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ÄÖ
ﻖ
ﺧ َﻠ َ
ﺣ َﺪ ٍة َو َ
ﺲ وَا ِ
ﻦ َﻧ ْﻔ ٍ
ﺧ َﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْ
س ا ﱠﺗﻘُﻮا َر ﱠﺑ ُﻜ ْﻢ اﱠﻟﺬِي َ
ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ﺴ ﺎ ًء وَا ﱠﺗ ُﻘ ﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ
ﺟ ﺎ ًﻻ َآ ِﺜﻴ ﺮًا َو ِﻧ َ
ﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ِر َ
ﺟ َﻬ ﺎ َو َﺑ ﱠ
ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ َز ْو َ
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َرﻗِﻴ ًﺒ ﺎ )(1
ن َ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ َآ ﺎ َ
ﺣ ﺎ َم ِإ ﱠ
ن ِﺑ ِﻪ وَاﻷ ْر َ
اﱠﻟﺬِي َﺗ َﺘﺴَﺎ َءﻟُﻮ َ
ﺐ وَﻻ
ﻄ ﱢﻴ ِ
ﺚ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺨﺒِﻴ َ
وَﺁ ُﺗ ﻮا ا ْﻟ َﻴ َﺘ ﺎﻣَﻰ َأ ْﻣ ﻮَا َﻟ ُﻬ ْﻢ وَﻻ َﺗ َﺘ َﺒ ﱠﺪﻟُﻮا ا ْﻟ َ
ن
ن ﺣُﻮ ًﺑ ﺎ َآﺒِﻴ ﺮًا )َ (2وِإ ْ
َﺗ ْﺄ ُآﻠُﻮا َأ ْﻣ ﻮَا َﻟ ُﻬ ْﻢ ِإ َﻟ ﻰ َأ ْﻣ ﻮَا ِﻟ ُﻜ ْﻢ ِإﻧﱠ ُﻪ َآ ﺎ َ
ﻦ
ب َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َ
ﻃﺎ َ
ﺴ ﻄُﻮا ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﻴ َﺘ ﺎﻣَﻰ َﻓ ﺎﻧ ِﻜﺤُﻮا َﻣ ﺎ َ
ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ أَﻻ ُﺗ ْﻘ ِ
ِ
ﺣ َﺪ ًة َأ ْو
ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ أَﻻ َﺗ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا َﻓﻮَا ِ
ن ِ
ع َﻓ ِﺈ ْ
ث َو ُرﺑَﺎ َ
اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِء َﻣ ْﺜﻨَﻰ َوﺙُﻼ َ
ﺴ ﺎ َء
ﻚ َأ ْد َﻧ ﻰ أَﻻ َﺗﻌُﻮُﻟ ﻮا ) (3وَﺁ ُﺗ ﻮا اﻟ ﱢﻨ َ
ﺖ َأ ْﻳ َﻤ ﺎ ُﻧ ُﻜ ْﻢ َذ ِﻟ َ
َﻣ ﺎ َﻣ َﻠ َﻜ ْ
ﺴ ﺎ َﻓ ُﻜُﻠ ﻮ ُﻩ
ﻲ ٍء ِﻣ ْﻨ ُﻪ َﻧ ْﻔ ً
ﺷ ْ
ﻦ َ
ﻋ ْ
ﻦ َﻟ ُﻜ ْﻢ َ
ﻃ ْﺒ َ
ن ِ
ﺤ َﻠ ًﺔ َﻓ ِﺈ ْ
ﻦ ِﻧ ْ
ﺻ ُﺪﻗَﺎ ِﺗ ِﻬ ﱠ
َ
ﺟ َﻌ َﻞ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺴ َﻔﻬَﺎ َء َأ ْﻣ ﻮَا َﻟ ُﻜ ْﻢ اﱠﻟ ِﺘ ﻲ َ
َهﻨِﻴﺌًﺎ َﻣﺮِﻳﺌًﺎ ) (4وَﻻ ُﺗ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱡ
ﺴ ﻮ ُه ْﻢ َوﻗُﻮُﻟ ﻮا َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻗ ْﻮ ًﻻ
َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻗﻴَﺎ ًﻣ ﺎ وَا ْر ُز ُﻗ ﻮ ُه ْﻢ ﻓِﻴ َﻬ ﺎ وَا ْآ ُ
ن
ح َﻓ ِﺈ ْ
ﺣ ﱠﺘ ﻰ ِإذَا َﺑ َﻠ ُﻐ ﻮا اﻟ ﱢﻨ َﻜ ﺎ َ
َﻣ ْﻌﺮُو ًﻓ ﺎ ) (5وَا ْﺑ َﺘُﻠ ﻮا ا ْﻟ َﻴ َﺘ ﺎﻣَﻰ َ
ﺱﺮَاﻓًﺎ
ﺷﺪًا ﻓَﺎ ْد َﻓﻌُﻮا ِإ َﻟ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َأ ْﻣﻮَا َﻟ ُﻬ ْﻢ وَﻻ َﺗ ْﺄ ُآﻠُﻮهَﺎ ِإ ْ
ﺴ ُﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُر ْ
ﺁ َﻧ ْ
ن َﻓﻘِﻴ ﺮًا
ﻦ آَﺎ َ
ﻒ َو َﻣ ْ
ﺴ َﺘ ْﻌ ِﻔ ْ
ﻏﻨِﻴًّﺎ َﻓ ْﻠ َﻴ ْ
ن َ
ﻦ آَﺎ َ
ن َﻳ ْﻜ َﺒﺮُوا َو َﻣ ْ
َو ِﺑﺪَارًا َأ ْ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
ﺷ ِﻬﺪُوا َ
ف َﻓ ِﺈذَا َد َﻓ ْﻌ ُﺘ ْﻢ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َأ ْﻣ ﻮَا َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻓ َﺄ ْ
َﻓ ْﻠ َﻴ ْﺄ ُآ ْﻞ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو ِ

َو َآﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َﺣﺴِﻴﺒًﺎ )(6

)ﺱﻮرة اﻟﻨﺴﺎء(1-6 :
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ÄÖ
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten
yaratan ve ondan da eşini yaratan ve
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar
üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını
kullanarak
birbirinizden
dilekte
bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık
haklarına riayetsizlikten de sakının.
Şüphesiz
Allah
sizin
üzerinizde
gözetleyicidir.
Yetimlere
mallarını
verin, temizi pis olanla değişmeyin,
onların mallarını kendi mallarınıza
katarak
(kendi
malınızmış
gibi)
yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.
Eğer
(kendileriyle
evlendiğiniz
takdirde) yetimlerin haklarına riayet
edememekten
korkarsanız
beğendiğiniz
(veya size helal olan) kadınlardan
ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık
yapmaktan korkarsanız bir tane alın;
yahut da sahip olduğunuz (cariyeler)
ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız
için
en
uygun
olanıdır.
Kadınlara
mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe)
verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin
bir kısmını size bağışlarlarsa onu da
afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize
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dayanak
kıldığı
mallarınızı
aklı
ermezlere (reşit olmayanlara) vermeyin;
o mallarla onları besleyin, giydirin ve
onlara güzel söz söyleyin. Evlilik
çağına
gelinceye
kadar
yetimleri
(gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca
bir
olgunlaşma
görürseniz
hemen
mallarını
kendilerine
verin.
Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o
malları israf ile ve tez elden yemeyin.
Zengin
olan
(veli)
iffetli
olmaya
çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve
emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını
kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında
şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak
da Allah yeter.
(Nisa: 1-6)
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ÄÖ
İCTİMAİ NİZAM HAKKINDA
Bir çok insan, aşırı giderek hayatın bütün
nizamlarına "İctimaî Nizam" adını vermektedir. Oysa bu,
yanlış bir kullanış biçimidir. Çünkü hayatı ilgilendiren
nizamlara "Toplum Nizamları" demek daha doğrudur.
Gerçekte bunlar toplumu ilgilendiren nizamlardır. Bu
nizamlar, bir arada bulunmalarına veya toplu halde
olmalarına bakılmadan belli bir toplumda yaşayan insanlar
arasındaki ilişkileri düzenler. Bu nizam ve düzenlerde bir
araya gelmeye bakılmaz, yalnızca ilişkilere dikkat edilir.
Bundan dolayı ilişki adedi ve çeşidi kadar, düzen ve
nizamlar da çeşitli ve farklı olurlar. Bu nizamlar; iktisadi,
yönetim, siyasi, eğitim ve öğretim, cezalar, muamelat,
mahkeme delilleri ile ilgili nizamları ve diğerlerini
kapsamaktadır. Bütün bu sayılanların her birine veya
hepsine "İctimaî Nizam" demek mümkün olmadığı gibi
uygun da değildir. Buna ilave olarak, "ictimaî" kelimesi
nizamın sıfatı durumundadır. Öyleyse bu sistemin,
insanların bir arada bulunmalarından kaynaklanan
sorunların düzenlenmesini konu edinmesi kaçınılmazdır.
Gerçekte ise, erkeğin erkekle, kadının da kadınla bir araya
gelmelerinde herhangi bir nizama ihtiyaç yoktur. Çünkü
böyle bir birliktelikten bir takım problemler ortaya
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çıkmayacağı gibi, herhangi bir nizama ihtiyaç gösteren
ilişkiler de doğmaz. Ancak; hepsi bir araya gelmemiş
olsalar bile, tek bir beldede yaşamalarından dolayı
erkeklerin ve kadınların kendi aralarındaki menfaatlerin
düzenlenmesi için bir nizam ve düzen gereklidir. Ancak,
bir erkeğin bir kadınla ve bir kadının da bir erkek ile bir
araya gelmiş bulunmaları neticesinde bir çok problemler
meydana gelir. Bu problemlerin çözülmesi ve
düzenlenmesi bir nizamı gerektirdiği gibi, meydana gelen
ilişkileri düzenleyen bir nizama da ihtiyaç duyulur ve
gerekir. İşte böyle bir birlikteliğe uygulanacak nizama
"İctimaî Nizam" denilebilir. Çünkü gerçekte bu nizam,
erkekle kadın arasında ictimaî münasebetleri ve bundan
kaynaklanan ilişkileri düzenlemektedir.
İşte bu çerçevedeki ictimaî nizam; kadınla erkek,
erkekle kadının ictimaî münasebetlerini ve bir araya
gelmelerinden doğan erkek-kadın, kadın-erkek ilişkilerini
düzenleyen prensipleri beyan eden bir nizamdır. Bu
nizam; onların toplumdaki çıkarlarından daha çok, kadınerkek ilişkilerinden doğan sorunları konu edinir. Örneğin;
kadının erkekle, erkeğin de kadınla ticaret yapması,
ictimaî nizamı değil toplum nizamlarını ilgilendirir. Çünkü
ticaret iktisadî nizamı ilgilendirir. Erkeğin kadınla bir
arada bulunmasını yasaklamak, hangi şart ve zamanda
kadının boşanma hakkına ve küçük çocuğuna bakma
hakkına sahip olacağı gibi hususlar ise ictimaî nizamı
ilgilendirir. Buna göre ictimaî nizamın tarifi şöyle olur:
İctimaî nizam; kadınla erkeğin, erkekle kadının bir
araya gelmesinin ictimaî prensiplerini ve bunların bir
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araya gelmelerinden doğan meseleleri
nizamdır.
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düzenleyen

İslâmdaki ictimaî nizamı anlama konusunda tüm
insanlar, özellikle de Müslümanlar büyük bir sıkıntıya
maruz kaldılar. İslâmî düşünce ve ahkâmdan
uzaklaşmalarıyla İslâm’ı doğru bir şekilde anlamaktan,
dolayısıyla da bu konuyu anlamaktan uzaklaştılar.
Böylelikle, ifrat ve tefritin her iki ucunda yerlerini aldılar.
Bir kısmı; istediği bir giysi ile vücudunu teşhir ederek
çıplak bir şekilde kadının sokağa çıkabileceğini ve istediği
erkekle istediği şekilde bir arada kalabileceğini
savunurken, bir kısım Müslümanlar da kadının ticaret ve
ziraatla uğraşamayacağını, mutlak olarak erkekle bir arada
bulunamayacağını, kadının eli ve yüzü de dahil olmak
üzere bütün vücudunun örtülmesi gerektiğini iddia ettiler.
İşte bu ifrat ve tefrit çalkantısı içerisinde ahlakî çöküntüler
ve düşüncede donukluk meydana geldi. Bunun
neticesinde, İslâm’ın ictimaî yönü kayboldu. Aile
bireylerinin ah-vahlarının oluşturduğu bir yapı, aile
üzerinde egemen oldu. Aile bireyleri arasında çekişmeler
ve ihtilaflar çoğaldı. Dağılmış olan İslâm ailesinin
toplanması ve mutluluklarını temin etme ihtiyacı, bütün
Müslümanların zihinlerini meşgul etmeye ve bu büyük
problemin tedavisi için gerekli araştırmaları yapma
çalışmaları başladı. Konu üzerinde yapılan çalışmalar
birbirinden farklı çözümleri ortaya çıkardı. İctimaî
tedaviyi izah eden birçok kitap ve yazılar yazıldı. Şer'î
mahkeme ve seçim kanunlarında birçok tadilatlar yapıldı.
Bir çok Müslüman kendi görüşlerini aile bireylerine ve
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yakın çevresine uygulamaya çalıştı. Okullarda kadın erkek
karışımı
eğitimin
yapılması
hususunda,
eğitim
kanunlarında birçok tadilatlar yapıldı. Bütün bu çaba ve
gayretler buna benzer görüntüleriyle meydana çıktı. Fakat
gerek bunlar gerekse ötekiler arzu edilen tedaviyi
başaramadıkları gibi, istenilen nizamı da bulamadılar.
Böylece ıslah için çıkar bir yol bulamadılar. Çünkü
entellektüel bir çok Müslüman, iki ayrı cins olan kadın
erkek münasebetlerini ilgilendiren hususları bilmiyorlar,
konuya yabancı kalıyorlardı. Bu iki cinsin, birbirine
yardım edecekleri yolu ve çizgiyi bilemediler. Halbuki
ümmetin ıslahı ve mutluluğu bu yardımlaşmadan
kaynaklanmaktaydı. Evet, Müslüman düşünürler ve
mütefekkirler, İslâm’ın kadın-erkek ilişkisiyle ilgili
düşüncesine ve hükümlerine karşı tamamen cahil kaldılar.
Bu bilgisizlikleri nedeniyle çözüm ve yöntem üzerinde
tartışmaya, birbirleri ile cedelleşmeye ve konunun özünü
inceleyip araştırmaktan tamamen uzaklaşmaya başladılar.
Müslüman düşünürlerin bu girişimleri yüzünden toplumda
sıkıntı ve gerginlik daha da artmış, özellikleriyle diğer
toplumlardan ayrılan İslâm ümmeti ile mevcut toplum
arasında korkunç bir uçurum oluşmuştur. Müslüman
ailenin İslâm’ın özünü kaybedeceğinden İslâm
düşüncesini, hükümlerini ve görüşlerini doğru bir şekilde
anlamaktan uzaklaşacağından da korkulmaya başlanmıştır.
Bu fikri sıkıntının ve doğruyu anlamaktan sapmanın
sebebi şudur: Batı hadaratı ve kültürünün bize karşı açtığı
acımasız savaş neticesinde batı, düşünce ve anlayışımız
üzerinde tam bir hakimiyet kurdu. Batı hadaratının
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düşünce ve anlayışımıza hakim olması, hayat ile ilgili
anlayışlarımızı, eşyaya ait ölçülerimizi, İslâma karşı
ruhlarımıza kök salmış bulunan İslâmî gayret ve
mukaddessata saygınlığımız gibi köklü kanaatlarımızı
değiştirdi. Batı hadaratının bize karşı kazandığı bu zafer,
hayatın her alanında ve bölümünde yaygın hale geldi. Bu
yaygınlık, ictimaî sahayı da etkisi altına aldı.
İslâm ülkelerinde batı hadaratı ile hadaratın medeni
görüntüleri ve maddi sahadaki gelişme ortaya çıktığı
zaman birçokları bu korkunç gelişmeyi şaşkın gözlerle
seyretti. Bu medeni ve teknik görüntüleri taklit etmeye
başladılar, bu hadaratı almaya uğraştılar. Çünkü bu teknik
ilerlemeleri, bu hadaratın sahipleri ve ona davet edenler
meydana getirmişlerdi. Bunun için, teknik araç ve gereçler
yani medeni şekiller ile batı hadaratı arasında bir ayırım
yapmaksızın batı hadaratı ve medeniyetinin tümünü taklit
etmeğe çalıştılar. Onlar, "hadaratın" hayata ait bütün
düşünce ve mefhumlardan ibaret bir hayat tarzı olduğunu
anlayamadılar. Medeniyetin ise, görülen hayatta kullanılan
teknik alet ve edevat olduğunu idrak etmediler. Buna
ilaveten batı hadaratının İslâm hadaratı ile temelde ters
düşen bir esas üzerine oturtulmuş olduğunu da
anlamadılar. Batı hadaratının hayata bakışı ve onu izahı
ile, gerçekleştirilmesi uğrunda insanoğlunun peşinden
koştuğu mutluluk mefhumunun da İslâm hadaratına ters
düştüğünü anlamadılar. İslâm ümmetinin Batı hadaratını
kabul etmesinin kesinlikle caiz olmadığını da
anlayamadılar. İslâmî cemaat vasfını taşıdığı ve bu
cemaatın İslâm ümmetinden bir parça olması devam ettiği
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müddetçe, bu ümmet asla hiç bir ülkede bu hadaratı kabul
edemez.
İslâm hadaratı ile batı hadaratı arasındaki bu temel
ve öze ait ihtilafı kavrayamamak, Batı hadaratını taklide
ve kabul etmeye neden oldu. Birçok Müslüman, bir kitabı
kopya edercesine Batı hadaratını İslâm beldelerine
taşımaya çalıştı. Bir kısım Müslümanlar ise netice ve
sebeplerini düşünmeden Batı hadaratına ait mefhum ve
ölçüleri taklit etmeye çalıştılar. Böylece bu kimseler,
doğuracağı sonuçlara bakmadan, Batı toplumunda erkekle
kadın arasında herhangi bir ayırım yapmadan kadın ve
erkeğin bir arada bulunmasında bir sakınca görmeyen batı
düşüncesini benimsediler.
Batı kadınının üzerinde
gördükleri birtakım medeni görüntüleri taklit ettiler veya
taklide çalıştılar. Ancak, bu medeni görüntülerin, Batı
hadaratı ve hayatına ait mefhumlarla uyuşabileceğini,
fakat İslâm hadaratı ve hayatına ait mefhum ve tasvirlerle
uyuşamayacağını idrak edemediler. Batı medeniyetinin
eseri olarak görülen zahiri şekillerden çıkacak sonuçların
hiçbirinin hesabını yapmadan kendilerini kaptırdılar. Evet,
bu göz kamaştırıcı Batı tekniğini gördükleri zaman
sonuçlarına bakmadan, toplumda ve toplantılarda
Müslüman kadının erkekle bir arada bulunmasında
herhangi bir sakınca olmayacağına inandılar. Yine, ortaya
çıkacak problemlere bakmadan Müslüman kadının Batı
medeniyetine ait kıyafetiyle görünmesinin gerekli
olduğuna inandılar. Dilediği şeyi yapabilmesi için
Müslüman kadının kişisel hürriyetinin garantilenmesi
çağrısında bulundular. Buna bağlı olarak ihtiyaç olmadan
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kadın ve erkeğin bir arada bulunmalarına, kadının süslerini
ve ziynetlerini göstermesi gerektiği fikrine çağırdılar.
Kadının da yönetici olması gerektiğini söylediler ve bütün
bunları kalkınmanın ve ilerlemenin delili olarak gördüler.
Bu taklitçi nakilciler suyu fazla bulandırarak,
kendilerini şahsi hürriyete çok fazla önem veren kimseler
olarak kabul ettiler. Hatta toplumsal veya bir başka neden
olmaksızın, şahsi hürriyetin gereği olarak kadın ile erkeğin
bir arada bulunabileceğini, istediği şekilde direkt olarak
buluşabileceklerini söylediler. Kadın ile erkek arasındaki
bu görüşmenin sağlanabilmesi için de şahsi hürriyetlerden
faydalanabilmenin gerekli olduğunu iddia ettiler.
Kendilerini bu görüşlere kaptırarak kendi eliyle tehlikeye
atılan taklitçi gençlik, kötü örnekler vererek, kadın ve
erkek arasındaki ilişkileri sadece "kadınlık"-"erkeklik"
ilişkileri haline getirdiler. Bu kötü etki toplumdaki diğer
gruplara da bulaştı, hayat sahasında kadın ve erkek
arasında herhangi bir dayanışma meydana getirmedi. Bu
buluşmalardan hayat meydanlarında; ahlaki çöküntü,
kadının kocası ve mahremlerinin dışındaki kişilere
ziynetlerini göstermesi, çekiciliğini, cazibesini açıkça
ortaya dökmesinden başka hiçbir şey elde edilmedi. Bunun
neticesinde Müslümanlarda düşüncede sapma, zevk
anlayışında bozukluk, güvende şiddetli bir sarsıntı,
ölçülerde bir yıkım yaşandı. Batı toplumunda kadın-erkek
ilişkilerine herhangi bir önem verilmediğine dikkat
edilmeden Batının toplum hayatı örnek alındı ve Batı
toplumu ölçü kabul edildi. Yapılan hareketlerin, uyulması
farz olan esaslara ters düşüp düşmediğine, İslâm’ın batı
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yaşam tarzını kötü görüp görmediğine veya Batı yaşam
tarzının toplumun ahlakına büyük bir zarar vereceğine
bakılmadı. Halbuki bunlar, İslâm toplumunun özüne,
esasına tamamıyla ters düşen noktalardı. Çünkü İslâm
toplumu, gayri meşru kadın-erkek ilişkilerini büyük
günahlardan sayarak bu tip hareket ve davranışlara sopa ve
recm gibi şiddetli cezalar getirmiş, bu işin faillerine hor ve
hakir gözle bakmış, toplum tarafından dışlanması gerekli
kimseler olarak telakki etmiştir. İslâm toplumu; “namusa”
ve “ırza”, korunması vacib olan "değer" nazarıyla bakar.
Bu hususta ne bir münakaşayı ne de bir cedeli kabul
etmez. Irz ve namusu koruma uğrunda mal ve canın
istenerek feda edilmesini, herhangi bir özür ve bahaneye
yer vermeksizin gerekli görür.
Evet, bu nakilci ve taklitçiler iki toplum arasındaki
farkı düşünmediler ve anlamadılar. İslâmî hayatın
kendilerine yüklediği görevleri düşünmedikleri gibi, şer’î
hükümlerin kendilerinden istediği hususları da
anlamadılar. Nakil ve taklitçiliğin arkasına takılarak,
çağdaşlaşması ve güçlenmesi uğruna kadına serbestiyet
elbisesi giydirildi. Kötü ve yerilmiş ahlakla vasıflanması
hiçbir kimseyi ve kurumu ilgilendirmedi. İşte bu nakilci ve
taklitçiler ümmeti "kalkındırmak" gerekçesi ile kadını
çağdaşlaştırma adı altında Müslümanların ictimaî yönünü
yıkmaya devam ettiler. Başlangıçta bunlar azınlıkta idiler
ve ilk dönemde ümmet bunların davetinden hoşnut olmadı.
Fakat İslâm beldelerinde kapitalist sistem; önce
sömürgeciler tarafından ardından da kapitalizm kafilesinde
yer alan ve sömürgeci kafirlerin yolunu takip eden uşakları
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tarafından uygulanarak İslâm memleketlerinde egemen
olunca bu azınlık, daha da etkili oldular ve düşüncelerini
şehir halkına hatta köylerde ikamet edenlere bile
götürebildiler. Müslümanları, kendilerinin takip ettikleri
yola; Batı hadaratını taklide götürdüler. Bu taklit; birçok
İslâm ülkesinde İslâmî çehreyi alıp götürdü. Bu gün, bu
taklitte İstanbul ile Kahire, Tahran ile Şam, Karaçi ile
Bağdat, Kudüs ile Beyrut arasında herhangi bir fark
yoktur. Hepsi de Batı hadaratını taklit ve nakil kervanında
yerlerini alıp yollarına devam etmektedirler.
Durum böyle olunca doğal olarak, Müslümanlardan
bir cemaatın bu fikirlere karşı mücadele vermek için
harekete geçmesi gerekecekti. Halkı Müslüman olan
ülkelerde çeşitli cemaatların bu görüşlere karşı savaşması
ve mücadele vermeleri kesin ve gerekli olan bir şeydi. Bu
amaçla Müslüman kadının toplumdaki şeref ve ahlakını
korumanın farz olduğunu söyleyen bir veya birkaç cemaat
ortaya çıktı. Fakat bu cemaatlar, İslâm nizamlarını ve şer’î
hükümleri gereği kadar bilmeden, anlamadan mücadele
verdiler. Bunlar bu mücadelelerini verirken İslâmî
akidenin tek esas, şer’î hükümlerin de tek ölçü olarak
kabul edilmesi idraki yerine araştırmalarına aklı esas kabul
ettiler. Maslahatı akla göre belirlediler. Çeşitli görüşleri
benimsemede ve eşyalar hakkında bir hükme varmada aklı
tek ölçü olarak aldılar. İnsanları örf ve adetleri
muhafazaya ve ahlaka sarılmaya davet ettiler. Böylece
kadının örtüsü konusunda delile dayanmaksızın körü
körüne taassuba daldılar ve kadına fazlasıyla baskı
yapılması evinden dışarı çıkmasına ve herhangi bir
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ihtiyacını gidermesine ya da işlerini bizzat kendisinin
yürütmesine izin verilmemesi gerektiğini söylediler. Son
dönem İslâm alimleri ve fakihler kadına beş çeşit avret
statüsü getirdiler:
1- Namazda örtünmesi gerekli yerler,
2- Mahrem erkeklerin yanında örtünmesi gerekli
yerler,
3- Yabancı (namahrem)
örtünmesi gerekli yerler,

