe bozulmamasý gerekli kutsal bir baðdýr. Eþ-
ler, evlilikleri tehlikeye düþtüðünde mümkün olan bütün çare-
leri denemekle emrolunmuþlardýr. Baþka çýkýþ yolu olduðu sü-
rece de boþanmaya baþvurulmaz. Kýsacasý, Ýslâm, boþanmayý ka-
bul eder fakat, her vesilede ondan vazgeçirmeye çalýþýr. Kocaya
talâk (boþama) hakkýný verir. Kadýna da, Yahudiliðin aksine hul’
olarak bilinen þekilde evliliði sona erdirme hakkýný tanýr.3 Hul’
veya muhale’a, bir bedel karþýlýðý boþanmadýr. Kadýn, evlenir-
ken nikâh hakký talep edebilir. Bu hakký alan kadýn, bedelli ve-
ya bedelsiz olmak üzere, mahkemeye baþvurarak kocasýný boþa-
yabilir.

Eðer karýsýný boþamak suretiyle evlilik birliðine koca son
vermiþse, kadýna verdiði mehri geri alamaz. Bu mehir ne kadar
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1 Swidler, a.g.e., s: 162-163
2 The Toronto Star, Nisan 8, 1995
3 Sabiq, a.g.e., s: 318-329. Ayrýca bkn: Muhammad al Ghazali, Qadaya al Mar’aa bin al-

Taqalid el Rakide val-Vâfide (Kahire: Dâr al-Þuruk, 4. baský, 1992, s: 178-180.



pahalý veya deðerli olursa olsun, Kur’ân, boþayan kocanýn ver-
miþ olduðu mehri geri almasýný açýk biçimde yasaklar:

“Bir eþin yerine baþka bir eþi almak isterseniz, birincisine
kantarlarca mal vermiþ olsanýz bile ondan hiç bir þey almayýn.
Yoksa, (geri alabilmek için) iftira yolunu tutarak ve apaçýk gü-
naha girerek verdiðinizi geri mi alacaksýnýz?” (Nisa, 4:20).

Kadýnýn evliliði sona erdirmeyi seçmesi halinde o, mehri
kocasýna iade edebilir. Bu durumda, hanýmý olarak kalmasýný
çok istemesine raðmen kocasýný terk etmeyi seçen kadýnýn al-
mýþ olduðu mehri geri vermesi âdil bir tazmin olur. Kur’ân,
kendileri evliliði sona erdirmedikçe, erkeklerin vermiþ olduðu
mehri geri almamalarýný emreder.

“Ýkisi Allah’ýn sýnýrlarýný korumaktan korkmadýkça sizin
(erkekler) kadýnlara verdiklerinizden bir þey geri almanýz size
helâl deðildir. Eðer erkek ve kadýn Allah’ýn sýnýrlarýnda dura-
mayacaklarýndan korkarsanýz, o zaman kadýnýn ayrýlmak için
verdiði fidyede ikisine de bir günah yoktur. Ýþte bunlar Allah’ýn
sýnýrlarýdýr, sakýn bunlarý aþmayýn.” (Bakara, 2:229). 

Hz. Muhammed’e (s.a.s.), evliliðini sona erdirmek isteyen
bir kadýn geldi ve kocasýnýn karakter ve davranýþlarýndan þika-
yetçi olmadýðýný, fakat tek probleminin artýk kendisiyle muka-
ranetten âciz olan kocasýný, dürüstçe, sevmemesi olduðunu
söyledi. Peygamberimiz, “Onun (mehir olarak verdiði bahçeyi)
tekrar verir misin?” diye sordu. Kadýn da: “evet’ dedi. Peygam-
berimiz, o zaman erkeðe bahçesini geri almasýný ve evliliði so-
na erdirmesini emretti (Buhari). 

Anlaþýlýyor ki, baþtan boþama hakký almamýþ bile olsa, Müs-
lüman kadýn, kocasýnýn þiddete baþvurmasý, onu gereksiz yere
terk etmesi, evlilik sorumluluðunu yerine getirememesi gibi
mücbir sebeplerden dolayý devam ettirmek istemediði bir evliliði
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sona erdirmeye mecbur kalabilir. Bu durumda mahkeme, evli-
liði sona erdirir.1

Kýsacasý Ýslâm, Müslüman kadýna eþi-benzeri olmayan hak-
lar vermiþtir: O, hul’ yoluyla evliliði sona erdirebilir ve boþan-
ma davasý açabilir. Serkeþ kocasý tarafýndan asla “zincirlene-
mez”, yani evlilik boþanma arasý askýda býrakýlamaz. Kur’ân, bu
hususu bilhassa anarak yasaklar.

Ýslâm, sürdürülmesi mümkün olmayan evliliðin sona erdi-
rilebileceði iznini vermiþ olmakla birlikte, boþanmayý caydýrýcý
tedbirler de almýþtýr. Bu konuda o, hukuktan çok diyaneti (din-
darlýk) devreye koyar. Çünkü insanlarýn kalbine hukuk deðil,
din daha fazla tesir eder. Peygamberimiz (s.a.s.), þöyle buyurur:

“Helâller içinde Allah’a en çirkin olaný boþanmadýr.”

Bir Müslüman erkek, sadece hoþlanmadýðý için hanýmýný keyfî
boþayamaz. Kur’ân, ona, hoþlanmama duygu ve hisleri ile dolu
olduðu durumlarda bile hanýmýna iyi muameleyi emreder:

“Onlarla iyi geçinin. Eðer onlardan hoþlanmazsanýz, sizin hoþ-
lanmadýðýnýz bir þeye Allah, çok hayýrlar koymuþ olabilir.” (Nisa,4
:19).

Hz. Muhammed de (s.a.s.), benzeri talimatlar vermiþtir: 

“Ýnanan bir erkek, inanan bir kadýndan nefret etmesin. Bir
huyunu sevmezse, seveceði bir diðeri mutlaka bulunur.”

Hz. Peygamber, Müslümanlarýn en iyilerinin eþlerine karþý
en iyi davrananlar olduðunu vurgulamýþtýr:

“Müminlerin en hayýrlýsý, ahlâken en güzel olanýdýr ve sizin
en hayýrlýnýz, eþlerine karþý en iyi davrananýnýzdýr.”2
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Hadis-i þerif, ahlâkî güzelliðin kemalini eþlere en güzel mu-
amele olarak beyan etmektedir.

Bununla birlikte, Ýslâm hayat dinidir; pratikleri göz ardý et-
mez ve evlilik birliðinin çökme eþiðine geldiði vakalarýn olabi-
leceðini de elbette nazara alýr. Böyle durumlarda sadece iyiliði
tavsiye etmek veya taraflarý kendi kendilerine hâkim olmaya
çaðýrmak, her zaman geçerli bir çözüm olmayabilir. O zaman
evlilik birliðini korumak için Kur’ân, hata içinde olan eþe pra-
tiðe dönük öðütler verir. Kadýnýn kötü davranýþý evlilik birliði-
ni tehdit ediyorsa Kur’ân, kocaya aþaðýdaki âyetlerde ayrýntýlý
olarak anlatýldýðý gibi dört çeþit tavsiyede bulunur:

“Dik kafalýlýk ve þirretliklerinden yýldýðýnýz kadýnlara (1)
öðüt verin; (bundan almazlarsa) (2) yatakta onlardan ayrý kalýn;
(bunun da tesiri görülmezse,) (3) onlarý (hafifçe ve yüzlerine
vurmaksýzýn) dövün. Eðer itaat ederlerse, artýk aleyhlerine yol
aramayýn. Unutmayýn ki Allah, (sizden de, baþka herkesten ve
her þeyden de) çok yücedir, çok büyüktür. (4) (Ey mü’minler,
bütün bunlara raðmen, eðer) karý-kocanýn arasýnýn açýlmasýn-
dan endiþe duyarsanýz, erkeðin ailesinden bir hakem ve kadýnýn
ailesinden bir hakem tayin edin; eðer taraflar uzlaþtýrmak diler-
lerse, Allah da onlarýn aralarýný buldurur.” (Nisa:34-35).

Bu tedbirlerden ilk üçü öncelikle denenmelidir. Bunlar ba-
þarýsýz olursa ilgili ailelerin yardýmlarý istenir. Yukarýdaki âyet-
ler ýþýðýnda serkeþlik yapan kadýný dövme, yanlýþlýðýný düzelt-
mek için istisnai durumlarda ve üçüncü sýrada baþvurulmasý
gereken geçici bir tedbirdir. Kaldý ki, burada dövülecek kadýn,
þirret ve dikkafalýlýðý ile, evde bütün bütün huzursuzluk kayna-
ðý olan bir varlýktýr. Ayrýca, burada hemen þu hususu belirtelim
ki, tarihte de, günümüzde de kadýnlarýn en iyi muamele gör-
düðü evler, Ýslâm’ýn þuurunda olan Müslümanlarýn evleridir;
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onun en çok tacize uðradýðý, gerçekten yerli yersiz, sebepli se-
bepsiz dayak yediði evler ise, ‘modernleþmiþ’ evlerdir. Bütün
istatistikler, kadýnýn, kadýn haklarý þampiyonluðu yapan Batý’da
ve Ýslâm dünyasýnda da, güya batýlýlaþmýþ evlerde daha fazla da-
yaða maruz kaldýðýný göstermektedir. Kaldý ki Ýslâm’da dövme,
âyetten açýkça anlaþýldýðý üzere, intikam veya cezalandýrma için
deðil, eðitim içindir. Eðitim ise, eðitim verebilecek tarafýndan
ona muhtaç olana verilir. Yukarýda âyetlerde açýkça anlatýldýðý
üzere bu tedbir fayda vermiþse, kocasý hiçbir þekilde ona eza et-
meye devam edemez. Eðer fayda da vermemiþse, kocasý bu ted-
birini daha fazla kullanamaz ve ailelerin yardýmýyla çiftlerin uz-
laþtýrýlmasý yolu denenir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), ilgili âyeti tefsir noktasýnda, Müslü-
man erkeklere, eþleri tarafýndan açýk hayasýzlýk gibi istisnai du-
rumlar haricinde bu tedbire baþvurmamalarýný emreder. Bu
durumlarda bile vurma hafif olmalý, yüze asla vurulmamalý,
kadýn tavrýndan vazgeçmezse, kocasý ona fazladan ceza verme-
ðe kalkýþmamalýdýr: 

“Açýk hayasýzlýk yaptýklarýnda, onlarý yataklarýnda tek baþýna
býrak ve hafifçe vur. Eðer sana itaat ederlerse, artýk baþka eza verme.”

Dahasý, Peygamberimiz (s.a.s.), yine âyetin tefsiri ve uygu-
lama þekli açýsýndan, eðitime dönük tedbir olarak açýk hayasýz-
lýk yapmýþ olmalarý dýþýnda kadýnlarýn ceza için dövülmesini
yasaklamýþtýr. Ýlgili hadislerden bazýlarý: “Böyle yapanlar (eþle-
rini dövenler) içinizde hayýrlý olanlarýnýz deðillerdir. “En hayýr-
lýnýz, eþlerine karþý en hayýrlý olanýnýzdýr. Ben, aranýzda eþine
karþý en iyi davrananýnýzým.” Daha da ötesi, karýsýný döven er-
keklerle evlenmemeyi öðütlemiþtir. Fatýma bint-i Kays, þöyle
der: “Allah Resûlü’ne gittim ve, ‘Ebu Cehm ve Muaviye bana
evlilik teklifinde bulundular’ dedim. Allah Resûlü (s.a.s.), ‘Mu-
aviye çok fakir, Ebu Cehm ise kadýnlarý döver’ buyurdu.”
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rýlmasýna izin verir.1 Kocalar, açýk hayasýzlýk gibi istisnai vaka-
larla sýnýrlandýrýlmaz. Ev iþlerini yapmayý reddettiði zaman bi-
le kocaya, eþini dövmesi izni verilmiþtir. Dahasý, bu hafif cezay-
la da kalýnmamýþ, kocaya, karýsýnýn serkeþliðini kýrbaçla veya
onu aç býrakarak kýrmasýna izin verilmiþtir.2

Eþinin kötü davranýþlarý yüzünden evliliði daðýlma noktasý-
na gelmiþ kadýna ise Kur’ân, aþaðýdaki tavsiyelerde bulunur: 

“Eðer kadýn, kocasýnýn serkeþliðinden veya kendisinden yüz
çevirmesinden endiþe ederse, anlaþma ile aralarýný düzeltmele-
rinde ikisine de günah yoktur. Anlaþmak, daha hayýrlýdýr.”
(Nisa, 4 :128).

Bu durumda, kadýnýn kocasýyla uzlaþmaya çalýþmasý (ailenin
yardýmý olsun veya olmasýn) tavsiye edilir. Kur’ân, kadýnýn
mukarenetten kaçýnma ve dayak atma gibi çarelere baþvurma-
sýný tavsiye etmez. Bunun sebebi, erkek büyük çoðunlukta ka-
dýndan daha güçlü ve intikam almaya daha meyyal olduðu için,
onun fiziki þiddete baþvurmasýný önlemek içindir. Bu tür þid-
det eylemlerinin, evliliðe ve kadýna faydadan çok zararý doku-
nur. Bazý Müslüman fakihler, bu tür tedbirleri kadýn adýna
mahkemenin erkeðe karþý kullanabilmesini önerirler. Mahke-
me, serkeþ kocaya önce öðüt verir, sonra karýsýnýn yataðýna gir-
mesini yasaklar ve nihayetinde de kocaya vurur.3 

Özet olarak, Ýslâm, evliliðin tehlikeye düþmesi veya gergin-
liðin artmasý durumunda evliliði kurtarmak için eþlere uygula-
nabilir çözümler önerir. Eðer eþlerden birisi evlilik birliðini
1 Epstein, a.g.e., s:219
2 A.g.e., s:156-157
3 Muhammad Abu Zahra, Usulu el-Fiqh el-Islami (Kahire, al Majlisil- A’la li-Riayeti’l-

Funun, 1963) s: 63.



tehlikeye atarsa, bu kutsal baðý kurtarmak için Kur’ân, mümkün
ve etkili olan tüm çarelerin yapýlmasýný diðer eþe tavsiye eder.
Eðer alýnan bu çareler baþarýsýz olursa, bu durumda Ýslâm, eþ-
lerin barýþ içinde ve dostça ayrýlmalarýna izin verir.

10- Annelere Saygý

Kitab-ý Mukaddes, bir çok yerde anne-babaya saygýyý ve iyi
muameleyi emreder, onlara saygýsýzlýk yapmayý da yasaklar.
Meselâ: “Çünkü babasýna yahut anasýna lânet eden her adam
mutlaka öldürülecektir.” (Levililer: 20:9) ve “Hikmetli oðul
babasýný sevindirir, akýlsýz adam ise, anasýný hor görür.” (Süley-
manýn Meselleri 15:20). Gerçi “Hikmetli oðul, babasýnýn söy-
lediðini dinler.” (Süleymanýn Meselleri 13:1) þeklinde, bazý
yerlerde ise babaya saygý zikredilirken, anneye saygý zikredil-
mez; anne, özel olarak anýlmaz. Ayrýca, babalar çocuklarýna mi-
rasçý olurken, anneler mirasçý olamaz.1

Ýncil’de annelere muamele konusunda yanlýþ anlaþýlabilecek
bazý ifadeler var ise de (Luka, 14:26; Markos, 3:31-35); bunla-
rý yanlýþ anlamamak ve zahirleriyle yorumlamamak gerektiði
inancýndayýz. Hz. Ýsa, buralarda geçen sözleriyle, Allah katýnda
asýl deðerin iman ve kullukta yattýðýný, anne-baba da olsa, iman
ve kulluðu olmayan veya az olanlarýn, diðerleri derecesinde
mevki sahibi olamayacaklarýný ifade etmiþ olmaktadýr. Allah
sevgisi, bütün sevgilerin önünde gelmeli, anne-baba sevgisi,
Allah sevgisinin ve O’na baðlýlýðýn önüne geçmemelidir. 

Bununla birlikte, Ýslâm’da anneye verilen þeref, saygý ve
hürmet eþsizdir. Kur’ân, anne-babaya iyi muameleyi Allah’a
ibadetten sonra ikinci sýraya koyar: 
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“Rabbin, yalnýz Kendisine ibadet etmenizi ve anne-babaya
kâmil manâda iyilikte bulunmanýzý emretti. Eðer ikisinden bi-
ri veya her ikisi, senin yanýnda iken ihtiyarlayacak olursa, onla-
ra karþý “Of ” bile deme, onlarý azarlama. Onlara güzel söz söy-
le. Onlara acýyarak, üzerlerine alçak gönüllülük kanatlarýný ger
ve: “Rabbim! Küçükken beni (üzerime titreyerek) yetiþtirdik-
leri gibi, Sen de onlara öyle merhamet et!” de.” (Ýsra,17:23-34).

Kur’ân, baþka birkaç yerde de annenin çocuðu dünyaya ge-
tirme ve büyütme görevine özel vurgu yapar:

“Biz insana, anne ve babasýna karþý iyi davranmasýný emret-
tik. Annesi onu, zayýflýk üzerine zayýflýk çekerek (karnýnda) ta-
þýmýþtý. Onun sütten kesilmesi iki yýl içinde olur. Bana ve an-
ne-babana þükret.” (Lokman,31:14).

Annenin bu özel konumu Peygamberimiz (s.a.s.) tarafýndan
da veciz bir þekilde dile getirilir:

“Bir adam, Peygamber Efendimiz’e gelip, “ey Allah’ýn
Resûlü, insanlar içinde hürmet etmeme en lâyýk kimdir? diye
sordu. Allah Resûlü, “annendir” buyurdu. Adam, “sonra kim?”
diye sordu. Peygamberimiz, “annendir” dedi. Adam yine,
“sonra kim?” diye sordu. Peygamberimiz, “annendir” cevabýný
verdi. Adam tekrar, “sonra kim?” diye sordu. O zaman Pey-
gamberimiz (s.a.s.), “babandýr” cevabýný verdi.”

Anneye olan derin saygý, Müslümanlarýn günümüze kadar
devam ettirdikleri Ýslâm prensiplerinden biridir. Müslüman
kadýn, kendi çocuklarýndan daima derin bir saygý ve sevgi görür.
Müslüman kadýnla çocuklarý arasýndaki sýcak iliþki ve erkeklerin
annelerine karþý duyduðu derin saygý, batýlýlarý þaþýrtmýþtýr.1
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Kur’ân ile Kitab-ý Mukaddes arasýndaki önemli farklýlýklar-
dan birisi de, kadýnýn miras hakkýdýr. Kitab-ý Mukaddes’in bu
konudaki hükmü, haham Epstein tarafýndan öz olarak açýklan-
mýþtýr: “Kitab-ý Mukaddes zamanýndan beri süregelen gelenek,
evin kadýn üyelerine -eþ ve kýz çocuklarýna- miras hakký tanýn-
maz. Verasetin en ilkel þeklinde bile ailenin kadýn üyeleri ma-
lýn parçasý olarak görülürdü ve hukuki þahsiyeti olan bir varis
olmaktan köle kadar uzaktý. Hz. Musa kanunlarýnca hiçbir er-
kek varis kalmadýðý durumda kýz çocuklarý varis olarak kabul
edilirken eþ, varis olarak kabul edilmezdi.”1

Kitab-ý Mukaddes’in miras hukuku, Sayýlar 27:1-11de ana
hatlarýyla belirtilmiþtir. Buna göre kadýn, kocasýnýn malýndan
hiçbir þey alamazken, koca çocuklarýndan bile önce eþinin mi-
rasçýsý olur. Kýz, ancak erkek çocuk yoksa mirasçý olur. Dullar
ve kýzlar, erkek çocuklar bulunduðu müddetçe nafakalarý erkek
mirasçýlarýn merhametine kalmýþtýr.

Hýristiyanlýk, uzun yýllar bu hukuk üzerinde devam etti.
Hem Kilise, hem de sivil hukuk, kýz kardeþleri erkek kardeþle-
riyle birlikte babanýn mirasýna ortak olmaktan yasaklamýþtý. Bu
hukuk, geçen asrýn sonlarýna kadar sürdü.2

Ýslâm öncesi putperest Araplar arasýnda miras sadece erkek-
lere mahsustu. Kur’ân, bütün bu adaletsiz âdetleri kaldýrdý ve
mirasçý erkeklerle ayný derecede yakýnlýðý olan bütün kadýnlara
mirastan hakkýný verdi:

“Anne-babanýn ve yakýnlarýn býraktýklarýndan erkek ve ka-
dýnlara hisse vardýr, az veya çok... belirli bir hisse.” (Nisa,4:7).

1 Epstein, a.g.e., s. 175.
2 Gage a.g.e., s: 142.



Müslüman anneler, eþler, kýzlar ve kýz kardeþler, miras hakký-
ný daha Avrupa bu haklarýn varlýðýný kabul etmeden 1300 yýl ön-
ce aldýlar. Mirasýn paylaþtýrýlmasý çok detaylý ve geniþ bir konu-
dur (Bak. Nisa, 4:7,11,12,176). Annenin babayla eþit pay almasý-
nýn dýþýnda genel kural, kadýnýn mirasý erkeðin mirasýnýn yarýsý-
dýr. Kadýn ve erkekle ilgili bu genel kural, ilgili diðer düzenleme-
lerden ayrý alýnýrsa adaletsiz görülebilir. Bunun arkasýndaki ge-
rekçeyi anlamak için mutlaka erkeðin mali yükümlülüklerinin
kadýnýnkinden çok daha fazla olduðu nazara alýnmalýdýr. Damat,
geline mehir vermek zorundadýr. Bu mehir, gelinin þahsi malý
sayýlýr ve boþandýktan sonra bile kendisinde kalýr. Gelinin dama-
da mehir verme gibi herhangi bir zorunluluðu yoktur. Dahasý,
Müslüman koca, eþinin ve çocuklarýnýn nafakasýný temin etmek-
le yükümlüdür. Kadýnýn ona bu alanda yardým etme sorumlulu-
ðu yoktur. Gönül rýzasýyla kocasýna verdikleri dýþýnda, onun ma-
lý ve onda tasarruf hakký, yalnýz kendisine aittir. Buna ilâveten
Ýslâm, aile hayatýna çok büyük önem verir. Gençlerin evlenmesi-
ni þiddetle teþvik eder, boþanmayý kötü görür ve müzmin bekâr
kalmayý da -çok hususi istisnalar dýþýnda- bir erdem olarak gör-
mez. Bundan dolayý, evlenme çaðýndaki hemen hemen bütün
kadýn ve erkekler, Ýslâm toplumunda -istisnalarý dýþýnda- evlidir.
Ýslâm miras hukuku incelenirken, bütün bu hususlar ve doðru-
dan konumuz olmadýðýndan burada izahýna gerek duymadýðý-
mýz daha baþka faktörler nazara alýnmalýdýr. Kadýnýn sorumlu-
luklarýyla mali haklarý kýyaslandýðýnda, Ýslâm’ýn, deðil kadýn kar-
þýsýnda erkeðe ayrýcalýklý muamele yapmak, bir Ýngiliz araþtýrma-
cýnýn da itiraf ettiði üzere, kadýna cömertçe ve çok merhametli
davrandýðý ortaya çýkacaktýr.1
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1 B. Aisha Lemu And Fatima Heeren, Woman in Islam (London: Islamic Foundation,
1978) s: 23.



12- Evli kadýnýn durumu

Kitab-ý Mukaddes’te kendilerine mirastan hak tanýnmadýðý
için dullar, önceki toplumlarýn en savunmasýz kimseleri arasýn-
daydý. Ölmüþ kocanýn erkek akrabalarý, onun bütün mirasýna
konardý ve bu mirastan dul karýsýný da geçindirmek durumun-
daydýlar. Ne var ki bu da, o akrabalarýn insafýna kalmýþtý. Bu
bakýmdan dulluk, düþüklüðün sembolü olarak görülürdü
(Eþ’iya, 54:4). Dram, bununla da bitmiyordu. Tekvin 38’e göre
çocuksuz dul kadýn, evli olsa bile kocasýnýn erkek kardeþiyle ev-
lenmek zorundaydý, böylece o, ölmüþ kardeþin neslini devam
ettirir, onun adýnýn silinmesine mani olmuþ olurdu: 

Ve Yehuda, ona dedi: kardeþinin karýsýnýn yanýna gir ve ona
kayýn biraderlik vazifeni yap ve kendi kardeþine zürriyet yetiþ-
tir. (Tekvin, 38:8).

Dul kadýnýn bu evliliðe izni gerekmezdi. Onun vazifesi, ko-
casýnýn neslini devam ettirmekti. Kitab-ý Mukaddes’teki bu
hüküm, uygulandýðý yerlerde halâ devam etmektedir.1 Çocuk-
suz dul kadýn, kayýn biraderlerine kalýr. Eðer kardeþ evleneme-
yecek kadar küçük olursa, evlenme çaðýna gelinceye kadar ka-
dýn beklemek zorundadýr. Eðer ölen kimsenin kardeþi evlen-
meyi kabul etmezse, kadýn özgür kalýr ve dilediði erkekle evle-
nebilir. 

Ýslâm öncesi putperest Araplar da benzer uygulamalara sa-
hiptiler. Bir dul kadýn, ölenin erkek mirasçýlarý tarafýndan alý-
nacak terekenin bir parçasý sayýlýrdý ve genellikle ölen kimsenin
diðer eþinden olma en büyük erkek oðluyla evlendirilirdi. Kur’ân,
bu uygulamayý sert þekilde tenkit ederek bu alçaltýcý geleneði
kaldýrdý. 
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1 Hazleton, a.g.e., s: 45-46.



“Geçmiþte olanlar hariç, babalarýnýzýn evlendiði kadýnlarla
evlenmeyin! Bu, bir hayasýzlýk, iðrenç bir þeydi, ne kötü bir
yoldu.” (Nisa, 4:22).

Kitab-ý Mukaddes geleneðinde üst rütbeli din adamlarý, dul,
boþanmýþ kadýn veya fâhiþelerle evlenemezdi.

Ve alacaðý kadýn kýz olacaktýr; dul yahut boþanmýþ, yahut
bozuk kadýn fâhiþe olmayacak, ancak karý olmak üzere kendi
kavminden bir kýz alacaktýr. Ve kavminde zürriyetini bozmaya-
caktýr; çünkü ben kendisini takdis eden Rabbim (Levililer,
21:13-15). 

Kur’ân, ne dul kadýný düþük görür, ne onunla evlenmeyi ya-
saklar. Hattâ, onlarýn korunup kollanmasý, Ýslâm’da büyük fa-
ziletlerdendir. Kur’ân, onlarýn evlenmeleriyle ilgili olarak da
düzenlemeler getirmiþtir: 

“Kadýnlarý (geri dönmesi mümkün bir boþama þekli ile) bo-
þadýðýnýzda, bekleme süreleri (üç adet dönemi)ni bitirdiler mi,
ya (yeniden nikahla) onlarý güzellikle tutun, ya da güzellikle bý-
rakýn, haklarýna tecavüz etmek için onlara zarar verecek þekil-
de tutmayýn; böyle yapan, þüphesiz kendisine yazýk etmiþ olur.
Allah’ýn âyetlerini de alaya almayýn.” (Bakara, 2:231).

“Ýçinizden vefat edenlerin geriye býraktýklarý eþleri, kendile-
rini tutup, dört ay on gün beklerler; (bu süre içinde yeniden
evlenmeye yeltenmez, süslenip görücüye çýkmazlar). Süreleri-
ni doldurduklarýnda, kendi haklarýnda meþrû sýnýrlar çerçeve-
sinde verecekleri karardan ve ortaya koyacaklarý davranýþlardan
dolayý size bir vebal yoktur. Allah, her ne yaparsanýz, hepsin-
den hakkýyla haberdardýr.” (Bakara, 2:234).

“Ýçinizden, kendilerine ölüm gelip de, geriye eþ býrakacak olan-
lar, o eþlerinin bir yýl süreyle evden çýkarýlmayýp, geçimlerinin
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bunlar kendiliklerinden çýkacak olurlarsa, bu durumda, meþrû
surette yapacaklarý þahsî davranýþlarýndan dolayý üzerinize her-
hangi bir vebal yoktur. Allah, Azîz (mutlak onur ve karþý ko-
nulmaz güç sahibi)dir; Hakîm (her hüküm ve iþinde mutlak ve
sayýsýz hikmetler bulunan)dir.” (Bakara, 2:240).

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) Hz. Âiþe (r.a) dýþýndaki bü-
tün hanýmlarýný dul olarak almýþ olmasý, Ýslâm’ýn kadýnlara,
hem de dul kadýnlara olan merhametini göstermeye yetmez mi?

13- Çok kadýnla evlilik

Çok kadýnla evlilik, insanlýk tarihi kadar eski bir uygulama-
dýr. Kitab-ý Mukaddes, çok kadýnla evliliði yasaklamaz. Aksine,
meþruluðunu kabul eder. Hz. Süleyman’ýn çok sayýda hanýmý
ve cariyesi olduðu Kitab-ý Mukaddes’te geçer (1. Krallar, 11:3).
Yine, Hz. Davud’un da çok sayýda hanýmý ve cariyesi olduðu
zikredilir (2. Samuel, 5:13). Kitab-ý Mukaddes’te terekenin,
murisin diðer eþlerinden olma erkek çocuklarý arasýnda paylaþ-
týrýlacaðýna dair emirler yer alýr (Sayýlar, 22:7). Poligami üze-
rindeki tek sýnýrlama, kýz kardeþlerin ayný anda bir kimsenin
nikâhý altýnda bulunamamasýdýr (Levililer, 18:18). Talmut, en
fazla dört kadýný tavsiye eder.1 Avrupa Yahudileri, 16’ncý asra
kadar çok eþliliði devam ettirdiler. Doðu Yahudileri de, çok eþ-
liliðin medenî hukuka göre yasak olduðu Ýsrail’e göçünceye ka-
dar bu uygulamayý sürdürdüler. Fakat Ýsrail’de bazý durumlar-
da medenî hukuku geçersiz kýlan dinî hukuk altýnda çok ka-
dýnla evliliðe izin verilmektedir.2

1 Swidler, a.g.e., s: 144-148.
2 Hazleton, a.g.e., s: 44-45.



Yeni Ahit, çok eþlilik hakkýnda ne der? Papaz Eugene Hill-
man, bu konudaki eserinde, “Ýncil’in hiç bir yerinde evliliðin
tek eþle olacaðýna veya çok eþle evliliðin yasak olduðuna dair
hiçbir emir yoktur.”1 kaydýný düþer. Dahasý, Hz Ýsa, kendi top-
lumunda çok eþlilik yaygýn olmasýna raðmen, buna karþý çýk-
mamýþtýr. Peder Hillman, St. Augustine’in, ‘Þimdi bizim zama-
nýmýzda Roma âdetlerine uymak için baþka bir eþ almaya artýk
izin verilmemektedir’2 sözünü naklederek, Roma kilisesinin,
(cariye ve fâhiþeliðe müsaade ederken, tek eþle evliliði emre-
den) Yunan-Roma kültürüne uymak maksadýyla çok eþle evli-
liði yasakladýðýnýn altýný çizer.

Kur’ân, çok eþle evliliðe izin verdi, fakat bunu bir takým ký-
sýtlamalarla kayýt altýna aldý: 

“Þayet yetimler hakkýnda adaleti yerine getiremeyeceðiniz-
den korkarsanýz, hoþunuza giden baþka kadýnlarla ikiþer, üçer
ve dörder tane evlenebilirsiniz; þayet, aralarýnda adaletsizlik
yapmaktan korkarsanýz bir taneyle yetinin.” (Nisa, 4:3).

Kur’ân, eþ sayýsýný eþlere eþit ve âdil muamele gibi sýký þart-
lar altýnda dörtle sýnýrlandýrýr. Kur’ân’ýn çok eþle evliliði zorla-
masý veya çok eþle evliliði ideal olarak takdim etmesi mümkün
deðildir. O, zorlayýcý sosyal ve ahlâkî sebeplerin olduðu zaman ve
durumlarý nazara alarak, çok eþle evliliði bir izin, bir ruhsat ola-
rak tanýmýþtýr. Yukarýdaki Kur’ân âyetinin de iþaret ettiði gibi,
Ýslâm’da çok eþlilik konusu, pek çok toplumda horlanan ve ezi-
len yetim ve dullara karþý toplumun görevlerinden ayrý bir þekil-
de anlaþýlamaz. Bütün zaman ve mekâna hitap eden bir din ola-
rak Ýslâm, bu mücbir sorumluluklarý görmezlikten gelmemiþtir. 
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1 Eugene Hillman, Polygamy Reconsidered: Africa Plural Marriage and the Christian
Churches (New York: Orbis Books, 1975) s: 140.

2 A.g.e., s: 17.



Günümüzde pek çok modern toplumda kadýn sayýsý erkek
sayýsýndan fazladýr. Amerika’da erkeklerden en az 8.000.000
fazla kadýn vardýr. Gueana gibi ülkelerde her 100 erkeðe 122 ka-
dýn düþmektedir. Tanzanya da her 100 kadýna 95 erkek düþü-
yor.1 Böyle bir dengesizliðe karþý toplum ne yapmalý? Deðiþik
çözümler olabilir: bazýlarý müzmin bekârlýðý tavsiye edebilir;
diðerleri de, kýz çocuklarýnýn diri diri gömülmesini(!). Daha
baþkalarý da, fâhiþelik, metreslik, evlilik dýþý iliþkileri, eþcinsel-
lik gibi çirkinlikleri bir çýkýþ yolu gibi görebilir. 

Bütün bunlara karþýlýk, birçok toplumda çok eþlilik, kültü-
rel olarak kabul edilmiþ, sosyal yönden de saygýn bir kurum
olarak, bu tür problemlerde bir çýkýþ yolu teþkil etmektedir. Bu
toplumlar, Batý’da çoðu zaman yanlýþ anlaþýldýðý üzere, diðer
kültürlerde kadýn, çok eþle evliliðe kadýnýn alçaltýlmasýnýn bir
iþareti olarak bakmamaktadýr. Meselâ,-Hýristiyan olsun, Müs-
lüman veya baþka bir dinden olsun- bir çok Afrikalý genç gelin,
evlilik tecrübesi bulunan sorumlu bir erkekle evlenmeyi tercih
etmektedir. Bir çok Afrikalý kadýn, kendilerini yalnýz hissettik-
lerinden dolayý kocalarýný tekrar evlenmeye zorlamaktadýrlar.2

Nijerya’nýn en büyük ikinci þehrinde yaþlarý 15 ile 59 arasýnda
deðiþen 6.000 kadýn üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre, kadýn-
larýn yüzde 60’ý eþlerinin baþka bir kadýnla evlenmelerini
memnuniyetle karþýlamaktadýr. Sadece yüzde 23’ü, eþini baþka
bir hanýmla paylaþma fikrine kýzmýþtýr. Kenya’da yapýlan bir
araþtýrmaya göre de kadýnlarýn 100’de 76’sý çok eþle evlilik hak-
kýnda olumlu görüþ bildirmiþlerdir. Kenya’nýn kýrsal kesimin-
de gerçekleþtirilen bir araþtýrmaya göre ise, 27 kadýndan 25’i
çok eþle evliliðin tek eþle evlilikten daha iyi olduðunu düþün-
mektedir. Bu kadýnlar, eþler birbirleriyle iþbirliði yaparlarsa,
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1 A.g.e., s: 88-93.
2 A.g.e., s: 92-97.
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mektedirler.1

Afrika toplumlarýnda poligami o kadar saygýn bir kurum ha-
line geldi ki, bazý Protestan kiliseleri ona tolerans göstermeye
baþladýlar. Kenya’daki Anglikan kilisesi piskoposu: “Eþler ara-
sýndaki sevginin ifadesi olarak monogami (tek eþlilik), daha
ideal olabilir, fakat kilise çok eþliliðin sosyal olarak kabul edil-
diði toplumlarda, poligaminin Hýristiyanlýða ters olduðu fikri-
nin artýk makul olmadýðýný düþünmeye baþlamalý”2 der. Afri-
ka’daki poligami üzerinde çalýþan Anglikan kilisesinden Peder
David Gitari, terkedilmiþ kadýnlar ve çocuklar düþünüldüðün-
de, ideal olarak uygulandýðý takdirde çok kadýnla evliliðin bo-
þandýktan sonra yeniden evlenmekten daha Hýristiyanca oldu-
ðu kanaatindedir.3 Batý’da yüksek eðitim görmüþ Afrikalý ka-
dýnlar bile, yýllarca Batý’da yaþamalarýna raðmen çok eþliliðe
karþý çýkmamaktadýrlar. 

Cinsiyet oranlarýndaki dengesizlik, savaþ zamanlarýnda daha
fazla problem olur. Amerika’nýn yerli Kýzýlderili kabileleri, sa-
vaþ esnasýnda cinsiyet oranlarýndaki dengesizlikte çok fazla sý-
kýntý çeker, bu sebeple, yüksek statüye sahip kadýnlar, poliga-
miyi gayr-i ahlaki iliþkilere karþý en iyi koruma olarak görürdü.
Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra Almanya’da erkeklerden
7.300.000 fazla kadýn vardý ki, bunlardan 3.3 milyonu duldu.
20-30 yaþlarý arasýndaki her 100 erkeðe yine ayný yaþlarda 162
kadýn düþmekteydi.4 Bu kadýnlardan çoðu erkeðe bir arkadaþ

1 Philip L. Kilbride,.Plural Marriage ForOur Times (Westport, Conn.: Bergin & Gar-
vey, 1994) pp. 108-109.

2 The Weekly Review, Aðustos 1, 1987.
3 Kilbride, a.g.e., s: 126.
4 Ute Frevert, Women in German History: From Bourgeois Emancipation to Sexual

Libeation (New York: Berg Publishers, 1988) s: 263-264.



olduðu için deðil de, eþi benzeri görülmemiþ sefalet ve zorluk
döneminde aile halkýnýn rýzkýný temin etmesi için ihtiyaç duy-
maktaydý. Bu bakýmdan pek çok genç kýz ve dul kadýn, iþgal
kuvvetleriyle evlilik dýþý iliþkiye girdiler. O kadar ki, sigara, çi-
kolata ve ekmek karþýlýðýnda bile askerleri tatmin ettiler. Yaban-
cýlarýn getirdiði bu hediyelerden dolayý en çok sevinen çocuk-
lar oluyordu.1 Bugün Bosna-Hersek ve Kosova gibi etnik soy-
kýrýmýn uygulandýðý ülkelerde, meselâ Bosna’da 1 erkeðe 10’un
üzerinde, Kosova’da ise 5 kadýnýn düþtüðü istatistiklerle sabit-
tir. Bu noktada vicdanýmýza þöyle bir soruyu sorabiliriz: Bir ka-
dýn için hangisi daha þereflidir? Yerli Kýzýlderili kabilelerinde
ve günümüzde bilhassa pek çok Afrika toplumunda olduðu gi-
bi, kabul edilmiþ, saygý duyulan ikinci bir eþ olmak mý? Yoksa,
kendisinin ve çocuklarýnýn açlýðýndan dolayý fâhiþeliðe razý
edilmiþ bir kadýn mý? 

1948 yýlýnda Münih’te düzenlenen Uluslararasý Gençlik Konfe-
ransý’nda Almanya’daki cinsiyet oranlarýndaki aþýrý dengesizliðin
tartýþýlmasý dikkat çekicidir. Hiçbir çözüm üzerinde anlaþýlmadý-
ðý zaman, bazý katýlýmcýlar poligamiyi önerdi. Diðer katýlýmcýlarýn
ilk tepkileri nefret ve þok karýþýmýydý. Fakat, teklifi dikkatlice tar-
týþtýktan sonra bunun tek çýkar yol olduðu kabul edildi. Sonunda
poligami, konferansýn kapanýþ bildirgesine dahil edildi.2

Dünya bugün daha fazla kitle imha silahýna sahiptir. Peder
Hillman, buradan hareketle, kiliselerin poligamiyi þimdiden
düþünmeleri gerektiði fikrindedir:

Bu soy kýrým tekniklerinin (nükleer, biyolojik, kimyasal...)
cinsiyetler arasýnda çok önemli oranda dengesizliðe yol açabi-
leceði ve bunun sonucunda çok eþli evliliklerin hayatýn devamý
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1 A.g.e., s: 257-258.
2 Sabiq, a.g.e., s: 94.



için gerekli olabileceði düþünülebilir... o zaman, önceki gelenek
ve hukuklarýn aksine, çok eþle evlilik lehine önemli tabiî ve
ahlâkî eðilimler ortaya çýkabilir. Böyle bir durumda ilâhiyatçýlar
ve kilise liderleri, çok eþle evliliði haklý çýkaracak önemli sebepler
ve Kitab-ý Mukaddes’ten ilgili metinleri hýzlýca bulmalýdýrlar.1

Günümüzde de çok eþle evlilik, bazý düþünürler, sosyolog-
lar ve din adamlarý tarafýndan, modern toplumlarýn sosyal
problemlerinin çözümü için pratik bir çözüm yolu olarak gö-
rülmekte, hattâ teklif edilmektedir. Poligamiye izin verilmesiy-
le ilgili Kur’ân’ýn zikrettiði içtimaî mecburiyetler, Afrika’dan
çok Batý toplumlarýnda söz konusudur. Meselâ bugün Ameri-
kan zenci toplumunda aþýrý bir cinsiyet krizi vardýr. Her 20 si-
yah gençten 1’i 20 yaþýna gelmeden ölüyor. Cinayet, 20 ile 35
yaþlarý arasýndaki bu gençlerin baþlýca ölüm sebebidir.2 Bunun
yanýnda bir çok siyah genç iþsiz, hapiste veya uyuþturucu kul-
lanýyor.3 Sonuç olarak, 40 yaþýndaki her 4 siyah kadýndan 1’i hiç
evlenmeme durumuyla karþý karþýya.4 Dahasý, bir çok siyah ka-
dýn 20 yaþýna ulaþmadan, yalnýz yaþayan anne oluyor ve nafaka-
sýný temin edecek birine ihtiyaç duyuyor. Bu trajik durumun
nihaî sonucu, hýzla artan sayýdaki siyahî kadýn, ‘erkek paylaþý-
mý’na giriyor;5 bir çok talihsiz siyah kadýn, evli erkeklerle iliþ-
kide bulunuyor. Çoðu zaman da hanýmlar, kendi kocalarýný
baþka bir kadýnla paylaþtýklarýnýn farkýnda bile deðiller. Dolayý-
sýyla, aklý baþýnda bir çok kimse, çok kadýnla evlilik üzerinde
anlaþmayý teklif etmektedir.6 Bu mesele, 27 Ocak 1993 yýlýnda
Philadelphia’nýn Temple Üniversitesi’nde düzenlenen panelin70
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1 Hillman, a.g.e., s: 12.
2 Nathan Hare And Julie Hare, Crisis in Black Sexual Policits (San Francisco: Black

Think Tank, 1989) s: 25.
3 A.g.e., s: 26
4 Kilbride, a.g.e., s: 94.
5 A.g.e., s: 95.
6 A.g.e.



konusuydu.1 Bazý konuþmacýlar, poligamiyi krizden çýkmanýn
elde mevcut tek yolu olarak teklif ederken, özellikle fâhiþelikle
metresliðe müsaade eden toplumlarda poligaminin kanunla ya-
saklanmamasýný da istediler.

Amerikalý Roma Katolik mirasý antropologu Philip Kilbride
da, çok evliliði Amerikan toplumunun bazý dertlerine çözüm
olarak sunmakta ve bunun, birçok vakada çocuklarýn üzerinde-
ki olumsuz tesirleri önlemek için makul bir alternatif olarak
hizmet göreceðini belirtmektedir. Ona göre, çok kadýnla evle-
nerek, evlilik dýþý bir iliþkiye son vermek, çocuklar için boþan-
madan daha iyidir.2

1987 yýlýnda Berkeley’deki California Üniversitesi’nde öð-
renci gazetesi, yaptýðý ankette, California’daki muhtemel damat
adayý kýtlýðýna karþýlýk, erkeklerin birden çok eþle evlenmesine
kanun tarafýndan izin verilmesini kabul edip etmediklerini sor-
du. Ankete katýlan hemen hemen bütün kýz öðrenciler, çok eþ-
le evliliðe izin verilmesini tasvip ettiler. Bir bayan öðrenci, çok
eþle evliliðin, tek eþle evlilikten çok daha fazla özgürlük tanýdý-
ðý için, duygusal ve fiziki ihtiyaçlarý daha iyi karþýlayacaðýný ifa-
de etti.3 Aslýnda, ayný düþünce, Amerika’da poligamiyi uygula-
yan fundementalist Mormon4 kadýnlarý tarafýndan da ileri sü-
rülmektedir. Onlar, eþlerden biri diðerine yardým ettiði için,
poligaminin hem kariyer hem de çocuk bakýmý açýsýndan bir
kadýn için en ideal yol olduðuna inanmaktadýrlar.5
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1 A.g.e., s: 95-99.
2 A.g.e., s: 118.
3 Lang, a.g.e., s: 172.
4 Joseph Smith (1805-1844) tarafýndan 1830’da New York’da kurulmuþ dini hareketin

mensuplarýna verilen isim. “Ýsa Mesih’in son Gün Azizleri” olarak kendilerini gören
Mormonlar’ýn inanç sistemi Joseph Smith tarafýndan tespit edilmiþtir. Kilisenin baþý
baþkan olarak isimlendirilir. Mormonlar, yoðun bir misyonerlik gayreti içindedirler
ve bütün dünyada faaliyet göstermektedirler. Her üye iki yýl misyonerlik yapmalýdýr.
Dünyada 8 milyon civarýnda Mormon bulunmaktadýr. (ç.n.)

5 Kilbride, a.g.e., s: 72-73.



Ýslâm’da poligaminin karþýlýklý rýza meselesi olduðunu da
eklemek gerekir. Hiç kimse, bir kadýný evli bir erkekle evlenme-
ye zorlayamaz. Bunun yanýnda, bir kadýn, kocasýnýn baþka bir
kadýnla evlenmemesini þart koþabilir.1 Kitab-ý Mukaddes’e göre
ise, çocuksuz dul kadýn, evli bile olsa, kendi rýzasý gerekmeksizin,
kocasýnýn kardeþiyle evlenmek zorundadýr (Tekvin 38:8-10). 

Meþhur Hýristiyan evangelist Billy Graham, kendi dini adýna
þu itirafta bulunur: “Hýristiyanlýk, poligamiyle uzlaþmaz. Fakat
günümüz Hýristiyanlýðý poligamiye izin vermezse, bu, kendi za-
rarýna olacaktýr. Ýslâm, bazý sosyal problemlerin bir çözümü
olarak poligamiye, belli kurallar çerçevesinde insan tabiatýna uy-
gun olacak þekilde izin verdi. Hýristiyan ülkeleri büyük bir mo-
nogami þovu yapýyorlar, fakat gerçekte onlar poligamiyi uygulu-
yorlar. Hiç kimse, Batý toplumlarýnda metresin rolünü bilmiyor.
Bu açýdan Ýslâm, temelden þerefli bir dindir. O, toplumun
ahlâkýný korumak için bütün gizli iliþkileri þiddetle yasaklar.”2

Bugün dünyada gayr-ý müslim veya Müslüman bir çok ül-
kenin poligamiyi yasaklamasý ilginçtir. Kadýnýn rýzasý olsa bile,
ikinci bir eþ almak kanunlara aykýrýdýr. Diðer taraftan, bilgisi ve
rýzasý olmaksýzýn hanýmýný aldatmak ise erkekler arasýnda pek
yaygýn olup, bilhassa magazin basýnýnýn en önemli dedikodu
konularý arasýnda yer almakta ve âdeta teþvik görmektedir.  Bu,
‘medeni’ dünyanýn sýrrýna erilmez çeliþkilerinden biridir.

14- Baþörtüsü

Son olarak, Batý’da, kadýnýn baský ve köleliðinin en büyük
sembolü olarak görülen baþörtüsünü açýklamaya çalýþalým. Ya-
hudi ve Hýristiyan geleneklerinde baþ örtüsü diye bir þeyin ol-
madýðý doðru mudur?
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1 Sabiq, a.g.e., s: 187-188..
2 Abdul Rahman Doi, Woman in Shari’ah (London: Ta-Ha Publishers, 1994) s: 76.



Haham Dr. Menachem M. Brayer (Yeshiva Üniversitesi Ki-
tab-ý Mukaddes Literatürü Profesörü), Yahudi hukuku litera-
türüne göre, topluma çýkan Yahudi kadýnýn, bazý zamanlar tek
gözü hariç bütün yüzü kapatan bir baþ örtüsü takmasýnýn gele-
nek olduðunu yazar.1 O, bazý meþhur hahamlarýn sözlerini de
nakleder:

“Baþý açýk dýþarý çýkmak, Ýsrail’in kýzlarýna yakýþmaz.”
“Lânet, hanýmýnýn saçýnýn görünmesine izin veren erkeðe ol-
sun... kendini güzel göstermek için saçýný açýk býrakan kadýn,
yoksulluk getirir.”

Kadýnýn baþýný açmak çýplaklýk olarak deðerlendirildiði için,
Yahudi dinî hukuk, baþý açýk evli bir kadýnýn yanýnda þükret-
meyi veya dua etmeyi yasaklar.2 Bir dönemde, kadýnýn baþýný
örtmemesinin iffetini aþaðýlama olarak görüldüðü ve baþý açýk
kadýnýn cezalandýrýldýðýný kaydeden Dr. Brayer’e göre, bazan
da baþörtüsü, þerefli bir kadýnýn saygýnlýðýný ve üstünlüðünü
ifade etmenin yanýsýra, kocasýnýn kutsal mülkü olarak kadýnýn
eriþilmezliðini de ortaya kordu.3

Baþörtüsü, bir kadýnýn saygýnlýðýný ve sosyal konumunu ifa-
de ederdi. Alt sýnýflardan kadýnlar, çoðu zaman yüksek sýnýf iz-
lenimi vermek için baþörtüsü takarlardý. Baþörtüsü soyluluðun
da alâmeti olduðundan, eskiden fâhiþelerin baþlarýný kapamala-
rýna izin verilmezdi. Buna mukabil fâhiþeler, çoðunlukla saygýn
görünmek için özel bir baþ örtüsü kullanýrlardý.4 Avrupa’daki
Yahudi kadýnlarý, hâkim seküler kültürle kaynaþmaya baþladýk-
larý 19’uncu asra kadar baþörtüsü takmaya devam etti. 19’uncu
asýrda Avrupa’da hayat tarzý çoklarýný baþý açýk sokaða çýkmaya
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1 Menachem M. Brayer, The Jewish Woman in Rabbinic Literature: A Psychosocila
Perspective (Hoboken, N.;: Ktav Publishing House, 1986) s: 223.

2 A.g.e., s: 316-317. Also see Swidler, a.g.e., s: 121-123.
3 A.g.e., s: 139.
4 Susan W. Schneider, Jewish and Female (New York: Simon & Schuster, 1984) s: 237.



zorladýðý için, bazý Yahudi kadýnlarý, saçý örtmenin baþka bir yo-
lu olarak baþörtüsünü perukla deðiþtirmeyi daha uygun buldu-
lar. Bugün çoðu dindar Yahudi kadýný, sinagog dýþýnda baþýný
örtmez.1 Hassidism2 mezhebine baðlý olanlar gibi bazýlarý ise,
halâ peruk kullanmaktadýr.3

Hýristiyan geleneklerinde durum nasýldýr? Katolik rahibele-
rin 1000 yýldan beri baþlarýný kapadýklarý bilinmektedir, fakat
hepsi bu kadar deðil. St. Paul (Pavlos), baþ örtüsüne dair bazý
ilginç açýklamalarda bulunur:

“Fakat bilmenizi isterim ki, her erkeðin baþý Mesih, kadýnýn
baþý erkek ve Mesih’in baþý Allah’týr. Baþý örtülü olarak dua
eden yahut peygamberlik eden her erkek, baþýný küçük düþü-
rür. Fakat baþý örtüsüz olarak dua eden, yahut peygamberlik
eden her kadýn, baþýný küçük düþürür; çünkü týraþ edilmiþ ol-
makla bir ve ayný þeydir. Çünkü eðer kadýn örtünmüyorsa, sa-
çý da kesilsin; fakat kadýna saç kesmek yahut týraþ olmak ayýp ise
örtünsün. Çünkü erkek, Allah’ýn sureti ve izzeti olduðu için,
baþýný örtmemelidir; fakat kadýn erkeðin izzetidir. Çünkü er-
kek kadýndan deðil, fakat kadýn erkektendir; çünkü erkek kadýn
için deðil, fakat kadýn erkek için yaratýldý. Bunun için melekler
sebebinden kadýn baþý üzerinde hâkimiyet alâmetine malik ol-
malýdýr.” (Korintoslulara birinci Mektup 11:3-10).

Pavlos’un kadýný örtme mantýðý, Tanrý’nýn sureti ve yüceltil-
mesinin simgesi olan erkeðin, kendisi için ve kendisinden ya-
ratýlan kadýn üzerindeki otoritesinin remzi olduðu tezine daya-
nýr. St. Tertullian, On The Veiling of Virgins (Bakirelerin Ör-
tünmesi Üzerine) adlý risalesinde, “Genç kadýnlar, sokaklarda
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1 A.g.e., s: 238-239.
2 18. asýrda Polonya’da ve komþu memleketlerde ortaya çýkan bir Yahudi mistik akýmý

olup, en mühim temelleri dua sevgi ve sevinçtir. Ç.N.
3 Alexandra Wright, “Dudaism”, Holm and Bowker, a.g.e., s: 128-129.



baþýnýzý örtün, kiliselerde de baþýnýzý örtmelisiniz, yabancýlar
arasýnda da baþýnýzý örtersiniz, sonra kendi erkek kardeþleriniz
arasýnda da baþýnýzý örtersiniz...” diye yazar. Bugünkü Katolik
kilise kanunlarý arasýnda kadýnlarýn, kilisede iken baþlarýný ört-
melerini gerektiren madde vardýr.1 Amiþ ve Mennoniler2 gibi
bazý Hýristiyan mezhepleri, kadýnlarýnýn baþlarýný bugün de
örttürmektedirler. 

Yukarýda, Ýslâm öncesi dinlerin naklettiðimiz prensiplerin-
den, Ýslâm’ýn baþörtüsünü icat etmediði ortaya çýkar. Ýslâm,
inanan erkek ve kadýnlarýn, bakýþlarýný sakýnmalarýný, iffetlerini
korumalarýný ve inanan kadýnlarýn, baþörtülerini boyunlarý ile
yakalarýný kapayacak þekilde uzatmalarýný ister:

“Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini bakýlmasý yasak olan-
dan çevirsinler, ýrzlarýný, korusunlar... Mümin kadýnlara da
söyle: Gözlerini bakýlmasý yasak olandan çevirsinler, iffetlerini
korusunlar. Süslerini, kendiliðinden görünen kýsmý müstesna,
açmasýnlar. Baþörtülerini yakalarýnýn üzerine koyup örtsünler.”
(Nur, 24:30-31).

Kur’ân, baþörtüsünün iffet için gerekli olduðunu açýkça ifa-
de eder. Ýffet neden önemlidir? Kur’ân, bunu da açýklar: 

“Ey Peygamber! Eþlerine, kýzlarýna ve mü’minlerin kadýnla-
rýna söyle: dýþarý çýkarken örtülerini üstlerine alsýnlar ki;
(imanla, iffetle ve hür kadýn olmakla koruma altýnda bulun-
duklarý) bilinip, incitilmesinler.” (Ahzâb, 33:59).
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1 Clara M. Henning, “Cannon Law and the Battle of the Sexes”, Rosemary R. Ruet-
her, Religion and Sexism: Imagers of Woman in the Jewish and Christian Traditions
(New York: Simon and Schuster, 1974) p. 272.

2 1540 senesinde Hollanda ve Kuzey batý Almanya’da vaftiz hakkýndaki fikirleri umu-
mi protestan telakkilerinden farklý olduðu için hususi bir cereyan þeklinde organize
edilmiþ, sonra bilhassa Amerika’ya göçmeye mecbur olmuþ bir cemaat. Hz. Ýsa’nýn
emirlerini “motamot” icra etme iddiasýyla ne askere gidiyor, ne de and içiyorlar. Baþka
cemaat ve dinlere karþý müsamaha gösterirlar. (Ç.N.)



Ýffet, kadýný, bugünün toplumlarýnda en çok ve çok yaygýn
biçimde maruz bulunduðu tacizlerden korur; kadýnýn bizzat
tacize sebebiyet vermemesinin de sebebidir; iffet, kalkandýr.
Baþörtüsü de iffetle, imanla ve özgürlükle koruma altýnda bu-
lunmanýn bir göstergesidir; ayný zamanda iffeti korumada se-
beplerden biridir.

Diðer geleneklerin aksine, Ýslâm’da baþörtüsü, ne erkeðin
kadýn üzerindeki otoritesini, ne de kadýnýn erkeðe kulluðunu
simgeler. Ayrýca o, ne zenginliðin ne de þerefli kadýnlarýn fark-
lýlýk alâmetidir. Baþörtüsü, bütün kadýnlarý korumaya yönelik
iffetin sembolüdür. Ýslâm’ýn felsefesi, “güvende olmak, üzül-
mekten daha iyidir” þeklinde özetlenebilir. Kur’ân, kadýnlarýn
vücudlarýný ve itibarlarýný korumayla o kadar ilgilenir ki, muh-
san (iffetli) bir kadýný iffetsizlikle suçlayanlarý aðýr þekilde ceza-
landýrýr:

“Ýffetli kadýnlara zina isnat edip de, (bu suçlarýný ispat için)
dört þahit getiremeyenlere seksen deðnek vurun; ebediyen on-
larýn þahitliðini kabul etmeyin. Ýþte onlar, yoldan çýkmýþ kimse-
lerdir.” (Nur, 24:4).

Özellikle batýda bazý kimseler, kadýnýn korunmasý için iffet
tezini alaya almaya baþladýlar. Onlara göre en iyi koruma, eði-
tim, medeni davranýþlarý geliþtirme ve kendi nefsine hâkim ol-
makla olur. Biz de, “bunlar da olmasýn diyen yok, fakat yeterli
deðil” deriz. Ýslâm, insaný suça ve günaha itecek bütün kapýlarý
kapar. Eðer ‘medeniyet’ yeterli bir koruma ise, o zaman neden
kadýnlar Kuzey Amerika’da tek baþlarýna boþ bir park sahasýnýn
karþýsý bile olsa, karanlýk bir sokaða çýkmaya cesaret edemiyor-
lar? Eðer eðitim çözüm ise, Queen’s gibi saygýn bir üniversite,
neden çoðunlukla kampüsteki bayan öðrenciler için ‘eve servis
sistemi’ne sahip? Eðer ‘kendi nefsine hâkim olmak’ çözüm ise,
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neden iþ yerlerindeki cinsel taciz olaylarý her gün gazetelerde
yer alýyor? Geçen birkaç yýllýk sürede cinsel tacizden suçlanan-
lar arasýnda, donanmada görevliler, yöneticiler, üniversite pro-
fesörleri, yargýtay hâkimleri, hattâ en üst düzey idareci(ler) de
var! Queen’s Üniversitesi Kadýnlar Bürosu dekanýnýn aþaðýda-
ki beyanatýný okuduðum zaman gözlerime inanamadým:

Kanada’da her 6 dakikada 1 kadýn cinsel tacize uðruyor; her 3
kadýndan 1’i, hayatlarýnýn herhangi bir döneminde cinsel tacize
uðruyor; her 4 kadýndan 1’i tecavüze uðrama riski veya tecavüz-
le karþý karþýya; lise veya üniversiteye giden her 8 kadýndan 1’i
cinsel tacize uðruyor ve yapýlan bir çalýþmaya göre, üniversite ça-
ðýndaki erkeklerin yüzde 60’ý, eðer yakalanmayacaklarýndan
emin olurlarsa, cinsel tacizde bulunacaklarýný beyan ediyor.

Modern dünyanýn en büyük ülkelerinden birinde her yýl 12
yaþýn üstünde 2.5 milyon kadýn, ýrza geçme, soyulma veya bir
baþka þekilde saldýrýya maruz kalýyor. Bir baþka büyük ülkede
her yýl 12.000 kadýn evde þiddete maruz kalarak ölüyor. Bir
baþka önemli büyük ülkede, kýz çocuklarý için okula gitmek
demek, cinsel þiddete maruz kalmakla ayný manâya geliyor. Bu
ülkede sadece 1998 yýlýnda resmî kayýtlara giren ýrza geçme sa-
yýsý 49.280.

Dünyada, bilhassa Asya, Afrika ve Doðu Avrupa gibi fakir
ülkelerden zengin ülkelere çalýþmak veya yerleþmek maksadýy-
la giden kadýnlar, gümrüklerden baþlamak üzere sürekli aþaðý-
lanma ve tecavüzle karþý karþýya bulunuyorlar. Bunlar, bilhassa
sex ticaretinin ve endüstrisinin en önemli kurbanlarý arasýnda.
Cinsel, dinî ve ýrkî ayýrým, medeniyetin bazý merkez ülkelerin-
de âdeta kurumlaþmýþ durumda. Yine bu ülkelerde her gün çok
sayýda kadýn hapishanelere düþüyor. Bunlarýn pek çoðu uyuþ-
turucu baðýmlýsý. Hapishanelerde ýrza tecavüz, bebeklerinden
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mahrum býrakýlma ve en küçük sýhhî bakýmdan mahrumiyet
gibi muamelelere maruz kalýyorlar. Ayrýca, polise intikal eden
resmî rakamlara göre, sadece bir ülkede yýlda 3 milyondan faz-
la çocuk, cinsel tecavüze uðrama, ihmal, dayak gibi kötü mu-
ameleye maruz býrakýlýyor. Resmi rakamlar, 1000 çocuktan
47’sinin bu tür muamelelerle karþý karþýya olduðunu belirtiyor.
1994’te 1271 çocuk, bu tür muamele sonucu ölüyor. Annelerin
alkol ve uyuþturucu kullanmasý yüzünden sakat doðan çocuk-
lar ise, bir baþka problem.

Yaþadýðýmýz toplumda bazý þeyleri anlamak gerçekten çok
zor. Giyimde, konuþmada ve davranýþlarda hem erkekler, hem
de kadýnlar için iffet kültürüne aþýrý derecede ihtiyaç var. Aksi
takdirde iç karartýcý istatistikler, günden güne ortaya, daha da
kara bir tablo koyacak ve maalesef sadece kadýnlar bu uygula-
manýn cezasýný ödeyecekler. 
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Ýslâm’da Kadýnýn Yeri

Hammude Abdul-Ati* Çev: Mehmet Ünal

Araþtýrmacý - Yazar

Günümüzde kadýn konusu ele alýnýrken düþülen tuzaklardan biri de,

kadýn-erkek eþitliði iddiasýdýr. Birbirinden ayný anda farklý olan iki þey, o

anda birbiriyle eþit olamaz. Ne kadýn erkeðin, ne de erkek kadýnýn eþitidir.

Birbiriyle ayný olmayan iki þeyi birbiriyle eþitlemek, elmalarla armutlarý

toplamak gibidir. Kadýn ile erkek birbirinin eþiti deðil, karþýlýklý üstün olan ve

olmayan taraflarýyla, toplumda, hayatýn bütününde ve ailede vazife, sorumluluk,

yetki ve haklar açýsýndan birbirini tamamlayan yanlarýyla, bir “yap-boz”u

oluþturan iki parça gibi birbirine geçmelerle bir bütünü meydana getiren iki

parçadýr. Bu bakýmdan, önemli olan, eþitlik deðil, her iki cinse de, fizyolojisinin,

psikolojik yapýsýnýn, aile ve toplum bütünlüðü içindeki iþbölümünün gerektirdiði

sorumluluðu vermektir.

* Islam in Focus yazarý.