erkeklerin

yanında

4- Müslüman kadınların yanında örtünmesi gerekli
yerler,
5- Kafir kadınların yanında örtünmesi gerekli yerler.
Bu sınıflama sonucunda doğal olarak da kadının
kendi dışındakileri görmesine veya herhangi birinin kadını
görmesine mani olan mutlak bir örtüye davet ettiler.
Kadının, hayatla ilgili işlerini yapmasının engellenmesi
gerektiğini söyledikleri gibi; sosyal, ekonomi, yargı ve
siyaset sahasında kadının görüş sahibi olmasının, seçme ve
seçilme hakkını kullanmasının engellenmesi gerektiğini de
söylediler. Kadınlarla hayat arasında duvar ördüler. Hatta,
Allah ()'ın bazı ayetlerinin kadınlara değil, erkeklere
hitap ettiğini, kadınları muhatap almadığını söylediler.
Biat sırasında kadınların Peygamber () ile
musafahalarını anlatan hadisi tevil ettikleri gibi, kadınların
mahrem yerleri ile ilgili hadisleri ve Rasul ()'in hayatta
iken kadınlarla ilgili muamelesini anlatan hadisleri, şer’î
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hükümlerin gösterdiği şeklin dışında kendi istedikleri
biçime uyacak şekilde tevil ettiler.
İşte bütün bunlar, insanların şer’î hükümlerden
uzaklaşmalarına sebep olduğu gibi, Müslümanların ictimaî
yönlerinin körelmesine ve dumura uğramasına da sebep
oldu. Bundan dolayı bu insanların görüşleri, kendileriyle
savaşan fikirler karşısında durma gücüne sahip olamadı.
Müslümanlar arasındaki ictimaî yönün yükseltilmesine de
en ufak bir tesiri olmadı. İslâm ümmeti arasında, ilk
müctehid ve mezheb sahiplerinden sayıca da, ilim ve
kültür bakımından da daha az olmayan birçok alimlerin
bulunmasına, Müslümanların elinde hiçbir toplumun sahip
olamayacağı kadar fikri ve teşriî servetin varlığına, genel
ve özel kütüphanelerde birçok değerli eser ve kitapların
mevcudiyetine rağmen; bütün bunca servet, yine taklit ve
nakilcilerin düştükleri karanlıklardan çıkmalarına yeterli
olamadı. Müctehidlerin sahih olarak istinbat ettikleri
İslâmî hükümlere uygun görüşleri bile kadın konusunda
kendi görüşlerine muhalif olduğu için onları ikna etmede
etkili olmadı. Çünkü bu mukallid ve kör taassubçular,
donuk fikirliler, alimler ve öğrenciler, düşünen insanlar
niteliğinden uzaklaştılar; vakıayı dolayısı ile karşı karşıya
oldukları
vakıa
hakkındaki
Allah'ın
hükmünü
anlayamadılar. Şer’î hükümleri, tam bir uygunlukla
gerçekleştirecek, dakik bir tatbikatla olay üzerine
uygulayacak fikri bir kavrayışla kavrayamadılar. Bundan
dolayı, İslâmî beldelerde toplum; "taklid" ile "kuru
taassub"un egemen olduğu iki düşünce yapısı arasında
çalkalanıp durmaya devam etti. İslâm toplumunun ictimaî
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yönü sıkıntılar geçirdi. Neticede, Müslüman kadın,
bilerek veya bilmeyerek Batı hadaratı ile İslâm hadaratı
arasındaki çelişkileri bilmeden, kendisine bile bir menfaat
dokunmayan mevcudiyetinden Müslümanların bir fayda
sağlayamadığı, adeta yararsız ve mutaasıp bir kadın olma
arasında, şaşkın vaziyette, ne yapacağını bilmeyen bir
unsur haline geldi. Bunların hepsi; İslâm’ın fikri olarak
algılanmamasından ve İslâm’ın ictimaî nizamının tam
olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.
Bunun için, İslâm’ın ictimaî nizamını kapsamlı bir
şekilde öğrenmek, araştırmak ve bu hususta derin bir
çalışma yapmak mecburiyetindeyiz. Ancak bu şekilde
problemin; kadın ve erkeğin bir arada bulunmaları ve bu
birliktelikten kaynaklanan ilişkiler ve bunların uzantıları
olduğu kavranabilir. Öyleyse bu birlikteliğe ve bundan
kaynaklanan sorunlara çözüm aranmaktadır. Ancak, bu
çözüm aklın değil, şeriatın dikte ettireceği çözüm
olmalıdır. Aklın görevi ise ancak, önce problemi doğru bir
şekilde kavramak, ardından da bu problemle ilgili şer’î
hükmü uygulamaktır. Şeriatın ortaya koyacağı çözüm,
muayyen bir ölçü içerisinde yaşayan Müslüman kadın ve
erkeğe, İslâm’ın uygulamalarını farz kıldığı bir çözümdür.
İslâm’ın farz kıldığı bu yaşayış biçimine her ikisinin de
bağlı kalması, Batı ile ne derece ters düştüğüne, baba ve
dedelerinin üzerinde bulundukları örf ve adetlere uyup
uymadığına bakmadan, Allah ()'ın Kitap’ta ve Sünnet’te
emrettiğine göre yaşamaktır.
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KADIN VE ERKEK
Allahu Teâla şöyle buyurdu:
ﺷ ﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺎ ِﺋ َﻞ
ُ ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨ ﺎ ُآ ْﻢ
َ ﻦ َذ َآ ٍﺮ َوأُﻧ َﺜ ﻰ َو
ْ ﺧ َﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ ُآ ْﻢ ِﻣ
َ س ِإ ﱠﻧ ﺎ
ُ ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ
" ِﻟ َﺘ َﻌ ﺎ َرﻓُﻮاEy insanlar biz, sizi bir erkek ve bir dişiden
yarattık. Tanışasınız diye sizi kabile ve halklara
ayırdık." 1
ﻚ ا ْﻟ َﻜ ﺮِﻳ ِﻢ
َ ك ِﺑ َﺮ ﱢﺑ
َ ﻏ ﱠﺮ
َ ن ﻣَﺎ
ُ " ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻹﻧﺴَﺎEy insan! Kerim olan
Rabbinden seni saptıran nedir?" 2
ﺧ َﻠ َﻘ ُﻪ
َ ﻄ َﻔ ٍﺔ
ْ ﻦ ُﻧ
ْ ( ِﻣ18)ﺧ َﻠ َﻘ ُﻪ
َ ﻲ ٍء
ْ ﺷ
َ ي
ﻦ َأ ﱢ
ْ ( ِﻣ17)ن َﻣ ﺎ َأ ْآ َﻔ َﺮ ُﻩ
ُ ﺴﺎ
َ ُﻗ ِﺘ َﻞ اﻹ ْﻧ
" َﻓ َﻘ ﱠﺪ َر ُﻩKahrolası insan ne kadar nankördür. Onu, Allah
neden yarattı? Onu bir meniden yarattı ve takdir
etti."3
Böylece Allah (), insana birtakım tekliflerle hitab
etmiş, insanı teklif ve hitaba mazhar kılmıştır. Şeriatları da
insan için indirmiş olup, insanı tekrar diriltecek, insanı
muhasebe edecek, cennete ve cehenneme koyacaktır.
Bunun için Allah, kadın ve erkek ayrımı yapmadan insanı
tekliflere mazhar kılmıştır.
Allah () insanı, hayvandan farklı muayyen bir
fıtrat içerisinde kadın ve erkek olarak yaratmıştır. Kadın;
1

Hucurat: 13

2

İnfitar: 6

3

Abese: 17-19
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insan olduğu gibi, erkek de bir insandır. İnsani özellikler
açısından erkek ile kadın arasında fark yoktur. Hayat
kavgasına dalmaları için, Allah (), onları insanlık
vasfıyla yaratmıştır. Erkek ve kadın olarak, her ikisine de
bir toplumda yaşamalarını takdir etmiştir. İnsan cinsinin
devamını, kadın ve erkeğin birlikteliğine ve her toplumda
beraber yaşamalarına bağlı kılmıştır. Erkek ve kadına
birbirinden farklı gözle bakmak doğru değildir. Zira, her
ikisi de bütün insani özelliklerden istifade eden, hayatın
engellerine karşı koyan insandır. Cenabı Allah (),
yarattığı canlı gücün aynısını her birinde de yaratmıştır.
Her birinde, açlık, susuzluk, defi hacet gibi uzvi ihtiyaçları
yarattığı gibi, beka, nevî ve tedeyyün içgüdüsünü
yaratmıştır. Birinde bulunan bu organik ihtiyaçlar ve
içgüdüler diğerinde de vardır. Birinde yarattığı düşünme
gücünün aynısını diğerinde de yaratmıştır. Erkekte
bulunan aklın aynısı kadında da mevcuttur. Çünkü, Cenabı
Allah aklı, sadece erkek veya sadece kadın için değil,
"insan" için yaratmıştır.
Ancak; her ne kadar erkeğin nevî içgüdüsü, erkek
veya bir hayvanla veya başka bir şeyle, kadının içgüdüsü
de, kadın veya hayvan veya başka bir şeyle doyuma
ulaşabilirse de, insanda yaratılan gayenin tahakkuku
yalnızca erkeğin kadınla, kadının da erkekle doyuma
ulaşmasıyla, tek şekilde gerçekleşebilir. Bundan dolayı
erkeğin kadınla, kadının da erkekle olan ve nevî
içgüdüden doğan mevcut ilişkileri garipsenmeyen doğal
bir ilişkidir. Hatta bu, içgüdünün kendisiyle tahakkuk
ettiği tek ve asli ilişkidir. Bundan maksat da cinsin
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bekasıdır. Eğer her ikisi arasındaki bu ilişki, cinsel ilişki
şeklinde tahakkuk ederse bu durum, garipsenmeyen doğal
ve doğru bir ilişki olur. İnsan türünün bekası için bu ilişki
kaçınılmaz bir olaydır. Ancak bu içgüdüyü sınırsız olarak
serbest bırakmak, hem insana hem de ictimai hayatına
zarar verir. Nevî içgüdünün varlığından gaye, insan
türünün bekasını temin edecek olan neslin devamlılığını
sağlamaktır. Bundan dolayı insanın bu duyguya bakışı,
insanda bulunan nevî içgüdünün varlık nedeni noktasında
odaklaşmalıdır. Bu hususta erkekle kadın arasında
herhangi bir fark yoktur. Cinsi ilişkide insan doyumu
gözetsin veya gözetmesin doyum neticesinde hasıl olan
lezzet, doğal ve gerekli bir husustur. Bu nedenle, “nevî
içgüdüye zevk ve lezzet alma gözüyle bakmamak
gereklidir” denmesi doğru değildir. Tam tersine cinsi
ilişkiden doğan zevk, bakışla ilgili olmayıp insanın
tabiatından kaynaklanan doğal ve kesin bir husustur.
Bundan uzak kalınamaz. Zira bundan uzak kalmak
kesinlikle imkansız bir şeydir. Fakat esas mesele, insanın
doyumdan ve bundan hasıl olan gayeden ne anladığıdır.
Bu nedenle nevî içgüdüsü ve insanda bu içgüdünün varlık
gayesi hakkında insanda belli bir mefhumun, anlayışın
oluşturulması kaçınılmazdır. Aynı zamanda Allah ()'ın
insanoğlunda yaratmış olduğu nevî içgüdüsüne özel bir
görüş kazandıracak ve oluşturacak gayenin insanda
bulundurulması veya insana kazandırılması lazımdır. Bu
gaye; erkeğin kadın ile, kadının da erkek ile ilişkisinde ön
planda tutulmalıdır. Erkek ile kadının erkeklik ve dişilik
ilişkilerinde, başka bir ifade ile cinsi ilişkiler hususunda,
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insanda özel bir bakış oluşturulmalı ki böylece insan
fıtratında bulunan nevî içgüdünün asıl gayesi olan cinsin
devamlılığı gerçekleşsin. Bu bakış açısı ile, insanda
bulunan cinsiyet içgüdüsünün asıl gayesi ve içgüdünün
doyurulması gerçekleşmiş olur. Bu mefhumu benimseyen
ve kendisinde özel bir bakış açısı bulunan topluluklarda
huzur olur. Ayrıca toplumun kadın ve erkek ilişkilerine
sadece lezzet alma ve yararlanma ile sınırlı olan bakış
açısını, içgüdünün doyumu için zevk almanın ve
yararlanmanın doğal ve gerekli bir iş olduğuna
dönüştürmek lazımdır. Bu içgüdünün hedeflendiği gayeye
bu bakışı oturtmak lazımdır. İşte bu bakış, nevî
içgüdüsüne devamlılık kazandırabileceği gibi, bu
içgüdünün, yaratılış gayesine uygun bir şekilde
tasarrufunu da gerçekleştirir. Böylece insanın çalışma
sahası genişler ve kendisini mutlu kılacak işlere yönelir.
Bunun için nevî içgüdüsünün tatmin ve doyumunda
insanın sahip olacağı bir mefhum ve gaye bulunmalıdır.
Toplumda öyle bir nizam bulunmalıdır ki, cinsi münasebet
fikri, bu nizam içerisinde erimeli ve her değerden üstün
tek gaye olduğu fikri yok olup gitmelidir. Erkek ile kadın
arasında birbirine karşı yardım etme ilişkisi kalmalıdır.
Çünkü, kadın erkek yardımlaşması olmadan cemaatın
düzelmesi mümkün değildir. Zira onlar, birbirlerine karşı
merhamet ve sevgi taşıyan adeta iki kardeş
durumundadırlar. Bunun için toplumun, kadın erkek
ilişkilerine ait görüş ve bakışında her şeyi cinsel ilişkide
gören mefhumların yıkıp bunu, doyum için gerekli ve tabii
bir husus olduğuna dönüştürmek gerekir. Bakışı, kadınlık-
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erkeklik noktasında değil, toplumun maslahatının hedef
alındığı noktasında odaklaştırmak gereklidir. Bu ilişkilere,
şehvet ve yararlanma duyguları yerine Allah korkusu
(takva) hakim olmalıdır. Bunu yaparken, insanın cinsi arzu
ve istekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu
arzu ve isteklerin tatmini, cinsin bekasını gerçekleştiren,
müslümanı en üstün fazilet örneği haline getiren meşru bir
yararlanma durumuna getirmelidir. Bu da Allahu Teâla'nın
rızasını kazanmaktır.
Kur'an-ı Kerimde, nevîn bekasıyla ilgili olarak
insanın içgüdüsünü hedef alarak, evliliği anlatan birçok
ayetler nazil olmuştur. Bu ayetler cinsi içgüdünün
yaratılışının evlilik, yani nevîn bekası için olduğunu
açıklamaktadır. Yani Allah (); evlilik için bu duyguyu
yaratmıştır. Bu hususu, çeşitli ve değişik üsluplar
içerisinde beyan etmiştir. Ta ki, toplumun kadın erkek
ilişkilerine bakışı cinsi birleşime göre değil, evlilik esasına
göre sağlansın. Allah () şöyle buyurdu:
ﻖ ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ ﺧ َﻠ
َ ﺣ َﺪ ٍة َو
ِ ﺲ وَا
ٍ ﻦ َﻧ ْﻔ
ْ ﺧ َﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ س ا ﱠﺕ ُﻘ ﻮا َر ﱠﺑ ُﻜ ْﻢ اﱠﻟ ﺬِي
ُ ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ
ﺴ ﺎ ًء
َ ﺟ ﺎ ًﻻ َآﺜِﻴ ﺮًا َو ِﻧ
َ ﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ِر
ﺟ َﻬ ﺎ َو َﺑ ﱠ
َ " َز ْوEy insanlar! Sizi tek bir
nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve her
ikisinden de birçok erkek ve kadın yaratan
Rabbinizden korkun." 1
ﻦ ِإ َﻟ ْﻴﻬَﺎ َﻓ َﻠ ﱠﻤ ﺎ
َ ﺴ ُﻜ
ْ ﺟﻬَﺎ ِﻟ َﻴ
َ ﺟ َﻌ َﻞ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َز ْو
َ ﺣ َﺪ ٍة َو
ِ ﺲ وَا
ٍ ﻦ َﻧ ْﻔ
ْ ﺧ َﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي
ﻦ ﺁ َﺕ ْﻴ َﺘ َﻨ ﺎ
ْ ﻋ ﻮَا اﻟﱠﻠ َﻪ َر ﱠﺑ ُﻬ َﻤ ﺎ َﻟ ِﺌ
َ ﺖ َد
ْ ت ِﺑ ِﻪ َﻓ َﻠ ﱠﻤ ﺎ َأ ْﺙ َﻘ َﻠ
ْ ﺧﻔِﻴﻔًﺎ َﻓ َﻤ ﱠﺮ
َ ﻼ
ً ﺣ ْﻤ
َ ﺖ
ْ ﺣ َﻤ َﻠ
َ َﺕ َﻐﺸﱠﺎهَﺎ
ﻦ
َ ﺸ ﺎ ِآﺮِﻳ
ﻦ اﻟ ﱠ
ْ ﻦ ِﻣ
ﺻ ﺎ ِﻟﺤًﺎ َﻟ َﻨ ُﻜ ﻮ َﻧ ﱠ
َ "Sizi bir candan (Ademden)
1

Nisa: 1
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yaratan, bundan da (gönlü) kendisine (yatıp) ısınsın
diye, eşini yapan O'dur (Allah'tır). Vakta ki o, (eşini)
örtüp bürüdü, o da hafif bir yük yüklendi de (bir
müddet) bununla gidip geldi. Nihayet (gebeliği)
ağırlaşınca ikisi de Rab'lerine şöyle dua ettiler. Eğer
bize düzgün (yaratılışı tam) bir çocuk verirsen her
halde şükredenlerden olacağız." 1
ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨﺎ َﻟ ُﻬ ْﻢ َأ ْزوَاﺟًﺎ َو ُذرﱢﻳﱠ ًﺔ
َ ﻚ َو
َ ﻦ َﻗ ْﺒ ِﻠ
ْ ﻼ ِﻣ
ًﺱ
ُ ﺱ ْﻠﻨَﺎ ُر
َ " َو َﻟ َﻘ ْﺪ َأ ْرAndolsun
ki Biz, senden önce de birçok elçiler gönderdik; onlara
da zevceler ve evlatlar vermişizdir..." 2
ﻦ
َ ﺟ ُﻜ ْﻢ َﺑ ِﻨ ﻴ
ِ ﻦ َأ ْزوَا
ْ ﺟ َﻌ َﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺟ ﺎ َو
ً ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَا
ِ ﻦ أَﻧ ُﻔ
ْ ﺟ َﻌ َﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺣ َﻔ َﺪ ًة
َ " َوAllah sizin için nefislerinizden zevceler yarattı.
Size zevcelerinizden oğullar ve torunlar verdi." 3
ﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ
َ ﺴ ُﻜﻨُﻮا ِإ َﻟ ْﻴﻬَﺎ َو
ْ ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَاﺟًﺎ ِﻟ َﺘ
ِ ﻦ أَﻧ ُﻔ
ْ ﻖ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺧ َﻠ
َ ن
ْ ﻦ ﺁﻳَﺎ ِﺕ ِﻪ َأ
ْ َو ِﻣ
ﺣ َﻤ ًﺔ
ْ " َﻣ َﻮ ﱠد ًة َو َرNefislerinizden sizin için, kendileriyle
sükunete eresiniz diye eşler yaratıp, aranızda
merhamet ve sevgi yaratmış olması onun
ayetlerindendir." 4
ﺟﺎ
ً ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَا
ِ ﻦ َأ ْﻧ ُﻔ
ْ ﺟ َﻌ َﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ض
ِ ت وَاﻷ ْر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻃ ُﺮ اﻟ ﱠ
ِ " ﻓَﺎGöklerin
ve yerin yaratıcısı olan Allah; nefislerinizden sizin için
eşler yarattı." 5

1
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ﻄ َﻔ ٍﺔ ِإذَا ُﺕ ْﻤ َﻨ ﻰ
ْ ﻦ ُﻧ
ْ ( ِﻣ45)ﻦ اﻟ ﱠﺬ َآ َﺮ وَاﻷ ْﻧ َﺜ ﻰ
ِ ﺟ ْﻴ
َ ﻖ اﻟ ﱠﺰ ْو
َ ﺧ َﻠ
َ َوَأ ﱠﻧ ُﻪ
"Hakikaten meniden (rahme) döküldüğü zaman erkek
ve dişi iki çifti O yarattı." 1
ﺧ َﻠ ْﻘﻨَﺎ ُآ ْﻢ َأ ْزوَاﺟًﺎ
َ " َوSizi çift çift yarattık." 2
Böylece Allah (), erkek ve dişiyi yaratma
hususunu, evlilik konusuna tahsis ediyor. Kadın ile erkek
arasındaki ilişkilerin, evlilik esasına göre olması
gerektiğini, yani neslin devamının sağlanması olduğunu
iyice yerleştirmek için bunu defalarca muhtelif yerlerde
tekrarlıyor.

1

Necm: 45-46

2

Nebe: 8
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KADIN İLE ERKEK ARASINDAKİ
İLİŞKİLERE BAKIŞIN ETKİSİ
İnsanın içgüdüsü kabarınca doyurulması ve karşılanması gerekir. Eğer kabarmazsa doyurulması ve
karşılanması gerekmez. İçgüdünün doyurulması istendiği
zaman bu istek, doyumun gerçekleşmesi için adeta insanı
iter. Bu ihtiyacı karşılanmadığı ve gerçekleştirilmediği
takdirde insan rahatsız olur sıkıntıya düşer. İhtiyacı
karşılanıp sükun bulunca da sıkıntı ve rahatsızlığı gider.
Bu içgüdünün doyurulmaması ölüme yol açmadığı gibi
akli, cismani veya nefsi herhangi bir eziyeti de
gerektirmez. İçgüdüyü doyurmamaktan kaynaklanan
eziyet ancak elem, sıkıntı ve rahatsızlıkla sınırlı kalır. Bu
nedenle içgüdülerin doyurulması uzvi ihtiyaçlar gibi kesin
bir ihtiyaç değildir. Mutluluğu ve rahatlamayı temin için
yerine getirilmesi gerekli bir ihtiyaçtır.
İçgüdü iki nedenden dolayı harekete geçer:
Birincisi maddi vakıa,
İkincisi ise kendisinden çeşitli anlamların çıktığı
düşünmedir.
Bu iki sebepten herhangi birisi bulunmazsa içgüdü
harekete geçmez. Zira içgüdü organik ihtiyaçlar gibi içten
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gelen dürtülerle hareket etmez. Bu iki faktör, bütün
içgüdülerde aynı olup aralarında herhangi bir ayırım
yoktur. Dindarlık, beka ve nevi içgüdüsünün tümü ancak
harici faktörlerle harekete geçer.
Nevi içgüdüsü, diğer içgüdüler gibi düşünerek veya
maddi uyarıcılar nedeniyle kabardığı zaman doyurulması
gerekir. Bundan dolayı nevi içgüdüsünün doyurulması
gerektiği zaman insan, bunun gerçekleşmesi yönünde
tasarrufta bulunabilir. Hatta insan, içgüdünün kabarmasına
neden olan faktörler üzerinde etkili olabilir. Yani bu
ihtiyacını ya karşılar ya da bu içgüdünün harekete
geçmemesi için onun önüne engeller koyabilir. Bu nedenle
kadınlara bakmak veya nevi içgüdüsünü harekete geçiren
herhangi bir olayı görmek bu içgüdüyü kabartır ve
doyurulmasını gerektirir. Seks ile ilgili hikayeleri okumak,
cinsel düşünceyi ilgilendiren fikirleri dinlemek nevi
içgüdüsünü kabartır. Kadınlardan ve nevi içgüdüsüne yol
açan her şeyden, cinsellikle ilgili fikirlerden uzaklaşmak
ve nevi içgüdüsü ile bunu kabartan unsurların arasına
engeller koymak içgüdünün harekete geçmesini engeller.
Çünkü maddi bir olay veya cinsellikle ilgili bir düşünceyle
tahrik edilmediği sürece nevi içgüdünün kabarması
mümkün değildir.
Toplumun erkek ve kadın arasındaki ilişkilere
bakışında bugünün Batı toplumunda olduğu gibi dişilik ve
erkeklik esası yani cinsellik egemen ise; kadın erkek
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arasındaki ilişkilerin gerçekleşmesi için karşılanması
gerekli olan cinsi arzuların tahriki, maddi bir olay veya
seksi düşüncenin icadı, zaruri bir iş durumuna gelir.
Böylece karşılanan veya doyurulan cinsi arzu neticesinde,
rahatlık gerçekleşmiş olur. Eğer toplumun erkek-kadın
ilişkilerine bakışı içgüdünün kendisi için yaratıldığı hedefe
yani insan neslinin bekası hedefine yönelik olursa, maddi
olayı ve seksüel düşünceyi ve buna yol açan maddi ortamı
genel hayatta tamamen ortadan kaldırmak gereklidir.
Böylece içgüdüyü tahrik eden unsurlar toplumsal
yaşantıda ortadan kaldırılmış, içgüdünün doyurulmamasından kaynaklanabilecek sıkıntılar giderilmiş olur.
Öte yandan içgüdüyü tahrik eden maddi ortamı;
insan neslinin devamını sağlamak, mutluluğa erişmek ve
rahata kavuşmak için evlilik hayatı ile sınırlandırmak ise
bir zorunluluktur. Bu nedenle toplumun erkek-kadın
ilişkilerine bakışının, toplumda ve genel hayatta çok
önemli etkisi vardır. Hem kapitalist ideolojiye inanan
batılılar hem de komünist ideolojiye inanan doğulular,
erkek-kadın arasındaki ilişkilere insan türünün bekası
yerine sadece cinsel ilişki açısından bakmaktadırlar. Bu
nedenle bunlar, insanda var olan nevi içgüdünün harekete
geçmesi için erkek ve kadının önüne kasıtlı olarak birçok
seksi düşünceyi atarlar ve maddi ortamı oluştururlar. Bunu
sağlamak için ise var güçleri ile çalışırlar. Bununla da
yetinmeyerek erkek ve kadının cinsi ihtiyaçlarını
istedikleri şekilde serbestçe doyuramadıkları takdirde
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bedensel, psikolojik ve akli birçok rahatsızlıkların
gündeme geleceğini söylerler. Bundan dolayı biz, batı
toplumunda seksle ilgili romanlar, şiirler, kitap ve daha
başka birçok şeyler görüyoruz. Bu toplumlarda herhangi
bir zaruret ve ihtiyaç yokken evlerde, parklarda, yollarda
ve denizlerde kadınlarla erkeklerin iç içe yaşadıklarına
tanık oluyoruz. Çünkü batı; insanın bu tip davranışlarını
zaruri bir husus olarak görüyor ve kasten böyle şeyleri
icad edip sergiliyor. Böyle yaşayış, onların hayatlarının bir
parçası olduğu gibi, yaşayışlarını simgeleyen modelin de
bir parçasıdır.
Fakat; İslâm'a, İslâm akidesine ve hükümlerine
inanan, teslim olan müslümanlar, diğer bir ifade ile İslâm,
kadın erkek ilişkilerine insan türünün bekasının
sağlanması
açısından
bakmaktadır.
Bu
amacın
gerçekleşmesi için cinsi tatmini bir zorunluluk olarak
görür. Fakat bu noktada insanı sadece cinsel tatmine
yönlendirmez. Bunun için İslâm, cinsi duygularla ilgili
fikirlerin yayılmasını insanlara zarar veren bir husus
olarak telakki ettiği gibi, cinsi arzuyu körükleyen ve tahrik
eden maddi olayları da toplumun bozulmasına sebep olan
bir etken kabul eder. Bundan dolayı kadın ile erkeğin
yalnız olarak bir arada bulunmalarını, kadınların
ziynetlerini ve süslerini yabancılara göstermelerini
yasaklamıştır. Şehvet nazarıyla kadın ve erkeğin
birbirlerine bakmalarını haram kılmıştır. Genel hayatta,
kadın ile erkek arasında vaki olan yardımlaşmayı ve erkek
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ile kadın arasındaki cinsi ilişkiyi sadece evlilik ve cariye
halleriyle sınırlandırmıştır.
İslâm; toplum hayatında nevi içgüdüsü ile bu
içgüdüyü tahrik eden unsurlar arasına engeller koymaya
çalışır ve cinsi ilişkileri muayyen birkaç hususla
sınırlandırır. Kapitalizm ve komünizm ise nevi içgüdüsünü
tahrik eden tüm faktörleri oluşturmaya çalışırlar ve buna
yol açacak her şeyi serbest bırakırlar. İslam; kadın-erkek
ilişkilerine insan neslinin devamını sağlanması esasına
göre bakarken, kapitalizm ve komünizm, erkek kadın
arasındaki ilişkilere sadece cinsi yönden bakarlar. Elbette
ki bu iki görüş arasında dağlar kadar fark vardır. İslâm'ın
bu konuya bakışında, temizlik, fazilet, iffet ve cinsin
bekasını sağlayan, insana övgü dolu bir bakış vardır.
Erkeklerin ve kadınların nevi içgüdülerinin baskı
altında tutulmasının insanda bedensel, psikolojik ve aklî
bir takım hastalıklara neden olacağı tarzındaki batılıların
ve komünistlerin iddiaları doğru olmadığı gibi gerçeklere
ters düşen boş bir iddiadır. Çünkü ihtiyacın karşılanması
açısından içgüdüler ile uzvi ihtiyaçlar arasında fark vardır.
Yemek, içmek ve defi hacet gibi uzvi ihtiyaçların
karşılanması zaruridir. Bu ihtiyaçların karşılanmaması
ölümle sonuçlanan zararlara neden olur. Fakat beka, nevi
ve dindarlık gibi içgüdülerin karşılanması zaruri değildir.
Karşılanıp doyuma ulaşmadıkları zaman bedensel,
psikolojik veya akli herhangi bir zarara neden olmaz,
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sadece insanda birtakım sıkıntılara neden olurlar. Hatta
bazı içgüdülerini yerine getirmeden bir ömür geçirenlerin
bedensel, psikolojik ve akli açıdan herhangi bir zarara
uğramamaları bunun en net delilleridir. Nevi içgüdüsü
karşılanmayan insanın, insan olarak herhangi bir zarara
uğraması söz konusu değildir. Belki bazı kişiler için nadir
olarak bir zarar söz konusu olsa da bu durum herkes için
geçerli değildir. Eğer bir zarar vaki olursa bu, bir başka
sebebe havale edilmelidir. İçgüdünün karşılanmamasından
herhangi bir zarar hasıl olsaydı fıtrat gereği her zaman
aynı zararın görülmesi gerekirdi. Halbuki böyle bir zarara
mutlak olarak her zaman rastlanılmamıştır. Zaten batılılar
da yaratılış olarak insan için böyle bir zararın vuku
bulmayacağını itiraf etmektedirler.
Bu, işin bir yönüdür. Diğer taraftan ise organik
(uzvî) ihtiyaçlar, dışarıdan herhangi bir etkiye ihtiyaç
olmadan içeriden gelen uyarıcılarla karşılanması gereken
ihtiyaçlardır. Ancak dış etkenler, açlığın var olduğu
dönemde bunu daha da kabartabilir. Fakat içgüdüler böyle
değildir. Harici herhangi bir etki olmadan içten gelen
uyarıcılarla tabii olarak doyurulmak istemezler. Hariçten
maddi bir olay veya tahrik edici herhangi bir fikir olmadan
harekete geçmezler. Bütün içgüdülerin durumu budur. Bu
hususta beka, dindarlık ve nevi içgüdüleri arasında, bütün
görüntüleriyle herhangi bir fark yoktur. Herhangi bir
içgüdüyü tahrik eden unsurlar bulunduğu zaman kişi
heyecana gelir ve içgüdüsünün karşılanmasını ve
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doyurulmasını ister. Kişi, içgüdüyü tahrik eden
unsurlardan uzak kaldığı zaman, yahut daha önemli bir
husus ortaya çıktığı zaman, karşılanma ve doyurulma
isteği ortadan kalkar ve nefsi sükunete kavuşur. Fakat,
organik ihtiyaçlar böyle değildir. Engeller ne olursa olsun
karşılanıp doyurulmak isterler. Dolayısıyla nevi
içgüdüsünün doyurulmaması sonucunda bedensel,
psikolojik ve akli herhangi bir hastalık meydana çıkmaz.
Kişi, nevi içgüdüsünü tahrik eden maddi bir olay veya
cinsel bir fikirle karşılaştığı zaman heyecanlanıp
içgüdüsünün karşılanmasını isteyebilir, karşılanmadığı
takdirde ise bu heyecandan sadece bir sıkıntı ve rahatsızlık
meydana gelir. Nevi içgüdüsünü tahrik eden unsurlardan
uzaklaştığı veya içgüdüye baskın gelen ve daha önemli
olan bir başka unsur ortaya çıkınca, bu tatminsizlikten
doğan rahatsızlık yok olur. Binaenaleyh nevi içgüdünün
karşılanmamasından bir sıkıntı ve rahatsızlık ortaya çıkar.
Fakat bu içgüdüyü tahrik eden unsur bulunmadığı zaman
bundan dolayı bir sıkıntı ve rahatsızlık ortaya çıkmaz.
Bunun tek ilacı, içgüdü ile içgüdüyü tahrik eden unsurlar
arasına engel koymaktır. Eğer içgüdüyü doyuracak unsur
bulunmazsa tek çare budur.
Böylece, batının ve komünizmin kadın-erkek
ilişkilerine bakış açılarındaki yanlışlık ortaya konulmuş
olmaktadır. Batı; kadın-erkek ilişkilerine, erkeklik ve
dişilik nazarıyla baktığı için bu bakış tarzının getirdiği
çözümler de yanlıştır. Batının çözümü, kadın-erkek
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arasındaki içgüdüyü (şehevi arzuları) tahrik etmekten
ibarettir. Şehevi duyguları tahrik etmek için kadın-erkek
karışımı bir hayatı, dansı, oyunları, seks öykülerini ve
benzeri araçları kullanır. Toplumun kadın-erkek arasındaki
ilişkilere bakış tarzını yönlendiren İslâmi görüş bu bakışı,
nevîn bekası denilen içgüdünün, kendisi için yaratıldığı
hedefe yöneltir. Tabii ki bu görüşün getirdiği tedavi usulü
sağlıklı ve doğrudur. Bundan dolayı bu bakışa göre, meşru
bir evlilik veya cariye ile nevi içgüdünün doyurulması
esasına dayanan sağlıklı çözüm mümkün olmadığı zaman;
içgüdüyü tahrik edecek cinsel düşünceyi ve maddi ortamı
insandan tamamıyla uzaklaştırarak ortaya çıkabilecek
probleme çözüm getirmiş olmaktadır.
Böylece İslâm; nevi içgüdüsünün karşılanmadığı
durumlarda, toplumda ve insanlarda sebep olacağı
sıkıntılara üstün bir tedavi usulü getirmiştir. Bu usül;
toplumda ve insanlar arasında sağlam bir karakter ve ideal
bir hayatın hakimiyetini sağlar.
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ERKEK VE KADIN ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİ
Nevi içgüdünün tahrik olma keyfiyeti sadece erkeğe
has değildir. Erkek karşısında kadının da nevi içgüdüsü
harekete geçer. Yani içgüdünün harekete geçmesi
taraflardan yalnızca birisine bağımlı değildir. Harekete
geçme olayı var olmanın kesin bir sonucudur. Erkek kadın
ile veya kadın erkekle bir arada bulundukları zaman bu
duygu harekete geçer. Kendilerinde bulunan özellikten
dolayı biri diğerinin yanında bulununca cinsi duygu
kabarır. Bu kabarmanın varlığı, aralarında cinsi ilişkiyi
oluşturur. Durum böyle olmakla beraber kadın ve erkeğin
bir arada bulunduğu; ticaret, cerrahi müdahale veya ders
esnasında içgüdü kabarmayabilir. Fakat her halukarda bu
ve benzeri durumlar her iki cins arasındaki cinsi arzuları
tahrik etme kabiliyetine sahiptir. Ancak bu kabiliyetin
bulunması tahrikin ve kabarmanın mutlak anlamda söz
konusu olacağı anlamına gelmez. Erkek ve kadından
birinin diğerine bakışı, insan neslinin bekasını sağlama
temelinden, erkeklik ve dişilik temeline yani şehevi bakışa
çevrildiği zaman tahrik gündeme gelebilir. Bunun için
kadına, erkeğin nevi (cinsi) içgüdüsünü tahrik imkanı
verilmeyeceği gibi, erkeğin de kadının şehevi arzularını
tahrik edecek bir durumda bulundurulması caiz olmaz. Bu
durum; kadın ile erkeğin birbirinden tamamen ayrı bir
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şekilde ayrı kalmalarına sebeptir. Fakat kadın ve erkekte
mevcut olan nevi içgüdüde bu tahrik kabiliyetinin
varlığından dolayı toplumsal hayatta, kadın ve erkeğin bir
arada bulunmalarına ve yardımlaşmalarına engel olmak
doğru değildir. Toplumsal hayatta erkekle kadının bir
araya gelip birbirine yardım etmeleri gerekir. Çünkü, bu
yardımlaşma toplum ve genel hayat için zaruri ve
gereklidir. Ancak bu yardımlaşmanın, her ikisi arasındaki
cinsi ilişkiyi düzenleyen bir sistemle olması lazımdır. Bu
nizamla, kadın ile erkek arasındaki ilişki düzenlenir.
Toplumsal hayatta kadın-erkek ilişkilerini düzenleyecek
olan bu sistemin, insan neslinin bekasının sağlanması
düşüncesinden fışkırması lazımdır. İşte ancak bu nizam ile
umumi hayatta, kadın ile erkeğin bir araya gelmesi
mümkün olabilir ve herhangi bir mahzur olmadan kadın
ile erkek arasındaki yardımlaşma gerçekleşebilir.
Mutlu bir hayatı garanti eden, ahlaki değerleri
gerçekleştiren hükümleriyle, temeli ruhi yön, ölçüsü şer’î
hükümler olan tabii bir düzen ile erkek ve kadın arasındaki
ilişkileri düzenleyen yegane nizam, İslâm'ın ictimai
nizamıdır. Bu nizam; kadın olsun erkek olsun, duyguları,
içgüdüleri, eğilimleri ve aklı ile insana insan olarak bakar.
Dünyanın nimet ve lezzetlerinden yararlanmayı insana
mübah kılar. Dünyanın nimetlerinden en büyük nasibini
almasına karşı koymaz. Ancak bunu yaparken cemaatı ve
toplumu korumayı dikkate alır. İnsanın saadetini
gerçekleştirme yolunda gerekli adımları atma imkanını
insana verir.
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İslâm'dan başka ictimaî nizamların varlığı farazi
olarak kabul edilse dahi, doğru olan tek nizam İslâm’daki
ictimaî nizamdır. Çünkü bu nizam, beka içgüdüsünü insan
türünün devamlılığını sağlayan, çok ince bir düzen
içerisinde erkek ve kadın arasındaki erkeklik ve dişilik
ilişkilerini düzenleyen bir içgüdü olarak ele alır. Bu
içgüdünün
kendi
doğallığı
içerisinde
seyrini
sınırlandırarak onu, Allah ()'ın kendisi için yarattığı
hedefe ulaştırır. Kadın ile erkek arasındaki ilişkileri
düzenlerken bunu; kadın ile erkek arasındaki
yardımlaşmanın bir parçası olarak kabul eder. Bu
yardımlaşmadan hem cemaat ve toplumun hem de ferdin
hayrı tahakkuk eder, ahlaki değerlerin gerçekleşmesi
sağlanır. Hayatta bu iki cins arasındaki ilişkileri beyan
eden, takva ve temizlik hedefini gerçekleştiren, gayesi
Allah ()'ın rızası olan en üstün bir yaşantıyı sağlar.
Hayatın üslup ve metodları hangi durumda olursa olsun bu
metod ile asla çelişmez.
İslâm; cinsi ilişkiyi, yani kadın-erkek arasındaki
ilişkiyi evlenmek ve cariye edinmekle sınırlandırmıştır. Bu
iki meşru yolun dışındaki ilişkileri suç saymış ve bu
suçlara, cezaların en şiddetlisinin uygulanmasını gerekli
görmüştür. Cinsi birleşmenin dışında kalan nevi
içgüdüsünün tezahürlerinden olan babalık, annelik, evlat,
kardeş, amca ve dayı ilişkileri gibi diğer ilişkileri bir
rahmet olarak mübah bırakmıştır. İslâm; ticaret, ziraat,
sanat, ilim öğrenimi, namaz, İslâm davetini yüklenme gibi
görevleri yapmayı erkeğe mübah kıldığı gibi kadına da
mübah kılmıştır.
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İslâm, erkek ve kadına, hayatı ilgilendiren tüm
işlerde birbirleri ile yardımlaşmalarını emretmiştir. Bütün
insanlar Allah'ın kullarıdır. Herkes; hayra koşmak,
Allah'tan korkmak ve ibadet etmekle mükelleftir. Kadın ve
erkek olduklarına bakmadan İslâm'a davette bütün
insanlara hitab eden ayetler gelmiştir. Allahu Teâla şöyle
buyurmaktadır:
ﺟﻤِﻴ ًﻌ ﺎ
َ ﺳ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ْﻢ
ُ س ِإ ﱢﻧ ﻲ َر
ُ " ُﻗ ْﻞ ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎDe ki: Ey
insanlar! Ben, hepinize gönderilmiş Allah'ın elçisiyim."

1

س ا ﱠﺗ ُﻘ ﻮا َر ﱠﺑ ُﻜ ْﻢ
ُ " ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎEy insanlar! Rabb'inizden
2
korkun."
Aynı zamanda İslâm hükümleriyle amel etmeyi
mü'minlere emreden birçok ayet gelmiştir. Şöyle ki:
ﺤﻴِﻴ ُﻜ ْﻢ
ْ ﺳ َﺘﺠِﻴﺒُﻮا ِﻟﱠﻠ ِﻪ َوﻟِﻠ ﱠﺮﺳُﻮ ِل ِإذَا َدﻋَﺎ ُآ ْﻢ ِﻟﻤَﺎ ُﻳ
ْ ﻦ ﺁ َﻡﻨُﻮا ا
َ " ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳEy
iman edenler! Size hayat veren şeylere davet ettiğinde
Allah'a ve Rasul'e icabet edin." 3
Birçok ayet kadın ve erkeğe şamil olmak üzere
umumi olarak gelmiştir:

1

A’raf: 158

2

Nisa: 1

3

Enfal: 24
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ﺼﻴَﺎ ُم
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ اﻟ ﱢ
َ ﺐ
َ " ُآ ِﺘSize oruç farz kılındı." 1
" َأﻗِﻴﻤُﻮا اﻟﺼﱠﻼ َةNamazı ikame edin." 2
ﻦ َأ ْﻡﻮَا ِﻟ ِﻬ ْﻢ
ْ ﺧ ْﺬ ِﻡ
ُ "Onların mallarından al." 3
ﻦ
ِ ﺴ ﺎآِﻴ
َ ت ِﻟ ْﻠ ُﻔ َﻘ ﺮَا ِء وَا ْﻟ َﻤ
ُ ﺼ َﺪﻗَﺎ
ِإ ﱠﻧ َﻤ ﺎ اﻟ ﱠ
fakirlere ve miskinlere aittir." 4
ﻀ َﺔ
ﺐ وَا ْﻟ ِﻔ ﱠ
َ ن اﻟ ﱠﺬ َه
َ ﻦ َﻳ ْﻜ ِﻨ ﺰُو
َ وَاﱠﻟ ﺬِﻳ
biriktirenler." 5

"Sadakalar
"Altın

ve

ancak
gümüş

ﺧ ِﺮ
ِ ن ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ وَﻻ ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
َ ﻦ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻡ ُﻨ ﻮ
َ " َﻗ ﺎ ِﺗﻠُﻮا اﱠﻟ ﺬِﻳAllah'a ve
ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın." 6
ﺤﺒﱡﻮا
َ ﺳ َﺘ
ْ نا
ْ ﺧ ﻮَا َﻧ ُﻜ ْﻢ َأ ْو ِﻟ َﻴ ﺎ َء ِإ
ْ ﺨ ﺬُوا ﺁ َﺑ ﺎ َء ُآ ْﻢ َوِإ
ِ ﻦ ﺁ َﻡ ُﻨ ﻮا ﻻ َﺗ ﱠﺘ
َ ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ
ن
ِ ﻋ َﻠ ﻰ اﻹﻳ َﻤ ﺎ
َ " ا ْﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮEy iman edenler! Eğer küfrü imana
tercih etmişlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar
edinmeyin." 7
Bunlar gibi daha birçok ayetler kadın ve erkeğe hitab
etmek üzere umumi olarak varid olmuşlardır. Bu ayetlerin
tatbiki halinde, kadın ile erkek arasında bir araya gelme
mümkün olur. Hatta namaz gibi ferdi olarak edası
mümkün olan hususlarda bile kadın ile erkeğin bir arada
bulunması mübah kılınmıştır.
1