K adýnýn Ýslâm’daki yeri, feminizmin yayýldýðý 20’nci
asra kadar herhangi bir problem oluþturmamýþtýr.
Gerek Kur’ân-ý Kerim’e, gerek Peygamber Efendi-

miz’in uygulamalarýna, gerekse Ýslâm tarihine baktýðýmýzda,
her zaman, her yerde karþýlaþýlabilecek, fertlerin hatasýndan
kaynaklanan bir takým suistimaller dýþýnda, kadýnýn en muallâ
mevkii Ýslâm’la kazandýðý görülür. Nasýl, anne-babanýn ayrý bir
ihmale, daha baþka insanî deðerlerin baþka bir ihmale uðradýðý,
aile hayatýnýn ve toplumda gerçek sevgi ve saygýnýn büyük çö-
küntü yaþadýðý modern çaðlarda “Anneler Günü, Babalar Gü-
nü” gibi bir takým merasimvari günlerle anne ve baba hatýrlan-
maya çalýþýlýyorsa, ayný þekilde, kadýnýn da, sanki toplumda ve
ailede ayrý bir varlýk gibi ele alýnýp deðerlendirilmesi, bir takým
maksatlar dýþýnda, esasen kadýnýn Ýslâm dýþý toplumlarda uðra-
dýðý haksýzlýðý gösteren bir vakýadýr. Yoksa Ýslâm tarihinde ve
toplumlarýnda böyle bir problem yaþanmamýþ, bu da, pek çok
modern problem gibi ithal eseri olarak Ýslâm toplumlarýna si-
rayet etmiþtir.

Deðerlendirme hatalarý ve adalet, eþitlik, aynýlýk

Ýslam’ýn kadýna tanýdýðý mevkii anlamak için, aslýnda ona
Ýslâm’dan önce ve sonra baþka toplumlarda nasýl davranýldýðý-
na bakmaya da gerek yoktur. Bazý Müslüman yazarlar, belki ka-
ranlýðýn yanýnda aydýnlýðý, menfinin yanýnda müsbeti daha parlak
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gösterme maksadýyla böyle bir yaklaþýmda bulunuyor olsa da,
bu tavýr, bazýlarýnda “özür dileyici” bir bakýþ açýsýný da yansýta-
bilmektedir. Ýslâm, bütünüyle mükemmellikler dini olarak,
her meselesinde olduðu gibi, kadýn konusunda da, baþka sis-
temlerle karþýlaþtýrma yapýlarak “tezkiye edilme”ye asla muhtaç
deðildir. Ýslâm’ýn herhangi bir hükmünün vurulacaðý bir mi-
henk kimsenin elinde yoktur. Bütün baþka düþünce ve sistem-
ler ancak Ýslâm karþýsýnda ifade ettikleri deðerle kýymet kaza-
nýrlar.

Ýslâm’la ilgili diðer meselelere olduðu gibi, kadýn konusuna
da parçalý bir yaklaþým, bu hususta yapýlan hatalardan bir diðe-
ridir. Ýslâm, kendi içinde bir bütündür ve onun her bir unsu-
ru, bu bütünün içinde ve onun hem bütünle, hem de onu
oluþturan diðer parçalarla olan münasebetleri içinde deðerlen-
dirilmelidir. Yoksa, Ýslâm’ýn herhangi bir meselesini, baþka sis-
temlerin terazisinde, onlarýn hâkim olduðu bir zeminde tart-
maya kalkmak, Ýslâm’a vurulabilecek en büyük darbelerdendir.

Günümüzde kadýn konusu ele alýnýrken düþülen tuzaklar-
dan biri de, kadýn-erkek eþitliði iddiasýdýr. Birbirinden ayný an-
da farklý olan iki þey, o anda birbiriyle eþit olamaz. Ne kadýn er-
keðin, ne de erkek kadýnýn eþitidir. Birbiriyle ayný olmayan iki
þeyi birbiriyle eþitlemek, elmalarla armutlarý toplamak gibidir.
Kadýn ile erkek birbirinin eþiti deðil, karþýlýklý üstün olan ve ol-
mayan taraflarýyla, toplumda, hayatýn bütününde ve ailede va-
zife, sorumluluk, yetki ve haklar açýsýndan birbirini tamamla-
yan yanlarýyla, bir “yap-boz”u oluþturan iki parça gibi birbirine
geçmelerle bir bütünü meydana getiren iki parçadýr. Bu ba-
kýmdan, önemli olan, eþitlik deðil, her iki cinse de, fizyolojisi-
nin, psikolojik yapýsýnýn, aile ve toplum bütünlüðü içindeki iþ-
bölümünün gerektirdiði sorumluluðu vermektir. Veya, gerçek
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eþitlik, meseleye böyle yaklaþmadadýr. Diðer tür bir yaklaþým
ise eþitlik deðil, aynýlýktýr; bu da, adalet, hele kadýna iyilik veya
ona deðer verme deðil, zulümdür. Dolayýsýyla, ne kadýnýn hak
ve sorumluluklarý bütünüyle erkeðinkinin aynýsýdýr, ne de, er-
keðinki kadýnýnkinin aynýsýdýr. Çünkü, kadýnýn haklarý erke-
ðinkiler ile ayný olsaydý, bu durumda kadýn, erkeðin kopyasý
olurdu. 

Ýslâm’da kadýnýn eþsiz ve diðer sistemlerde hiç ben-
zerliði olmayan bir konumu vardýr.

Ýslâm, din görünümlü bazý bâtýl inançlarda olduðu gibi,
kadýný þeytanýn ürünü veya kötülüklerin tohumu olarak gör-
mez. Kur’ân; erkeðe kadýnýn efendisi ve kadýna da, erkeðin
egemenliðine girmekten baþka çaresi olmayan zavallý bir var-
lýk gözüyle bakmaz. Kadýnýn içinde ruhu olup olmadýðý soru-
su ne Ýslâm’da, ne de Müslümanlar arasýnda tartýþýlmýþ bir
meseledir. Ayrýca Ýslâm, menþe itibariyle semavî bile olsa, ba-
zý dinlerdeki gibi, insanýn iþlediði “ilk günah”tan ve onun
Cennetten çýkarýlmasýndan kadýný sorumlu tutmaz. Kur’ân,
bu konuda gayet açýk olup, Hz. Âdem ile Hz. Havva’nýn o ilk
sürçmeyi birlikte yaþadýðýný, hattâ sürçmede önceliðin Hz.
Âdem’e ait bulunduðunu ve sonra yine ikisinin birden tevbe
ve istiðfarla Allah’a yöneldiðini anlatýr (Bkz. Bakara/2:35-36;
A’raf/7:19,27; Tâ-Hâ/20:117-123). 

Ýslâm’da kadýnýn eþsiz, yeni ve diðer sistemlerde olmayan
bir konumu vardýr. Günümüzün demokratik toplumlarý bile, bu
konuda Ýslâm’dan çok çok geridir. Bu toplumlarda kadýnýn o ka-
dar imrenilecek bir konumu yoktur. O, hayatýný kazanmak için
çok sýký çalýþmak zorunda kalmakta ve bazen erkekle ayný iþi yap-
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týðý halde, maaþý ondan daha az olabilmektedir. Belli bir özgürlüðe
sahip ise de, bu, daha çok arzularýný tatmin özgürlüðüdür ki,
böyle bir özgürlük, gerçek insan fýtratýnýn, selim aklýn, insan-
lýðýn deðiþmez ebedî deðerlerinin ve herhangi semavî bir di-
nin kabûl edebileceði tarzda bir özgürlük deðildir. Ayrýca ka-
dýn, demokratik toplumlarda bugünkü bulunduðu konuma
gelebilmek için on yýllarca, hattâ asýrlarca çaba sarf etmiþtir.
Öðrenme, çalýþma ve kazanma haklarýný elde edebilmek için
acýlý kurbanlar vermek ve en tabiî haklarýndan, hattâ gördüðü
ve görmesi gereken hürmetin bir çoðundan vazgeçmek zo-
runda kalmýþtýr. Konumunu ruh sahibi bir insan durumuna
getirmek için çok aðýr bedel ödemiþtir. Tüm bu pahalý kur-
banlara ve acýlý çabalara raðmen onun, Müslüman kadýnýn sa-
hip bulunduðu kadýnlýða yakýþýr haklara sahip olduðu söyle-
nemez.

Bugün modern dünyada kadýna tanýnan haklar, öyle birden
tanýnmýþ haklar deðildir. Bilhassa dünya savaþlarýnýn getirdiði iþ
gücü sýkýntýsý, geçinmek zorunda kalan erkeksiz aileler, ekono-
mik ihtiyaçlarýn baskýsý kadýný iþ dünyasýna ve sokaða çýkmaya
zorlamýþ, ama bu çýkýþla birlikte kadýn belki ekonomik bir öz-
gürlük elde etmiþtir ama, kendisinin bilhassa fizikî cazibesin-
den faydalanmak isteyen bir takým sermaye çevreleri için ise ta-
mamen istismar mevzuu bir âlet hâline gelmiþtir. Piyasaya, pa-
zara, eþyanýn malî deðerine katkýda bulunduðu ve erkeklerin
nefsanî arzularýna hizmet ettiði nisbette, dolayýsýyla hayatýnýn
sadece bir anýnda surî ve sunî bir sevgi görmüþ, hayatýnýn her
karesinde toplumdan, baba, kardeþ, eþ, evlât, “bacý”, anne ve ni-
ne olarak erkeklerden ve toplumun tamamýndan gördüðü ve
yerini baþka hiçbir þeyin dolduramayacaðý sevgi ve saygýyý bü-
yük ölçüde yitirmiþtir. 
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Ýslâm’ýn kadýn için tesis ettiði konum, onun fýtratýna
tam uygun olan konumdur.

Ýslâm’ýn kadýn için tesis ettiði konum, onun fýtratýna uygun,
ona tam bir güvenlik veren ve onu küçük düþürücü þartlara
karþý koruyucu mahiyettedir. Burada modern kadýnýn konu-
munu ve onun hayatýný kazanmak veya kendisini ispat etmek
için aldýðý riskleri detaylandýrmaya ihtiyaç yoktur. Hattâ,
Ýslâm’da kadýnýn konumunu tartýþýrken, “kadýn haklarý” kavra-
mýnýn bir sonucu olarak modern kadýnýn içine girdiði kýsýr
döngüleri ve “özgürlük, haklar” gibi, günümüz kadýnýnýn onu-
ru olan kavramlardan dolayý yýkýlmýþ bir sürü mutsuz ailenin
durumunu da maksadýmýz doðrultusunda kullanmak niyetin-
de deðiliz. Bugün kadýnlarýn çoðu, özgürlüðü, kimseden izin
almadan baðýmsýzca sokaða çýkmak, çalýþýp kazanmak ve erke-
ðe benzemek þeklinde algýlamaktadýrlar. Fakat bu, üzülerek be-
lirtelim ki, erkekle kadýný ayný çatý altýnda mutlu kýlan sýcacýk
aile yuvalarýnýn çok defa yýkýlmasý pahasýna olmaktadýr. Bu,
tartýþmaya bile deðmeyecek kadar açýk bir olgudur. Buna karþý-
lýk, Ýslâm’ýn kadýna tanýdýðý konum, modern dünyanýn bütü-
nüyle meçhulü olduðu gibi, daha da kötüsü, tam tersi bir algý-
lama söz konusudur. Bu bakýmdan, bu konumu madde madde
özetlemek yerinde olacaktýr:

1) Ýslâm, kadýnla erkeði, insan neslinin çoðalmasýnda anne
ve baba olarak temele oturtmuþtur: “Ey insanlar! Muhakkak ki
Biz sizi bir kadýn ve erkek (çiftinden) yarattýk ve sizi çeþitli mil-
letler ve kabileler hâline getirdik. Ta ki, tanýþasýnýz ve yardým-
laþasýnýz...” (Hucurat/49:13).

Bu temel yapýda kadýnýn rolü, denebilir ki, erkeðin önünde-
dir. Bu bakýmdan, bu noktada ona tanýnan hukuki haklar, erke-
ðinkinden asla geri olmadýðý gibi, annelik gibi yaratýlýþýn ona
bahþettiði deðer ve bu deðerin getirdikleri, erkeðinkinden çok
daha öndedir. 
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2) Kadýn, dinde erkekle ortak sorumluluklara sahip olduðu
gibi, nasýl erkeðe has sorumluluklar varsa, ona has sorumluluk-
lar da vardýr. O, sorumluluklarýný yerine getirip getirmemenin
karþýlýðýnda aldýðý sevap ve günah cihetinde erkekten farklý de-
ðildir. Bunun gibi, insanlýk vasýflarýna sahip olmada ve ruhu-
nun ilhamlarýnda baðýmsýz bir þahsiyet olarak kabul edilmiþtir.
Onun insan olma özelliði, ne erkeðinkinden farklý, ne de ola-
ðan dýþýdýr. Erkek ve kadýn, birbirinin yardýmcýsý ve tamamla-
yýcýsýdýr. Allah (c.c) þöyle buyurur:

“Ve Allah, onlarýn dualarýný kabul etti ve onlarý þöyle diye-
rek cevapladý: “Ben, kadýn olsun erkek olsun hiçbirinizin ame-
lini zayi edici deðilim; siz, birbirinizin yardýmcýlarýsýnýz...” (Âl-i
Ýmran/3:195).

3) Kadýn, yine erkek gibi ilim edinme mecburiyeti altýnda-
dýr; dolayýsýyla ilim edinme, yani eðitim hürriyetine sahiptir.
Ýslâm, bir Müslüman’ýn edinmesi gereken iman, ibadet, ahlâk,
muamelatla ilgili farz ilimleri, erkeðe de kadýna da ayný derece-
de farz kýlmýþtýr. 14 asýr önce Hz. Muhammed (s.a.s.), ilim el-
de etmenin kadýn, erkek her Müslüman’ýn boynuna borç oldu-
ðunu ilan ederken, bu konuda kadýnýn eðitim hak ve özgürlü-
ðünü elinden alýcý hiçbir hüküm vaz etmemiþtir.

4) Erkek, ne ölçüde düþünce ve düþüncesini açýklama hür-
riyetine sahipse, kadýn da ayný hürriyete ayný nisbette sahiptir.
Söz sahibi olduðu konularda görüþüne baþvurulur ve kendisiy-
le istiþare yapýlýr. Hattâ bundan öte, Peygamber Efendimiz, as-
habýyla münasebetlerinde ve devlet baþkanlýðý görevini ilgilen-
diren bazý meselelerde bile, meselâ kendi hanýmlarýna danýþ-
mýþ ve onlarýn fikirlerini uyguladýðý zamanlar olmuþtur. Asr-ý
Saadet’te kadýn, meselelerini ve evinde eþiyle arasýnda baþ gös-
teren problemleri çok rahat Peygamber Efendimize aktara-

85

Ýs
lâ

m
’d

a 
 K

ad
ýn

ýn
  Y

er
i



bilirdi, hattâ Kur’ân bunlardan birine,  yukarýda da geçtiði gibi,
bizzat katýlmýþ, bunu Mücadile isimli sûresine ad olarak ver-
miþ, kocasý hakkýnda þikâyette bulunan kadýný haklý bulmuþtur
(Mücadile, 58:1-4; ayrýca: Mümtahane, 60:10-12). O dönem-
de, kadýnlarýn halifeye, yani devlet baþkanýna, onun Kur’ân’a
aykýrý bulduklarý içtihadlarýna, hem de camide bütün cemaatin
huzurunda karþý çýktýklarý bile vakidir. Böyle bir karþý çýkýþta
Hz. Ömer’in, “Ömer hata etti; kadýn isabet etti.” sözü meþ-
hurdur.

5) Asr-ý Saadet baþta ve en yoðun olmak üzere, Müslüman
kadýn, toplum hayatýna katkýsýný, savaþlara katýlmakla bile orta-
ya koymuþtur. Yaralýlara bakmak, tedavi için gerekli malzeme-
leri hazýrlamak, savaþçýlara hizmet etmek ve daha bir sürü gö-
revler için harplere iþtirak etmiþ; hattâ bizzat savaþmýþtýr da. 

6) Ýslâm, kadýna sözleþme yapmada, giriþimcilikte, kazan-
mada ve mülk sahip olmada erkeðinkiyle eþit haklar tanýmýþtýr.
Onun hayatý, þerefi, malý erkeðinki kadar kutsaldýr. Eðer her-
hangi bir suç iþlerse, cezasý benzer durumda olan bir erkekten
daha az veya fazla deðildir. Eðer kendisine kötülük yapýlmýþ ve-
ya incitilmiþ ise, ayný duruma maruz kalmýþ bir erkek kadar
tazminat alýr veya telafi görür (Bakara, 2:178; Nisa, 4:92-93).

7) Ýslâm, kadýna kâðýt üzerinde haklar tanýyýp, sonra da bir kö-
þeye çekilmiþ deðildir. Bilakis, onlarý korumak ve pratik hayatta
tatbikini saðlamak için her türlü tedbiri almýþtýr. Kur’ân, kadýna
karþý önyargý taþýyanlara müsamaha göstermediði gibi, kadýn-er-
kek ayýrýmcýlýðý yapanlara da müsamaha göstermez. Kadýný erkek-
ten aþaðý görenlere zaman zaman tevbihte bulunur (Nahl/16:57-
59, 62; Þura/42:47-59; Zuhruf/43:15-19; Necm/53:21-23).
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Miras konusu

8) Ýslâm, insan varlýðýnýn devamýnda kadýný erkekle ayný se-
viyede görmesinin yanýsýra, ona miras hakký da tanýmýþtýr. Ýslâm’-
dan önce kadýn bu haktan mahrum olmakla beraber, erkek ta-
rafýndan miras mal olarak algýlanan bir eþya gibi idi. Ýslâm, ka-
dýný böyle bir eþya olmaktan kurtardýðý gibi, onu eþ, anne, bü-
yükanne, kýz kardeþ veya kýz çocuðu olarak, ölen kiþiyle arasýn-
daki yakýnlýða göre mirasta da hak sahibi yapmýþtýr. Kimse, onu
bu mirastan mahrum býrakamaz.

Kadýn, prensip olarak aynen erkek gibi miras alma hakkýna
sahiptir. Þu kadar ki, paylaþmada fark vardýr. Bu fark, erkeði
tercih etme veya ona üstünlük verme demek deðildir. Bunun
sebepleri þöyle özetlenebilir:

a) Her þeyden önce erkek, hanýmý da dahil olmak üzere, ai-
lesinin ve muhtaç yakýnlarýnýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesinde
tek sorumludur.

b) Kadýn, sadece kendine ait ihtiyaç dýþý ve lükse kaçan eþya
dýþýnda, aile içinde hiçbir malî sorumluluðu üstlenmeye mec-
bur deðildir. O, maddi olarak emniyettedir ve ihtiyaçlarý karþý-
lanmaktadýr. Eðer bir eþ ise kocasý, eðer anne ise oðlu, eðer kýz
evlâdý ise babasý, eðer kýz kardeþ ise erkek kardeþi onun ihtiyaç-
larýný karþýlamak ile yükümlüdür. Eðer kadýna bakacak bir ak-
rabasý yok ise, o zaman zaten miras problemi olmaz, çünkü bu
durumda ona miras býrakacak kimse yok demektir. Bu takdir-
de onun geçimini devlet üzerine alýr. Kadýn, kendisinden baþ-
ka hiç kimsenin, hattâ kendisinin bile hayatýný devam ettirme
sorumluluðu taþýmaz. Erkek ise, ailesi dýþýnda muhtaç yakýnla-
rýna da bakmaya mecburdur. Hanefîlerde Ýmam-ý Azam’a gö-
re, zengin kadýn, fakir kocasýna zekât verebilir. Çünkü kadýn,
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kendi malýný eþinin malýyla birleþtirip, aile bütçesine katkýda
bulunmak zorunda deðildir. Onu dilediði gibi kullanabilir.

c) Ortada, tüm maddi sorumluluklar ve borçlarla yüklü er-
kek ve hiçbir maddi sorumluluðu olmayan kadýn mirasçý var.
Eðer kadýný mirastan tamamen mahrum býrakýrsak, bu adalet-
sizlik olur; çünkü onun ölen þahýs ile akrabalýðý ve bu akraba-
lýktan gelen miras hakký vardýr. Buna karþýlýk, eðer kadýna er-
kekle ayný payý verirsek, bu defa erkeðe haksýzlýk yapýlmýþ ola-
caktýr. Çünkü erkeðin omuzlarý üzerinde geçindirmekle yü-
kümlü, hanýmý dahil, pek çok insan bulunur. Ýslâm, hiçbir ta-
rafa haksýzlýk yapmadan, erkeðe mirastan daha fazla pay ayýrýr.
Kadýný da bütün bütün unutmaz ve ona da mirastan hakký olan
hisseyi verir. Gerçekte, Ýslâm böyle yapmakla kadýna karþý daha
cömert davranmaktadýr. 

d) Dördüncü olarak, kadýn erkekten daha az miras aldýðý za-
man bu, onun çalýþýp kazandýðý bir þeyden mahrum býrakýlma-
sý demek deðildir. Mal, onun kazanmasý veya çabalamasý sonu-
cu elde edilmemiþtir. O mal, tarafsýz bir kaynaktan gelmiþ faz-
lalýk ve ekstradýr. Bir çeþit yardýmdýr ve herhangi bir yardým,
acil ihtiyaçlar ve sorumluluklar için daðýtýlýr.

e) Ýslâm, 14 asýrlýk bir geçmiþe sahiptir ve her dönemde her-
kese, her þartta her topluma hitap eder. Hukuk, çoðunluðu na-
zara alýr. Dolayýsýyla, dün de, bugün de ve yarýn da, insanlýk
âleminde ailede erkeðin bütçeye katkýsý genellikle kadýndan da-
ha fazladýr. Dolayýsýyla, paylaþýmda erkeðe daha fazla vermek,
yine adaletin gereðidir. Erkek, baba evinden aldýðý fazlalýlýðý,
evlendiðinde eþiyle paylaþarak kaybetmekte, üstelik, hem eþi-
nin, hem de çocuklarýnýn bakýmýný yüklenmekle, daha fazla
yük altýna girmektedir. Kadýn ise, baba evinden aldýðý az miktarý,
evlendiðinde kocasýnýn fazlasýyla tamamlamakta, hattâ, kocasý
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geçimiyle yükümlü olduðu için, kendi malý elinde fazladan
kalmaktadýr. (Yine bu çerçevede, meselenin bir de psikolojik
boyutu vardýr. Mal, insan için her þey demek deðildir. Ondan
çok daha öte deðerler vardýr. Sevgi, saygý, þefkat ve merhamet
bunlarýn en önemlileridir. Evlenmede kadýn daha çok kocasý-
nýn evine gider. Erkek ise, evine bir yabancýyý almýþ olur. Dýþa-
rý giden kadýn, baba evinden erkek kardeþleri nisbetinde mal
çýkaracak olursa, bu çok defa, erkek kardeþlerin, hattâ babanýn
onu, evin malýný dýþarý taþýyan biri olarak görmesine, böylece
ona gösterilmesi gereken sevgi ve þefkatin yeterince gösteril-
memesine sebep olur. Ýþte Ýslâm, meselenin çok önemli bu psi-
kolojik boyutunu da nazara almýþ ve kadýný, muhtaç bulundu-
ðu baba ve kardeþ þefkatinden mahrum býrakmamýþtýr).

Þâhitlik

9) Sivil sözleþmelere þahitlik yapmak gibi durumlarda iki
erkek veya bir erkek, iki kadýn þâhit gerekir. Bu da, hiçbir za-
man kadýný erkekten aþaðý görmek demek deðildir. Bu muame-
le, sözleþmeyi yapan gruplarýn haklarýnýn emniyeti için bir öl-
çüdür. Çünkü kadýn, kural olarak erkek kadar pratik hayatta
tecrübeli deðildir. Bu tecrübe eksikliði sözleþmeyi yapan her-
hangi bir tarafýn zarar etmesine yol açabilir. Bu sebeple kanun,
iki kadýn ve bir erkeðin þahitliðini ister. Eðer kadýn þahit bir þey
unutursa diðeri ona hatýrlatabilir. Bu, insanlar arasýndaki mu-
ameleleri ve iliþkileri saðlama alma adýna bir tedbirdir. Kadýnýn
ticaret hayatýnda daha az tecrübeli ve bu sahaya daha çok ya-
bancý oluþu, onun erkek karþýsýnda bir alt derecede olduðu
manâsýna gelmez. Her insanýn eksik olan bir yönü vardýr ve
kimse, onlarýn insanlýk konumunu sorgulayamaz.
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Kadýnýn bazý ayrýcalýklarý

10) Kadýnýn, erkek için söz konusu olmayan belirli ayrýca-
lýklarý da vardýr. O, loðusalýk döneminde ve periyotlarýnda na-
maz, oruç gibi dini görevlerden muaf tutulmuþtur. O, yukarý-
da izah edildiði gibi, tüm malî sorumluluklardan da muaf tu-
tulmuþtur. Anne olarak, Allah katýnda, hattâ insanlar yanýnda
daha fazla ve yüksek bir yere sahiptir (Lokman/31:14-15; Ah-
kaf/46:15). Peygamberimiz (s.a.s.) “Cennet, annelerin ayaklarý
altýndadýr.” sözü ile, yine ayný deðeri ifade buyurmaktadýr. O,
çocuklarýnýn sevgi ve þefkatinin dörtte üçüne lâyýk görülürken,
baba için sadece dörtte birlik pay kalmýþtýr. Bir eþ olarak ona,
kocasýný seçme ve uygun miktarda çeyiz isteme hakký tanýn-
mýþtýr. Evlendikten sonra, önceden neye sahip ise, onu kendi-
sinde tutmakta serbesttir ve ne olursa olsun kocasý, onun sahip
olduðu þeylerde hak iddia edemez. Bir kýz çocuðu veya kýz kar-
deþ olarak o, babasý ve duruma göre erkek kardeþleri tarafýndan
tam korunma ve tedariklerinin karþýlanmasý hakkýna sahiptir.
Bu, onun özel hakkýdýr. Eðer o, kendisinin ihtiyaçlarýný gider-
mek ve aile sorumluluklarýný karþýlamak için çalýþmayý arzu
ederse, güvenliði ve þerefi korunmak þartý ile, bunu da yapmak-
ta serbesttir.

Namazda saflarýn düzeni

11) Kadýnýn namaz kýlarken erkeðin arkasýnda durmasý,
onun erkekten daha aþaðý seviyede olduðunu göstermez. Önce
þunu belirtelim ki, kadýn, erkeðe mecbur olan cuma gibi ve di-
ðer cemaat namazlarýna da katýlmak zorunda deðildir. Eðer ka-
týlýrsa, tamamen kadýnlardan oluþan, erkeklerden ayrý saflarda
durur. Bu, namazýn kuralý ve disiplinidir, önemlilik derecesine
göre bir sýnýflandýrma deðildir. Erkeklerin saflarýnda, devlet
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baþkaný, en sýradan görülen bir vatandaþla ayný hizada durur.
Hattâ mescide sonradan gelmiþse, devlet baþkaný arkada da du-
rur. Çünkü namazda, Allah’ýn huzurunda bütün dünyevî mes-
lekler, makamlar, hiçbir þey ifade etmez. Namazda saflarýn dü-
zeni, herkesin tefekkürde konsantre olmasýna yardým için dü-
zenlenmiþtir. Bu çok önemlidir, çünkü Müslüman’ýn namazý,
basit bir ilahi söylemek veya bir teypteki þarký deðildir. Namaz,
bir takým hareketler, iþaretler, kýyam, rüku, secde, teþehhüd ve
teþehhüdden kalkma gibi unsurlar ihtiva eder. Eðer erkekler
kadýnlarla ayný saflarda karýþýk duracak olurlarsa, bu takdirde,
rahatsýz edici veya dikkat daðýtýcý bazý þeylerin vukuu pekalâ
mümkündür. Namaz, ruhun, gönlün ve dikkatin bütünüyle
Allah’a kilitlenmesi gereken bir ibadettir. Bu sebeple, kadýnla
erkeðin bir arada olmasý, zihni ve kalbi, namaza zýt bazý þeyler-
le meþgul edecektir. Sonuç, namazýn gayesinin kaybý olacaktýr.
Ayrýca dünya, bir yerden, bir iklimden, bir coðrafyadan ibaret
deðildir. Çok sýcak, çok soðuk yerler olduðu gibi, çok fakir in-
sanlar da vardýr. Bu bakýmdan, erkek ve kadýn karýþýk namaza
durduðu zaman, namaz hareketleri esnasýnda görülmemesi ge-
reken bazý yerlerin açýlmasý her zaman için söz konusu olabi-
lir. Bu, hem taraflarý mahcup, hem de zihinleri ve kalpleri meþ-
gul eder. Dolayýsýyla bu da, namaz ibadetinin gerektiði gibi ye-
rine getirilmemesi demek olur.

Örtü

12) Müslüman kadýn, 14 asýrdýr giyegeldiði örtü ile bütün-
leþmiþtir. Örtü, onun saygýnlýðý, kendisini her türlü istismar
aðlarýna karþý koruyucu siperi; onu sevgi, þefkat, merhamet, if-
fet gibi ve daha baþka gerçek kadýnlýk deðerleriyle tanýtýcý þiarý;
fizikî güzelliðini ve cazibesini, herkesin beðenisine arz edilmiþ
bir meta gibi herkesle deðil, sadece nikahlý eþiyle paylaþmasý
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için dýþa karþý perdesidir. Onun, gerçek kadýnlýk hasletleriyle
güzelleþmesinin sembolüdür. O, nikahlý eþi dýþýnda baþka her-
kesin ihtiraslarýný tahrik edici görüntü ve davranýþlardan ken-
dini koruma, onu baþlara taç yapan ahlâkýný her türlü þüpheden
uzak tutma mevkiindedir. O, fizikî güzelliði ve cazibesiyle
dünyanýn, insanlarý dünyaya çaðýran dünya, madde ve menfa-
atperestlerin, onu, behimî arzularýný tatmin ve mallarýný rek-
lam aracý olarak kullanmak isteyen sermaye çevrelerinin, onu
kullanarak insanlýðýn ahlâkýný bozmak, insaný varlýklar hiyerar-
þisinin en altýna düþürmek isteyenlerin plânlarýna âlet olmama-
lý, bir tüketim vasýtasý olarak istismar edilmesine fýrsat verme-
melidir. Örtü, onu böylesi tuzaklardan korumada kendisi için
sürekli bir hatýrlatmadýr; baþkalarýna ve sözü edilen istismarla-
ra karþý da bir sütredir. Örtü, onun ruhunu zayýflýktan, aklýný
zevk düþüncesinden, gözlerini baþkalarýnýn þehvetli bakýþlarýn-
dan ve þahsiyetini de lekelenmekten korumada etkili bir vasýta
ve tedbirdir. Ýslâm, kadýnýn dürüstlüðüne çok önem verir. Yine
Ýslâm, kadýnýn ahlâkýnýn, karakter ve þahsiyetinin korunmasý
ile çok ilgilenir. (Bkz. Nur/24: 30-31).

13) Þimdi açýktýr ki, Ýslâm’da kadýnýn konumu, emsalsiz de-
recede yüksek ve gerçekçi olarak onun fýtratýna uygundur.
Onun haklarý ve görevleri erkeðinkiler ile eþittir ama, her ba-
kýmdan onlarla ayný deðildir. Zaten ayný olacak olsa idi, iki
farklý çifte gerek olmazdý. Kadýn olmasý, onun insanlýk konu-
muna veya özgür þahsiyetine bir yük deðildir. Ve bu, onun þah-
siyetine karþý adaletsizliðe asla sebep olamaz. Eðer o, bir adalet-
sizliðe ve kötü muameleye maruzsa, bu, mutlaka Ýslâm’ýn dý-
þýnda ve Ýslâm’la bütünleþemeyenlerde aranmalýdýr. Onun
Ýslâm’daki haklarý, görevleri ile baðdaþýktýr. Haklar ve görevler
arasýndaki denge korunmuþtur ve bir taraf diðeri aleyhine aðýr
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basmaz. Kadýnýn statüsü, aþaðýda meali verilen Kur’ân âyetinde
açýk olarak þöyle belirtilmiþtir:

Erkeklerin kadýnlar üzerinde haklarý olduðu gibi, kadýnlarýn
da erkekler üzerinde, dinin, selim aklýn ve dine zýt olmayan ör-
fün tayin ve tesbit ettiði vechile haklarý vardýr. Bununla birlik-
te, erkekler, (vazife ve sorumluluklarýna mukabil) kadýnlar üze-
rinde fazladan bir derece sahibidirler. (Fakat, bunu suistimal
etmemelidirler). Allah, Azîz (mutlak onur ve karþý konulmaz
güç sahibi)dir; Hakîm (her hüküm ve iþinde mutlak ve sayýsýz
hikmetler bulunan)dir (Bakara/2: 228).

Burada erkekler için sözü edilen derece, kadýnýn üzerine
üstünlük veya egemenlik kurma hakký deðildir. O, erkeðin eks-
tra sorumluluklarýný karþýlayabilmesi içindir; bir mertebe deðil,
sorumluluk sebebidir. Dolayýsýyla bu âyet, þu âyetle birlikte ele
alýnmalýdýr:

“(Sahip kýlýndýklarý sýfatlar ve yüklendikleri vazife ve so-
rumluluk açýsýndan erkeklik vasfýna tam sahip bulunan) erkek-
ler, kadýnlar üzerinde koruyucu ve [“bir topluluðun yöneticisi,
ona hizmet edendir.” prensibine de uygun olarak] yöneticidir-
ler. Bu, Allah’ýn, (yöneticilik ve koruyuculuk noktasýnda) bazý
insanlarý bazýlarýndan, (dolayýsýyla, bütün erkekleri bütün ka-
dýnlardan deðil, fakat genellikle erkekleri kadýnlardan) daha ka-
pasiteli yaratmasýndan ve bir de erkeklerin (mehir verme ve
evin bütün masraflarýný yüklenme gibi) mâlî sorumluluklarýn-
dan dolayýdýr.” (Nisâ/4: 34).

Allah (c.c.), insanlarý bir ve her bakýmdan birbirlerinin ay-
nýsý yaratmamýþ, hayatýn gereði, bilhassa toplumda iþbölümü ve
meslek seçiminin esasý olarak, herkese baþkalarýna göre bir
noktada üstünlük vermiþtir. Bunun gibi, her kadýn ve erkek
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için ayný þekilde ve derecede olmamakla birlikte, genellikle ba-
zý hususlarda kadýnlarý erkeklerden daha üstün yarattýðý gibi,
bazý konularda ve bu arada idarecilik ve koruyuculuk hususun-
da da erkeklere kadýnlar üzerinde bir mevki tanýmýþtýr. Günü-
müzde, kadýn haklarýnýn müdafaasýný yaptýðýný söyleyen ülke-
lerin hiç birinde kadýn bir devlet baþkaný, genelkurmay baþka-
ný, yoktur. Zaman zaman Baþbakan olsa da, bu nadirdir. Ba-
kanlar içinde bile ancak bir veya iki tanesi kadýndýr. Kadýna, üst
karar alma organlarýnda deðil, bazý alt icra organlarýnda yer ve-
rilmektedir. Büyük malî ve ticarî kuruluþ sahibi kadýn çok az
sayýdadýr. Oysa, Peygamber Efendimiz, devlet iþlerinde bile ka-
dýnlarla istiþare yaptýðý olurdu.

Allah, kadýnlara göre daha güçlü yarattýðý, kendilerine daha
üstün idare kabiliyet ve kapasitesi verdiði, bir de ailenin mâlî
sorumluluðunu üzerlerine yüklediði için, evde erkeði reis kýl-
mýþtýr. Fakat bu reislik, mutlak bir hâkimiyet deðil, “Bir toplu-
luðun efendisi, idarecisi, ona hizmet edendir.” hadis-i þerifin-
de ifade buyurulduðu üzere, hizmetini görme, bakým ve görü-
münü yapma, sahip çýkma, koruma ve evin dirlik ve düzenliði-
ni saðlama görev ve fonksiyonudur.

Aile fertlerinin terbiyesi, bilhassa bir âyet-i kerimede buyu-
rulduðu üzere (Tahrîm/66: 6), âhiretlerini kurtaracak þekilde
dînî yönden yetiþtirilmesi ve evin idaresi, dirlik ve düzeni ön-
celikle erkeðe ait aðýr bir vazife ve sorumluluk olduðu için, er-
kek, bunu yerine getirmede de bir eðitimci gibi davranma yü-
kümlülüðü altýndadýr. 

Her konuda olduðu gibi, bu konuda da Ýslâm, hiçbir sis-
temden özür dileyecek deðildir. Tam tersine, baþka her siste-
min Ýslâm karþýsýnda baþý eðiktir. Yapýlan bütün istatistikler, ka-
dýnýn en fazla, modern ve medenî denilen günümüz dünyasýn-
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da þiddete maruz kaldýðýný göstermektedir. Halbuki, býrakýn
Ýslâm’ýn bütünüyle yaþandýðý devirleri, onun sadece belli ölçü-
lerde ve kýsmî þuurla yaþadýðý devirler bile, kadýnýn insanlýk ta-
rihinde altýn çaðýný yaþadýðý dönemlerdir. 
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Ýslâm Hukukunda Niþanlanma

Dr. Ahmet GÜNEÞ

Atatürk Üniv. Ýlâhiyat Fak. Öðretim Görevlisi

Ýslâm hukukunda niþanlanma, evlenme akdi olmayýp, sadece evlenme

vaadinden (söz verme)ibarettir. Niþanlý þahýslardan hiçbiri böyle bir söz

vermeden dolayý evlenmeye mecbur edilemez. Bu niteliðine baðlý olarak temel

özellikleri itibariyle niþanlýlýk:

1. taraflar arasýnda dinen mahremiyeti kaldýrmaz, 

2. taraflara hukuken evlilik mecburiyeti yüklemez,

3. kadýna mehir hakký kazandýrmaz, 

4. mehir olarak deðerlendirilmeyen mallar, hediye statüsünde deðerlendirilir,

5. hukuken taraflarýn maddi veya manevi tazminat talep hakký tartýþýlsa

bile, haksýz olan tarafýn dini ve ahlaki sorumluluðunu da kaldýrmaz.



E vlilik, bir akittir, bir sözleþmedir. Bununla beraber
evlilik akdi diðer sözleþmelerden farklýdýr.1 Evlilik
akdini diðer sözleþmelerden ayýran en önemli özel-

liklerden bir tanesi, evlilik sözleþmesinden önce bir hazýrlýk
döneminin geçirilmesidir. Bu hazýrlýk dönemine niþanlýlýk dö-
nemi denir. Niþanlýlýk döneminin psikolojik ve sosyolojik yön-
lerinin yaný sýra; dini, ahlaki ve hukuki yönleri de bulunmak-
tadýr. Konumuz açýsýndan en önemli yönünü ise, niþanlanma-
nýn dini ve hukuki mahiyetinin belirlenmesi oluþturur.

Ýslam hukukunda bir erkeðin herhangi bir kadýna evlenme
niyetinde olduðunu açýklayabilmesi için aralarýnda evlenme en-
gelinin bulunmamasý gerekir. Ayrýca, baþkasýyla niþanlý veya
evli olan kadýnlara evlenme teklifinde bulunulmasý caiz deðil-
dir. Evlenme engeli olmayan kiþiler arasýnda niþanlanma ise,
genelde erkeðin evlenme niyetinde olduðunu açýk veya kapalý
bir biçimde kadýna açýklamasý, kadýnýn da açýklanan bu dü-
þünceyi olumlu bulmasýyla teessüs etmektedir. Toplumumuz-
da bu hazýrlýk dönemi söz kesme ile baþlamakta, bunu niþan-
lanma izlemekte, evlilik ise daha sonra gerçekleþmektedir. Tabii
olarak bu süreç içerisinde ferdi ve ailevi boyutta karþýlýklý mad-
di ve manevi çeþitli münasebetler kurulmaktadýr. Bu münase-
betler daha ziyade toplumlarýn örf ve adetlerine göre þekillen-
mektedir.
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Niþanlanmanýn psikolojik ve sosyolojik yönlerinin yaný sý-
ra; dini, ahlaki ve hukuki yönlerinin bulunduðu malumdur.
Konumuz açýsýndan en önemli boyutunu ise, niþanlanmanýn
hukuki mahiyetinin belirlenmesi oluþturur.

Ýslâm Hukukunda niþanlanma, evlenme akdi olmayýp, sadece
evlenme vaadinden (söz verme)ibarettir. Niþanlý þahýslardan hiç-
biri böyle bir söz vermeden dolayý evlenmeye mecbur edilemez.
Bu niteliðine baðlý olarak temel özellikleri itibariyle niþanlýlýk:

1. taraflar arasýnda dinen mahremiyeti kaldýrmaz, 

2. taraflara hukuken evlilik mecburiyeti yüklemez,

3. kadýna mehir hakký kazandýrmaz, 

4. mehir olarak deðerlendirilmeyen mallar, hediye statü-
sünde deðerlendirilir,

5. hukuken taraflarýn maddi veya manevi tazminat talep
hakký tartýþýlsa bile, haksýz olan tarafýn dini ve ahlaki sorumlu-
luðunu da kaldýrmaz. Bu ilkelere göre:

a. Ýslâm Hukukunda niþanlanma, evlilik sözleþmesi anlamý-
ný ifade etmez. Buna göre, niþanlýlýk dinen taraflara evliliðin
verdiði beraber yaþama hak ve yetkisini vermez. Dolayýsýyla ev-
lilik sözleþmesi yapýlmadan niþanlýlarýn, aralarýndaki sýcak ilgi-
ye ve ileriye matuf iyi niyetli beklentilerine raðmen mahremi-
yet bakýmýndan, adeta iki yabancý gibidirler. Bu sebeple tarafla-
rýn mahremiyet sýnýrlarýna dikkat etmeleri unutulmamalýdýr.
Yani niþanlýlýk döneminde taraflar arasýnda örtünme vb. dini
yükümlülükleri aynen devam eder. Tabii ki, birbirlerini daha
yakýndan tanýmak amacýyla açýk mekânlarda oturmalarý ve ko-
nuþmalarý, ortaklaþa karar verecekleri hususlarda fikir teatisin-
de bulunmalarý belirli çerçevelerde makul ve meþru karþýlana-
bilir. Fakat niþanlýlýk döneminde dinen mahremiyet sýnýrlarýna
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riayet etmeyenler, fiillerinin dünyevi riskine de uhrevi vebali-
ne de katlanýr.

Ýslâm Hukukunda dini hükümler insan iradesi ve özgürlü-
ðüne göre þekillenen bir serbestlik arz etmez. Sosyal þartlarýn
deðiþmesiyle de mahremiyet hükümleri deðiþmez. Elbette
nikâhýn helal ve haram olma kriterini de mahremiyet sýnýrlarý-
ný da belirleyen Allah’týr. Çünkü, Allah bizim Rabbimiz, biz de
O’nun kuluyuz.1 Peygamberimiz de, “Kadýn haklarýna riayet
konusunda Allah’tan sakýnýn. Onlarý Allah’ýn emaneti olarak
aldýnýz. Onlarla birlikte yaþam hakkýný, Allah’ýn emri ve müsa-
adesiyle elde ettiniz.”2 ifadesiyle evliliðin Allah’ýn emri ve mü-
saadesiyle gerçekleþtiðini teyit eder. 

b. Niþanlýlýk, sadece taraflarýn evlenme niyetini izhar eden
bir evlenme sözü olduðu için, taraflara hukuken evlenme mec-
buriyeti yüklemez. Beraberliklerini sürdüremeyeceklerini an-
layan niþanlýlarýn hukuki bakýmdan tek taraflý veya karþýlýklý
olarak niþaný bozma hak ve yetkisine sahip olduklarý varsayýlýr.
Sosyal ve ahlaki yönüyle, niþanlýlar arasýnda iyi niyet esas ol-
makla birlikte, niþanlanma sonucu namzetler arasýnda akraba-
lýk, nafaka, miras vb. hükümler tahakkuk etmez. 

c. Niþanlanma kadýna mehir hakkýný kazandýrmaz. Niþanýn
bozulmasý durumunda, niþanlýlýk döneminde kadýna ödenmiþ
olan mehrin, mislî mal ise mislen, aynî mal ise aynen veya kýy-
metiyle geri alýnabileceði hususunda mezhepler arasýnda görüþ
birliði vardýr. Zira mehir, evlilik akdinin hukuki sonucudur ve
kadýnýn bunu hak etmesi evlilik sebebine dayanýr. Niþanlýlýk,
evlilik ile tamamlanmayýnca kadýnýn önceden aldýðý mehir üze-
rinde herhangi bir hak talebi söz konusu olamaz. 
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Bazý bölgelerimizde niþanlýlýk döneminde nikâh akdinin ký-
yýldýðý biliniyor. Niþanlýlýk döneminde nikâh akdinin kýyýlma-
sýnýn istenmeyen sonuçlarý, farklý makalelerin konusudur. Yal-
nýz böyle bir durumda hukuki sonuçlarýna burada iþaret et-
mekte fayda vardýr. Bilindiði gibi evlilik sözleþmesi, erkek ve
kadýnýn özgür iradeleriyle kurulur. Evlilik sözleþmesinin en te-
mel özelliði ise ebediyet ifade etmesidir. Zamanla kayýtlý her
türlü evlilik sözleþmesi batýldýr, hükümsüzdür. Diðer taraftan
evlilik sözleþmesinin kurulduðu andan itibaren kadýn, mehre
otomatikman hak kazanýr. 

Kur’an’da kadýnlarýn mehir hakkýndan veya evlenecek erke-
ðin mehir ödeme yükümlülüðünden deðiþik vesilelerle söz
edilir. Mehir, erkeðin evlenirken kadýna verdiði veya vermeyi
taahhüt ettiði para veya malý ifade eder ve kadýnýn öz malýdýr.
Nikâh anýnda mehir miktarýnýn belirlenmesi veya belirlenme-
mesi sonucu deðiþtirmez. Mehrin belirlenmemesi durumunda
bile emsal esas alýnýr. Tabii ki emsal uygulamasýnda mehrin
meblaðý zaman ve mekan boyutuna, ayrýca þahýslarýn sosyal sta-
tüleri ve maddi imkanlarýna göre deðiþkenlik gösterebilmekte-
dir. Ayrýca yeni kurulacak yuvanýn çeyiz türü evliliðe hazýrlýk
mahiyetindeki masraflarý da kural olarak mehir yükümlülüðü-
nün dýþýnda düþünülür. 

Nikâh akdinden sonra ayrýlma durumunda, kadýnýn mehre
iktisabý iki kategoride deðerlendirilir. Eðer nikâh akdinden
sonra zifaf gerçekleþmeden boþanma vuku bulursa, kadýn be-
lirlenen veya mehr-i mislin (bir kadýnýn kendi yaþ ve seviyesin-
deki bayanlara verilen mehir) yarýsýna, zifaf vuku bulmuþ ise,
mehrin tamamýna hak kazanýr. Burada bilinmesi gereken bir
diðer husus da, halveti sahihadýr. Nikâhý helal olanlar arasýnda
halvetin haram hükmü bir tarafa, ayrýca kiþi nikâhlýsýyla halveti
sahiha kapsamýna giren mekânlarda bir arada bulunursa, zifaf
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fiilen vuku bulmamýþ olsa bile hukuken zifaf hükmünde deðer-
lendirilir. Böyle bir durumdan sonra ayrýlýk meydana gelirse,
mehrin tamamýnýn kadýna ödenmesi gerekir. 

d. Niþanlýlýk döneminde taraflarýn birbirlerine verdikleri
mehrin dýþýndaki eþyalar Ýslâm Hukukunda hediye statüsünde
deðerlendirilir. Ýslâm hukukçularý arasýnda iki tarafýn birbirine
verdiði hediyelerin geri alýnýp alýnamayacaðý konusunda, görüþ
ayrýlýðý vardýr. Hanefîlere göre, hediyeler hakkýnda hibe hü-
kümleri uygulanýr. Tabii olarak hibe ile ilgili hükümleri de, ah-
laken ve hukuken olmak üzere ayrý ayrý deðerlendirmekte ya-
rar vardýr. Ahlaki bir prensip olarak verilen hediyeler geri alýn-
maz. Ancak hukuken verilen hediyeler karþý tarafýn elinde ay-
nen mevcutsa, yani tüketilmemiþ, baþkasýna devredilmemiþ ve-
ya tebdil ve taðyire uðratýlmamýþsa geri alýnabilir. Sadece iadesi
mümkün olmayacak bir þekilde hükmen ve vasfen bir taðyire
uðramýþsa hediyeler geri alýnamaz. Þafii mezhebine göre, hedi-
yeler her halükarda geri talep edilebilir. Hediye edilen eþya kar-
þý tarafýn elinde aynen mevcutsa aynen, istihlak edilmiþse, kýy-
metiyle geri istenir. Maliki mezhebine göre ise bu konuda ni-
þaný kimin bozduðu dikkate alýnarak hüküm verilir. Eðer niþa-
ný bozan erkek ise kadýn tarafýndan hiçbir þey talep edemez.
Kadýn tarafýna verilen hediyeler aynen mevcut olsa da olmasa da
hüküm deðiþmez. Niþaný bozan kadýn ise erkek verdiði hediye-
leri geri alabilir. Hatta tüketilmiþ ise kýymetini talep edebilir. 

e. Niþanýn bozulmasý halinde haklý ve maðdur olan tarafýn
maddi veya manevi tazminat talep hakkýnýn çaðdaþ Ýslâm hu-
kukçularý tarafýndan tartýþýldýðý görülür. Bir kýsým Ýslâm hu-
kukçularý zarar tazmininin ilke olarak benimsenmesinden hare-
ketle, niþaný bozma halinde -maddi bir zarar varsa- maddi taz-
minat hakkýný, belli þartlarýn bulunmasý halinde de manevi taz-
minat hakkýný doðurabileceði kanaatindedirler. Bir kýsým Ýslâm
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hukukçularý ise, niþanlýlýðýn taraflara evlenme mecburiyeti
yüklemediðinden hareketle, niþaný bozmanýn maddi veya ma-
nevi tazminat hakký doðurmayacaðý görüþündedir. Doðrusu,
fýkýh literatürümüzde niþanýn bozulmasý yüzünden taraflardan
birinin zarar görmesi durumunda bu zararýn, sebebiyet veren
tarafça tazmin edilip edilmeyeceði konusu tartýþýlmaz. Kanaati-
mizce fýkýh literatürümüzde tazminat talep hakkýnýn tartýþýl-
mamasýnýn en önemli sebebi, niþanlanmanýn hukuki bir akit
olarak deðerlendirilmemesinde aranabilir. Tabii ki, taraflardan
herhangi birinden maddi ve/veya manevî bir haksýzlýk (teaddi)
vuku bulursa, -hukuken olmasa bile- ahlaken ve dinen bu hak-
sýz fiilinden sorumlu olduðu kesindir. Çünkü niþan vaadi, ah-
laki ve dini bir sorumluluktur. Zaten evlilikte mutluluðun esas
olmasýndan hareketle, evlilik müessesesini salt hukuk kuralla-
rýyla kurmak da, devamýný saðlamak da pek mümkün gözük-
memektedir. Tabii olarak konunun ahlaki ve dini temelleri
önem arz etmektedir. 

Bu yüzden, niþanlýlýk taraflara hukuken evlenme mecburi-
yeti yüklemese bile, geçerli bir sebep olmadan meydana gelen
ayrýlmalarda dini ve ahlaki bakýmdan taraflarýn manevi sorum-
luluðu kalkmaz. Yani hukuken olmasa bile, maðduriyetin bu-
lunmasý durumunda bir kul hakký ihlali olmasý sebebiyle hak-
sýz olan tarafýn yeterli gerekçesi bulunmadan böyle bir yola te-
vessül etmesi, örfi-ahlâki yükümlülüðünü ve Allah katýndaki
sorumluluðunu bertaraf etmez. Belki bunun tek istisnasý, mü-
teakip dönemlerdeki olumsuzluklarýn artmasý ihtimaliyle, bo-
þanmalarýna nispeten daha ehven görülmesidir.

Sonuç olarak, toplumumuzda normal þartlarda evlilik süre-
cinde niþanlanma dönemi bulunmaktadýr. Ýslâm hukukunda
niþanlanma, bir akit olarak deðerlendirilmez. Niþanlanma, ah-
laki boyutlu bir söz verme (vaad) olarak kabul edilir. Bu sebeple

103

Ýs
lâ

m
  H

uk
uk

’u
nd

a 
 N

iþa
nl

an
m

a



niþanlanma, taraflar arasýnda dinen mahremiyeti kaldýrmaz,
hukuken taraflara evlilik mecburiyeti yüklemez, kadýna mehir
hakký kazandýrmaz. 

Niþanlanmanýn tabii sonucu evliliktir. Evlilikle son bulan
niþanlanmalarda hukuki bir konu çoðu kez görülmez. Bazen
de çeþitli sebeplerle niþanýn bozulduðu gözlemlenir. Niþan bo-
zulmasýnda taraflarýn dini ve ahlaki sorumluluklarýnýn yaný sý-
ra, hukuki yükümlülükleri de bulunur. Niþan bozulmasý duru-
munda hukuken mehir cinsinden eþyalar iade edilir; karþýlýklý
verilen hediyeler ise, hibe statüsünde deðerlendirilir. Tüketi-
lenlerin iadesi gerekmez; fakat mevcut hediyelerin iadesi hu-
kuken zorunludur. Nikâh kýyýlmasý durumunda zifaftan önce
niþan bozulursa kadýn, mehrin yarýsýna; zifaf vuku bulduktan
sonra ise, mehrin tamamýna hak kazanýr. Halveti sahiha da zi-
faf hükmünde kabul edilir.
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Sünnet’te Nikah,
Mehir, Çeyiz ve Düðün

Dr. M. Selim Arýk

Bursa Merkez Vaizi

Nikâh Hz. Âdem (a.s.) ile baþlamýþ olup, kýyamete kadar hattâ

Cennet’te de devam edecektir. Nikâhýn bir ibadet olup olmadýðý meselesi

âlimler arasýnda tartýþmalýdýr. Þafiîler evliliðin alýþ-veriþ gibi dünyevî amellerden

olduðunu ve ibadetler arasýnda sayýlamayacaðýný söylerken, baþta Ýmam Ebû

Hanife olmak üzere birçok âlim evliliði bizatihî ibadet saymýþlardýr. Hatta

evlenmenin nafile ibadetlerden daha faziletli olduðu bile söylenmiþtir. Þafiîler,

‘evlilik ibadet olsaydý kafirin yaptýðý evlilik sahih olmazdý’ þeklinde görüþlerini

temellendirmeye çalýþmýþlardýr. Hanefîler ise, kâfirin yaptýðý evlilik dünyada

hayatýn devamýný saðladýðý için sahihtir. Zira mescid ve camilerin inþasý bir

Müslüman tarafýndan yapýldýðýnda onun için bir ibadet sayýlýrken, kafirin

yaptýðý ise ibadet sayýlmaz demektedirler. Dolayýsýyla, iyi bir nesil yetiþtirmek

ve nefsi korumak gibi birçok maslahata vesile olmasý açýsýndan evliliði de, bir

derece ibadet olarak deðerlendirmek mümkündür.



K ur’ân-ý Kerim’deki “Hakikaten, Allah’ýn Resûlün-
de sizler için, Allah’a ve âhiret gününe kavuþmayý
bekleyenler ve Allah’ý çok zikredenler için en mü-

kemmel bir nümune vardýr.” (Ahzab, 33/21) âyet-i kerimesi, Al-
lah’ýn hoþnutluðunu kazandýracak davranýþlarda bulunmak is-
teyenler için Peygamber Efendimiz’in, mükemmel ve canlý bir
örnek, en büyük fazilet numûnesi olduðunu ifade etmektedir. 

Peygamber Efendimiz, hayatýn her karesinde bizim için ör-
nektir. Ýnsan hayatýnýn önemli meselelerinden birisi de evliliktir.
Buradan hareketle, çoðalmayý teþvik eden bir dînin mensûbu ola-
rak evlenme konusunda Allah Resûlü’nün (s.a.s.) sünnetinde
nikâh, mehir, çeyiz ve düðünün nasýl olmasý gerektiðine dair de-
lilleri inceledikten sonra, makalemizde bunlarýn toplumda hangi
ölçüde tatbik edildiðini deðerlendirmeye çalýþacaðýz.

Nikâh 

“Ne-ke-ha” kelimesi sözlükte “eklemek, toplamak” veya
“akid yapmak” manâsýna gelirken, Ýslâm Hukuku’nda da “evli-
lik akdi” anlamýnda bir terim olarak kullanýlmaktadýr. Geçerli
bir evlenmenin olabilmesi için önce bu akdin iki tarafýnýn (ta-
rafeyn veya velileri) olmasý gerekir. Saðlýklý bir neslin devamý
için nikâh þarttýr. Bunun için nikâh, Ýslâm Hukuku’nda mede-
ni bir muamele olarak kabul edildiði halde bir cihette ibadet bi-
le sayýlmýþtýr. Bazý âlimlere göre evlenmek, evliliðin gereklerini
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yerine getirmek, yuvanýn saadetine hizmet etmek, haramlardan
uzak durarak iffetli bir hayat yaþamak, imanî ve ahlâkî deðerler-
le donatarak çocuk yetiþtirmek nafile ibadet için bir kenara çe-
kilmekten daha faziletlidir.1

Nikâh Hz. Âdem (a.s.) ile baþlamýþ olup, kýyamete kadar
hattâ Cennet’te de devam edecektir. Nikâhýn bir ibadet olup
olmadýðý meselesi âlimler arasýnda tartýþmalýdýr. Þafiîler evlili-
ðin alýþ-veriþ gibi dünyevî amellerden olduðunu ve ibadetler
arasýnda sayýlamayacaðýný söylerken, baþta Ýmam Ebû Hanife
olmak üzere birçok âlim evliliði bizatihî ibadet saymýþlardýr.
Hatta evlenmenin nafile ibadetlerden daha faziletli olduðu bi-
le söylenmiþtir.2 Þafiîler, ‘evlilik ibadet olsaydý kafirin yaptýðý
evlilik sahih olmazdý’ þeklinde görüþlerini temellendirmeye ça-
lýþmýþlardýr. Hanefîler ise, kâfirin yaptýðý evlilik dünyada haya-
týn devamýný saðladýðý için sahihtir. Zira mescid ve camilerin
inþasý bir Müslüman tarafýndan yapýldýðýnda onun için bir iba-
det sayýlýrken, kafirin yaptýðý ise ibadet sayýlmaz demektedirler.
Dolayýsýyla, iyi bir nesil yetiþtirmek ve nefsi korumak gibi bir
çok maslahata vesile olmasý açýsýndan evliliði de, bir derece iba-
det olarak deðerlendirmek mümkündür.3 Nitekim, Hz. Pey-
gamber, hanýmýnýn aðzýna helal bir lokmayý koymayý dahi sa-
daka olarak nitelendirirken4 evliliðin ibadet hükmünde oldu-
ðuna iþaret etmiþ olmaktadýr. 

Evlilik esasýna dayalý, ibadet düþüncesiyle kurulan bu kutsal
yuvayý temellendirirken elbetteki dikkat edilmesi gereken hu-
suslar olmalýdýr. Hz. Peygamber’in eþ seçiminde özellikle
gençlere yönelik olarak yaptýðý þu tavsiye dinî düþünce temelli
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evlilik müessesesinin en önemli esasýdýr: “Kadýn, dört þey için
nikâh edilir; malý, soyu, güzelliði ve dini; sen dindar olanýný seç
ki, elin bereket bulsun.”1 Bir baþka hadîste de “Hadrâ-i di-
men’den sakýnýn!” buyurduklarýnda sahabîler: “Hadrâ-i dimen
nedir ya Resûlallâh?” diye sordular. Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber: “Bataklýkta (kokuþmuþ bir çevre ve gayr-ý Ýslâmî þart-
larda) yetiþen güzel kadýn.” cevabýný verdi.2 Þu halde, insanýn
yetiþmesinde çevrenin etkisinin önemi dikkate alýnmalý, evle-
necek gençler dünyasýný ve âhiretini imar etmek istiyorlarsa
alacaðý kadýnýn ailesine, çevresine ve yetiþme tarzýna iyi bakma-
lýdýrlar. Sadece malýna, soyuna veya güzelliðine bakarak eþini
seçmemeli, bu seçimde Hz. Peygamber’in tavsiyesine uyarak
dindarlýðý tercih sebebi kýlmalý, evliliklerini dünya ve âhiret
mutluluðu þekline dönüþtürebilmelidirler. 

Yine, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Yerine getireceðiniz
þartlarýn en önemlisi, kadýnlarý kendinize helal kýldýðýnýz þart-
lardýr.” buyurmuþtur.3 Âlimler, burada uyulmasý gereken þart-
larý nikâhýn gerektirdiði þartlar olarak anlamýþlardýr: kadýna iyi
muamele, nafakasýný, giyeceðini, süknâsýný (kalacak yer) temin
etme, kadýnýn haklarýndan hiçbirini eksik býrakmama gibi. Bu-
na karþýlýk, kadýnýn da, kocasýndan izinsiz dýþarý çýkmama,
onun birlikte olma isteðini geri çevirmeme ve evine kocasýnýn
hoþlanmadýðý kiþiyi almama da bu þartlardandýr. Bunlar, nikâh
akdinde hiç zikredilmese bile var kabul edilir.

Allah Resûlü (s.a.s.), “Ey gençler topluluðu! Kim içinizden
evlenmeye muktedirse evlensin. Çünkü gözü haramdan en
çok saklayan, ýrzý en iyi muhafaza eden evliliktir.”4 buyurarak
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evliliðe teþvik etmektedir. Âlimler, evlenmeye muktedir ol-
maktan maksadýn, evliliðin külfetleri ve yükümlülüklerini ye-
rine getirmeye gücü yetmek olduðunu belirtmiþlerdir. Bu yü-
kümlülüðün baþýnda da, evlenirken taahhüt edilen mehir ile
ömür boyu tekeffül edilen nafaka gelmektedir.

Mehir 

Ýslâm Hukuku’nda mehire “sadak” veya “nihle” de denir.
Mehir olarak verilen mal, sadece kadýnla beraberliði helal kýl-
ma bedeli veya ondan istifade imkânýnýn karþýlýðý deðil, bir
ömür boyu birlikte yaþama arzusunun sembolik alâmeti veya
hediye kabîlinden verilen bir ihsandýr. Mehir, eðer nikâh anýn-
da belirlenmiþse buna mehr-i müsemmâ, belirlenmemiþse
mehr-i misil denir. Mehr-i misil, evlenen kýzýn akrabalarý ara-
sýnda her bakýmdan kendi konumundaki kýzlara ödenen mehir
miktarýdýr. Þayet evlilik sýrasýnda mehir belirlenmemiþse veya
mehir geçersiz kabul edilmiþse, bu takdirde evlenen kadýn için
mehr-i misil tahakkuk eder.

Mehir, nikâh için þarttýr. Bu husus, Kur’ân-ý Kerim’de þöyle
zikredilir: “Evleneceðiniz kadýnlara mehirlerini gönül hoþluðu ile
verin. Eðer mehrin bir kýsmýný gönül rýzasýyla size baðýþlarlarsa
onu içinize sine sine afiyetle yeyin.” (Nisâ, 4/4). Mehrin âzamî
miktarý hususunda bir sýnýrlandýrma yoktur. Resûlullâh devrin-
de, mehir olarak hurma bahçesinin bile verildiði olmuþtur. Asga-
ri miktarý hususunda ulema ihtilaf etmiþtir. Hanefîler: ‘10 dir-
hemden aþaðý mehir olmaz’ hadîsini1 esas alarak mehrin en az 10
dirhem gümüþ (32 gr.) olmasý gerektiði görüþündedirler. 10 dir-
hem gümüþün de Hz. Peygamber zamanýnda iki koyuna denk bir
kýymet taþýdýðý nakledilir.2 Yani bu miktar, kadýnýn talep edebileceði
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1 Tehanevi, Ý’lau’s- Sünen, 11:79-86.
2 Karaman, 283.



ve ettiði takdirde erkeðin vermesi gereken miktardýr. Görüldüðü
gibi mehir müessesesi son derece ciddi bir müessesedir. Kadýnla-
rýn haklarýnýn korunmasýna ve istikballerinin garanti edilmesine
yönelik bir uygulamadýr. Þu kadar ki, âyette de ifade edildiði üze-
re, kadýn mehrini kocasýna hibe edebilir.