Bakara: 183

2

En’am: 72

3

Tevbe: 103

4

Tevbe: 60

5

Tevbe: 34

6

Tevbe: 39

7

Tevbe: 23
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Ancak İslâm, durumu ihtiyatla ele alarak gayrı
meşru cinsi ilişkilere götüren ve ona sebep olan her
hareket ve davranışı yasaklamıştır. Cinsi ilişki konusunda
İslâm'ın koyduğu özel nizamın dışına çıkan her kadın ve
erkeği şiddetli bir şekilde engellemiştir. Namuslu olmayı
farz kılmış, ahlakı ve fazileti korumaya götüren her türlü
vesileyi, üslup ve yolu kullanmayı vacib bir emir olarak
kabul etmiştir. Çünkü, vacibin kendisiyle ancak
tamamlandığı şey de vacibtir. Bunun için birçok muayyen
şer’î hükümler getirmiştir. Bunların birkaç tanesini
aşağıya alıyoruz:
1- Kadın ve erkeğin, gözlerini haramdan
korumalarını emretmiştir. Nitekim Allahu Teâla şöyle
buyurmuştur:
ﻚ َأ ْز َآ ﻰ َﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ﺟ ُﻬ ْﻢ َذ ِﻟ
َ ﻈ ﻮا ُﻓ ﺮُو
ُ ﺤ َﻔ
ْ ﻦ َأ ْﺑﺼَﺎ ِر ِه ْﻢ َو َﻳ
ْ ﻦ َﻳ ُﻐﻀﱡﻮا ِﻡ
َ ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻡﻨِﻴ
ﻦ
َﻈ
ْ ﺤ َﻔ
ْ ﻦ َو َﻳ
ﻦ َأ ْﺑﺼَﺎ ِر ِه ﱠ
ْ ﻦ ِﻡ
َﻀ
ْ ﻀ
ُ ت َﻳ ْﻐ
ِ ن * َو ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻡﻨَﺎ
َ ﺼ َﻨﻌُﻮ
ْ ﺧﺒِﻴ ٌﺮ ِﺑﻤَﺎ َﻳ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ِإ ﱠ
ﻦ
ﺟ ُﻬ ﱠ
َ " ُﻓ ﺮُوMümin olan erkeklere söyle; gözlerini
haramdan
sakınsınlar
ve
mahrem
yerlerini
korusunlar. Bu onlar için daha bir temizliktir.
Şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır.
Mümin kadınlara da söyle; gözlerini haramdan
sakınsınlar, namuslarını muhafaza etsinler." 1
2- Müslüman kadınlara, açılması mecburi olan
yerleri hariç, ziynet yeri olan her yerini örtecek noksansız
ve mükemmel bir giysi giymelerini emretmiştir. Ziynet
yerlerini örtmek için elbiselerini ve örtülerini
1

Nur: 30-31
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örtünmelerini emretmiştir. Nitekim Allah () şöyle
buyurmuştur:
ﻦ
ﺟ ُﻴ ﻮ ِﺑ ِﻬ ﱠ
ُ ﻋ َﻠ ﻰ
َ ﻦ
ﺨ ُﻤ ِﺮ ِه ﱠ
ُ ﻦ ِﺑ
َ ﻀ ِﺮ ْﺑ
ْ ﻇ َﻬ َﺮ ِﻡ ْﻨﻬَﺎ َو ْﻟ َﻴ
َ ﻦ إِﻻ ﻡَﺎ
ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ
َ وَﻻ ُﻳ ْﺒﺪِﻳ
"Kendiliğinden görünen kısım hariç, ziynetlerini
açmasınlar. Başörtülerini de yakalarının üzerine
salıversinler." 1
ﻦ
ْ ﻦ ِﻡ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ
َ ﻦ ُﻳ ْﺪﻧِﻴ
َ ﺴ ﺎ ِء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻡﻨِﻴ
َ ﻚ َو ِﻧ
َ ﻚ َو َﺑﻨَﺎ ِﺗ
َﺟ
ِ ﻲ ُﻗ ْﻞ ﻷ ْزوَا
ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ﻦ
" ﺟَﻼﺑِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠEy Nebi! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin
kadınlarına de ki; baş örtülerini omuzlarının
üzerlerine salıversinler." 2
Yani yüz ve el hariç, ziynet yerlerini açığa
vurmasınlar. Ayette geçen ( )اﻟﺨﻤﺎرbaşörtüsüdür. ( )اﻟﺠﻴ ﺐise
gömleğin yakasıdır. Yani gömleğin boyundan göğüse
kadar olan kısmıdır. Müslüman kadınlar, başörtülerini
boyun ve göğüslerine kadar salıversinler ()اﻹدﻧ ﺎء ﻡ ﻦ اﻟﺠﻠﺒ ﺎب
tabiri ise, elbiseyi en aşağıya kadar salıvermek
anlamındadır.
3- Bir gün ve bir gecelik mesafesi olan bir beldeden
diğer bir beldeye, beraberinde mahremi olmayan kadının
yolculuğa çıkması yasaklanmıştır. Nitekim Rasul ()
şöyle buyurmaktadır:
ﺴ ﻴ َﺮ َة َﻳ ْﻮ ٍم َو َﻟ ْﻴ َﻠ ٍﺔ
ِ ﺴ ﺎ ِﻓ َﺮ َﻡ
َ ن ُﺗ
ْ ﺧ ِﺮ َأ
ِ ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
ُ ﺤ ﱡﻞ ﻻ ْﻡ َﺮَأ ٍة ُﺗ ْﺆ ِﻡ
ِ ﻻ َﻳ
ﺡ ْﺮ َﻡ ٌﺔ ﺗَﺎ َﺑ َﻌ ُﻪ
ُ ﺲ َﻡ َﻌ َﻬ ﺎ
َ " َﻟ ْﻴAllah'a ve ahiret gününe iman etmiş
olan bir kadının, beraberinde mahremi olmadığı halde,
1

Nur: 31

2

Ahzab: 59
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bir gün ve bir gecelik mesafesi olan bir yolculuğa
çıkması helal olmaz." 1
4- Yanında mahremi bulunmadığı halde kadın ile
erkeğin bir arada bulunmaları yasaklanmıştır. Peygamber
(): ﺤ َﺮ ٍم
ْ ﺟ ٌﻞ ﺑِﺎ ْﻡ َﺮَأ ٍة إِﻻ َو َﻡ َﻌﻬَﺎ ذُو َﻡ
ُ ن َر
ﺨُﻠ َﻮ ﱠ
ْ " ﻻ َﻳYanında mahremi
olmadığı halde bir erkek ile bir kadın halvette
bulunmasın."2 İbni Abbas'ın rivayetine göre Peygamber
() şöyle buyurmuştur:
ﺴ ﺎ ِﻓ ِﺮ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُة إِﻻ َﻡ َﻊ
َ ﺤ َﺮ ٍم وَﻻ ُﺗ
ْ ﺟ ٌﻞ ِﺑ ﺎ ْﻡ َﺮَأ ٍة إِﻻ َو َﻡ َﻌ َﻬ ﺎ ذُو َﻡ
ُ ن َر
ﺨُﻠ َﻮ ﱠ
ْ ﻻ َﻳ
ﺟ ًﺔ َوِإ ﱢﻧ ﻲ
ﺖ ﺡَﺎ ﱠ
ْ ﺟ
َ ﺧ َﺮ
َ ن ا ْﻡ َﺮَأ ِﺗ ﻲ
ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ُ ﺟ ٌﻞ َﻓ َﻘ ﺎ َل َﻳ ﺎ َر
ُ ﺤ َﺮ ٍم َﻓ َﻘ ﺎ َم َر
ْ ذِي َﻡ
ﻚ
َ ﺞ َﻡ َﻊ ا ْﻡ َﺮَأ ِﺗ
ﺤ ﱠ
ُ ﻖ َﻓ
ْ ﻄ ِﻠ
َ ﻏ ْﺰ َو ِة َآ ﺬَا َو َآ ﺬَا َﻗ ﺎ َل ا ْﻧ
َ ﺖ ِﻓ ﻲ
ُ " ا ْآ ُﺘ ِﺘ ْﺒBeraberinde
herhangi bir mahremi olmadığı halde bir erkekle bir
kadının yolculuğa çıkmaması ve halvet yapmamaları
lazımdır" deyince bir adam ayağa kalktı ve: "Ya
Rasulullah! Ben falan savaşta iken karım haccetmek için
yolculuğa çıktı" demesi üzerine Peygamber (); "Git
hanımınla beraber haccet." buyurmuştur.” 3
5- Kocasının izni olmadan kadının evinden çıkması
yasaklanır. Çünkü kocanın kadın üzerinde birçok hakları
vardır. İzni olmadan kadın kocasının evinden çıkamaz.
İznini almadan çıkarsa asi olmuş olur ve kadının bu
davranışı "naşize" yani geçimsiz kabul edilir. Nafaka
hakkını kaybeder. Kadınlarla ilgili ahkamı belirtirken İbni
Batta, Enes'ten şunu rivayet etmektedir:
1

Buhari, K. Cumu’a, 1026; Daremi

2

Müslim, K. Hac, 2391

3

Müslim, K. Hac, 2391
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"Bir adam yolculuğa çıktı ve karısının dışarı
çıkmasını yasakladı. Bu esnada kadının babası hastalandı
ve babasını ziyaret etmek için Rasulullah ()'dan izin
istedi. Bunun üzerine Rasulullah (): "Allah'tan kork ve
kocana karşı gelme" diye buyurdu. Daha sonra kadının
babası vefat etti ve babasının cenazesinde bulunmak için
Allah'ın Rasülünden izin istedi. Allah'ın Rasülü yine:
"Allah'tan kork ve kocana karşı gelme" dedi. Bunun
üzerine Allah () bu kadın hakkında Nebi ()'e şöyle
vahyetti: Kocasına itaat ettiğinden dolayı ben o kadının
günahını bağışladım." 1
6- Özel hayatta, mescitlerde, okulda ve benzeri
yerlerde İslâm; kadın cemaatın erkek cemaattan
ayrılmasına azami derecede özen göstermiştir. Kadının
kadınlar arasında yaşamasını, erkeğin de erkekler arasında
yaşamasını; kadınlara ait safların erkeklere ait saflardan
sonra olmasını, kadınlarla kadınların bir arada veya
mahremleriyle bir arada olmalarını, alışveriş ve buna
benzer umumi işleri yerine getirdikten hemen sonra
hayatını kadınlarla veya mahremleriyle beraber yaşaması
için özel hayatına dönmesini emretmiştir.
7Muamelatta
erkekle
kadın
arasındaki
yardımlaşma ilişkisinin genel ilişki şeklinde olması,
özellikle yabancı erkeklerle kadınlar arasında karşılıklı
ziyaretlerin yapılmaması, erkek ve kadınların karışık
olarak gezintiye çıkmaması konusunda İslâm özel bir
titizlik göstermiştir. Buradaki yardımlaşmaktan maksat;
1

İbni Batta Ahkamu’n-Nisa’da rivayet etti

Erkek ve Kadın Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesi
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kadının kendisine ait olan haklarını ve menfaatlarını elde
etmesi ve yapması gerekli olan görevleri eda etmesidir.
İşte, bu hükümlerle İslâm; kadın erkek
birlikteliklerinin cinsi birliktelik haline getirilmemesi için
gereken önemi göstererek bu toplantıları çeşitli işlerin
yerine
getirildiği,
menfaatların
sağlandığı
ve
yardımlaşmaların yapıldığı toplantılar haline getirmiştir.
Böylece İslâm; erkek olsun kadın olsun bir araya gelmeleri
halinde fertlerin maslahatlarından kaynaklanan ilişkilere
çözümler
getirdiği
gibi,
kadınlarla
erkeklerin
birleşmelerinden kaynaklanan nafaka, evlilik, çoluk-çoçuk
ve bunun dışındaki problemlere de çözümler getirmekte ve
cinsi ilişkilere dayalı toplanmaları ortadan kaldırmaktadır.
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ÖZEL HAYAT
İnsan hayatı tabiatı gereği toplum, kabile, köy
veya şehir gibi yerlerde yaşayan kimselerle birlikte
genel bir hayat yaşanmasını gerektiriyor. Yine bu tabiat
gereği evinde, ailesinin fertleri arasında özel bir hayat
yaşamasını da gerektiriyor. İslâm; erkek olsun kadın
olsun içinde bulundukları bu özel hayatta meydana
gelen problemlere çözümler bulmak için muayyen
hükümler getirmiştir. Getirdiği hükümlerin en belirgin
olanı insana; evinde özel hayatı ile ilgili işlerde yalnızca
kendi istediği şekilde harekette bulunmasını öngörmüş,
izni olmadan başkasının evine girilmesini yasaklamıştır.
Nitekim Cenabı Allah () şöyle buyurmuştur:
ﻳَﺎأَﻳﱡﻬَ ﺎ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُ ﻮا ﻻ ﺗَ ﺪْﺧُﻠُﻮا ﺑُﻴُﻮﺗً ﺎ ﻏَﻴْ ﺮَ ﺑُﻴُ ﻮﺗِﻜُﻢْ ﺣَﺘﱠ ﻰ ﺗَﺴْﺘَﺄْﻧِﺴُ ﻮا
َ" وَﺗُﺴَ ﻠﱢﻤُﻮا ﻋَﻠَ ﻰ أَهْﻠِﻬَ ﺎ ذَﻟِﻜُ ﻢْ ﺧَﻴْ ﺮٌ ﻟَﻜُ ﻢْ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُ ﻢْ ﺗَ ﺬَآﱠﺮُونEy iman
edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin
almadan, sahiplerine seslenip selam vermeden
girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir. Olur ki iyice
düşünürsünüz." 1 Bu ayette Allah () ev sahibinin
izni olmadan evlere girmeyi yasaklamış, izin almamayı
bir vahşet, izni de bir ünsiyet kabul etmiştir. Nitekim
ayeti kerimede yer alan (" )ﺣَﺘﱠ ﻰ ﺗَﺴْﺘَﺄْﻧِﺴُ ﻮاünsiyet temin
1

Nur: 27
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edinceye kadar" lafzı izin istemekten kinayedir. Zira
ünsiyet ancak izin istemekle sağlanır. Taberani'nin
tahricine göre Peygamber () şöyle buyurmuştur:
"Ehlinin izni olmadan, gözünü bir eve diken
kimse, o evi yok etmiş olur." 1 Ebu Davud'un rivayetine
göre: "Bir adam Peygamber ()'e; "Ben, anamın
huzuruna girmek için de mi izin isteyeceğim?" dedi.
Nebi (): "Evet" dedi. Adam; "Onun benden başka
herhangi bir hizmetçisi yoktur, her girdiğimde izin
isteyecek miyim?" dedi. Allah Rasulü: "Sen onu çıplak
görmek ister misin" dedi. Adam: "Hayır" dedi. Allah
Rasulü: "O halde izin iste." buyurdular." 2
Böylece İslâm; kim olursa olsun ev sahibinin izni
olmadan başkasının evine girmeyi yasaklamıştır.
Girilecek ev sahibinin müslüman olup olmaması
durumu değiştirmez. Çünkü bu konudaki hitab her ne
kadar Müslümanlara ise de bu hitap, eve girecek olanlar
içindir. Evlerin kime ait olduğu hususu belirtilmediği
için hitap mutlaktır, her çeşit eve şamildir. Bu nass,
evlerin onurunu, şerefini ifadede, özel hayatın
hususileştirilmesinde, özel hükümleri ifadede gayet
açıktır. Bu hükümlerden olmak üzere herhangi bir eve
girmek istendiği zaman izin istenen evde herhangi bir
kimse bulunmazsa, kendisine izin verilinceye kadar eve
1

Taberani

2

Ebu Davud
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giremez. Bir kimseye geri dön denilirse, geri dönmesi
vacib olur. Böyle bir hitabı işittiğinde girmesi caiz
olmaz. Nitekim Cenabı Allah () şöyle buyurdu:
ْﻓَﺈِنْ ﻟَﻢْ ﺗَﺠِﺪُوا ﻓِﻴﻬَﺎ أَﺣَﺪًا ﻓَﻼ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮهَﺎ ﺣَﺘﱠﻰ ﻳُﺆْذَنَ ﻟَﻜُﻢْ وَإِنْ ﻗِﻴ ﻞَ ﻟَﻜُ ﻢ
ٌ" ارْﺝِﻌُﻮا ﻓَﺎرْﺝِﻌُﻮا هُﻮَ أَزْآَﻰ ﻟَﻜُﻢْ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﺑِﻤَ ﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُ ﻮنَ ﻋَﻠِ ﻴﻢEğer orada
kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar
içeri girmeyin. Şayet size "dönün" denilirse dönün.
Bu sizi daha çok temize çıkarır. Ve Allah
yaptıklarınızı bilir." 1 Yani izin istemek hususunda
ısrar etmeniz caiz değildir. Kapıların önünde bekleyerek
perdelerin açılması için ısrar etmeyin. Bütün bunlar;
meskun yerlere ait hükümlerdir. İçerisinde oturulmayan
(meskun olmayan) evlere gelince; eğer girmek isteyen
kimsenin orada menfaatı varsa izin istemeden içeri
girebilir. Bu istisnai bir durumdur. Zira yüce Allah ()
şöyle buyurmaktadır:
ْﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺝُﻨَﺎحٌ أَنْ ﺗَ ﺪْﺧُﻠُﻮا ﺑُﻴُﻮﺗً ﺎ ﻏَﻴْ ﺮَ ﻣَﺴْ ﻜُﻮﻧَﺔٍ ﻓِﻴﻬَ ﺎ ﻣَﺘَ ﺎعٌ ﻟَﻜُ ﻢ
َ" وَاﻟﻠﱠ ﻪُ ﻳَﻌْﻠَ ﻢُ ﻣَ ﺎ ﺗُﺒْ ﺪُونَ وَﻣَ ﺎ ﺗَﻜْﺘُﻤُ ﻮنİçinde menfaatınız olan
boş evlere girmenizde bir vebal yoktur. Ve Allah
açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir." 2 Bunun
mefhumu muhalifi şudur: Eğer o evlerde sizin herhangi
bir menfaatınız yoksa girmeyiniz. Bu istisna, içinde
malı bulunan kimsenin gayri meskun yerlere girmesiyle
ilgilidir.
1

Nur: 28

2

Nur: 29
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Bu hükümler, çocukları ve köleleri olmayanlar
içindir. Henüz buluğa ermemiş çocuğu ve kölesi olan
kimselerin odasına çocukları ve köleleri şu üç halin
dışında izinsiz olarak girebilirler:
a- Sabah namazından önce,
b- Öğle vakti,
c- Yatsı namazından sonra.
Bu üç durumda buluğa ermemiş çocukların ve
kölelerin girmek için izin istemeleri de vacibtir. Çünkü
bu haller, avret yerlerinin açık olabileceği hallerdir. Bu
hallerde kişi ya uyumak için elbisesini değiştiriyordur,
ya uykudan uyanmak için çabalıyordur ki bu
durumlarda avret yerlerinin açık olması ihtimali vardır.
Sabah namazından önceki hal, kişinin uykudan uyandığı
andır; yatak kıyafetini değiştirip, başka elbiseler giymek
üzeredir. Yatsıdan sonra ise; uyuma vaktidir ve yine kişi
elbisesini değiştirmekle meşguldür. İşte bu vakitler
avret yerlerinin açık olabileceği vakitler olup, henüz
buluğa ermemiş çocukların ve kölelerin girmek için izin
istemelerinin vacib olduğu hallerdir. Bu iki sınıf, bu
vakitlerin dışında istedikleri zaman izinsiz olarak
girebilirler. Çocuklar buluğa erdikleri zaman izinsiz
girme hakları düşer. Bundan sonra diğer insanlar gibi
izin istemek mecburiyetinde olurlar. Nitekim Allah ()
şöyle buyurdu:
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ْﻳَﺎأَﻳﱡﻬَ ﺎ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُ ﻮا ﻟِﻴَﺴْ ﺘَﺄْذِﻧْﻜُﻢْ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﻣَﻠَﻜَ ﺖْ أَﻳْﻤَ ﺎﻧُﻜُﻢْ وَاﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﻟَ ﻢ
َﻳَﺒْﻠُﻐُ ﻮا اﻟْﺤُﻠُ ﻢَ ﻣِ ﻨْﻜُﻢْ ﺛَ ﻼثَ ﻣَ ﺮﱠاتٍ ﻣِ ﻦْ ﻗَﺒْ ﻞِ ﺻَ ﻼةِ اﻟْﻔَﺠْ ﺮِ وَﺣِ ﻴﻦَ ﺗَﻀَ ﻌُﻮن
َﺛِﻴَ ﺎﺑَﻜُﻢْ ﻣِ ﻦْ اﻟﻈﱠﻬِﻴ ﺮَةِ وَﻣِ ﻦْ ﺑَﻌْ ﺪِ ﺻَ ﻼةِ اﻟْﻌِﺸَ ﺎءِ ﺛَ ﻼثُ ﻋَ ﻮْرَاتٍ ﻟَﻜُ ﻢْ ﻟَ ﻴْﺲ
َﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ وَﻻ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺝُﻨَﺎحٌ ﺑَﻌْﺪَهُﻦﱠ ﻃَﻮﱠاﻓُﻮنَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑَﻌْﻀُ ﻜُﻢْ ﻋَﻠَ ﻰ ﺑَﻌْ ﺾٍ آَ ﺬَﻟِﻚ
َ(وَإِذَا ﺑَﻠَ ﻎَ اﻷﻃْﻔَ ﺎلُ ﻣِ ﻨْﻜُﻢْ اﻟْﺤُﻠُ ﻢ58)ٌﻳُﺒَﻴﱢﻦُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻜُﻢْ اﻵﻳَﺎتِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺣَﻜِ ﻴﻢ
ُﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﺄْذِﻧُﻮا آَﻤَﺎ اﺱْﺘَﺄْذَنَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ آَﺬَﻟِﻚَ ﻳُﺒَ ﻴﱢﻦُ اﻟﻠﱠ ﻪُ ﻟَﻜُ ﻢْ ﺁﻳَﺎﺗِ ﻪِ وَاﻟﻠﱠ ﻪ
ٌ" ﻋَﻠِ ﻴﻢٌ ﺣَﻜِ ﻴﻢEy iman edenler! Ellerinizin altında
bulunan köle ve cariyeler ve sizden henüz ergenliğe
ermemiş olanlar, sabah namazından önce, öğle
sıcağında soyunduğunuzda ve yatsı namazından
sonra, yanınıza gireceklerinde, üç defa izin istesinler.
Bunlar; sizin, açık bulunacağınız üç vakittir. Bu
vakitlerin dışında, birbirinizin yanına girip
çıkmakta, size de onlara da bir sorumluluk yoktur.
Allah size, ayetlerini böylece açıklar. Allah alimdir
hakimdir. Çocuk-larınız ergenlik çağına vardığında
kendiliğinden öncekiler izin istediği gibi onlar da izin
istesinler. Allah size ayetlerini böylece açıklar. Ve
Allah, Alim'dir, Hakimdir. " 1
İşte bunlar; dışarıdan gelip eve girmek isteyenlerle
ilgili, ev içerisindeki özel hayatı koruyan hükümlerdir.
Bu hususta yabancı ile yakın akraba arasında herhangi
bir fark söz konusu değildir.
Evin içinde bulunan kimsenin özel hayatıyla ilgili
hükümlere
gelince:
Kadın,
kadınlarla
veya
1

Nur: 58-59
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mahremleriyle birlikte yaşar. Çünkü onlar, kadının
ziynet yerlerini açması caiz olan kimselerdir. Kadın,
evindeki özel hayatta ziynet yerlerini açabilir. Ancak
kadınların ve mahremlerinin dışındakilerle beraber
yaşaması caiz değildir. Çünkü kadının evde işlerini
görürken yüz ve ellerinin dışında kalan ziynet yerlerini
mahremi olmayan kimselere göstermesi caiz değildir.
Özel hayat, kadınlara ve mahremlere aittir. Müslüman
kadınlarla Müslüman olmayan kadınlar arasında hiç fark
yoktur. Çünkü hepsi de kadındır. Kadının, kendi ziyneti
sayılan azalarını yabancı kimselere göstermesinin
yasaklanması, mahremlerine ise yasaklanmamış olması;
özel hayatın sadece mahremlere ait olduğuna delildir.
Nitekim Allah () şöyle buyurdu:
وَﻗُ ﻞْ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨَ ﺎتِ ﻳَﻐْﻀُﻀْ ﻦَ ﻣِ ﻦْ أَﺑْﺼَ ﺎرِهِﻦﱠ وَﻳَﺤْﻔَﻈْ ﻦَ ﻓُ ﺮُوﺝَﻬُﻦﱠ وَﻻ
ﻳُﺒْ ﺪِﻳﻦَ زِﻳﻨَ ﺘَﻬُﻦﱠ إِﻻ ﻣَ ﺎ ﻇَﻬَ ﺮَ ﻣِﻨْﻬَ ﺎ وَﻟْﻴَﻀْ ﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺨُﻤُ ﺮِهِﻦﱠ ﻋَﻠَ ﻰ ﺝُﻴُ ﻮﺑِﻬِﻦﱠ وَﻻ
ْﻳُﺒْ ﺪِﻳﻦَ زِﻳﻨَ ﺘَﻬُﻦﱠ إِﻻ ﻟِﺒُﻌُ ﻮﻟَﺘِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺁﺑَ ﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺁﺑَ ﺎءِ ﺑُﻌُ ﻮﻟَﺘِﻬِﻦﱠ أَوْ أَﺑْﻨَ ﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَو
ْأَﺑْﻨَ ﺎءِ ﺑُﻌُ ﻮﻟَﺘِﻬِﻦﱠ أَوْ إِﺧْ ﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺑَﻨِ ﻲ إِﺧْ ﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺑَﻨِ ﻲ أَﺧَ ﻮَاﺗِﻬِﻦﱠ أَو
ِﻧِﺴَﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَوْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْﻤَ ﺎﻧُﻬُﻦﱠ أَوْ اﻟﺘﱠ ﺎﺑِﻌِﻴﻦَ ﻏَﻴْ ﺮِ أُوْﻟِ ﻲ اﻹرْﺑَ ﺔِ ﻣِ ﻦْ اﻟﺮﱢﺝَ ﺎل
ِ" أَوْ اﻟﻄﱢﻔْ ﻞِ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﻟَ ﻢْ ﻳَﻈْﻬَ ﺮُوا ﻋَﻠَ ﻰ ﻋَ ﻮْرَاتِ اﻟﻨﱢﺴَ ﺎءMümin
kadınlara da söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar,
iffetlerini korusunlar. Kendiliğinden görülen kısmı
müstesna (olmak şartıyla) ziynet-lerini açmasınlar.
Başörtülerini
yakalarının
üzerine
salsınlar.
Ziynetlerini; kocaları veya babaları veya kocalarının
babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları,
kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız
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kardeşlerinin oğulları veya kadınları veya cariyeleri
veya erkekliği kalmamış hizmetçiler ya da kadınların
mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan
başkasına göstermesinler." 1
Ayet, mahrem olanlara köleleri de katmıştır.
Bunun gibi yaşlılık, bunaklık, iğdişleştirilmiş
(hadımedilmiş) durumda olan kimseler, kadınlara karşı
şehevi duygularını kaybetmiş olmaları sebebiyle
kadınların ziynetini görebilirler. Bunların dışında kalan
yabancı erkeklerin -mahrem olmayan akrabalardan
olsalar dahi- özel hayatta bulunmaları kesinlikle caiz
değildir. Çünkü kadının ev işleri ile uğraşırken
açılabilen ziynet yerlerini mahremlerinin dışında
kalanların görmeleri caiz değildir.
Yabancı erkeklerin özel hayatta kadınlarla beraber
olmaları kesinlikle haramdır. Sadece yemek ve akraba
ziyareti gibi şeriatın istisna kıldığı haller hariç. Bu
durumda da kadının yanında mahreminin olması ve
bütün avretlerinin örtülü olması gerekir.