Sehl b. Sa’d (r.a) anlatýyor: Hz. Peygamber’e bir kadýn gele-
rek, “Ey Allah’ýn Resûlü, sana nefsimi baðýþlamaya geldim.” der.
Hz. Peygamber (s.a.s.), kadýna nazar ettikten sonra hiçbir þey
söylemeden baþýný yere eðer. (Bu kadýnýn Havle bint Hakîm,
Fatýma bint Þüreyh veya Zeynep bint Huzeyme olduðu rivayet
edilir). Kadýn, Hz. Peygamber’den müsbet cevap alamayýnca
üzülür ve meclisten ayrýlýr. Tam gideceði esnada bir adam doð-
rulup: “Ey Allah’ýn Resûlü! Sizin ona ihtiyacýnýz yoksa onu ba-
na nikâhlayýn.” der. Hz. Peygamber: “Yanýnda buna mehir ola-
rak vereceðin bir þeyler var mý?” diye sorunca, adam: “Vallahi
yok Ey Allah’ýn Resûlü.” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
“Ailene git, bir þeyler bulabilecek misin bir bak!” buyurur.
Adam gider, az sonra geri gelir. “Hayýr Ey Allah’ýn Resûlü, val-
lahi bir þey bulamadým.” der. Hz. Peygamber: “Tekrar iyi bak
demirden bir yüzük de mi yok?” buyurunca, adam tekrar geri
gidip gelir ve “hayýr ya Resûlullah, demirden bir yüzük bile yok.
Ancak iþte þu izarým (elbise) var, yarýsý onun olsun.” der. Hz.
Peygamber: “Ýzarýn ne iþe yarar? Onu sen giyecek olsan onun
üzerinde bir þey olmayacak, o giyecek olsa senin üzerinde bir
þey kalmayacak.” buyurur. Bunun üzerine adam bir müddet da-
ha oturduktan sonra kalkýp gider. Resûlullah, onun gittiðini gö-
rünce geri çaðýrýr ve “Kur’ân’dan ne biliyorsun?” diye sorar.
Adam, “þu sûreleri biliyorum.” diyerek bildiklerini sayar. Bunun
üzerine Allah Resûlü: “Haydi git, Kur’ân’dan bildiklerini öðret-
men mukabilinde o kadýný sana nikâhladým.” buyururlar.1 

110

Fa
rk

lý 
A

çý
la

rd
an

 K
ad

ýn
 v

e 
A

ile

1 Tirmizî, “Nikâh”, 21



Yine Benî Fezâre kabilesinden bir kadýn, mehir mukabilin-
de evlenmek isteyince, Resûlullah: “Zengin bir insan olduðun
halde bir çift ayakkabý karþýlýðýnda evlenmeye razý mýsýn? Nef-
sin ve malýn için bir çift ayakkabýya razý mýsýn?” diye sorar. Ka-
dýn, “evet” der. Hz. Peygamber de bu evliliðe müsaade buyurur.1

Ümmü Habibe (r.anhâ) anlatýr: Kocasý Ubeydullah b. Cahþ ile
beraber Habeþistan’a hicret ettiklerinde Ubeydullah Habeþis-
tan’da vefat edince Necâþi onu Resûlullah’a nikâhladý ve Resûlul-
lah’ýn yerine Ümmü Habibe’ye 4.000 dirhem mehir verdi. Son-
ra onu Þurahbil b. Hasene ile Hz. Peygamber’e gönderdi, Hz.
Peygamber de yapýlan bu muameleyi aynen kabul etti.2

Hz. Ömer, içinde yaþadýklarý toplumsal þartlarý dikkate ala-
rak, kadýnlara verilen mehirlerin azami miktarýný tespit etmek
niyetiyle bir cuma hutbesinde: “Kadýnlara mehir verirken aþýrý
gitmeyin...” demiþti. Bunun üzerine cemaatten bir kadýn ayaða
kalkarak: “Ey Ömer, senin buna hakkýn yok. Zira âyet-i keri-
mede Cenab-ý Hak: ‘Birisine bir yük altýn da vermiþ olsanýz bi-
le ondan bir þey almayýn.’ (Nisâ, 4/20) buyurmuþtur.” deyince,
Hz. Ömer, kadýna hak verir ve bu kararýndan vazgeçer. Bunun-
la birlikte, mehrin fazla takdir edilmesi de dindarlýk ölçüsü de-
ðildir. 

Sahabî, sadece maddî deðeri olan mehirleri deðil, manevî
kýymeti olan þeyleri de mehir kabul etmiþti. Meselâ Ebû Talha
ile Enes b. Malik’in annesi Ümmü Süleym evlendiklerinde ara-
larýndaki mehir Ebû Talha’nýn Müslüman olmasýydý. Çünkü
Ümmü Süleym, Ebû Talha’dan önce Müslüman olmuþtu. Ebû
Talha, Ümmü Süleym’i isteyince Ümmü Süleym, “Ben Müs-
lüman oldum, önceki kocam Mâlik kâfir olduðu için ayrýldým,
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1 Nesâî, “Nikâh”, 63.
2 Yazýr, 2:1328.

sen Müslüman olursan evlenirim.” dedi. Bunun üzerine o da
Müslüman oldu. Görüldüðü gibi, Ümmü Süleym’in kocasýn-
dan mehir olarak istediði þey fizîki varlýðý bulunan bir mehir
deðil, mânevî bir þarttý.1

Kur’ân’da mehre mal olarak iþaret edilir: “....iffetli yaþamak,
zina etmemek þartýyla, mal harcayýp mehirlerini vererek kadýn-
larý nikâhlamanýz helâldýr.” (Nisâ, 4/24). Âyetteki “mal harca-
yýp” kaydý mehrin nikâhýn þartlarýndan olduðunu göstermenin
yanýnda nikâh denildiðinde mukabilinde bir mal söylenmemiþ
olsa bile, her hâlükârda mal olabilecek bir mehrin olacaðýný ifa-
de etmektedir.2

Hanefî mezhebine göre mehrin mal olmasý gerekir. Daha
önce ifade edildiði gibi, mehrin alt sýnýrý 10 dirhem gümüþtür.
Yani kadýn, asgarî olarak bu talepte bulunabilir. Alt sýnýr adýna
10 dirhem denilmesine raðmen, mehrin maksimum sýnýrý için
hiç bir þey söylenmemiþtir. 

Þafiî mezhebine göre, Kur’ân öðretmek de mehir olarak ka-
bul edilmiþtir.

Netice itibariyle taraflar, günümüz þartlarýný nazara alarak
karþýlýklý anlaþma ile mehir iþini halletmek zorundadýrlar. Böy-
lece hem muhtemel mâðduriyetler önlenir, hem de Ýslâm’ýn
bir hükmü sembolik uygulamadan kurtulmuþ olur. 

Çeyiz (Cihâz) 

Çeyiz, evin eþyalarý, sergisi ve mefruþat, kapkacak gibi evli-
lik evinin malzemeleridir. Mâlikî mezhebinde, mehirden aldý-
ðý kadarýyla çeyiz kadýnýn üzerine vaciptir. Eðer bir þey almaz-
sa yükümlü de deðildir. Ancak koca çeyizi üstlenmesini þart



koþar veya örf, kadýný çeyiz ile yükümlü kýlarsa çeyizi hazýrla-
mak kadýnýn üzerine borç olur. Hanefî mezhebinde ise, çeyiz-
le yükümlü olan erkektir. Çoðunlukla âlimler, kadýnýn giyimi
ve nafakasýnýn vacip olmasý gibi, çeyizin de erkeðin üzerine va-
cip olduðunu belirtmiþlerdir. Verilen mehir ise çeyizin karþýlý-
ðý deðildir. O, bir armaðan ve hediyedir. O (mehir), kadýnýn
kocasý üzerindeki hakkýdýr.1

Peygamber Efendimizin, kýzý Fatýma evlenirken çeyiz ola-
rak verdiði þey; “bir kadifenin içinde bir yatak, bir yastýk, bir de
su tulumu” idi.2 Allah Resûlü’nün bu uygulamasý, o günün
sosyal ve ekonomik þartlarýnýn sonucu olduðu kadar, çeyizde
aþýrýlýða kaçmamanýn da bir göstergesi mahiyetindedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), nikâh parasýný (mehri) kolaylaþtýr-
mayý teþvik etmiþtir. Bizzat kendisi, hanýmlarýndan bazýlarýna on
dirhem mehir ödemiþ ve mutlaka lüzumlu ev eþyalarý almýþtýr.
Bunlar el deðirmeni, ibrik, içi lif dolu deri döþek gibi þeylerdi.
Hz. Ali, Hz. Fatýma’nýn vefatýndan sonra evlendiði ailelerinden
birine nikâh parasý olarak iki müd (=1/2 Sa’; 1 Sa’: =3 kg) ar-
pa, diðerine iki müd hurma, bir diðerine iki müd kavut vermiþ-
tir. Peygamberimizin Ashabýndan bazýlarý ise, bir hurma çekir-
deði aðýrlýðýnda altýn (beþ dirhem) bazýlarý da bir çift ayakkabý
karþýlýðýnda evlenmiþlerdir.3

Öte yandan Hz. Peygamber: “Nikâhýn en hayýrlýsý en kolay
olanýdýr.”4 buyurarak, nikâhýn kolaylaþtýrýlmasýný istemiþtir. Ayný
zamanda “Nikâhýn en bereketlisi, en güzeli, en az masraflý olanýdýr.”5
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1 Zuhaylî, 9:246.
2 Ýbn Mâce, “Zühd”, 11.
3 Tahanevi, 11:82-83, Gazalî, 2:40.
4 Ebû Davud, “Nikâh”, 32.
5 Müsned, 6:82.



diyerek, nikâh ve sonrasýndaki düðün sýrasýnda israf ve göste-
riþten kaçýnmamýzý tavsiye etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.), “Kadýnlarýn hayýrlýsý, kocasý yüzüne
baktýðý zaman onu sevindiren, emrettiði vakit itaat eden, yanýn-
da bulunmadýðý vakit malýný ve iffetini koruyandýr.”1 buyur-
muþlardýr. Yine Hz. Peygamber Efendimiz, zamanýmýzdaki maddî
sýkýntýlarýn kaynaðý olan israfa ve görenek hastalýðýna iþareten
þu ikazda bulunmuþtur: “Bir zaman gelecek, kiþinin helâki, ka-
rýsýnýn, anne-babasýnýn ve çocuklarýnýn elinde olacaktýr. Bunlar
onu, fakirlikle ayýplarlar ve gücünün yetmediði þeyleri kendi-
sinden isterler. Adam, bu sebeple tehlikeli iþlere girerek dîni gi-
der ve kendisi de helak olur.”2 Bundan daha belið ve sakýndýrý-
cý bir tembih olamaz.

Bugün, Müslüman toplumlarda köklü bir gelenek halini al-
mýþ bulunan çeyiz uygulamasýnda aþýrýlýklara ve israfa kaçma-
mak, dinin emrettiði hususlarýn baþýnda gelir. Gerektiðinde de-
mir bir yüzüðün mehir olabileceðini kabul eden dinimiz3 me-
hir ve çeyiz masrafýnýn evliliði sýkýntýya sokmayacak ölçüde is-
tediði göz önüne alýnýrsa, çeyizde aþýrýlýða kaçmanýn Ýslâm’da
hoþ karþýlanmadýðý açýkca görülür.

Düðün 

Evliliðin örfî tescili için yapýlan toplantý ve ziyafet mânâsýn-
dadýr. Arapça’da velime denilen düðünlerdeki ziyafetler, âlim-
lerin çoðuna göre sünnet-i müekkededir. Enes ibn Mâlik þöy-
le der: Hz. Peygamber, Zeynep bint Cahþ için velime ziyafeti
yaptýðý gibi kadýnlarýndan hiçbirisi þerefine ziyafet vermedi.
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1 Nesaî, “Nikâh”, 14.
2 Beyhakî, Zühd, 2/183.
3 Buharî, “Nikâh”, 14.



Ancak Zeynep validemizin velimesinde bir koyun keserek bir
ziyafet vermiþtir.1 Abdurrahman ibn Avf (r.a.) da Medine’de
evlenince, Hz. Peygamber’in kendisine: “Bir koyun dahi olsa
velime yap.”2 buyurmasý, düðün ziyafetinin imkân ölçüsünde
verilmesi gerektiðini gösterir. Yine Hz. Peygamber’in “Velime
ilk gün hak, ikinci gün mâruf, üçüncü gün ise riya ve gösteriþ-
tir.”3 ikazý da, israf ve gösteriþten uzak durmamýz gerektiðine
delildir.

Düðünlerdeki meþru eðlenceye gelince, Sünnet’te bu husu-
sa dair þöyle bir örnek yer almaktadýr: Hz. Peygamber (s.a.s.),
bayramlarda, kadýnlarýn kendi aralarýnda def çalýp, Ýslâm
ahlâkýna aykýrý olmayan bir kýyafetle cariyelerin þarký söyleme-
sine izin vermiþtir. Bir bayram günü Hz. Âiþe’nin (Ö. 58/677)
huzurunda def çalýp þarký söylemek suretiyle eðlenen cariyele-
ri, “Resûlullah’ýn evinde þeytan naðmeleri ha!” diyerek azarla-
yan Hz. Ebû Bekir’e, Resûl-i Ekrem “Her toplumun bir bay-
ramý vardýr, bu da bizim bayramýmýzdýr.”4 buyurarak, meþru
eðlenceye müdahale edilmemesi gerektiðini ifade etmiþtir. An-
cak bu eðlence kadýnlar arasýnda olduðu gibi, hadîsteki cariyeler-
den kasýt, küçük kýzlar da olabilir.

Aþýrýlýða kaçmamak þartýyla, Ýslâmiyet’in sosyal hayat içer-
sinde ruhsat verdiði düðünlerde eðlenmek meþrudur. Nitekim
Hz. Peygamber (s.a.s.), yine cariyelerin def çalýp gazâ þiirlerini
okuduðu bir düðüne katýlmýþ, þarký söyleyen cariyelerden biri
O’nu görünce: “Aramýzda yarýn ne olacaðýný bilen Peygamber
var.” diyerek sözlerini deðiþtirmiþ, bunun üzerine Peygamberimiz,
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2 (A.y.)
3 Ýbn Mace, “Nikâh”, 25.
4 Buharî, “Iydeyn”, 3.
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diklerini tekrar etmesini istemiþtir.1 Burada þu noktayý belirt-
meliyiz ki bu nokta, cariyenin statüsü nazara alarak deðerlendi-
rilmelidir. Yoksa, erkeklerin olduðu bir yerde, onlarla evlenme-
si haram olmayan kadýnlarýn þarký söyleyemeyeceði, erkeklerin
de bunlarý dinleyemeyeceði açýktýr. Dinimiz düðün vesilesiyle
belli sýnýrlar içinde eðlenceye izin vermektedir. Þu kadar ki, bu
eðlencelerdeki meþruiyet sýnýrý önemlidir. Günümüzde dü-
ðünlerde çýlgýnca eðlenme, yiyecek ve içeceklerde alabildiðine
israfa kaçma, içki tüketilmesi gibi uygulama ve baþka haram fi-
illerin iþlenmesi, Ýslâm’ýn asla izin vermeyeceði davranýþlardýr.

Âlimler, meþrû sýnýrlarda icra edilen düðüne davet edilen
bir kiþinin, bu davete icabet etmesinin vacip olduðunu söyler-
ken, bu davetlerde Ýslâmî âdaba ve genel ahlâk kurallarýna ters
olmayan, ayný zamanda oyun, musiki ve yarýþ türünden eðlen-
celere de izin vermiþlerdir. Fakat davette içki, kumar, fuhuþ gi-
bi dinin haram kýldýðý yasaklar iþleniyorsa gitmek doðru deðil-
dir. Bu sebeple Ýslâmî ölçülere göre müstehcen sayýlabilecek,
doðrudan ya da dolaylý olarak Ýslâm dinini, bu dinin itikat, iba-
det, ahlâk esaslarýný tahrif ve tezyife yönelik her türlü eðlence-
yi gayr-i meþru saymýþlardýr.

Hasýlý, Hz. Peygamber (s.a.s.) uygulamasýna dayalý olarak
nesilden nesile intikal eden “nikâh” ve “sünnet” gibi merasim-
leri icra ederken gayr-i meþru sayýlan eðlencelerden ve israftan
sakýnýlmalýdýr. Bir sünneti yerine getirirken farzlar ihlâl edil-
memeli, bid’atlara asla düþülmemelidir. Çünkü bir bid’at, bir
sünnetin terki demektir.2 Bunun için, Allah Resûlü’nün hayatý
ve sünneti iyi bilinmeli, israf ve gösteriþten uzak durulmalýdýr.

1 Buharî, “Iydeyn”, 48.
2 Ýbn Hanbel, 4:105.



Ancak bu þekilde âdetlerimizin ibadet hükmüne geçirilmesi ve
“Ümmetin bozulup fesada düþtüðü zamanda sünnetten ayrýl-
mayanlara (yüz) þehid ecri verilecektir.”1 tebþiratýna nail olun-
masý mümkün olacaktýr. 

Kaynaklar:

- Aclûnî, Keþfü’l-Hafâ.

- Deylemi, Müsned.

- Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid.

- Ýbn Abidin, Reddü’l-Muhtar.

- Ýbnü’l-Hümâm, Fethü’l-Kadîr.

- Ýmam-ý Gazâlî, Ýhyâu Ulûmi’d-Dîn.

- Karaman, Hayreddin, Mukayeseli Ýslâm Hukuku.

- Yazýr, Elmalýlý Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili.

- Zuhaylî, Vehbe, Ýslâm Fýkhý Ansiklopedisi.
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Ýslâm Ailesi

Prof. Dr. Hayreddin Karaman

Marmara Üniv. Emekli Öðretim Üyesi

Peygamberimiz, evlenmeyi teþvik etmiþ, Allah’a daha fazla ve daha iyi

kulluk edebilmek için evlenmeyi, aile hayatýný terk etmek isteyenleri bundan

vazgeçirmiþtir. Mesela, Sahabeden üç kiþi Resûlüllah’ýn eþlerinden birine,

O’nun günlük ibadet hayatýný sormuþlar, durumu öðrenince kendi ibadetlerini

az bulmuþlar ve o andan itibaren kendilerini ibadete vermeyi kararlaþtýrarak;

birisi gece sabahlara kadar namaz kýlmaya, ikincisi her gün oruç tutmaya,

üçüncüsü de aile hayatý ile ilgisini kesmeye azmetmiþlerdi. Hz. Peygamber,

bunlarýn yaptýklarýný öðrenince yanlarýna geldi ve þöyle buyurdu: “Yemin

ederim ki, ben hepinizden daha fazla Allah’tan korkar ve O’nun koyduðu

sýnýrlara riayet ederim, fakat (ayný zamanda) nafile oruç tuttuðum da olur,

tutmadýðým da; gece namaz da kýlarým, uyku da uyurum; kadýnlarla da

evlenir aile hayatý yaþarým; imdi kim benim yolumdan ayrýlýrsa benden deðildir.”



Ý nsan için cemiyet, cemiyet için de aile ne kadar önem-
li ise, Hak Din’in en son ve en kâmil tebliðcisi ve uy-
gulayýcýsý Fahr-i Kâinat (s.a.s.) Efendimiz de aileye o

kadar önem ve deðer vermiþtir. Çünkü O’nun teblið ve tatbik
ettiði dinin Vâzý’ý ile kâinatýn Yaratýcýsý birdir; Vahid, Ehad,
Hakîm ve Alîm olan Allah’ýn iki eseri (din ve insan) arasýnda
çeliþkinin bulunmamasý, birinin diðerine elbise ile vücut gibi
uymasý tabiîdir.

Kur’ân’ýn ve Hz. Peygamber’in, yani Ýslâm’ýn aileye verdiði
yer ve önem, þu tedbirler ve talimat tablosunda açýkça görül-
mektedir:

1. Allah Teâlâ’nýn insanlýða örnek olarak sunduðu Sevgili
Resûlü (s.a.s.) bizzat evlenmiþ, aile kurmuþ; baba, dede, eþ, ka-
yýnpeder, eniþte gibi aileye baðlý sýfatlarla örnek davranýþlar or-
taya koymuþtur. Ýlk evliliðini yirmi beþ yaþýnda iken, kendisin-
den on beþ yaþ büyük ve dul olan bir hanýmla (Hatice anne-
mizle) yapmýþ, elli yaþýna varýncaya kadar bütün gençliðini bu
tek hanýmýyla yaþamýþ, çevresinde yaygýn bir âdet olmasýna rað-
men ikinci bir eþ edinmemiþtir. Neslini devam ettiren çocuk-
larýnýn da annesi olan sevgili eþi vefat ettikten sonra yaþlý, genç
birden fazla hanýmla evlenmiþ ve geride kalan on üç yýlýný bu
hanýmlarýna manevi zenginlik ve mutluluk bahþederek geçirmiþ-
tir. O’nun gençliðini yaþlý, dul ve tek hanýmla geçirmesi evlilikte
cinselliðin önüne geçen amaçlarýn bulunduðunu ve gerektiren
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ciddî bir sebep bulunmadýkça ailenin tek hanýmla kurulacaðýný
göstermektedir. Daha sonraki eþlerini edinmesinde her birine
ait siyasî, içtimaî, ahlâkî, dinî ve tarihî sebepler ve hikmetler
vardýr. Ayrýca ümmetinde, çeþitli zaman ve zeminlerde birden
fazla hanýmla evlenme bir sosyal vakýa olacaðýndan bunlara, Al-
lah’a kulluk çerçevesinde bir aile hayatý yaþamanýn eþi bulun-
maz örneði verilmiþtir.

2. Peygamberimiz, evlenmeyi teþvik etmiþ, Allah’a daha faz-
la ve daha iyi kulluk edebilmek için evlenmeyi, aile hayatýný
terk etmek isteyenleri bundan vazgeçirmiþtir. Mesela, Sahabe-
den üç kiþi Resûlüllah’ýn eþlerinden birine, O’nun günlük iba-
det hayatýný sormuþlar, durumu öðrenince kendi ibadetlerini
az bulmuþlar ve o andan itibaren kendilerini ibadete vermeyi
kararlaþtýrarak; birisi gece sabahlara kadar namaz kýlmaya, ikin-
cisi her gün oruç tutmaya, üçüncüsü de aile hayatý ile ilgisini
kesmeye azmetmiþlerdi. Hz. Peygamber, bunlarýn yaptýklarýný
öðrenince yanlarýna geldi ve þöyle buyurdu: “Yemin ederim ki,
ben hepinizden daha fazla Allah’tan korkar ve O’nun koyduðu
sýnýrlara riayet ederim, fakat (ayný zamanda) nafile oruç tuttu-
ðum da olur, tutmadýðým da; gece namaz da kýlarým, uyku da
uyurum; kadýnlarla da evlenir aile hayatý yaþarým; imdi kim be-
nim yolumdan ayrýlýrsa benden deðildir.”1 

O (s.a.s.), gençlere hitaben þöyle buyuruyor: “Ýmkân bulan-
larýnýz evlensin; çünkü gözü ve iffeti en iyi koruyan evliliktir...”2

Resûlüllah’ýn talimatýndan çýkan sonuca göre imkâný müsa-
it ve evlilik hukukuna riayet edebilecek olan kimselerin evlen-
meleri gereklidir.
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3. Ýslâm evlenmeyi kolaylaþtýrmýþ, þekil þartlarýný ve maddî
külfeti asgariye indirmiþtir. Þahitler huzurunda yapýlmak veya
akitten sonra uygun bir þekilde ilân edilmek þartýyla taraflarýn
veya vekillerinin, yahut da velilerinin bir araya gelerek irade
beyanýnda bulunmalarý (“seninle evlendim”, “seni eþ olarak ka-
bul ediyorum” gibi örf ve âdete uygun kesin kabul ifade eden
bir ifadede bulunmalarý) evliliðin oluþmasý için yeterlidir. Er-
keðin kadýna vereceði veya borçlanacaðý mal (mehir) duruma
göre sembolik düzeyde olabilmektedir. Akit esnasýnda mehrin
zikredilmemiþ olmasý akdin sýhhatine mani deðildir. Ama bu
durumda yine mehr-i misil verilmesi gerekir.

4. Evlenmek, aile kurmak isteyip de maddî, manevî engeller
yüzünden bunu gerçekleþtiremeyenlere yardým edilmesi, ev-
lenmelerinin saðlanmasý istenmiþtir. Peygamberimizin ve eþle-
rinin büyütüp yetiþtirerek, câriye ise azad ederek, engeli varsa
yardýmcý olarak evlendirdiði birçok erkek ve kadýn olmuþtur.

5. Ailede eþlerin amaca uygun olarak seçilmesi çok önemli-
dir. Ýnsanlarýn eþ seçiminde kullandýklarý ölçüler farklýdýr ve
çoðu kez geçici hevesler ve zevklerin etkisi söz konusudur. Bu
sebeple Resûlüllah (s.a.s.) Efendimiz ümmetini eþ seçimi ko-
nusunda uyarmýþ ve saðlam ölçüler getirmiþtir. Bir hadîste þöy-
le buyurmuþtur: “Kadýn, dört özelliðinden dolayý seçilir: Malý,
soyu sopu, güzelliði ve dindarlýðý; evlilikten hayýr görmen için
eþin dindarýný seç!”1

6. Ýstikrarlý, huzurlu, verimli bir aile hayatý için gerekli bu-
lunan hukukî ve ahlâkî düzenlemeler yapýlmýþ, aile hayatýnýn
deðiþime açýk yönleri örf, âdet ve geliþmelere býrakýlmýþtýr. Ki-
tap ve Sünnet’ten hareketle ortaya konmuþ bulunan Ýslâm Aile
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Hukuku (Münâkehât, Mufâraqât) ciltlere sýðmayacak zengin-
liktedir. Ailede roller, yardýmlaþma, nafakanýn kemmiyet ve
keyfiyeti, sosyal iliþkiler gibi konularda deðiþime açýk bulunan
hüküm ve uygulamalar örf ve âdete býrakýlmýþ, bunlarýn
ma’rufa (Müslümanlarýn iyi, güzel, uygun bulmalarýna) göre
yürütülmesi istenmiþtir (Nisa, 4/19).

7. Peygamberimiz (s.a.s.), kurulmuþ ailenin fertleri arasýnda
çýkan anlaþmazlýk ve problemlerle ilgilenmiþ, bütün imkânlarý
aileyi sürdürme ve huzuru saðlama yönünde kullanmýþtýr. Üm-
metini de bozulan aile iliþkilerini düzeltmeye teþvik etmiþ, bu
maksatla gerektiðinde yalan söylemeyi bile caiz görmüþtür.1

Yine ayný yüce aileye, mü’minlerin sevgilisi Ehl-i Beyt’e ait bir
baþka örnek Hz. Ali’nin, eþi Fatýma üzerine -ikinci bir eþle- ev-
lenme teþebbüsünde ortaya çýkmýþtýr. Bunun Hz. Fatýma’yý
üzeceðini, günaha sokabileceðini (fitne), ailenin huzur ve mut-
luluðunu gölgeleyeceðini düþünen Hz. Peygamber (s.a.s.), yan-
gýný ilk kývýlcýmýnda önlemek üzere derhal harekete geçmiþ,
“Ali, eþi Fatýma’yý boþamadýkça üzerine o kadýný alamaz.” demiþ,
sevgili damadý da eþini ve kayýnpederini üzmemek, aile mutlu-
luðuna gölge düþürmemek için bu teþebbüsünden vazgeçmiþtir.2

8. Çocuklarýn eðitim ve istikballerinden birinci derecede ai-
le sorumlu tutulmuþtur. Allah Teâlâ’nýn, “Ey iman edenler,
kendinizi ve ailenizi, yakýtý insanlar ve taþlar olan ateþten koru-
yun...”3 buyruðunun nasýl yerine getirileceðini ümmetine öð-
retmek üzere Sevgili Peygamberimiz, hem kendi ailesinde uy-
gulama örnekleri vermiþ, hem de deðeri zamanlarý aþan sözler
söylemiþtir:
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3 Tahrim Suresi, 66/6.
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Yönetici çobandýr. Aile reisi erkek, ailesinin çobanýdýr. Kadýn,
evin ve çocuðun çobanýdýr... Hasýlý hepiniz çobansýnýz ve sürü-
nüzden mes’ulsünüz.”1

9. Yakýndan uzaða bütün aile fertlerinin aile baðlarýna, bu
baðýn gerektirdiði hukuk ve edebe riayet etmeleri emredilmiþ-
tir. Bu emir, muhtaç olan akrabanýn geçimini saðlama (nafaka)
gibi konularda baðlayýcý bir kanun hükmündedir.

10. Ailenin bir okul, bir ibadethane, sýcak ve aydýnlýk bir yu-
va, bir sýðýnak, sosyal bir rabýta birimi ve bir keyfiyetli nüfus
üretim kaynaðý olabilmesi için diðer aile fertlerinden önce ka-
rý-koca arasýnda karþýlýklý sevgi, saygý ve þefkatin bulunmasý ge-
rekir. Bu sebeple birbirini sevmeyen, birbiri ile geçinemeyen,
birbirinin haklarýna riayet etmeyen çifti bir arada tutmanýn
mânâsý yoktur. Bu gerçekten hareket eden Ýslâm, baþka çare
kalmadýðýnda boþanmaya izin vermiþ, bunun da aile sýrlarýný
dýþarýya açmadan, Ýslâm kardeþliðine ve geçmiþ hukuka zarar
vermeden yapýlmasýný istemiþ, bu maksatla aile meclisi ve ha-
kemlik kurumuna yer vermiþtir (Bkz. Nisa, 4/35).

Allah Resûlü’nün boþanmaya, aile baðýna son vermeye ba-
kýþýný þu cümlesi belið bir þekilde ifade etmektedir: “Allah’ýn en
sevmediði helâl, boþamaktýr.”2

Ve Kur’ân-ý Kerim’de þöyle buyurulmuþtur: “...Kadýnlara
iyi davranýn. Onlarda hoþunuza gitmeyen bir þey olursa bilin
ki, bir þey sizin hoþunuza gitmediði hâlde Allah sizin hakkýnýz-
da onu çok hayýrlý kýlmýþ olabilir.” (Nisa, 4/19).

1 Buhari, “Nihâh”, 90.
2 Ebu Davud, “Talâk”, 3.



Gizli Nikâh

Þahitsiz ve ilânsýz, yalnýzca iki tarafýn (erkekle kadýnýn) kar-
þýlýklý rýzalarý ve irade beyanlarý (seninle evlendim, evleniyo-
rum demeleri) ile yapýlan evlenme akdinin sahih ve geçerli ol-
madýðý, böyle bir evlenme ile birleþenlerin zina etmiþ olacakla-
rý konusunda içtihad birliði vardýr.

Ýki büyük fýkýh mezhebinden Þâfiîlere göre, ergenlik çaðýna
gelmiþ olsa bile kýz kendi irade beyaný ile evlenemez, onu ev-
lendirecek olan kimse velîsidir. Hanefîlere göre ergenlik çaðý-
na gelmiþ olan kýz nikahta taraf olabilir, onun rýza ve irade be-
yaný ile evlenme akdi yapýlabilir.

Bütün mezheplere göre nikahýn (evlenme akdinin) ilân
edilmesi; yani gizlenmemesi, çevreye duyurulmasý sünnettir.
Ýmam Mâlik’e göre yalnýzca þahitlerin bildiði ve taraflarýn iste-
ði üzerine onlarýn da gizledikleri nikah fâsiddir, selahiyetli ma-
kamca bozulur ve taraflar ayýrýlýr.

Evlenmenin din, ahlâk, hukuk, aile ve cemiyetle ilgili yön-
leri, etkileri, sonuçlarý vardýr. Evlenme akdi, yalnýzca cinsel iliþ-
kiyi caiz kýlmaz, bunun yanýnda taraflara birçok haklar ve ödev-
ler de yükler. Mü’minlerin eþleri dýþýnda kalan ana baba, bü-
yükler, kardeþler ve diðer hýsýmlara karþý da hukuk ve ahlâk ala-
nýna giren ödevleri vardýr. Ana babaya haber vermeden, onla-
rýn rýzasýný almadan evlenen gençler ana babayý derinden üz-
müþ ve kýrmýþ olmaktadýrlar. Bu kýrgýnlýklar bazen hayat boyu
sürmekte, aile iliþkileri temelden sarsýlmaktadýr. Bu konu ken-
disine sorulan hocalar, dar açýdan (yalnýzca evlenme akdinin
unsurlarý yönünden) bakarak caiz derken, iþe bir de evlilik hu-
kuku, aile iliþkileri ve ahlâk açýsýndan bakmalý, kendi kýzlarý ve
oðullarý haber vermeden biriyle evlense bunun kendilerini
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nasýl etkileyeceðini düþünmelidirler. Anaya babaya haber ver-
meden, onlardan izin almadan, þahitlere gizlemelerini tembih
ederek, nüfusa da kaydettirmeden evlenme akdi yapanlarýn ev-
lilikleri, yalnýzca cinsel iliþkiyi zina olmaktan çýkarsa bile -ki,
yukarýda açýklandýðý üzere bunu da kabul etmeyen ictihadlar
vardýr- evlenme hukuku, ana baba haklarý ve ahlâk bakýmýndan
birçok sakýnca taþýmakta ve günaha sebep olmaktadýr. Önemli-
ce sakýncalarýndan biri de, kýzýn ayrýlmak istemesine, hattâ fii-
len eþini terk etmesine raðmen erkeðin onu boþamaya yaklaþ-
mamasý, bu durumda -araya hakemler girerek boþamayý saðla-
yýncaya kadar- kýzýn bir baþkasýyla evlenmesinin imkânsýz hâle
gelmesidir.

Bizim tavsiyemiz, evlenmeyi zorlaþtýran gelenekleri aþarak
kolay ve külfetsiz evlenme yollarýnýn açýlmasý, erkeklerin ve
kýzlarýn evlenme yaþlarýnýn öne alýnmasý (25, 30 yaþlarýna kadar
bekletilmemesi), meselenin ciddîyetinin farkýnda olup, konu-
ya sadece geçici arzularýný tatmin adýna yaklaþmamalarý, hissî
deðil aklî davranmalarý, öðrenci iken evlenen çifte geçim yardý-
mý yapan hayýr kurumlarýnýn oluþturulmasý ve bu kolaylýklar
hasýl olunca da, ana babaya haber vererek, onlarýn rýzalarýný ala-
rak evlenmenin gerçekleþtirilmesidir. Ana babalara düþen vazi-
fe de, gelin ve damat seçiminde önceliði çocuklarýna vermele-
ri, ortada önemli bir engel bulunmadýkça talepleri geri çevir-
memeleridir. Gizli evlenmelerin baþlýca sebepleri arasýnda ev-
lenmeyi zorlaþtýran ve -yukarýda açýklanan- Hz. Peygamber’in
(s.a.s.) sünnetine de aykýrý olan zorluklar, ekonomik sýkýntýlar,
ana babalarýn anlayýþ göstermemeleri gibi hususlarýn bulundu-
ðu unutulmamalýdýr. Ayrýca evlenmeye imkâný olmayanlara
Peygamberimiz oruç tutmayý tavsiye etmiþtir.1 
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Resmî Nikâh ve Dinî Nikâh

Ýslâm’da nikâh (evlenme akdi), fýkýh konularýnýn tasnifi
içinde ibadetlere deðil, dünya hayatýný düzenleyen hükümler
(muâmelât) bölümüne girer. Bir satým, bir kira akdi, dinle iliþ-
kisi bakýmýndan ne ise bir nikâh akdi de odur. Bu sebeple,
nikâh akdini bir baþkasý deðil, iki taraf yapar; akit, aralarýnda ev-
lenme engeli bulunmayan bir kadýnla bir erkeðin, þahitler hu-
zurunda, karþýlýklý rýzalarý ve irade beyanlarý ile kurulur/oluþur.
Ýmamýn veya belediye memurunun nikâh kýymasý akdin ku-
rulmasý ve sahih olmasýnýn þartý deðildir; bunlarýn yaptýðý, akit
iþlemini yönetmekten ibarettir. Resmî nikâh, ayrýca kayýt altýna
alýndýðý için evlilik hukukunu korumasý, güvence altýna almasý
bakýmýndan dinin amacýna daha da uygundur. Ýçinde yaþadýðý-
mýz þartlarda yalnýzca -meþhur olmuþ yanlýþlýkla- dinî denilen
nikâh ile yetinmek, dinin önem verdiði evlilik hukukunu ko-
rumak için yeterli olmadýðýndan bununla kalmamak, mutlaka
akdi resmîleþtirmek gerekir.1

Çok Eþlilik 

Birden fazla kadýnla evlenmeyi caiz kýlan âyetin meâli þöy-
ledir: “Yetimlerin hakkýna riayet edemeyeceðinizden korkarsa-
nýz, beðendiðiniz kadýnlardan ikiþer, üçer, dörder nikâhlayýn;
haksýzlýk etmekten korkarsanýz tek kadýn... ile yetinin; bu, ada-
letten ayrýlmamanýz için en uygun olanýdýr.” (Nisa, 4/3).

Ýnsanoðlunun dünya hayatýnda mutluluðu bulabilmesinin
ve yaratýlýþ amacýný gerçekleþtirmesinin maddî þartlarý içinden
ikisinin önceliði vardýr: a)Aile ve cemiyet içinde saðlýklý, den-
geli ve düzenli “insanî iliþkiler,” b)Âdil ve mâkul bir “insan-
servet iliþkisi.” Nisa Sûresi’nin ikinci âyetinden altýncý âyetin
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sonuna kadar -sûrenin birinci âyetinde önemle tavsiye edilen
aile ve akrabalýk baðlarýna riayetin tabii sonuçlarý olarak- geniþ
ailede yetimlerin haklarýndan söz edilmiþ, velisi ile yetim ara-
sýndaki þahsî ve malî tasarruf iliþkisi kaidelere baðlanmýþtýr.
Aradaki iki âyette evlilik ve mehir konularýna temas edilmiþtir;
ancak bu temas, yetimlerin hukuku ile ilgili kaideler koyma ve
tavsiyelerde bulunma iradesinden doðduðu için dolaylý olmuþ-
tur. Yani meþhur teaddüd-i zevcât (birden fazla kadýnla evlen-
me) izni doðrudan hüküm konusu olmamýþ, yetimlerin hakla-
rýný korumak için bir araç olarak ve bu münasebetle zikredil-
miþtir. Yedinci âyetten itibaren de servet daðýlýmýnýn en önem-
li unsurlarýndan biri olan miras hükümlerine yer verilmiþtir.

Ýnsanoðlu, bugüne kadar savaþa, tabiî felâketlere ve ölüme
çare bulamamýþtýr. Bir gün savaþa çare bulsa ve devamlý bir ba-
rýþ ortamý saðlasa bile dünya hayatýný, diðer ikisiyle beraber ya-
þayacaðý anlaþýlmaktadýr. Savaþlar, tabiî felâketler ve ölümler,
arkada babalarýný ve analarýný kaybetmiþ çocuklar býrakmakta-
dýr. Babalarýný kaybeden çocuklar (yetimler) þahýslarý ve malla-
rý için bir koruyucuya, eðitici ve temsilciye muhtaç olabilirler,
iþte bu koruyucu ve temsilciler “veliler”dir. Velinin vazifesi, ye-
timi görüp gözetmek, onun þahsî ve malî menfaatini koruyup
kollamaktýr; yetimi himayesi altýna alan, koruyup yetiþtiren
kimselere Resûlullah’ýn (s.a.s.), “Cennet’te kendisiyle beraber
olacaklarý” müjdesi vardýr.1 Bunu yapmayan, üstelik yetim ma-
lýný yemeye, gasbetmeye, onu kendine ait kötü mal ile deðiþtir-
meye kalkýþan veli, vazife ve salâhiyetini kötüye kullanmýþ,
emanete hýyanet etmiþ olmaktadýr. Temizi ve iyiyi, pis ve kötü
olanla deðiþtirmenin bir baþka þekli de helâli býrakýp haramý,
hakký olmayan þeyi almak ve yemektir, haramdan yararlan-
maktýr.
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Yetimler, çoðu kez velileri tarafýndan evlendirilmekte, da-
mat adayý ile þartlar konusunda da velilerin isteði belirleyici ol-
maktadýr. Yetim bir baþkasý ile evlendirilirken onun menfaati-
nin koruyucusu velisidir. Kýzýn daha yakýn erkek akrabasý bu-
lunmadýðýnda velilik sýrasý, aralarýnda evlenme caiz olan amca
oðullarýna kadar gelebilmektedir. Bu durumda eðer yetimi biz-
zat veli almak, nikâhlamak isterse onun koruyucusu yok de-
mektir, þartlarý belirlemek de -ayný zamanda evlenme akdinin
diðer tarafý olan- veliye kalmaktadýr. Bu durumda hakkýn kötü-
ye kullanýlmasý, yetimlerin hukukunun zayi olmasý ihtimali ar-
tacaðýndan Allah Teâlâ velilere, adaletten sapma riski karþýsýn-
da, himayeleri altýnda bulunan ve kendileriyle evlenmeleri câiz
olacak kadar da uzak akrabalarý olan yetim kýzlarla evlenmek
yerine baþka kadýnlarla evlenmelerini tavsiye etmekte, “ikiþer,
üçer, dörder” demek suretiyle de, dünyada evlenilecek kadýn-
larýn tükenmediðine, velâyeti altýndaki yetim kýzlar dýþýnda bir-
çok kadýnýn bulunabileceðine iþaret buyurmaktadýr. Hz.
Âiþe’nin “yetimlerin hakkýna riayet edemeyeceðinizden kor-
karsanýz...” meâlindeki âyetin geliþ sebebi olarak zikrettiði yay-
gýn âdet ve sorular, yukarýdaki açýklamanýn tarihî bir vâkýa ol-
duðunu göstermektedir; buna göre veliler ya mallarýna göz
koyduklarý için istemedikleri/sevmedikleri hâlde himayeleri al-
týndaki yetimlerle evleniyorlardý, yahut da isteyerek evleniyor,
fakat mehirlerini ve çeyizlerini emsaline göre eksik belirliyor-
lardý.1

Âyetin dolaylý olarak temas ettiði birden fazla kadýnla evlen-
me imkâný ve âdeti, Ýslâm’ýn geldiði çaðdan çok öncelere kadar
uzanmaktadýr. Ýslâm öncesi çaðlarda Mýsýr, Hindistan, Çin ve
Ýran’da, Eski Yunan ve Roma toplumlarýnda, Yahudilerde ve
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Araplarda, ya nikâhlamak yahut da evde veya evin dýþýnda bir
yerde dost tutmak suretiyle erkekler, birden fazla kadýnla evli-
lik yapýyorlar veya evliliðe benzer iliþkiler yaþýyorlardý. Bu çað-
larda birden fazla kadýnla evlenmenin birden fazla sebebi mev-
cuttu. Ýslâm’ýn geldiði bölgede özellikle köylerde ve dað baþla-
rýnda ve çöllerde yaþayan bedevîlerin çok kadýnla evlenmeleri-
nin baþ sebebi, hem düþmana karþý korunmanýn, hem de çev-
resi üzerinde hâkimiyet saðlamanýn güçlü ve muharip nüfusa
ihtiyaç göstermesi idi. Diðer sebepler arasýnda kýrsal hayatýn
güçlüðü ve birçok emekçiyi gerekli kýlmasý, kabileler arasýnda
sürüp giden savaþlarýn, yaðma, baskýn ve talan hareketlerinin
çok sayýda erkek ölümüne sebep olmasý, bunun sonucu olarak
da kadýn-erkek arasýndaki sayýca eþitlik dengesinin erkek aley-
hine bozulmasý gösterilebilir.

Þu hâlde erkeðin birden fazla kadýnla evlenme imkân ve uy-
gulamasýný (teaddüd-i zevcâtý, poligamiyi) Ýslâm getirmemiþ,
mevcut uygulamayý belli þartlara ve hukuka baðlayarak devam
ettirmiþtir. Devam ettirirken de iki durumu birbirinden ayýr-
mýþ gibidir: a) Henüz evlenmemiþ olanlara -bu âyette- bir ka-
dýnla yetinmelerini tavsiye etmiþ, birden fazla kadýnla evli olan-
lar için adalete riayet edememe tehlikesinin bulunduðunu,
bundan uzak kalmanýn en uygun yolunun ise bir kadýnla ev-
lenmek olduðunu dile getirmiþtir. b) 129. âyette ise, birden faz-
la kadýnla fiilen evli olanlara hitap etmiþ, birden fazla kadýn ara-
sýnda adalete tam riayetin mümkün olmadýðýný (hissi adaleti
yerine getiremeyebilir ama, hukukta âdil olmasý gerekir) bir
kere daha hatýrlattýktan sonra, hiç olmazsa adaletsizlikte, farklý
ilgi ve muamelede ölçünün kaçýrýlmamasýný istemiþtir.

Ýslâm, (itikad, ibadet, ahlâk, dünya görüþü, Âhiret hedefi,
içtimaî ve iktisadî kaideleri ve ukûbâtýyla bir bütün olarak)
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temelden ve topyekûn deðiþtirmeye açýk deðildir, onda deðiþ-
mez esaslar ve kurallar vardýr. Ancak, hukuk sahasýna giren
hangi kural olursa olsun uygulandýðýnda tabiî olmayan bir
olumsuz sonuç doðuyorsa, uygulamayý durdurma imkâný
mevcuttur. Bu cümleden olarak, tarihî ve içtimaî þartlara baðlý
bir cevazdan (izinden, serbest býrakmadan) ibaret olan çok ka-
dýnlý evlilik, genellikle kötüye kullanýldýðý ve olumsuz sonuç-
lar doðurduðu takdirde, Müslümanlarýn veya salâhiyetli tem-
silcilerinin kararý ile engellenebilir; bu tasarruf, beþer eliyle ka-
nunu (þeriatý) deðiþtirmek mânasýna gelmez; bu, týpký þartlarý-
ný yerine getirememekten korkan ferdin tek kadýnla evli kal-
mayý yeðlemesi gibidir; tarihî þartlar avdet edinceye veya ihti-
yaç hâsýl oluncaya kadar uygulama durdurulur. 

Ortada önemli bir gerekçe (ihtiyaç, zaruret) bulunmadýkça
sýrf zevk için ikinci bir kadýnla evlenen erkekler, herkesin tek
kadýnla evlenip yaþadýðý bir ortamda bunun, birinci eþi ile onun
çevresini ve aileyi nasýl etkilediðini de hesaba katmak duru-
mundadýrlar. “Her þeyden önce bir din kardeþimiz olan birin-
ci eþlerimizi, ondan olan çocuklarýmýzý ve hýsýmlarýmýzý, sýrf
zevkimizi tatmin etmek için bu kadar üzmeye, yýkmaya, hasta
etmeye, din ve imanlarýný tehlikeye atmaya hakkýmýz var mý?”
diye düþünmek mecburiyetindedirler. Nitekim -yukarýda zik-
redildiði gibi- Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali’nin, Fatý-
ma üzerine ikinci bir eþle evlenmesine izin vermemiþ, bu evli-
liðin Fatýma ve aile üzerinde muhtemel kötü etkisini gerekçe
olarak ileri sürmüþtür. 131
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Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) 
Haným ve Çocuklarýyla Münasebeti*

M. Fethullah Gülen

Allah Resûlü’nün kadýna verdiði deðer, ne o güne kadar ne de o günden sonra

cihanda eþi görülmedik bir seviyede idi. O bir gece kalkýp hanýmlarýndan birinin

hatýrýný sorsa, hemen diðer hanýmlarýný da dolaþýr, onlarýn da hatýrýný sorardý.

Davranýþ bakýmýndan hiçbirini diðerine tercih eder görünmezdi. Herkes gibi,

hanýmlarý da, kendilerini Allah Resûlü nezdinde en sevgili sanýrdý. Bu da O’nun

eþsiz mürüvvetinden kaynaklanýyordu. Ancak kalbî temayüllere hiçbir insanýn

hâkim olmasý söz konusu edilemeyeceði gibi, bu, O’ndan da beklenmemeliydi.

O’nun için Allah Resûlü, elinden gelmeyen bu kalbî temayüllerinden de Cenâb-ý

Hakk’a istiðfarda bulunuyor ve þöyle diyordu: “Farkýna varmadan, birini

diðerlerinden çok sevebilirim, bu da bir haksýzlýk olur. Onun için ey Rabbim!

Elimden gelmeyen bu hususta Senin Rahmetine sýðýnýyorum...”

* M. Fethullah Gülen: Sonsuz Nur, c. 2’den derlenmiþtir.



C enâbý Hakk’ýn “Rab” isminin en üst seviyede tem-
silcisi Hz. Muhammed (s.a.s.)’dir. O, Cenâb-ý
Hakk’ýn bu isminin peygamberler dahil, insanlar

arasýnda en zirve temsilcisi müstesna bir fýtrattýr. Tabii O’nun
terbiyesi altýnda yetiþenler de peygamberlerden sonra, insanlý-
ðýn en seçkinleridir. Yeryüzünde, baþka bir Ebu Bekir, bir
Ömer, bir Osman, bir Ali (r. anhüm) göstermek ve yetiþtirmek
mümkün deðildir. Sadece onlar deðil, sahabeden hiçbirinin se-
viyesine ulaþmak mümkün deðildir. Çünkü onlar, bizzat Allah
Resûlü’nün terbiyesinde yetiþmiþlerdir. Yine O’nun terbiye at-
mosferinde yetiþmiþ ve daha sonraki asýrlara saçýlmýþ inciler de
vardýr. Onlar da bir ma’nâda, Allah Resûlü tarafýndan yetiþtiri-
lip terbiye edilmiþlerdir. Ýnsanlýðýn medar-ý fahrý sayýlan bu asil
ve seçkin insanlarýn da benzerlerini yetiþtirmek kâbil deðildir.
Fuzayl b. Iyaz, Biþr-i Hafî, Beyazid-i Bistamî, Cüneyd-i Bað-
dadî, Ebu Hanife, Þafiî, Ýmam Malik, Ahmed b. Hanbel, Ýmam
Rabbanî, Ýmam Gazalî, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Þah-ý
Geylanî, Þâzelî, Nakþibendî, Ahmed Rufâî ve Bediüzzaman gi-
bi daha niceleri.. hep derslerini ve terbiyelerini O’ndan almýþ
ve O’nun terbiye prensipleriyle yetiþtirilmiþlerdir. Hadîs olma-
sa da, ma’nâsý hoþ ve güzel bir söz vardýr: “Benim ümmetimin
âlimleri, Benî Ýsrail’in peygamberleri gibidir.” Umumi fazilette
hiçbir insan nebilere ulaþamaz. Ancak bazý hususi durumlarda
onlarla atbaþý olanlar vardýr. Ýþte yukarýda isimlerini zikrettiðimiz
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ve daha zikredebileceðimiz bütün medar-ý iftiharlarýmýz bun-
lardandýr. Onlar, âdetâ yeryüzüne tenezzülen gelmiþlerdir.
Eðer onlarýn yerleri bir baþkasýyla doldurulmak istense, her-
hâlde gökteki melekleri yere indirmek gerekir. Çünkü onlar,
ancak meleklerle temsil edilebilirler. Bu, Hz. Muhammed’e
(s.a.s.) has bir keyfiyettir. Evet ancak O’na intisabdýr ki, böyle
semere vermiþtir. Ebedlere kadar da semere vermeye devam
edecektir.

Burada, Allah Resûlü’nün umumi terbiyeciliði içinde O’nu,
hanesindeki terbiyeciliði ile görmeye çalýþacaðýz. 

Aile reisi olarak Hz. Peygamber

Hiç þüphe yok ki, bu hane, yeryüzünde gelmiþ-geçmiþ ve
gelecek hanelerin, kurulacak yuvalarýn en mes’ûdu, en bahtiya-
rý ve en bereketlisiydi. O’nun hânesinde her zaman burcu bur-
cu saadet kokardý. Belki bu hâne, maddî imkânlar yönünden,
dünyanýn en fakir hanelerinden biriydi; çünkü aylar ve aylar
geçerdi de, bu hânede bir çorba bile kaynamazdý. Hanýmlarýna
düþen yer ise sadece baþlarýný sokabilecekleri küçük birer oda
veya daracýk birer kulübeden ibaretti. Bu bahtiyar kadýnlar, Al-
lah Resûlü’yle haftada ancak bir-iki saat beraber olmayý, dün-
yanýn her þeyine tercih ediyorlardý.. mutluydular, huzurluydu-
lar ve son derece mes’ûddular.

O’nun evlatlarýnýn hepsi, kendisinden evvel vefat etmiþti.
O’ndan sonraya kalan sadece Hz. Fatýma’ydý; o da, hayatýný hep
sýkýntý içinde geçiriyordu. Yani Allah Resûlü, ona da müreffeh
bir hayat hazýrlamýþ deðildi. Ancak, gerek hanýmlarý gerek
O’nun gönül meyvesi bu kýzý, O’nu delice seviyor ve her þey-
den, herkesten aziz tutuyorlardý. Allah Resûlü’nün onlarýn kalp-
lerinde tasavvurlar üstü mümtaz bir yeri vardý.
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Babasý vefat edince Hz. Fatýma, günlerce kanlý göz yaþlarýy-
la cihaný aðlatmýþ ve yürekleri parçalayan mersiyeler söyleyip
durmuþtu. Zaten O’nun ayrýlýðýna, o da, ancak 6 ay dayanabil-
miþ; 6 ay sonra babasýnýn yanýna, hem de büyük bir sevinçle
göç edivermiþti. Hiçbir evlât, Hz. Fatýma kadar babasýný sev-
memiþtir. Hiçbir baba da evlâdýný, Allah Resûlü’nün -tabiî
dengeli olarak- evlâdýný sevdiði kadar sevmemiþtir. O’nun ha-
nýmlarýyla olan münasebetini de ayný þekilde ifade etmek
mümkündür. Hiçbir kadýn, Allah Resûlü’nün hanýmlarýna
gösterdiði ilgili ölçüsünde bir ilgiye nail olmamýþ; hiçbir erkek
de, hanýmlarý tarafýndan, Allah Resûlü’nün hanýmlarý tarafýn-
dan sevildiði kadar sevilmemiþtir. O’nun etrafýnda teþekkül
eden, bu en yakýn dairedeki sevgi hâlesinin elbette bir sebebi
vardý. Allah Resûlü, eli altýnda bulunanlara uyguladýðý terbiye
usûlüyle onlarýn kalplerinde sonsuz bir alâka ve baðlýlýk hâsýl
etmiþtir. Sonra bu baðlýlýk, bu en küçük daireden baþlayarak
dalga dalga geniþlemiþ ve âdeta bütün cihaný kuþatmýþtýr. Ýþte,
bu da O’nun fetanetinin ayrý bir buududur!

Düþünün ki, Allah Resûlü vefat ettiði zaman, hanýmlarýnýn
bütününe bile tek bir hâne býrakmamýþtý. Hayat boyu hep da-
racýk odalarda yaþamýþlardý ve iþte onlara bu odalar kalmýþtý.
Megazî yazarlarý, saðýp sütünden istifade edecekleri birer de
keçi tevarüs ettiklerini söylerler. Kâinat, kendisi için yaratýlmýþ
olan Ýki Cihan Serveri, hanýmlarýna, sadece bunlarý temin ede-
bilmiþ ve onlarý iþte böyle bir fakr u zaruret içinde býrakýp öy-
le irtihal etmiþti. Ancak onlar, bu durumdan memnundu.

Allah Resûlü’nün mübarek hanesi, kadýnlara ait hususlarýn
talim edildiði bir medrese durumunda idi. Efendimiz’in hususî
durumlarý, hep o mahrem daire içinde öðreniliyor ve orada öð-
renilenler de daha sonra ümmete naklediliyordu. Aile hayatýna
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ait hükümlerin yüzde doksaný bize, Allah Resûlü’nün pâk zev-
celeri tarafýndan aktarýlmýþtýr. Dolayýsýyla, O’nun hânesinde,
seviye ve durum itibariyle muhtelif kadýnlarýn bulunmasý bir
zaruretti. Allah Resûlü, sýrf dinin hükümleri zayi olmasýn diye,
53 yaþýndan sonra belli sayýda, 2’si hariç hepsi dul kadýnla ev-
lenmeye göðüs germiþ ve bir ma’nâda fedakârlýk yapmýþtýr.

Evet, Allah Resûlü’nün hanesinde çok kadýna ihtiyaç vardý.
Zira, erkekler, her zaman mescitte oturup Efendimiz’i dinleye-
biliyorlardý. Eðer birisi o günkü sohbetleri kaçýrdýysa, arkadaþ-
larý bütünüyle onun bu noksanýný telafi edebiliyor ve o gün ko-
nuþulanlarý aynen ona nakledebiliyorlardý. Fakat kadýnlar, ekse-
riyet itibariyle böyle bir mazhariyetten mahrum kalýyorlardý.
Çünkü onlarýn, her an Allah Resûlü’nü dinleme imkânlarý
yoktu. Bu durumda kadýnlara, hususiyle de kadýnlýða ait mese-
leleri kim anlatacaktý? Allah Resûlü’nün hususi hayatýný, tabi-
atýyla ilgili durumlarý, yatak odasýnda yaþadýðý edep ve ahlâký
ümmete kim intikal ettirecekti? Acaba, dini, bütün prensipleri,
bütün esas ve disiplinleriyle anlatýp intikal ettirmeye bir kadý-
nýn gücü yeter miydi?

Beþeriyet itibariyle, diðer kadýnlarýn maruz kaldýklarý arazla-
ra, onlar da maruz kalacaklarýna göre, böyle hususi durumlarda,
Efendimiz’e ait yeni bir hüküm bahis mevzu olduðunda, bir tek
kadýn buna nasýl güç yetirecekti? Hayýr, bir kadýn bütün bu du-
rumlarý tek baþýna intikal ettirmeye gücü yetmezdi. Onun için
de, her zaman, Allah Resûlü’nün durumunu kollayýp bize akta-
racak, O’nunla sürekli içli dýþlý olacak çok kadýna ihtiyaç vardý. Bu
ihtiyaç asla, Efendimiz’in beþeriyetiyle alâkalý deðildi. Tamamen
dinî ihtiyaçtan kaynaklanan bir zaruretti. Allah Resûlü de böyle
zaruretten dolayý böyle bir aðýr yükün altýna girmiþti.
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Bu kadýnlar, kendi kavim ve kabilelerinin Allah Resûlü’ne,
karabet baðýyla baðlanmalarýna vesile olduklarý gibi, yüzlerce,
binlerce hadîsin korunmasýna da en büyük vasýta yine onlar ol-
muþtu. Þunu kat’iyetle söylemeliyim ki, kadýnlýk âlemi, Allah
Resûlü’nün hanýmlarýna çok þey borçludur. Bütün kadýnlar,
baþlarýný onlarýn mübarek ayaklarýnýn altýna kaldýrým taþý gibi
sýralasalar, yine onlarýn hakkýný ödeyemezler; evet onlarýn dine
bu kadar hizmetleri olmuþtur.

Demek oluyor ki, Allah Resûlü’nün onlarla evlenmesi, ne
cismanî bir ihtiyaçtandý -çünkü Arabistan gibi sýcak bir yerde
53 yaþýna gelmiþ bir insanýn çok kadýnla evlenmeye ihtiyacý ol-
duðu kat’iyen söylenemez- ne de hanýmlarýnýn O’nunla evlen-
mesi, O’nun cismaniyetiyle veya dünyalýðýyla alâkalýydý. Zira
O, insanlarýn en fakiri olarak yaþýyordu. Hanýmlarý da O’nun
bu durumunu bilerek, O’na zevce olmaya talip idiler. Allah
Resûlü, ayný zamanda, bunlar arasýnda adalet ve hakkaniyetle
muamelede bulunuyor, her birine ancak haftada bir uðrayabi-
liyordu. Fakat, evvel-âhir, bütün hanýmlarý O’ndan bahseder-
ken þöyle diyorlardý: “Allah Resûlü, insanlarýn en güler yüzlü-
sü, hanýmlarýyla en çok latife yapanýydý.”

Rica ederim, evinde uzun müddet yiyecek bulamayan, üzer-
lerine giydikleri elbiselerini de çok uzun müddet giymek zo-
runda kalan bu kadýnlar, beþeriyetleri icabý, biraz hiddet göster-
meli deðil miydiler? Ama hayýr. Onlarýn, içlerinde bazýlarýndan
gelen ve Kur’ân’la izale edilmiþ küçük bir istisna dýþýnda, Allah
Resûlü’ne karþý rýza ifade eden hareketlerinden baþka bir þey
bilmiyoruz. 

O, peygamberliðin ruhundaki mehabet ve vakara raðmen,
hanýmlarýyla latifeleþirdi. Onlarla kaynaþýr, bütünleþir ve içli dýþ-
lý olurdu. Arada ince bir perde kalýrdý ki, o da, Allah’la irtibatlý
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bulunmanýn hasýl ettiði uhrevîlikti, zira O, bir peygamberdi.
Hanýmlarý da her þeyden evvel O’nun ümmetiydiler...

O’nunla münasebet ve alâka boþluðunu doldurmak müm-
kün deðildi. Zira O, bu yönüyle de müstesna idi. Hanýmlarý
da asla O’nsuz bir dünya düþünemiyorlardý. Ve düþünemez-
lerdi de.

Onlar, Allah Resûlü’nden ayrý kalmayý ölümden beter bir
musibet olarak kabul ediyorlardý. Bu duyguda hemen bütün
hanýmlarý müþterekti.. ve hiçbiri farklý düþünmüyordu. Zira
Ýki Cihan Serveri, onlarýn gönüllerine sökülüp atýlamayacak
þekilde taht kurmuþ, içlerine girmiþ ve onlarla tam olarak bü-
tünleþmiþti. O mübarek, o yumuþak, o tabii, o fýtrî hayatýný on-
larla öyle paylaþmýþ idi ki, O’ndan ayrýlmalarý mümkün deðil-
di. Þayet ayrýlsalardý, havasýz kalmýþ gibi öleceklerdi.

Doðrusu, O’nun vefatýndan sonra gördüðümüz manzara
hasrettir, hicrandýr ve hüzündür. Hz. Ebu Bekir ve Ömer, Al-
lah Resûlü’nün hanýmlarýndan her uðradýklarýný hýçkýra hýçký-
ra aðlýyor bulmuþlardý. Hattâ onlar da oturup beraber aðlamýþ-
lardý ve bu aðlama onlarda âdeta bir hayat boyu devam etti. Ýþ-
te Allah Resûlü, onlarda böyle silinmez iz ve çizgiler býrakmýþ-
tý. Belki beraberlikleri çok kýsa sürmüþtü ama, Ýki Cihan Ser-
veri onlar için âdeta bir hayat kaynaðý olmuþtu. Zaten bizim
anlatmak istediðimiz husus da budur. Evet, O’nun aile reisliði
de yine Allah’ýn Resûlü olduðu hakikatini haykýrmaktadýr.

Bir dönemde, beraber bulunduðu dokuz kadar hanýmýný,
bir arada hem de ciddi hiçbir probleme meydan vermeden ida-
re etmiþti. O, iþte bu kadar ince ve narin bir aile reisiydi.

Vefatýndan birkaç gün evvel, “Kul, Rabbiyle dünya arasýnda
muhayyer býrakýldý. O, Rabbini seçti.” demiþti. Fetanet insaný
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Ebu Bekir, bu sözü duyunca hýçkýrýklarýný tutamamýþ ve hün-
gür hüngür aðlamýþtý.1 Zira anlamýþtý ki, o kul, bu sözü söyle-
yenin ta kendisiydi. Rahatsýzlýðý fazla sürmedi. Gün geçtikçe
hastalýðý þiddetleniyor ve þiddetli baþ aðrýlarýyla kývrým kývrým
kývranýyordu. Ýþte bu esnada dahi, hanýmlarýna karþý incelik ve
nezaketini terketmedi. Hanýmlarý arasýnda gezecek hâli olma-
dýðýndan bir odada kalmasýna müsaade edilmesini talep etti.
Bütün hanýmlarý O’nun bu arzusuna “evet” dediler. Allah
Resûlü de son günlerini Hz. Aiþe’nin odasýnda geçirdi.2 Evet,
en aðýr þartlar altýnda bile O, hanýmlarýnýn hak ve hukukuna
riayetkâr davranýyordu. Ýþte O, böyle bir ruh insanýydý.

Peygamberimizin, hanýmlarýna verdiði deðer

Allah Resûlü’nün kadýna verdiði deðer, ne o güne kadar ne
de o günden sonra cihanda eþi görülmedik bir seviyede idi. O
bir gece kalkýp hanýmlarýndan birinin hatýrýný sorsa, hemen di-
ðer hanýmlarýný da dolaþýr, onlarýn da hatýrýný sorardý. Davranýþ
bakýmýndan hiçbirini diðerine tercih eder görünmezdi. Herkes
gibi, hanýmlarý da, kendilerini Allah Resûlü nezdinde en sevgi-
li sanýrdý. Bu da O’nun eþsiz mürüvvetinden kaynaklanýyordu.
Ancak kalbî temayüllere hiçbir insanýn hâkim olmasý söz ko-
nusu edilemeyeceði gibi, bu, O’ndan da beklenmemeliydi.
O’nun için Allah Resûlü, elinden gelmeyen bu kalbî temayül-
lerinden de Cenâb-ý Hakk’a istiðfarda bulunuyor ve þöyle di-
yordu: “Farkýna varmadan, birini diðerlerinden çok sevebilirim,
bu da bir haksýzlýk olur. Onun için ey Rabbim! Elimden gelme-
yen bu hususta Senin Rahmetine sýðýnýyorum...”3
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3 Tirmizî, Nikâh, 41; Ýbn Sa’d, 2:231.



O’ndaki bu incelik, hanýmlarýnýn ruhlarýna, bütün letafeti
ve nuraniyetiyle sirayet etmiþ olacak ki, O’nun ayrýlýþý geride
hiç bitmeyen bir hicran ve hasret býrakmýþtý. Belki, Ýslâm me-
nettiði için canlarýna kýymýyorlardý ama, Allah Resûlü’nün ay-
rýlýþýndan sonra, hayat onlar için uzun bir çýðlýktan, bitmeyen
bir melâlden ibaret olmuþtu. Aslýnda, Allah Resûlü, bütün ka-
dýnlara karþý kibar ve ince davranýyor ve böyle davranýlmasýný
da herkese tavsiye ediyordu. Baþkasýna söylediklerini de, pratik
olarak, bizzat kendi hanýmlarýnda gösteriyordu. O’nun bu dav-
ranýþ inceliðini Buharî’de þöyle görüyoruz: Hâdiseyi bize Sa’d
b. Ebî Vakkas, Hz. Ömer’den naklediyor. Hz. Ömer diyor ki:
“Bir gün Allah Resûlü’nün huzuruna girdim. Baktým, Allah
Resûlü durmadan tebessüm ediyor: “Allah seni ebediyen gül-
dürsün, ya Resûlallah, niçin gülüyorsunuz?” dedim. Yine te-
bessümle þu cevabý verdi: “Þu kadýnlarýn hâline gülüyorum.
Oturmuþ benim yanýmda konuþuyorlardý. Senin sesini duyun-
ca her biri bir yere saklandý.” Allah Resûlü’nün bu cevabý üze-
rine sesimi yükselttim ve, “Ey kendi öz canlarýnýn düþmanlarý!
Demek benden korkuyorsunuz; Allah Resûlü’nden korkmu-
yor ve O’nun yanýnda saygýsýzlýk yapýyorsunuz, öyle mi?” de-
dim. Bana cevap verdiler: “Sen katý ve þiddetlisin!”1

Aslýnda Hz. Ömer de hiddetli ve þiddetli davranmýyordu. O
da kadýnlara karþý inceydi. Ancak en güzel insan, nasýl Hz. Yu-
suf ’a kýyas edildiðinde çirkinleþir, öyle de Hz. Ömer’in incelik
ve zerafeti de, Allah Resûlü’nün incelik ve zerafetine kýyas
edildiðinde, hiddet ve þiddet þeklinde görünüyordu. Bu izafî
hüküm, Ömer’i, Allah Resûlü’ne kýyas etmekten kaynaklaný-
yordu. Hâlbuki, hiç kimseyi O’na kýyas etmek mümkün de-
ðildi...
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Hanýmlarýyla istiþaresi

Allah Resûlü, hanýmlarýyla oturur konuþur; hattâ bir arka-
daþ gibi onlarla bazý meselelerin müzakeresini yapardý. Pey-
gamberin, onlarýn düþünce ve fikirlerine kat’iyen ihtiyacý yok-
tu; çünkü O, vahiy ile müeyyeddi. Ancak O, ümmetine bir þey-
ler öðretmek istiyordu. Kadýný, kendisine o ana kadar hiçbir
toplumda verilmeyen muallâ mevkiine oturtacaktý. Allah
Resûlü, bunun pratiðine de yine kendi hânesinden baþlýyordu.

Hudeybiye anlaþmasý, Müslümanlara çok aðýr gelmiþti. Öy-
le ki, kimsede yerinden kýmýldayacak mecal kalmamýþtý. Bu
arada Allah Resûlü, kendisiyle umreye niyet edenlere, kurban-
larýný kesmelerini ve ihramdan çýkmalarýný emretmiþti. Ancak
sahâbe, “acaba verilen kararda bir deðiþiklik olur mu?” düþün-
cesiyle, meseleyi biraz aðýrdan alýyordu. Allah Resûlü, emrini
bir kere daha tekrarladý. Fakat, sahabedeki ümitli bekleyiþ de-
ðiþmedi.. evet, bu asla, Allah Resûlü’ne karþý bir muhâlefet de-
ðildi. Þu kadar var ki, onlar daha deðiþik bir emir bekliyorlardý.
Zira Kâbe’yi tavaf etmek üzere yola çýkmýþlardý. Hudeybiye’de
söylenenler, tatbik safhasýna konmayýp anlaþmada bir deðiþik-
lik olabilirdi.

Ýki Cihan Serveri, sahâbedeki bu durumu sezince hemen
çadýrýna girdi ve hanýmý Ümmü Seleme Validemiz’le istiþare
etti. Bu ufku geniþ kadýn, sýrf istiþarenin hakkýný vermek için
konuþtu. Çünkü o da biliyordu ki, Allah Resûlü onun diyecek-
lerine kat’iyen muhtaç deðildi. Allah Resûlü, bu istiþare ile bi-
ze, içtimaî bir ders veriyordu. Bu gibi durumlarda kadýnlarla
istiþare edilmesinde de hiçbir mahzur yoktu.

Validemiz, Allah Resûlü’ne þu mealde sözler söyledi: “Ya
Resûlallah! Emrini bir daha tekrar etme. Belki muhâlefet eder
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ve mahvolurlar. Fakat sen, kendi kurbanlarýný kes ve onlara bir
þey demeden de ihramdan çýk. Onlar verdiðin emrin kesinliði-
ni anlayýnca, ister istemez sana itaat edeceklerdir.” Allah
Resûlü de böyle düþünüyordu. Hemen býçaðýný eline aldý ve
çadýrýndan çýkarak, kendine ait kurbanlarý kesmeye baþladý. O
daha birkaç kurban kesmiþti ki, sahâbe de kendi kurbanlarýný
kesmeye koyuldular. Artýk verilen karardan dönüþ olmadýðýný
herkes anlamýþtý.1

Burada sormadan edemeyeceðim: Hangimiz, kadýnlara kar-
þý bu denli mültefit olabilmiþizdir? En kritik anda hanýmýyla is-
tiþare eden kaç devlet reisi vardýr? Bir aile reisi olarak kaç kiþi,
aile hayatýnda hanýmýyla bu derece istiþareye yer vermektedir?
Sonra o, bir peygamberdi. Sorularý çoðaltýp, bütün içtimaî üni-
telere ayný soruyu yöneltebiliriz? Ýslâm’ýn kadýný esir ettiðini
söyleyen bütün þom aðýzlarýn kulaklarý çýnlasýn! Acaba hangi
feministin ufku bu seviyeye çýkabilmiþtir?

Bir hadîslerinde þöyle buyurur O: “Mü’minlerin iman ba-
kýmýndan en kusursuzu, ahlâký en güzel olanýdýr. (Ahlâk ile in-
san öyle zirveleri tutar, öyle insanî semalara yükselir ki, hiçbir
ibadetle o makamlarý elde etmek mümkün olmaz). Ahlâký en
güzel olanýnýz da, kadýnlarýna en güzel davrananýnýzdýr.”2

Görülüyor ki, eðer kadýnlýk, insanlýk tarihinde bir kere ara-
dýðýný tam bulmuþ ve bir kere tam manâsýyla onurlandýrýlmýþ-
sa, o da Hz. Muhammed aleyhisselâm döneminde olmuþtur.

O’nun zevceleri arasýnda, saray hayatý yaþamýþ olanlar da
vardý.. ve Hz. Safiyye bunlardandý. Hayber’de babasýný ve ko-
casýný kaybetmiþti. Bunlarýn ikisi de Hayber’in efendileriydi.
Safiyye harp esirleri arasýnda bulunuyordu.. ve onurlu kadýna
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bu durum çok dokunmuþtu. Bu itibarla da, Allah Resûlü’nü
görünceye kadar, belki dünyada en çok kýzdýðý insan O’ydu.
Ancak, O’nu görünce bütün duygularý deðiþmiþti. Evet, Allah
Resûlü’nün hânesinde karnýný dahi doyuramayacak derecede
aðýr bir hayata katlanan, Safiyye gibi saraydan gelme kadýnlar da
vardý. Vardý ve o da diðer kadýnlarla ayný hayatý paylaþýyordu.
Evet, Allah Resûlü, o incelerden ince þahsiyetiyle onlarýn gö-
nüllerine öyle bir girmiþti ki, ne pahasýna olursa olsun, O’nun-
la beraber bulunma bütün hanýmlarýnýn biricik gayesi hâline
gelmiþti.

Safiyye Validemiz, kök itibariyle yahudiydi. Kadýnlardan bi-
ri bunu bir gün onun yüzüne vurmuþ ve ona: “Ey yahudi kýzý”
deyivermiþti. O, bu durumu Allah Resûlü’ne aktarmýþ ve
üzüntüsünü dile getirmiþti. Efendimiz de onu þöyle teselli et-
miþti: “Bir daha sana böyle bir þey diyecek olurlarsa, sen de on-
lara þu cevabý ver: ‘Benim babam, Hz. Harun, amcam Hz. Mu-
sa, kocam da gördüðünüz gibi, Hz. Muhammed Mustafa’dýr.
Siz bana karþý neyinizle övünüyorsunuz?’”2 Ve Safiyye, Allah
Resûlü’nün huzurundan ayrýlýrken, bütün üzüntülerini geri
býrakmýþ, öyle ayrýlýyordu. Çünkü onun kocasý Hz. Muham-
med Mustafa (s.a.s.)’di. Ýhtimal, ondan sonra bu sözler, onun
dudaklarýna sýk sýk misafir olacaktý.

Efendimiz, nikâhý altýnda çok kadýn bulunmasýna raðmen,
çok defa kendi iþini kendisi yapardý. Hz. Aiþe Validemiz’den ri-
vayet edilen bir hadis bize þunlarý anlatýr: “Allah Resûlü evin-
de, herhangi bir insan gibi davranýrdý. Kendi elbisesini yamar,
ayakkabýlarýný tamir eder ve ev iþlerinde hanýmlarýna yardýmda
bulunurdu.” O, bunlarý yaptýðý sýrada, O’nun adý cihanýn dört
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bir yanýnda anýlýyor; herkes O’ndan ve getirdiði dinden bahse-
diyordu. O zamanýný öyle ayarlamýþtý ki, bu kadar mühim so-
rumluluklarý arasýnda, bu gibi iþlere de fýrsat bulabiliyordu. O,
her güzel hasletin zirvesinde oturmaya layýktý, ve öyle de oldu...

Resûlüllah, kendi iþini yapmakla kalmaz; baþkalarýna yar-
dým da ederdi. Kâdý Iyâz naklediyor: “Bir gün aklýndan zoru
olan bir kadýn geldi, Allah Resûlü’nün elinden tutarak çekti ve
O’na: Gel benim evimdeki þu iþimi gör, dedi. Kadýn Allah
Resûlü’nün kolundan çekiyor, O da arkasýna takýlýp gidiyor..
derken Sahabe de onlarýn arkasýna düþüyor.. ve Allah Resûlü
gayet rahat bir þekilde kadýnýn dediði iþi görüyor sonra geri dö-
nüyor.” Bu iþ, belki bir ev süpürmek, belki de yýkanmýþ çama-
þýrlarý sýkmaktý. Ýþin keyfiyeti ne olursa olsun, Allah Resûlü bu
iþi yapmýþtý. Zira O bir fýtrat insanýydý.

Hülâsa, Allah Resûlü’nün aile reisliði mükemmellerden da-
ha mükemmeldi: Bu kadar kadýný, bu kadar rahat idare etmesi
ve hepsi tarafýndan da son derece sevilmesi.. hattâ onlarýn kalp-
lerinin sevgilisi, akýllarýnýn muallimi, ruhlarýnýn da terbiyecisi
olmasý.. ve bütün bunlarý yaparken de vazifesinden zerre kadar
taviz vermeyip, devlete, millete ait iþlerde hiç mi hiç ihmal gös-
termemesi, O’nun risaletinin apaçýk bir delil ve bürhanýdýr.
Eðer, baþka hiçbir delil olmasaydý, O’nun risaletine delil olarak
aile reisliðinde ta’kip ettiði çizgi yeterdi.

Peygamberimiz’in bilhassa kýz çocuklarýna davranýþý

Hep zirvelerde dolaþan Allah Resûlü, hayatýn hemen bütün
ünitelerinde de hep zirvede olmuþtu. Ýnsanlar O’nu ararken,
ne kendi seviyelerinde ne de yaþadýklarý asrýn büyük insanlarý
seviyelerinde aramamalýdýrlar. Araþtýrmacýlar O’nu ararken hep
dünyanýn en yüksek zirvelerini düþünmeli ve hayâlen zirveler
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üzerinde dolaþmalýdýrlar ki, kadrine ruhânîlerin destân kestiði
o Zât hakkýnda, kadirbilmezlik yapmasýnlar. Evet, onlar Hz.
Muhammed’i (s.a.s.) arayacaklarsa mutlaka O’nun ufkunda
aramalýdýrlar; bizim gibi doðru dürüst hayal bile edemeyen in-
sanlarýn hayalleriyle Hz. Muhammed’e ulaþmak mümkün de-
ðildir. Zira Allah (c.c.), mevhibe-i Sübhaniyesi olarak O’na her
sahada en üstün olmayý bahþetmiþtir.

O, çocuklarýna, torunlarýna fevkalâde þefkatle muamele
eder.. böyle muamele ederken de, onlarýn nazarlarýný Âhiret’e
ve yüksek karakter ve deðerlere çevirmeyi ihmal etmezdi. On-
larý baðrýnda beslerken yüzlerine tebessüm eder, okþar ve aziz
tutar.. bu arada onlarýn uhrevî meseleleri ihmallerine de asla rý-
za göstermezdi. Ýþte bu anlayýþ içinde onlara karþý fevkalâde
açýk, fakat Allah’la arasýndaki münasebeti korumak bakýmýndan
da gayet ciddi ve vakur idi. Bir taraftan onlara hürriyet ve ser-
bestiyet içinde, insanca yaþama yollarýný gösteriyor, diðer taraf-
tan da gevþemelerine meydan vermiyordu. Meydan vermek
þöyle dursun, aksine çürümelerine karþý bütün hassasiyetiyle
göðüs geriyor ve onlarý hep ulvî ve uhrevî âlemlere göre hazýr-
lýyordu. Bu þekildeki terbiye anlayýþýyla Allah Resûlü, yine if-
rat ve tefritten uzak orta yolu ve sýrat-ý müstakimi temsil edi-
yordu. Ýþte bu durum da O’nun fetanetinin ayrý bir buudunu
teþkil etmektedir.

Müslim-i Þerif ’in rivayet ettiði bir hadiste Allah Resû-
lü’nün hizmetçisi olma gibi en yüksek payeye ulaþan ve on se-
ne ara vermeden, fasýlasýz, kemal-i sadakatle bu hizmetini yü-
rüten Enes b. Malik diyor ki:  “Aile fertlerine karþý, Hz. Mu-
hammed’den (s.a.s.) daha þefkatlisini görmedim.”1
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Evet, o kadar þefkatli o kadar içten davranýr ve öylesine açýk
hareket ederdi ki; O’nun gibi bir ikinci aile reisi ve baba gös-
termek mümkün deðildir.

Erkek evlâtlarýnýn hepsi daha önceden vefat etmiþti. En son
Mâriye Validemiz’den bir erkek çocuðu dünyaya gelmiþ, o da
yaþamamýþtý. Allah Resûlü, onca önemli iþlerinin arasýnda sýk
sýk bakýcý himayesindeki çocuðunun yanýna gider, onu baðrýna
basar, öper, okþar, sever, kucaðýna alýr sonra da döner evine ge-
lirdi. Vefat ettiði zaman da yine onu kucaðýna alýp, baðrýna ba-
sýp, gözleri dolu dolu hüznünü ifade etmiþti. O’nun bu duru-
muna hayretle bakanlara da: “Gönül mahzun olur, gözler aðlar;
fakat inþaallah Allah’ýn dediðinden, Allah’ýn hoþnut olduðun-
dan baþkasýný söyleyemeyiz.” demiþti ve ardýndan da dilini iþa-
ret ederek: “Allah þununla muâhaze eder.” buyurmuþlardý.1

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i sýrtýna alýr þurada-burada do-
laþtýrýrdý. O seviyedeki bir insan çocuðu sýrtýna alýr ve halkýn
içine öyle çýkar mýydý? O, alýr ve çýkardý. Böyle yaparken de,
onlarýn gelecekte kazanacaklarý þerefi âdeta istikbal ederdi. Bir
gün Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sýrtýnda iken hane-i saadetten
içeriye Hz. Ömer girdi. Onlarý böyle þerefli bir yerde görünce
“Ne güzel bineðiniz var.” dedi. Ve hemen Allah Resûlü þöyle
buyurdu: “Ya ne güzel süvariler onlar!”2 Bir baþka defasýnda da
Hz. Hasan’a, “Ne güzel bineðin var” diyene karþý, “ne güzel bi-
nici!” cevabýný yetiþtirmiþti.3

Allah Resûlü, her hususta olduðu gibi, çocuk terbiyesinde
de daima orta yolu takip etmiþti. Bütün evlatlarýný, torunlarýný
caný kadar sever, hem de bu sevgisini onlara hissettirirdi. Ne
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var ki, bu sevgisinin kötüye kullanýlmasýna da asla fýrsat ver-
mezdi. Zaten O’nun evlât ve torunlarý arasýnda, böyle bir dav-
ranýþa yeltenen de yoktu. Ancak bilmeden yaptýklarý hatalar
karþýsýnda, Allah Resûlü’nün takýndýðý bir tavýr, o derin sevgiyi
bir vekâr buðusuyla sarar ve ýlýk bir görünümle onlarý þüpheli
zeminde dolaþmakdan alýkordu. Mesela bir defasýnda Hz. Ha-
san veya Hüseyin, henüz yaþlarý çok küçük olduðu için elini sa-
daka hurmasýna uzatýr. Allah Resûlü hemen harekete geçer ve
o hurmayý onun elinden alarak: “Bize sadaka hurmasý haram-
dýr” der.1 Daha o yaþtan itibaren, onlarý harama karþý duyarlý ye-
tiþtirme, terbiyede dengenin güzel örneklerinden biri olsa gerek.

Medine-i Münevvere’ye her giriþinde bindiði merkubun
üzerinde Allah Resûlü’ne sarýlmýþ birkaç çocuðu birden görmek
mümkündü. Demek ki Allah Resûlü (s.a.s.), sadece kendi to-
runlarýna karþý deðil, hanesinde, hanesine yakýn hanelerde ve da-
ha ötede oturan bütün çocuklarý, kemal-i þefkat ve samimiyetle
baðrýna basýyor ve onlarýn gönüllerini sevgiyle fethediyordu.

Evet, O’nun sevgi hâlesine dahil olanlar sadece erkek evlat
ve torunlarý deðildi. O nasýl Hz. Hasan ve Hüseyin’i seviyor-
du, ayný þekilde kýz torunu Ümame’yi de seviyordu. O kadar
ki, bazen sokaða çýkarken Ümame’nin O’nun omuzlarýnda ol-
duðu görülüyordu. Hatta, bazen kýldýðý nafile namazlarda dahi
Ümame’yi sýrtýnda taþýdýðý olurdu. Secde yapacaðý zaman onu
yere kor, secdeden kalkarken de yine omuzuna alýrdý.

Allah Resûlü, Ümame’ye olan bu sevgisini öyle bir toplum
ve cemiyet içinde izhar edip açýða vuruyordu ki, bu insanlar
daha düne kadar kýz çocuklarýný diri diri gömüyorlardý. Ýþte
böyle insanlar arasýnda, Allah Resûlü’nün kýz torununa göster-
diði bu ilgi ve alâka, oldukça deðiþik ve o güne kadar kimsenin
görmediði orijinallikte bir hareket tarzýydý.
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Hz. Fâtýma’ya karþý sevgi ve þefkati

Ýslâm’a göre kýz-erkek ayýrýmý yoktur. Ve Allah Resûlü, bu-
nu bizzat kendileri göstermiþtir. Nasýl ayrým olabilir ki, birisi
Hz. Muhammed ise diðeri Hz. Hatice’dir. Biri Adem ise diðe-
ri Havva’dýr. Biri Ali ise diðeri Fâtýma’dýr. 

O Fâtýma ki, Allah Resûlü’nün kýzýdýr. Kýyamete kadar ge-
lecek bütün Ehl-i Beyt’in anasýdýr. O bizim de anamýzdýr..!

Ýþte Allah Resûlü, bu incelerden ince Fâtýma yanýna gelince
hemen ayaða kalkar, onun elinden tutup getirir ve kendi otur-
duðu yere oturturdu. Hâlini-hatýrýný sorar, onu sever, okþar ve
gönderirken de yine ayný iltifatlarla gönderirdi.

Allah Resûlü ebediyete, yani insanlarýn yaratýlýþ itibariyle ta-
lip olduklarý þeye talipti. Evet insan, ebed için yaratýlmýþtýr.
Ebedden, Ebedî Zât’tan baþka bir þeyle de tatmin olmasý müm-
kün deðildir. Binaenaleyh O’ndan baþka bir þey istemez.. bile-
rek-bilmeyerek hep O’nu arzular. Bu itibarla da, insana ebedi-
yeti vereceðiniz âna kadar onun doyup tatmin olmasý mümkün
deðildir. Bu itibarladýr ki, Allah Resûlü (s.a.s.), çocuklarýna bir
taraftan avuç avuç ve kucak kucak onlara huzur taþýrken, diðer
taraftan da onlarý ebedî huzura, ebedî saadete hazýrlamayý hiç
mi hiç ihmâl etmiyordu. Bunun en çarpýcý misallerinden biri-
ni þu vak’ada görmek mümkündür: Fâtýma Validemiz, boy-
nunda bir gerdanlýkla Allah Resûlü’nün huzuruna gelir. Allah
Resûlü (s.a.s.), ona þöyle buyurur: “Ýster misin ki halk desin? -
burada, halktan maksat, insanlar veya rûhâniler, melekler, yani
semanýn sâkinleri olmasý arasýnda fark yoktur- Peygamber’in
kýzý elinde cehennemden bir zincir, bir kolye taþýyor?” Evet bir
taraftan onlarý aziz tutuyor, diðer taraftan da teveccühlerini bütü-
nüyle Âhiret’e, Allah’a, ebedî ve uhrevî güzelliklere çeviriyordu.
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Bu söz, Hz. Fatýma’ya yetmiþti. Zira bu söz, onun gönlünde
taht kuran ve onu bütün letaifiyle fetheden insandan geliyor-
du. Onun için Hz. Fatýma diyor ki: “Hemen kolyeyi sattým..
bir köle aldým.. o köleyi de hemen hürriyete kavuþturdum ve
sonra da Allah Resûlü’nün huzuruna geldim.. geldim ve yap-
týklarýmý kendisine bir bir nakledince mesrur oldu, sevindi.
Sonra da ellerini açýp Allah’a þöyle hamd etti: ‘(Kýzým) Fâtý-
ma’yý Cehennem’den koruyan Allah’a hamdolsun.’”1

Elbette ki, Hz. Fâtýma, boynuna taktýðý bu kolye ile harama
girmiþ deðildi. Ancak Allah Resûlü, onu mukarrebîn (Allah’a
en yakýnlar) dairesinde tutmaya çalýþýyordu. Efendimiz’in ikazý
takva ve kurb buudluydu. Bu bir cihetle dünyaya karþý alâka-
sýzlýk, ama daha çok da, bulunduklarý yer ve kýyamete kadar
temsil edecekleri cemaat itibariyle, Ehl-i Beyt’in anasýna düþen
bir titizlik ve hassasiyet örneðiydi: Evet, Hasan’a, Hüseyin’e ve
daha sonra gelecek Zeynelâbidin gibi âbidlerin ziya kaynaðýna
ana olmak elbette kolay deðildi. Allah Resûlü, onu önce Ehl-i
Beyt’e, sonra da Þah-ý Geylanîlere, Muhammed Bahauddinle-
re, Ahmed Rufaîlere, Ahmed Bedevîlere, Þâzelîlere ve daha ni-
celerine ana olmaya hazýrlýyordu. Zira onlarýn yolunda öylele-
ri zuhur edecekti ki, bütün ömürlerini ukba televvünlü, kurbet
buudlu yaþayacaklardý. Bu itibarla da Allah Resûlü, bu en sev-
diklerini, gerçek sevginin gereði olarak dünyevî bütün kazurat-
tan temizliyor, eteklerine dünyevî tozun-topraðýn bulaþmasýna
fýrsat vermiyor, onlarýn nazarlarýný ulvî âlemlere çeviriyor ve on-
larý oradaki beraberliðe hazýrlýyordu. “Kiþi sevdiðiyle beraber-
dir.” Hz. Muhammed’i seviyorsanýz, yolunda olacaksýnýz, yo-
lunda olanlar ötede O’nunla beraber olacaklardýr. Ýþte bu beraber-
liðe hazýrlama yolunda Allah Resûlü bir taraftan onlarý seviyor,
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iyi deðerlendiriyordu.

O’nun terbiye sisteminden bir diðer kesiti de Ýmam Buharî
ve Müslim haber veriyor... Hâdiseyi bize Hz. Ali (r.a.) anlatý-
yor ve diyor ki: “Evimizde hizmetçimiz yoktu. Bütün iþlerini
bizzat Fâtýma kendisi yapýyordu. Zaten, bir hücrecikte kalýyor-
duk. O hücrecikte, Fâtýma ocaðý yakar ve yemek piþirmeye ça-
lýþýrdý. Çok kere, ateþi alevlendirmek için eðilip üflerken, ateþ-
ten çýkan kýlvýlcýmlar benek benek elbisesini yakardý. Onun
için elbisesi delik-deþik olmuþtu. Yaptýðý sadece bu deðildi. Ek-
mek yapmak, evin ihtiyacý olan suyu taþýmak da onun yüklen-
diði iþlerdendi. Ayrýca deðirmen taþýný çevire çevire eli; su taþý-
ya taþýya da sýrtý nasýr baðlamýþtý. Fâtýma’ya, babasýna gidip ev
iþlerinde kendisine yardýmcý olabilecek bir hâdim (hizmetçi)
istemesini söyledim. O da gitti ve istedi...”

Þimdi, hâdisenin gerisini Hz. Fâtýma Validemiz’den dinle-
yelim: “Babama gittim; fakat evde yoktu. Hz. Aiþe: ‘Geldiðin-
de ben haber veririm’ dedi, ben de geri döndüm.

“Gece yataða uzanmýþtýk ki, az sonra Allah Resûlü birdenbire
çýkageldi. Ben ve Ali yataktan doðrulmak istedikse de O, buna
mâni oldu ve aramýza oturdu. Öyle ki, sadrýma temas eden aya-
ðýndaki serinliði göðsümde hissediyordum. Arzumuzu sordu.
Ben de durumu aynen naklettim. Allah Resûlü, birden uhrevîleþ-
ti ve þöyle dedi: ‘Ya Fâtýma, Allah’tan kork ve Allah’a karþý vazifen-
de kusur etme! Allah’ýn omuzuna yüklediði farzlarý hakkýyla yeri-
ne getir. Kocana da sadýk ve itaatkâr ol! Onun hakkýný da gözet!
Sana ayrý bir þey daha söyleyeyim. Yataðýna girmek istediðin za-
man, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Al-
lahüekber de. Ýþte bu, senin için hizmetçiden daha hayýrlýdýr.’”1

1 Buharî, “Fezâilü’l-Ashab”, 9; Müslim, “Zikir”, 80.



Fâtýma, O’nun kýzýydý. Hakk’ýn terbiye adýna kendisine lüt-
fettiði ve ihsanda bulunduðu þeyleri o kýzýndan esirgeyemezdi.
O kýz ki, Hz. Hasaneyn’den hâtemü’l-evliyaya kadar, birçok
velinin anasý olacaktý. Bu itibarla onun bu mübarek meyvelere
çekirdek olabilecek mahiyette yetiþtirilmesi lazýmdý. Ýþte bun-
dan dolayý Efendimiz, bir taraftan fevkalâde re’feti, þefkati, sev-
gisi ve gönüllerinde taht kurmanýn yanýnda, diðer taraftan da
Fâtýma’nýn nazarýný hep uhrevî âlemlere çeviriyordu.

Efendimiz, eþi ve menendi olmayan bir baba ve dedeydi.
Hayat adýna bize çok basit gibi görünen bu husus, esasen her
insan için aþýlmasý gereken en zor engel ve engebelerden biri-
dir.. ve Allah Resûlü, bu engeli en kolay þekilde aþmýþ en birin-
ci baba ve dededir.

Hem O, öyle evlât ve torunlar yetiþtirmiþtir ki, onlarýn sul-
bünden gelen ne kadar altýn halka insan varsa, hepsi de insan-
lýðýn ufkunda, adetâ asýrlara saçýlmýþ güneþler, aylar ve yýldýzlar
gibidirler. Bu husus, sadece Allah Resûlü’ne mahsus bir maz-
hariyettir ki, Cenâb-ý Hakk O’nu bu mazhariyette de tek ve
yektâ kýlmýþtýr. Nice Hakk dostlarý vardýr ki, kendileri çok bü-
yük olmalarýna raðmen, evlerinde yetiþtirdikleri evlatlarý itiba-
riyle fevkalâde fakirdiler. Onlarýn evlatlarý veya evlatlarýnýn ev-
latlarý, azýp sapmýþ ve þeytanýn aðýna takýlmýþlardýr. Günümüz-
de dahi bunun yüzlerce misalini gösterip anlatmak mümkün-
dür. Ancak Allah Resûlü’nün evlat ve torunlarýdýr ki, hiçbirisi
yetiþtikleri haneye, o hânenin mâna köklerine ihanet etmemiþ-
lerdir. Deðil ihanet etmek, her fýrsatta bu cibilli alâkayý göster-
miþ ve vefa misali olmuþlardýr.

Evet, iþte bu da yine Allah Resûlü’nün risaletinin bir delili-
dir ki, insan ne kadar dâhi de olsa bu ölçüde bir terbiyeci olma-
sý kat’iyen mümkün deðildir.

152

Fa
rk

lý 
A

çý
la

rd
an

 K
ad

ýn
 v

e 
A

ile



153

Mut’a Nikahý Meselesinin Ýç Yüzü

Prof. Dr. Ýbrahim Cânan

Marmara Üniv. Ýlâhiyat Fak. Öðretim Üyesi

Mut’a nikâhý bahsinde eksik bilgi vererek kafalarý karýþtýrmak isteyenlerin

bir iddialarina göre, Resûlüllah Aleyhissalatu vesselam devrinden sonra da bazý

Sahâbîler mut’a nikâhýna fetva vermiþtir ve mut’a ile ilgili yasak

Hz. Ömer tarafýndan konmuþtur. 

Burada da doðru ve yanlýþ iç içedir. Ýbnu Abbâs gibi yüce bir sahabînin

fetva vermiþ olmasý doðrudur, ancak yasaðýn Hz. Ömer tarafýndan konmuþ

olmasý yanlýþtýr. Bu konunun anlaþýlmasý için önce þunu belirtmemiz gerekir:

Ashâb-ý Kiramýn hepsi her meseleyi iþitmiþti diye bir iddia mevcut deðildir.

Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi ilk Müslüman olanlar, dahasý

Hz. Peygamber’le beraberlikleri diðerlerine nazaran daha çok olan sahabîler

bile, Resûlüllah’ýn vefatýndan sonra hiç duymadýklarý hadîslerle karþýlaþmýþlar,

bunlarý kabul etmezden önce tahkik etmek üzere baþka Sahâbîlerden þahit

istemiþler, yemin ettirmiþler vs. Bu söylenenlerin nice örneði var. Mut’a

nikâhýyla ilgili yasaklamanýn da bunlardan biri olduðu, yasaðýn herkes

tarafýndan yeterince duyulmadýðý anlaþýlmaktadýr. Deðilse Ashab’ýn yasaða

aykýrý fetva vermesi veya Hz. Peygamber’in ruhsat verdiði bir þeyi

yasaklamasý sözkonusu olamaz, hiçbir sahâbî veya

Tâbiînden açýk nassa muhalif bir fetva, bir yasaklama düþünülemez. 



M ut’a nikâhý meselesi son 10-15 seneden beri ba-
zen hafiflese de sýkça gündeme gelir oldu.
Ýslâm’ýn cinsî hayatla ilgili kendine has disipli-

nini -dindar kesim nezdinde de- bozmak isteyenler bu mesele-
yi kurcalýyorlar. Gayeleri bu meselede her çeþit disiplini redde-
derek libre union (serbest birleþme) dedikleri sefâheti, Müslü-
man dindar çevrelere de sokmaktýr. Demek istiyorlar ki: “Mo-
dern hayat”ýn bir gereði, Batýlýlaþmanýn bir parçasý olan cinsî
serbestî zaten Ýslâm’da da var. Ýslâm’daki þekline muta nikâhý
denmektedir. Akýllarýna esen her hususta dayatmacýlýðý esas
alan bir kýsým çevreler burada þeriatçý kesiliyor, cahilliði istis-
mar etmek üzere paçalarý sývayýp âyetten bahsediyor, hadîsten
bahsediyor, bir o kadar da þahsî mütalâalar ilâve ederek Mut’a
nikâhýnýn Ýslâm’daki yerini, meþruluðunu ispata çalýþýyor.

Mut’a nikâhý meselesinde bir kýsým insanlarýn tavrý anlaþýlýr
gibi deðil. Çünkü söylediklerinin çoðu kitaplarda var. Ama o
rivâyetler eksik ve de fazla þekillerde piyasaya sunuluyor. Öyle
ki Ýslâmcý (!) yazarlarýn ortaya attýklarý iddialarý tahkik edecek,
verdikleri kaynaklarý görüp iþin iç yüzünü ortaya çýkaracak kaç
kiþi çýkar. 

Biz bu yazýmýzda, meselenin iç yüzünü öz olarak belirtme-
ye çalýþacaðýz. Konuyu teferruatý ve kaynaklarýyla birlikte gör-
mek, tahkik etmek isteyenlere, bu konuda ilmî standartlar çer-
çevesinde Sünnî ve Þiî kaynaklara inerek yaptýðýmýz Kur’ân,
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üSünnet ve Ülemaya Göre Ehl-i Sünnet ve Þi’a’da Mut’a
Nikâhý adýný taþýyan bir çalýþmayý tavsiye edeceðiz. Bu çalýþma-
mýzýn aslý Kütüb-i Sitte Muhtasarý Tercüme ve Þerhi adlý kita-
býmýzýn 15. cildinin sonunda neþredildi. Ayrýca, az bir tasarruf-
la, 1992 yýlýnda, TÝMAÞ yayýnlarý arasýnda Namus Fitnesi
Mut’a Nikâhý adýyla müstakil bir kitap olarak neþredildi.

1-Mut’a Nikâhý Nedir?

Mut’a kelime olarak dilimizde hâlen kullanýlan temettû ke-
limesiyle ayný kökten gelir. Temettû: faidelenmek, kâr elde et-
mek demektir. Mut’a nikâhý, “ma’lum veya (Zeyd’in gelmesi-
ne kadar diye belirlenen) meçhul bir müddet için yapýlan
nikâhtýr.” Bu nikâhta, normal nikâhta mevcut olan çocuk edin-
me, ünsiyet, verâset gibi diðer gayeler yoktur. Tek maksat te-
mettû yani istifade olduðu için “mut’a” denmiþtir.1 Mut’a
nikâhý önceden belirlenen müddetin dolmasýyla sona erer ve
talak olmadan ayrýlýk vukua gelir.2 Veraset, nafaka iddet gibi
normal nikâhla hasýl olan durumlar bunda yoktur.3 Burada sa-
dece, belirlenen müddet içinde kadýnýn nefsinden yapýlacak is-
tifadeye mukabil ödenecek para mevcuttur.

Þu hâlde mut’a nikâhýnýn en bariz vasfý muayyen bir müd-
detle sýnýrlandýrýlmasýdýr. Hâlbuki normal, meþru nikâhta za-
man tahdidi yoktur. Bazý âlimler, yapýlan nikâhýn mut’a nikâhý
olduðunu tasrih etmeden “mutlak bir nikâh” yapsa, fakat için-
den mut’a nikâhýna niyet etse bunun hükmü nedir sorusuna
cevap aramýþlardýr. el-Kâdý’nýn belirttiðine göre bu nikâhýn mu-
teber nikâh olacaðýnda âlimler icmâ etmiþlerdir. Böyle bir
nikâh mut’a nikâhý olmaz. Çünkü o, her iki tarafýn bilgisi ve
1 Zürkânî, Þerhu Muvatta, Mýsýr 1962, 4:45.
2 Ýbn Hacer, Fethu’l-Bâri, Mýsýr 1959, 11:70.
3 Aynî, Umde 17:246.
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Ýmam Malik: “Böyle mutlak bir nikâh insanlarýn ahlâkýna uy-
maz.” derken, Evzaî, ulemadan ayrý þaz bir yol tutarak: “Bu
mut’a nikâhýdýr, onda hayýr yoktur.” demiþtir.1

2- Mut’a Nikâhý Cahiliye Devri Nikâhlarýndan Biridir.

Bu konuda ilk söyleyeceðimiz husus onun bir cahiliye
nikâhý oluþudur. Hz. Aiþe (radýyallahû anhâ)dan gelen bir açýk-
lamaya göre cahiliye devrinde tatbik edilen dört çeþit nikahtan
biri mut’a nikâhýdýr.2 Bunun, cahiliye devrinden intikal eden bir
nikâh olduðu hususunda herhangi bir ihtilaf da mevcut deðildir. 

3- Hz. Peygamber Mut’a
Nikâhýný Tedricen Yasaklamýþtýr.

Mut’a meselesinde belirteceðimiz ikinci husus, bunun ted-
ricen yasaklanmýþ olmasýdýr. Bu noktanýn anlaþýlmasý için þu
hususu hatýrlatmamýz gerekir: Ýslâm, hemen hemen her mesele-
de tedrice yer vermiþtir. Sözgelimi önce iman esaslarýný teblið et-
miþtir. Sonra fýkhi ahkâma geçmiþtir. On üç yýllýk Mekke dönemi
esas itibariyle imanî meseleleri açýklar. Ýmanî meselelerde de bir
sýralama ve tedriç vardýr. Nitekim ilk nazil olan sûreler Allah’tan,
Cennet ve Cehennem’den bahseder, uhrevî mesuliyetlere dikkati
çeker. Hatta tevhit inancýný ilgilendirdiði hâlde, ilk vahiylerde put-
lar meselesine temas edilmemiþ, bu sayede bütün Mekkeliler Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i dinlemiþ, bir kýsmý da
Müslüman olmuþtur. Putlarýn batýl olduðu, put imaný üzere
ölen atalarýnýn akýbetlerinin kötü olduðu açýklandýðý andan itiba-
ren Mekkeli müþrikler birden tavýr deðiþtirmiþ, istihzada kalan
muhalefet tavýrlarý iþkenceye dönüvermiþtir.

1 Nevevî, Þerhu Müslim 9:182.
2 Buhari, “Nikâh” 36; Ebû Davud, “Talak” 33.



Amele, tatbikata giren -bir baþka ifadeyle ibadet, muamele
haram helal gibi- bahislerde tedriç meselesi daha belirgin, da-
ha þümullüdür. Hadîs, Tefsir, Siyer (Hz. Peygamber’in hayatý)
sahalarýna giren kaynak kitaplarýmýz, bunun örnekleriyle dolu-
dur. Namaz, oruç, zekat gibi her bir farzýn hususi bir tarihi mev-
cuttur. Harama giren yasaklamalar da belli bir tasrihe sahiptir.
Sözgelimi içki ile ilgili vahiyler Mekke’de baþlamýþ, yavaþ yavaþ
alýþtýra alýþtýra, Resûlüllah’ýn hayatýnýn sonlarýna doðru bugün-
kü son þekil beyan edilmiþtir. Resûlüllah’a vahyedilen ilk sûre-
lerin hep imanî meselelere, ölümden sonra dirilmeye, Cennet
ve Cehennem’e yer verdiðini; haramlardan yasaklama gibi,
alýþkanlýklarla ilgili âyetlerin sonradan nâzil olduðunu belirten
Hz. Âiþe (radýyallahu anhâ) bu tedriçteki sebebi þöyle açýklar:
“...Eðer ilk defa ‘içki içmeyin!’ emri inseydi ‘biz içkiyi asla bý-
rakmayýz!’ derlerdi. Eðer ‘zina etmeyin!’ emri inseydi ‘asla zi-
nayý býrakmayýz!’ derlerdi.”1 

Ýþte bu prensip gereði Hz. Peygamber, mut’a nikâhýný da
birden yasaklamamýþtýr. Dolayýsýyla, kitaplarýmýzda bunun uy-
gulamasýyla ilgili farklý rivâyetler vardýr. Meseleyi açýklarken
sadece uygulamasýyla ilgili olanlarý zikrederek, o rivâyetleri
mut’a nikâhýnýn cevazýna delil yapmak son derece büyük hata
olur, hatanýn ötesinde dine ihanet olur.

4- Mut’a Nikâhýnýn Neshi ve Yasaklanmasý

Mut’a nikâhý meselesinde bilinmesi gereken bir diðer husus
bunu yasaklayan rivâyetlerdir. Bu konuda çok rivâyet var. Bir ta-
nesi Sebre radýyallahu anh kanalýyla Hz. Ali’den gelir. Hz. Ali’nin
nakline göre “Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) þöyle buyurdu-
lar: ‘Ey insanlar! Ben sizin kadýnlarla mut’a nikâhý yapmanýza izin
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1 Buharî, “Fezâilu’l-Kur’ân”, 6.



vermiþtim. Þimdi Allah Teala hazretleri, onu kýyamet gününe
kadar haram etmiþ bulunmaktadýr. Öyleyse, kimin yanýnda
böyle nikâhlý bir kadýn varsa, artýk ona yol versin. Onlara ücret
olarak verdiklerinizden herhangi bir þeyi geri almayýn.’”1

Hadîsin bir baþka veçhinde Sebre (radýyallahu anh) der ki:
“Bundan sonra Aleyhissalâtu vesselâm mut’ayý þiddetle tahrîm
etti ve bu nikâh hakkýnda en aðýr kelimeleri sarf etti.”2 Bu
rivâyet hiçbir yoruma hacet býrakmadan, mut’a nikâhýyla ilgili
ruhsatýn nesh edildiðini yani kesinlikle yasaklandýðýný açýk bir
surette ifade eder.

Ancak, rivâyetler, kesin yasaðýn ifade edildiði yer ve zaman-
da ihtilaflý görünür. 

5-Yasak Nerede ve Ne Zaman Kondu?

Mut’a nikâhý yasaðýný, Hz. Peygamber’in ne zaman koydu-
ðu hususunda rivâyetler ihtilaflýdýr ve bu hususta altý ayrý yerin
ismi zikredilir. Þimdi bu farklýlýklarý ve bununla ilgili olarak
âlimlerin yaptýðý açýklamalarý gösterelim:

1) Sebre Ýbnu Ma’bed’in rivâyetlerinde Mekke fethi sýrasýn-
da konmuþtur.3

2) Hz. Ali’den kaydettiðimiz rivâyetlerde Hayber’in fethi
zamanýnda konmuþtur.4

3) Seleme b. Ekva rivâyetinde Evtas Gazvesi sýrasýnda, (üç
günlük ruhsattan sonra) konmuþtur.5
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1 Müslim “Nikâh” 21.
2 Tahavî a.g.e., 3, 26.
3 Müslim’de Sebre’den gelen  sekiz  rivayetten beþi (Nikah 20, 22, 23, 25, 26. hadîsler)

sarih olarak yasaðýn fetih gününde olduðunu belirtir, diðer üçünde (19,21, 24.
hadîsler) yer belirtmeksizin yasaklama zikreder.

4 Müslim, “Nikâh” 29, nr.1407.
5 Müslim, “Nikâh” 18.



4) Hasan-ý Basrî’nin mürsel bir rivâyetine göre, mut’a
nikâhý sadece umretu’l-kaza sýrasýnda cereyan etmiþtir, bundan
önce yasak olduðu gibi, bundan sonra da yasak olmuþtur.

Hasan-ý Basrî’den gelen bu rivâyet, iki sebepten reddedilmiþtir:

a) O’nun mürsel, yani hangi sahabeden aldýðýný belirtme-
den yaptýðý rivâyetler zayýftýr. Çünkü o, araþtýrma yapmadan,
rastgele kimselerden hadîs almýþtýr.1

b) Mut’anýn Hayber Seferi sýrasýnda haram edildiðini belir-
ten sahih rivâyetlere muhalefet eder, dolayýsýyla bu zayýf rivâyet
sahihler tarafýndan reddedilmiþ olmaktadýr.2 Ýbnu Hacer, “bu
rivâyetin sabit olduðunu farz edecek olursak þöyle yorumlarýz
der: “Hasan Basrî hazretleri muhtemeldir ki, “umretu’l-kaza”
tabiriyle, Hayber’i kast etmiþtir. Çünkü her iki sefer de ayný yýl
içerisinde cereyan etti, týpký Fetih’le Evtas Seferi’nin ayný yýl
içerisinde cereyanlarý gibi.”3

5) Ebu Hureyre’den gelen bir rivâyete göre, mut’a nikâhý
Tebük Seferi sýrasýnda haram edilmiþtir.4

Bu rivâyet tahrîm hâdisesinin Mekke fethi ve Hayber sýra-
sýnda vaki olduðunu beyan eden sahih rivâyetlere muhalefet et-
mekten baþka, nazar-ý dikkate alýnamayacak derecede zayýf bir
senetle geldiði, hadîs ilmi açýsýndan bir deðer ifade etmediði
belirtilmiþtir.5

6) Sebre b. Ma’bed’den Ebu Dâvud’un kaydettiði bir
rivâyete göre mut’a, Veda Haccý sýrasýnda tahrîm edilmiþtir.6 159
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1 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bari,11:73.
2 Bkz. Nevevî, Þerhu Müslim 9:181.
3 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bari 11:73.
4 Ýbnu Hibban,Sahih, 6:178.
5 A.e., 11:73-74.
6 Ebu Davud, “Nikâh” 13.



Ancak “daha önce yine Sebre’den kaydedilen rivâyetlerde
yasaðýn Mekke’nin fethi sýrasýnda olduðu” ifade edilmiþtir. O
rivâyetler hem daha meþhur hem daha sahihtir. Þârihler:
“Rivâyetin sübûtu halinde, ‘Resûlüllah Fetih günü ilan ettiði’
yasaðý Veda Haccý sýrasýnda tekrar etmiþ olabilir. Çünkü, Veda
Haccý’na çok sayýda Müslüman katýlmýþtý. Bunlar arasýnda bir
kýsým ahkâmý duymamýþ olanlar da vardý. Nitekim Aleyhis-
salâtu vesselâm, pek çok mühim meseleyi tekrar olarak teblið
etmiþtir. Bu tebliðin gayesi, dinin duyurulmasý ve yaygýnlaþtý-
rýlmasýydý.” diye açýklamýþlardýr.1

Mut’a nikâhýnýn yasaklanma zamanýyla ilgili olarak gelen
birçok farklý rivâyetin varlýðý âlimleri farklý yorumlara sevk et-
miþtir. Mühimlerini kaydedeceðiz:

* Maverdî der ki: “Mut’anýn tahrîm edildiði yerin tayini
meselesinde iki tahmin söylenebilir:

1) Tahrîm, daha açýk olmasý ve daha iyi yayýlmasý için teker-
rür etmiþtir. Ta ki, bu yasaðý bilmeyen de duyup öðrenmiþ ol-
sun. Zira, her bir seferde, daha öncekilere katýlmayan yeniler
bulunuyordu.

2) Mut’a birçok defa mübah kýlýnmýþ olabilir. Nitekim, bu
sebeple sonuncu defada: ‘Kýyamete kadar haramdýr’ buyrul-
muþtur. Bu ifade daha önceki tahrîmi, bu sonuncunun hilafý-
na, ibahenin takip ettiðini haber verip, bu sonuncu tahrîmin
müebbet olduðunu, artýk bundan sonra ibahenin gelmeyeceði-
ni duyurma gayesi güder.”

Bu ihtilafýn çözümünde ikinci þýkkýn esas olduðu belirtilir.2
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1 Bkz. Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bari 11:74; Nevevi, Þerhu Müslim 9:180.
2 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bari,11:74.



* Nevevî’ye göre, mut’a nikâhý iki kere mübah kýlýnmýþ, iki
kere da tahrîm edilmiþtir. Müslim’de yaptýðý þerhinde bu bah-
se þöyle bir baþlýk atmýþtýr: “Mut’a nikâhý babý ve bunun önce
mübah kýlýnýp sonra neshedildiði, sonra tekrar mübah kýlýnýp
tekrar neshedildiði ve tahrîmin kýyamete kadar devam etmek
üzere kesinleþtiðinin beyaný.”1

Bu baþlýðýn altýna, el-Kâdý’nýn konu üzerine uzun bir tah-
lilini kaydettikten sonra kendi görüþünü kaydeder: “Muhtar
(tercih edilen) gerçek þudur: ‘Tahrîm ve ibahe iki sefer vukua
gelmiþtir. Hayber’den önce mut’a helaldi. Bilahare Hayber gü-
nü haram kýlýndý. Sonra da Mekke fethinde mübah kýlýndý.’ Bu
ayný zamanda Evtas gününü de içine alýr, çünkü ikisi birbirine
çok yakýndýr. Derken o sýrada, üç gün sonra ‘kýyamet gününe
kadar, müebbeten haram’ kýlýndý. Bu tahrîm devam etti. Öy-
leyse: ‘Ýbahe Hayber öncesine, ebediyet üzere tahrîm de Hay-
ber gününe mahsustur. Fetih gününde yapýlan tahrîm de önce-
ki tahrîmi te’kidden ibarettir. Fetih gününe tekaddüm eden bir
ibahe yoktur’ demek caiz deðildir. Çünkü Müslim’in Fetih gü-
nündeki ibahe ile ilgili olarak kaydettiði rivâyetler, bu hususta
pek sarihtir, bunlarý görmezden gelmek caiz deðildir. Esasen
ibahenin tekerrür etmesine mani bir sebep de yok.”2

* Mut’a nikâhýnýn yasaklanma vakti ile ilgili rivâyetler ara-
sýndaki ihtilaf üzerine Mâziri’nin yaptýðý açýklama da burada
kayda deðer: “Ýslâm’ýn bidâyetinde mut’a nikâhý caizdi. Müs-
lim’de kaydedilen sahih hadîslerle nesh edildiði görülmektedir.
Ulema, haramlýðý hususunda icmâ etmiþtir. Ýcmâya, sapýk mez-
heplerden bir grup dýþýnda hiçbir muhalefet varid olmamýþtýr.
Onlar, bu hususta gelen bazý hadîslere yapýþtýlar. Hâlbuki o
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1 Nevevî, Þerhu Müslim 9:179.
2 A.e., 9, 181.
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delalet yoktur. Caiz görenler bir de þu âyete yapýþýrlar: ‘O hâlde
onlardan hangisiyle faidelendi iseniz ücretlerini takdir edildiði
vech üzere ödeyin.’” (4. Nisa:24).

Mâzerî, bu âyetin Ýbnu Mes’ûd’a nisbet edilen: “O hâlde on-
lardan hangisiyle ‘belli bir müddete kadar’ faidelendi iseniz..” þek-
lindeki bir kýraatý ileri sürdüklerini kaydettikten sonra: “Oysa Ýb-
nu Mes’ûd’un bu kýraatý þazdýr. Þaz kýraatle ne Kur’ân sabit olur,
ne haberi muteber addedilir, ne de hükmüyle amel edilir.” der.
Mâziri sözlerine þöyle devam eder: “Bu mesele hakkýnda Sahihu
Müslim’de gelen rivâyetler ihtilaflýdýr: Bir kýsmýna göre de, Mek-
ke fethinde, mut’a’yý caiz gören kimse, bu ihtilafa takýlýp hadîsle-
rin mütearýz olduðuna, bu halin sýhhati yaralayacaðýna hükmedi-
lebilir. Oysa mesele öyle deðildir ve böylesi bir mülahaza hatalýdýr.
Aslýnda hadîsler arasýnda bir tenakuz mevzubahis deðildir. Çünkü
Resûlüllah’ýn onu iki ayrý zamanda yasaklamasý sahih bir durum-
dur. Ýkinci yasaklama, birinciyi te’kid için yapýlmýþtýr veya yasak
iyice þöhret bulsun da birinci yasaðý duymayanlar da duymuþ ol-
sun diye ikinci sefer yapýlmýþtýr. Böylece bazý raviler yasaðý birin-
cisinden, bazýlarý da ikincisinden iþitmiþ olmalý. Her biri kendi
iþittiðini rivâyet etmiþ ve iþittiði zamana nisbet etmiþtir.”1

* Zürkânî de, mut’a nikâhýnýn cevazýna kail olanlarýn, ken-
dilerine delil yaptýklarý âyetin, talak, iddet ve miras ahkâmýnýn
gelmesiyle nesh edildiðine dair Ýbnu Mes’ud ve Hz. Ali (radý-
yallahu anhüm)’den rivâyet olduðunu el-Ýstizkar’a atfen belir-
tir.2 Biz bu rivâyeti, Beyhakî’nin Sünen’inde bularak Mut’a
Meselesinin Ýç Yüzü baþlýðýný taþýyan kýsýmda kaydettik. Bu ne-
sih haberini Ebu Hureyre merfu olarak rivâyet etmiþtir.3

1 Nevevî, Þerhu Müslim, 9:179.
2 Zürkani,  a.g.e., 4:48.
3 Ýbnu Hibban, Sahih, 6:178.



* Mesele üzerine Ebu Bekr Ýbnu’l-Arabî’nin yorumu da
Nevevî’nin yorumuna benzer: Nesh, iki sefer cereyan etmiþ
olmalýdýr. Þöyle der: “Allah Teala hazretleri, Ýslâm’ýn baþlangý-
cýnda bu meseleyi meskut geçti, ta ki insanlar eski âdetleri üze-
re devam etsinler. Bilahare Hayber Seferi sýrasýnda, Hz. Ali’nin
rivâyetinde görüldüðü üzere haram etti. Bu rivâyet sahih, sabit
ve açýk bir rivâyettir.”1

* Kurtubî de þöyle demiþtir: “Bütün rivâyetler mut’anýn
ibahe zamanýnýn kýsa olduðunda müttefiktir. Dolayýsýyla o, ha-
ramdýr. Selef ve halef onun tahrîminde icmâ ederler. Sadece
Rafizîlerden, nazar-ý itibare alýnmaya deðmeyen bazýlarý aksini
söylemiþtir.”2

* Zahirîlerin büyük imamý Ýbnu Hazm da þunu söyler:
“Belli bir müddet için yapýlan mut’a nikâhý caiz deðildir.
Resûlüllah zamanýnda helal idi. Allah Teala hazretleri Peygam-
beri (aleyhissalâtu vesselâm)’nin diliyle onu, kesin olarak nesh
etti. Mut’a kýyamete kadar haramdýr.”3

* Ýbnu Hâzým, Kitabu’l-Ý’tibar’da, meseleye bir baþka açý-
dan yaklaþýr: Buna göre mut’a nikâhý:

a) Ýslâm’ýn bidâyetinde ve sefer halinde mübah kýlýnmýþtýr.
Ýbaheyi haber veren hiçbir rivâyette, bunun mukime yani sefer
halinde olmayana tanýndýðýný ifade eden bir ibare yoktur.

b) Birkaç kere yasaklandý, birkaç kere mübah kýlýndý.
Resûlüllah ömrünün sonunda, Veda Haccý’nda kesin yasak koy-
du. Veda Haccý’nda ifade edilen yasak, zaten mevcut olan yasaðýn
te’kidine matuf deðildir, te’bîde (yasaðý ebedîleþtirmeye) matuftur.
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1 Ýbnu’l-Arabî, Ârýzatu’l- Ahvezi, 5:48.
2 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bari, 11:78.
3 Ýbnu Hazm, el-Muhalla 11, 141.



c) Bugün ne mezhep imamlarý ne baþka fakihlerden hiçbiri
buna mübah dememektedir, sadece Þia’dan bir kýsmý onu he-
lal addetmektedir.1

* Ýbnu Hâzým’ýn görüþlerini Aynî de aynen tekrar eder.2

* Mut’a nikâhýyla ilgili rivâyetlerin deðerlendirilmesinde ha-
vi’nin görüþü, hepsini noktalayacak mahiyettedir. Ona göre,
mut’aya fetva vermiþ olanlarýn dayandýklarý rivâyetlerin hepsi
doðrudur, ancak bunlar nesh edilmiþtir. Zira mut’a nikâhýný biz-
zat Aleyhissalâtu vesselâm yasaklamýþtýr. Efendimizin iznini ifa-
de eden rivâyetler, yasaktan önceye aittir. Nehiyden sonra, o ha-
ram olmuþtur ve bunun en iyi delili Sebre Ýbnu Ma’bed (radý-
yallahu anh)’in rivâyetidir. Birçok farklý tarikten gelen bu hadîs,
hem cevazý hem de tahrîmi sarih bir þekilde göstermektedir.3

6- Sahabe ve Tâbiîn Devrinde
Mut’a Nikâhýna Fetva mý Verildi?

Mut’a nikâhý bahsinde eksik bilgi vererek kafalarý karýþtýrmak
isteyenlerin bir iddialarina göre, Resûlüllah Aleyhissalatu vesse-
lam devrinden sonra da bazý Sahâbîler mut’a nikâhýna fetva ver-
miþtir ve mut’a ile ilgili yasak Hz. Ömer tarafýndan konmuþtur. 

Burada da doðru ve yanlýþ iç içedir. Ýbnu Abbâs gibi yüce bir
sahabînin fetva vermiþ olmasý doðrudur, ancak yasaðýn Hz.
Ömer tarafýndan konmuþ olmasý yanlýþtýr. Bu konunun anla-
þýlmasý için önce þunu belirtmemiz gerekir: Ashâb-ý Kiramýn
hepsi her meseleyi iþitmiþti diye bir iddia mevcut deðildir.
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi ilk Müslüman olanlar, dahasý
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1 Ýbnu Hazim, Ebu Bekr Muhammed el-Hemedani, Kitabu’l-Ý’tibar fi Beyani’n-Nasih
ve’l-Mensuh, Humus, 1386/1966, s. 177.

2 Ayni, Umdetü’l-Kari 17, 246.
3 Tahâvi, a.g.e., 3, 24-25.



Hz. Peygamberle beraberlikleri diðerlerine nazaran daha çok
olan sahabîler bile, Resûlüllah’ýn vefatýndan sonra hiç duyma-
dýklarý hadîslerle karþýlaþmýþlar, bunlarý kabul etmezden önce
tahkik etmek üzere baþka Sahâbîlerden þahit istemiþler, yemin
ettirmiþler vs. Bu söylenenlerin nýce örneði var. Mut’a nikâhýy-
la ilgili yasaklamanýn da bunlardan biri olduðu, yasaðýn herkes
tarafýndan yeterince duyulmadýðý anlaþýlmaktadýr. Deðilse As
hab’ýn yasaða aykýrý fetva vermesi veya, Hz. Peygamber’in ruh-
sat verdiði bir þeyi yasaklamasý sözkonusu olamaz, hiçbir sahâbî
veya Tâbiînden açýk nassa muhalif bir fetva, bir yasaklama dü-
þünülemez. Hz. Ömer’in yasak koymasý meselesin iç yüzü de-
diðimiz hususu aydýnlatacaktýr:

Öncelikle þunu belirtelim ki Hz. Cabir ve Ebu Said’den ge-
len bir rivâyete göre, “Hz. Ömer, bu yasaklama iþini, hilafeti-
nin ortalarýnda ele almýþtýr. Dolayýsýyla o zamana kadar, mut’a
nikâhýna baþvuranlar olmuþtur.”1 O sýralarda Kûfe’ye gelen
Amr Ýbnu Hureys (radýyallahu anh), bir cariye ile mut’a nikâhý
yapar ve cariye hamile kalýr. Gelip durumu Hz. Ömer’e anla-
týr. Halife, bu vesile ile, yasaðýn bütün mü’minlerce bilinmedi-
ðini anlayarak meseleyi hutbe konusu yapar ve herkesin iþite-
ceði þekilde mut’a nikâhýnýn yasak olduðunu ilan eder. Ýbnu
Mace’nin kaydýna göre Hz. Ömer þöyle buyurmuþtur:
“Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) bize, mut’a için üç gün
izin vermiþ, sonra haram etmiþtir. Allah’a yemin olsun, muh-
san2 bir kimsenin mut’a yaptýðýný duyarsam, Resûlüllah’ýn, bu-
nu tahrîmden sonra helal kýlmýþ olduðuna dair dört þahit getir-
mediði taktirde taþla recmederim.”3 Muvatta’nýn bir rivâyetin-
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1 Aynî, Umde, 17:246.
2 Muhsan: Evliliði tatmýþ kimsedir.
3 Ýbnu Mâce, “Nikâh” 44.



de bu yasaktan önce yapýlan mut’a nikâhý sonucu hamile kalan
Havle Bintu Hakim’in, yasaktan sonra Rebia Ýbnu Ümeyye’yi
þikâyet ettiðini görüyoruz. Bunun kesin olarak haram ve zina
olduðunu bilen Hz. Ömer (radýyallahu anh): “Bu, (Resûlül-
lah’ýn haram kýldýðý) mut’adýr. Eðer yasaðý ilanda sizden önce
davranmýþ olsaydým þimdi sizi recm ederdim.” der.1

Burada hemen belirtelim ki, Hz. Ömer’in yasaðý, þahsî bir
içtihadý deðildir. Âlimler, Hz. Ömer (radýyallahu anh)’in mut’a
nikâhýný yasaklarken içtihadýyla hareket etmediðine, Resûlül-
lah’tan yasakla ilgili hadîs zikrederek yasaðý takrir ettiðine dik-
kat çekerler.2 Nitekim bu husus Ýbnu Mâce’den kaydettiðimiz
rivâyette sarih olarak görülmektedir. Bir baþka rivâyette, hutbe-
de geçen: “Ýnsanlara ne olmuþ ki, Resûlüllah (aleyhissalâtu ves-
selâm)’ýn yasaðýna raðmen mut’a nikâhý yapýyorlar?”3 ibaresi de
ayný hususa delil olmaktadýr. Bu ibare, Hz. Ömer’i feverana
getirecek bazý mut’a nikâhý hâdiselerinin ilk defa kulaðýna gel-
diðini ifade eder. Bunun tatbikatta olduðunu bilseydi bu kadar
feveran etmez, tepkisini bu ibarelerle ifade etmezdi. Yukarýda
temas edildiði üzere bu durum nebevî yasaðýn yeterince bütün
Sahabîler tarafýndan duyulmamýþ olmasýndan kaynaklanmýþtýr.