1

Nur: 31
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İSLÂMİ HAYATTA ERKEKLERİN
KADINLARDAN
AYRILMASININ FARZİYETİ
İslâmi hayat, Kur'an ve sünnetin şer’î nasslarıyla
sabit olan müslümanların genel hayatıdır. İster evlerdeki
özel hayat gibi durumlarda olsun, isterse çarşı-pazarlarda
ve yollardaki genel hayat gibi durumlarda olsun, bu
hayatta erkekler kadınlardan ayrılırlar. Bu durum; gerek
kadınla gerek erkekle veya her ikisi ile alakalı şer’î
hükümlerin tümüyle, "kadın" özelliğiyle kadınlara,
"erkek" özelliğiyle de erkeklere hitab eden Kur'an'ın
hitabıyla sabit olan bir durumdur. Bu hususta yüce Allah
şöyle buyurmaktadır: "
ﻦ
َ ﺤ ﺎ ِﻓﻈِﻴ
َ ت وَا ْﻟ
ِ ﺼ ﺎ ِﺋﻤَﺎ
ﻦ وَاﻟ ﱠ
َ ﺼ ﺎ ِﺋﻤِﻴ
ت وَاﻟ ﱠ
ِ ﺼ ﱢﺪﻗَﺎ
َ ﻦ وَا ْﻟ ُﻤ َﺘ
َ ﺼ ﱢﺪﻗِﻴ
َ وَا ْﻟ ُﻤ َﺘ
ت
ِ ﻦ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴ ﺮًا وَاﻟ ﺬﱠا ِآﺮَا
َ ت وَاﻟﺬﱠا ِآﺮِﻱ
ِ ﺟ ُﻬ ْﻢ وَا ْﻟﺤَﺎ ِﻓﻈَﺎ
َ “ ُﻓﺮُو...Sadaka veren
erkelerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle
oruç tutan kadınlar, Allah'ı çok çok zikreden erkelerle
(Allah'ı) çok çok zikreden kadınlar, avret yerlerini
(iffetlerini) koruyan erkeklerle kadınlar..." 1 Bunun
dışında Rasulullah () zamanında ve İslâm’ın tüm
asırları boyunca ameli (pratik) ve cemai (toplumsal) olarak
rivayet edilmiş olaylar vardır.
1

Ahzab 35
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Ancak kadınların tabi olmaları gereken şer’î
hükümlerin tamamına baktığımız zaman, hüküm
koyucunun cinayetlerde kadınların şahitliklerini kabul
etmediğini görürüz. Çünkü kadın, genellikle cinayetlerin
işlendiği ortamlarda yaşamaz. Ve yine Şari (şeriat koyucu)
kadına, evinin dışına çıkmak istediği zaman ellerinin ve
yüzünün dışındaki avret mahallerinin tamamını örtecek bir
elbise giymesini emretmiş, ziynet yerlerini mahremlerinin
dışındakilere açmasını da haram kılmıştır. Saçına dahi olsa
kadınlara bakmayı erkeklere haram kılmış, kadına;
yanında mahremi olmaksızın hacca gitmesini dahi
yasaklamıştır. Şari ev sahibinin iznini almadan evlere
girmeyi yasaklamış, kadınlara cuma namazını ve cemaat
namazını ve erkeklere farz kıldığı cihadı kadına farz
kılmamıştır. Evin geçimini sağlamak üzere çalışmayı ve
kazanmayı erkeklere farz kılarken kadınlara farz
kılmamıştır. Tüm bunlara ilaveten Rasulullah ()
erkekleri kadınlardan ayırmış, namazda ve mescitte
kadınların saflarının erkeklerin saflarının arkasında
olmasını, kadınların erkeklerden ayrı olmaları için
mescitten çıkarken önce kadınların sonra da erkeklerin
çıkmalarını emretmiştir. Allah Rasulü’nün mescidde
yaptığı dersler için kadınlar: “Ey Allah’ın Rasulü!
Erkekler bu konuda bizden daha fazla senin sohbetinden
istifade ediyorlar, bizim için de bir gün ayırsan” şeklinde
istekte bulunuyorlardı.
Tüm bu hükümler ve benzeri olayların tamamı,
İslâmi hayatın belli bir seyrinin bulunduğunu, bu hayatta
erkkelerin kadınlardan ayrı bir hayat yaşadıklarını
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göstermektedir. Kadınlarla erkeklerin birbirlerinden
ayrılmalarını öngören İslâmi hayattaki bu ayrım genel
olarak gelmiştir. Bu ayrımda özel hayat ile genel hayat
arasında fark yoktur. İster özel hayatta olsun isterse genel
hayatta olsun; Rasulullah () zamanındaki İslâmi hayatta
erkekler kadınlardan mutlak surette ayrılmışlardı. Bu
durumdan; özel ve genel hayatta kadınların ve erkeklerin
bir araya gelebilmelerine Şari tarafından izin verilen
durumlar istisna edilmiştir. Bu çerçevede Şari, kadının
alış-veriş yapmasına, hediye alıp vermesine cevaz
vermiştir. Yine Şari, kadının haccetmesini farz kılmış,
cemaat namazında bulunmasına, kafirlerle cihad etmesine,
mülk sahibi olmasına, mülkünü geliştirmesine ve bunların
dışındaki birtakım hususları yapmasına cevaz vermiştir.
Şarinin kadın için cevaz verdiği veya yapmasını farz
kıldığı bu fiillerin yerine getirilmesi, erkeklerle kadınların
bir arada bulunmalarını gerektiren türden bir fiil ise; bu işi
yerine getirmek üzere kadının, şer’î hükümler ve şeriat
tarafından cevaz verilen işle sınırlı olmak şartıyla
erkeklerle bir arada bulunması caizdir. Bu çerçevede
kadın; alış-veriş, icare, öğretmenlik, doktorluk,
hastabakıcılık, ziraatçılık ve sanayicilik gibi birtakım
faaliyetlerde bulunabilir. Çünkü bunların mübah veya farz
oluşunun delili, bu türden fiillerin yerine getirilebilmesi
için bir arada bulunmanın mübahlığını da kapsar. Kadının
yapması gereken iş; mescide, çarşıya, ailesini ziyarete,
geziye giderken yolda yürümek, yemek içmek ve benzeri
şeyleri yapmak gibi, erkeklerle bir arada bulunmasını
gerektirmiyorsa kadının erkeklerle bir arada bulunması
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caiz değildir. Çünkü kadınların erkeklerden ayrılmalarını
öngören delil geneldir. Bu delil, bu türden durumlarda
kadınların erkeklerle bir araya gelmelerine cevaz
vermediği gibi, kadın tarafından yapılmasına Şarinin izin
verdiği hususlardan da değildir. Bu nedenle bu türden
hallerde, genel hayatta olsa bile kadınların erkeklerle bir
arada bulunmaları günahtır. Buna göre, İslâmi hayatta
kadınların erkeklerden ayrılmaları farzdır. Özel hayatta
aslolan, erkeklerle kadınların birbirlerinden tamamen ayrı
olmalarıdır. Eğer kadının yapması gereken iş, ayrı ayrı
yerlerde namaz kılmaları gibi, mescitte toplanma-larını
veya hacda ve alış-veriş esnasında karışık olarak bir arada
bulunmalarını gerektiren bir durumsa; şeriatın kadın için
cevaz verdiği bu gibi hallerin ve farz kıldığı veya mendup
kabul ettiği durumların dışında, genel hayatta da kadınerkek birlikteliği caiz değildir.
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KADINA BAKMAK
Herhangi bir kadınla evlenmek isteyen kimse, bir
arada yalnız kalmamak şartıyla ona bakabilir. Cabir'in
rivayet ettiği hadiste, Rasulullah () şöyle
buyurmaktadır:
ﻈ َﺮ ِإ َﻟ ﻰ َﻡ ﺎ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ُﻩ ِإ َﻟ ﻰ
ُ ن َﻳ ْﻨ
ْ ع َأ
َ ﺳ َﺘﻄَﺎ
ْ نا
ِ ﺣ ُﺪ ُآ ُﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة َﻓ ِﺈ
َ ﺐ َأ
َ ﻄ
َﺧ
َ ِإذَا
ﻋ ﺎﻥِﻲ
َ ﺖ ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ َﻡ ﺎ َد
ُ ﺣﺘﱠﻰ َرَأ ْﻳ
َ ﺨ ﱠﺒُﺄ َﻟﻬَﺎ
َ ﺖ َأ َﺕ
ُ ﺖ ﺟَﺎ ِر َﻳ ًﺔ َﻓ ُﻜ ْﻨ
ُ ﻄ ْﺒ
َﺨ
َ ﺣﻬَﺎ َﻓ ْﻠ َﻴ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﻗَﺎ َل َﻓ
ِ ِﻥﻜَﺎ
ﺟ ُﺘ َﻬ ﺎ
ْ ﺟ َﻬ ﺎ َﻓ َﺘ َﺰ ﱠو
ِ ﺣ َﻬ ﺎ َو َﺕ َﺰ ﱡو
ِ " ِإ َﻟ ﻰ ِﻥﻜَﺎEvlenmek için bir kadına talip
olan kimse yapabilirse nikahlamasına cezbeden yerine
baksın.” Cabir anlatıyor: "Ben bir kadını istemiştim. Onu
gizli olarak görmeğe çalışıyordum, nihayet onu görme
imkanını buldum ve onunla evlendim." 1
İzni olsun veya olmasın evlenilecek kıza bakmakta
bir sakınca yoktur. Çünkü Rasulullah (); mutlak
anlamda bakmayı bize emretmiştir. Nitekim yukarıda
geçen Cabir hadisinde (ﺨ ﱠﺒ ُﺄ َﻟ َﻬ ﺎ
َ ﺖ َأ َﺕ
ُ " ) َﻓ ُﻜ ْﻨBen ona gizlice
bakıyordum" tabiri bunu ifade etmektedir. Ancak bu
bakma işinin yalnızca bir arada olması caiz değildir.
Çünkü Nebi () şöyle buyurdu:
ﺲ َﻡ َﻌ َﻬ ﺎ ذُو
َ ن ِﺏ ﺎ ْﻡ َﺮَأ ٍة َﻟ ْﻴ
ﺨُﻠ َﻮ ﱠ
ْ ﺧ ِﺮ َﻓ ﻼ َﻳ
ِ ﻦ ﺏِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
ُ ن ُﻳ ْﺆ ِﻡ
َ ﻦ آَﺎ
ْ َو َﻡ
ن
ُ ﺸ ْﻴﻄَﺎ
ن ﺛَﺎ ِﻟ َﺜ ُﻬﻤَﺎ اﻟ ﱠ
ﺤ َﺮ ٍم ِﻡ ْﻨﻬَﺎ َﻓ ِﺈ ﱠ
ْ " َﻡAllah'a ve ahiret gününe iman
etmiş olan kimse, yanında mahremi olmadan bir kadın
1

Ebu Davud, K. Nikâh, 1783; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 14059
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ile yalnız başına bir arada bulunmasın. Çünkü onların
üçüncüsü şeytandır." 1
Bu hadis genel olup, yukarıdaki hadiste yer alan
istisna gibi evlenmek isteyen kimse hakkında herhangi bir
istisna yapmamaktadır. Ancak, evlenmek isteyen kimse
kadının el ve yüzüne bakabileceği gibi, el ve yüzünün
dışındaki uzuvlarına da bakabilir. Zira el ve yüze bakmak
genel bir ifadedir. Bu ifade evlenmek isteyen kimseyi
kapsayacağı gibi evlenmek gibi bir düşüncesi olmayan
kimseleri de kapsar. Dolayısıyla kadının eline ve yüzüne
bakmanın evlenecek kimse ile sınırlı olmasının bir anlamı
yoktur. İstisna el ve yüzün dışında kalan uzuvları
kapsamaktadır. Çünkü hadiste yer alan; "Ona bakması"
ifadesi, el ve yüzü kapsadığı gibi vücudun diğer uzuvlarını
da kapsar. Ancak bu bakış, kadınla evlenmek için nikah
yapmak gayesi ile onu daha iyi tanıma amacına yönelik
olmalıdır.
Yine yüce Allah ()'ın hem mümin erkeklerin hem
de mümin kadınların gözlerini haramdan sakındırmaları
emri, kadınların da erkeklerin de harama bakmasını
yasaklamaktadır. Fakat Cabir'in rivayet ettiği hadis,
evlenmek isteyen kimsenin bakışını istisna kılarak erkeğin
kadına bakmasına cevaz vermektedir.
Behz b. Hakim'in babasından, onun da dedesinden
rivayet ettiği bir hadise göre; karı-koca vücutlarının her
tarafına bakabilirler. "Dedim ki; Ya Rasulallah!
1

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 14124
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Kapanması istenen avret yerlerimizi kime gösterip, kime
göstermeyelim? Allah'ın Rasülü: “Avret yerini zevcen ve
cariyenden başka, herkesten koru" buyurdu.”
Erkek,
Müslüman
olsun
olmasın,
kendi
mahremlerinin yüz ve elinden başka, ziynet mahalli olan
yerlerine de bakabilir. Bu hususta herhangi bir tahdid
yoktur. Çünkü, bu hususta varid olan nass mutlaktır.
Allahu Teâla şöyle buyurdu:
ﻦ
ﻦ َأ ْو َأ ْﺏﻨَﺎ ِﺋ ِﻬ ﱠ
ﻦ َأ ْو ﺁﺏَﺎ ِء ُﺏﻌُﻮ َﻟ ِﺘ ِﻬ ﱠ
ﻦ َأ ْو ﺁﺏَﺎ ِﺋ ِﻬ ﱠ
ﻦ إِﻻ ِﻟ ُﺒﻌُﻮ َﻟ ِﺘ ِﻬ ﱠ
ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ
َ وَﻻ ُﻳ ْﺒﺪِﻳ
ﻦ
ﺴ ﺎ ِﺋ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ َأ ْو ِﻥ
ﺧ ﻮَا ِﺕ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ َأ ْو َﺏ ِﻨ ﻲ َأ
ﺧ ﻮَا ِﻥ ِﻬ ﱠ
ْ ﻦ َأ ْو َﺏ ِﻨ ﻲ ِإ
ﺧﻮَا ِﻥ ِﻬ ﱠ
ْ ﻦ َأ ْو ِإ
َأ ْو َأ ْﺏﻨَﺎ ِء ُﺏﻌُﻮ َﻟ ِﺘ ِﻬ ﱠ
ﻦ
َ ﻄ ْﻔ ِﻞ اﱠﻟ ﺬِﻳ
ﻦ اﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ِل َأ ْو اﻟ ﱢ
ْ ﻏ ْﻴ ِﺮ ُأ ْوﻟِﻲ اﻹ ْر َﺏ ِﺔ ِﻡ
َ ﻦ
َ ﺖ أ ْﻳﻤَﺎ ُﻥ ُﻬﻦﱠ َأ ْو اﻟﺘﱠﺎ ِﺏﻌِﻴ
ْ َأ ْو ﻡَﺎ َﻡ َﻠ َﻜ
ﺴ ﺎ ِء
َ ت اﻟ ﱢﻨ
ِ ﻋ ْﻮرَا
َ ﻋ َﻠ ﻰ
َ ﻈ َﻬ ﺮُوا
ْ " َﻟ ْﻢ َﻳKendiliğinden görülen kısmı
müstesna olmak şartıyla ziynetlerini açmasınlar.
Başörtülerini
yakalarının
üzerine
salsınlar.
Ziynetlerini; kocaları veya babaları veya kocalarının
babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları,
kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız
kardeşlerinin oğulları veya kadınları veya cariyeleri
veya erkekliği kalmamış hizmetçiler ya da kadınların
mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan
başkasına göster-mesinler." 1 Ayette zikredilen bu
kimselerin; kadının saçına, boynuna, bileklerine, halhal
yerlerine ve bunların dışında ziynet mahalli olarak sayılan
azalarına bakmaları caizdir. Çünkü, Allah (): ( ﻦ
َ وَﻻ ُﻳ ْﺒ ﺪِﻳ
ﻦ
" )زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠVe ziynetlerini açmasınlar" buyurmaktadır.
Ancak ayette adı geçen kimselerin; günlük iş elbiseleri ile
çalışmaları esnasında mahremleri olan kadınların ziynet
1

Nur: 31
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yerlerine bakabilecekleri belirtilerek genel hükümden
istisna edilmektedirler. Şafiî (Ahmet b. Hanbel)
Müsnedinde Ebu Seleme kızı Zeyneb'den rivayet ettiği
hadiste Zeyneb şöyle demiştir: "Ben Zübeyr'in karısı
Esma'dan süt emmiştim. Bu nedenle de Zübeyr'i baba
olarak görüyordum. Başımı tararken yanıma girer,
saçımın bir bölümünü tutar ve bana dön ve baksana,
derdi." 1 Yine rivayet edildiğine göre, Hudeybiye
Sözleşmesi'ni yenilemek için Medine'ye giden Ebu Süfyan
kendi kızı ve Rasulullah ()'in de zevcesi olan Ümmi
Habibe'nin odasına girmişti. Ümm-i Habibe üzerine
oturmaması için Peygamber ()'ın yatağını dürdü. Bunu
yaparken ondan ziynetini gizlememişti. Bu hususu
sonradan Peygamber ()'e anlattığı zaman Peygamber
() de ona ses çıkarmamıştı. Ebu Süfyan müşrik olduğu
halde, ziynetlerini örtmesini kendisine emretmemiştir.
Çünkü, babası olduğu için mahrem idi.
Fakat, mahrem olmayan ve aynı zamanda da
evlenme talebinde bulunmayan ve koca da olmayan bir
kimseye gelince: Eğer kadının erkeğe ve erkeğin kadına
bakmak ihtiyacı ve mecburiyeti olduğu bir durum ortaya
çıkarsa, bakılması gereken azaya bakılması mübah olur; o
azanın dışında yüz ve el hariç herhangi bir azaya
bakılmaz. Hekim, hasta bakıcı, hemşire ve araştırıcı olan
kimseler, normalde bakılması haram olan azalara zaruret
icabı bakabilirler. Rivayet edildiğine göre, “Nebi ()
Beni Kureyza'ya Sa'd'ı hakem olarak tayin ettiği zaman
1

Ahmed b. Hanbel
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Sa'd, davanın neticeye varabilmesi için onların (erkek
çocukların) eteklerine (avret yerlerine) bakmıştır." Osman
()'dan rivayet olunduğuna göre; “Hırsızlık yapan bir
kimse kendisine getirtildi; Osman () onun, buluğa erip
ermediğini tespit etmek için: Onun eteklerine bakınız dedi.
Baktıklarında, eteklerinde daha kıl bitmediği görülünce,
hırsızlık suçundan dolayı elini kesmedi." Osman () bu
işi, sahabelerin gözleri önünde yaparken hiçbir sahabe
buna karşı çıkmadı.
Şayet herhangi bir zaruret yoksa, kadının el ve
yüzünden başka yerlerine bakılması haram olur. Aişe
(r.anha)'nın rivayetine göre Ebu Bekir'in kızı Esma, ince
bir elbise giymiş olarak Rasulullah ()'ın odasına
girince, Allah'ın Rasulü yüzünü çevirerek şöyle dedi:
ن ُﻳﺮَى ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ إِﻻ َه ﺬَا
ْ ﺢ َأ
ْ ﺼُﻠ
ْ ﺾ َﻟ ْﻢ َﺕ
َ ﺖ ا ْﻟ َﻤﺤِﻴ
ِ ن ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة ِإذَا َﺏ َﻠ َﻐ
ﺳﻤَﺎ ُء ِإ ﱠ
ْ ﻳَﺎ َأ
ﺟ ِﻬ ِﻪ َو َآ ﱠﻔ ْﻴ ِﻪ
ْ ﺵ ﺎ َر ِإ َﻟ ﻰ َو
َ " َو َه ﺬَا َوَأEy Esma! Kadın hayız görmeğe
başladığı zaman onun şurası ve şurası -ellerini ve
yüzünü işaret ederek- dışında kalan azalarının
görünmesi doğru olmaz." 1
Allah () Kur'an'da el ve yüzü ( ﻦ إِﻻ َﻡ ﺎ
ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ
َ وَﻻ ُﻳ ْﺒ ﺪِﻳ
ﻇ َﻬ َﺮ ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ ) "Kendiliğinden görünen kısımları müstesna"
ifadesiyle istisna kılmıştır. İbni Abbas bu ifadeden kastın
yüz ve eller olduğunu söylemektedir. Kadın tarafından
ziynetin açılmasını yasaklamak, avret mahallini açmasını
yasaklamak demektir. Kadının ziynet yerlerini açmasının
yasak oluşu, mutlak olarak buralara bakmanın da yasak
1