Burada dikkat çekeceðimiz ikinci bir yanlýþ anlama daha var.
O da Tâbiînden bazýlarýnýn da mut’aya fetva verdiðine dair ge-
len rivâyetler. Kaynaklarda gelen bu rivâyetlerden hareketle,
Hz. Ömer radýyallahu anh’ýn yasaklamasýna raðmen Tabiîn bü-
yüklerinden bazýlarýnýn mut’aya fetva vermiþ olabileceðine hük-
medilebilir. Sözgelimi Ýbnu Hazm’ýn, mut’ayý mübah addettik-
lerine dair haklarýnda rivâyet bulunduðunu belirttiði Tabiînden
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1 Muvatta, “Nikâh” 41.
2 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bari,11:76.
3 Ýbn Hacer, a.g.e., 11:77.



Tâvus, Atâ ve Said b. Cübeyr’in1 de bu yasaðý duymayanlardan
olduklarý anlaþýlmaktadýr. Meseleye temas eden kaynaklarda -
ve bilhassa Mekkî olanlarýn- mut’a lehine fetva verdiklerine
dair ifadeler, sahabeden -yani Hz. Ömer’in yasaklamasýndan-
sonra da bu iþe fetva verildiði düþüncesine sevk edebilir. Bu
yanlýþtýr; çünkü, Tabiîn nesli, sahabeden sonra yaþayanlar de-
mek deðildir. Onlar, Sahabîlerin muasýrýdýrlar. Fakat Resûlül-
lah’ý görememiþlerdir. Mezkur ifadelerde onlarýn Hz. Ömer’in
yasaðýndan sonra fetva verdiklerine dair bir sarahat yok. De-
mek oluyor ki, Tabiînden bazýlarý Hz. Ömer’in yasaðýndan ön-
ce, mut’anýn nesh edildiðini duymadýklarý için, aynen bazý sa-
habîler gibi, fetva vermiþlerdir.

7- Mut’anýn Haram Olduðuna Dair Kur’ânî Delil

Mut’a nikâhýnýn, görüldüðü üzere, Resûlüllah (aleyhissalâtu
vesselâm)’dan gelen rivâyetler açýsýndan haram olduðuna inanan
Ehl-i Sünnet ulemâsý, bu görüþlerine Kur’ân’dan da delil kay-
detmiþlerdir. Zikredilen en mühim âyet, Mü’minun sûresinde,
felah bulacak mü’minlerin vasýflarý meyanýnda zikredilen 5, 6
ve 7. âyetlerdir: “(Öyle mü’minler) ki, onlar ýrzlarýný koruyan-
lardýr. Þu var ki zevcelerine, yahut sað ellerinin malik olduklarý-
na (kendi câriyelerine) karþý (olan durumlarý) müstesnadýr.
Çünkü onlar (bu takdirde) kýnanmýþ deðildirler. O hâlde kim
bunlarýn ötesini isterse þüphe yok ki, onlar haddi aþanlardýr.”

Dikkat edilirse, âyet-i kerimede mü’minlere cinsî tatminde2

iki meþru yol gösterilmekte, bunlar dýþýnda kalan bütün yollar
gayr-ý meþru ilan edilmektedir:
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1 Ýbnu Hazm, el-Muhalla, 11:141.
2 Mealde “ýrzlar” kelimesiyle tercüme edilen Kur’ânî tâbir “fürûc”dur. Bu ferc’in

cem’i (çoðulu)dur. Fercle âyet ve hadîslerde gerek erkek ve gerekse kadýnlarýn cinsî
uzvu kinaye olunur. Sadedinde olduðumuz âyette cinsî tatminin kinaye olunduðu
söylenebilir.



1) Dinin meþru kýldýðý nikâh yoluyla edinilen eþler.

2) Sað elin sahip olduklarý diye ifade edilen cariyelerdir.
Cassâs, âyetin mut’a nikâhýnýn haram olmasýný iktiza ettiðini
söyledikten sonra: “Çünkü der, mut’a yoluyla nikâhlanan ka-
dýn ne zevcedir, ne de milk-i yemindir.”1

Ýbnu’l-Arabî: “Bazý âlimler âyet-i kerimenin, ‘ferc’i, nikâh
veya milk-i yemin (sað elin sahipliði=cariye) yoluyla helal ad-
detmiþ olmasý ve mut’anýn zevce olmamasý sebebiyle ‘Bu âyet
mut’anýn tahrîmine delildir.’demiþtir.” dedikten sonra bu yo-
rumun zayýf olduðunu söyler. Ancak ümmetin, ‘mut’anýn ha-
ram olduðu hususundaki icmâý’ndan hareketle ayný neticeye
ulaþýr.”2 Ýbnu’l-Arabî, Ýbnu Abbas’ýn (radýyallahu anhümâ) da
âyette geçen bu iki yol dýþýnda kalan her çeþit fercin yani cinsî
tatmin vasýtalarýnýn haram olduðuna hükmettiðini belirtir.

Asýl mevzumuzun dýþýnda kalmakla birlikte, yeri gelmiþken
þunu belirtmek isteriz: Âyet-i kerimenin bu ýtlakýndan hareket
eden pek çok âlim, âyette zikredilmiþ olan iki meþru vasýta dý-
þýnda kalan, hayvana temas, istimna, nazar gibi her çeþit cinsî
tatmin yollarýnýn aynen mut’a gibi haram kýlýnmýþ olduðunu
söylemiþtir. Ýslâm âlimleri þu âyetten de mut’anýn reddedildiði-
ni istidlal ederler. (Mealen): “Evlenmeye imkan bulamayanlar
da, Allah onlarý lütfuyla zenginleþtirinceye kadar, iffetlerini ko-
rusunlar...” (24. Nur:33). “Eðer derler, mut’a ve tahlil3 caiz ol-
saydý, iffetli olmalarýný emretmezdi.”4
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1 Cassas, Ahkâmu’l-Kurân, 5:92.
2 Ebu Bekr Ýbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, 3:1311
3 Tahlîl, bir Þiî kaynaklarýndan olan Tenzîbu’l Ahkâm’da “Efendinin, kendi câriyesini,

herhangi bir þahsa ariyeten helal addetmesidir. Bu muameleye âriyet denmekten
kaçýnýlmýþ tahlîl denmiþtir” (7,244). Tabiri, ehl-i sünnet alimleri, boþanan kadýnýn,
hulle yoluyla eski kocasýyla nikahlanmasý mânasýnda kullanmýþlardýr.

4 Þah Abdülaziz, Tuhfe, s.228.



* Bu meselede Kur’ân’dan gösterilen bir diðer âyet de þudur
(mealen): “Sizden hür ve mü’mine kadýnlarý nikâhlamaya gü-
cü yetmeyen olursa, sizin ellerinizde bulunan genç mü’mine
cariyelerle evlensin... Cariye nikâhlama, sizden mehir ve nafa-
kaya gücü yetmeyip de büyük bir meþakkat altýna girmekten ve
evlenmemekle de zinaya meyletmekten korkanlar içindir. Yok-
sa sabretmeniz sizin için daha hayýrlýdýr...” (4:Nisa: 25).

Âlimler: “Eðer derler, mut’a ve tahlil caiz olsaydý ne zinaya
gitme korkusu olurdu ne câriye ile nikâhlanmaya hacet kalýrdý,
ne de cariyelerle nikâhlanmayý terk ederek sabretmeyi esas al-
mak tavsiye edilirdi.”1

* Son olarak þunu da bilelim: Daha önce temas ettiðimiz ve
Þia tarafýndan mut’a nikâhýnýn mübahlýðýna delil yapýldýðýný
belirttiðimiz âyet de âlimlerce, siyak ve sibaký içerisinde tahlil
edilerek, ondan Þia’nýn çýkardýðý hükmün batýl olduðu göste-
rilmiþtir. Bu âyetle ilgili olarak yapýlan iki ayrý açýklamayý kay-
dedeceðiz. Mezkur âyette “O hâlde onlardan hangisiyle faide-
lendi iseniz, ücretlerini takdir edildiði vecih üzere ödeyiniz.”
(4. Nisa:24) denmektedir.

Âlimler, bunun mut’ayý helal kýlmak üzere indiðini iddia et-
menin açýk bir hata olduðunu, bu rivâyetin hiçbir muteber
sünnî kaynakta bulunmadýðýný, bunu Ýbnu Mes’ûd veya bir
baþka sahabeye nispet etmenin büyük bir iftira olduðunu söy-
lerler. Ayrýca derler ki:

1) Þia’nýn bundan çýkardýðý hüküm, Kur’ân’ýn baþka âyetle-
rine zýttýr. Bu âyetleri yukarýda kýsmen kaydettik.

2) Âyetin, diðer âyet ve hadîslere uygun te’vili ise þöyledir:
“Eðer siz nikâh akdi sýrasýnda mehir belirtti iseniz, akitten sonra
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kadýnla zifaf yaptýðýnýz takdirde, bir müddet sonra boþanacak
olursanýz, belirlenen mehrin tamamýný ödeyeceksiniz, zifaf
yapmadý iseniz yarýsýný ödeyeceksiniz.”

Bu ibareyi, makablinden koparýp müstakillen ele almak,
Arapça açýsýndan batýl bir davranýþ olur. Zira baþtaki  ‘fe’, ibare-
nin makablinden koparýlýp, cümle baþý yapýlmasýna manidir.
Bu ‘fe’ kendisinden sonraki ibareyi, önceki kýsma baðlar.

Ayrýca Ýbnu Mes’ud’a nispet edilen           (ilâ ecelin) ziya-
desine gelince, bu, hiçbir muteber sünnî kaynakta mevcut de-
ðildir. Mensuh bir kýraat olarak sübutunu kabul edecek olur-
sak, mensuh olduðu için onunla amel edilmez. Çünkü müte-
vatir âyetlerle sabit olan ahkâma muhaliftir.

Farz-ý muhal olarak kabul edelim ki, bu sabittir. Yine de
onun mut’aya delalet ettiði söylenemez. Þöyle ki,            (ilâ
ecelin) “belirlenen müddet kadar” tabiri, istimtaya (kadýndan
istifadeye) müteallýktýr, akdin kendine deðil. Hâlbuki mut’ada
belirlenen müddet, istimtaya deðil, akdin kendisine müteallýk-
týr. Böylece mâna þu olur: “Nikâhlý kadýnlarla muayyen bir
vakte kadar istimta etmiþseniz onlara mehirlerini tam olarak
verin.” Bu ziyadeyi ilâve etmenin gayesi, mehrin tam olarak
ödenmesi için nikâh müddetinin tamamen geçmesine baðlý ol-
duðu hususunda düþülebilecek vehmi önlemektir. Nitekim
örfte, mehrin üçte biri peþin verilir, üçte ikisi de nikâhýn deva-
mý müddetiyle baðlý kýlýnýr. Hâlbuki bu geciktirme iþi bir veci-
be olmayýp, kadýnýn tasarruf ve ihtiyarý ile husule gelir. Kadýn
dilerse, zifaftan sonra hepsini bir defada talep etme hakkýna sa-
hiptir. Þeriat ona bu hakký tanýmýþtýr. Eðer,               ibaresi, ak-
de müteallýk bir kayýt olsaydý, Þia nezdinde mut’a ömür bo-
yunca ve ebeden sahih olmazdý. Hâlbuki bu, Þia’nýn icmâýyla
sahihtir.
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Âyette geçen “Sizden kim... bolluða güç yetiremezse” ibare-
sinin siyaký da nikâhla ilgilidir. Yani, “Sizden biri, hür kadýnla-
rýn mehrini ve nafakasýný vermeye gücü yoksa Müslüman câri-
yelerle nikâhlansýn.” demektir. Durum böyle iken âyetin orta-
sýnda yer alan ibareyi, siyak ve sibakýndan koparmak mut’aya
hamletmek, Kelamullah’ý açýk þekilde tahrif etmek olur.

Dahasý bu âyeti teemmül eden her aklý baþýnda kiþi,
mut’anýn açýk olarak haram edildiðini görür. Çünkü Allah Te-
ala hazretleri âyette hürlerle evlenmenin imkansýzlýðý halinde
câriyelerle iktifayý emretmektedir. Eðer önceki kelâmda
mut’anýn müddeti kastedilseydi, arkadan “Sizden kim... bollu-
ða güç yetiremezse” demezdi. Çünkü, hür kadýnla nikâhlana-
mama halinde mut’a, cima ihtiyacýný görme ile sýnýrlý kalma-
yýp, aksine “Her bir yenide daha hoþ daha tatlý bir lezzet var.”
hükmüne tabi olmuþ olmaktadýr. Bu durumda þöyle sorulabi-
lir: Hangi zaruret bu sýký ve þiddetli kayýtla câriyenin nikâhlan-
masýný helal kýlmaya götürür?1 Ýkinci açýklama, diðer âyetlere
dayanýlarak yapýldýðý için bundan daha sahihtir. Üstelik, Þia’nýn
âyetten çýkardýðý delillere cevap mahiyetindedir. Þöyle ki: 

Þiî müellif Tûsî, Tehzibu’l-Ahkâm’da, âyette istimta keli-
mesinin geçmesini þöyle açýklar: “Bundan murat mut’a nikâhý-
dýr. Çünkü kelime þeriatte mutlak kullanýlýnca bu hususi nikâh
anlaþýlýr...” Tûsî þöyle devam eder: “Âyette geçen ‘kadýnlara üc-
retlerini verin’ ibaresi de bundan muradýn mut’a nikâhý oldu-
ðunu te’yid eder. Çünkü normal nikâhta verilen paraya þeriat-
ta  ‘ücret’ denmez ‘mehir’ denir.”2

Þia’nýn bu yorumunu cevaplayan Kâsâni der ki: “ ‘Ýstim-
ta’dan (faidelenmeden) burada murad nikâhtaki istimtadýr.
Çünkü âyetin baþýnda da sonunda da zikri geçen þey meþru
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1 Þah Abdülaziz, Tuhfe,s.229-30.
2 Tusî, Tehzibul-Ahkâm, 7:249-250.



nikâhtýr. Þöyle ki: Allah Teala hazretleri âyetin baþýnda1 kadýn-
lardan nikâhý haram olanlardan bir kýsmýný zikretti. Sonra bun-
larýn dýþýnda kalanlarý: ‘Bunlarýn gerisinde olanlarý mallarýnýzla
arayýp nikâhlamanýz için size helal kýlýndý.’ ibaresiyle mübah
kýldý. Âyetin devamýnda geçen ‘Namuskar ve zinaya sapmamýþ
olanlardan’ ibaresi ‘Evlenmemiþ olanlar, zâni olmayanlar’ de-
mektir. Âyeti kerimenin devamýnda Allah Teala ‘sizden kim
hür Müslüman kadýnlarý nikâhla alacak bir bolluða güç yetire-
mezse...’ buyururken ‘nikâh’ kelimesini zikretmiþtir, icareyi
(kiralamayý) ve mut’ayý deðil. Öyleyse, önceki geçen ‘faidelen-
diðiniz’ tabiriyle ‘nikâhtaki faidelenme’ anlaþýlacaktýr.”

Kâsâni açýklamasýna þöyle devam eder: “Âyette kadýna veri-
lecek meblaðýn ‘ecr’ olarak isimlendirilmesine gelince: Ni-
kâhtaki ‘mehir’ bazan ücret kelimesiyle ifade edilmiþtir. Nite-
kim âyetin devamýnda Allah Teala hazretleri ‘...Kadýnlarý ailele-
rinin izniyle nikâhlayýn onlara ücretlerini verin.’ buyurmakta,
ücretle ‘mehr’i kastetmektedir. ‘Ey Peygamber! Ücretlerini
(=mehirlerini) verdiðin hanýmlarýný Allah’ýn sana ganimet ola-
rak verdiði câriyeleri... sana helal kýldýk.’ (33. Ahzab:50) buyu-
rarak mehri ücret kelimesiyle ifade etmiþtir.”

Kâsânî, burada bir noktaya daha dikkat çeker: “Nikâh esna-
sýnda verilene ‘mehir’ denmiþtir, kadýna duhülden ve ondan is-
timtadan sonra verilmesi gerekene de ‘ücret’ denmiþtir.”2

Kâsânî’nin bu açýklamasý kavranýnca, Þia âlimlerinin, “Bu
âyette zikredilen mut’a serbestisi” iddiasýnýn tutarsýzlýðý anlaþý-
lacak ve bunun neshedilmediðine dair yürüttükleri sayfalar do-
lusu mülahaza ve mütalâalarýn, itham ve tarizlerin havaya kü-
rek sallama olduðu anlaþýlacaktýr.3
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1 Kâsânî, Bedâî’, 2:273.
2 Söylediðimiz hususa en güzel örneði Muhammed el-Hüseyn,  Aslu’þ-Þi’a ve Usûlühâ

adlý eserde vermektedir (s.93-116).
3 Ýbn Hacer, a.g.e., 11:77.



8- Âlimlerin Ýcmâý

Rivâyetleri teker teker kaydederken de yer yer belirttiðimiz
üzere, þârihler Hz. Ömer’in yasaðýndan sonra, mut’a nikâhýnýn
haramlýðý hususunda Ehl-i Sünnet’in icmâýndan bahsederler.1

* Bir kere, Hz. Ömer çok sayýda sahabenin hayatta olduðu
bir devrede mut’ayý açýk seçik olarak haram ilan edip, bunu her-
kesin duyacaðý þekilde ta’mim ettiði hâlde, ona herhangi bir sa-
habenin itiraz ettiði duyulmamýþtýr. Aksine, daha önce mut’a
nikâhýna ruhsat vermiþ olanlarýn hepsinin kanaatlerinden dön-
dükleri görülmüþtür. Tahâvî, bu durumu þöyle yorumlar: “As-
hab’ýn bu meselede Hz. Ömer’e itiraz etmemeleri, onlarýn, nehy
ettiði þeyde Hz. Ömer’e uyduklarýna delildir. Bu husustaki ya-
sakta icmâlarý da, ruhsatýn nesh edildiðine delildir ve hüccettir.”2

* Hz. Ali, ruhsatýn mensuh olduðunu söyler.3

* Ca’fer Ýbnu Muhammed, mut’a hakkýnda sorulunca: “Bi-
aynihi zina (tam tamýna zina)” demiþtir.4

* Ýbnu’l-Münzir: “Ýlklerin (Sahabe, Tabiîn) bazýlarýnda
mut’a hakkýnda ruhsat rivâyeti gelmiþtir. Ama þimdilerde,
Râfizîlerin bir kýsmý dýþýnda ona cevaz veren tek kiþinin varlý-
ðýný bilmiyorum. Rafizîlerin iddiasýna gelince: Allah’ýn kitabý-
na Resûlü’nün sünnetine muhalif sözün, hiçbir deðeri yok-
tur.”5 demiþtir.

* Ýmam Malik “Haramdýr” demiþtir.6

* Ýmam Þafiî “Ýki kere neshedildi” demiþtir.7
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1 Zürkânî, Þerhu Muvatta 4,47; Hattâbî, a.g.e. 2:558.
2 Tahâvî, a.g.e. 3:27.
3 Buhari, “Nikâh” 31.
4 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bâri, 11:77.
5 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bâri, 11:77.
6 Zürkânî, a.g.e., 4:36.
7 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bâri, 11:74.



* Ýbnu Cüreyc, Basra’da, mut’anýn cevazýyla ilgili 18 hadîs
rivâyet etmiþ olmasýna raðmen görüþünden rücu etmiþ, haram-
lýðýna hükmetmiþtir.1 Onun rivâyet ettiði hadîsler yukarýda
kaydettiðimiz çeþitten mensuh hadîsler olmalýdýr.

* Buhârî, mut’a ile ilgili bab’a þöyle bir baþlýk koymuþtur:
“En sonunda Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm)’ýn mut’a ni-
kâhýný yasakladýðýna dair bab.”2 Ýbnu Hacer, Buhârî’nin, bu baþ-
lýkla, mut’a nikâhýnýn önceden mübah olduðu hâlde sonradan
yasaklandýðý kanaatini taþýdýðýný belirtir.3

Görüldüðü üzere, mut’a nikâhýnýn haram olduðu hususun-
da icmâ hasýl olmuþtur. Ýcmânýn hükmünü deðiþtirmeye, ger-
çek müçtehide bile din-i mübin-i Ýslâm yetki tanýmamýþtýr.
Ýcmâ dinimizin kaynaklarýndan, edille-i þer’iyyeden biridir.

9- Mut’a Nikâhýnýn Cezasý

Belirttiðimiz üzere, Þia’dan bazýlarý hariç, bütün Ýslâm ule-
masý bunun haram olduðunu söylemekte müttefiktir. Ehl-i
Sünnet ise icmâ etmiþtir. Ehl-i Sünnet’ten sadece Ýbnu Ab-
bas’tan lehinde fetva rivâyet edilmiþse de, sonradan o da fetva-
sýndan rücû etmiþtir.

Âlimler, Hz. Ömer’in yasaðýndan sonra mut’aya baþvuran
olmasý durumunda verilecek hüküm üzerine de mütalâa beyan
ederler. Nevevî’nin kaydýna göre, böyle bir akdin, dühulden (ka-
dýna temas) önce de olsa sonra da olsa batýl olduðunu söylemek-
te icmâ vardýr. Sadece Ýmam Züfer merhum “þart batýl, nikâh sa-
hihtir.” demiþtir. Yani, müddetle ilgili þart batýl addedilerek,
normal bir nikâh sayýlacaðýna hükmetmiþtir.4 Tahavî, Züfer’in:
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1 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bâri, 11:77.
2 Buhari, “Nikâh” 31.
3 Ýbnu Hacer, Fethu’l-Bâri, 11:70.
4 Nevevî, Þerhu Müslim, 9:182



“Müddet þartý batýldýr, mut’a nikâhý ebedî müddetle yapýlan
nikâh gibi olur.” sözünü “Mut’a nikâhý ile aldýðý kadýný yanýn-
da bulunduranlar onlarý salsýnlar.” hadîsini göstererek redde-
der: “Önceki akid, akdin ebedî olarak devamýný gerektirmez.
Eðer gerektirseydi, kadýn ve erkeðin akid sýrasýnda koyduklarý
müddet þartýný feshederdi. Yasaktan önce sýhhat ve cevazý sabit
olduðuna göre, nikâhý feshetmez. Öyleyse hadîsteki ‘ayrýlma
emri’ bu çeþit akdin, ebedîlik hakký tanýmadýðýna delildir. Ebû
Hanife, Ebû Yusuf, Muhammed böyle hükmeder.”1

Mut’aya terettüp edecek ceza, meseleyi deðerlendirmedeki
ihtilafla ilgilidir. Þöyle ki: Bu, batýl ve haram olduðuna göre, zi-
na addedilip hadd-i zinanýn uygulanmasý gerekir. Ancak âlim-
ler, bunu demekte ihtiyatý tercih etmiþlerdir. Eðer mut’anýn zi-
na ve dolayýsýyla haram olduðu hususunda eksiksiz bir icmâ ol-
saydý hadd-i zina gerekecekti. Fakat icmâ meselesi biraz ihtilaf-
lýdýr. Zira dinde kesin bir hüccet addedilen icmânýn bu mese-
lede tahakkukunda þüphe hasýl omuþtur. Çünkü Ýbnu Abbas’ýn
bidâyette lehinde fetvasý vardýr. Ulemânýn benimsediði umumi
prensibe göre, herhangi bir meselede, selef müçtehidlerinden
bir tanesinin de olsa muhalefeti, icmâyý bozmaktadýr.

Bu meselede icmâyý bozmuþ olan Ýbnu Abbas’ýn da (radý-
yallahu anhümâ), sonradan evvelki görüþünden vazgeçip
mut’anýn haram olduðuna kail olduðu da bilinmekte, dolayý-
sýyla icmâ tamamlanmýþ olmaktadýr. Ancak bu noktada usulcü-
lerin bir ihtilafý devreye girmektedir: “Ýhtilaftan sonra hasýl
olan icmâ önceki hilafýn hükmünü kaldýrýr mý?” Yani önce ih-
tilaf edildikten sonra icmâ hasýl olsa, bu icmâ gerçek bir icmâ
olabilir mi, önceki ihtilafýn, icmâyý bozucu bir tesiri, bir rolü
yok mu?
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1 Tâhâvî, a.g.e., 3:27.



Ýþte bu noktada görüþ ayrýlýðý ortaya çýkmýþ, âlimlerden bir
kýsmý önceki ihtilafýn müessir olmayacaðýný söylerken, büyük
kýsmý önceki ihtilafýn müessir olacaðýný, icmâyý yaralayacaðýný
söylemiþtir. El-Kadî Ebu Bekr el-Bakýllânî bu görüþtedir.1

Dolayýsýyla muta nikâhýnýn zina olacaðý ve buna hadd-i zi-
na terettüp edeceði hususu çok zayýf da olsa þüpheli hale gel-
miþtir. Resûlüllah’ýn: “Þüphe durumunda hadleri tatbik etme-
yin.”2 emri hadlerin yani aðýr cezalarýn tatbikinde ihtiyat emr
etmekte, suçun sübutu tam olarak kesinleþmezse haddin tatbik
edilmemesini istemektedir. Bu durumlarý gözönüne alan âlim-
ler, mut’a nikâhý yapanlarýn zina suçuyla cezalandýrýlmasýna fet-
va vermemiþ ancak þiddetle cezalandýrýlmasýna hükmetmiþtir.3

10- Þiî Kaynaklarýna Göre Mut’a

Konuya baþlarken iki noktanýn bilinmesi gerekir:

1-Bu bahiste kullanacaðýmýz kaynaklar Þiîlerin hadîs kitap-
larýdýr: el-Ýstibsar, Men La Yahdaruhu’l-Fakîh, Tehzibu’l-
Ahkâm, ve el-Furu’ mine’l-Kâfî.

2- Rivâyetlerin kaynaðý: Bunlar da Hz. Peygamber deðil,
Þiî’lerin masum dedikleri imamlardýr. Bunlar umumiyetle
isimleriyle deðil unvanlarýyla zikredilir:

* Ebu Abdillah: Cafer es-Sadýk rahimehullah’dýr (vefatý 148
hicri).

* Ebu Cafer: Muhammed b. Ali el-Bakýr rahimehullah’dýr
(vefatý 114 hicrî).
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1 Nevevî a.g.e.9:182; Zürkânî, a.g.e, 4:47.
2 Münavî, Feyzu’l-Kadîr, 1, 227.
3 Nevevî a.g.e.9,182; Zürkânî, a.g.e 4:47.



* Ebu’l-Hasen: Ali b. Musa er-Rýza rahimehullah’dýr (vefa-
tý 203 hicrî).

* Emiru’l-Mü’minîn: Hz. Ali’dir (radýyallahu anh).

* Tarif ve Tavsif 

Mut’a ile ilgili rivâyetler Þiî kaynaklarýnda daha çok yer tu-
tar ve sayýca sünnî kaynaklarda geçenlerle mukayese edileme-
yecek kadar çoktur.1

Öncelikle belirtelim ki, Þia da, mut’ayý “Belirlenen ücret
karþýlýðýnda, belirlenen müddet için yapýlan bir nikâh” olarak
tarif eder.2 Burada kastedilen müddet, akitte belirtilmelidir. Be-
lirtilmezse normal nikâh ahkâmý cari olur. Bu durumda tala-
ku’ssünne ile boþanabilir, miras terettüp eder ve iddet arasýnda
nafaka gerekir.3 Mut’a nikâhýnda Þia veraset tanýmaz.4 Ancak
þart koþulursa karþýlýklý miras olabilir diyen olmuþsa da, “Þart
koþsa da koþmasa da miras almaz.” görüþü vardýr. “Çünkü ka-
dýn zevce deðil, müste’cere (kiralanmýþ kimse)dir.”5 Ücret de
anlaþýlan miktardýr, bir avuç buðday, bir dirhem nakit vs. ola-
bilir.6

* Mut’a Anlayýþýnda Sünnî-Þi’î Mukayesesi

Þia, mut’a nikâhýnda þahid gerekmediðine inanýr ve “Allah
ve melekleri þahid olarak yeter.” der.7 Ehl-i Sünnet, “Nikâhta
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1 Mesela Tûsi’nin Tehzibu’l-ahkâm’ýnda 32 sayfalýk 57, 240-272 arasý); Ýstib-sar’da 14
sayfa (3:141, 155 arasý); Kuleynî’nin Fürû’unda 20 sayfa (5:448-468 arasý) rivayet hep
mut’a nikahý üzerinedir.

2 Küleynî, el-Fürû 5, 455.
3 Tusi, Ýstibsar 3:151; Küleynî, Fürû 5:455.
4 Tusi, Ýstibsar 3:147,151; Küleynî, Fürû 5:460.
5 Tusi, Ýstibsar 3:147
6 Tusi, Ýstibsar 3:149.
7 Tusi, Ýstibsar 3:143; Kuleyni, Furu 5:457.



Allah ve Resûlü’nün þahit” kýlýnmasý halinde nikâhýn mün’akid
olmayacaðýna ve yapanýn da -fiilinde Resûlüllah’a gaybý bilme
nisbeti bulunmasýna binaen- “Gaybý Allah’tan baþka kimse bi-
lemez.” (25. Neml:65) mealindeki âyete muhalefet ettiði için-
küfre düþeceðini kabul eder.1 Þia’ya göre, normal nikâhta þahid,
zaten çocuðun nesebi, miras -ve bir rivâyette de hudud- için
gereklidir.2 Tûsî “Resûlüllah zamanýnda þahitsiz nikâh yoktu.”
itirazýna: “O, efdal olaný ifade eder.” diye te’vil ederek cevazýn
asýl olduðunu belirtir.3

Ehl-i Sünnet’in rivâyetlerinde, Hz. Ömer’in yasaklamasýna
kadar, Ashab ve tabiînden, Resûlüllah’ýn yasaðýný duymayanla-
rýn mut’aya yer verdiðini belirtmiþtik. Mut’a meselesine selef-
teki anlayýþla Þia’nýn anlayýþýný mukayese ederek bakýnca, bazý
ciddi farklar görülür:

1- Sünnî kaynaklar ruhsat tanýyan rivâyetleri de, yasak geti-
ren rivâyetleri de Hz. Peygamber’e (aleyhissalâtu vesselâm) da-
yandýrýrken, Þiî kaynaklarda, pek nadir Resûlüllah’tan söz edi-
lir. Onlar bu meseleyi hep imamlarýna dayandýrýrlar. Mesela,
Ýstibsar’da Hz. Peygamber’e nispet edilen hemen hiçbir rivâyet
mevcut deðildir.

2- Sünnî kaynaklarda cevaz, hep sefer haliyle ilgilidir, mu-
kime de tecviz edildiðine dair rivâyet yoktur. Hâlbuki Þiî kay-
naklar bunu, mukim, misafir, evli, bekâr herkese “helal ve mü-
bah” addederler.4 Kumî’de yer alan bir fetva söyle: “Kiþi, dilerse
mut’a yapar, hatta zevcesi olsa ve memleketinde zevcesiyle bir-
likte olsa bile.”5
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1 Azimabadî, Avnu’l- Ma’bûd, 11:306; Fetâvâyý Kadýhan 1:334.
2 Kuleyni, Furu 5:387.
3 Tusi, Ýstibsar, 3:149.
4 Kuleynî, Furu 5:452.
5 Kumi, Men la yahdarahu’l-Fakih 3:296



3- Bir kadýnla pek çok erkek mut’a yapabildiði gibi, ayný er-
kek mükerrer seferler mut’a yapabilir. Kuleynî’nin bir rivâyeti
aynen þöyle: “Ebu Cafer Aleyhissalâtu vesselâm’a1 sordum:
‘Kurbanýn olayým! Bir adam mut’a yapsa, þartý sona erse, sonra
o kadýnla bir baþka erkek evlense, sonra ondan ayrýlsa, sonra
önceki erkek evlense, sonra ayrýlsa, bu üç sefer cereyan etse,
kadýn üç erkekle evlense, birinci ile tekrar evlenmesi caiz olur
mu?’ Bana þu cevabý verdi: ‘Evet kaç sefer dilerse. Bu kadýn hür
kadýn gibi deðildir, bu kirayla tutulmuþ (müste’cere) biridir;
cariye kadýn mesabesindedir.’”2

Þia, prensip olarak mut’ayý benimseyince kendi vicdanýnýn
da kabul etmeyeceði bir kýsým ayýplara fetva vermiþ, tezadlara
düþmüþtür. Þiî kaynaklarýnda bu çeþit rivâyetlere sýkça rastlanýr.
Bir kýsým rivâyetler, kadýnýn kocasýna sadakati emrettiði,3 erkek
kadýn herkesi zinadan men ettiði4 hâlde mut’a bahsinde evli ka-
dýnla da mut’aya müsamaha gösteren bir üslûba rastlanýr. Ebu
Abdillah, bir soru üzerine mut’a yapmaktan kaçýnýlacak kadýn-
larý þöyle sayar: “Kevâþif, devâî, begâyâ ve zevâtu’l-ezvaçtan ka-
çýn!” Soru sahibi, bu tabirlerle neyi kasdettiðini sorunca, Ebu
Abdillah açýklar: “Kevâþif, açýktan zina yapan, herkesçe bilinen
zani kadýnlardýr; devâî: Nefislerine erkekleri davet eden ve fe-
sadý bilinen kadýnlardýr; begâyâ: Zina ile ma’ruf olanlar (fahi-
þeler); zevatu’l-ezvac: Sünnete uygun olmayan þekilde boþan-
mýþ olanlar.”5 Burada evlilerin zikredilmemesi dikkat çekicidir.
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1 Þiîler, “aleyhisselam” ifadesini âlimleri için kullanýrlar. Sünnîler bunu sadece
peygamberlere kullanýrlar.

2 Kuleynî, Furu 5:460.
3 Tusi, Ýstibsar 3:143.
4 Tusi, Ýstibsar, 3:142,168.
5 Ýstibsar 3:143; Menla 3:292. Zevatu’l-Ezvac tabiri ibare yönüyle “kocalarý olan kadýn-

lar” manasýný ifade eder ise de, rivayetin metninde, yukarýda kaydettiðimiz manada
açýklanýr: “Dedim ki: Zevatü’l-Ezvac ne demektir? Dedi ki: Sünnete  uygun olmayan
bir tarzda boþanan kadýnlardýr.”



Esasen mut’a yapacaðý kadýnýn evli bir kadýn olduðundan þüp-
helenip, tahkik edince evli çýktýðýný, bu durumda ne yapmasý
gerektiðini soran kimseye, Ebu Abdillah: “Niye araþtýrýyor-
sun?” cevabýný vererek evli olanla de mut’aya gözyumucu bir
cevap verir.1 Meselede temel prensip, kadýnýn evli olup olma-
dýðýný araþtýrmamaktýr.2 Ebu Abdillah: “Kadýnýn evli olup ol-
madýðýný sorman gerekmez. Sana düþen, nefsi hususunda ka-
dýnýn beyanýný tasdik etmektir” der.3

Buna raðmen, bir baþka tezada daha yer verir ve “Mut’a ya-
pýlacak kadýnda iffet arar, güzel bile olsa zaniye ile mut’a yapýla-
maz.” der.4 Ebu Abdillah’ýn mut’a üzerine bir soruya cevap sade-
dinde “Helaldir, ancak afife kadýnla nikâhlan, Allah Teala hazret-
leri (mü’minleri tarif ederken): “Onlar ki ferclerini muhafaza
ederler...” (23. Mü’minûn:5) buyurmuþtur. “Dirhemin husu-
sunda itimadýn olmayan yere fercini koyma.” dediðini görürüz.5

Þu notu da düþmemiz gerekir: Þiî kaynaklarda bu hususta
kesin bir hüküm yok. Nitekim bazý rivâyetlerde sadece iffet de-
ðil, iman da aranýr, mü’mine ile mut’anýn mümkün olduðu, di-
ðer bazýlarýnda Yahudi ve Hýristiyanlarla da caiz olacaðý, Mecu-
silerle caiz olmayacaðý, ama bulunmamalarý halinde Mecusi ile
caiz olacaðý ifade edilir.6

Mut’a nikâhýna bir hayýz dönemi, 45 gün (ve bazýlarýna göre 4
ay 10 gün)7 gibi bir iddet tanýmalarý8, bir baþka tezad olmaktadýr.
Gizlilik içinde mut’a yapan evli kadýn mý iddete riâyet edecek?
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1 Tusi, Tehzibu’l-Ahkam 7:453, 454.
2 Tusi, Tehzib, 7:252.
3 Kuleyni, Furu 5:462.
4 Tusi, Ýstibsar 3:143.
5 Tusi Ýstibsar 3:142.
6 Tusi Ýstibsar 3:144.
7 Kumi, Men la Yahdarahu’l-Fakih, 3:296.
8 Kuleyni, Furu, 5:455.



Bir rivâyette mut’a yapýlmayacaklar arasýnda zevatu’l-ezvac
(kocalýlar) da zikredilir, ancak bunun tarifi de yapýlýr: “Sünne-
te uygun olmayan tarzda boþananlar.”1

Þia da Ayýbýn Farkýnda

Þiî kitaplarýn mut’a ile ilgili bahislerinde öyle pasajlara, fet-
valara rastlanýyor ki, insanlýk adýna haya etmemek, iðrenme-
mek mümkün deðil. “Evli kadýnýn bile”, bir baþka erkekle “Al-
lah’ýn kitabý ve Resûlü’nün sünneti üzere (!)” mut’a yapmasýna
fetva verdirecek2 ruh hali nedir diye insan sormadan edemiyor.
Býrakýn Ýslâmiyet’i, evlilik müessesesinin kudsiyetine inanmýþ
hangi din, fýtratý bozulmamýþ hangi insan böyle bir fetvayý ve-
rebilir? Aslýnda, bu fetvayý verenler de düþtükleri ifratýn, yap-
týklarý iþin iðrençliðinin farkýndalar: Abdullah Ýbnu Umeyr,
mut’aya fetva veren(!) Ebu Ca’fer’e sorar:

-Kendi kadýnlarýn, kendi kýzlarýn, kýzkardeþlerin, amcanýn
kýzlarý mut’a yapsalar bu seni memnun eder mi?”

Rivâyet þöyle devam eder: “Ebu Ca’fer aleyhisselâm kadýn-
larý ve amcasýnýn kýzlarý zikredilince yönünü çevirdi.”3

Bir diðer rivâyette Ebu’l-Hasen’in, bir kýsým mevalisine
(yardýmcýlarýna) þöyle yazdýðýný görmekteyiz: “Mut’ada ýsrar
etmeyin, size sünneti ikame etmek düþer.4 Odalýklarýnýz ve hür
hanýmlarýnýz varken mut’ayla meþgul olmayýn; aksi takdirde,
onlar sizleri inkar ederler, uzaklaþýrlar, bunu emredene beddua
ederler, bizlere lanet okurlar.”5
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1 Tusi, Tehzib, 7:252.
2 Kuleyni, Furu, 5:462; Tusi Ýstibsar 3:152.
3 Tusi, Tehzibu’l-Ahkam, 7:250-251.
4 Sünneti ikâmeden iki mâna çýkarmýþlardýr: 1- Mut’ayý bir kere yaparak sünneti yer-

ine getirmek; 2- Mut’anýn sünnet olduðunu kavl ile ikrar etmek, fakat bunu yapmak
bir vecîbe deðildir. Onu yaparak zarara düþmek gerekmez.

5 Kuleynî, Furu 5:453.



Keza Ebu Abdillah’tan da: “Mut’ayý býrakýn, ayýp iþ yapmak-
tan haya etmiyor musunuz?” dediði rivâyet edilmiþtir.

Ancak Kuleynî te’vili yapýþtýrýr: “Bu yasak, ashabýndan ve
ihvanlarýndan salih olanlara hamledilir.”1 Yani havastan olanla-
ra, salihlere ayýp; fakat avama, halka ayýp deðil. Sünnî Ýslâm’da,
hadîslerde böyle bir telakkiye rastlanmaz. “Ayýp” herkese ayýptýr.

11-Bir Soru ve Cevabý

Þimdi þöyle bir soru mâkuldür: “Þia da esas itibariyle
Kur’ân ve sünnete dayandýðýna göre, mut’a nikâhý meselesinde
niye bu kadar zýt görüþler ortaya çýkmýþtýr? Onlarýn hiç mi hak-
lýlýk tarafý yok?”

Bunun gerçek bir izahý uzun kaçar. Ancak kýsaca bilinmesi
gereken husus þudur: Ehl-i Sünnet bu meselede onlarýn kendi-
liklerinden hadîs uydurduðunu söylemiyor. Resûlüllah’ýn
mut’aya cevaz verdiðini, saðlýðýnda bununla amel eden Sa-
habîlerin bulunduðunu kabul ediyor. Bu husus Ehl-i Sünnet
nezdindeki sahih rivâyetlerde sabittir. Ancak, diðer birçok me-
selede olduðu gibi Aleyhissalâtu vesselâm bunu sonradan yasak-
lamýþ, böylece nesh edilmiþtir. Ehl-i Sünnet, Resûlüllah’ýn ve-
fatýndan sonra, bu yasaðý iþitmemiþ bulunan bazý Sahabî ve ta-
biîn tarafýndan da mut’a nikâhýnýn icra edildiðini de kabul eder.
Ancak, Ehl-i Sünnet, bu tatbikatýn Hz. Ömer’in meseleye mü-
dahale edip yasaðý ta’mim etmesiyle son bulduðunu ve Hz.
Ömer’e hiçbir Sahabînin itiraz etmediðini, böylece mut’anýn
haram olduðu hususunda icmâ hasýl olduðunu da kabul eder.

Þia ile Ehl-i Sünnet, hadîs anlayýþýnda farklýdýr. Aradaki ay-
rýlýk temelde bundan kaynaklanýr. Þöyle ki:
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1) Ehl-i Sünnet sahabe arasýnda hiçbir ayýrým yapmadan
hepsinin rivâyetini makbul addederken, Þia Âl-i Beyt’e men-
sup çok az sayýda sahabenin rivâyetini kabul eder, diðerlerini
reddeder.

2) Ravi meselesindeki tefrikleri sahabe tabakasýnda kalmaz,
sahabeden sonra gelen Tabiîn ve Etbauttabiîn gibi diðer ravi ta-
bakalarýnda da ayýrým devam eder. Sahabeden sonraki raviler-
deki ayýrým, ravinin makbul olabilmesi için ravide aradýklarý
þartlardan ileri gelir. Gerçi Ehl-i Sünnet de her raviden hadîs
almaz, ravinin mü’min, dindar, doðru sözlü, zabtý kuvvetli,
mürüvvet sahibi vs. olmasýný þart koþar. Þia da benzer vasýflarý
þart koþar. Ama “mü’min” deyince, ravinin Ýmamiye-Ýsna aþe-
riye mezhebinden olmasýný kasteder. Yani ravide aranan þart
objektif olmaktan çok subjektif bir hal alýr.1 Hâlbuki Ehl-i Sün-
net, ravinin “mü’min olmasý gerekir” derken, bununla Ýslâm’ýn
iman esaslarýný dil ile ikrar kalb ile tasdiki kasteder, baþka bir
kayýt koymaz. Hatta Ehl-i Sünnet’ten olmasýný da þart koþmaz.
Diyanet ve sýdk vasýflarýný taþýyan Þiî ravilerden de hadîs alýr.
Þia ise, deðil Ehl-i Sünnet, Ýsna aþere dýþýnda kalan, Þiî mez-
heplerine mensup kimselerden bile hadîs kabul etmez.

3) Þiîlere göre, hadîs, masum imamlarýn söz, fiil ve takrirleridir.2

Bir rivâyetin hadîs olabilmesi için mutlaka masum addettikleri bir
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1 Tarif aynen þöyle: “Sahîh hadîs, senedi bütün tabakalarda imamiye mezhebine men-
sub âdil râvinin âdil râviden masum imama kadar muttasýl suretle rivayet ettiði hadî-
stir” (Zeynûd-Dîn Ýbnu Ali Ýbnu Ahmed vefat 965, er-Riâye fi ilmi’d-Diraye s.77; el-
Kahpâni, Mecma’u’r-Rical 7:195).

2 Her ne kadar “mâsum” tâbirinin zýmnýnda Hz. Peygamber de dahil ise de (Amilî, a.g.e.
s. 77), kitaplarýnda nâdiren Hz. Peygamber’e ulaþan hadîs mevcuttur. Ayrýca bilinmesi
gereken bir husus þudur: Hz. Peygamber-’in sözünün de muteber bir hadîs sayýla-
bilmesi için, masum imamlar yoluyla rivayet edilmelidir. Böyle olmayan rivayetler
onlarýn nazarýnda deðersizdir. Bu çeþitten masum imam târikiyle rivayet edilmeyen
hadîslere muvassak denmektedir. Üçüncü derecede bir ehemmiyet taþýmaktadýr.
(Abdulvehhâb Abdullatif, el-Müsteker, el-Mu’tasar kýsmýnda s.20); a.g.e.84.



imama ulaþmasý þarttýr. Ona ulaþmadan gelen sözler hadîs de-
ðildir, makbul deðildir. Bu sebeple Þiîlerin hadîs kitaplarý hep,
masum olduðuna inandýklarý imamlarýn sözleriyle doludur.
Resûlüllah’a nisbet edilen hadîsler pek nadirdir.

Hemen þunu belirtelim ki, masum imam inancý, Ehl-i Sün-
net’te yoktur. Ne Kur’ân, ne de sahih hadîsler böyle bir akide-
ye yer vermez, bu Þia’ya mahsus bir inançtýr. Ehl-i Sünnet “is-
met”i yani her çeþit hata ve günahtan korunmuþ olma halini sa-
dece peygamberlere tanýr. Peygamberler dýþýnda hiç kimse is-
met sahibi yani günahsýz ve hatasýz olamaz, Allah namýna hü-
küm beyan edemez.

Þu hâlde Ehl-i Sünnet ile Þia arasýnda bir kýsým farklar, ob-
jektiflik, subjektiflik noktasýnda baþlar. Ehl-i Sünnet, Kur’ân ve
hadîste gelen objektif kýstaslarla hareket eder. Þia subjektivite-
yi esas alýr, aklý ve saðduyuyu tatmin etmeyen bir kýsým peþin
kabullerden hareket eder. Kur’ân’la ilgili açýklamalarda olsun,
Kur’ân’da olmayan meselelerin zuhurunda koyacaðý hükümde
olsun Ehl-i Sünnet hep sünnete dayanmayý esas aldýðý hâlde,
Sahabîleri reddetmesi sebebiyle Resûlüllah’ýn hadîslerinden ken-
dini mahrum býrakan Þia, ortadaki boþluðu masum imamla
doldurmayý denemiþ, Hýristiyanlýktaki kilise müessesesi gibi
bir masum imam otoritesi kabul etmek zorunda kalmýþtýr. Bu
yüzden onlar masum imamýn sözlerine, fiillerine ve takrirleri-
ne sünnet demeye mecbur olmuþlardýr. 

Ýþin içerisine siyasî taassup ve garazkâr muhalefet de girin-
ce, yukarýda kaydettiðimiz örneklerde görüldüðü üzere, mut’a
meselesinde kendiliðinden bir ayrýlýk ve kemikleþme ortaya
çýkmýþtýr. Ashab’ý reddetme, kendi mezheplerinden olmayan-
larý mü’min saymama ve Hz. Ömer buðzunu her þeyin üstünde
tutma gibi bazý prensipler, onlarý objektiviteden uzaklaþtýrmýþ,
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birçok sahih rivâyetlerden mahrum býrakmýþ, ölçülerinden ge-
çen ve fakat iþlerine gelmeyen rivâyetleri de keyfî te’villere sev-
kederek hatalý sonuçlara atmýþtýr. Nitekim mut’a nikâhýnýn
Hayber Seferi sýrasýnda yasaklandýðýna dair Hz. Ali’den gelen
rivâyeti kitaplarýna almýþlardýr, fakat “takiyye yapmýþtýr” diye
tevil etmiþlerdir.

Ehl-i Sünnet ulemasýnýn uydurma veya çok zayýf addettiði
bir kýsým rivâyetler vardýr ki, Þiî kaynaklarýnda masum imam-
lardan sünnet olarak rivâyet edilmektedir. Bu rivayetlerden  ka-
dýn üzerine gelen birkaç örnek kaydediyoruz.

Ebu Ca’fer kadýnlar hakkýnda þöyle demiþtir: “Kadýnlarla
hususi þekilde istiþare etmeyin. Yakýnlar hakkýnda onlarý dinle-
meyin. Þurasý muhakkak ki, kadýn yaþlanýnca onun iki yarýsýnýn
da hayrý gider ve iki yarýsýnýn þerri kalýr. Güzelliði gider, dili
keskinleþir, rahmi kýsýrlaþýr. Erkek ise, yaþlanýnca iki yarýsýnýn
da þerri gider, her iki tarafýnýn hayrý baki kalýr. Aklý sabitleþir,
re’yi saðlamlaþýr, cehaleti azalýr.”1

“Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) harbe çýkmayý irade
edince kadýnlarýný çaðýrýr, onlarla istiþare eder, sonra onlara
muhalefet ederdi.”2

“Ebu Abdillah demiþtir ki: ‘Kadýnlarla istiþareden kaçýnýn.
Zira onlarda za’f ve acz ve düþüklük vardýr.’”3

“Emîru’l-Mü’minîn (Hz. Ali): ‘Kadýnlara muhalefette bere-
ket var.’ demiþtir.”4
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1 Kumi, Men la.., 3:298.
2 Kumi, a.g.e., 3, 299. Kadýnlarla Ýstiþare meselesini ayrý bir  makalede inceledik (Sur

dergisi, Þubat 1987, sayý 131).
3 Kuleyni, Furu, 5:518.
4 Kuleyni, Furu 5:515.



Ebu Abdillah demiþtir ki: “Mü’min kadýn, siyah öküzdeki
benek mesabesindedir (sayýca azdýr).”1

“Kadýnlar arasýnda salih olanlar iki kanadý da beyaz olan kar-
ga gibidir (yani yok gibidir).”2
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Acý Bir Tecrübe:
Mut’a (Geçici Evlilik) ve Gerçekler

Osman Þimþek

Araþtýrmacý - Yazar

“Bu yazýda, bütün incelemelerimi arz edemesem de, Mut’a hakkýnda çok

özet bir bilgiyi sizlerle paylaþmaya çalýþacaðým. Mut’a bahanesini kullanarak,

dinî bilgisi ve hayat tecrübesi eksik masum genç kýzlarla evlilik hayatý

sürdürmek bazýlarýnýn hedefidir. Onlar, saf muhataplarýný kendi görüþ ve

tercihlerinin doðruluðuna ikna etmekte ve onlarýn zihinlerini karýþtýrmaktadýrlar.

Bütün kýz ve erkek kardeþlere, anne, baba ve arkadaþlara yalvarýyorum;

sevdikleri insanlarla daha yakýndan ilgilensinler, onlarý görüp gözetsinler ve

Mut’a telâkkisine kurban olmaktan korusunlar.”



“ On dört yaþýndaydým ve týpký diðer gençler gibi be-
nim de anne-babamla olan iliþkilerim býçak sýrtýnda
gidiyordu. Hiç kimsenin, hattâ arkadaþlarýmýn dahi

beni anlamadýðý duygusuna kapýlmýþtým. Özellikle de, diþleri-
min düzgün ve saðlam olmasý için taktýrdýðým diþ telleri sebe-
biyle kendimi oldukça çirkin hissediyordum. O dönemde, er-
kek arkadaþlarýma karþý da ilgi duymaya baþlamýþtým.

“Onunla tanýþmamdan sonra her þey deðiþti. Bir üniversite
öðrencisinin bana kýymet verdiðini ve benimle ilgilendiðini
bilmek büyüleyici bir þeydi. Artýk o, benim nazarýmda en mü-
kemmel insandý. Bana, kraliçeymiþim gibi davranýyordu. Çok
geçmeden birbirimizin en iyi arkadaþý oluvermiþtik. Ona her
þeyi söyleyebileceðimi, onunla her mevzuu konuþabileceðimi
düþünüyordum. Arkadaþlýðýmýz ilerledikçe dinî mevzular da
dahil deðiþik konulardan bahisler açtýk. Onun, benimkinden
farklý görüþleri vardý. Aramýzdaki fikir ayrýlýklarý üzerinde sü-
rekli tartýþýyorduk. Ne var ki o, her þeyi olduðundan daha iyi
gösterecek bir yol mutlaka buluyordu. Bir süre sonra, kafam
karýþmýþtý ve ben þaþkýna dönmüþtüm.

“Bir gün, Mut’a’dan bahsetti; onun, Sünnî hadîs kitaplarýn-
da da caiz kabul edilen bir çeþit geçici evlilik olduðunu söyledi.
Önce ona inanmadým; fakat, bazý sahih hadîs kitaplarýný kaynak
gösterince Mut’a ile alâkalý sözlerini ve teklifini kabul ettim.
Nasýl bir felâketin içine düþtüðümü fark edinceye ve iþin aslýný
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kavrayýncaya kadar da sýkýntýlarla dolu dört senemi Mut’a yo-
luyla evlenmiþ birisi olarak geçirdim. Zamanla, onurumu, na-
mus ve iffetimi, birkaç genç kýzý daha ayný tuzaða düþüren bi-
rine kaptýrdýðýmý anladým. Allah, gözlerimi açmama ve kendi-
mi nasýl bir âfetin içine sürüklediðimi görmeme yardým etti. O
zamana kadar, inanç ve fikirlerimi bile onunkine göre deðiþtir-
me eþiðinde bulunuyordum. Ýþte bu noktada, hakikati ciddî bir
þekilde araþtýrmaya karar verdim. 

“Bu yazýda, bütün incelemelerimi arz edemesem de, Mut’a
hakkýnda çok özet bir bilgiyi sizlerle paylaþmaya çalýþacaðým.
Mut’a bahanesini kullanarak, dinî bilgisi ve hayat tecrübesi ek-
sik masum genç kýzlarla evlilik hayatý sürdürmek bazýlarýnýn
hedefidir. Onlar, saf muhataplarýný kendi görüþ ve tercihlerinin
doðruluðuna ikna etmekte ve onlarýn zihinlerini karýþtýrmakta-
dýrlar. Bütün kýz ve erkek kardeþlere, anne, baba ve arkadaþlara
yalvarýyorum; sevdikleri insanlarla daha yakýndan ilgilensinler,
onlarý görüp gözetsinler ve Mut’a telâkkisine kurban olmaktan
korusunlar.”

Yukarýdaki sözler, merkezi Kuzey Ýrlanda’da bulunan Bel-
fast Ýslâm Merkezi’nin hazýrladýðý internet sayfasýnda ilk olarak
24 Kasým 1997 tarihinde yayýmlanan bir mektuba aittir. Mut’a
ile alâkalý acý bir tecrübe yaþayan bir hanýmefendi, baþkalarýna
ibret olmasý için hem kýsaca baþýndan geçenleri arzetmiþ, hem
de bir makale þeklinde kaleme aldýðý mektubunun devamýnda
özellikle Þiî kaynaklarýna da müracaat ederek, Mut’a ile alâkalý
güzel bir özet araþtýrma aktarmýþtýr. Biz bu makalemizde, bah-
si geçen çalýþmadan istifade ederek Mut’a (geçici evlilik) konu-
sunu bütün açýklýðýyla ortaya koymaya gayret edeceðiz.
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Mut’a, Mânâsý ve Ýlgili Hadîsler 

Mut’a, yararlanýlan þey, umre ile haccý birleþtirme, boþanan
kadýna verilen eþya, bir kadýnla geçici olarak evlenme gibi
mânâlara gelmektedir. Fýkýh terimi olarak Mut’a, bir erkeðin
bir kadýný aralarýnda kararlaþtýrdýklarý bir zamana kadar ve bel-
li bir para karþýlýðýnda eþ olarak aldýðý muvakkat (geçici) bir ev-
lilik þeklidir. 

Mut’a uygulamasýnda, erkek malî bakýmdan kadýndan so-
rumlu deðildir; fakat, eðer kadýn bir çocuk doðurursa, o zaman
erkek o çocuðun masraflarýný karþýlamak zorundadýr. Ayrýca,
süre dolduðu anda Mut’a nikâhý sona erer. Bu evlenme þeklin-
de miras da söz konusu olmadýðý gibi, süre için de, bu tür ev-
liliðin sayýsý için de bir sýnýr yoktur. Gerek bu nikâh, gerekse
devamlý bir nikâhla evli bir kiþi, ücretini vererek istediði sayýda
ve gerekirse yarým saatliðine, bir saatliðine mut’a nikâhý yapa-
bilir. Bu nikâh þeklini kabûl eden Þiî ulemanýn genel kabûlüne
göre, böyle bir nikâh için þahit de, velînin izni de (kýzýn babasý
Mut’a’ya inanmayan bir Sünnî olsa da) þart deðildir. Bütün bu
özellikleriyle Mut’a, üzerine dinî kýlýf geçirilmiþ para karþýlýðý
fuhþa benzemektedir.

Mut’a, cahiliye devrinde uygulanýyordu. Peygamber Efen-
dimiz döneminde ise bir-kaç kere ruhsat verildiði ile ilgili
rivâyetler vardýr. Bu izinler, Ýslâm’da teþri nihaî þeklini almadan
öncedir. Dikkat edilirse, Mut’a’ya izin veren rivâyetler, bazý se-
fer ve gazvelere hastýr. Mut’a, bilâhare kesin olarak yasaklanmýþ
ve ebediyen haram kýlýnmýþtýr. 

Rivâyetlere göre Resûlullah (s.a.s.), Mut’a’ya ilk defa Hay-
ber Savaþý’ndan önce üç gün izin vermiþ; daha sonra da onu ya-
saklamýþtýr. Bir defasýnda, Mut’a’nýn helâl olduðuna inanan bi-
risi Hz. Ali (r.a.) ile bu konuda tartýþýnca, Hz. Ali ona, Allah
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Resûlü’nün Mut’a’yý ve evcil eþeðin etinin yenmesini Hayber gü-
nü yasakladýðýný söylemiþtir.1 Bu hadîs-i þerif, daha sonra bahse-
deceðimiz Þiî hadîs kitaplarýnda da mevcuttur. Allah Resûlü’nün
Mut’a’ya ikinci kez izin veriþi de Mekke’nin Fethi’nde vuku bul-
muþtur. Üç günlük izinden sonra Resûlullah Mut’a’yý tekrar ama
bu defa Kýyamet Günü’ne kadar yasaklamýþtýr.2

Sebre b. Ma’bed el-Cühenî’den çeþitli yollarla nakledilen
bir hadîs-i þerifde, Mut’a’nýn sonsuza kadar yasaklandýðýný be-
lirtmektedir. Resûlüllah (s.a.s) ile birlikte Mekke fethine katý-
lan Sebre, Resûlüllah’ýn (s.a.s) Hacer-i Esved ile Kâbe kapýsý
arasýnda durarak þöyle buyurduðunu nakletmiþtir: “Ey insan-
lar, ben size kadýnlarla mut’a yapmanýz konusunda izin vermiþ-
tim. Þüphesiz Allah, onu kýyamet gününe kadar haram kýlmýþ-
týr. Kimin yanýnda (Mut’a ile tuttuðu) kadýn varsa, onu serbest
býraksýn. Onlara verdiklerinizden hiçbir þey geri almayýnýz.”3

Bazý rivâyetlerde bu yasaklamanýn Vedâ haccý sýrasýnda gerçek-
leþtiði de belirtilmektedir.4 Bu durumda anlaþýlan, Allah Resûlü
(s.a.s.), Mekke’nin fethedildiði gün ilan buyurduðu yasaðý Ve-
da Haccý sýrasýnda tekrar etmiþtir. Çünkü Veda Haccý’na çok
sayýda Müslüman katýlmýþtý. Peygamber Efendimiz orada daha
önceden bildirilen pek çok meseleyi tekrar ettiði gibi “Mut’a”nýn
haram olduðunu da tekrarlayarak duymayanlara yeniden du-
yurmuþtur. Böylelikle Mut’a’nýn Kýyamete kadar kesinlikle ha-
ram olduðu te’kiden ifade edilmiþtir.5

Mut’a, Kýyamet Günü’ne kadar haram kýlýnmýþtýr. Bu hüküm,
þu kitaplardaki mevzuyla alâkalý hadîslerle de tasdik edilmektedir:
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1 Buhârî, “Nikâh”, 31; Müslim, “Nikâh”, 29-32; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 44.
2 Müslim, “Nikâh”, 22.
3 Müslim, “Nikâh” 19, 22, 24.
4 Ebû Davud, “Nikâh”, 13; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 44.
5 Bkz. Ýbn Hacer, Fethu’l-Bari, 11:74; Nevevî, Þerhu Müslim, 9:180.



Müslim, “Nikâh”, 19, 22, 24; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 44; Dârimî,
“Nikâh”, 16; Müsned, 3, 406. Mut’a’nýn helâl olduðu, daha
doðrusu, aþaðýda temas edileceði üzere, henüz yasaklanmamýþ
olduðu bir dönem geçtiði için, kaynaklarda onun helâl olduðu-
nu ifade eden hadîsler de bulmak elbette mümkündür. Fakat,
önemli olan, nihaî hükümdür.

Ýslâm’ýn benimsediði Sünnî nikâha bir çok yönden ters dü-
þen Mut’a’yý Peygamberimiz, bir çýrpýda yasaklamamýþtýr. Bu
itibarla, Mut’a’nýn kesin haramlýðýný bildiren nihai hükümden
önce geçici ruhsatlarý bildiren hadîsleri esas kabul ederek nihai
hükmü bildiren nasslarý görmezlikten gelmek ve “Mut’a’ya
izin verildiðini” söylemek, Ýslâm’a iftirada bulunmak demektir.

Burada gözden kaçýrýlmamasý gereken çok önemli bir nok-
ta daha vardýr. Esasen, ne Kur’ân, ne de Resûlüllah Efendimiz,
Mut’a’yý helâl kýlmýþ deðildir. Mut’a, Cahiliyye döneminde
yaygýn uygulamalardan biriydi. Nasýl Ýslâm, tebliðinde, tatbi-
kinde ve pek çok hükümleri uygulamaya koyarken tedricî bir
yol izlemiþtir, Mut’a’nýn haram kýlýnmasýnda da böyle bir ted-
ricîliðin söz konusu olduðu anlaþýlmaktadýr. Týpký içkinin ted-
ricen haram kýlýnmasý gibi.1

Ýþte, Mut’a da bu þekilde tedricî olarak yasaklanmýþtýr. Bu
tedricen yasaklanma sürecinde nesh cereyan etmiþtir ki bu, di-
nin yerleþmesi süresince bir hükmün baþka bir hükümle geçer-
siz hale gelmesi demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Mut’a’nýn
haram kýlýnma süreci ile ilgili çok önemli olan bu noktayý þu
þekilde ifade etmiþtir; “Mut’a’yý, nikâh, talâk (boþama), iddet ve
miras (ile ilgili ahkâmýn teþrii) haram kýlmýþtýr.”2
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1 Bkz. Ýbrahim Cânan, Namus Fitnesi Mut’a, s.25-29.
2 Ebû Ya’lâ, Müsned, 11:503; Darekutni, Sünen, 3:259; Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 4:267.



Mut’a’nýn (geçici evliliðin) Peygamberimiz tarafýndan ha-
ram kýlýndýðý bir çok sahabî tarafýndan rivâyet edilmiþtir. Bu sa-
habiler þunlardýr; Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Seleme ibn Ekva,
Hz. Sebre ibn Ma’bed, Hz. Ebû Hüreyre, Hz. Cabir, Hz. Sa’le-
be ibn Hakem, Hz. Abdullah ibn Ömer, Hz. Ebû Zer, Hz. Ýbn-i
Abbas, Hz. Haris ibn Gaziyye, Hz. Sehl ibn Sa’d, Hz. Ka’b ibn
Malik, Hz. Abdullah ibn Mes’ud, Hz. Enes ibn Malik, Hz.
Huzeyfe ve Hz. Âiþe (r.anhüm).1

Mut’a’nýn haramlýðýnda icma vardýr.2 Bununla birlikte, bir-
kaç sahabîden farklý görüþ nakledilmektedir. Bunlar, Mut’a’nýn
kesin olarak yasaklandýðýndan haberi olmayan, Mut’a ile ilgili
ruhsatýn devam ettiðini zanneden kimselerdir. Nitekim, Hz.
Ömer, Mut’a’nýn Allah Resûlü tarafýndan kesinlikle yasaklan-
dýðýný sahabenin huzurunda dile getirmiþ ve sahabe tarafýndan
itirazsýz kabul görmüþtür. Bazý sahabilerin, bir kýsým meselele-
rin haram ve helâlliðini sonradan öðrenmeleri, sadece Mut’a’ya
has deðildir. Meselâ, Hz. Ebû Bekir gibi Resûlüllah’a en yakýn
bir sahabî, kendisine cedde, yani büyükanneye torundan düþe-
cek mirasýn miktarý hakkýnda sorulduðunda bu konuda Allah
Resûlü’nden bir þey iþitmediðini söylemiþ ve bir öðle namazýn-
dan sonra cemaate “Ýçinizde ceddeye verilecek miras hakkýnda
Allah Resûlü’nden bir þey iþiten var mý?” diye sormuþtur. Mu-
ðire Ýbn Þu’be gibi çok sonralarý Müslüman olmuþ bir sahabî
ise ayaða kalkýp, Allah Resûlü’nün ceddeye südüs (altýda bir)
takdir buyurduðunu söylemiþ, Muhammed ibn Mesleme de
bunu teyid etmiþtir. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir, meseleyi
ona göre hükme baðlamýþtýr.3
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1 Bkz. Kâsanî, Bedaiü’s-Sanai, thk. Ali Muhammed Muavvez, Adil Ahmed Abdülmev-
cut, dipnotlar, 3:473-477.

2 Tehanevi, Ý’lâus-Sünen, 11:58-59; Kasani, Bedaiü’s-Sanai, 3:476-478.
3 Tirmizi, “Feraiz”, 10; Ýbn Mace, “Feraiz”, 4; Ebû Davud, “Feraiz”, 5.



Ýbn-i Abbas’ýn zaruret ve ihtiyaç hâlinde (açlýktan ölmek
üzere olan bir insanýn lâþe yemesi gibi) Mut’a’ya ruhsat verdi-
ði, fakat sonradan bu görüþünden rücû ettiði kaynaklarda yer
almaktadýr. Meselâ Ýbn Abbas, “Mut’a, Ýslâm’ýn ilk döneminde
vardý. Bir kimse tanýmadýðý bir beldeye geldiði zaman, orada
kalacaðý süre içinde, eþyasýný koruyacak ve kendisine hizmet
edecek bir kadýnla evlenirdi.” Ýbn Abbas, “Ve onlar ýrzlarýný ko-
rurlar. Ancak eþleri ve sahip olduklarý câriyeler bunun dýþýnda-
dýr. Bunlarla olan cinsel iliþkilerinden dolayý kýnanmazlar.”
(Mü’minûn, 23/5, 6) âyeti karþýsýnda þöyle demiþtir: “Bu iki
münasebet dýþýnda bütün yollar haram kýlýnmýþtýr.”1 Ýbn Ab-
bas’ýn, vefat etmeden önce de Mut’a ile ilgili önceki görüþlerin-
den dolayý Allah’a tevbe ettiði rivâyetleri de vardýr.2

Mut’a, Hz. Ömer ve Hz. Ali

Hz. Ömer’in halifeliði döneminde bir kadýn kendisine ge-
lerek, aslýnda baþkasýyla nikahlý olan ama kendisiyle de Mut’a
yoluyla evlenen kocasýndan þikayet edince ve ondan olan çocu-
ðun sorumluluðunu üzerine almadýðýndan yakýnýnca, Hz.
Ömer Mut’a’nýn haram olduðunu açýkça ifade ve ilan etmiþtir:
“Resûlüllah (s.a.s) bize üç defa Mut’a yapmaya izin verdi, son-
ra bunu haram kýldý. Allah’a yemin olsun ki, evli bir kimsenin
Mut’a yaptýðýný bilirsem, Resûlüllah’ýn, Mut’a’yý haram kýldýk-
tan sonra, yeniden helâl kýldýðýna dair bana dört þahit getirmez-
se onu taþla recmederim.”3 Hz. Ömer’in sözü dikkatle mütalâa
edilirse görülecektir ki, Mut’a’yý yasaklayan kendisi deðildir; o,
Allah Resûlü’nden öðrendiði hükmü dile getirmektedir. 
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1 Tirmizî, “Nihâh”, 29.
2 Bkz. Kâsani, a.g.e. 3/469 dipnot.
3 Ýbn Mâce, “Nikâh”, 44/196.



Hz. Ömer’in Mut’a’yý yasakladýðý iddiasýyla ilgili olarak,
ona atfedilen, “Resûlüllah zamanýnda iki mut’a vardý; umrenin
Hacca katýlmasý (Hacc-ý Temettu’) ve nikâh-ý mut’a: ben, iki-
sini de yasaklýyorum.” rivâyeti de vardýr ve Þiîler, yukarýdaki
rivâyete deðil, bu rivâyete sarýlýrlar. Oysa, Hz. Ömer’in Resû-
lüllah (s.a.s.) zamanýnda caiz olan bir þeyi kendine göre haram
etmesi düþünülemeyeceði gibi, böyle bir tavra da, Ýslâm’daki en
küçük farklý bir uygulama karþýsýnda bile tepkisini hemen or-
taya koyan Sahâbe’nin sessiz kalmayacaðý açýktýr. Gerçi Þiîler,
buna da güya bir açýklýk getirmekte ve Hz. Ömer’e hiçbir sa-
habînin güya ses çýkarmamasýný ve ona itiraz etmemesini de
“korku” sâikine vermekte, Hz. Ömer’in insanlarý taþlamayla teh-
dit ettiðini, “onun sert mizacýný (!) ve efsanevî þiddetini (!) bi-
len diðer sahabîlerin ona karþý söz söylemeye cesaret edeme-
diklerini” iddia etmektedirler. Ne yazýk ki, Ýslâm adýna defalar-
ca canýný ortaya koymuþ bulunan Hz. Ali gibi bir Ýslâm kahra-
manýný da böyle bir korku ve takýyye ile suçlamakta, onun, þart-
larýn uygun olacaðý ana kadar sabrederek, kendi devrini bekle-
me gayesiyle sessiz kaldýðý ithamýnda bulunmaktadýrlar.1 Ne
yazýk ki onlar, Resûlüllah’tan sonra birkaç sahabî dýþýnda bütün
Sahâbe’nin irtidat ettiði, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in de
mürted ve münafýk, en fazla âmî mü’min olduðu suçlamasýný
yaparken, Hz. Ali’yi, yine takýyye yaparak -haþa- mürted ve mü-
nafýklarýn arkasýnda namaz kýlma, onlarýn Müslümanlara hük-
metmelerine ses çýkarmama, hattâ Hz. Ömer’e kýzýný verme
gibi çok aðýr ithamlar altýnda býrakabilmektedirler. Öte yandan,
Hz. Ömer konusundaki iddialarý da, gerçeklerle taban tabana
zýttýr. Hz. Ömer (r.a.), sert deðildi; hak konusunda tavizsizdi.
Onun hak karþýsýndaki tereddütsüz teslimiyetinden dolayý,
kendisine “el-vakkaf ýnde’l-hakk” (hak ortaya çýktýðýnda, hemen
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1 Mecd-Ali Abbas, Þiî Ansiklopedisi, 3. cilt, 6. bölüm.
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herkesin hazýr olduðu bir zamanda yaþlý bir kadýn bile itiraz
edebiliyor ve Hz. Ömer, kadýnýn haklýlýðý karþýsýnda, çok rahat
bir þekilde, “Ömer hata etti, kadýn isabet etti; ey Ömer, dinini
bir yaþlý kadýn kadar bile bilmiyorsun.” itirafýnda bulunabili-
yordu. Ayrýca, bir yandan Hz. Ömer’in “efsanevî sertliði”ni ile-
ri süren ve onun karþýsýnda Hz. Ali’ye takýyye yaptýran ayný in-
sanlar, mesele Hz. Ali ile Hz. Ömer’i ilim noktasýnda karþýlaþ-
týrmaya gelince, Hz. Ömer’in kendi görüþünden vazgeçip Hz.
Ali’nin görüþünü kabul ettiði, bazen meseleyi doðrudan Hz.
Ali’ye havale ettiði, hattâ “Ebû’l-Hasan olmasaydý, Ömer helâk
olmuþtu.” itirafýnda ve “Ya Rabbi, beni Ebû’l-Hasan’ýn bulun-
madýðý bir meclise çýkarma.” duasýnda bulunduðu azýmsanma-
yacak sayýda rivâyete yer vermektedirler. Kaldý ki, Hz. Ali Efen-
dimiz, kendi hilâfeti döneminde, meselâ Hz. Ömer efendimi-
zin ganimet mallarýnýn taksiminde benimseyip uyguladýðý içti-
hadýyla deðil, kendi içtihadýyla hareket ederken, onun ne
Mut’a, ne de Hz. Ömer’in Þiîlerce serriþte edilen diðer içtihad
ve uygulamalarý konusunda farklý bir hüküm ve uygulama or-
taya koyduðu vaki deðildir ve Þiî kaynaklarda bile nakledilme-
mektedir.1 

Mut’a ve Þiî Kaynaklar

Tarihte Þiî âlimler, Sünnîlerle uyuþmadýklarý konularda gü-
ya kendi görüþlerini ispat için Sünnî kaynaklarý, çoðunlukla
kendilerine göre, yani çarpýtarak kullanýrlarken, Sünnîler, po-
lemikten mümkün olduðunca kaçýndýðý, enerjilerini daha çok
müsbet alanlara ve Müslüman olmayanlarý Ýslâm’a davet nok-
tasýnda yoðunlaþtýrdýðý ve Müslümanlar arasýndaki ihtilâflý

1 Bkz: Abdülhüseyin Ahmed el-Eminî, el-Ðadir fi’l-Kitab ve’s-Sünne ve’l-Edeb,
Beyrut 1967, 6: 93, 95, 103 vs.



konularla uðraþýp, ihtilâflarý derinleþtirmekten sarfý nazar ettik-
leri için, Þiîlerin kaynaklarýna baþvurup, polemiðe girmemiþ-
lerdir. Fakat bir gerçek var ki, Þiîlerin kendi kaynaklarý da, pek
çok meselede olduðu gibi, Mut’a konusunda da asla müttefik
deðildir.

Resûlüllah’ýn (sallallahu aleyhi ve sellem) Hayber gününde
Mut’a’yý haram kýldýðýný ifade eden ve Hz. Ali (r.a.) tarafýndan
rivâyet edilen hadîs, bizzat Þiî kaynaklarda da yer almaktadýr.1

Fakat müellif, bu hadîsle alâkalý Hz. Ali’nin takýyye yaptýðýný
ileri sürer. Ayrýca, Mut’a’nýn haram olduðuna dair Hz. Ali’nin
bizzat kendi ifadesi de mevcuttur.2 Fakat, Þiîler burada da Hz.
Ali’ye takýyye isnadýnda bulunmaktadýrlar. Oysa, takýyye için
bir hadîs nakletmeye aslâ gerek yoktur. Kaldý ki, takýyye gereði
deðil Hz. Ali’nin, en âmî bir mü’minin bile Resûlüllah hakkýn-
da hadîs uyduracaðýný düþünmek mümkün deðildir. Bu konu-
daki nebevî tehdit, herkesin de, herkesten çok Hz. Ali’nin de
elbette malûmudur.

Takýyye meselesi, Þiî fýkýh usulüne oldukça mânâsýz ve ko-
mik bir kaidenin girmesine de sebep olmuþtur. Onlara göre,
bir meselede Þiî âlim ve hadîsçilerden iki farklý görüþ nakledi-
liyorsa, bu görüþlerden Sünnî görüþe uygun olaný takýyyeye ham-
ledilip, diðeri tercih edilmektedir. Herhalde, böyle bir metodo-
loji kaidesini bir baþka hukuk sisteminde bulmak mümkün ol-
masa gerektir. Tabiî, böyle bir sistem geliþtiren kiþilerin, Ýslâmî
hüküm ve kaidelerle ne kadar rahat oynayabileceklerini söyle-
meye de gerek yoktur. 

Þiî fýkhýnda, kiminle Mut’a yapýlabileceðiyle alâkalý olarak
da pek çok çeliþkiler vardýr. Bir rivâyette, Mut’a’nýn ancak
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1 Kitabu’t-Tehzib, cilt 7, sayfa 251, 10. rivâyet.
2 Kitabu’l-Ýstibsar, cilt 3, sayfa 142, 5. rivâyet.



inanan biriyle yapýlabileceði ifade edilirken;1 diðer bir rivâyet-
te, Müslüman bir kadýnla Mut’a yapýlamayacaðý, sadece Yahu-
di ve Hýristiyan kadýnlarla böyle bir evlilik için ruhsat olduðu
belirtilmektedir. Þiîlerin en güvenilir hadîs kitaplarýndan birisi
olan “Kâfi”nin 5. cildinin 462. sayfasýnýn 1. rivâyeti olan bu
rivâyet, bâkire bir kýz için Mut’a’nýn tavsiye edilemeyeceðini,
zira böyle bir evliliðin o kýzýn anne-babasý için utanç vesilesi
olacaðýný belirtmektedir. Ayrýca, Ýmam Ebû Abdullah Hz. Ca-
fer es-Sâdýk þöyle demektedir: “Mü’min bir kadýnla Mut’a yap-
ma; çünkü, böyle yapmakla onu küçük düþürmüþ ve aþaðýlamýþ
olursun.”2 Þiîlerin bir diðer güvenilir hadîs kitabý Biharu’l-En-
var’ýn 3. cildinin 340. sayfasýnýn 10:3. rivâyetinde de, evli ya da
evlenmeye muktedir bir kimseyle Mut’a yapmanýn haram ol-
duðu kaydedilmiþtir. 

Mut’a ile alâkalý Þiî kaynaklarýndaki çeliþkiler ve onun
Sünnîler arasýnda haram oluþu, Mut’a yoluyla evlenmeye ni-
yetlenen bir kimseyi iyice düþündürmeli deðil mi? Helâl bir
yolla ve Allah’ýn adýyla evlendiðine inanmadan önce gerçekten
kafa yormaya sevketmeli deðil mi?!.

Eðer, Mut’a þehevî arzularý tatmin etmek için bir bahane
deðilse, ya nedir! Eðer, Mut’a kesinlikle zaruret haline has ký-
lýnmýþsa, evli birisinin Mut’a yapmasýna neden izin ve-rilmek-
tedir? Keza, bir kimse malî yetersizlikten dolayý evlenemiyor-
sa, nasýl olur da Mut’a yoluyla sahip olduðu çocuðunun ihti-
yaçlarýný gidermekle sorumlu tutulur; ama ayný zamanda, ev-
lendiði takdirde eþine bakamayacaðý kabul edilir?
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1 Küleynî, Kâfî, 5. cilt, 454. sayfa, 3-4. rivâyet.
2 Kitabu’t-Tehzib, cilt 7, sayfa 253, 14:21. rivâyet; Kitabu’l-Ýstibsar, cilt 3, sayfa 143, 4:93.

rivâyet.



Kur’ân ve Mut’a

Þiîler, Mut’a inançlarýný desteklemek için Nisa Sûresi’nin
24. âyetini güya delil olarak kullanýrlar. Onlar bu âyeti, siyak ve
sibakýný, hattâ âyetin bizzat anlamýný gözetmeden, önceki ve
sonraki âyetleri dikkate almadan yorumlarlar. Bu þekilde yo-
rumlamakla kalmayýp, onlarýn yorumladýðý þekli zikreden
Sünnî müfessirlerinden pek çoðunu da, sanki onlar da âyeti ay-
ný þekilde deðerlendiriyorlarmýþ gibi naklederler.

Önce, kendileriyle evlenilmeleri yasaklanan kadýnlarý zikre-
den 23’üncü âyetten sonraki 24’üncü âyetin ve devamý mahi-
yetindeki 25’inci âyetin meallerini verelim:

“Evli kadýnlarla da evlenmeniz haramdýr, ancak harp esiri
olarak eliniz altýnda bulunan (ve kocalarýyla iliþkileri fiilen ke-
silmiþ) câriyeler bundan müstesnadýr. Ýþte bütün bunlar, Al-
lah’ýn kesin hükümleridir. Bu sayýlanlardan baþkalarýný, iffetli
yaþamak, zina etmemek þartýyla, mal harcayýp talep et-meniz
helâldýr. Helâl olan kadýnlardan bu þartlarla istimtâ et-meniz
durumunda ücretlerini, üzerinizde bir borcun edasý olarak ve-
rin. Bu borç belirlendikten sonra, aranýzda anlaþýp onda her-
hangi bir tasarrufta bulunmanýzda üzerinize vebal yoktur. Al-
lah, alîm ve hakîmdir (her þeyi hakkýyla bilir, mutlak hüküm ve
hikmet sahibidir).

Sizden iffetli hür mü’min kadýnlarla evlenecek servet ve gü-
cü bulunmayanlar, ellerinizin altýnda olan mü’min câriyelerle
evlenebilirler. Allah sizin kadr u kýymetinizi imanýnýzla bilir.
Zaten siz mü’minler, hep ayný aileden sayýlýrsýnýz. Öyleyse, fu-
huþta bulunmayarak, gizli dost da edinmeyerek, namuslu ka-
dýnlar olmak üzere onlarý, sahiplerinin izniyle nikâhlayýn. Üc-
retlerini de güzellikle kendilerine verin. Eðer evlendikten sonra
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zina yaparlarsa, onlara hür kadýnlara ait cezanýn yarýsý uygula-
nýr. Câriye ile evlenme, sizden sýkýntýya düþmekten (zinaya
sapmaktan) korkanlar içindir, yoksa sabretmeniz sizin için da-
ha hayýrlýdýr. Bununla beraber Allah gafurdur, rahîmdir (affý ve
merhameti boldur).”

Þiîler, 24’üncü âyette geçen istimtâ ve ücret kelimelerini,
mut’a ve bunun karþýlýðýndaki ücret, devamýndaki, ‘Bu borç
belirlendikten sonra, aranýzda anlaþýp onda herhangi bir tasar-
rufta bulunmanýzda üzerinize vebal yoktur.’ cümlesini ise,
mut’a süresinin bitiminde ücret üzerinde yeni bir anlaþma ile
onu uzatmanýzda vebal yoktur þeklinde yorumlamaktadýrlar.1

Bir defa, “istimtâ” kelimesi mut’a ile ayný kökten gelen bir
kelime olup, “faydalanma” anlamýna geliyor ise de, bunu kav-
ram olarak Mut’a’ya hamletmek kat’iyen doðru deðildir. Çün-
kü, ayný kelime Kur’ân-ý Kerim’in deðiþik yerlerinde, ayný ve
farklý kiplerde fiil ve isim þekilleriyle faydalanma, faydalandýr-
ma, dünya geçimliði gibi mânâlarda geçmektedir. (Bkz. 9. Tev-
be:69: Dünyadaki nasiplerinden istimtâ ettiler, siz de ettiniz,
sizden öncekiler de etmiþlerdi; ayrýca 6. En’am:128; 15. Hýcr:3
vs). Bir baþkasýna, meselâ erkeðin nikâhladýðý kadýný gerdekten
önce boþamasý durumunda, kendisine belli bir mal verme de
Kur’ân’da, kadýný metalandýrma olarak anýlýr (2. Bakara: 236).
Ücret kelimesi ise, verilen bir hizmetin karþýlýðý demektir ve
nikâhla ilgili olarak geçtiði her âyette, kadýnlara ödenmesi gere-
ken mal, yani mehir mânâsýnadýr. Nitekim, yukarýdaki âyetler-
de de bu mânâ yeterince açýktýr. 25’inci âyet, hür mü’min ka-
dýnlarla evlenmeye gücü yetmeyenlerin, Mut’a yapmalarýný de-
ðil, sabretmelerini teklif etmekte, ancak sabredememeleri du-
rumunda mü’min câriyelerle evlenmelerini tavsiye buyurmakta
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1 Meselâ: Ebû Ali Tabarsî, Mecmau’l-Beyan, 3:32.



ve evlenme durumunda ücretlerinin (mehir) güzellikle verilme-
sini emretmektedir. 24’üncü âyetteki “Bu borç belirlendikten
sonra, aranýzda anlaþýp onda herhangi bir tasarrufta bulunma-
nýzda üzerinize vebal yoktur.” ifadesini, ‘Mut’a süresini uzat-
manýzda vebal yoktur’ þeklinde yorumlamak, tamamen keyfî
bir yoruma gitmektir. Çünkü cümle açýkça, “borç olan ücret
(mehir) belirlendikten sonra, onun üzerinde farklý bir anlaþ-
maya varmanýzda” demektedir ki, yeni bir ücret ve mut’adan
deðil, kararlaþtýrýlmýþ mehirden bahsettiði açýktýr.

Yukarýdaki âyetler bir arada okunduðunda, onlarýn bilinen
ve devamlý nikâhtan, yani evlilikten bahsettiði apaçýktýr. Âyet-
ler, iffetli olmak ve zina etmemek þartýyla kadýnlarý talep etme-
ye deðinmektedir. Zina olarak tercüme edilen kelime “sifah”týr.
Bu konuda, Elmalýlý Hamdi Yazýr’ýn açýklamalarý yeterince ay-
dýnlatýcýdýr:

Sifah, (kadýn ve erkeðin) üreme maksadýnda bulunmayýp,
yalnýz su akýtarak cinsel arzularýný gidermek mânâsýný ifade
eder. Ve bunun için zinaya sifah denilir. Demek olur ki, kadýn-
larýn helâl kýlýnmasýndan esas maksat, yani nikâhýn ve odalýk al-
manýn meþru olmasýnýn hikmeti, nefsi tahsin (kale gibi saðlam-
laþtýrmak) ve üremedir. Nefsanî arzularý gidermek de buna
baðlýdýr (ve bu, peþin bir ücret niteliðindedir - Bediüzzaman).
Yoksa, yalnýz þehveti gidermek maksadý ile nikâh veya câriye
edinmek caiz deðildir. Bundan dolayý, Mut’a, baþka bir ifade ile
metres tutmak helâl deðildir, bir zinadýr. Erkekle kadýn arasýn-
daki doðuþtan var olan iliþkinin yaratýlýþ hikmeti, hayatýn akýcý
suyunun, yalnýz kýsýr bir zevk için yok edilmesi deðil, “Ondan
eþini yaratan ve her ikisinden de birçok erkek ve kadýn türetip
yeryüzüne yayan.” (4. Nisâ:1) hükmünün tecellisidir. Bakara
Sûresi’nde “Kadýnlarýnýz sizin tarlanýzdýr.” (2. Bakara:223)
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buyurulmuþtur. Burada, “Kadýnlarýnýz sizin eðlencenizdir.”
denilmemiþtir. Ýnsanlarýn nefislerinde ve ýrzlarýnda aslolan
mübah olmak deðil, haram olmaktýr. Ve bunun için âyetlerde
önce haram kýlýnmýþ kadýnlar sayýlmýþ, daha sonra zina yap-
maktan sakýnmak ve evlenme gayesi üzerine ve mallar karþýlý-
ðýnda evlenmek istemeye müsaade olunarak evlenmenin helâl
olduðu açýklanmýþtýr. Kýsaca nikâh, zinanýn zýddýdýr. Zina batýl
olup, meþru ve yaratýlýþ gayesini deðiþtirmeye çalýþmaktan baþ-
ka bir þey de deðildir. Nikâhýn, iyi niyetle ve geçici olmamak
üzere akdedilmesi lâzýmdýr. Mehir de nikâhýn gereklerinden-
dir. “Bundan dolayý bu þartlar altýnda o helâl kadýnlardan her-
hangi birisinden faydalanmak isterseniz, onlarýn ücretlerini,
yani namuslarýnýn karþýlýðý olan mehirlerini bir farz olarak ve-
riniz.” buyurulmuþtur. Zifaf ile mihrin tamamý kocanýn boy-
nunun borcu olur.1

24’üncü âyetten sonra gelen ve onun devamý mahiyetinde-
ki 25’inci âyet de, 24’üncü âyette sözü edilen evlenme þeklinin
kat’iyen Mut’a olamayacaðýný ayrýca ortaya koymaktadýr. Çün-
kü bu âyet, mehri yüksek hür mü’min kadýnlarla nikâhlanma-
ya güç yetmeme durumunda sabretmeyi, sabredememe hâlin-
de ise mü’min câriyelerle nikâhlanmayý tavsiye buyurmakta ve
bu nikâhlanmada da velilerinin, sahiplerinin iznini þart koþ-
maktadýr. Ayrýca, iman kardeþliðini vurgulayarak, herhangi bir
haksýzlýkta bulunulmamasý konusunda uyarmaktadýr. Daha
önce arz edildiði gibi, Þiî fýkýhçýlar, hangi kadýnlara mut’a yapý-
labileceði konusunda bile müttefik deðildirler ve Kur’ân, bu
âyette mü’min kadýnlarý ýsrarla tavsiye ederken, onlar, mü’min
kadýnlara mut’a yapmanýn onlarýn þerefini düþüreceði rivâyet-
lerini nakletmektedirler.
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1 Elmalýlý, Hak Dini Kur’ân Dili, 2:539-540, Zaman Gazetesi Yay.



Þiîler, erkek ve kadýn arasýndaki münasebetle ilgili Kur’ân’da
geçen, “Siz onlar için, onlar da sizin için birer elbisedir. (Baka-
ra, 2:187); “O’nun varlýðýnýn ve kudretinin delillerinden biri de,
kendilerine ýsýnmanýz için size içinizden eþler yaratmasý ve bir-
birinize karþý sevgi ve þefkat var etmesidir.” (Rûm, 30:21) gibi
âyetlere güya dayanarak, evlilikten maksadýn sadece üreme ol-
madýðýný iddia etmektedirler. Oysa, hükümde illetle hikmet
farklýdýr; illet, hükmün varlýðýna, vaz’ýna sebep, hikmet ise, on-
daki faydadýr. Evlilikte üreme ve nefsi tahsîn, yani kale gibi sað-
lam hale getirme, günahlardan uzak tutma illettir; ama bu illet,
onda baþka hikmet ve faydalarýn olmasýna mani deðildir. Kaldý
ki, söz konusu âyetler, kadýn-erkek arasýndaki münasebetlerde
asla cinselliði deðil, karþýlýklý sevgi, þefkat, birbirleri için koru-
yucu olma ve sükûnet gibi hususlarý öne çýkarmaktadýr. Sadece
bunlar bile, mut’a’ya manidir.

Yukarýda anlatýlanlar dýþýnda mut’a’yý kabul etmenin daha
pek çok açmazý ve çeliþkisi vardýr. Mu’minûn Sûresi’nin 5-7.
âyetlerine de bu zaviyeden bakýlabilir: “Onlar, mahrem yerle-
rini günahlardan korurlar. Yalnýz eþleri ve câriyeleri ile iliþki
kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayýplanamazlar. Ama bu sýnýrýn
ötesine geçmek peþinde olanlar, iþte onlardýr haddi aþanlar!”
Cenab-ý Hak, burada bize iki türlü meþru münasebet olduðu-
nu beyan etmektedir: normal nikâh ve câriye sahibi olma. Bu
âyetle, kadýnlarla münasebetin meþrû yolu iki olarak belirlen-
miþ, bunun dýþýndaki yollar kapatýlmýþtýr. Mut’a nikâhý ise, bu
iki þeklin dýþýnda kalan bir yoldur.1 Allah Tealâ, izin verilen bu
iki çeþit münasebetin sýnýrýný aþanlar hakkýnda “âdûn-haddi
aþan günahkârlar” tabirini kullanmaktadýr. Bazýlarý, bu âyetin
Mekkî olduðunu, mut’a’nýn ise Medine’de uygulandýðýný ileri
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sürebilirse de, hemen belirtelim ki, mut’a Ýslâm’ýn icat ettiði
bir uygulama olmayýp, cahiliyye döneminde yaygýn olan bir
usûldü.

Bir Baþka Açýdan Mut’a 

Eðer bir erkek bir kadýnla nikâhlanýr ve sonra onu boþarsa,
“mehir”le alakalý olarak dört deðiþik senaryonun gerçekleþme-
si mümkündür. Bunlar:

1. Bir erkek eþine dokunmaz ve herhangi bir mehir de be-
lirlemez.

2. Bir erkek eþine dokunmaz; ama bir mehir belirler.

3. Bir erkek eþiyle bir araya gelir, ondan yararlanýr; fakat,
herhangi bir mehir belirlememiþtir.

4. Bir erkek eþiyle bir araya gelir, ondan yararlanýr; ama, be-
lirlediði mehri ödemez.

Birinci maddeyle alâkalý hüküm, “Henüz kendilerine do-
kunmadan veya mehir belirlemeden kadýnlarý boþamanýzda si-
ze günah yoktur. Zengin kudretince, eli dar olan da, kendi
hâlince olmak üzere onlara münasip tarzda mut’a versin (onla-
rý malla faydalandýrsýn). Ýyiliði þiar edinenlere, bunu yapmak
bir borçtur.” þeklinde Bakara Sûresi’nin 236. âyetinde zikredil-
miþtir. Bir hadîs-i þerifte, Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi
ve sellem), bir kadýný ona dokunmadan ve bir mehir tayin et-
meden önce boþadýðý ve iki çift elbise gibi bazý hediyeler ver-
dikten sonra onu serbest býraktýðý anlatýlmaktadýr.

Mehirle ilgili ikinci hüküm, Bakara Sûresi’nin 237. âyetiyle
bildirilmiþtir: “Bir mehir belirlemiþ olarak, kendilerine dokun-
madan eþlerinizi boþarsanýz, bu takdirde belirlediðiniz mehrin
yarýsýný vermeniz gerekir.”
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Konuyla alâkalý üçüncü hüküm, “Evleneceðiniz kadýnlara
mehirlerini gönül hoþluðu ile verin. Eðer mehrin bir kýsmýný
gönül rýzasýyla size baðýþlarlarsa onu içinize sine sine afiyetle
yeyin.” mealindeki Nisa Sûresi’nin 4. âyet-i kerimesiyle vaze-
dilmiþtir. Âyetin asýl metninde yer alan ve ‘gönül hoþluðuyla’
þeklinde meal verdiðimiz ‘nýhleten’ kelimesini ‘örf ve çevrenin
kabullerine uygun olarak ve bir sorumluluk duygusuyla’ þek-
linde anlayanlar da vardýr. Demek ki, evlenen her erkeðin, ni-
kahladýðý kadýna içinde yaþadýðý cemiyetin hayat standardýna
uygun düþecek miktarda bir mehir vermesi, en azýndan tavsiye
buyrulmaktadýr.

Mehir konusundaki son hüküm ise, “Eðer bir mehir belir-
lemiþ ve evlenerek eþinizin beraberliðinden yararlanmýþsanýz,
artýk istimta’ hasýl olduðu için, onu boþasanýz da boþamasanýz
da hakkýný mutlaka vermelisiniz.” kaidesidir. Bu hüküm, “Dik-
kat edin! Evlenerek beraberliklerinden yararlandýðýnýz kadýnla-
ra, belirlenmiþ olan mehirlerini verin, bu bir haktýr, üzerinize
borçtur. Ama belirledikten sonra, aranýzda anlaþarak onda bir
þekilde tasarrufta bulunmanýzda (miktarýný artýrýp eksiltmeniz-
de) size bir vebal yoktur. Allah alîm ve hakimdir (her þeyi hak-
kýyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir).” mealindeki
yukarýda zikri geçen Nisa Sûresi’nin 24. âyetine dayanmakta-
dýr. Þiîlere göre, bu hüküm istimta’dan önce kadýna hakký olan
metayý vermek gerektiðini ifade eden bir kuraldýr; aksi hâlde,
kadýna hakký verilmeden ondan yararlanýlmasý mut’a kapsamý-
na dahil olamaz. Onlara göre, yukarýda temas edildiði gibi, bu
âyette, mut’a akdinde belirlenen süre bittikten sonra, erkeðin
ücreti, kadýnýn da süreyi artýrarak akdi uzatabilecekleri vurgu-
lanmaktadýr. Halbuki, bu âyet, daha önce de ifade edildiði gibi,
mehrin belirlenmesinden sonra, karþýlýklý anlaþmak suretiyle,
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dýðýný bildirmektedir.1 Sözkonusu beyan-ý ilâhi, mehir konu-
sunda anlaþmaya varmanýn lüzumundan, her þey tamamlan-
dýktan sonra bile olsa mehrin miktarý ve nasýl ödeneceðinin ye-
niden görüþülebileceðinden ve mehrin istimta’dan sonra da
ödenebileceðinden bahsetmektedir. Bu yüzden, onlarýn mut’a
anlayýþý, bu yönüyle de âyete uygun düþmemektedir.

Mut’a ve Boþanma 

Ayrýca, Cenab-ý Hak, Kur’ân-ý Kerim’de evliliði zikrettiði
yerlerde bize boþanmayý da talim buyurmuþtur. Bir erkek, if-
fetli bir kadýnla evlenir ve daha sonra ondan ayrýlmak isterse,
önce onu boþamak zorundadýr. Bu esas, Bakara Sûresi 2:231,
232, 236, 237; Ahzab Sûresi 33:49; Talâk Sûresi 65:5 ve Tahrim
Sûresi 66:5 gibi âyetlerde ele alýnmaktadýr. Mut’a uygulamasýn-
da ise, boþanma yoktur; belirlenen ücret ödenmiþ ve beraber
yaþamak için tayin edilen süre dolmuþsa, artýk ne hak, ne so-
rumluluk, ne miras hukuku ve ne de boþanma sürecinden bah-
sedilebilir. Tek kural vardýr; o da, kadýnýn bir baþkasýyla mut’a
yapmadan önce 45 gün (bazýlarýna göre 60 gün) bekle-meye
mecbur olmasýdýr. Erkeðe gelince o, evli olsa ya da bir baþka ka-
dýnla da mut’a yapmýþ bulunsa bile kadýnlardan birinden ayrý-
lýnca beklemek zorunda deðildir ve hemen bir baþkasýyla mut’a
yapabilir.

Mut’a uygulamasýndaki bu husus da, Allah Tealâ’nýn
Kur’ân’da evlilikle alâkalý tayin buyurduðu hükümlere aykýrý
düþmektedir. Bakara Sûresi’nin 228. âyetinde mealen “Boþan-
mýþ kadýnlar yeni bir nikâh yapmadan önce kendilerini tutup
üç âdet beklesinler. Allah’a ve âhirete iman ediyorlarsa, kendi

1 Alûsî, Rûhu’l-Meânî, Kahire sy., 5:5; Elmalýlý, Hak Dini Kur’ân Dili, Ýstanbul 1936,
2; 1327-1329.



rahimlerinde Allah’ýn önceki evlilikten yaratmýþ olduðu çocu-
ðu veya hayýzý gizlemeleri onlara helâl olmaz.” denilmektedir.
Oysa, mut’a anlayýþýna göre, bir kadýn mut’a yoluyla evlendiði
ilk kocasýndan hamile olsa bile ikinci bir erkekle yine mut’a ya-
pabilir, ya da sürekli olarak evlenebilir. Bunun için bekleme sü-
resi de, en fazla 60 gündür. Oysa Kur’ân, boþanma durumun-
da üç hayýz ve temizlik müddeti beklemeyi teþrî buyurmuþ
olup, zikrettiðimiz bu hükmün dýþýnda baþka bir hüküm getir-
miþ deðildir. Böyle bir hükmü, Sünnette de görmüyoruz. De-
mek oluyor ki, mut’a nikahýna kapýlar bu noktada da kapalýdýr.

Diðer taraftan, Þiîler arasýnda en güvenilir hadîs kitaplarýn-
dan biri kabul edilen Müstedreku’l Vesâil’in 7. cildinin 3. say-
fasýnýn 506:8762 numaralý rivayetine göre, Allah Resûlü (aley-
hi ekmelü’t-tehâyâ) “Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tut-
sunlar; ümmetimin sýðýnaðý (günahlara karþý kalkaný) oruçtur.”
buyurmaktadýr. Yine, Þia kaynaklarýndan Biharu’l-Envar’ýn 14.
cildinin 327. sayfasýnýn 50:21. numaralý hadîsinde de Hz. Ali
þöyle demektedir: “Þehevî arzularýnýza karþý oruca sýðýnýn.” Eðer,
mut’a caiz ise, kolay yoldan arzularý tatmin mümkünken oru-
ca ne gerek var? Bunun bir çeliþki olduðu apaçýk deðil midir?

Makalemizi, baþlangýçta ibret dolu satýrlarýný aynýyla naklet-
tiðimiz ibretâmiz mektubu kaleme alan hanýmefendinin son
sözleriyle noktalayalým:

“Her gün, sayýlarý gitgide artan pek çok kýzýmýz bazý Þiîler
tarafýndan meþruiyeti iddia edilen fikirlerin kurbaný olmakta ve
mut’a tuzaðýna düþmektedir. Bu tür yanlýþ anlayýþlarýn maðdu-
ru olanlarýn büyük bir çoðunluðunu da lise ve üniversite öðren-
cileri teþkil etmektedir. Maalesef, dinî bilgisi ve hayat tecrübe-
si eksik genç kýzlar, baþkalarýndan, özellikle de kendi anne-ba-
balarýndan yardým isteme hususunda da âciz ve çaresizdirler.
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Öyleyse, lütfen, biz elimizden geldiði kadar mut’a gibi düþün-
ce kaymalarýna ve amelî inhiraflara karþý birbirimizi bilgilendi-
relim; Ehl-i Sünnetin bu konudaki mütalâalarýný öðrenip baþ-
kalarýna da öðretelim. Bunu hiç olmazsa dinimizin þeref ve iz-
zeti, Cenab-ý Hakk’ýn da sevgisi ve rýzasý için yapalým.’
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Deðerlerin Aþýnmasý ve
Eþlerin Boþanmasý

Doç. Dr. M. Halil Çiçek

Yüzüncü Yýl Üniv. Ýlâhiyat Fak. Öðretim Üyesi

Ýslâm’ýn eþler arasýnda karþýlýklýlýk esasýna dayalý olarak emrettiði

merhamet ve sevginin en dikkat çekici yönü, onu modern ailelerdeki sevgi ve

merhametten ayýran ve ona devamlýlýk kazandýran ayrýcalýklý özelliði, bu

duygularýn sevap umudu, azap endiþesi ve ebedî hayat inancýyla var olmalarýdýr.

Eþlerdeki âhiret inancý ve Allah’ý razý etme arzusu gibi hassasiyet ve inanýþlar,

merhamet ve sevgi duygularýný pekiþtirdiði gibi, onlara süreklilik kazandýrýr ve

kendilerini bu konuda daha fazla teþvik eder. Böylece ailede huzur, güven ve

istikrar pekiþtirilmiþ olur. 

Bugün aileyi daðýlma sürecine sokan huzursuzluklarýn sebeplerinden biri,

eþler arasýnda görülen sevginin daha çok fizikî cazibe, þehvet ve geçici duygulara

dayanmasý, hiçbir manvî boyutunun olmamasý ve karþýlýklý saygýnýn da

yokluðudur. Ýslâmî duyarlýlýðýn zayýfladýðý veya yok olduðu modern ailelerin

en büyük sýkýntýlarý da burada yatmaktadýr.



T oplum yapýsýný oluþturan fertler çeþitli temayül,
kabiliyet, duygu, ilgi ve istekle donanýmlý olarak
hayat serüvenine baþlarlar. Bazen bu karmaþýk te-

mayül ve kabiliyetlerin bir kýsmý taþkýnlýk derecesine vararak
kontrolden çýkmaktadýr. Zaten tarih boyunca meydana gelen
sýkýntý, üzüntü, aymazlýk, arsýzlýk, fitne ve tecavüzlerin sebebi
bu toplum yapýsýnýn bozulmasýdýr. Dolayýsýyla toplum yapýsý
mutlaka ciddi bir þekilde ýslah edilmelidir. Kuþkusuz bunu ya-
pacak mekanizmalarýn baþýnda din gelmektedir. Özellikle ön-
gördüðü itikadî, içtimaî, ahlâkî ve teþri’î (yasama) tüm esas ve
normlarý ile fert ve toplum fýtratýna uygun, maddî ve manevî
dünyayý birleþtirerek tek bir yapý halinde düzenleyen bir din
ancak bu içtimaî yapýyý ýslah edebilir. Ýþte Ýslâm, nazil olan ilk
emirlerinden son emirlerine kadar titiz bir duyarlýlýkla fýtratý
zorlamadan, insaný okþayarak ve þefkat kollarýnýn arasýna alarak
onu en güzel ahlâkî deðerlerle süslemeye özen göstermiþtir.
Her bakýmdan ümmetinin en güzel örneði (Ahzab, 33/21), Hz.
Peygamber (s.a.s.)’e hitaben gelen “Muhakkak sen yüce bir
ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4) âyeti bu evrensel hakikati ifade
etmektedir.

Ýslâm, fert ve toplum ahlâkýna verdiði önemin yaný sýra, in-
sanlýðýn tarihin karanlýk dehlizlerinde cehalet anaforunda bo-
ðulmaya yüz tuttuðu ve hukuksuzluðun aðýr balyoz darbeleri
altýnda inlediði bir dönemde, toplumun temelini oluþturan aile
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kurumu için fýkýh kitaplarýnda “Kitabü’n-Nikah” adý altýnda
ele alýnan mükemmel bir aile hukuku manzumesi getirmiþtir.
Bu hukuktan asýl maksat, ailenin huzurunu saðlamak, karþýlýk-
lý saygý ve sevgi temeline dayalý bir aile yapýsýný oluþturmak ol-
duðundan, ailenin güvenilir ve saðlam esaslar üzere kurulma-
sýna matuf ciddi düsturlar vazetmiþtir. 

Ýslâm, ailenin tesisi konusundaki özel hassasiyetinden ötü-
rü, iþe evlilik öncesinden baþlar ve eþ seçimi sürecine giren
adaylar için bir dizi hikmetli tavsiyelerde bulunur. Adaylar bu
tavsiyelere uyduklarý ölçüde yeni hayatýn sorumluluk ve yü-
kümlülüklerinin gereðini kolayca yerine getirme þansýna sahip
olacak, dolayýsýyla ilerde mutlu bir hayat geçirme noktasýnda
daha þuurlu hale geleceklerdir. Ýslâm Aile Hukukunun kimisi
âdâp (tavsiye niteliðinde) ve kimisi de þart (olmazsa olmaz
emir) kabilinden olan ahkâmýna uyulduðu takdirde hayatýn ye-
ni kolektif versiyonunun risklerini eþlerin, karþýlýklý yardým,
anlayýþ ve sevgi ile omuzlamalarý kolaylaþýr. Ýslâm’ýn insanlýðýn
önüne koymuþ olduðu bu prensipler, ailede muhtemel huzur-
suzluklara karþý dayanýklýlýðý, aileyi parçalayýcý sebeplere karþý
devamlýlýðý ve hayat yolculuðunun keskin virajlarýnda karþýlýk-
lý anlayýþý temine yöneliktir. Ýslâm, eþleri evlilik hayatý boyun-
ca bu düsturlara uymaya davet eder ve sorumlu tutar. “Kefaet”
(denklik) gibi nikah þartlarýndan baþlayarak, “nafaka” (ailenin
geçim masrafý) ve “hadane” (çocuk bakýmý)’na varýncaya kadar,
aile ile ilgili bu zengin düsturlar manzumesiyle aile içi olay ve
geliþmeleri karara baðlayarak, ortaya çýkabilecek sýkýntý ve hu-
zursuzluklarý önlemeyi hedef alýr. Günümüzde eþler, Ýslâm’ýn
düzenlediði bu aile içi hukuk ve âdâbý bilemediklerinden, ki-
milerinin henüz “balayý” dönemi bile bitmeden aralarýnda ka-
panmasý zor yaralar açýlmaktadýr. 
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Aile Ýçi Münasebetler

Ýslâm Aile Hukuku, nesillerin yetiþme ortamý olan aileyi,
farklý ve ayrýcalýklý bir formda dizayn etmenin müþahhas bir
projesidir. Bu projede eþler için karþýlýklý sorumluluklar ve yü-
kümlülükler vardýr. Ýslâm’ýn aileyi huzur zemininde istikrarlý
kýlmak için vazettiði en mühim yükümlülük, karþýlýklý sevgi ve
merhamettir. Kur’ân’ýn þu hitabý bunun müþahhas bir ifadesi
deðil midir: “Onun delillerinden biri de, sizin onlarla huzur
bulacaðýnýz eþleri kendi cinsinizden yaratmasý ve aranýza sevgi-
yi ve þefkati yerleþtirmesidir: Bunda, kuþkusuz, düþünen in-
sanlar için dersler vardýr.” (Rum, 30/21).

Merhamet ve sevginin hakim olduðu bir aile ortamýnda eþ-
ler þu vasýflara sahiptir: 

1. Sevgi, þefkat ve hoþgörü: Birbirini seven ve birbirine
merhamet eden kimseler genellikle birbirlerine karþý müsama-
hakâr olurlar. Birbirlerinde gördükleri kusurlarý, karþýlaþtýklarý
eksiklikleri, fark ettikleri hata ve suçlarý müsamaha ile karþýlar
ve görmezlikten gelirler. Zira insanýn, sevdiði ya da ortak oldu-
ðu birine karþý, bu sevgi yahut ortaklýðýn devamý için mutlaka
hoþgörülü olmasý gerekir. Yoksa o birlikteliðin ömrü kýsa olur.
Özellikle hayat arkadaþlarý arasýnda müsamahanýn daha derin-
likli ve çok boyutlu olmasý gerekir. Eþler ebedî hayat arkadaþlý-
ðýný da hesaba katarlarsa bu müsamahanýn çok daha fazla ve de-
vamlý olmasý ayrý önem kazanýr.

2. Paylaþma ve tahammül: Merhamet ve sevginin gereði,
seven iki tarafýn birbirinin üzüntüsüne, sýkýntýsýna, sefasýna,
kederine, bolluðuna ve darlýðýna ortak olmalarý gerekir. Zira
sevgi ve merhamet hep iyi ve güzel günlerde olmaz; bilakis
bunlarýn olumlu etkileri kara günde de ortaya çýkmalýdýr. Modern
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zamanlarda sýk karþýlaþýlan boþanma olaylarýnýn büyük bir se-
bebi eþlerin birbirine mütehammil olma terbiyesini almamýþ
olmalarýdýr. Yani eþler, görsel basýnýn pompaladýðý terbiye usu-
lüyle kara günün dostu deðil hep güzel günün dostu olunca,
karþý taraftan gelen en ufak bir sýkýntýya katlanmazlar ve ailenin
daðýlma sürecine girmesine sebep olurlar.

3. Fedakârlýk: Münasebetlerini sevgi ve merhamet ekse-
ninde oluþturan eþler birbirine karþý elden geldiðince fe-
dakârlýk göstermelidirler. Eþlerden her birisi, hayat arkadaþý
için bazý haklarýndan feragat etmesini bilmelidir. Bu haklar
maddî-manevî, ahlâkî veya ailevî olabilir. Eþler birbirine karþý
böyle fedakâr davrandýklarý sürece bir çok sýkýntý ve üzüntüle-
ri bertaraf olur.

Ýslâm’ýn eþler arasýnda karþýlýklýlýk esasýna dayalý olarak em-
rettiði merhamet ve sevginin en dikkat çekici yönü, onu mo-
dern ailelerdeki sevgi ve merhametten ayýran ve ona devamlý-
lýk kazandýran ayrýcalýklý özelliði, bu duygularýn sevap umudu,
azap endiþesi ve ebedî hayat inancýyla var olmalarýdýr. Eþlerde-
ki âhiret inancý ve Allah’ý razý etme arzusu gibi hassasiyet ve
inanýþlar, merhamet ve sevgi duygularýný pekiþtirdiði gibi, on-
lara süreklilik kazandýrýr ve kendilerini bu konuda daha fazla
teþvik eder. Böylece ailede huzur, güven ve istikrar pekiþtiril-
miþ olur. 

Bugün aileyi daðýlma sürecine sokan huzursuzluklarýn se-
beplerinden biri, eþler arasýnda görülen sevginin daha çok fizikî
cazibe, þehvet ve geçici duygulara dayanmasý, hiçbir manvî bo-
yutunun olmamasý ve karþýlýklý saygýnýn da yokluðudur. Ýslâmî
duyarlýlýðýn zayýfladýðý veya yok olduðu modern ailelerin en
büyük sýkýntýlarý da burada yatmaktadýr.
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Karþýlýklý Haklar

Ýslâm Aile Hukuku, aile hayatýnýn huzur ve mutlulukla de-
vam etmesi için, eþleri birbirlerine karþý bazý haklardan sorum-
lu tutmuþtur. Taraflar bu haklarý dikkate aldýklarý müddetçe ai-
lenin huzuru ve istikrarý yerinde olacaktýr. Onlarda bu manta-
liteyi geliþtirip kökleþtirecek amillerin en önemlisi, birbirlerine
fizikî ihtiyaçlarýna cevap veren bir varlýk olarak bakmamalarý
aksine yek diðerini tasada ve kývançta yardýma koþan ve birer
teselli kaynaðý olan birer hayat arkadaþý olarak kabullenmeleri-
dir. Sayýlan prensiplerin belirleyici olduðu ailelerin böyle bir
avantajý vardýr. Bu ailede münasebetler, ilgiler, duygular ve
haklar asla sadece kaza-i þehvet zemininde oluþmaz ve geliþ-
mez. Taraflarý belli yükümlülük altýna sokan þu Ýlâhî yasa, evli-
lik hayatýna ilk adýmý attýklarý günden sonuna kadar, unutma-
malarý gereken bir hayat sloganý ve ayný zamanda yeni hayatýn
parolasýdýr: “Erkeklerin kadýnlar üzerindeki haklarý gibi, kadýn-
larýn da erkekler üzerinde belli haklarý vardýr.” (Bakara, 2/228).

Gazalî (ö. 505) “velime” denen düðün yemeðinden baþlaya-
rak boþanmaya varýncaya kadar aile hayatý boyunca, özellikle
kocanýn sorumlu olduðu bu haklarý, 12 madde halinde kaleme
almýþtýr. Gazali, “Kadýnýn koca üzerindeki önemli haklarýndan
biri, kocanýn onunla güzel ahlâklý olmasý ve ona þefkatle mu-
amele ederek hoþ görmesidir.” der ve konuyu þu hadis-i þerif-
le taçlandýrýr. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) son nefesinde iken sesi ke-
silinceye kadar dilinden þu sözler dökülüyordu: “Namaz, na-
maz, namaz. Elinizin altýndaki köleleri güç getiremeyecekleri
bir þeye zorlamayýn. Kadýnlar konusunda da Allah’tan korkun;
Allah’tan korkun...”1 Gazalî’nin þu tesbiti de, son derece ilginç-
tir ve modern zamanlarda erkeklerin bunu zihnen iyi kavramalarý
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gerekir: “Kocanýn hanýmýyla güzel ahlâklý olmasý, ona sadece
eziyet vermemesi demek deðildir. Yanýsýra ondan gelen eziyet-
lere de mütehammil olmasý, öfkelendiði zaman sabretmesi ve
hata ettiði takdirde de katlanmasýdýr.”1

Erkekleri birinci derecede muhatap alarak ama eþleri karþý-
lýklý sorumlu tutmak suretiyle aile binasýnýn saðlam bir þeklin-
de devam etmesini saðlayan: “Ve hanýmlarýnýzla (karþýlýklý) iyi
geçinin.” (Nisa, 4/19) Ýlâhî çaðrýsýný Reþit Rýza (ö.1935) þu þe-
kilde tefsir eder: “Yani ey mü’minler! Kadýnlarýnýzla iyi arka-
daþlýk kurmak suretiyle ve kendi tabiatlarýnýn alýþýk olup nefret
etmeyeceði, Ýslâm’ýn da yasaklamayacaðý ve toplum örfünün ve
insan mürüvvetinin de çirkin görmeyeceði iyi bir muamele tar-
zý ile muamele etmeniz size vaciptir. O halde kadýnýn nafakasý-
ný kýsmak, sözle, davranýþla ona eziyet vermek ve karþýlaþýnca
yüz asmak ve ekþitmek, (Allah’ýn emrettiði) güzel muamele
tarzýna aykýrýdýr.”2

Karþýlýklý haklarýn þuurunda olan ve akl-ý selimin gerektirdi-
ði bir anlayýþ ve hoþgörü ile bu haklarý hayata geçiren bir ailede
huzursuzluðun sürekli olmamasý gerekir. Zira her iki taraf bu
huzursuzluðun hem dünyalarý için hem de âhiretleri için zarar-
lý olduðunun farkýnda olduklarý andan itibaren onu bir þekilde
gidermeye ve bitirmeye çalýþacaklardýr. Tabiatýyla bu gibi huzur-
suzluk durumlarýnda haklýnýn af etmesi, haksýz tarafýn özür di-
lemesi, manevi sorumluluðun hissedilmesi gibi deðerlerin ani
bir refleksle devreye girmeleri beklenir. Böylece mesele büyü-
meden çözülmüþ olur. Günümüzde, daha evvel eþi görülmemiþ
bir þekilde boþanmalarýn yüksek bir oranda artýþ göstermelerinin
sebebi, bu deðerlerin aþýnmasýndan ileri gelmektedir.
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2 Rýza, 4/456



Resul-i Ekrem (s.a.s.)’in “En hayýrlýnýz ailesi için en hayýrlý
olanýnýzdýr ve ben sizin içinizde ailesine en hayýrlý olanýnýzým.”1;
“Kadýnlara iyi davranmayý birbirinize tavsiye edin. Sizin kadýn-
larýnýz üzerinde haklarýnýz, kadýnlarýnýzýn da sizin üzerinizde
haklarý vardýr: ... Hoþlanmadýðýnýz kimselerin evlerinize gir-
melerine izin vermemeleri sizin kadýnlarýnýz üzerindeki hakla-
rýnýzdan biridir. Giydirme ve yedirmede kadýnlarýnýza iyi dav-
ranmanýz da, onlarýn sizin üzerinizdeki haklarý arasýndadýr.”2

hadislerine inanan bir kocanýn hanýmýna zulmetmesi veya ha-
þin davranmasý beklenir mi? Keza Hz. Peygamber’in (s.a.s.),
“Her hangi bir kadýn kocasý kendisinden razý olduðu halde
ölürse Cennet’e girer.” hadisine inanan bir kadýnýn kocasýný
huzursuz etmesi veya ona ihanette bulunmasý beklenir mi?
Acaba kaydedeceðimiz þu hadis-i þerife inanan bir kadýnýn ko-
casýna karþý tutumunun nasýl olmasý beklenir? “Mü’min, Allah
takvasýndan sonra saliha bir zevceden daha hayýrlý bir þeyden
istifade edemez: (O saliha kadýn ki,) beyi ona yap dediði zaman
yapan, beyi ona baktýðý zaman onu sevindiren, ona (bir þeyi
yapmasý veya yapmamasý için) yemin edince yemininin gereði-
ni yapan ve beyinin yokluðunda hem kendi nefsi hususunda
(yani namusunu korumada) hem de malýnda ona samimi olup
hakkýný yerine getiren kadýndýr.”3

O halde günümüz Müslüman ailelerin en büyük problemi,
Ýslâmî deðerleri terk etmeleri ve batý hayat tarzýndan içimize
dökülen bir takým levsiyatla malûl bulunmalarýdýr. 

Kanaatimizce aþaðýda sýralayacaðýmýz hususlar, bir ailenin
daðýlma sürecine girmesini hazýrlayan temel faktörlerdir:
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1 Tirmizi, Nikâh, 11; Ýbn Macc, Nikâh, 50
2 Ýbn Mace, “Nikah”, 1851
3 Ýbn Mace, “Nikah”, 1857



1. Ýslâm ahlâký, Allah korkusu ve baþkalarýnýn hakkýný ko-
rumayý büyük ölçüde garanti altýnda alan âhiret inancý
gibi duygu ve inançlarýn zayýflamasý (Çaresi, inancý
güçlendirmektir).

2. Kendi ananevî ve kültürel yapýmýza yabancý alýþkanlýk-
larýn, yani seküler etik deðerlerin içimize sinmesi (Ça-
resi, kendi Ýslâmî ahlâkýmýzý iyi öðrenmek ve onunla
ahlâklanmaktýr).

3. Aþýrý olan/olmayan lüks özentisi (Çaresi, kanaatkârlýk
ve dünyaya Âhiret açýsýndan bakmaktýr).

4. TV. kanallarýnda izlenen film v.b.’nin taklidi, onlarýn
tesirinde kalma (Çaresi, az TV izleme, TV izlemede se-
çici olmak ve izlediklerimizin birer film, birer kurgu
olduðunu unutmamaktýr).

5. Bazý erkeklerin helâl daire ile yetinmeyip gözünü dýþa-
rýya dikmesi (Çaresi, erkeðin Allah korkusuna sarýlma-
sýdýr).

6. Kadýnlarýn da bir kýsmýnýn aþýrý bir þekilde özgür dav-
ranmak istemesi ve bunun sonucunda kocasýna karþý
serkeþlik etmesi (Çaresi, Ýslâm’ýn kadýna yüklediði so-
rumluluklarýn iyi öðrenilip yerine getirilmesidir). 

7. Kadýnlarýn bir kýsmýnýn çalýþmak suretiyle aile bütçesi-
ne yapmýþ olduðu katkýdan dolayý bir yandan kocasýna
karþý minnetsiz olmasý ve bunun sonucunda çok perva-
sýz davranmasý, öte yandan da çalýþma hayatýnýn ve çev-
resinin kadýnýn gerek ahlâký ve gerekse de aile hayatý
üzerinde yapmýþ olduðu olumsuz etkiler, çalýþmanýn se-
bep olduðu stres ve huzursuzluk sebebiyle aile içi düze-
nin ve münasebetlerin olumlu bir þekilde korunamamasý,
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kadýnýn evine ve ailesine gerekli özeni gösterememesi
(Çaresi, erkeðin de ailesine yardýmcý olmasý ve bilhassa
kadýnýn iþ hayatýnda, çalýþýp çalýþmamasýnda ailevî so-
rumluluklarýn yeterince göz önüne alýnmasýdýr).

8. Günümüz þehir hayatýnda, iþ yerlerinde, imkânlarý ye-
rinde olan aileler için sýkça gidilen misafirlik, ziyaret ve
pikniklerde Ýslâmî âdâba uyulmamasý, mahremiyet sý-
nýrlarýnýn aþýlmasý, gereksiz ihtilât, eþlerin þuur altýnda
ve zamanla da þuur üstüne de çýkan onarýlamayan yara-
lar açmaktadýr (Çaresi, bu tür tehlikelerden mümkün
olduðunca sakýnmaktýr).

9. Ýhtiyaç olmadýðý halde, sadece hava almak için çarþý-pa-
zar dolaþma, bazý insanlarýn ölçüsüz davranýþlarýnýn, gi-
yim-kuþamdaki müstehcenliðin ahlakî yapýsý zayýf aile-
lerde derin yaralar açmakta ve karþýlýklý güvenin za-
manla yok olup, ailenin daðýlmasýna sebep olmaktadýr
(Çaresi, çarþý-pazar dolaþmalarý ihtiyaçla sýnýrlandýrýl-
mak ve mecbur kalýnýp çýkýldýðýnda, Kur’an’ýn bakýþla-
rýn indirilmesi emrine, ayrýca kulak gibi azalarýn da ko-
runmasýna dikkat etmektir).

10.Çocuk azlýðý, çaðdaþ evliliklerde boþanmayý kolaylaþtý-
ran bir baþka sebep olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Zira
örneðin üç çocuklu bir ailede ebeveyn boþanmayý kolay
kolay göze almazken tek çocuklu eþler çok daha kolay
boþanabilirler (Çaresi, çocuk sayýsýný üçten aþaðý düþür-
memektir).

11.Eþlerin birbirlerini ihmal etmesi, kendilerini birbirle-
rine beðendirip sevdirme yerine, daha çok baþkalarý
tarafýndan kabûl görme kompleksine düþmeleri
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(Unutulmamalý ki, hiç kimse kendisini herkese kabûl
ettiremez ve herkesin beðenisi farklý olur. Eþler, birbir-
lerinin karþýlýklý beðenisine göre davranmalý, ona göre
giyinmeli, davranýþlarýný ona göre ayarlamalýdýrlar).

Diyelim ki, her iki tarafýn mizacý birbiriyle uyuþmadý ve iþin
mutlaka bitirilmesi gerektiyse, o takdirde de eþler haksýzlýða ve
zulme meydan vermemek için, önce evliliði kurtarma adýna
gerekeni yapmalý, iki tarafýn aileleri hakem olarak devreye gir-
meli, eþlerde beðenilmedik yanlar varsa, Allah’ýn onlarda hem
dünyamýz hem âhiretimiz için baþka hayýrlar var edeceði
Kur’anî beyaný nazara alýnmalý, ama artýk her þeye raðmen ev-
liliðin yürümesi imkânsýzsa, þu Ýlâhî prensibe uyulmalýdýr:
“Boþama iki defadýr. Bundan sonra evlilik ya iyilikle devam
eder veya güzel bir þekilde sona erdirilir.” (Bakara, 2/229). Yani
iki durumda da iyilikten ve güzellikten ayrýlmamalýdýr. Çünkü
ihsan/iyi muamelede bulunma, Ýslâm’ýn evrenselleþtirdiði, ba-
rýþta, savaþta, mü’mine karþý, kafire karþý, insana karþý, hayvana
karþý vazgeçmediði ve bütün Müslümanlar için bir hayat düs-
turu olarak kabul ettiði bir düsturdur.

Ýslâm Aile Hukukunun geniþ bir yelpazede ele aldýðý “talâk”
(boþanma) konusunun en önemli hususiyetlerinden biri, taraf-
lar için güzel olacak ve hiç birisini maðdur etmeyecek biçimde
iþi bitirmektir. Çünkü Kur’an’ýn emri, ya güzel bir þekilde ev-
liliði devam ettirmek veya güzel bir þekilde ayrýlmaktýr.

Kaynaklar:

- el-Gazalî, Ebu Hamid Muhammed ibn Muhammed, Ýh-
yau Ulûmiddin, Çaðrý yay., Ýst. 1985.

- er-Rýza, Muhammed Reþid, Tefsiru’l-Menar, 2. bas., Da-
ru’l-Fikr, tarihsiz.

- Yýlmaz, Musa Kâzým, Kur’ân Ailesi, Hilal yay., Ýst. 1994.
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Hadis-i Þerifler ve Güzel Sözler

Allah’ýn ahlâkýyla ahlâklanýn. Muhakkak ki ilim ve hilim
(yumuþaklýk) O’nun ahlâkýndandýr.

Sizden uzak olan ana-baba ve akrabalarýnýzý ziyaret edin.
Size vermeyene verin, size cahilce davranana siz ilimle
mukabele edin.

Güzel geçim, cömertlik, inatçý olmama, yerinde ve yete-
rince harcama, etraflý anlatýp ikna edebilme, yedirme,
selâmý yayma, hastalarý ziyaret, yaþlýlarý aðýrlama, kusurlarý
affetme, iyi komþuluk, öfkeyi yenme, iyilik yapma ve
baþkalarýnýn ayýplarýný, kusurlarýný örtme, Ýslâm’ýn emret-
tiði ahlâk güzelliklerindendir.