Ebu Davud, K. Libâs, 3580
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olduğuna delalet eder. Birtakım kimselerin kendiliğinden
görünen yerlere bakabilmeleri konusunda istisna
edilmeleri ise bakmalarının caiz olduğunu gösterir.
Kadının şahitlik yapması gerektiği zaman gözlerinden
tanınması, alış-veriş veya icare gibi bir işlemde gerektiği
zaman ona müracaat edilebilmesi, borç aldığı veya
borcunu ödeyeceği zaman veya bir başka kadınla
karıştırması gibi durumlarda kimliğinden emin olabilmesi
için yabancı bir erkek, kendine yabancı bir kadının yüzüne
ve ellerine bakabilir. Aynı şekilde kadın da erkeğin avret
mahalli olmayan yerlerine bakabilir. Rivayet edildiğine
göre, Aişe (r.anha) şöyle demiştir: "Mescitte oynamakta
olan Habeşli'ye bakarken Allah Rasulü beni kendi
elbisesiyle örtüyordu." "Bayram hutbesini okuyup
bitirdikten sonra, Allah Rasulü, beraberinde Bilal olduğu
halde, kadınların bulunduğu yere geldi. Kadınlara sadaka
vermelerini emretti."
Bu hadisler, kadınların erkeklere bakabileceklerini
Allah Rasülünün ikrar ettiği hususunda açık ve net
nasslardır. Aişe (r.anha)'nın mescitte oynamakta olan
Habeşlilere bakması, avret yerlerinin dışında görünen
bütün uzuvlarına baktığının delilidir. Kadının erkeğe
bakması, avret yerlerinin dışında harhangi bir şeyle kayıtlı
olmayıp mutlaktır. Amr bin Şuayb'ın babasından, onun da
dedesinden rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah() şöyle
dedi:
ﺴ ﱠﺮ ِة
ن اﻟ ﱡ
َ ﻈ ْﺮ ِإ َﻟ ﻰ َﻡ ﺎ دُو
ُ ﻋ ْﺒ َﺪ ُﻩ َأ ْو َأﺟِﻴ َﺮ ُﻩ َﻓ ﻼ َﻳ ْﻨ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ ﺧَﺎ ِد َﻡ ُﻪ
َ ج َأ
َ ِإذَا َز ﱠو
ق اﻟ ﱡﺮ ْآ َﺒ ِﺔ
َ " َو َﻓ ْﻮHerhangi biriniz hizmetçisini, kölesi veya
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ücretlisi ile evlendirdiği zaman, göbekten aşağı ve dizden
yukarısına bakmasın. Çünkü, bu kısım avret
mahallidir."1 Bu hadis; göbekle dizler arasında kalan
kısmın dışında kalan yerlere bakmanın mübah olduğunu
ifade etmektedir. Bu mübahlık mutlak olarak kadın ve
erkeğe şamildir. Ancak Ümmü Seleme'den rivayet edilen
şu hadise gelince:
ب َﻓ َﻘ ﺎ َل
ِ ﺠﺎ
َﺤ
ِ ن ُأ ِﻡ ْﺮ َﻥ ﺎ ﺏِﺎ ْﻟ
ْ ﻚ َﺏ ْﻌ َﺪ َأ
َ ﻦ ُأمﱢ َﻡ ْﻜﺘُﻮ ٍم َو َذ ِﻟ
ُ ﻋ ْﻨﺪَﻩ ﻡ ْﻴﻤُﻮ َﻥ ُﺔ َﻓ َﺄ ْﻗ َﺒ َﻞ ا ْﺏ
ِ َ َو
ﻋ َﻤ ﻰ ﻻ
ْ ﺲ َأ
َ ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ َﻟ ْﻴ
ُ ﺠ َﺒ ﺎ ِﻡ ْﻨ ُﻪ َﻓ ُﻘ ْﻠ َﻨ ﺎ َﻳ ﺎ َر
ِ ﺣ َﺘ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ ا
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻲ
اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ﺴ ُﺘﻤَﺎ
ْ ن َأ ْﻥ ُﺘ َﻤ ﺎ َأ َﻟ
ِ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َأ َﻓ َﻌ ْﻤ َﻴ ﺎوَا
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺼ ُﺮﻥَﺎ وَﻻ َﻳ ْﻌ ِﺮ ُﻓﻨَﺎ َﻓﻘَﺎ َل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ِ ُﻳ ْﺒ
ﺼ ﺮَا ِﻥ ِﻪ
ِ “ ُﺕ ْﺒBen ve Hafsa Nebi ()'in yanında oturmuştuk.
İbn-i Ümmü Mektum girmek için izin istedi. Nebi ()
bize; örtünün dedi. Ben: Ya Rasulullah! o, kör bir adam,
görmez, dedim. Allah Rasulü: O, kör ise de siz onu
görmüyor musunuz? dedi." 2 Nebhan hakkında ise Nesei
şöyle demektedir: "Biz, Zühri'nin dışında Nebhan'dan
rivayet edilenleri bilmiyoruz" İbn-i Abdilberr: "Nebhan,
meçhul bir kişidir. Ancak Zühri'nin bu hadisteki rivayeti
ile bilinmektedir." Meçhul ravilerin rivayet ettikleri hadis
zayıftır. Zayıf hadisle ise istidlal yapılmaz. Cerir b.
Abdullah'tan rivayet edilen hadiste şöyle denilmektedir:
"Ben, Peygamber ()'e istek dışı aniden meydana
gelen bakışı sormuştum. Allah Rasulü gözümü oradan
hemen ayırmamı bana emrettiler." Ali ()'ın rivayet ettiği
hadiste ise şöyle geçmektedir:

1

Ebu Davud, K. Salâh, 418, K. Libâs, 3587

2

Ebu Davud, K. Libâs, 3585, ve diğerleri Nebhan’dan rivayet etmektedirler
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"Rasulullah () bana şöyle dedi: Arka arkaya
bakma, ilk bakış senin hakkındır, fakat diğer bakışlar
senin değildir, dedi."
Bu hadisler, erkeğin kadına bakması hakkında olup,
kadının erkeğe bakmasıyla ilgili değildir. İlk hadisten
anlaşılan mana, kadının el ve yüzünden başka yerlerine
bakmakla ilgilidir. Çünkü kadının ellerine ve yüzüne
bakmak mübahtır. İkinci hadiste kastedilen mana ise
mücerret olarak bakmak değil, şehvet sebebiyle bakışı
tekrarlamaktır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:
ﺼ ﺎ ِر ِه ْﻢ
َ ﻦ َأ ْﺏ
ْ ﻀ ﻮا ِﻡ
ﻦ َﻳ ُﻐ ﱡ
َ " ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻡﻨِﻴMü'min erkeklere
söyle, gözlerini (haramdan) sakınsınlar." 1 Bu ayette
kastedilen mana, gözleri haram olan yerlere bakmaktan
alıkoymaktır. Şari, mahrem olanların, kadınların;
saçlarına, göğüslerine, memelerine, baldırlarına ve
ayaklarına bakmalarını mübah kılmıştır. Yabancılar ise
ancak kadınların yüz ve ellerine bakabilirler. Çünkü
gözleri sakındırmak, bakışı düşürmek demektir. Kamus elMuhit'te şöyle denilmektedir: "Gözleri yummak, bakışları
indirmek demektir."
Bunlardan anlaşıldığı üzere şehvet ve lezzet kastı
olmaksızın kadın ve erkek, birbirlerinin mahrem olmayan
yerlerine bakabilirler. Erkeğin avret mahalli; göbeği ile diz
kapakları arasında kalan kısımdır. Kadının avret mahalli
ise; el ve yüzü hariç vücudun her tarafıdır. Buna göre
kadının, boynunu, saçının bir tek teli olsa dahi saçını
1

Nur: 30
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göstermesi haramdır. Elleri ve yüzünün dışında kalan
vücudunun her tarafı avret olup, örtülmesi farzdır. Bunun
delili ise Yüce Allah'ın şu ayetidir:
ﻇ َﻬ َﺮ ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ ﻦ إِﻻ َﻡ ﺎ
ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ
َ " وَﻻ ُﻳ ْﺒ ﺪِﻳAncak kendiliğinden
görünen kısmı müstesna, ziynetlerini açmasınlar." 1
Ayette geçen kendiliğinden görünen kısımlar, eller ve
yüzdür. Çünkü müslüman kadınlar ellerini ve yüzlerini
Rasulullah ()'ın yanında açıkta bırakıyor, Allah'ın
Rasülü de onlara ses çıkarmıyordu. Zira eller ve yüz
namaz ve hac gibi ibadetlerde açılıyordu. Yine bu iki uzuv
ayetlerin indiği dönemde yani Rasulullah () zamanında
adet olarak da açılıyordu. Bununla ilgili delil ise
Rasulullah ()'ın, kadının elleri ve yüzünün dışındaki
vücudunun her tarafının avret olduğunu bildiren şu
hadistir:
ﻋ ْﻮ َر ٌة
َ “ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُةKadın avrettir."2 Bir başka hadiste ise
şöyle buyurulmaktadır:
"Bir kadın bulüğa erdiğinde yüzünün ve -elleri ile
bileklerini tutarak- şunların dışında kalan kısımlarının
görülmesi caiz değildir." Yine Ebu Bekir ()'ın kızı
Esma'ya şöyle diyordu:
ن ُﻳﺮَى ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ إِﻻ َه ﺬَا
ْ ﺢ َأ
ْ ﺼُﻠ
ْ ﺾ َﻟ ْﻢ َﺕ
َ ﺖ ا ْﻟ َﻤﺤِﻴ
ِ ن ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة ِإذَا َﺏ َﻠ َﻐ
ﺳﻤَﺎ ُء ِإ ﱠ
ْ ﻳَﺎ َأ
ﺟ ِﻬ ِﻪ َو َآ ﱠﻔ ْﻴ ِﻪ
ْ ﺵ ﺎ َر ِإ َﻟ ﻰ َو
َ " َو َه ﺬَا َوَأEy Esma! Kadın hayız görmeğe
başladığı zaman onun şurası ve şurası -ellerini ve
yüzünü işaret ederek- dışında kalan azalarının
1

Nur: 31

2

Tirmizi, K. Rıdâ’, 1093
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görünmesi doğru olmaz." 1 Bu delillerin tümü, elleri ve
yüzü dışında kadının tüm vücudunun avret; örtünmesinin
ise farz olduğu hususunda açık ve net delillerdir.
Şari, kadının avret yerlerini ne ile örtmesi gerektiği
konusunda belirli bir elbise tayin etmeksizin sadece şu
ifadelerle yetinmiştir: "Avretini açığa çıkarmaması",
"açığa çıkarmasınlar", "kadının göstermesi caiz
değildir", "ondan bir kısmının görünmesi doğru
değildir". Şekli ne olursa olsun el ve yüzün dışındaki
bedenin tamamını örten şey elbise olarak kabul edilir.
Uzun bir elbise, pantolon, entari, çorap gibi giyeceklerin
hepsi örtü olarak kabul edilir. Bu nedenle Şari avret
yerinin örtülmesi konusunda belli bir elbise şekli tayin
etmemiştir. Avreti örten yani avreti açığa çıkarmayan her
giysi; şekline, türüne ve kaç parça olduğuna bakılmaksızın
şeran avreti örten elbise olarak kabul edilir.
Ancak Şari, elbisenin cildi örtmesini şart koşmuştur.
Bu nedenle örtünün, derinin rengini, üzerindeki beyazlığı,
siyahlığı, kırmızılığı, morluğu veya bunların dışındaki
başka renkleri belli etmeyecek şekilde olmasını farz
kılmıştır. Eğer örtü ince olursa, arkasındaki derinin rengi
ortaya çıkar ve derideki beyazlık, kırmızılık belli olursa
avreti örten örtü olarak kabul edilmez, avret açık sayılır.
Çünkü şeran örtünme tamamlanmamıştır. Elbise derinin
rengini tamamen örttüğü zaman avret örtülmüş sayılır.
Bunun delili ise Aişe (r.anha)'nın Rasulullah ()'den
naklettiği şu hadistir:
1
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ن ُﻳﺮَى ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ إِﻻ َه ﺬَا
ْ ﺢ َأ
ْ ﺼُﻠ
ْ ﺾ َﻟ ْﻢ َﺕ
َ ﺖ ا ْﻟ َﻤﺤِﻴ
ِ ن ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة ِإذَا َﺏ َﻠ َﻐ
ﺳﻤَﺎ ُء ِإ ﱠ
ْ ﻳَﺎ َأ
ﺟ ِﻬ ِﻪ َو َآ ﱠﻔ ْﻴ ﻪ
ْ ﺵ ﺎ َر ِإ َﻟ ﻰ َو
َ " َو َه ﺬَا َوَأEy Esma! Kadın hayız görmeğe
başladığı zaman onun şurası ve şurası -ellerini ve
yüzünü işaret ederek- dışında kalan azalarının
görünmesi doğru olmaz." 1 Bu hadiste Nebi (), Esma
(r.anha)'nın giydiği ince elbiseyi örtü olarak kabul
etmemiş, avretinin açık olduğunu bildirmiş, ona
bakmamak için gözlerini çevirmiş ve avretini örtecek
elbise giymesini emretmiştir. Bununla ilgili bir başka
hadis de Üsame hadisidir. Allah'ın Rasülü; Üsame'ye,
kıbtiyye2 hakkında sorduğu zaman Üsame; kıbtiyyeyi
karısına giydirdiğini söyleyince, Allah'ın Rasülü ona şöyle
dedi:
ﻋﻈَﺎ ِﻡ َﻬ ﺎ
ِ ﺠ َﻢ
ْﺣ
َ ﻒ
َ ﺼ
ِ ن َﺕ
ْ ف َأ
ُ ﺧﺎ
َ ﺤ َﺘ َﻬ ﺎ ﻏِﻼ َﻟ ًﺔ َﻓ ِﺈﻥﱢﻲ َأ
ْ ﺠ َﻌ ْﻞ َﺕ
ْ ُﻡ ْﺮ َه ﺎ َﻓ ْﻠ َﺘ
"Karına emret kıbtiyyenin altından elbise giysin. Ben
kıbtiyyenin altından kemiklerinin (renginin) ortaya
çıkma-sından korkarım." 3 Bu hadiste bildirildiğine göre
Allah'ın Rasülü, Üsame'nin, kıbtiyyeyi karısına
giydirdiğini öğrenince derisinin rengi belli olmaması için,
karısına kıbtiyyenin altından elbise giydirmesini
emretmiştir. "Ben, kıbtiyyenin altından kemiklerinin
(renginin) ortaya çıkmasından korkarım" diyerek bunun
sebebini de illetlendirmiştir. Yani tıpkı camın, arkasındaki
cismin rengini göstermesi gibi kıbtıyyenin altından derinin
renginin görünebileceğini belirtmiştir. Çünkü hadiste yer
1

Ebu Davud, K. Libâs, 3580

2

Bir çeşit ince elbise

3

Ahmed b. Hanbel, Müs. Ensâr, 20789
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alan ( )ﺕﺼ ﻒkelimesi “soymak ve arkalarındakini ortaya
çıkarmak” demektir. Tıpkı camın arkasından bir başka
cismin açıkça görüldüğü gibi ince elbisenin altındaki ten
de açıkça belli olur. ( )ﻳﺼ ﻒkelimesi ( )اﻟﻮﺹ ﻒkelimesinden
türemiştir. El-vasf, birşeyin arkasındakinin şekil olarak
değil de aynen ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Bir şeyin
arkasındaki nesne görüldüğü zaman (“ )ﺕﺸ ﻜﻞşeklini aldı”
kelimesi yerine ( )ﺕﺼ ﻒkelimesi kullanılır. Bu nedenle
hadiste; “kıbtiyyenin arkasından kemiklerinin görünmesinden korkarım” ifadesi kullanılmıştır. Bu ise, kemiklerin
şeklinin değil renginin açığa çıkması demektir. İşte bu iki
hadis, şarinin; avreti örtecek olan elbisenin, altındaki
derinin rengini belli etmeyecek bir şekilde olmasını şart
koştuğuna dair açık delillerdir. Bu nedenle avret mahallini
örterken kadının kullanacağı elbisenin, içeriden derinin
rengini belli edecek kadar ince olmaması farzdır.
Setri avret (avretin örtülmesi) diye bilinen konunun
özü budur. Ancak bu konunun, kadının genel hayatta
giyeceği elbise ile karıştırılmaması gereklidir. Kadının
birtakım elbiseler giyerek sokakta dolaşması doğru
değildir.
Avretini örtecek şekilde elbiselerin bulunması, genel
hayatta kadının bunları giyebileceğini göstermez. Çünkü
cadde ve sokaklarda giyilmesi için şarinin koyduğu
muayyen elbiseler vardır. Her ne kadar avreti örtebilme
özelliğine sahipse de pantolon ile avretin örtülerek genel
hayata çıkılması doğru değildir. Çünkü Şari genel hayatta
kadınların giymesi için belirli bir elbise tesbit etmiştir.
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Kanun koyucunun emrine karşı gelir ve onun belirlediği
elbiseyi giymezse günahkar olur. Zira bu hareketiyle
farzlardan birisini terk etmiş demektir. Bu nedenle avretin
örtülmesi konusu ile genel hayatta giyilecek elbiseler
konusunun birbirine karıştırılmaması gereklidir. Pantolon
ince olmadığı zaman avreti örter. Ancak bu durum,
pantolon ile yabancı erkeklerin karşısına çıkılabileceği
anlamına gelmez. Çünkü pantolon kadının güzelliklerini
ve ziynetini açığa çıkarır. Bu durumdaki bir kadın her ne
kadar avret yerini örtmüş olsa da, güzelliklerini
yabancılara göstermiş sayılır. Halbuki kanun koyucu,
kadının süslenip güzelliklerini yabancı erkeklere
göstermesini yasaklamıştır. Bu nedenle pantolonun
kadının avretini örtme özelliğine sahip olması nedeniyle
kadının güzelliklerini ortaya koymadığını söyleyemeyiz.
Bu nedenle kadının avretini örtmesi meselesi ile, süslenip
güzelliklerini yabancılara göstermesi konusunu kesinlikle
birbirine karıştırmamak gereklidir. Bunların her biri
birbirinden ayrı konulardır.
Ancak Şari; kadının çarşı-pazara, cadde ve sokağa
çıkmak istediği zaman özel hayatta giydiği elbisenin
üzerine bir başka elbise daha giymesini emretmiştir. Şari,
evinin dışına çıkan kadına elbisesinin üstüne çarşaf veya
benzeri bir elbise giymesini; bunu da ayaklarına kadar
salıvermesini emretmiştir. Eğer elbisesinin üstüne giyeceği
çarşaf veya benzeri bir elbise bulamazsa; komşusundan,
kardeşinden veya bir yakınından ödünç alması gerekir.
Eğer ödünç almaya gücü yetmez veya ödünç alamazsa dış
elbisesi olmadan dışarı çıkması doğru değildir. Özel
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hayatında giydiği elbisenin üstünden çarşaf, manto veya
pardesü gibi bir elbise giymeden dışarı çıkarsa günahkar
olur. Çünkü bu durumda Allah'ın farzlarından birisini terk
etmiş olur. Bu durum omuzlardan aşağıya kadar
salıverilecek elbise ile ilgili bir hükümdür.
Ancak kadının vücudunun üst kısmını yani başını,
başörtüsü veya başörtüsünün yerini tutacak başın tümünü
ve boynunu örtecek, göğüslerine kadar salınacak bir örtü
ile örtmesi gereklidir. Kadın, çarşıya çıkmak istediği veya
cadde ve sokakta yürümesi gerektiği zaman başörtüsü
veya aynı vazifeyi görecek, genel hayatta kullanacağı bir
örtünün bulunması gereklidir. Buna göre kadın; başında
başörtüsü ve omuzlarından aşağısını örten çarşaf, manto
türü iki parçadan oluşan bir elbise bulunursa çarşıya
çıkabilir, cadde ve sokaklarda yürüyebilir. Eğer bu iki tür
örtü bulunmazsa, hangi halde olursa olsun kadının genel
hayata çıkması caiz değildir. Çünkü örtünme emri bu iki
örtü için genel olarak gelmiştir ve tüm durumlarda genel
olarak da kalmıştır. Zira ayetteki emri tahsis edici bir şey
yoktur.
Genel hayatta bu iki örtünün örtülmesi farziyetinin
delili yüce Allah'ın şu ayetleridir:
ﻦ
ﺟ ُﻴ ﻮ ِﺏ ِﻬ ﱠ
ُ ﻋ َﻠ ﻰ
َ ﻦ
ﺨ ُﻤ ِﺮ ِه ﱠ
ُ ﻦ ِﺏ
َ ﻀ ِﺮ ْﺏ
ْ ﻇ َﻬ َﺮ ِﻡ ْﻨﻬَﺎ َو ْﻟ َﻴ
َ ﻦ إِﻻ ﻡَﺎ
ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ
َ وَﻻ ُﻳ ْﺒﺪِﻳ
"...Kendiliğinden görünen kısmı hariç ziynetlerini
göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üstüne
koysunlar." 1
1

Nur: 31
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Omuzlarından aşağıda kalan kısmın örtülmesi ile
ilgili ayet ise şudur:
ﻦ
ْ ﻦ ِﻡ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ
َ ﻦ ُﻳ ْﺪﻥِﻴ
َ ﺴ ﺎ ِء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻡﻨِﻴ
َ ﻚ َو ِﻥ
َ ﻚ َو َﺏﻨَﺎ ِﺕ
َﺟ
ِ ﻲ ُﻗ ْﻞ ﻷ ْزوَا
ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ﻦ
" ﺟَﻼﺏِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠEy Nebi! Hanımlarına, kızlarına ve
müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üzerlerine
giyme-lerini söyle..." 1
Ümmü Atiyye'den: Dedi ki:
ﻄ ِﺮ
ْ ﻦ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ ِﻔ
ﺟ ُﻬ ﱠ
َ ﺨ ِﺮ
ْ ن ُﻥ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺳ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ َأ َﻡ َﺮ َﻥ ﺎ َر
ﺼ ﻼ َة
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ﺾ َﻓ َﻴ ْﻌ َﺘ ِﺰ ْﻟ
ُ ﺤ ﻴﱠ
ُ ﺨ ﺪُو ِر َﻓ َﺄ ﱠﻡ ﺎ ا ْﻟ
ُ ت ا ْﻟ
ِ ﺾ َو َذوَا
َ ﺤ ﱠﻴ
ُ ﻖ وَا ْﻟ
َ ﺽ ﺤَﻰ ا ْﻟ َﻌﻮَا ِﺕ
ْ وَاﻷ
ن َﻟ َﻬ ﺎ
ُ ﺣ ﺪَاﻥَﺎ ﻻ َﻳ ُﻜ ﻮ
ْ ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ
ُ ﺖ َﻳ ﺎ َر
ُ ﻦ ُﻗ ْﻠ
َ ﺴ ِﻠﻤِﻴ
ْ ﻋ َﻮ َة ا ْﻟ ُﻤ
ْ ﺨ ْﻴ َﺮ َو َد
َ ن ا ْﻟ
َ ﺸ َﻬ ْﺪ
ْ َو َﻳ
ﺟ ْﻠﺒَﺎ ِﺏ َﻬ ﺎ
ِ ﻦ
ْ ﺧ ُﺘ َﻬ ﺎ ِﻡ
ْ ﺴ ﻬَﺎ ُأ
ْ ب َﻗ ﺎ َل ِﻟ ُﺘ ْﻠ ِﺒ
ٌ ﺟ ْﻠ َﺒ ﺎ
ِ "Rasulullah () bize
Ramazan ve Kurban bayramı namazlarına; genç kızları,
çadırda kalan genç bakireleri ve hayızlı kadınları da
çıkarmamızı emretti. Hayızlılar namazgahları ayrılarak
hayra şahit olacaklar ve müslümanların dualarında hazır
bulunacaklardı. Ben: Ey Allah'ın Rasülü! İçimizden
birisinin dışarıda giyeceği dış elbisesi yoktur, dediğimde;
Allah'ın Rasülü: Kardeşi kendi örtülerinden (çarşaf vb)
birini ona giydirsin dedi." 2
Bu delillerin tümü, kadının genel hayatta dış
elbisesini giymesi gerektiğine açıkça delalet etmektedir.
Allah-u Teâla, genel hayatta kadının giymesi farz olan bu
elbiseyi yukarıda geçen her iki ayette, dikkatli, eksiksiz ve
kapsamlı bir şekilde nitelemekte ve vücudun üst kısmına
1