Mü’min vakur, halim ve itaatlý olup, çekildiði yere gider.

Dövülen öksüz ve yetimin aðlamasý karþýsýnda Allah’ýn
Arþý sarsýlýr.

Beþ vakit namazýný kýlma, Ramazan orucunu tutma, ken-
dini nâmahremden koruma ve evde iyi geçimli olma, bir
kadýný Cennet’e götürür.

Arabuluculuk, en kolay sadakadýr.

Dört þey, mü’minin amellerini mahveder: Yalan, gýybet,
baþkalarýnýn kusurlarýný araþtýrma ve nâmahreme nazar.

Ýnsan nesli, evlilikle devam eder; evlenme, pek çok ve
öldürücü günahlara karþý bir sütredir. Erkek ve kadýn, bir-
biri için, kendilerini her türlü dýþ ve tehlikeli tesirlerden
koruyan birer örtü, birbiri için birer huzur vesilesidir.
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Erkeðin Ailesiyle Geçim ve
Münasebetinin Âdâp ve Erkâný

Erkek, eþine güzel huy ve iyi ahlâk ile muamele edecektir.
Eþiyle sohbeti yumuþak, konuþmasý tatlý olacaktýr. Halkýn
hayýrlýsý, ailesi hayýrlý ve faydalý olandýr.
Erkek eve girince ailesine selâm verip, onun hâl ve hatýrýný
soracaktýr.
Erkek, ailesinin sevinç ve neþesine ortak olduðu gibi,
üzüntü ve kederine de ortak olmalýdýr.
Erkek, alisesinin gönlünü çeþitli va’dlerle hoþ etmelidir.
Çünkü kadýn, evde yalnýz, eþine baðlý, onun gerçek dost ve
ortaðýdýr.
Erkek, çocuklarýn terbiyesinde ailesine yardýmcý olacaktýr.
Erkek, eþinin yeme ve giyme ihtiyaçlarýný karþýlayacak, ai-
lesinin, çoluk-çocuðunun ihtiyaçlarýný temin edecektir.
Erkek, ailesine ancak dinî kusurlarýndan dolayý tavýr koya-
bilecek, dünya iþlerinden dolayý ona kötü mumalede bu-
lunmayacaktýr.
Karýsýnýn kötü huylarýný, huysuz hareketlerini gören er-
kek, “ben, kendimi ýslah eder, kusurlarýmý düzeltirsem,
eþim de huysuzluklarýný býrakýr ve düzelir” inancýyla hare-
ket etmelidir.
Erkek, karýsýnýn öfkesi karþýsýnda susmalýdýr; ta ki kadýn,
piþmanlýk duyup kocasýndan özür dilesin.
Kadýn erkeðe karþý iyi hareket eder ve güler sevle, severek
ona karþý vazifelerini yerine getirirse, erkek ona dua ve on-
dan dolayý Allah’a hamd ü senâ etmelidir.
Erkek eþine öyle davranmalýdýr ki, kadýn, “Kocam beni
herkesten fazla beðeniyor ve seviyor” desin.
Erkek, eþinin ihanet, tuzak, aldatma ve ciddî dinî kusurlar
gibi kusurlarý dýþýnda kalan hatalarýna göz yummasýný bil-
meli, onun kabahat ve kusurlarýný herkesten gizlemelidir.
Erkek, eðer bilmiyorsa karýsýna Kur’ân ve dinî bilgileri öð-
retmelidir.
Erkek, karýsýný gereksiz ihtilatlardan ve nâmahremden ko-
rumalýdýr.
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Kadýnýn Erkeðiyle Geçim ve
Münasebetinin Âdâp ve Erkâný

Kadýn, eþi eve geldiðinde onu güler yüzle karþýlamalý ve yor-
gunluðunu alacak söz ve davranýþlarda bulunmalýdýr.

Kocasýnýn meþru istekleri karþýsýnda itaatkâr olmalýdýr.

Kocasýný hakkýnda yanlýþ düþünceye sevkedecek davranýþ-
lardan kaçýnmalý, onun rýzasý olmadan ve gitmesini arzu
etmediði yerlerde gitmekten kaçýnmalýdýr.

Onun için yaptýklarýný eþinin baþýna kakmamalý, altýndan
kalkamayacaðý isteklerle onu sýkýntýya sokmamalýdýr.

Kocasýnýn yokluðunda onun evini, namusunu, þerefini ve
malýný korumalý, kocasýna dua etmeli, hem gýyabýnda hem
yüzüne karþý onu övmeli ve onu sevdiðini daima hissettir-
melidir.

Kocasýnýn ona yapmasý gerektiði gibi, o da kocasý için gere-
ken dikkat ve gayreti göstermeli, onun için süslenmeli,
kendisini ona güzel göstermeye çalýþmalýdýr.

Sesini kocasýnýn sesinden fazla yükseltmemeli, yiyim, gi-
yim ve evdeki bazý iþlerinde ona yardýmcý olmalýdýr.
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Ýslâm’da Aile Birliðinin
Korunmasý ve Boþanma

Dr. Ahmet Güneþ

Atatürk Üniv. Ýlâhiyat Fak. Öðretim Görevlisi

Türkiye’deki boþanmalarýn en önemli nedeninin eþler arasý geçimsizlik

olduðu istatistik verilerinden öðrenilmektedir. Yýldan yýla bu nedenin giderek

arttýðýný gözlemlemek ise, gerçekten üzücüdür. Bu verilere göre, özellikle

evliliklerin ilk yýllarýnda boþanma oranýnýn fazlalýðý dikkat çekici ölçüdedir.

Böyle olmasýnýn nedeni, büyük bir ihtimalle, yeni evli çiftlerin henüz

birbirlerinin kiþiliklerini daha tam olarak tanýma imkaný bulamadan

ayrýlmaya yeltenmeleridir. Bu yüzden, eþler tarafýndan baþlangýçta kolay gibi

görünen bu yol hemen tercih ediliverilmektedir. Bu aþamada, muhtemelen

gelecekteki hayatlarýnýn iyilik ve güzelliklere gebe olabileceði hiç düþünülmemektedir.

Hele hele çoðu zaman, eften püften bahanelerle bir kaþýk suda fýrtýnalar

koparýldýðý da ender karþýlaþýlan bir durum deðildir. Bütün bunlara, karý-kocanýn

birbirlerinin kiþiliklerine saygý göstermemeleri, baþlýca neden olarak gösterilebilir.

Sonuçta bu çiftler, tecrübesizlik ve rehbersizliklerin kurbaný olabilmektedirler. 



Giriþ

Yeryüzünün en eski sosyal kurumlarýndan biri olan aile, iç-
timaî hayatýn adeta bir minyatürüdür. Nesli devam ettirme, ai-
le bireylerine psikolojik ve sosyal güven saðlama iþlevinin ya-
nýnda, kültürel deðerleri gelecek nesle aktarma iþini de önemli
ölçüde aile üstlenir. Ailenin sosyal yapýnýn oluþumundaki inkar
olunamaz fonksiyonu, sonuç olarak devletin þekillenmesinde
de hissedilir. 

Bu yüzden Ýslâm Hukukunda kadýn ile erkeðin birlikte ya-
þamasýnýn sosyal ve hukukî çerçevesini belirleyen evlilik söz-
leþmesi, ayrýntýlý anlatýlýr. Bu konuda bir çok emredici ve dü-
zenleyici kurallardan söz edilir. Esasen, Ýslâm Hukukunda ev-
lilik sözleþmesi, bir yönüyle hukukî bir iþlem ve akit; bir yö-
nüyle de ibadet olarak deðerlendirilir. Bu anlayýþýn tabii bir
yansýmasý olarak evlilik ve boþanma konusu, bazý klasik fýkýh
kitaplarýnýn ve bazý hadîs mecmûalarýnýn tertibinde ibadet bö-
lümünün akabinde yer alýr. Ayrýca evlilik ve boþanmanýn
“hukûkullah” arasýnda sayýlmasý da, evlilik müessesesinin dini
ve sosyal boyutunu gösterir. 

Ýslâm Hukukunda evlilik akdinin diðer akit çeþitlerinden fark-
lý olduðu söylenebilir. Ýbn Arabî, diðer akitleri “ukudü’l-emval”
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(ticari akitler) olarak; evlilik akdini ise, “ukudü’l-ebdan” þek-
linde isimlendirir. Zaten, Kur’ân’da, lianla ilgili âyet, suç un-
surlarý yönüyle kazifle (masum birine iftira atma cezasý) eþit ol-
duðu halde ceza hukuku bakýmýndan farklý olmasý da, bu kana-
ati teyit eder. 

Bilindiði gibi evlilik, iki farklý kültürün birleþimidir. Taraf-
lar ayrý ayrý yaþantýdan gelmiþlerdir. Dolayýsýyla yer yer eþler
arasýnda ufak tefek tartýþmalarýn olmasý bir derece kaçýnýlmaz-
dýr. Bunlarýn evliliðin ilk yýllarýnda daha çok görülmesi de te-
sadüfi deðildir. Çünkü bireylerin çevre, yetiþme tarzý, eðitim
durumlarý; kýsacasý, sosyo-kültürel yönleri farklýlýk gösterir.
“Dumansýz baca, çekiþmedik karý-koca olmaz.” diyen atalarý-
mýz, olmazsa olmaz denilen bir gerçeði ifade ederler. 

Öte yandan aile krizine; fikrî anlaþmazlýklar, fizikî kusurlar,
iktisadî alandaki aksamalar, kusursuz eþi realite planýnda bula-
mayarak bireylerin sukût-u hayale uðramasý, evlilik öncesi ma-
haretle saklanan kusurlarýn evlilik sonrasý ortaya çýkmasý veya
gereksiz zýtlaþmalar gibi bir çok nedenler, geçimsizlik sebeple-
ri arasýnda sayýlabilir. Doðrusu, hayat hâdiseleri çok çeþitli ol-
duðundan, bunlarý önceden tam olarak tespit etmeye ve birer
birer saymaya da imkan yoktur.

Türkiye’deki boþanmalarýn en önemli nedeninin eþler arasý
geçimsizlik olduðu istatistik verilerinden öðrenilmektedir. Yýl-
dan yýla bu nedenin giderek arttýðýný gözlemlemek ise, gerçek-
ten üzücüdür. Bu verilere göre, özellikle evliliklerin ilk yýlla-
rýnda boþanma oranýnýn fazlalýðý dikkat çekici ölçüdedir. Böyle
olmasýnýn nedeni, büyük bir ihtimalle, yeni evli çiftlerin henüz
birbirlerinin kiþiliklerini daha tam olarak tanýma imkaný bula-
madan ayrýlmaya yeltenmeleridir. Bu yüzden, eþler tarafýndan baþ-
langýçta kolay gibi görünen bu yol hemen tercih ediliverilmektedir.
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Bu aþamada, muhtemelen gelecekteki hayatlarýnýn iyilik ve gü-
zelliklere gebe olabileceði hiç düþünülmemektedir. Hele hele
çoðu zaman, eften püften bahanelerle bir kaþýk suda fýrtýnalar
koparýldýðý da ender karþýlaþýlan bir durum deðildir. Bütün
bunlara, karý-kocanýn birbirlerinin kiþiliklerine saygý göster-
memeleri, baþlýca neden olarak gösterilebilir. Sonuçta bu çift-
ler, tecrübesizlik ve rehbersizliklerin kurbaný olabilmektedir-
ler. 

Boþanma, amacýna ulaþamayan evlilik birliðinin sona erme-
sidir. Yalnýz boþanma çoðu zaman karý-kocanýn birbirlerinden
ayrýlmalarýyla noktalanmaz. Boþanma geride onulmaz yaralar
açan sonuçlarýyla, öncelikle karý-kocayý ve daha çok da boþan-
ma yetimleri durumuna düþen çocuklarý ilgilendiren bir olay-
dýr. Boþanma, ayrýca öncelikle taraf durumunda olan aileleri ve
nihayet daha genel anlamda, toplumu da etkileyen istenmedik
bir olaydýr. Zira boþanma oranýyla, toplum içinde yaygýn çocuk
suçluluðu, uyuþturucu maddeler iptilasý vb. gibi sosyal hasta-
lýklar arasýnda sýký bir iliþkinin olduðu muhakkaktýr. Bugün
Türkiye’de yüz binlere varan sokak çocuklarýnýn sayýsýnda en
büyük payý, parçalanmýþ ailelerin oluþturduðu ve üvey anne
veya üvey babadan kaynaklandýðý biliniyor. Ýþte boþanma, nadi-
ren kurtuluþ ve huzuru saðlasa bile, çoðu zaman psikolojik ve
sosyolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Sosyal bilimler yönünden ailenin gücünü ölçebilmek için
baþvurulan araçlardan birisi hiç þüphesiz boþanma oranlarýdýr.
Bir toplumda meydana gelen evlilikler geniþ oranda, kýsa za-
man süreleri içinde boþanma ya da ayrýlýkla sonuçlanýyorsa o
toplumun güçsüz, fonksiyonunu yerine getiremeyen sakat ve
hasta bir aile kurumuna sahip olduðunu söylenebilir. Bir bakýma
sürdürülemeyecek bir ailenin devamýnda gerek eþler, gerekse de
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toplum yönünden yarar yoktur; ama boþanmalarýn büyük
oranda olduðu bir toplumun yapýsýnda sakatlýk bulunduðunu
söylemekte de hata olmaz. 

Bu nedenle, evlenme kurumunu düzenlememiþ bir toplum
yoktur. Günümüz dünyasýnda ise, sosyal devlet ilkesini benim-
seyen pek çok ülke tarafýndan, aile birliðinin korunmasýna yö-
nelik tedbirler, Anayasal güvenceler altýnda pozitif hukuk ku-
rallarýyla belirlenir. Hatta aile konusunda giderek güçlenen
devlet himayesi, iç hukukun yaný sýra artýk uluslararasý bir ni-
telik arz eder. 

Yalnýz aile problemlerinin salt pozitif hukuk kurallarýyla çö-
zülemeyeceði açýktýr. Çünkü önemli olan aile mutluluðudur.
Aile mutluluðu da kelimenin tam anlamýyla bir sanattýr. Sanat-
týr, çünkü aile mutluluðunun kuralý da kitabý da yoktur. Yoktur,
çünkü mutluluk daha ziyade kiþilerin ruh dünyasýyla ilgilidir.
Yine de insanlar arasý bütün iliþkilerin elbette bir etiði vardýr.
Bu etik insanlara belirli sorumluluklar yükler. Sorumluluk da
tek yanlý deðil, karþýlýklýdýr. Elbette herkes kendinden ve iliþki-
lerinden sorumludur. Toplumsal yaþamýn üzerine kurulduðu
düzenin temelinde de bu anlayýþ yatar. Bu anlayýþý yansýtan ve
sosyal hayatta uyulmasý istenen standart ve kurallara “sosyal
norm” adý verilir. Hukuk kurallarý dýþýnda sosyal normlarý þe-
killendiren din, ahlak, örf-âdet ve görgü kurallarýnýn hukukun
ilgi alaný içerisinde olmasý da bu gerekçeye dayanýr. 

Evlilikte mobilyalar, mutfak eþyalarý, takýlar, niþan, düðün
gibi hususlar en ince detaylarýna kadar düþünülür; ama ya evli-
liðin mutluluðu, huzuru? Ýþte buradan hareketle biz bu maka-
lede, yeterli gerekçeler oluþmadan meydana gelebilecek boþan-
malarý önlemeye yönelik dini motifleri, ahlaki esaslarý ve bazý
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hukuki ilkeleri Kur’ân, sünnet ve Ýslâm hukuku perspektifin-
den inceleyeceðiz. 

1. Kur’ân’da aile birliðinin korunmasý

Ýslâm inanç, ibadet, ahlakî ve hukukî vecibeleri ayný esas
üzere ve ayný dinî emrin otoritesi altýnda toplayan bir mükelle-
fiyetler sistemidir. Kur’ân ve onun tebliðcisi Hz. Muhammed
(s.a.s.), öncelikle “hüküm günü” baþarýlý bir þekilde hesap ve-
rebilme; yani âhiret þuûruyla, ahlakî kaideleri yerleþtirmeye ça-
lýþýr. Kur’ân’daki yasama da, kronolojik olarak davranýþlarla il-
gili ahlakî kurallarýn tavsiyesiyle baþlar, daha sonra hukukî
prensipler belirtilir. Özellikle Ýslâm aile hukukunda Allah ve
ahiret inancý esas alýnýr, dini ve ahlâki deðerler önem kazanýr ve
hukuki hükümler bu temeller üzerine inþa edilir.

Kur’ân, aile hayatýný karþýlýklý anlayýþ ve olgunlukla yürütü-
lecek insanî bir müessese kabul eder. Bir çok konuda olduðu
gibi bu konuda da sabrý, ahlakî olgunluðu, adaletli davranmayý,
tevekkülü ve Allah’tan sakýnmayý öðütler (bkz.4. Nisa:3, 19,
128; 65. Talak:1). Çünkü, diðer akitlerden farklý olarak, tama-
men kendine has insanî yönleri, mahremiyetleri bulunan evli-
lik hâdiselerine þeklî ve hukukî müdahalemiz çoðu zaman çok
gecikecektir. Halbuki önemli olan, problemi doðduktan ve or-
taya çýktýktan sonra çözmek deðil, problemin doðmasýna sebe-
biyet vermemek veya daha baþlangýçta sýkýntýyý giderebilmek-
tir. Bu da doðrudan doðruya, taraflarýn þahsiyetleriyle, ahlakî ve
insanî meziyetlerinin geliþmiþlik düzeyiyle alakalý bir mesele-
dir. Bunun içindir ki, Kur’ân ve sünnetin bu tür olaylara yöne-
liþi, hukukî olaya deðil, taraflaradýr. Ýslâm Aile Hukuku alanýn-
da Kur’ân ve sünnetin getirdiði hükümler de konunun salt hu-
kukî olmaktan çok, dinî ve ahlakî zeminini teþkil eder ve bu ze-
mini saðlamlaþtýrmayý hedef alýr.
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1.1. Kur’ân’da kadýn ve aile

Kur’ân’da “Ey iman edenler, eþlerinizden ve çocuklarýnýz-
dan size düþman olanlar da vardýr.” (64. Tegabün:14) buyuru-
larak, eþ ve çocuklarýn beklenmedik yer ve durumlarda kiþiyi
günaha sokup, âhiret hazýrlýðýndan alýkoyabileceðine iþaret edi-
lir. Kur’ân’da, Nûh (a.s.) ve Lût Peygamberlerin hanýmlarý,
inanmayanlar için misal olarak verilir. Bu Peygamber hanýmla-
rýnýn, kocalarýna ihanet etmelerinden söz edilir (66. Tah-
rim:10). Fakat buradaki ihanet, “emanete ihanet” manasýnda
olup, iffetsizlik anlamýnda da deðildir. Bilindiði gibi, Nûh (a.s.)
ve Lût’un (a.s.) hanýmlarý, Peygamber hanýmý olmak þerefinin
gerektirdiði iman, itaat ve kocalarýna iyi davranma gibi haslet-
lere sahip olma yerine, bu þerefin kadrini bilemeyerek küfre
meylederler. Hatta, toplumun ýslahý için çalýþan kocalarýnýn ba-
þarýlarýný kolaylaþtýracak yerde onlara eziyet ederler. Daha da
ötesi, hak düþmanlarýnýn fesatlarýna yardým amaçlý ispiyoncu-
luk yaparlar. Böyle olduklarý için de, Allah’ýn gazabýna uðrarlar
ve kýyamete kadar kötü bir misal olarak hatýrlanmaya müstahak
olurlar.

Müteakip âyette bu kötü örnekliðe alternatif olarak, Hz.
Mûsa’ya iman eden ve bu nedenle de þehit edilen, Firavunun
karýsý Âsiye ile, Cebrail tarafýndan bir erkek çocuðu müjdesi
verildiðinde, “Ben senden Rahman’a sýðýnýrým.” (19. Mer-
yem:18) ve “Bana erkek eli deðmiþ deðildir. Benim nasýl çocu-
ðum olabilir?!” (3. Al-i Ýmran:47) diyerek irkilen Ýmran kýzý
Meryem-i betûl, bir yad-ý cemil olarak inananlara örnek verilir
(66. Tahrim:11). Peygamberimiz de, Meryem ile Âsiye’nin
üstünlüðünü teyit eder; Hz. Hatice ve Hz. Fatýma ile Hz. Ai-
þe’yi de, bu hayýrlý kadýnlar zümresine ilave eder. Dikkat çe-
kicidir ki, Kur’ân-ý Kerim, Yûsuf ’un (a.s.) iffetini (12. Yusuf:32),
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Þuayb’ýn (a.s.) kýzýnýn yürüyüþünde bile hayâlý ve utangaç olu-
þunu, güzel jestler olarak ön plâna çýkarýr (28. Kasas:25). Ayrý-
ca Kur’ân’da, þeytanýn hile ve tuzaðý zayýf olarak tanýmlanýrken
(4. Nisa:76), Yusuf ’un (a.s.) dilinden “Sizin tuzaðýnýz gerçek-
ten büyüktür.” (12. Yusuf:28) ifadesiyle de, bazý kadýnlarýn en-
trikalarýna dikkat çekilir. Bu âyetlerde öncelikli anlatýlan husus
inanç esasýdýr. Fakat, Kur’ân ve Peygamberimiz tarafýndan ör-
nek olarak zikredilen bu kadýnlardaki vasýflar, aile birliði ile il-
gili olarak mü’min kadýnlar için önemli mesajlar içerdiði de
söylenebilir. Anlaþýlan odur ki, kocasýna evini dar edip, kabir
azabý yaþatan kadýnlar da; karýsýna olmadýk iþkenceleri çektiren
erkekler de hep var olagelmiþtir. Kýsacasý, “Kadýn, erkeðini ve-
zir de edebilir, rezil de.” ile “Baþarýlý erkeklerin arkasýnda hep
baþarýlý bir kadýn vardýr.” deyimleri de, ayný temayý vurgulayan
ata sözlerimizdendir. 

Toplumun devamý insan neslinin devamýna baðlýdýr. Bu
özelliðiyle aile, biyolojik ve sosyal bakýmlardan neslin devamý-
ný saðlayan temel birimdir. Bu nedenle de Kur’ân, insanlarý ev-
liliðe teþvik eder (4. Nisa:3, 24; 24. Nur:32; 60. Mümtehi-
ne:10). Evlilikle kurulan bu aile yuvasý da Kur’ân’a göre, bir
“huzûr ve sukûnet” kaynaðýdýr (16. Nahl:80). Kur’ân’da bir
yerde Âdem’in (7. A’raf:189), baþka bir yerde ise, bütün insan-
larýn eþinde huzur ve sükun bulmalarý ayný kavramlarla anlatý-
lýr. Bu huzur ve sükunet bulmada tefekkür eden bir topluluk
için âyet olduðu beyan edilir. Dikkat çeken bir diðer yönüyle,
“âyet” ifadesi, ilgili âyetin hem baþýnda hem de sonunda olmak
üzere iki kez tekrar edilir (30. Rum:21). 

Ayrýca aile, Allah’ýn sevgi ve merhamet peydâ ettiði bir or-
tamdýr (30. Rum:21). Bu sýcak ortamýn baðrýnda Allah’ýn oðul-
lar, torunlar ve temiz rýzýklar bahþettiði kutsal bir müessesedir
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(16. Nahl:72). Zaten karý-koca da birbirlerinin iffet örtüsü ve
koruyucusudurlar (16. Bakara:187). Tesis edilen aile birliðinin
sürdürülmesi konusunda Kur’ân, kocalarýn karýlarýna “saðlam
bir teminat” verdiðinden bahseder (4. Nisa:19). Ýbn Abbas ve
Mücahid’in tefsirlerine göre, bu saðlam teminattan maksat, “ni-
kah” akdidir. Allah, bu akdin korunmasýna önem verir ve evli-
lik birliðinin devamý için bir dizi tedbir ve tavsiyelerde bulunur. 

Kur’ân’ýn genelde meseleleri ikili ele alýþýndaki karakteristik
özelliði, Ýslâm Aile Hukukunda çok belirgindir. Allah, farklý
âyetlerde; hatta bazen ayný âyette hem kadýna hem de erkeðe
hitap ederek aile birliðinin sürekliliði için her iki taraftan özve-
rili davranmalarýný ister.

1.2. Kur’ân’da erkeklerin sorumluluðu

Bir çok hukuk sistemlerinde olduðu gibi Ýslâm Hukukunda
da, aile reisinin erkek olduðu genel kabul görür. Böyle olmasý-
nýn sosyolojik ve psikolojik nedenleri ayrýca tartýþýlabilir. Ama
kadýn, genelde kocasýnýn evinde þekillenir. Farkýnda olmadan,
onun söz ve davranýþlarýndan etkilenir. Bu özelliðiyle aile reisi
olarak erkek, evde daha aðýr bir sorumluluk yüklenir. Kur’ân,
“Onlarla (kadýnlarla) iyi geçinin. Eðer onlardan hoþlanmýyor-
sanýz, olabilir ki bir þey sizin hoþunuza gitmez de Allah onda
bir çok hayýr takdir etmiþ bulunur.” buyurur (4. Nisa:19). Bu
âyete göre, koca, zarurî bir sebep olmaksýzýn boþanmaya yel-
tenmemelidir. Bilakis koca, yatak ve infak hususlarýnda insaflý,
söz ve sohbetlerinde tatlý olmalýdýr. Kýrgýnlýða sebep olabilecek
olaylarda sabýr göstermeli ve mükafatýný Allah’tan ummalýdýr.
Ýhtimal, istikbalde Allah bir çok hayýrlar ihsan edebilir. Bu ha-
yýr, bu birliðin semeresi olacak salih bir çocuk veya eþler arasýn-
da yeniden tazelenecek ülfet ve muhabbet þeklinde de tezahür
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edebilir. Sonuç olarak Kur’ân’da eþler, -birbirlerinde ahlâkî ve-
ya fizikî bir takým kusurlar bulsalar bile- boþanmamaya ve iyi
geçinmeye hep teþvik edilir.

Kur’ân, aile birliði alanýnda bir realiteye iþaret eder ve ikin-
ci bir merhaleden söz eder. Allah, saliha kadýnlarý; kocalarýna
itaatkâr, evinde bulunamadýðý zamanlarda iffetlerini koruyan
özellikleriyle zikreder. Peþinden, böylesi kadýnlarýn aksine; ko-
calarýna karþý isyankâr davranan kadýnlardan bahseder ve ge-
çimsizlik ileri bir boyuta ulaþtýðýnda kocaya, “fenalýk ve geçim-
sizliklerinden korktuðunuz kadýnlarýnýza gelince, önce kendi-
lerine yumuþaklýkla öðüt verin. Eðer söz dinlemezlerse kendi-
lerini yataklarda yalnýz býrakýn. Yine dinlemezlerse, (hafifçe)
dövün. Size itaat ettikleri takdirde kendilerini incitmeye de ba-
hane aramayýn.” (4. Nisa:34) tavsiyesinde bulunur. Elbette bu,
kocaya tanýnan keyfî bir yetki deðildir. Belirli þartlarýn oluþumu
zorunludur. Zaten, âyette geçen “nuþûz” kelimesi, bize bu ko-
nuda bir fikir vermekte olup, kadýnýn kocasýndan nefret etme-
si, kin tutmasý, itaat etmemesi, kafa tutup isyankâr bir tavýr ta-
kýnmasý gibi anlamlara gelir.

Bu aþamada ev siyaseti olarak koca, eþine öncelikle tatlý dil-
le nasihat eder. Ýyilik tavsiyesinde bulunur, sorumluluklarýný
hatýrlatýr. Problemin nereden kaynaklandýðýný belirtir ve hal
çareleri üretir. Yataðý terk etme ikinci safhadýr. Üçüncü merha-
leye gelince, Ýbnü’l-Arabî, “Bana göre, ‘dövme’ der, þahýslarýn
hallerine göre deðiþir. Bazýlarýna az bir gönül koymuþluk kafi
gelir, bazýlarý da ancak tediple düzelir.” Hz. Ali, bu tertibin esas
alýnmasý, bunlarýn da sonuçsuz kaldýðý durumlarda iki hakem
gönderilmesi kanaatindedir. Dikkat çeken þey, bu yetkinin ko-
calara verilerek, üçüncü þahýslarýn ve mahkemelerin aile birli-
ðine müdahalesine hemencecik izin verilmeyiþidir. Böylece,
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ufak tefek aile içi kýrgýnlýklarýn bir sýr olarak kalmasý, aile mah-
remiyetinin zedelenmemesi amaçlanýr. Âyetteki, “Size itaat et-
tikleri takdirde kendilerini incitmeye bahane aramayýn.” ifade-
si de, nýsfet, adalet, hakkaniyet ilkelerine göre davranmayan
koca için, uhrevî bir “tehdit” mahiyetindedir. Öncelikle, aile
birliðinde önemli olan sevgidir, karþýlýklý anlayýþtýr. Sevinç ve
keder birlikte paylaþýlýr. Dolayýsýyla bu son merhale, istisnai bir
durumdur. Hele hele öfkenin yatýþtýrýlmasý hiçbir zaman
amaçlanamaz. Aksi takdirde, kul hakkýna tecavüz nedeniyle er-
kek, haksýzlýðýnýn uhrevi vebaline de katlanýr.

1.3. Kur’ân’da kadýnlarýn sorumluluðu

Kadýn her þeyden önce annedir. Çocuðunun terbiyesinden
mesûldür. Terbiye adýna çocuklara vurulan damga da, istikbale
vurulan damgadýr. Kýsacasý o, evinin direðidir. “Yuvayý diþi kuþ
yapar.” sözü, bunu belirtir. Kuþkusuz, evlilik birliðinin sürdü-
rülmesi için, kadýnýn da fedakarlýkta bulunacaðý zamanlar ola-
caktýr. Kadýn, iyi ve kötü günde, sýhhat ve hastalýkta kocasýyla
yardýmlaþma ve dayanýþma içerisinde olmasý gerektiðini unut-
mamalý ve hemen boþanmaya yeltenmemelidir. Zaten toplu-
mumuzda da, boþanmýþ kadýnlarýn boþanmýþ erkeklere nispet-
le daha fazla tehlikeye maruz kaldýklarý görülmektedir. Nite-
kim, “Gelin beyaz gelinliðiyle girdiði evden beyaz kefeniyle çý-
kar.” atasözümüz, aile birliðinin korunmasýný tembih etme açý-
sýndan, kadýnlarýn sorumluluðunu hatýrlatýr mahiyettedir. 

Kur’ân-ý Kerim’de, kocalarýndan olasý bir anlayýþsýzlýk gör-
meleri durumunda, kadýnlardan aile birliðinin sürdürülmesi
konusunda özverili olmalarý istenir. “Eðer kadýn, kocasýnýn ge-
çimsizliðinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endiþe
ediyorsa, bir anlaþma ile aralarýný düzeltmede karý koca üzerine
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bir günah yoktur. Sulh en hayýrlý iþtir. Zaten nefislerinde kýs-
kançlýk hazýrlanmýþtýr. Eðer iyi geçinip arayý düzeltir, zulüm ve
geçimsizlikten sakýnýrsanýz, elbette Allah yapacaðýnýz her þey-
den haberdardýr.” (4. Nisa:128) buyurarak, kadýnlara anlaþma-
yý tercih etmeleri tavsiye edilir. Fakat, ayný âyetin son kýsmýnda
hitap, “iltifat” sanatýyla kocalara da tevcih edilir ve uzlaþmaz bir
tavýr takýnmamalarý hususunda, gerekli “ikaz” yapýlýr. Ayrýca
belirtelim ki, kadýnlarýn kocalarýna itaat etmemeleri de büyük
günahlara denk tutulur.

1.4. Kur’ân’da ailelerin sorumluluðu 

Kur’ân, insanlarýn arasýný düzeltmenin hayýrlý bir iþ olduðu-
nu ifade eder (4. Nisa:114). Hatta, dargýn müslümanlar arasýný
düzeltmeyi, toplumsal bir görev olarak belirtir (49. Hucu-
rat:10; 8. Enfal:1). Aile Hukuku sahasýnda da, eþlere hep uzlaþ-
ma yollarýný aramalarýný ve hayatýn akýþý içerisinde karþýlaþýlan
meselelere sabretmelerini hep tavsiye eder. Þiddetli geçimsizli-
ðe erkeðin (4. Nisa:128) ve kadýnýn (4. Nisa:34) sebep olmasý
halinde, karþýlýklý ferdî fedakarlýk göstermelerini ister. Fena
muamele ve geçimsizliðin eþlerin her ikisinden kaynaklanmasý
veya baþlangýçta bunun bilinmemesi durumunda, karý kocanýn
yakýn aile çevresine ve topluma da sorumluluk yükler. Eþlerin
ailelerinden tecrübeli ve âdil kimselerin devreye girip, eþlerin
problemlerini, geçimsizlik sebeplerini gidermeye çalýþarak ba-
rýþtýrma teþebbüsünde bulunmalarýný emreder. Ýlgili âyette;
“Eðer karý-koca arasýnýn açýlmasýndan endiþe ederseniz, bir ha-
kem erkeðin ailesinden, bir hakem de kadýnýn ailesinden ken-
dilerine gönderin. Eþler barýþmak, hakemler de barýþtýrmak
isterlerse, Allah aralarýný uzlaþtýrýr.” (4. Nisa:35) buyurula-
rak, yakýn çevrenin aile içi olaylarý yatýþtýrýcý etkinliðine vur-
gu yapar.
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Bu âyete göre, þiddetli geçimsizlikten þikâyette bulunan eþ-
lerden herhangi biri mahkemeye müracaat ederse, hâkimin ka-
rý ve kocanýn ailesinden birer hakem göndermesi zorunludur.
Aile çevresinden seçilen bu hakemler de, öncelikle aile yuvasý-
nýn yýkýlmamasý için hummalý bir gayret göstermeli ve iyi ni-
yetli olmalýdýrlar. Görev itibariyle hakemler, geçimsizliðin esas
sebeplerini ve kimden kaynaklandýðýný öðrenmeye çalýþýrlar.
Karý-kocaya görev ve sorumluluklarýný hatýrlatýp, yuvalarýnýn
daðýlmamasýný tavsiye ederler. Boþanma sonrasý onulmaz yara-
lar açabilecek olumsuz sonuçlarý dile getirirler. Þayet varsa, ço-
cuklarýnýn istikballerine olumsuz etkilerini, cemiyet içinde ya-
dýrganacaklarýný ve aile çevresine lâf getireceklerini ayrýntýlý
izah edip öðüt verirler. Âyet ve hadîsler ýþýðýnda, sebepsiz bo-
þanmanýn hoþ görülmediðini dini, ahlakî, vicdani ve uhrevi
yönleriyle nasihat ederler. Eðer geçimsizlik önemli bir nedene
dayanmýyorsa, bu tür olaylarýn hayatýn bir cilvesi olduðunu,
böylesi hallerin gelip-geçiciliðini ve belki de gelecekteki hayat-
larýnda bunlarýn tatlý hatýralara dönüþebileceðini hatýrlatýrlar.

Ýslâm’a özgü bir özellikle, eþlerin ailelerinden seçilen bu ha-
kemler, elbette karý-kocanýn fýtrat ve karakterlerini, geçimsizli-
ðin bilinmeyen yönlerini daha iyi bileceklerdir. Akrabalýk bað-
larýndan dolayý üçüncü þahýslara nazaran, daha içten ve daha
þefkatli davranacaklar, evli çiftlerin aralarýný bulma ve düzelt-
meye daha fazla önem vereceklerdir. Elbette karý-koca da, ak-
rabalarý olan bu hakemlerin sözlerini daha rahat kabullenebile-
ceklerdir. Netice itibariyle hakemler bunu, aile mahremiyeti
olarak kabul edip, dedikodularýn yayýlmasýna yol açmayacaklar
ve ailelerin rencide olmasýna meydan vermeyeceklerdir. Çün-
kü Ýslâm, aile mahremiyetine özel önem verir. Öyle ki, hadîste,
aile sýrrýný ifþa edenler “Kýyamet gününde insanlarýn en þerlisi”
olarak tanýmlanýr. 
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1.5. Kur’ân’da boþanma hukukunun bazý özellikleri

Kur’ân’da ahkâm âyetleri genelde icmalîdir. Fakat miras hu-
kuku ile aile hukuku sahasýnda Kur’ân, tafsilatlý hükümler ih-
tiva eder. Bu nedenle Kur’ân’da, kadýn ve aile hukukuyla ilgili
olarak yüzün üzerinde âyet bulunmaktadýr. Bu âyetlerin
önemli bir bölümü ise, evlilik ve evlilik sonrasýyla ilgilidir.
Kur’ân’da, cahiliye örfünde boþanma çeþitleri olarak bilinen ve
uygulanan lian, ila, zýhar ve talaktan bahsedilir. Lianla ilgili
âyet, suç unsurlarý yönüyle kazifle ayný olduðu halde ceza hu-
kuku bakýmýndan farklýlýk arz eder. Îlâ ile ilgili hükümle, cahi-
liye örfü tashih edilir. Zýharla ilgili olarak ise, cahiliye örfü ta-
mamen ilga edilir. Bütün bunlar bize Kur’ân’ýn boþanma ko-
nusundaki genel felsefesini belirtir. 

Aile hukuku ile ilgili olarak Kur’ân, öncelikle karý-kocanýn
iffet ve namuslarýna karþý yapýlacak isnatlarý þiddetle cezalandý-
rýr. Diðer hukuki muamelelerden farklý olarak sadece zina su-
çunun ispatý için dört görgü þahidinin tanýklýðý istenir. Bu þart-
larda ispat edilemeyen bir durumda, -olay fiilen vuku bulsa bi-
le- görgü þahitleri hukuki bakýmdan ebediyen susmak zorun-
dadýrlar. Aksi takdirde kendileri suçlu duruma düþecekler ve
belirtilen cezai müeyyide, bu olayý deþifre eden kiþilere uygu-
lanacaktýr. Çünkü, zina suçunun deþifre olmasý, toplum üze-
rinde fiilin vukuundan daha þiddetli bir etki etmektedir. Kazif
konusunda Kur’ân’da anlatýlan bu hususlar, genel bir hüküm-
dür. Fakat bu genel hükme karþýlýk, kendi hanýmýný zina eder-
ken gören þâyet bu kadýnýn kocasý ise, hüküm farklý bir statüde
deðerlendirilir. Çünkü aile birliði açýsýndan üçüncü þahýslarla
kocanýn ayný hükme tabi olmasý durumunda böyle bir hükmün
kocaya haksýzlýk olacaðý açýktýr. Buna göre, eþleri aleyhinde zina
ithamýnda bulunup da dört görgü þahidiyle ispat edemeyecek
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kocalar için âyette, karýsýnýn suçu kabul etmemesi ve kocasýnýn
da ithamýnda ýsrar etmesi halinde, mahkeme kararýyla boþana-
caklarý; fakat koca aleyhine kazif cezasý uygulanmayacaðý belir-
tilmiþtir. Bu farklý iki ayrý hükümde, suç unsurlarý yönüyle ay-
ný nitelikler söz konusudur. Fakat ceza hukuku bakýmýndan,
ayný konuda üçüncü þahýslarla koca, hüküm bakýmýndan fark-
lýlýk arz etmektedir. 

Îlâ, sözlük anlamýyla yemin etmektir. Ýslâm hukuk terimi
olarak ise, kocanýn karýsýna dört ay süreyle yaklaþmayacaðýna
yemin etmesini ifade eder. Cahiliye örfüne göre boþanmayla
paralel hükümleri söz konusudur. Kur’ân, bu uygulamayý dört
ay süreyle sýnýrlandýrýr (2. Bakara:226). Bu nedenle de Ýslâm
Hukukunda îlâ, “talak-ý müeccel” olarak deðerlendirilir. Zýhar
ise, cahiliye Araplarýnda çok yaygýn bir boþanma türüdür. Ýslâm
hukuk terminolojisinde, kocanýn karýsýný kendisine ebedi ha-
ram olan bir mahremine veya mahreminin þayi bir cüzüne
benzetmesi anlamýndadýr. 

Burada konumuz açýsýndan zýharla ilgili olarak, Mücadele
sûresi ilk âyetlerinin sebeb-i nuzûlüne vesile olan olay, aile bir-
liðinin sürdürülmesi açýsýndan mesaj yüklüdür. Rivayete göre,
Havle bt. Sa’lebe’nin kocasý Evs b. Samit ihtiyarlar ve biraz da
hassaslaþýr. Bir gün hanýmýyla bir tartýþma esnasýnda öfkelenip;
“Sen bana anamýn sýrtý gibisin.” deyiverir. Fakat çok geçmeden,
kocasý yaptýðýna piþman olur. Hanýmýný kendine çaðýrýr. Fakat
kadýn ihtiyatlý davranýr ve Allah Resûlüne olanlarý anlatmasýný
kocasýndan ister. Kocasý, ben utanýrým soramam, der. Kadýn
“Öyleyse ben sorarým.” diyerek hane-i saadete gelir ve Pey-
gamberimizin önüne diz çöker. Olanlarý ve kocasýndan karþý-
laþtýðý kötülükleri gözyaþlarýyla Peygamberimize þikâyet ederek
anlatmaya baþlar. Peygamberimiz, “Ya Havle, kocan hem amcan
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oðlu, hem de yaþlý bir kiþi. Allah’tan sakýn!” diyerek sözünü ke-
ser ve öfkesini yatýþtýrmaya çalýþýr. Havle, “Ya Resûlallah, Evs
benimle evlendiðinde ben genç idim. Fakat yaþým ilerledi, bir
çok evlatlarý oldu, þimdi ise beni anasý gibi kýldý ve beni kimse-
siz býrakýverdi.” diyerek sözüne kaldýðý yerden devam eder. Ca-
hiliye örfüne göre koca karýsýna bu sözü, boþama amaçlý söyler-
di; hanýmý da ona haram olurdu ve bir daha onunla evlenemez-
di. Ýslâm’da ise, ilk kez böyle bir hâdise meydana geliyordu.
Dolayýsýyla da Resûlullah, “Bu konuda bir þeyle emir olunma-
dým. Görüþüm, haram olmuþsun.” buyurarak, toplumdaki yer-
leþik genel örf ve âdet hükmünü esas alýr. Kadýn, kocasýndan
ötürü, “Vallahi boþama zikretmedi.” diyerek ruhsat talebinde
bulunur. Peygamberimiz tekrar “Haram olmuþsun.” buyurur.
Kadýn ruhsat talebini yineler. Fakat sonuç alamayýnca, bu defa
da halini Allah’a arz eder. Kadýn hane-i saadette, “Allah’ým, yal-
nýzlýðýmýn þiddetinden ve bana zor gelecek olan ayrýlmamýn
acýsýný sana arz ederim. Küçük çocuklarým var. Onlarý kocama
býraksam, zayi olacaklar. Yanýma alsam, aç kalacaklar. Allah’ým,
sana arz ederim. Allah’ým, Peygamberine bir vahiy indir.” diye-
rek, yaþlý gözlerle baþýný semaya yöneltir. Havle, henüz hane-i
saadetten ayrýlmadan hemen Kur’ân âyetleri nazil olur. Bu va-
hiyden sonra Peygamberimiz, “Ya Havle, müjdeler olsun!” bu-
yurur ve “Kocasý hakkýnda seninle tartýþan ve halini Allah’a arz
eden kadýnýn sözünü Allah iþitmiþtir. Allah, sizin konuþmanýzý
iþitir. Çünkü Allah iþitendir, bilendir. Ýçinizden zýhar yapanla-
rýn kadýnlarý, onlarýn analarý deðildir. Onlarýn analarý ancak
kendilerini doðuran kadýnlardýr. Þüphesiz onlar çirkin bir laf ve
yalan söylüyorlar. Kuþkusuz Allah, affedicidir, baðýþlayýcýdýr.”
(58. Mücadile:1-2) mealindeki yeni nazil olan âyetleri okur.
Cahiliye döneminde talakýn en þiddetlisi olarak uygulanan zý-
har, artýk bundan böyle, Kur’ânî tabirle “çirkin ve asýlsýz bir
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lakýrdý”dan ibarettir. Ýlgili âyetlerle cahiliye örfü ilga edilir. An-
cak böyle bir söz söyleme uhrevi bir suç kabul edilir ve fert psi-
kolojisi açýsýndan, kefareti verilene dek, “muvakkat haram”
hükmü getirilir.

Boþanmayla ilgili olarak ise, Kur’ân’a göre, erkeðin manevî
bir baðla baðlandýðý karýsýný üç defa boþama hakký vardýr. Bu
açýdan Cahiliye’de sýnýrsýz olan boþama sayýsýný Allah, üç talak-
la sýnýrlandýrmýþtýr. “Boþanma iki defadýr.” (2. Bakara:229) âye-
ti, prosedür itibariyle boþanmalarýn tek celsede sonuçlandýrýl-
mamasýný ifade eder. Ýslâm hukukçularý, kitap ve sünnete göre,
iki veya üç talaký bir anda söyleyip, boþanmalarýn tek celsede
vuku bulmasýnýn nehyedildiði hususunda tereddüt etmezler.
Hatta bu konuda, selefin ittifak ettiðini naklederler. Dolayýsýy-
la prosedür itibariyle Ýslâm hukukunda boþanmanýn, her ay bir
boþanma olmak üzere en az üç aylýk bir sürece yayýlmasý güzel
(hasen); üç ay aralýklarla dokuz aylýk bir sürece yayýlmasý ise
daha da güzel (ahsen) olarak deðerlendirilir. Dahasý bu süreç
içerisinde zevci iliþkide bulunulmamalýdýr. Tam aksine Ýslâm
hukukunda ilgili zaman þartlarýna riayet edilmeyen boþanmala-
rýn ise, “bid’at” olduðuna hükmedilir. Zaten, hayýz halinde bo-
þamanýn haram olduðunu bildiren âyet (65. Talak:1), boþanma
zamaný itibariyle bir kýsýtlama mahiyetindedir.

Ýslâm, birinci veya ikinci talak hakký kullanýlmýþ olsa bile,
piþmanlýk süresi özelliðine sahip, birinci veya ikinci talaktan
sonra, kocaya “ric’at” (karýsýna geri dönebilme) hakký tanýr. Bu
konuda, Ýbn Teymiyye’nin nakline göre, Ahmed b. Hanbel,
“Dikkatle inceledim, Kur’ân’daki talakla ilgili âyetlerin tama-
mý, ric’î talaktýr (cayýlabilir boþanma).” tespitinde bulunur. 

Kur’ân’da, “Kocalarý bu arada barýþmak isterlerse, karýlarýný ge-
ri almakta daha çok hak sahibidirler.” (2. Bakara:228) buyurulur.
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Hatta Kur’ân, birinci veya ikinci boþanma sonrasý kadýnlarýn
bekleme sürelerinin (iddet) sona ermesi halinde, koca karýsýna
geri dönmek isterse, mani olunmamasýný ister (2. Bakara:232).
Zaten, boþanmýþ kadýnýn iddet süresince kocasýnýn evinde kal-
masý hem hakký, hem de sorumluluðudur. Dahasý, yaklaþýk bu
üç aylýk müddet içerisinde, kocanýn karýsýna geri döndüðünü
belirten sözlü ifadesi veya geri döndüðüne iþaret eden fiilî dav-
ranýþýyla bile, aile birliði -öncesinden farksýz bir özellikte- ye-
niden kurulabilmektedir. Eðer, birinci veya ikinci boþanma, -
bazý kinaî lafýzlarda olduðu gibi- bâin talakla (ayýrýcý boþanma)
gerçekleþmiþse, evliliðin devamý kararýnda kadýnýn irade beya-
nýna müracaat esastýr. Bununla, kadýnýn maðduriyetinin gide-
rilmesi hedeflenir. Çünkü kadýn, evliliði sürdürmede veya so-
na erdirmede özgürdür. Þayet kadýnýn hür iradesi, evliliðin de-
vamý yönünde tecelli ederse, tekrar bir mehir belirlenerek yeni
bir nikah akdi gerekir. Özetle, birinci hatta ikinci boþanmadan
sonra, aile birliðinin yeniden tesis edilebilmesi belki de Ýslâm
boþanma hukukunun en ayrýcalýklý yönüdür.

Bu aþamalardan sonra sonuç alýnamamýþ ve ayrýlýk tek çö-
züm haline gelmiþse, Ýslâm, eþleri bir eve kilitleyip çýkýþ yolla-
rýnýn tamamen kapatýlmýþlýðýný benimsemez. Zaten, üç ayrý
boþama tecrübesi bu birliðin, þartlarda bir deðiþme olmadýðý
sürece, yürütülemeyeceðine delil olarak yeterli görülür. Buna
göre boþanma, kronikleþen geçimsizliklerde baþvurulabilecek
en son çare görünümündedir. Çünkü, âhenksiz aileleri zorla
devam ettirerek, erkeðin de kadýnýn da boþandýktan sonra tek-
rar evlenip yeni ve daha iyi bir hayat kurmalarý ihtimaline en-
gel olmak, mantýkî temelden yoksundur. Diðer bir anlatýmla,
fiilen birbirinden ayrýlmýþ eþleri, hukuken bir saymak içtimaî ba-
kýmdan faydalý deðil, tehlikelidir. Bu açýdan, Alman hukukçusu
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ve mütefekkiri Kohler, pek haklý olarak, “Geçinmelerine imkan
olmayan karý-koca arasýndaki evlilik, sadece bir azap ve iþkence
kaynaðý olarak kalmaz, ruhî tekamüle bir mani teþkil edebilir
ve büyük istidatlarý bir hiç menzilesine indirebilir.” demekte-
dir. Bu özelliðiyle boþanma, bazý hallerde “rahmet” olarak da
nitelenebilir. Yalnýz bu rahmet ifadesinin boþanmanýn genel
hükmüne göre deðil, özel hükmüne göre olduðunu da kayde-
delim. 

Her þeye raðmen önü alýnamamýþ, karý-koca birbirinden ta-
mamen ayrýlmýþ ve dün birlikte tüttürdükleri aile ocaðý bugün
bütün bütün sönmüþse, Allah, “Her kim Allah’tan korkarsa,
ona bir çýkýþ yolu yaratýr ve onu ummadýðý yerden rýzýklandý-
rýr. Kim Allah’a güvenirse, bilsin ki Allah ona kâfidir.” (65. Ta-
lak:2-3) ve “Eðer karý koca boþanarak birbirlerinden ayrýlýrlar-
sa, Allah her birini kendi kudretiyle, muhtaç duruma düþmek-
ten korur. Allah’ýn ihsaný geniþtir.” (4. Nisa:130) buyurarak,
boþanmýþ çiftleri, neticeye razý olmalarý ve karamsarlýða düþ-
memeleri hususunda “teselli” de eder.

Bu hükümlere ek olarak Kur’ân’da, “Eðer erkek kadýný
(üçüncü defa) boþarsa, ondan sonra kadýn bir baþka erkekle ev-
lenmedikçe onu almasý kendisine helal olmaz.” (4. Bakara:230)
buyurularak, erkeðin ayný kadýnla tekrar evlenebilmesi hem
kadýnýn iradesine hem de fiili olarak baþka bir erkekle evlenip
boþanmýþ olmasýna baðlanýr. Böylece de boþanmanýn geri dö-
nüþü olmayan bir olay olduðu vurgulanýr ve taraflarýn kýskanç-
lýk damarlarýna dokunulur. 

Kur’ân’da, boþanmayla ilgili hükümlerden sonra bunlarýn
Allah’ýn koyduðu yasalar olduðu belirtilir ve bu yasalarýn bo-
zulmamasý, bu sýnýrlarýn aþýlmamasý emredilir. Bu yasalara ay-
kýrý hareket eden kiþiler de, “zâlim” olarak tavsif edilir (bkz. 2.
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Bakara:229; 65. Talak:1). Yine boþanmayla ilgili âyetlerde,
“marûf ”, “ihsan” ve “cemil” sözcüklerinin kullanýlmasýyla da,
ayrýlma esnasýnda söz düellolarý, birbirlerinin kusurlarýný de-
þifre etmeleri, hatta olasý karþýlýklý iftiralar engellenerek, boþan-
malarýn medeni bir þekilde sonuçlanmasý istenir (bkz. 65. Ba-
kara:229, 231; 33. Ahzab:28, 49; 65. Talak:2). Ayrýca, ayrýlma
sonrasý mehir ve nafakanýn haricinde kadýna ayrý bir meblaðýn
(mut’a) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin manevi bir tazmi-
nat veya boþanan kadýnýnýn yarasýný sarmaya yönelik bir gönül
alma mahiyetinde olduðu da söylenebilir. 

2. Hadîslerde aile birliðinin korunmasý

Hz. Peygamber, bazý sembollerle kadýn ruhuna ve psikolo-
jisine dikkat çeker. Bir sefer esnasýnda, develeri sürmekle gö-
revli olan Enceþe’ye, develeri âheste sürmesini hatýrlatýrken,
ezvâc-ý tâhirâtý “kristal kâselere” benzeterek, kadýnlarýn naze-
nin oluþlarýna ve onlara ölçülü davranýlmasý gereðine iþaret
eder. O (s.a.s.), “Kadýn eðe kemiðinden yaratýlmýþtýr. Memnun
olacaðýnýz tarzda dosdoðru devam edemez. Ýsterseniz, bu vazi-
yetlerinden dahi istifade edebilirsiniz. Tam arzunuza göre doð-
rultmak isterseniz, onu kýrarsýnýz. Onun kýrýlmasý da boþanma-
sýdýr.” buyurur. Bu hadîsteki kadýnýn eðe kemiðinden yaratýlma-
sý, elbette anatomik bir bilgi deðildir. Belki daha doðru bir ihti-
malle, ifade mecazî olup, kadýn kendi haline býrakýlýrsa eksik
kalacaðý, ölçüsüz bir düzeltmeye gidilince de boþanmaya vesile
olunabileceði hususu anlatýlmak istenmektedir. Zaten hadîsin,
“Kadýnlara hayýr tavsiye edin.” ifadesiyle baþlamasý ve “onun
kýrýlmasý, boþanmasýdýr.” ifadesiyle de sona ermesi hükmün
menatýnýn “terbiye ve ev siyaseti” olduðunu gösterir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadýn haklarýna riâyet konusunda
Allah’tan sakýnýn. Onlarý Allah’ýn emaneti olarak aldýnýz. Onlarla
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birlikte yaþam hakkýný, Allah’ýn emri ve müsaadesiyle elde etti-
niz.” ifadesiyle, evliliðin kudsiyetine iþaret eder. Yine, “Hayýrlý
olanýnýz hanýmlarýna iyi davrananýzdýr.” sözleriyle, genel tavsi-
yede bulunur. Ýyi geçinmede önemli esaslardan olan hoþgörü-
lü olma, kusur aramama ve güzel huylarýn görmezlikten gelin-
memesini ikaz mahiyetinde ise, “Bir kimse hanýmýna kin tut-
masýn. Onda hoþlanmadýðý huylar bulsa bile, memnun olacaðý
huylarý da vardýr.” buyurur. Zaten Hz. Peygamber (s.a.s.), “Al-
lahým, ben iki zayýfýn hakkýný günah sayarým; yetim ve kadýn.”
ifadesiyle de, özellikle yetim ve kadýn haklarýna dikkat çeker.

Hadîslerde, “sempatik, sevecen ve doðurgan olan” ve “Ko-
casý kendisine baktýðýnda onu mesrûr eden, emrettiðinde itaat
eden, uzak kaldýðýnda iffetini koruyan” kadýn zikredilir. Pey-
gamberimiz (a.s.), “Kadýn dört þeyden dolayý nikahlanýr; malý,
soyu, güzelliði ve dini. Sen dini güzel olaný tercih et ki, elin be-
reketlensin.” buyurarak, evliliðin mutluluk ilkesini beyan eder.
Hz. Peygamber, dünya nimetlerinin en hayýrlýsýnýn “sâliha ka-
dýn” olduðunu ifade ederken, Kur’ân da sâliha kadýný, itaatkâr
ve iffetli sýfatlarýyla anlatýr (4. Nisa:34).

Hadîslerde, kadýnýn kocasýna baðlýlýðý ve itaat etmesi üze-
rinde titizlikle durulur. Hz. Peygamber, bir zayýf hadiste “Ýnsa-
nýn insana secde etmesi caiz olsaydý, kadýnýn kocasýna secde et-
mesini emrederdim.” buyurur. Baþka bir varyantta, “Muham-
med’in canýný elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, kadýn ko-
casýnýn hakkýný yerine getirmedikçe, Rabbisinin hakkýný yerine
getirmiþ sayýlmaz.” ilavesi yer alýr. Kocasý kendisinden mem-
nun olarak ölen kadýnýn da cennete gireceði müjdelenir.

Peygamberimiz, cehenneme girmeye sebep olan bazý huyla-
ra iþaret eder. Bu huylar arasýnda, kadýnýn kocasýna nankörlük et-
mesini, dilinden bedduanýn eksik olmamasýný ve ihsan bilmezliði
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de zikreder. Hatta, bu iyilik bilmezliðe, “Eðer, kadýnlardan bi-
rine bir ömür boyu iyilik yapsan, sonra da senden hoþlarýna git-
meyen az bir þey görseler, senden hiç bir þey görmedim, der-
ler.” ifadeleriyle, açýklýk getirir. Böylesi huylardan dolayý Hz.
Peygamber, keffaret olarak, kadýnlara sadaka vermelerini ve
çokça istiðfarda bulunmalarýný öðütler.

Kur’ân’da, Peygamberimizin hanesiyle ilgili bazý olaylar an-
latýlýr. Bunlardan birisi de îlâ hâdisesidir. Bir rivayete göre, bir
defasýnda, ihtimal Peygamberimizin bazý hanýmlarý, deðiþen
toplumsal þartlara paralel belki biraz daha müreffeh bir hayat
isterler. Bu isteðe muhatap olan Peygamberimiz ise, bütün ha-
nýmlarýna gönül koyar ve bir ay uzlete çekilir. Bu konuda Hz.
Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e tek cümle söyler. “Bunlar benden,
elimde olmayan þeyler istiyorlar.” Çok geçmeden, bu hususta
âyet nazil olur. “Ey Peygamber! Eþlerine söyle: ‘Eðer dünya
dirliðini ve süsünü (refahýný) istiyorsanýz, gelin size boþanma
bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salývereyim. Eðer Al-
lah’ý, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanýz, bilin ki, Al-
lah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazýr-
lamýþtýr.’” (33. Ahzab:28-29) buyurularak, Allah Resûlüne biz-
zat Cenab-ý Hak tarafýndan hanýmlarýnýn serbest olduklarýný
bildirmesi ifade edilir (33. Ahzab:28). Hitap kipiyle, daha ha-
yýrlý hanýmlar ihsan edilebileceði de belirtilir (66. Tahrim:5).

Âyetlerin nazil olmasý üzerine Peygamberimiz, önce Hz.
Âiþe’den baþlayarak, ilahî emrin gereðini yapar. Dünya hayatýný
ya da âhiret yurdunu tercih hususunda serbest olduðunu bildi-
rir. Anne babasýna danýþýp konuþmadan acele karar vermeme-
sini de tavsiye eder. Böyle bir teklife Hz Âiþe’nin tereddütsüz ce-
vabý ise, “Bunun hakkýnda mý anne-babama danýþacaðým? Valla-
hi ben, Allah’ý, Resûlullah’ý ve âhireti tercih ediyorum.” olur.
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Diðer hanýmlarý da farklý davranmazlar, ayný teklife ayný ifade-
lerle karþýlýk verirler ve irade imtihanlarýný baþarýyla kazanýrlar.
Çünkü onlar, Allah Resûlü’nden ayrý kalmayý ölümden beter
bir musibet kabul ederler. Sonuç olarak, meþhur îlâ hâdisesin-
de hanýmlarýnýn bu tercihlerine, Peygamberimizin de çok se-
vindiði görülür.

Baþka bir âyette, hanýmlarýndan ayrýlmayý veya onlarla bir-
likte kalmayý tercih hakký Peygamberimize de verilir. Peygam-
berimiz de hanýmlarýndan ayrýlmamayý yeðler. Bu karþýlýklý
olarak birbirlerinden ayrýlmamayý tercih etmeleri üzerine Allah
u teala da, “Böyle yapman onlarýn mutlu olmalarýna, üzülme-
melerine ve hepsinin senin verdiklerine razý olmalarýna daha
uygundur. Allah kalplerinizde olaný bilir. Allah hakkýyla bilen-
dir, halîmdir. Bundan sonra artýk baþka kadýnlarla evlenmen, -
elinin altýnda bulunan câriyeler hariç-, güzellikleri hoþuna git-
se bile, bunlarýn yerine baþka hanýmlar alman sana helal deðil-
dir. Allah her þeyi gözetler.” (33. Ahzab:51-52) buyurarak, kar-
þýlýklý olarak hem ilgili olayýn bu þekilde sonuçlanmasý övülür,
hem de mü’minlerin anneleri olan bu hanýmlar, Allah tarafýn-
dan iltifat görür. Zaten, “Ey Peygamber! Eþlerinin rýzasýný gö-
zeterek Allah’ýn sana helal kýldýðý þeyi niçin kendine haram edi-
yorsun?” (33. Tahrim:1) ikazýndan, Hz. Peygamberin hanýmla-
rýnýn rýzasýný gözetme ve gönüllerini hoþnut etme hususunda-
ki hassasiyetini de anlayabiliriz.

Yine, Peygamberimizin aile hayatýyla ilgili iki olayda ise,
Hz. Peygamber’in kendisini boþama endiþesini sezen Hz.
Sevde’in, âhirette Hz. Peygamber’e eþ olma þerefini kaçýrma-
ma uðruna, katlanamayacaðý fedakarlýk yoktur. Hz. Haf-
sa’nýn, zühd ve takvasýný hatýrlatarak Cebrail’in Peygamberi-
mize söylediði, “O senin cennetteki eþindir.” ifadesi de, nikah
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akdinin ilahî irtibatýný ve kayd-ý hayatla sýnýrlý kalmayýp
ebedîlik boyutunu bildirir.

Doðrusu, Hz. Peygamber’in, yoðun teblið mesaisi arasýnda
hanýmlarýna fazla bir vakit ayýrdýðý söylenemez. Bu hanýmlar
dünyalýk varlýklarý itibariyle de, küçücük birer odacýkla yetin-
mekteydiler. Ama, bu bahtiyar kadýnlarýn dünyevî varlýklarý ol-
masa da, mutluydular, huzurluydular... Zira, Hz. Peygamber
aile hayatýnda onlarýn kalplerinin sevgilisi, akýllarýnýn muallimi
ve ruhlarýnýn da terbiyecisi olmuþtu. Ayrýca onlar, diðer kadýn-
lardan farklýydýlar (33. Ahzab:32). Çünkü onlar, Peygamber ha-
nesinde oturuyorlar ve onun nikahý altýnda bulunuyorlardý.

Öte yandan, Hz. Peygamber’in, Hz. Hatice ile Hz Âiþe ha-
ricindeki bütün evlilikleri içtimaî bir kýsým zaruretlere dayandý-
ðý tarihi bir vâkýadýr. Bununla beraber, risaleti kendisini insanî
kimliðinden tamamen soyutlamadýðý da bir gerçektir. Kanaati-
mizce, mezkûr olaylarýn bu þekilde deðerlendirilmesi gerekir.