Ahzab: 59

2

Müslim, K. Salâh el-Iydeyn, 1475; İbni Mace, K. İkâmeti’s-salâh ve’s-sünneti fîhâ,
1297; Ahmed b. Hanbel, Müs. Basriyyîn, 19763
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örtülecek örtü için şöyle demektedir: ﻋ َﻠ ﻰ
َ ﻦ
ﺨ ُﻤ ِﺮ ِه ﱠ
ُ ﻦ ِﺏ
َ ﻀ ِﺮ ْﺏ
ْ َو ْﻟ َﻴ
ﻦ
ﺟ ُﻴ ﻮ ِﺏ ِﻬ ﱠ
ُ
"...Başörtülerini
yakalarının
üstüne
salıversinler." 1 Gömleğin ve elbisenin yakasından
görünen yerlerini gizlemeleri için; başlarını, göğüslerini ve
boyunlarını örtsünler. Kadınların giyeceği, omuzdan
aşağıda kalan kısmı örtecek olan elbise için ise ayette
şöyle denilmektedir: ﻦ
ﻦ ﺟَﻼﺏِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠ
ْ ﻦ ِﻡ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ
َ " ُﻳ ْﺪﻥِﻴ...Dış
elbiselerinden üzelerine giymelerini söyle..." 2 Yani
dışarıya çıkmak istedikleri zaman elbiselerinin üstüne
çarşaf ve manto gibi omuzlardan ayaklara kadar uzanan
elbiselerini giysinler. Bir başka ayette giyilecek olan bu
elbisenin keyfiyeti ile ilgili olarak ise şu ifadeler yer
almaktadır: ﻇ َﻬ َﺮ ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ ﻦ إِﻻ َﻡ ﺎ
ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ
َ " وَﻻ ُﻳ ْﺒﺪِﻳ... Kendiliğinden
görünen kısmı hariç ziynetlerini göstermesinler." 3
Yani; ziynet uzuvlarından sayılan kulaklar, kollar,
baldırlar ve bunun dışındaki yerlerini açmasınlar. Ancak
bu ayet indiği zaman yani Rasul () dönemindeki genel
hayatta eller ve yüz görünüyordu. Bu açıklama ile; genel
hayatta kadının giymesi gereken elbisenin nasıl olması
gerektiği çok net ve eksiksiz bir şekilde ortaya
koyulmaktadır. Ümmü Atıyye'den rivayet edilen hadis ise,
kadının dışarıya çıkmak istediği zaman özel hayatta
giymiş olduğu elbisenin üstüne dış elbise giymesinin
gerekliliği daha net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Zira
Ümmü Atıyye Allah'ın Rasülüne:

1
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2
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ﻦ
ْ ﺧ ُﺘ َﻬ ﺎ ِﻡ
ْ ﺴ ﻬَﺎ ُأ
ْ ب َﻗ ﺎ َل ِﻟ ُﺘ ْﻠ ِﺒ
ٌ ﺟ ْﻠ َﺒ ﺎ
ِ ن َﻟ َﻬ ﺎ
ُ ﺣ ﺪَاﻥَﺎ ﻻ َﻳ ُﻜ ﻮ
ْ ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ
ُ َﻳ ﺎ َر
ﺟ ْﻠﺒَﺎ ِﺏ َﻬ ﺎ
ِ "...Ey Allah'ın Rasülü! İçimizden birisinin dışarıda
giyeceği dış elbisesi yoktur, dediğinde; Allah'ın Rasülü:
Kardeşi kendi örtülerinden (çarşaf vb) birini ona
giydirsin" 1 diyerek cevap vermiştir. Yani; Allah'ın
Rasülü, mescide gelmek isteyen kadının evinde giydiği
elbisenin üstüne giyeceği elbisesi yoksa, kardeşinden
ödünç olarak elbise almasını ona emretmektedir. Hadisin
mefhumu muhalifine göre, ödünç olarak elbise bulamazsa
dışarıya çıkması doğru değildir. Bu ifade ise hadisteki
emrin, farziyet anlamında bir karine olduğunu
göstermektedir. Buna göre, kadın dışarı çıkmak istiyorsa
özel hayatta giydiği elbisenin üstünden dış elbisesini
giymesi üzerine vaciptir, eğer giymezse dışarı çıkamaz.
"Cilbab" (dış elbise) veya çarşaf ya da mantoda
aranan şart veya özellik; kadının iki ayağını da
gizleyinceye kadar aşağıya kadar salıverilmesidir. Çünkü
ayette yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ﻦ
ْ ﻦ ِﻡ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ
َ ُﻳ ْﺪﻥِﻴ
ﻦ
" ﺟَﻼﺏِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠ...Dış elbiselerinden üzerlerine giymelerini
söyle..." 2 Yani dış elbiselerini üzerlerine yaysınlar.
Çünkü ayette geçen (ْ ) ِﻡ ﻦkelimesi “teb’îd” için değil,
“beyan” içindir. Bu durumda ayet, mantolarını veya
çarşaflarını aşağıya kadar salıversinler anlamına
gelmektedir. Zira İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadiste
şöyle denilmektedir: Rasulullah () şöyle dedi:
1

Müslim, K. Salâh el-Iydeyn, 1475; İbni Mace, K. İkâmeti’s-salâh ve’s-sünneti fîhâ,
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ﺳ َﻠ َﻤ َﺔ
َ ﺖ ُأمﱡ
ْ ﻈ ِﺮ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻡ ِﺔ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ُ ﺧ ﻴَﻼ َء َﻟ ْﻢ َﻳ ْﻨ
ُ ﺟ ﱠﺮ َﺛ ْﻮ َﺏ ُﻪ
َ ﻦ
ْ َﻡ
ﻒ َأ ْﻗ ﺪَا ُﻡ ُﻬﻦﱠ
ُ ﺸ
ِ ﺖ ِإذًا َﺕ ْﻨ َﻜ
ْ ﺵ ْﺒﺮًا َﻓﻘَﺎ َﻟ
ِ ﻦ
َ ﻦ َﻗ ﺎ َل ُﻳ ْﺮﺧِﻴ
ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ُء ِﺏ ُﺬﻳُﻮ ِﻟ ِﻬ ﱠ
َ ﺼ َﻨ ْﻌ
ْ ﻒ َﻳ
َ َﻓ َﻜ ْﻴ
ن
َ ﻋ ﺎ ﻻ َﻳ ِﺰ ْد
ً " َﻗ ﺎ َل َﻓ ُﻴ ْﺮﺧِﻴ َﻨ ُﻪ ِذرَاKim kibirlenerek elbisesini yerde
sürüklerse kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarı ile)
bakmaz, deyince Ümmü Seleme atılarak: Öyleyse kadınlar
elbiselerinin eteklerini ne yapacaklar deyince Allah'ın
Rasülü: Yere bir karış kadar salarlar, buyurdu. Bu cevap
üzerine yine Ümmü Atiyye, bu takdirde de ayakları açılır
deyince Allah'ın Rasülü: Öyleyse bir miktar kalana (yerde
sürümeyecek) kadar salsınlar. Bunu daha da
artırmasınlar, buyurdu."1 Bu hadis, kadınların giydikleri
dış elbiselerin ayaklara kadar uzandığını ve ayaklarını
örttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Eğer ayakları, çorap
veya ayakkabı ile örtülmüş olsa bile yine de dış
elbiselerini aşağıya kadar salıvermeleri gereklidir.
Ayakların herhangi bir şeyle örtülmüş olması zorunlu
değildir. Önemli olan kadının genel hayatta giymesi farz
olan dış elbise olduğunun bilinmesini gösterecek şekilde
elbisenin, aşağıya kadar salıverilmiş olmasıdır. Zira elbise
ayakları örtecek şekilde aşağıya kadar salıverildiği zaman
ayetteki (َ" ) ُﻳ ْﺪﻥِﻴﻦsalıversinler" şartı gerçekleşmiş olur.
İşte böylece kadının dışarı çıkmak için giymiş
olduğu elbisenin üstüne geniş bir elbise giymesinin vacip
olduğu açıklanmış olmaktadır. Eğer kendisinin giyeceği
dış elbisesi yoksa, kardeşinden ödünç alması gerekir. Yani
dışarıya çıkmak için üzerine giyeceği dış elbisesi yoksa
kim olursa olsun müslüman kardeşlerinden birisinden
1

Tirmizi, K. Libâs, 1603
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ödünç alıp üstüne giyerek ancak dışarı çıkabilir. Eğer
üzerine giymek için ödünç bir elbise bulamazsa,
buluncaya kadar dışarı çıkamaz. Üzerindeki elbise bütün
vucudunu örtüyor olsa dahi, üzerine giyeceği geniş ve
uzun bir dış elbise olmadan dışarıya çıkarsa günahkar olur.
Çünkü ayaklara kadar uzanan geniş ve uzun bir elbise
giymek farzdır. Aksi şekilde davrandığı takdirde hem
Allah katında günahkar sayılır hem de devlet tarafından
"tazir" cezası ile cezalandırılır.
Kadının erkeğe, erkeğin de kadına bakması ile ilgi
meselelerden geriye iki mesele kalmıştır:
A. Ev sahibinin izniyle evde bulunan yabancı
erkeklerin, normal iş elbiseleri içerisinde bulunan
kadınlara, el ve yüzünün dışında kadının bazı azalarına
bakmaları ile ilgili durum.
B. Şehrin cadde ve sokaklarında gayrı müslim
kadınlardan, hatta bazı Müslüman kadınlardan ellerinin ve
yüzlerinin dışındaki ziynet mahallerinin bir çoğunu açıp
gezen kimselerin bulunması durumu.
İşte bu iki mesele günümüzde sürekli olarak karşı
karşıya kaldığımız sorunlardandır. Bu durum günümüz
Müslümanlarının içinde bulundukları belalardan iki
tanesidir. Bu nedenle bu iki konu hakkındaki Allah'ın
hükmünün açıklanması gerekmektedir.
Birinci Mesele: Aynı evde akraba ve kardeşlerin
birlikte oturmaları. Bu durumda, bir kısmının hanımı
diğerlerine, normal iş elbiseleri içerisinde görünür. Bu
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sırada kadının saçı, boynu, kolları, bacakları ve benzer
azaları görülür. Kadının mahrem olan kardeşleri ve babası
gibi, mahrem olmayan kayınları ve başka akrabaları da bu
görünen azalara bakabilirler. Halbuki kadının kaynı,
herhangi bir yabancı gibidir. Yine bilindiği gibi amca
çocukları, teyze ve hala çocukları gibi mahrem olmayan
akrabalar eve girerek, birbirlerine selam verdikten sonra,
kadın iş elbisesi içerisinde iken gelip onlarla oturur
konuşurlar. Bu arada, kadının yüz ve ellerinden daha fazla
olarak saçı, boynu, kolları ve bacak gibi azaları görülür.
Adeta mahrem muamelesine tabi tutulurlar. Maalesef bu
mesele İslâm memleketlerinde yaygın vaziyettedir. Bu
mesele, özellikle şehirlerde yaşayan müslümanların bir
çoğunun karşı karşıya kaldığı yaygın bir beladır. Üstelik
bir çokları da bunun mübah olduğunu sanmaktadır. Bu
konuda Allah-u Teâla, bakmayı veya lezzet maksadı ile
kadına bakmayı mutlak olarak haram kılmış; ardından
lezzet maksadı ile bakmayı yalnızca evlilik şartı ile, ziynet
mahalline bakabilmeyi de ayette yer alan on iki grup
insanla istisna etmiştir. Daha sonra ise kadının ellerine ve
yüzüne bakma konusunda tüm erkekleri istisna etmiştir.
Ancak şehvet nazarı ile kadına bakmayı -evlilik dışında
yani kadının kocası dışında- herkese mutlak surette haram
kılmıştır. Şehvet maksadı ile olmaksızın kadının ellerine
ve yüzüne bakmayı ise mutlak olarak mübah kılmıştır.
Elinin ve yüzünün dışındaki yerlerine bakmak Allah'ın
ayette belirttiği kimselerin dışındakilere mutlak olarak
haramdır.
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Nasslarda yer aldığı üzere genel hayatla ilgili hüküm
budur. Özel hayatta ise Şari, kadına, çalışma esnasında
elleri ve yüzü dışındaki uzuvlarını açmasını mübah
kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
ﻦ َﻟ ْﻢ َﻳ ْﺒُﻠ ُﻐ ﻮا
َ ﺖ َأ ْﻳ َﻤ ﺎ ُﻥ ُﻜ ْﻢ وَاﱠﻟ ﺬِﻳ
ْ ﻦ َﻡ َﻠ َﻜ
َ ﺴ َﺘ ْﺄ ِذ ْﻥ ُﻜ ْﻢ اﱠﻟ ﺬِﻳ
ْ ﻦ ﺁ َﻡ ُﻨ ﻮا ِﻟ َﻴ
َ ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ
ﻦ
ْ ن ِﺛ َﻴ ﺎ َﺏ ُﻜ ْﻢ ِﻡ
َ ﻀ ﻌُﻮ
َ ﻦ َﺕ
َ ﺣﻴ
ِ ﺠ ِﺮ َو
ْ ﺹ ﻼ ِة ا ْﻟ َﻔ
َ ﻦ َﻗ ْﺒ ِﻞ
ْ ت ِﻡ
ٍ ث َﻡ ﺮﱠا
َ ﺤُﻠ َﻢ ِﻡ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﺛ ﻼ
ُ ا ْﻟ
ﺸ ﺎ ِء
َ ﺹ ﻼ ِة ا ْﻟ ِﻌ
َ ﻦ َﺏ ْﻌ ِﺪ
ْ ﻈﻬِﻴ َﺮ ِة َو ِﻡ
" اﻟ ﱠEy iman edenler! Ellerinizin
altında bulunan köle ve cariyeler ve sizden henüz
ergenliğe ermemiş olanlar, sabah namazından önce,
öğle sıcağında soyunduğu-nuzda ve yatsı namazından
sonra, yanınıza gireceklerinde, üç defa izin istesinler."
1
Ayette yüce Allah, bulüğa ermemiş çocuklara ve kölelere
ebeveynin odasına girmeden önce üç defa izin istemelerini
emretmektedir. Üç defa izin istemelerinden sonra
girmelerini mübah kılıyor. Ayetin devamında ise şöyle
buyurulmaktadır:
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ
َ ن
َ ﻃﻮﱠا ُﻓ ﻮ
َ ﻦ
ح َﺏ ْﻌ َﺪ ُه ﱠ
ٌ ﺟﻨَﺎ
ُ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ وَﻻ
َ ﺲ
َ ت َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻟ ْﻴ
ٍ ﻋ ْﻮرَا
َ ث
ُ ﺛَﻼ
"...Bu vakitler; sizin açık bulunacağınız üç vakittir. Bu
vakitlerin dışında, birbirinizin yanına girip çıkmakta,
size de onlara da bir sorumluluk yoktur." 2 Bu ayet, üç
halin dışında çocukların ve kadınların kölelerinin izinsiz
olarak kadınların yanlarına girebile-ceklerini açıkça
belirtmektedir. Yani kadınlar bu üç halin dışında iş
elbiseleri içerisindedirler. Bu ayeti kerimeden, kadının
evinde iş elbisesi ile hayatını devam ettirdiği ve bu elbise
içerisindeki halini çocukların ve kölelerin görebileceği
1

Nur: 58

2

Nur: 58
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anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kadının evinin içerisinde iş
elbisesi ile yaşamasının caiz olduğunda şüphe yoktur. Bu
durumdaki bir kıyafetinden dolayı da mutlak olarak
günahkar değildir. Bu haliyle çocukların ve kölesinin onu
görmesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Onlara karşı örtünmesine gerek olmadığı gibi yanına
girmek için çocukların ve kölesinin izin almasına da gerek
yoktur. Yabancı erkek olsa dahi evde hizmetçi olarak
çalışan hizmetçiler de köle gibidir. Çünkü ayet, kölenin
izinsiz olarak girmesi ile illetlendirilmiştir. Çünkü onlar
evde dolaşan kimselerdir ki bu husus ayette şöylece
belirtilmektedir:
ﺾ
ٍ ﻋ َﻠ ﻰ َﺏ ْﻌ
َ ﻀ ُﻜ ْﻢ
ُ ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺏ ْﻌ
َ ن
َ ﻃﻮﱠا ُﻓ ﻮ
َ "Birbirinizin yanına
girip çıkmakta, size de onlara da bir sorumluluk
yoktur." 1 Yani evdeki köleler, evin işleri için evde
dolaşırlar. İşte köleler için geçerli olan bu illet hizmetçiler
için de geçerli bir illettir. Çünkü her ikisi de görev olarak
aynı işi yapmaktadırlar. Buna göre özel hayatta kadının,
günlük ev işlerini yapması esnasında görünebilecek elleri
ve yüzünün dışındaki azalarını örtmesi farz değildir.
Ancak çıplak halde veya çıplaklığa benzer bir halde ise
yani ayette bilertilen üç vakitte evdeki hizmetçilerin,
kölelerin ve çocukların izinsiz olarak yanlarına girmeleri
caiz değildir.
Ancak yüce Allah, çocuklar, köleler ve hizmetçilerin
dışında kalan Allah'ın istisna ettiği kimselerle ilgili olarak

1

Nur: 58
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da özel hayattaki hükmü açıklamış ve onlardan izin
almalarını istemiştir. Allah-u Teâla şöyle buyurmaktadır:
ﺴ ﻮا
ُ ﺴ َﺘ ْﺄ ِﻥ
ْ ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺕ
َ ﻏ ْﻴ َﺮ ُﺏ ُﻴ ﻮ ِﺕ ُﻜ ْﻢ
َ ﺧﻠُﻮا ُﺏﻴُﻮ ًﺕ ﺎ
ُ ﻦ ﺁ َﻡ ُﻨ ﻮا ﻻ َﺕ ْﺪ
َ ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ
ﻋ َﻠ ﻰ َأ ْه ِﻠ َﻬ ﺎ
َ ﺴ ﱢﻠﻤُﻮا
َ " َو ُﺕEy iman edenler! Kendi evlerinizden
başka evlere izin almadan, sahiplerine seslenip selam
vermeden girmeyin..." 1 Ayette; başka bir eve girmek
istediğinde müslümandan izin alması talep edilmekte ve
bunun için de (" )اﺳ ﺘﺌﻨﺎسizin istemek" kelimesi
kullanılmaktadır. Mefhumu muhalifi ile ayet; kendi evine
girmek istediği zaman kişinin izin istemesine gerek
olmadığı anlamına gelmektedir. Bu ayetin nüzül sebebi
şudur: Ensar'dan bir kadın Allah'ın Rasülüne gelerek: Ey
Allah'ın Rasülü! Ben evimde ne babamın ne bir çocuğun
ne de herhangi bir kimsenin beni görmesini istemediğim
halde oluyorum. Bu halde iken babam geliyor ve evime
giriyor. Ben bu halde iken ailemden bir erkeğin evime
gelmesi devam ediyor, ne yapmalıyım? diye sorması
üzerine bu ayet nazil olmuştur. Ayetin nüzül sebebine,
mefhumuna ve lafzına baktığımız zaman, özel hayattaki
problemin, avretin örtülü olup olmaması sorunu olmadığı,
kadının üstünün ve elbisesinin dağınık bir halde bulunması
meselesi olduğu anlaşılmaktadır. Kadının şikayeti üzerine
Allah'ın Rüsülü kadına, üstü başı dağınık halde
bulunmamasını veya örtünmesini emretmemiş ancak
erkeklere izin almalarını emretmiştir. Özel hayattaki bu
durumda mahrem olanla olmayan, kadınlarla erkekler,
baba ile yabancı arasında fark yoktur. Bu hususta erkek1

Nur: 27
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kadın ayrımı yapılmamıştır. Bu genellikten yalnızca
çocuklar, köleler ve hizmetçiler istisna edilmiştir. Buna
göre bir evde karı-kocanın yanında bir başka erkek veya
kadın da yaşıyorsa, onlar hakkındaki hüküm; baba, kardeş,
yabancı ve mahrem ayrımı yapılmaksızın aynıdır. Özel
hayatta vücudunun uzuvlarının görülmesinden dolayı
kadına bir günah yoktur. Ancak, başkasının evine girmek
istediği zaman erkeğin izin alması gereklidir.
Ancak bu haldeki bir kadına bir erkeğin bakması ise
bir başka hükmün kapsamına girmektedir. Çünkü kadına
bakma konusuna Allah-u Teâla; ister özel hayatta olsun
isterse genel hayatta olsun, mahrem olanların dışında
kalanların kadının elleri ve yüzü dışında kalan uzuvlarına
bakmalarını mutlak surette haram kılmıştır. Mahrem
olanlara el ve yüzün dışında kalan uzuvlarına bakabilmeyi
caiz kılmış, el ve yüzün dışındaki uzuvlara bakmaktan
gözleri sakındırmayı emretmiş, şehvet amacı gütmeyen
bakışları affetmiştir. Ancak ellerin ve yüzün dışındaki
uzuvlara bakmanın haram oluşu açıkça ortadadır. Ellerin
ve yüzün dışında kalan uzuvlara bakmaktan gözleri
çevirmenin gerekliliği de ayette açıkça ortaya
konulmaktadır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:
ﺼ ﺎ ِر ِه ْﻢ
َ ﻦ َأ ْﺏ
ْ ﻀ ﻮا ِﻡ
ﻦ َﻳ ُﻐ ﱡ
َ " ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻡﻨِﻴMümin erkeklere
söyle! Gözlerini (haramdan) sakındırsınlar." 1 Burada
gözleri sakındırmaktan kasıt, ellere ve yüze bakmanın
mübah olmasının yanında bu iki uzuvın dışında kalan
yerlere bakmaktan gözleri uzaklaştırmaktır. Buhari'de şu
1