2.1. Hadîslerde boþanmanýn yerilmesi

Hz. Peygamber Efendimizin, erkeklerin kadýnlar hakkýnda
hayýrhâh olmalarýný ve eþlerin birbirlerine karþý yükümlülük ve
sorumluluklarýný ifade eden hadîsleri, azýmsanamayacak sayý-
dadýr. Boþanmayý mümkün olduðu kadar azaltmak isteyen bir
grup hadîsler de bilhassa dikkate þayandýr. Bu meyanda O
(a.s.), “Allah u tealaya helallerin en sevimsizi talaktýr.”, “Her
hangi bir kadýn gereksiz yere kocasýndan boþanmayý isterse,
cennetin kokusu ona haram olur.” , “Kocasýna mal vererek bo-
þanmasýný isteyen kadýnlar, münafýktýrlar.” ve “Allah, zevk için
sýk sýk kadýn deðiþtiren erkekleri ve zevk için sýk sýk koca deðiþ-
tiren kadýnlarý sevmez.” buyurur ve boþanmalarýn uhrevî
mes’ûliyetini hatýrlatýr.
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Ayrýca, hadîste iki kiþinin arasýný bulmaya vesile olmak, sa-
daka olarak nitelenir ve sosyal bir görev olarak vurgulanýr. Bu-
na ek olarak hadîslerde, bazý istisnaî özel durumlarda, sýnýrlý ve
sayýlý ölçüde yalan söylemeye cevaz verilir. Bunlar arasýnda, ka-
rý koca arasýný düzeltmek için söylenebilecek yalanýn da olma-
sý, meselenin önemini belirtir. Peygamberimiz, “Evleniniz, fa-
kat (kurduðunuz aile yuvalarýný) boþanmakla yýkmayýnýz. Zira
ondan Arþ-ý Ýlahi titrer.” buyurarak, boþanmanýn ilahî ve içti-
mai boyutunu haber verir.

Kur’ân, Hz. Süleyman zamanýnda karý-koca arasýný ayýran
fesat þebekelerinden bahseder (2. Bakara:102). Peygamberimiz
de, aile birliðinin sürdürülmesinde psikolojik bir etken olarak
þu vak’ayý ibret için nakleder; “Ýblis arþýný suyun üzerine kurar,
sonra çetelerini gönderir. Bunlardan rütbece en yakýn (itibarý
en büyük) olaný, fitnesi en büyük olanýdýr. Biri gelip, þunu þu-
nu yaptým, der. Ýblis ise, anlatýlanlarý dinledikten sonra, “Hiç
bir þey yapmamýþsýn.” karþýlýðýný verir ve yapýlanlarý küçümser.
Bir müddet sonra, bir baþkasý daha gelir ve “Karýsýyla aralarýný
açýncaya kadar peþlerini býrakmadým.” diyerek, yaptýklarýný an-
latýr. Bunun üzerine iblis, onun makamýný yükseltir ve “Sen ne
harikasýn!” sözüyle, ona aferin çeker, becerisini kutlar.”

2.2. Bazý boþanma olaylarýnda Peygamberimizin tavrý 

Hz. Peygamber’in, sahabeler arasýnda aile birliðinin deva-
mýný temin maksadýyla, devreye girerek çeþitli boþanma olayla-
rýndaki arabuluculuk teþebbüslerini ve usulsüz boþanmalardan
dolayý olumsuz tavýrlarýný farklý rivayetlerden öðreniyoruz.
Örnek olarak, Zeyd b. Hârise ile Zeyneb b. Cahþ’ýn evliliði ha-
týrlanabilir. Doðrusu, Peygamberimiz Zeyd ile Zeynep’in evli-
liklerine bizzat kendisi vesile olur. Zeynep asaleti nedeniyle ilk
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önce bu teklife sýcak bakmaz. Fakat Peygamberimizin talebini
de kýramaz ve sonuçta kabul eder. Belki de Peygamberimiz bu
ýsrarýyla asil bir kadýnla azat olmuþ bir erkeðin evliliðini yadýr-
gayan cahiliye âdetini yýkarak, hukuki bakýmdan insanlarýn ta-
rak diþleri gibi eþit olduklarýný yerleþtirmek istemiþti. Ama ev-
lilik bir gönül iþiydi ve gönül de ferman dinlemeyecekti. So-
nuçta, geçinemeyecekleri artýk her hallerinden belliydi. Zeyd,
evliliklerinden yaklaþýk bir yýl kadar sonra boþanma düþünce-
siyle Peygamberimize danýþmaya gelir. Aile düzenlerinin bo-
zulmasýný hiç istemeyen Peygamberimiz ise Zeyd’e, Kur’ân’da
ebedileþen “Eþini yanýnda tut. Allah’tan kork!” (33. Ahzab:37)
þeklindeki  tavsiyesiyle, hanýmýný boþamamasýnda ýsrarcý olur.
Fakat, ilahî murat farklý tecelli eder. 

Yine, hanýmý sâliha bir kadýn olduðu halde, boþama düþün-
cesiyle kendisine danýþmaya gelen Ebu Eyyub’a, “Ey Ebu Ey-
yub, Ümmü Eyyub’u boþaman büyük bir günahtýr.” buyura-
rak, boþanmasýný bir haksýzlýk ve uhrevî mesuliyeti olan bir
olay olarak vasýflandýrýr. Diðer bir olay da þudur: Berîre, Hz.
Aiþe tarafýndan hürriyete kavuþturulmuþ bir kadýndýr. Hürriye-
te kavuþmasýyla da, kocasýndan ayrýlma (muhayyerlik) hakkýný
kazanýr. Kocasý Muðîs’i sevemediði için, ayrýlma kararýndadýr.
Kocasý ise, ayrýlmayý hiç istemez ve bir türlü kabullenemez.
Muðîs, göz yaþlarýyla Peygamberimizin huzuruna gelir, olanla-
rý anlatýr. Dramatik bir olay yaþanýr. Peygamberimiz, Berîre’ye,
“Allah’tan kork! O, senin eþin ve çocuðunun babasý.” diyerek,
kocasýna geri dönmesini öðütler. Berîre ise, dinî duygusu ve
saygýsý gereði, Peygamberimize bu taleplerinin, emir olup ol-
madýðýný sorar. Arabulucu olarak söylediðini öðrenince de,
“Ýhtiyacým yok.” yapamam diyerek, hukukun kendine tanýdýðý
haktan istifade eder.
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Hadîs mecmualarýnda Ýbn Ömer’in hanýmýný boþamasý de-
taylý anlatýlýr. Hz. Peygamberin tavrýný belirtmesi yönüyle ise,
Hz. Ömer, oðlu Abdullah’ýn hanýmýný hayýz halinde boþadýðý-
ný Peygamberimize haber verince, haram olan bir boþanma çe-
þidinin vuku bulmasýndan dolayý Peygamberimiz sitem eder ve
gönül koyar. Bir diðer usulsüz boþanma olayýnda, karýsýný bo-
þamýþ, sonra geri dönmüþ ve akabinde tekrar boþamýþ bir kiþi-
nin durumu karþýsýnda, “Bazý kiþiler, niçin Allah’ýn hükümle-
rini alaya alýyorlar?!” diyerek, aðýr ve sert bir dil kullanýr. Bir
defasýnda da, bir anda üç talakla karýsýný boþayan bir kimsenin
durumu kendilerine haber verildiðinde celalli bir þekilde kal-
karak, “Ben aranýzda olduðum halde, Allah’ýn kitabý alaya mý
alýnýyor?!” sözleriyle, ayný sitemini yineler. Bu esnada bir saha-
benin, “Ya Resûlallah, onu öldüreyim mi?” diyerek müsaade is-
temesi, Peygamberimizin psikolojik durumunu daha da belir-
ginleþtirir. 

Sonuç

Katolik Kilise hukukunda, “Allah’ýn birleþtirdiðini insan
ayýrmasýn.” ifadesine göre, evliliðin ilahi irade ile tahakkuk et-
miþ bir bað olduðu, bu nedenle de kul iradesinin bu baðý çöze-
meyeceði genel bir prensiptir. Yani, evliliðin adem-i zevali esas-
týr ve evliliðin ancak ölümle sona erebileceði kabul edilir. Fakat,
teoride evlenmelerin bozulamayacaðý kuralý, pratikte bir ütopik
görüþten ileriye de gidememiþtir.

Ýslâm Hukukunda ise, muvakkat (akit süresi belirlenen) ev-
lilikler (mut’a ve hülle gibi) batýldýr, hükümsüzdür. Bu neden-
le evlilik akdi, sürekli bir akittir. Fakat, evlilik akdinde sürekli-
lik þart olmakla birlikte, bu süreklilik sonsuzluk anlamýnda da
deðildir. Bu nedenle boþanmayý menetmek veya hiç olmayacak

253

Ýs
lâ

m
’d

a 
 A

ile
  B

irl
ið

in
in

  K
or

un
m

as
ý  

ve
  B

oþ
an

m
a



þartlara baðlamak suretiyle, beraber yaþamayý düþünmeyenleri
zorla bir arada tutmak, çözüm olmamýþtýr. Ama keyfî boþama-
larýn, çoðu kez boþayan için bir piþmanlýk, boþanan için bir
haksýzlýk ve aile fertleri için de hayat boyu bir huzursuzluk
kaynaðý olduðu görülmektedir. Buna göre boþanma hastalýklý
bir uzva karþý cerrahi bir müdahale ise, evliliðin, aklî-mantýkî
bir çizgide cereyan etmesi ve saðlam þartlara baðlanmasý hijye-
nik bir hassasiyettir. Onun için boþanmakla aileyi yýkmadan
önce, eþler arasý uyumda titiz davranýlmalý ve gelecekte bu
uyumu temin edecek þartlardan da, asla taviz verilmemelidir.
Hele hele kýz ve erkek çocuklarýn dini eðitimi ve sosyal bir
vâkýa olarak evlilikte maddî-manevî denklik (küfüv), göz ardý
edilemeyecek sosyo-hukuki esaslar arasýnda kabul edilebilir. 

Aile bir yaþam biçimidir ve bu yaþamýn mayasý sevgidir. Ev-
liliðin sürekliliði de genel olarak karþýlýklý saygý, sevgi ve hoþgö-
rüye baðlýdýr. Ama tabiî olarak, bazen aile içi kýrgýnlýklar olabi-
lir. Fakat bunlar büyütülmeden halledilmelidir. Böylesi haller-
de, çoðu kez bir Osmanlý geleneði olarak tomurcuk bir gülün,
merhem vazifesi göreceði söylenebilir. Her þeyden önce, aile
yuvasýnýn yýkýlmamasý için her iki tarafýn özverili olmalarý bek-
lenir. 

Ýkinci aþama olarak Kur’ân’da, ev siyaseti gereði, kocanýn
bazý geçici tedbirler alabileceðine iþaret edilir. Denilebilir ki,
neticesi boþanmaya varacak ve daha kötü sonuçlar doðurabile-
cek bir durum karþýsýnda, son çare olarak hafifçe dövmeye ruh-
sat verilmiþtir. Bu, muhtemel sýkýntý ve olumsuzluklar düþü-
nüldüðünde, boþanmadan bin kat daha yeðdir. Bir üçüncü aþa-
ma olarak müteakip âyette, aile birliðinin daðýlmamasý için ha-
kem gönderilmesi ve yakýn aile çevresinin boþanmalarý önleme-
de aktif rol üslenmeleri emredilir. Hz. Þuayb’ýn (a.s.) “sana zor-
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luk çýkarmak istemiyorum.” (28. Kasas:27) ifadesi de, ebeveyn-
lerin hayat felsefesi olmalýdýr. 

Hadîslerde, eþler Allah’ýn bir emaneti olarak tanýmlanýr ve
hep iyi davranýlmasý tavsiye edilir. Dahasý, Peygamberimizin,
usulsüz boþanma olaylarýndan dolayý hoþnutsuzluðu görülür.
Kur’ânî prosedüre uymadan eþlerini boþayanlar Peygamberi-
miz tarafýndan, Allah’ýn kitabýný/Allah’ýn koymuþ olduðu hü-
kümleri alaya almakla itham edilir. Yine de, O’na göre, boþan-
ma mübahtýr; fakat ayný zamanda sevimsizdir de. Çünkü bo-
þanma, bir yandan fert boyutunu aþýp sosyal hayatý etkileyen;
diðer yandan ise, semaya ulaþýp arþý titreten bir olaydýr. 

Ýslâm Hukukunda muhâlea, tefvîz-i talak ve tefrîk belirli
þartlarda kadýn için boþanma vesileleri olmakla birlikte, yaygýn
olan usulle boþama, tek taraflý irade beyanýyla eda ehliyetine sa-
hip kocanýn yetkisindedir. Fakat, aile münasebetlerini tanzim-
de kanunlardan daha kuvvetli olan dinî ve içtimaî ahlâk düstur-
larý, ciddi sebep olmadan kocanýn karýsýný boþamasýný ayýp ve
günah saydýðýndan, Ýslâm Hukukunun koyduðu hükümler
pratikte fazla suistimallere yer vermemiþtir. Ayrýca boþanma
sonucu erkeðin ödemekle yükümlü olduðu küçümsenemeye-
cek malî mükellefiyetlerle (müeccel mehir ve nafaka gibi) bo-
þanmayý önlemeye yönelik tedbirlerden daha ziyade, cemiyet
dokusunun saðlam oluþu, koca hukuken serbest olsa bile, di-
nen ayný serbestî içinde olmayýþý, Müslümanlar arasýnda dinî
kültürle fertler üzerinde keyfî boþanmayý önleyici ve kocanýn
boþanma hakkýný manen sýnýrlayýcý olumlu kamuoyu baskýsý
Türk toplumunda boþanmalarýn az sayýda gerçekleþmesinde
ahlakî faktörlerdir. 

Ýstatistikî verilerden öðrenildiðine göre, Türkiye’de gözlem-
lenen aile krizleri sonucu boþanma olaylarý artýþ kaydetmektedir.
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Sosyal devlet anlayýþý gereði, büyümeye yüz tutmuþ içtimaî bir
yara karþýsýnda acil tedbirler alýnmasý zorunludur. Zorunludur
ama, cemiyet dokusunu oluþturan fertlerin istenilen seviyede
olmayýþý karþýsýnda, sadece boþanma sistemine özgü çözüm
aramalar, kalýcý bir çözüm olma niteliðinden yoksun olacaktýr.
Ýhmal edilmemesi gereken husus, sistemden ziyade sistemi iþ-
letecek insan unsurudur. Bizce, boþanma hâdiselerinin azalma-
sý önemli ölçüde, fertlerin evlilikteki ulvî gayelerle bilinçlendi-
rilmesi, inanç-ahlâk-hukuk iliþkisi içerisinde dinî-ahlâkî terbi-
yesinin elverdiðince kusursuz yapýlmasýnda odaklanmaktadýr.
Aksi takdirde aile, cennet köþesi olma yerine, cehennem azabý-
na denk bir hüviyete bürünecek, aile bireyleri ýstýrap dolu bir
hayatý yaþamaya mahkum olacak ve de bunun kaçýnýlmaz so-
nucu olarak toplumun bir hayli müessesesi düzenli iþlemeye-
cektir.

Yalnýz gerek psikolojik gerekse de sosyolojik sebeplerden
kaynaklanan bazý olumsuzluklarýn zamanla deðiþime açýk oldu-
ðunu göz ardý etmemek gerekir. Çünkü fikirler de þartlar da de-
ðiþebilmektedir. Özellikle evliliðin ilk yýllarýnda daha sýklýkla
rastlanan þekliyle görüþ ayrýlýklarý ve geçimsizlikler, ilerleyen yýl-
larda gittikçe azalmaktadýr. Hatta baþlangýçta problemli ailelerin
mutlu sonlarý da azýmsanmayacak orandadýr. Üstelik boþanma
sonrasý hayatýn güzel olacaðýnýn da hiçbir garantisi yoktur. 

Doðrusu, hayat dinamik bir yapýya sahiptir. Bu özelliðin bir
yansýmasý olarak toplumlarda zaman zaman bazý deðiþimler
gözlemlenir. Sosyal, kültürel, iktisadî vb. alanlar da, hayat yel-
pazesini oluþturan kanatlardýr. Tabii ki, hukuk da hayatýn bir par-
çasýdýr. Dolayýsýyla, özellikle sanayi inkýlabýnýn kaçýnýlmaz sonu-
cu, geliþim ve deðiþimlerden sosyal bir kurum olarak aile de na-
sibini almýþtýr. Artýk, patriarkal aile kabuk deðiþtirme sürecine
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girmiþtir. Geleneksel “geniþ aile” tipi, tarih olmaktadýr. Bunun
sonucu olarak, ailede ebeveynin yeni çiftlere rehberlikleri de,
erozyona uðramýþtýr. Ama, su tersine akmayacaktýr. Günümüz-
de daha yaygýn olan “çekirdek aile” tipinde ise, bireyler yalnýz-
lýða terk edilmiþliðidir. Yeterli rehberlikten mahrum bu yeni
çiftler, kendi problemleriyle baþ baþa kalmýþlardýr. Eski daya-
nýþma müesseseleri yerine, yeni modern dayanýþma müessese-
leri ikame edilemeyiþi ise, en büyük eksikliktir.

Bir çok özellikleri ve mahremiyetleri bulunan ve bilhassa
baþlangýç itibariyle karý kocanýn müþterek hayat kurma iradesi-
nin, özel ve ikili iliþkisinin aðýr bastýðý evlilik müessesesini sa-
dece kanunî bir temele oturtmanýn ve konuyu salt kural ve
müeyyide ikilemi içerisinde çözmenin yetersizliði ortadadýr.
Bu nedenledir ki, hiç bir zaman mahkemelerin soðuk duvarla-
rý arasýnda sýcak aile yuvalarý tesis edilememiþtir; kanaatimizce,
edilemez de. Bir diðer ifadeyle, aile mutluluðunda hukuk ilke-
lerinden daha ziyade, dini ve ahlâki deðerlerin önem arz ettiði-
ni söyleyebiliriz. Bu yaklaþým hukuk ilkelerinin inkarýný ima et-
mez. Tabii ki problemin kaynaðý da görmezlikten gelinemez.

Bu yüzden Kur’ân ve sünnet, ahlâkî ve hukukî esaslarýyla,
genel olarak mevzularý iç içe iþleyen, birbirinden ayrý düþünü-
lemeyecek derecede çift yönlü (vicdanî-hukukî) müeyyideler
koymaktadýr. Kur’ân ve sünnetteki bu vicdanî ve hukukî fark-
lýlýk, tabiî olarak fýkýh kitaplarýna da yansýmýþtýr. Fýkýh kitapla-
rýnýn özellikle boþanmayla ilgili hükümlerinde diyaneten ve
kazaen ayrýmý, en göze çarpan hususiyetlerdendir. Bilindiði gi-
bi kazaî hükümler, delillere dayanýlarak karara baðlanýr ve veri-
len bu kararlar da yetkili merciler tarafýndan infaz edilir. Fakat,
fýkhî hükümlerin diyaneten yönü ise, kiþilerin subjektif irade-
lerine (niyet) göre deðerlendirilir ve kul ile Allah arasýnda bir
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münasebet kabul edilerek bu konudaki karar, kiþilerin vicdan-
larýna havale edilir. Bu tür hükümlerin hukukî bir yaptýrým gü-
cü yoktur. Baþka bir anlatýmla, hukuk bu konularda suskundur.
Tek müeyyidesi, kiþilerin dinî duygularýyla vicdanî sorumlu-
luklarýdýr. Þayet, kul hakký ihlali söz konusuysa haksýz olan ta-
raf, elbette haksýzlýðýnýn vebaline ve de uhrevi cezasýna katlanýr.
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Kadýnýn Mirasý ve Eþitlik

Dr. Selman Kuzu

Araþtýrmacý - Yazar

Cahiliye dönemi Arap toplumunda, kadýnlar varis olamýyordu.

Hatta kadýnlar bir eþya gibi ölünün varislerine intikal ediyordu. Sadece eli

silah tutan, vataný muhafaza eden büyük erkekler mirasçý olurdu. Ölenin

malý en yakýnlarýndan erkek olup harp edebilecek yaþta bulunanlara düþerdi.

Medine’deki uygulamada da sadece büluð çaðýna ermiþ erkekler babalarýnýn

mirasçýsý olabiliyor, küçük kýz ve erkek kardeþleri, hatta anneleri mirasçý

olamýyordu. Bundan dolayýdýr ki, “Allah size, çocuklarýnýzýn miras taksimi

hususunda erkeklerin paylarýnýn, kýzlarýn iki katý olmasýný emretmektedir.”

âyeti inince bu hüküm bazý kimselerin hoþuna gitmemiþ ve þöyle demiþlerdir.

“Kadýna dörtte bir, ya da sekizde bir, kýz çocuða yarým ve küçük çocuða da

mirastan pay veriyor. Oysa o ne ata binebiliyor, ne de düþmanla savaþabiliyor.

Küçük çocuða da miras veriyor, oysa o hiç iþe yaramýyor.”



A- Ýslâm’dan Önceki Durum

Ý slâm’ýn erkekleri kadýnlardan üstün tutup kadýn-erkek
eþitliðini ihlal ettiði iddiasýnýn bir mesnedi de mirasta
kadýna bir, erkeðe iki hisse verilmesidir. Gerçekte ise

kadýna bir, erkeðe iki hisse verilmesinin erkeði  kadýndan üstün
tutmakla hiçbir iliþkisi yoktur. Bilakis Ýslâm, cahiliyetin kendi-
lerine zulüm yaptýðý ve haklarýný çiðnediði küçük çocuklarýn ve
kadýnlarýn hukukunu, onlara da mirastan pay vererek koruma
altýna almýþtýr.

“Ana, baba ve akrabalarýn miras olarak býraktýklarýnda erkeklerin
hissesi vardýr. Kadýnlarýn da ana, baba ve akrabalarýnýn býraktýklarýn-
da hisseleri vardýr. Bunlar az olsun, çok olsun, farz kýlýnmýþtýr.”1

Cahiliye dönemi Arap toplumunda, kadýnlar varis olamý-
yordu. Hatta kadýnlar bir eþya gibi ölünün varislerine intikal
ediyordu. Sadece eli silah tutan, vataný muhafaza eden büyük
erkekler mirasçý olurdu. Ölenin malý en yakýnlarýndan erkek
olup harp edebilecek yaþta bulunanlara düþerdi.2 Medine’deki
uygulamada da sadece büluð çaðýna ermiþ erkekler babalarýnýn
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1 Nisa 4/7; Bu âyet mirasla ilgili beþ temel prensip ortaya koymaktadýr. a) Erkek gibi
kadýnda mirastan pay alýr. b) Az çok bütün mallar mirasa tabidir. c) Bu kural taþýn-
abilir ve taþýnmaz bütün mallar için geçerlidir. d) Ölen kiþi mal býrakýrsa miras söz
konusu olur. e) Yakýn akraba varken uzak akrabaya miras düþmez. Bu beþ prensibi
gayet özlü ihtiva eden bu âyet giriþ yapýlarak, sonra miras paylarý belirlenir. Bkz, Suat
Yýldýrým, Kur’ân-ý Kerim ve Açýklamalý Meali, ilgili âyet mealine not. Ýst. 2003.

2 Bk. Taberî, Camiu’l - Beyan IV/262, Mýsýr, 1968; er-Razî, Tefsiru’l-Kebîr, IX/194,
Beyrut; Tahir b. Aþur, et - Tahrîr ve’t-Tenvîr, IV/248, Tunus, ts; Ýbn Kesîr, Tefsîrul-
Kur’an’il Azim, II/161. Araplar “Mýzraklarýyla vuruþmayan yurdunu müdafaa ede-
meyen ve ganimet kazanamayan kimseler varis olamaz” derlerdi. Bk. a.g.e., eserler.
Ayný yerler.



mirasçýsý olabiliyor, küçük kýz ve erkek kardeþleri, hatta anne-
leri mirasçý olamýyordu.1 Bundan dolayýdýr ki, “Allah size, ço-
cuklarýnýzýn miras taksimi hususunda erkeklerin paylarýnýn,
kýzlarýn iki katý olmasýný emretmektedir.” âyeti inince bu hü-
küm bazý kimselerin hoþuna gitmemiþ ve þöyle demiþlerdir.
“Kadýna dörtte bir, ya da sekizde bir, kýz çocuða yarým ve kü-
çük çocuða da mirastan pay veriyor. Oysa o ne ata binebiliyor,
ne de düþmanla savaþabiliyor. Küçük çocuða da miras veriyor,
oysa o hiç iþe yaramýyor.”2

Bu mantýk Allah’ýn farz kýldýðý, adalet ve binbir hikmetlerle
yaptýðý paylaþtýrmaya karþý, bir kýsým kimselerin  kalplerinde
hâlâ varlýðýný sürdüren Arap cahiliyesinin mantýðý idi. Allah’ýn
tespit ettiði paylara ve onun bölüþtürmesine karþý, günümüzde
de bazý zihinlerde yer eden çaðdaþ cahiliye mantýðý, Arap cahi-
liye mantýðýndan çok farklý deðildir.

Bu âyetin nüzul sebebi de yine cahiliyedeki kadýn ve kýz ço-
cuklarýnýn bu durumunu açýkça ortaya koymaktadýr. Uhud
harbinde þehit düþen Sa’d b. Rebi’nin (r.a.) zevcesi, iki kýzýyla
birlikte Resûlüllah’ýn huzuruna gelmiþ ve þöyle demiþtir:

“Ya Resûlallah! Þunlar Sa’d’ýn kýzlarýdýr. Babalarý Uhud har-
binde þehit edildi. Þimdi ise amcalarý mallarýný almýþ kendileri-
ne bir þey býrakmamýþtýr. Halbuki bu kýzcaðýzlar, malsýz evle-
nemeyeceklerdir.”

Allah Resûlü (s.a.s.) kadýnýn bu þikayetini dinledi ve “Allah
bu mesele hakkýnda hükmünü bildirecektir.”3 buyurdu. Bu-
nun üzerine miras âyeti nazil oldu.4
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1 Hamidullah, Muhammed, Ýslâm Peygamberi, I/260, Ýrfan Yay. Ýst. 1980
2 Bk. Taberî, IV/275; Ýbn Kesir, II/197
3 Ebu Davud, Kitâbü’l-Feraiz 4; Ýbn Mace, Kitâbü’l-Feraiz, 2; Dârekutnî, Kitâbü’l-

Feraiz 35
4 Vahidî, Esbabu’n - Ntzul, s.150; Bk. Ýbn Kesir, II/196; Kurtubî, V/39; Razî, IX/203-204.

Ayetin iniþ sebebi olarak, Cabir b. Abdullah’ýn baþýndan geçen baþka bir vak’ada zikredilmek-
tedir. Bk. Buharî, K. Tefsiru’l-Kur’an 4; Tirmizî, K. Feraiz 6; Tirmizî, K. Tefsiru’l-Kur’an 5



Ýþte Ýslâm, kadýný ve çocuklarý, cahiliye örfü gereði mirastan
mahrum kalma gibi bir maðduriyetten kurtarmýþ, ona da erkek
gibi, hukuki bir þahsiyet bahþetmiþtir. Dolayýsý ile bugün, kadýn
haklarýný savunduklarýný iddia eden istismarcýlar, “Ýslâm kadýna
yarým hisse veriyor.” diye tenkit edecekleri yerde, böyle bir iç-
timai yapýda büyük bir inkýlapla kadýna miras hakký veren
Ýslâm’ýn hakkaniyetini ve üstünlüðünü kabul ve takdir etmele-
ri gerekir. Öyle ki Kur’ân-ý Kerim bu hükmüyle sadece yaþça
büyük ve küçük oðullar arasýndaki adaletsizliði ortadan kaldýr-
makla kalmamýþ, ayný zamanda ana, kýz çocuk, kýz kardeþ, bü-
yük ana, kýz torun gibi kadýn akrabalara da mirastan pay ver-
miþtir. Kur’ân’ýn sabit hak olarak tanzim ettiði bu paylar vasi-
yetname v.b.. gibi herhangi bir hukuki, veya örfî düzenlemey-
le de, asla engellenemez, “farz olarak belirlenmiþ hisseler” ka-
tegorisindedir. 

B- Kadýnýn Mirasýyla Ýlgili Âyetler

Kadýnýn mirasta erkek gibi hak sahibi olduðu ortadadýr. Ýti-
razlar ise niçin kadýna erkeðin yarýsý kadar hisse verildiði konu-
sundadýr.

Öncelikle þu hususu belirtelim ki, Ýslâm’da kadýna, mirasta
erkeðin payýnýn yarýsý kadar hisse verilmesi emredildiði þeklin-
deki genelleme, mevzuyla ilgili âyetlerin maksatlý olarak, bir bü-
tün halinde deðerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadýr. Bu
âyetler ön yargýdan uzak bir þekilde, dikkatlice incelendiðinde bu
iddianýn gerçekle asla baðdaþmadýðý açýkça görülecektir. Zira; 

1- Mirastan kadýna erkeðin yarýsý kadar hisse verilmesi, ka-
dýnýn mirasçý olarak sahip olabileceði bütün durumlar için de-
ðil, sadece kadýnýn ayný ana -  babanýn çocuðu olarak erkek kar-
deþiyle birlikte mirasçý olmasý durumunda söz konusudur.
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“Allah size çocuklarýnýzýn miras taksimi hususunda, erkek-
lerin paylarýnýn kýzlarýn iki katý olmasýný emretmektedir. Eðer
bütün çocuklar kýz olup ve ikiden fazla iseler, bunlarýn payý,
ölenin býraktýðý malýn üçte ikisidir. Eðer mirasçý olarak bir tek
kýz ise, mirasýn yarýsý onundur.” 

Binaenaleyh kadýna, erkeðin mirastaki hisselerinin yarýsýnýn
verilmesinin, her durumda geçerli, umumi bir kural olmadýðý
açýktýr. Bu sebeple kadýna, erkeðin yarýsý kadar pay verilmesinin
mirasçý olarak kadýnýn konumu ne olursa olsun, tek bir hüküm
olduðunu iddia etmek, yukarýda zikredilen âyeti saptýrmaktan
baþka bir anlama gelmemektedir.

2- Âyette de açýkça görüldüðü gibi, kadýnýn mirastaki payý-
nýn durumu, sadece iddia edildiði gibi erkeðin yarý hissesi de-
ðildir. Ölenin sadece kýz çocuklarý varsa ve sayýlarý da ikiden
fazla ise, o zaman mirasýn üçte ikisi onlarýn olur. Þâyet ölenin
mirasçýsý bir tane kýz çocuðu ise, o zaman mirasýn yarýsýný al-
maya hak kazanýr.

3- Yine anne - babanýn çocuðu vefat eder de miras býrakýr-
sa, ölenin çocuklarý da varsa, o takdirde ana babadan her birine
mirastan altýda bir hisse verilir. Eðer ölenin çocuðu çok ise, ana
-  baba da ona mirasçý olmuþ ise annesine üçte bir hisse düþer.
Eðer ölenin kardeþi varsa, annesine altýda bir hisse düþer.” 

4- Koca çocuk býrakmadan ölmüþse hanýmý terekesinin
dörtte birini alýr. Eðer ölen kocanýn kýz veya erkek bir veya da-
ha fazla, o hanýmdan veya baþka bir hanýmýndan çocuklarý var-
sa, ya da öz erkek çocuðunun, erkek çocuklarý varsa, hanýmý se-
kizde bir alýr. “Eðer siz çocuk býrakmadan ölürseniz, geriye bý-
raktýðýnýz mirasýn dörtte biri hanýmlarýnýzýndýr. Eðer çocuklarý-
nýz varsa, býraktýðýnýz mirasýn sekizde biri hanýmlarýnýzýndýr...” 
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Görüldüðü gibi mirasta kadýnýn payýnýn her zaman erke-
ðin payýnýn yarýsý olduðu iddiasý doðru deðildir. Paylar, kadý-
nýn mirasta ortak bulunduðu þahýslara göre deðiþiklik göster-
mektedir.

C- Niçin Erkeðe Ýki, Kadýna Bir Hisse?

Ýslâm Hukukuna göre kadýnýn erkek kardeþiyle beraber mi-
rasçý olduðunda yarým hisse almasý, sathi bir nazarla bakýldýðýn-
da eþitsizlik ve haksýzlýk gibi gözükse bile, gerçekte bu taksim
tam bir adalettir. Adalet bir yana, sadece insaf ve hakkaniyet
prensipleri ýþýðýnda bile mesele ele alýnýrsa bu taksimin isabet-
liliði görülecektir.

1- Herhangi bir sistemde tek bir mesele, kendi baþýna ele
alýnýp deðerlendirilemez. O, sistemin bütünlüðü içinde deðer-
lendirilmelidir. Bu bakýmdan, Ýslâm miras hukukunun bu me-
selesi de, Ýslâm’ýn diðer içtimaî, iktisadî, dünyevî, uhrevî bo-
yutlarýyla birlikte, bütün bünyenin içinde, bünyenin tamamýy-
la baðlantýlý bir parça olarak ele alýnmalýdýr.

2- Ýslâm’da miras, þahýslarýn ihtiyaç ve mes’uliyetine göre
taksime tabi tutulmuþtur. Anne, eþ, kýz çocuk veya kýz kardeþin
geçimi, kendisine ait olmayýp; oðul, koca, baba veya erkek kar-
deþin sorumluluðundadýr. Kadýn çoðunlukla kendisi dýþýnda
baþkalarýnýn geçimini saðlamakla da mükellef deðildir.1 Erkek
ise bütün durumlarda eþinin, kýzýnýn, annesinin veya kýz karde-
þinin geçimini saðlamakla mükelleftir. Erkek, ailesinin resmi
hâmisidir ve bütün maiyetinden sorumludur. Bu sebepledir ki,
“nimet, mesuliyete göredir.” kâidesine uygun olarak, eþinin,
kýzlarýnýn, annesinin ve gerektiðinde kýz kardeþinin nafakasýný
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1 Kadýnýn nafakasý ve kendisine düþen mali mesuliyetler konusunda daha geniþ bilgi
için bkz, Ýslâm’da Kadýn Haklarý, (Antoloji) II/178-283 Rehber Baþ. Yay. 1. Baský.
Ankara 1993



saðlamakla mes’ul olan erkeðe, böyle bir mes’uliyeti olmayan
kadýnýn payýnýn iki misli pay verilmiþtir. Gerçek adalet budur. 

3- Bir ailede sadece erkek çalýþýyor ve ailenin servetinin art-
masýna katkýda bulunuyor, emek harcýyorsa, buna karþýlýk kýz,
çalýþýp kazanmýyorsa erkeðe farklý davranmak tabiidir. Zira kadý-
na göre, hem mes’uliyet hem de emek farký ortaya çýkmaktadýr.

4- Kadýn kendi mal varlýðýnda istediði gibi tasarruf hakkýna
sahiptir. Kadýn zengin olsa bile, ailenin harcamalarýna katýlma
mecburiyeti yoktur.1 Bu açýdan deðerlendirdiðimizde de, kadýn
ile erkeðe eþit pay verildiðinde, hisseleri ayný olduðu halde, er-
kek ailenin geçimini saðladýðý, kadýnýn ise böyle bir mes’uliye-
ti olmadýðý için denge erkek aleyhinde bozulmuþ olacaktýr ki,
bu erkeðe haksýzlýk edilmesi demektir. 

5- Kadýn eðer evlenmemiþse, bakmakla mükellef olduðu
hiçbir kimse olmayan tek baþýna bir insandýr. Evlendiði zaman
ise bahsettiðimiz gibi kendisinin ve çocuklarýnýn nafakasýný te-
min tamamen kocanýn vazifesidir. Kendinin hiçbir nafaka so-
rumluluðu yoktur.2 Üstelik kadýn bir de kocasýndan mehir ala-
cak ve örfe göre, altýn, ev eþyasý, para vs.. bir çok hediyeye de
sahip alacaktýr. Kadýn sahip olduðu malý, nafaka kocaya ait ol-
duðu için harcamayabilir.3 Ýsterse onu iþleterek artýrabilir. Erkek
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1 Daha geniþ bilgi için bkz, Ruhi Özcan, Ýslâm Hukukunda Hýsýmlýk Nafakasý. s,68-84
Çaðlayan Yayýnlarý Ýzmir, 1996

2 Bk. Kâsânî, Alauddin Ebu Bekr ibn Mesûd, Bedaiu’s-Sânâî, IV/28. Mýsýr, 1328; es-
Serahsî, Muhammed b. Ahmed, el-Mebsut, V/187. Mýsýr, 1324; Ýbni Rüþd’il - Hafid,
Muhammed ibn Ahmed, Bidâyet’ul - Müctehid ve Nihâyetu’l Muktesid, II/55, Mýsýr,
1379

3 Mesela; koca fakir, karýsý zengin de olsa mükellef kocadýr. Karý, kocanýn nafakasýndan
mesul tutulamaz. Hatta sakatlýk vb.. durumlar yüzünden kendisinden ve karýsýnýn
nafakasýný teminden aciz bulunan koca hakkýnda da ayný hüküm geçerlidir. Bu durumda-
ki kocanýn nafakasý zengin karýsý tarafýndan deðil hýsýmlarý (yakýn akrabalarý) tarafýndan
karþýlanacaktýr. Karý da kendi hýsýmlarýnca infâk edilecektir. Öyle ki, kadýnýn kocasýndan
alacaðý evlilik nafakasý, zaman aþýmýna uðramayan bir borçtur. Kadýn kendi malýndan har-
casa bile bunlarý kocasýndan tahsil edebilir. Bk. Özcan, Ruhi, Hýsýmlýk Nafakasý, s.71.



kardeþ ise babadan aldýðý mirasý, evlilik masraflarýna, mehre ve
kendi ailesinin nafakasýna harcamakla bitirecektir. Kaldý ki be-
kar kýz kardeþ, babasýndan aldýðý mirasla geçinemiyorsa, erkek
ona yardým etme mecburiyetindedir.1 Dolayýsýyla bu açýdan da
meseleyi ele alýp deðerlendirdiðimizde erkeðe bir, kadýna yarým
hisse gerçek adalettir. Bediüzzaman da, bu mevzuuyla ilgili þu
deðerlendirmeyi yapmaktadýr. 

“..erkeðe iki kadýn payý vardýr..” âyetinde, Kur’ân’ýn hükmü,
mahz-ý adalet olduðu gibi, ayn-ý merhamettir. Evet, adalettir,
çünkü, ekseriyet-i mutlaka itibariyle bir erkek bir kadýn alýr,
nafakasýný taahhüt eder. Bir kadýn ise bir kocaya varýr nafakasý-
ný ona yükler, mirastaki noksanýný telafi eder.2

6- Bediüzzaman’ýn parmak bastýðý üzere, kýz, mirastan ya-
rým pay alýp, evlendiðinde, kocasý da kendi babasýnýn mirasýn-
dan bir hisse alýrsa, miras toplamda bir buçuk olur. Burada er-
keðin kýz kardeþi de yarým alýp onun da kocasý bir alýnca, yine
bir buçuk olmaktadýr. Böylece mirasta ayrý bir denge saðlanmýþ
olmaktadýr. 

7- Erkek kardeþ, herhangi bir zorlama olmadan, miras tak-
siminde kýz kardeþine isterse, kendine düþen pay kadar veya
daha fazla verebilir. Bu hibe veya hediye olur. Kimse buna ma-
ni olamaz.

8- Meselenin bir de psikolojik yönü vardýr. Ýslâm, tek bir
zamana, tek bir döneme ve tek bir ülkeye ya da millete ait de-
ðildir. O, hükümlerinde bütün zamanlarý, bütün toplumlarý
ve temel insan psikolojisini dikkate alýr. Hemen hemen bütün
toplumlarda asýrlardýr görülen ve bugün de devam eden bir
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1 Hýsýmlýk nafakasý için Bk. Ruhi Özcan, a.g.e., s.89-154
2 Nursi, Said Bediüzzaman, Mektubat, s.35, Iþýk Yay. Ýst. 1998; ayrýca bk, Nursi, Sözler,

s.381



vakýa olarak, kýz çocuklarýna genellikle evin malýný yabancýya
götüren kiþi olarak bakýlýr. Halbuki o,  evlense, ayrý bir yuva
kurup çocuk sahibi olsa bile, yine anne-babasýnýn, erkek kar-
deþlerinin merhametine, þefkatine ve himayesine, erkekten da-
ha çok muhtaçtýr. Ailesinden göreceði þefkat ve merhamet,
onun alacaðý maldan çok daha deðerlidir. Hal böyle iken, miras
taksiminde ise kýz ve erkeðe eþit hisse vermek, bu þefkat ve
merhamete zarar verebilir. Meseleye bu açýdan da yaklaþan Be-
diüzzaman bu hususla ilgili þunlarý söylemektedir. 

“(...) Hem merhamettir. Çünkü: O zaife kýz, pederinden
þefkate ve kardeþinden merhamete muhtaçtýr. Hükm-ü Kur’ân’a
göre o kýz, pederinden endiþesiz bir þefkat görür. Pederi ona
“benim servetimin yarýsýnýn yabanilerin ellerine geçmesine se-
bep olacak zararlý bir çocuk.”  nazarýyla endiþe edip bakmaz. O
þefkate, endiþe ve hiddet karýþmaz. Hem kardeþinden rekabet-
siz, hasedsiz bir merhamet ve himaye görür. Kardeþi ona “ha-
nedanýmýzýn yarýsýný bozacak ve malýmýzýn mühim bir kýsmýný
baþkalarýnýn eline verecek bir rakip” nazariyle bakmaz. O mer-
hamete ve himayeye bir kin, bir iðbirar katmaz. Þu halde o fýt-
raten nazik, nazenin ve hilkaten zaife ve nahife kýz, sureten az
bir þey kaybeder; fakat ona bedel, akrabalarýnýn þefkatinden,
merhametinden tükenmez bir servet kazanýr. Yoksa rahmet-i
Hak’tan ziyade merhamet edeceðiz diye, hakkýndan fazla ona
hak vermek, ona merhamet deðil, þedit bir zulümdür. Belki za-
man-ý cahiliyette gayret-i vahþiyaneye binaen kýzlarýný sað ola-
rak defnetmek gibi, gaddarane bir zulmü andýracak bu zama-
nýn hýrs-ý vahþiyanesi, merhametsiz bir þenaate yol açmak ihti-
mali vardýr. Bunun gibi bütün ahkâm-ý Kur’âniye, “Biz seni
alemlere rahmet olarak gönderdik.” (21. Enbiyâ:107) fermaný-
ný tasdik ediyorlar.1
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1 Nursî, Mektubat, 35; Nursi, Sözler, s.381



Günümüzde, erkek ve kadýn, mirasta eþit hak aldýklarý için,
birçok kýz kardeþle erkek kardeþin aralarý açýlmaktadýr. Erkek
kardeþ, kýz kardeþinin, babasýnýn servetinin yarýsýný alýp baþka-
larýna yedirmesine rýza gösterememektedir. Bu cahiliyye dü-
þüncesinden dolayý ülkemizde erkek ve kýz kardeþler arasýnda
pek çok miras problemleri yaþanmaktadýr. Günümüzde pek
çok kimse kýz kardeþine baský yapýp, mirastan herhangi bir pay
almamasýný veya vereceði az bir þeyle yetinmesini istemektedir.
Çoðu zaman imzalar bu baský altýnda atýlmaktadýr. Aile içi
mahkemelerde kadýnlar ikna edilmekte veya susturulmaktadýr.
Bazen de medyadan takip ettiðimiz kadarýyla miras kavgalarý,
bitmeyen kan davalarýna dönüþebilmektedir. “Hak”kýn taksi-
mine teslim olmama ve hakkýna rýza göstermeme, bir deðil
yüzlerce haksýzlýða ve zulme sebebiyet vermektedir. 

Ýþte saymaya çalýþtýðýmýz sebeplerden dolayýdýr ki, erkeðe
mali mes’uliyetlerinin aðýrlýðýna uygun olarak mirastan pay ve-
rilmiþ, zengin ve fakir olma durumlarýnda bile, hiçbir mali yü-
kümlülüðü bulunmayan, bununla birlikte birlikte kýz, eþ, ana
ve dul kalma durumlarýnda bile sosyal güvenliði daima güven-
ce altýna alýnmýþ kadýna da ona göre pay verilmiþtir.1 Eðer hü-
kümlerinde sonsuz hikmet sahibi Allah’ýn bu hükmü âdil de-
ðilse, yeryüzünde adalet yok demektir. 
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1 Ýslâmda kadýnýn sosyal güvenliði için bkz. Faruk Beþer, Kadýnýn Çalýþmasý Sosyal
Güvenliði ve Ýslâm, s.165-180, Nun Yay. Ýst. 1995; Bayraktar Bayraklý, “bir ailede baba
yaþlý ise kýz ile erkek çocuklar beraber çalýþýyor ve beraber kazanýyorlarsa mirastaki hak-
larý eþittir.” demekte ve bu görüþüne Nisa suresinin 32. âyetini delil olarak getirmekte-
dir. Halbuki bu âyet buna delil olamaz. Zira bu âyet cahiliye arap toplumunda mirastan
mahrum býrakýlan kadýna erkek gibi mirastan hisse verilmesi gerektiðini ifade etmekte-
dir. Kadýnýn hangi durumda ne kadar alacaðý ise naslarda tespit edilmiþtir. Ýkinci olarak
þunu da söylemek gerekir ki, böyle bir ailede çalýþan kýzýn kazancý tamamen kendisine
aittir. Ailenin harcamalarýna katkýda bulunma mecburiyeti yoktur. Þahsî mülküdür. Bk.
Bayraktar Bayraklý, Kadýn, Sevgi ve Temel Haklarý s.64, Ýþaret Yay. Ýst. 2000



Evet; mirastan kadýna, erkeðin hissesinin yarýsý kadar pay
verilmesinin, erkeði kadýndan üstün tutma düþüncesiyle hiçbir
iliþkisi yoktur. Öyle olsaydý, mirasta paylarý daha fazla olan ço-
cuklarýn, insanî deðer yönüyle babalarýndan daha üstün olduk-
larýný söylemek gerekirdi. Bu da çok gülünç bir iddia olurdu.
Bilakis bu taksimat, kadýn ile  erkeðin sorumluluklarýyla doðru
orantýlý olarak, rýzkýn dengeli daðýtýmý ve hem ailede hem de
sosyal hayatta sevginin-adaletin saðlanmasý gayesine yöneliktir. 
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Osmanlý’da Örnek Uygulamalarýyla 
Evlilik Hayatýnda Kadýnýn Ekonomik 

Hak ve Hürriyetleri
Dr. Mümtaz Aydýn

Araþtýrmacý - Yazar

Ýslâm Hukukunu kendine hukuk sistemi olarak seçen Osmanlý Devleti,

pek çok husus gibi kadýnlarýn evlilik hayatlarýndaki malî hak ve hürriyetleriyle

ilgili hükümleri de tatbik etmiþ ve bu uygulama örnekleri de “Þer’iye Sicilleri”

aracýlýðýyla bize kadar ulaþabilmiþtir. Niþanlýlýk, nikâh, koca evinde

birliktelik, annelik, boþanma, eþin vefatý sebebiyle dulluk gibi muhtelif durumlarý

ihtiva eden bu konuya ait Osmanlý hukuku uygulamalarý, teorik bilgilerin nasýl

hayata geçirildiklerini gösteren müþahhas örnekler olmuþlardýr.
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E vlilikte kadýnlarýn malî durumlarý, eski devirlerden
beri insanlýðý meþgul eden önemli bir mesele ola-
gelmiþtir. Toplumlarýn tâbi olduklarý dinî inanç, ik-

tisadî sistem, mahallî örf ve gelenekler gibi faktörler, bu konu-
da yapýlan hukukî düzenlemelerle, bunlarýn uygulanmasýnda
tesirli olmuþlar ve ortaya farklý örnekler çýkmýþtýr. Doðu ve Ba-
tý toplumlarý arasýnda var olan coðrafî, kültürel ve hukukî fark-
lýlýklar, kadýnlarýn ekonomik haklarý konusunda da kendisini
açýkça göstermiþtir. Yine kapitalizm, sosyalizm gibi iktisadî sis-
temler arasýnda da bu konuda oldukça farklý düzenlemeler ve
uygulamalar bulunmaktadýr. Hattâ günümüz toplumlarýnda
bile halâ evli kadýnlarýn malî haklarý konusu tartýþýlmaya devam
etmekte ve bununla ilgili olarak zaman zaman hukukî düzen-
lemeler yapýlmaktadýr. Bütün bunlarýn yanýnda Ýslâm Hukuku
da konu ile ilgili olarak kendine has bir sistem ortaya koymuþ
ve fýkýh ki-taplarýnda bu bilgiler geniþ yer almýþtýr. 

Ýslâm Hukukunu kendine hukuk sistemi olarak seçen Os-
manlý Devleti de, pek çok husus gibi kadýnlarýn evlilik ha-yat-
larýndaki malî hak ve hürriyetleriyle ilgili hükümleri de tatbik
etmiþ ve bu uygulama örnekleri de “Þer’iye Sicilleri” (*) aracýlý-
ðýyla bize kadar ulaþabilmiþtir. Niþanlýlýk, nikâh, koca evinde
birliktelik, annelik, boþanma, eþin vefatý sebebiyle dulluk gibi
muhtelif durumlarý ihtiva eden bu konuya ait Osmanlý huku-
ku uygulamalarý, teorik bilgilerin nasýl hayata geçirildiklerini
gösteren müþahhas örnekler olmuþlardýr.
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Malî Haklar - Mehir

Evliliðin hukuken nikâh akdi ile baþlýyor olmasýna raðmen,
Ýslâm Hukukunca dinin ruhuna muhalif düþmemeleri þartýyla
örf ve âdetlerin de þer’i bir delil olarak deðerlendirilmesi sebe-
biyle, toplumlarda bir gelenek olarak yerini almýþ olan niþanlýlýk
da hukuka konu olmuþ ve “nikahýn mukaddimesi” sayýlmýþtýr.
Osmanlý toplumunda birbiriyle niþanlanan damat ve gelin ada-
yýna “namzet” denilir ve niþanlýlýk veya namzetlik dönemi, ileri-
de gerçekleþecek olan evlilik öncesi bir takým hazýrlýklarýn yapýl-
masýný, ailelerin birbirlerini tanýmasýný saðlayan dönemdir. Bu
dönemde aileler arasýnda karþýlýklý olarak bir takým hediyeler alý-
nýp verilir. Ayrýca, gelin adayýna alýnan bilezik, küpe, yüzük, ger-
danlýk gibi takýlardan baþka erkek tarafýndan kýz tarafýna “aðýr-
lýk” adý altýnda bir miktar para da ödendiði olurdu. Genellikle
gelin adayýnýn giyebileceði türden giyim-kuþam eþyalarý, süs-
lenmek için ziynet takýlarý ve çeyizi düzmek için ödenen “aðýr-
lýk”, kadýnýn evlilik sebebiyle edindiði ilk mal ve paradýr.

Niþanlýlýk sýrasýnda erkek tarafýnýn verdiði bu eþya, taký ve
ödediði para, Ýslâm Hukukunca peþin mehir (mehr-i muaccel)
sayýlmaktadýr. Fakat bunlarýn kýzýn mülkiyetine geçmesi için
nikahýn kýyýlmasý gerekir. Eðer nikah akdinden önce niþan bo-
zulursa bu eþya ve para erkek tarafýna geri ödenmek zorunda-
dýr.1 Evliliðin niþan safhasýnda bozulmasý üzerine bu mesele za-
man zaman dava konusu olmuþ ve Sicil kayýtlarýna girmiþtir:

Ýstanbul Keçeciler mahallesinden Muharrem, mahkemeye
gelip; kendisiyle evlenmeyi kabul eden Belkýs Hatuna mehr-i
muaccel olarak 360 akçe deðerinde bir kaftan, yine ayný deðerde
bir atlas bornoz ve 120 akçe deðerinde bir edik ve baþmak verdi-
ðini, ancak Belkýs’ýn nikahtan önce kaçtýðýný bildirip verdiklerini
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1 Düzdað 1983, 37 



geri talep ettiðini söylemiþtir. Belkýs’ýn ise inkâr etmesi üzerine
þahitlerle iddiasýný ispat eden Muharrem dâvayý kazanmýþtýr.1 

Niþan sonrasýnda yapýlan nikah ile kadýn, kocasýndan mehir
almaya hak kazanýr. Bugün unutulmaya yüz tutmuþ olan me-
hir, kadýnlarýn evlilik yoluyla edindikleri ve ailelerine deðil biz-
zat kendilerine ödenen önemli bir malî haktýr. Mehir, ödenme
þekli itibariyle ikiye ayrýlýr: Peþin ödenen mehir (mehr-i muac-
cel) ve geciktirilmiþ mehir (mehr-i müeccel). 

Mehr-i muaccel, genellikle düðün öncesi kýz tarafýna veri-
len giyim-kuþam, ev eþyasý, taký-ziynet eþyalarý ile bazen de pa-
radan oluþmaktadýr. Mehrin miktarý, taraflarýn malî durumla-
rýyla orantýlý olup, genellikle kýz tarafýnýn ailesinin sosyal ve
ekonomik durumuna eþ olan diðer ailelerin mehirleri emsal
alýnarak (mehr-i misl) taraflarca tespit edilir. Peþin ödenmeyip
de vaad edildiði halde ödenmeyen mehiri, kadýnýn dâva yoluy-
la da olsa almaya her zaman hakký vardýr:

Mirmiran Mehmed Zeman Paþa, Ayþe Hatuna bir kuþak,
bir altýn bilezik ve 60.000 akçe aðýrlýk vermeyi vaad ederek ni-
kahlandýktan sonra hemen vefat etmesi üzerine, Ayþe Hatun
paþanýn mirasýndan mehir alacaðýný talep etmiþtir.2

Nikahta miktarý belirlenen müeccel mehir ise, kocanýn ölü-
mü veya boþamasý halinde koca tarafýndan veya onun mirasçý-
larý tarafýndan dul eþe ödenir. Bu mehir, ölüm veya boþanma
sebebiyle kocasýz kalan kadýnýn bir nevi dulluk sigortasýdýr. Dul
kalan kadýn, en azýndan yeni bir evlilik yapýncaya kadar geçimi-
ni bu para ile temin eder. Ýstanbul ve diðer bazý þehirlerde ta-
yin edilen müeccel mehirlerin rakamlarýna bakýldýðýnda, bunun
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-o günün deðeriyle- ortalama bir ev alabilecek miktarda oldu-
ðu görülmektedir.1 Dul kalan bir kadýn için oldukça önemli bir
para olan müeccel mehir ile ilgili olarak kadýnlar, kendilerine
ödeme yapmayan eski kocalarý veya mirasçýlarla ve hattâ kendi
akrabalarýyla dahi sýkça dâvalý olmuþlardýr:

Kadem adlý kadýn mahkemeye gelip, kardeþi Þeyhi’nin
kendi mehir parasýndan bir katýr alýp daha sonra sattýðýný, fa-
kat karþýlýk olarak ona vermesi gereken bir gömlek ve sorgucu
vermediðinden þikâyetçi olmuþtur. Kardeþi de durumu itiraf
edince araya uzlaþtýrýcý kiþiler de girerek, Þeyhi’nin Kadem
Hatuna bir keçi vermesi þartýyla iki kardeþin dâvalarý sulhla so-
nuçlanmýþtýr.2

Bazý kadýnlar mehirlerini evlendiklerinde kocalarýna bazen
tamamen, bazen de bir hediye karþýlýðýnda hibe etmiþlerdir. 

Nafaka

Kadýnlarýn evlilik sebebiyle sahip olduklarý çok önemli bir
diðer malî hak da nafakadýr ve üç çeþittir: Zevciyyet nafakasý,
iddet nafakasý ve hýzanet nafakasý. Zevciyyet nafakasý, evlilik
devam ettiði sürece kocanýn karþýlamak zorunda olduðu eþinin
ve çocuklarýnýn yiyecek, giyecek, barýnma,3 hizmetçi4 ve ilâç-
tedavi5 masraflarýnýn genel adýdýr. Kadýn zengin dahi olsa bu
nafaka onun hakkýdýr. Koca, herhangi bir sebeple baþka bir ye-
re uzun süreli olarak gittiðinde de ailesinin nafakasýný temin et-
mek üzere bir vekil tayin etmek zorundadýr. Zaten zevciyyet na-
fakasý ile ilgili Osmanlý belgelerinde en çok, nafaka veya vekil bý-
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rakmadan baþka þehre giden kocalarla eþleri arasýnda meydana
gelen dâvalara rastlanmaktadýr ve hemen hepsinde de kadýnlar
kazanmýþlardýr. Bu durumda kadý, kocanýn maddî durumunu
ve bir insanýn zaruri ihtiyaçlarýna yetecek malzemeleri nazara
alarak günlük nafaka takdir ediyordu:

Manisa Dilþikâr mahallesinden kocasý tarafýndan nafakasýz
býrakýlan Ayþe Hatuna günlük olarak ekmek, pirinç, sade yaðý,
et, odun, soðan, tuz ve susam yaðý alabilecek kadar akçe Kadý
tarafýndan takdir edilmiþtir.1 

Bazen bunlara sabun, mum, mercimek, un ve hamama git-
mek için verilen para da ilâve edilirdi. Giyecek parasý olarak ise,
pabuç, mest ve giyim eþyasý da eklenirdi. Kadýn, baþka yere gi-
dip de kendisini nafakasýz býrakan kocasýnýn, varsa mallarýný
dahi sattýrabilir veya onu borçlandýrabilirdi.

Kocasý tarafýndan boþanan kadýnýn nafaka hakký hemen bit-
mez. Hamile olup-olmadýðýnýn anlaþýlmasý için geçmesi gere-
ken süre olan üç ay daha (iddet nafakasý) devam ederdi. Böyle-
ce kadýnýn, bir baþkasýyla evlenemediði bu süre içerisindeki ge-
çimi de eski kocasýna ait oluyordu.

Yine boþanmýþ kadýn, eðer boþayan kocasýndan olan çocu-
ðuna bakýyorsa, çocuklarýn nafakalarý da babalarýna ait olduðu
için, bu defa çocuktan dolayý nafaka (nafaka-i hýzane) alýyordu.
Bu belli bir yaþa kadar çocuða ödenen bir para idi ama, çocu-
ðun vasîsi çoðu zaman annesi olduðu için harcama yetkisi de
ona aitti.

Ekonomik Hürriyetler

Evlilik hayatýnda kadýnlarýn sahip olduklarý ekonomik hür-
riyetlerin en önemlisi, kendi adýna para, mal veya mülk sahibi
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olabilmesidir. Ýslâm Hukukuna göre ailede karý-koca arasýnda
mülkiyet birliði deðil, mülkiyet ayrýlýðý prensibi esastýr. Kadýn,
kocasýndan baðýmsýz olarak mülk edinebilir, dilediði gibi sata-
bilir, iþletip kiraya verebilir veya hibe edebilir. Bu gelirlerinden
eve harcamak zorunda deðildir, onu da dilediði gibi tasarruf
edebilir. Kocanýn bunlar üzerinde hiçbir tasarruf hakký ve yet-
kisi yoktur. Nitekim eþinin izni olmadan koca tarafýndan yapý-
lan bu tür bazý iþlemler dava konusu olmuþlardýr:

Cemile adlý kadýn, kendisine ait olan ev ve deðirmeni tasar-
ruf ettirmeyen kocasýna karþý açtýðý dâvayý þahitler de göste-re-
rek kazanmýþtýr.1

Abdurrahman Çelebi mahkemeye gelerek, “Eþim Hacý
Mahmud kýzý Ayþe Hatundan, babasýndan miras kalan 36.000
akçeyi borç olarak teslim aldým. Bu, benim eþime olan borcum-
dur.” diyerek borç senedi olarak mahkemeye kaydettirmiþtir.2

Kadýn, sahip olduðu bir iþletmeyi de çalýþtýrabilir. Osmanlý
toplumunda bu durumdaki kadýnlarýn, genellikle sahibi bu-
lunduklarý köleleri veya eþleri ile akrabalarý aracýlýðýyla dükkân
ve iþyerlerini çalýþtýrdýklarý bilinmektedir. Ancak her hâlükarda
gelir yine kadýna aittir ve kocanýn bunda izinsiz tasarruf hakký
yoktur.

Ýslâm Hukukunda evli bir kadýnýn çalýþmasýna mani bir hü-
küm de yoktur. Kadýn, kocasýndan baðýmsýz olarak bir iþte ça-
lýþýp para kazanabilir ve bu kazancýný da dilediði gibi harcayabi-
lir. Nitekim, Hz. Zeyneb’in Hane-i Saadet’te deri iþlemeye
mahsus bir iþ atölyesi olduðu bilinmektedir. O, ailevî iþ atöl-
yesinde çalýþýp kazandýðý parayý fakirlere daðýtýrdý. Yine bazý
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hadîs-i þeriflerde, kadýnlarýn evde dokumacýlýkla uðraþmalarý-
nýn tavsiye edildiði bilinmektedir. 

Osmanlý devrinde pek fazla çalýþma alanýna sahip olmayan
kadýnlarýn þehirli olanlarý daha ziyade bað-bahçe iþlerinin ya-
nýnda, evde dokuma iþleriyle uðraþýrlardý. Köylü kadýnlar ise
tarla ve ziraat iþlerinde kocasýna yardýmcý olurdu. Bunun dýþýn-
da kadýnlarýn ebe (kabile) olarak çalýþtýklarý bilinmektedir.
Devlet makamlarýnda yönetici veya görevli olarak bulunmaz-
lardý, fakat önemli sosyal hizmetler gören vakýflarda hem yöne-
tici olarak hem de diðer bazý vakýf görevlerinde çalýþmýþlardýr.
Osmanlýnýn son dönemlerinde ise kadýnlar kendilerine uygun
- muallimelik gibi - muhtelif iþlerde çalýþmaya baþlamýþlardýr.

Ýslâm Hukukunca kadýnlarýn çalýþma ve gelir edinmeleri, þu
hususlara dikkat etme ve yerine getirme þartýna baðlýdýr: Teset-
türe riayet etmesi, yabancý erkeklerle lüzumsuz görüþme ve ih-
tilâttan kaçýnmasý, meþru ve fýtrî bir iþte çalýþmasý, kocasýnýn da
rýzasýný almasý, evini ve çocuðunun terbiyesini ihmal etmemesi.1

Netice 

Ýslâm Hukuku’nun kendine has özelliðiyle ortaya koymuþ
olduðu bu hak ve hürriyetler ile kadýnlar, geçmiþ dönemlerde
aleyhlerine olan pek çok uygulamadan kurtulmanýn yanýnda;
gelecek dönemlerde de maðdur olmalarýný önleyecek esaslar,
prensipler, kazanýmlar elde etmiþlerdir. Muaccel mehirle evli-
lik masrafýný çýkarmýþ, müeccel mehirle de dullukta maddi sý-
kýntýlara düþmekten kurtulmuþlardýr. Nikâhta hak kazandýðý
nafaka ile evliliði boyunca geçim derdine düþmemiþ, hatta ço-
cuklarýnýn bile belli bir yaþa kadar geçimleri garanti altýna alýn-
mýþtýr. Mülk sahibi olmalarý, para kazanmalarý, çalýþmalarý en-
gellenmemiþtir. 
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Þu gerçeði de teslim etmek gerekir ki, bu toplumda kadýn-
lar genelde maddiyatçý olmamýþ, hukukun kendisine tanýdýðý
pek çok haklarý aile hayatý içerisinde eþi, çocuklarý, anne-baba
ve kardeþleriyle paylaþmasýný da bilmiþlerdir. Zaten bu toplum-
da evliliðin “hayatlarýn birleþtirilmesi” olarak da tarif ediliyor
olmasý bunun en büyük delili olsa gerek. Bu da bu milletin,
paylaþmasýný bilen bir aile yapýsýna sahip olmasýndan kaynak-
lanmaktadýr. Bu saðlam yapý ve kolektif þuur, geçmiþte çekilmiþ
olan sýkýntýlarýn herhangi bir sosyal menfiliðe yol açmadan sa-
limen atlatýlmasýný saðlamanýn yanýnda geleceðe yönelik de gü-
ven ve ümit vermektedir.

(*) Þer’iye Sicilleri; Osmanlý devletinde bir idari birim olan kazalarda

görev yapan ve oranýn mahkeme, belediye ve inzibatla ilgili iþleri yöneten ka-

dýlarýn, bu görevleriyle ilgili olarak tutmuþ olduklarý defterlerdir. Bugün

bunlar, Ýstanbul sicilleri haricinde hepsi Ankara’daki Millî Kütüphane’de

muhafaza edilmektedir.1 
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