Nur: 30
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hadis yer almaktadır: "Saîd bin Hasen, Hasen'e şöyle dedi:
Acem (İran) kadınları göğüslerini ve başlarını açıyorlar.
Bunun üzerine Hasen el-Basri dedi ki: "gözünü onlardan
kaçır". Yollarda oturmayı yasaklayan hadiste ise şu ifade
yer almaktadır: "gözünü sakındır" Yani sokaktan
geçmekte olan kadınların elleri ve yüzü dışında kalan bazı
yerleri açık olabilir. Bu durumda sizin üzerinize düşen
görev, bakmamak değil, gözleri sakındırmaktır. Zira yüce
Allah; ellerin ve yüzün dışında kalan yerlere bakmayı ve
kasıtlı olarak bakmayı haram kılmıştır. Kasıtsız olarak
bakmayı ise haram kılmamıştır. Kasıtsız olarak bakılması
durumda: "gözlerini sakındırsınlar" diyerek bakmayı
değil, gözleri çevirmeyi emretmiştir. Ayette yer alan (ﻦ
ْ ) ِﻡ
kelimesi, "teb’îd" içindir, yani bazı bakışları sakındırmayı,
kaçırmayı kapsamaktadır. Dolayısıyla kasıtsız olarak
yapılan bakışlar haram olmayıp caizdir.
Buna göre bir adamın akrabası ile birlikte oturması,
baba ve kardeş gibi mahrem olanlarla ve amca oğlu gibi
mahrem olmayanlarla bir arada bulunması caizdir.
Kadının, aynı evde kocası veya kardeşi ile birlikte yaşayan
kimseye iş elbisesi ile görünmesinde bir sakınca yoktur.
Aynı evi paylaşan erkeğin yapması gereken şey ise,
günlük çalışma elbisesi içerisinde bulunan kadından
gözlerini çevirmektir. Yani bu durumda bir erkek, iş
elbisesi içerisinde çalışmakta bulunan evin hanımına
kasıtsız olarak bakmasından dolayı günahkar olmaz.
Ancak ayette yer alan üç hal bu hükmün kapsamına
girmez.
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Bu hüküm ve açıklama, aynı evi paylaşan kimse ile
ilgili hükümdür. Ancak, akraba olan veya olmayan,
mahrem olan veya olmayan kimselerin dışarıdan gelip eve
girmek isteyenlerin izin almaları gerekir, izinsiz olarak eve
giremezler. Ancak bunlardan mahrem olanlara karşı
kadının örtünmesi gerekmez. Çünkü mahremlerin kadının
ziynet yerlerine bakmaları caizdir. Mahrem olmayanlara
karşı ise kadının avret yerlerini yani elleri ve yüzü dışında
kalan yerlerini örtmeleri farzdır. Eğer böyle yapmaz ve iş
elbisesi ile mahrem olmayan misafirlerin karşısına çıkarsa
günahkar olur. Böyle bir durumla karşılaşan bir erkeğin
yapması gereken şey ise gözlerini haramdan
sakındırmaktır.
Dışarıdan ziyaretçi olarak eve gelen kimse ile aynı
evi paylaşan erkek arasındaki fark şudur: Aynı evi
paylaşan erkeğin izin istemesine gerek yoktur, çünkü orası
onun evidir. Kadının ise örtünmesi gerekmez, çünkü özel
hayattadır. Kadının günlük iş elbisesi ile ziyaretçinin
karşısına çıkmamasını hissettirmek için Allah-u Teâla
dışarıdan gelen ziyaretçiden izin almasını istemektedir.
Ancak mahremlerine karşı iş elbisesi ile görünmesinde bir
sakınca yoktur. Yani örtünme talebi ayetin nüzül sebebinin
delilidir. Dolayısıyla ister mahrem olsun isterse mahrem
olmasın kadının yanına bir kimse gelmek istediği zaman
izin istemesi gerekir. İzin talebi mahrem olmayanlara karşı
örtünmeyi hissettirmek demektir.
İkinci mesele: Batı hadaratının bize karşı açtığı
savaş
neticesinde
İslâm
memleketlerine
küfür
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hükümlerinin uygulanmasından beri gayrimüslim kadınlar,
her taraflarını açarak adeta çıplak bir halde sokak ve
caddelerde dolaşmaya başladılar. Bazı Müslüman kadınlar
da bunları taklid edip ayni şekilde sokaklarda arzı endam
ettiler. Hatta sokaklarda dolaşan, dükkanlarda alış-veriş
için oturmakta olan müslüman kadın ile Müslüman
olmayan kadını birbirinden ayırmak imkansız hale geldi.
Diğer taraftan ise bu ülkelerde yaşayan Müslüman
erkeklerin, yaygın hale gelmiş olan bu kötülüğü ortadan
kaldırmaya güçleri yetmemektedir. Bu çıplak kadınları
görmeden buralarda yaşamak da imkansız hale gelmiş
bulunmaktadır. Zira bu husus, yaşadıkları hayatın bir
parçası haline gelmiştir. Oturdukları binalar, kadının avret
yerlerinin erkekler tarafından görülebilecek şekilde inşa
edilmiştir. Evinde oturup dışarı çıkmamak şartının dışında,
bütün çabasına rağmen hiçbir erkek, kadının göğüslerini,
sırtını, bacaklarını, saçını ve kollarını görmeden
yaşayamaz hale gelmiştir. Bir erkeğin ise mutlak olarak
evde oturması mümkün değildir. Çünkü alış-veriş ve diğer
birtakım işler için insanlarla diyalog içerisinde olmak
mecburiye-tindedir.
Çünkü
bu,
hayatın
zaruri
işlerindendir. Kadınların mahrem yerlerine bakmadan, bu
işleri yapması mümkün değildir. Kadınları avret yerlerine
bakmak ise kitap ve sünnetle kesin olarak haram
kılınmıştır. Peki erkek ne yapacak? Bu sıkıntıdan ancak iki
şekilde kurtulabilir:
1- İstemeden kadına bakmak. Yani herhangi bir kasıt
olmadan gözün çıplak kadını görmesidir. İkinci bakış
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yapılmadığı takdirde birinci bakış günah sayılmaz. Zira
Cerir b. Abdullah'tan gelen rivayette şöyle geçmektedir:
ﺠ ﺎ َء ِة َﻓ َﺄ َﻡ َﺮﻥِﻲ
َ ﻈ َﺮ ِة ا ْﻟ ُﻔ
ْ ﻦ َﻥ
ْ ﻋ
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺖ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺳ َﺄ ْﻟ
َ
ﺼ ﺮِي
َ ف َﺏ
َ ﺹ ِﺮ
ْ ن َأ
ْ “ َأBen, Rasulullah ()’e ani bakıştan
sordum da bana; bakışımı hemen çevirmemi emretti."1
Ali ()'dan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah
() şöyle dedi:
ﺧ َﺮ ُة
ِ ﻚ اﻵ
َ ﺖ َﻟ
ْ ﺴ
َ ﻚ اﻷو َﻟ ﻰ َو َﻟ ْﻴ
َ ﻈ َﺮ َة َﻓ ِﺈ ﱠﻥ َﻤ ﺎ َﻟ
ْ ﻈ َﺮ َة اﻟ ﱠﻨ
ْ " ﻻ ُﺕ ْﺘ ِﺒ ِﻊ اﻟ ﱠﻨBir
bakışa, ikinci bakışı ekleme. Çünkü, birinci bakış
senindir. Fakat diğeri, senin değildir (aleyhinedir)."2
2- Başı ve kolları açık olan kadın ile konuşmak. Bu
durumda gözlerin ondan çevrilmesi vacibtir. Konu ile ilgili
olarak Ebu Davud'da şu rivayet yer almaktadır:
ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺳ ﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻒ َر
َ س َردِﻳ
ٍ ﻋ ﱠﺒ ﺎ
َ ﻦ
ُ ﻀ ُﻞ ْﺏ
ْ ن ا ْﻟ َﻔ
َ َآ ﺎ
ﺠ َﻌ َﻞ
َ ﻈ ُﺮ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ َﻓ
ُ ﻈ ُﺮ ِإ َﻟ ْﻴ َﻬ ﺎ َو َﺕ ْﻨ
ُ ﻀ ُﻞ َﻳ ْﻨ
ْ ﺠ َﻌ َﻞ ا ْﻟ َﻔ
َ ﺴ َﺘ ْﻔﺘِﻴ ِﻪ َﻓ
ْ ﺧ ْﺜ َﻌ ٍﻢ َﺕ
َ ﻦ
ْ َﻓﺠَﺎ َء ْﺕ ُﻪ ا ْﻡ َﺮَأ ٌة ِﻡ
ﻀ ِﻞ
ْ ﺟ َﻪ ا ْﻟ َﻔ
ْ ف َو
ُ ﺼ ِﺮ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ “ َرﺳُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪAbbas'ın oğlu
Fadl Peygamberin terkesinde bulunuyordu. Hasamlı bir
kadın Peygamberden bir şey sormaya geldi. Fadl, o
kadına bakıyor, kadın da ona bakıyordu. Peygamber
Fadl'ın çenesinden tutup yüzünü kadından çevirdi."3
Allahu Teâla şöyle buyurdu:

1

Müslim, Adab 45/2159; Ebu Davud, Nikah 44/2159; Tirmizi, Edeb 29/2777

2

Ahmed b. Hanbel, Müs. Ensâr, 12896, 21943, Müs. Aşereti el-Mübeşşirîn bi’l-Cenneh,

3

Ebu Davud, Menâsık, 1544

1302

Kadına Bakmak

85

ﺟ ُﻬ ْﻢ
َ ﻈ ﻮا ُﻓ ﺮُو
ُ ﺤ َﻔ
ْ ﺼ ﺎ ِر ِه ْﻢ َو َﻳ
َ ﻦ َأ ْﺏ
ْ ﻀ ﻮا ِﻡ
ﻦ َﻳ ُﻐ ﱡ
َ " ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻡﻨِﻴMümin
erkeklere söyle! Gözlerini (haramdan) sakınsınlar.
Avretlerini korusunlar." 1 Gözleri sakındırmaktan
maksat aşağıya doğru indirmektir.
Bu çözüm erkek açısından sorunun çözüm şeklidir.
Yani erkek kadınla konuşmasının zorunlu olduğu bir işte
çalışıyorsa, veya bir arabaya bindiğinde veya sıcaklığın
şiddetinden dolayı gölgelikte otururken veya benzeri
durumlarda avret yerleri açıkta bulunan bir kadınla karşı
karşıya geldiğinde gözlerini aşağıya doğru dikerek, onunla
konuşması ve alış verişte bulunmasıdır. Çünkü umumi
hayatın zaruri olan ihtiyaçlarını gidermek, erkeğin
görevlerindendir. Bu türden görevleri yapmadan yaşaması
mümkün olmadığı, çıplaklık modasının getirdiği belayı
defetmeğe malik olmadığı takdirde, ayetin nassıyla amel
etmek üzere gözlerini indirmesi lazımdır. Bunun dışında
bir başka şeyi yapması kesinlikle helal olmaz.
Bu durum, yaygın bir bela olduğu için bundan
kaçınmak ve uzak kalmak çok zordur denemez. Çünkü
böyle bir iddia, şeriata ters düşer. Zira herhangi bir haram
yaygın hale gelirse, o haram mübah olmaz. Aynı şekilde,
herhangi bir helal de yaygın hale gelirse haram olmaz.
Yine bu kadınlar; “kafir ve inanmayan kadınlardır.
Bunlara cariye muamelesi yapılır, bunların durumu
cariyeler gibidir” de denemez. Çünkü, hadis umumidir.
Müslüman kadınları ayırmamıştır. Nitekim Peygamber
() şöyle demiştir:
1

Nur: 30
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ن ُﻳﺮَى ِﻡ ْﻨ َﻬ ﺎ إِﻻ َه ﺬَا
ْ ﺢ َأ
ْ ﺼُﻠ
ْ ﺾ َﻟ ْﻢ َﺕ
َ ﺖ ا ْﻟ َﻤﺤِﻴ
ِ ن ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة ِإذَا َﺏ َﻠ َﻐ
ﺳﻤَﺎ ُء ِإ ﱠ
ْ ﻳَﺎ َأ
ﺟ ِﻬ ِﻪ َو َآ ﱠﻔ ْﻴ ﻪ
ْ ﺵ ﺎ َر ِإ َﻟ ﻰ َو
َ " َو َه ﺬَا َوَأEy Esma! Kadın hayız görmeğe
başladığı zaman onun şurası ve şurası -ellerini ve
yüzünü işaret ederek- dışında kalan azalarının
görünmesi doğru olmaz." 1 Bu hadis, Müslüman olsun
olmasın, kadının elleri ve yüzü dışındaki yerlerine
bakılmasının haram olduğuna delildir. Bu, bütün hallere
şamildir. Kafir kadın cariye ile kıyaslanmaz. Çünkü
burada kıyasın bir şekli yoktur.
Bu nedenle, içinde mahremleri bulunmayan, kendi
evleri dışındaki evleri ziyaret eden erkeklerin, kadınların
elleri ve yüzü dışındaki yerlerine bakmaktan gözlerini
indirmeleri gerekir. Şehirlerde yaşayıp toplumsal hayatta
yer almak zorunda olan erkeklerin, avret yerlerini açarak
ortalıkta dolaşmakta olan kafir veya günahkâr kadınlarla;
alış-veriş yapmak, konuşmak gibi işlemlerle karşı karşıya
geldikleri zaman iş esnasında gözlerini onların avret
yerlerine bakmaktan kaçındırmaları ve aralarındaki
işlemleri ihtiyaç duydukları zorunlu süre ile sınırlı
tutmaları gerekir.
Buraya kadar anlattıklarımız kadına bakmakla ilgili
hükümlerdi. Kadın ile musafahaya yani tokalaşmaya
gelince: Kadının erkekle erkeğin de kadınla ellerinde
eldiven veya benzeri birşey olmadan tokalaşmaları caizdir.
Zira Buhari'de Ümmü Atiyye'den gelen bir rivayette şöyle
denilmektedir:

1

Ebu Davud, K. Libâs, 3580
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ﻦ ﺏِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺸ ِﺮ ْآ
ْ ن ﻻ ُﻳ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ َﻨ ﺎ ) َأ
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘ َﺮَأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺏَﺎ َﻳ ْﻌ َﻨ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
ﺖ ا ْﻡ َﺮَأ ٌة ِﻡ ﱠﻨ ﺎ َﻳ َﺪهَﺎ
ِ ﻀ
َ ﺣ ِﺔ َﻓ َﻘ َﺒ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨﻴَﺎ
ِ ﻋ
َ ﺵ ْﻴﺌًﺎ ( َو َﻥﻬَﺎ َﻥ ﺎ
َ “Biz Nebi ()'e
biat ettik ve Allah'ın Rasülü bize; Allah'a hiçbir şeyi ortak
koşmamamızı emreden ayeti okudu ve bizi, ölülerin
arkasından bağırıp çağırarak yas tutmaktan nehyetti.
Bunun üzerine bizden bir kadın elini geri çekti." 1 O gün
biat verme musafaha ile oluyordu. O kadın musafaha için
önce elini uzatmıştı, tam biatlaşacakken elini geri çekti.
Kadının elini geri çekmesi demek onun musafaha ile biat
etmek istediğini ifade etmektedir. (ﺖ ا ْﻡ َﺮَأ ٌة ِﻡ ﱠﻨ ﺎ َﻳ َﺪهَﺎ
ِ ﻀ
َ ) َﻓ َﻘ َﺒ
"Bizden bir kadın elini çekti" ifadesi, diğer kadınların
ellerini geri çekmediklerini, musafaha yaparak biat
verdiklerini göstermektedir. Yine ayette yer alan ( ﺴ ُﺘ ْﻢ
ْ َأ ْو ﻻ َﻡ
ﺴ ﺎ َء
َ " )اﻟ ﱢﻨveyahut kadınlara dokunduğunuz zaman"
ifadesi bütün kadınlara ait olmak üzere umumi lafızla
varid olmuştur ki, kadınlara dokunmanın abdesti
bozacağına delalet eder. Bu hüküm ise sadece abdestin
bozulmasıyla ilgilidir. Kadına şehvetsiz olarak dokunmak
haram olmadığı gibi onlarla musafaha etmek de haram
değildir. Kadının eli haram olmadığı gibi şehvetsiz olarak
ona bakmak da haram değildir. Dolayısıyla şehvetsiz
olarak kadınla tokalaşmak da caizdir.
Ancak bu hüküm; bir kadının yabancı erkeği,
erkeğin de yabancı kadını öpmesi gibi değildir. Öpmek
kesinlikle haramdır. Çünkü öpmek, zinanın başlangıcıdır.
Bu tür öpme adeten zinaya davet niteliğinde olduğundan şehvetsiz olsa dahi- zinaya yol açmasa ve zina olmasa dahi
1

Buhari, K. Ahkâm, 6675
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haramdır. Çünkü zina yaptığı için temizlenmek
maksadıyla Allah'ın Rasülü ()'e gelen Maiz’e; (... ﻚ
َ َﻟ َﻌﱠﻠ
ﺖ
َ " ) َﻗ ﱠﺒ ْﻠ...belki de onu öptün"1 demesi, bu türden
öpmelerin zinanın öncüllerinden olduğunun delilidir. Zira
zinayı haram kılan ayet ve hadislerin tümü, dokunmak
şeklinde olsa dahi zinaya davetiye çıkaran herşeyi
kapsamaktadır. Birtakım ahlaksız genç kızların veya
erkeklerin yaptıkları gibi; bir erkeğin kadını veya kadının
erkeği ayartmak istemesi, aşkla veya şehvetle öpmesi,
sımsıkı kendine çekmesi, kucaklaması veya benzeri
davranışlarda görülen öpme olaylarının tümü haramdır. Bu
türden bir öpme, uzun bir yolculuktan dönen bir kimseyi
selamlamak, ona hoş geldin demek için dahi olsa yine
haramdır. Çünkü genç erkek ve kızlar arasında meydana
gelen bu türden öpmeler zinanın öncüllerindendir.

1

Buhari, K. Hudûd, 6324; Ahmed b. Hanbel, Müs. Benî Hâşim, 2307
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MÜSLÜMAN KADININ YÜZÜNÜ
PEÇE İLE ÖRTMESİ
FARZ DEĞİLDİR
İslâm'da, kadının, gözleri dışında yüzünün tamamını
örtebilecek bir örtü bulunmasının farz olduğunu söyleyen
görüş İslâmi bir görüştür. Bu görüşü savunan mezheb
sahibi bazı müctehid imamlar vardır. Kapanması mecburi
olmadığı için, mutlak olarak yüzünü örtmek gayesiyle, bir
örtü edinme Müslüman kadına farz değildir görüşü de
İslâmidir. Çünkü bu görüşü de mezheb sahibi bazı
müctehid imamlar ileri sürmüşlerdir. İşte önemli ictimai
problemlerden biri de bu problemdir. Bu iki görüşten
birinin kabul edilmesi ve benimsenmesi İslâmi hayat
tarzına tesir eder. Onun için bu probleme ait şer’î delillerin
bütün tafsilat ve detaylarıyla birlikte araştırılması lazımdır
ki Müslümanlar bu iki görüşten, delil bakımından en
kuvvetli olanını tercih etsinler ve İslâm Devleti de tercih
edilen görüşü tatbike koyabilsin.
Sömürgeci kafirlerin etkisiyle hayata bakış
açılarında batı kültürü ile boyanmış batıya kucak açmış,
batı ile kendilerinden geçmiş bir takım insanlar, yarım
asırdan daha uzun bir süreden beri kadın ile ilgili konular
üzerinde tartışmalar yapmaktadırlar. Bunlar, İslâmi
olmayan birtakım fikirleri İslâm'a sokmaya çalışarak,
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Müslüman-ların meselelere bakışını ifsat etmeğe
uğraştılar. Peçe ve açıklık fikirlerini icad edip ortaya
attılar. Mütefekkir alimlerin bunlara karşı çıkmaları
gerekirken, yazar ve edebiyatçılar ile mukallid öğrenciler
bunlara karşı çıktılar. Bu da, onların görüşlerini daha da
yaygın hale getirmelerine neden oldu. Halbuki tartışma
konusu yapılan bu fikirler, Müslümanları dinlerinde
şüpheye düşürmek ve dejenere etmek için Batı'nın İslâm
ile yaptığı savaşın ürünüdür. Evet, bu münakaşaların
ortaya atıldığı günden bu yana üzerindeki tartışmalar halen
daha devam etmektedir. Ancak ortaya atılan görüşler,
üzerinde münakaşa yapmaya değmeyen, insanların
ilerlemelerine ve yükselmelerine yol açacak teşriî ve
ictimai boyutu ile ele alınan araştırmalar değildi. Halbuki
üzerinde tartışılması ve konuşulması gereken asıl konu;
belli bir delile veya kıyasa dayanarak müctehidlerin
istinbat ettikleri şer’î hükümler olmalıydı. Tartışma ve
araştırma, birtakım kiralık kalemlerin görüşleri,
sahtekarların safsataları ve batıla kucak açanların
düşüncelerinden ibaret olmamalıydı. Müctehidlerin şer’î
delillerden istinbat ederek ortaya koyup söyledikleri
görüşler üzerinde ancak şer’î münakaşalar yapılabilirdi.
Oysa yalnızca müctehidlerin şer’î delillerden istinbat
ettikleri görüşler araştırılmalı ve teşriî açıdan bunlar
üzerinde tartışma yapılmalıydı. Böylece müctehidlerin
görüşlerine ilave olarak bazı fakihlerin, şeyhlerin ve peçe
konusunda taassub sahibi kimselerin görüşleri de araştırma
ve inceleme konusu yapılarak nefislerdeki şüphe
giderilirdi. Bu nedenle biz burada tercihe şayan görüşün

Müslüman Kadının Yüzünü Peçe ile Örtmesi Farz Değildir

91

belirlenebilmesi için konu ile ilgili olarak müctehidlerin
görüşlerini ve delillerini sizlere sunacağız. Böylece bunları
gören herkes amel etsin ve tatbik sahasına koysun.
Yüzü ve elleri dışında kadının bütün vücudunun
avret olduğunu ve örtünmesi gerektiğini ileri süren
alimlerin bir kısmı bu hükmün ancak namaz için geçerli
olduğunu, namazın dışında kadının elleri ve yüzü dahil
olmak üzere bütün vucudun örtünmesi gerektiğini
söylemektedirler. Bunun için de görüşlerini Kur'an ve
sünnetten şu ayet ve hadislerle delillendirmektedirler.
Kitap'taki delilleri şunlardır:
ب
ٍ ﺠﺎ
َﺣ
ِ ﻦ َورَا ِء
ْ ﻦ ِﻣ
ﺳ َﺄﻟُﻮ ُه ﱠ
ْ ﻋ ﺎ ﻓَﺎ
ً ﻦ َﻣﺘَﺎ
ﺳ َﺄ ْﻟ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
َ (" َوِإذَاRasulün)
hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde
arkasından isteyiniz." 1 Bu ayet, kadınların üstlerine
perde örtmeleri gerektiği konusunda sarih bir ayettir.
ﻦ
ْ ﻦ ِﻣ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ
َ ﻦ ُﻳ ْﺪﻧِﻴ
َ ﺴ ﺎ ِء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
َ ﻚ َو ِﻧ
َ ﻚ َو َﺑﻨَﺎ ِﺕ
َﺝ
ِ ﻲ ُﻗ ْﻞ ﻷ ْزوَا
ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ﻦ
َ ﻦ َﻓ ﻼ ُﻳ ْﺆ َذ ْﻳ
َ ن ُﻳ ْﻌ َﺮ ْﻓ
ْ ﻚ َأ ْد َﻧ ﻰ َأ
َ ﻦ َذ ِﻟ
" ﺝَﻼﺑِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠEy Nebi! Zevcelerine,
kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Üzerlerine
örtülerini salıversinler. Bu, onların tanınmalarına ve
böylece eziyet edilmemelerine daha yakındır."2
Bir kısım alim, ayette yer alan 'örtülerini üzerlerine
salıversinler' ifadesi şal, peçe veya çarşaflarına bürünerek
bunlarla üzerlerini ve yüzlerini örtsünler anlamına
geldiğini söylemektedirler. İslâm’ın ilk dönemlerinde
kadınlar adetleri gereği açılıp saçılıyorlar ve bu hususta
1

Ahzab: 53

2

Ahzab: 59
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hür kadınlarla cariyeler arasında ayırım yapılamıyordu. O
dönemde geceleyin dışarı çıkıp ihtiyaçlarını gidermeye
çalışan cariyelere erkek delikanlılar sarkıntılık ediyorlardı.
Bazen cariyeler yerine hür kadınlara da saldırdıkları
oluyordu. Biz, onları cariye zannettik diyerek özür beyan
etmeye çalışıyorlardı. Bundan dolayı, elbiselerini
cariyelerinkinden farklı giymeleri ve onlardan farklı
olduklarını göstermek için, üzerlerine örtü örtünmeleri
emredildi. Örtülerini başlarına almalarıyla saldıranların
şerrinden korunmuş olacakları beyan edildi. Böylece
hoşlanmadıkları davranışlardan emin olacaklardı. Bazı
alimler ayette yer alan (ﻦ
َ ن ُﻳ ْﻌ َﺮ ْﻓ
ْ ﻚ َأ ْد َﻧ ﻰ َأ
َ  ) َذ ِﻟifadesinde (’)ﻻin
düşürüldüğünü, aslında ayetin; onların güzel olup
olmadıklarının bilinmemesi ve eziyet edilmemeleri için en
doğru yol olduğu anlamına geldiğini söylemektedirler.
Ayrıca Allahu Teâla bir başka ayette şöyle buyurmaktadır:
ج ا ْﻟﺠَﺎ ِه ِﻠ ﱠﻴ ِﺔ اﻷو َﻟ ﻰ
َ ﻦ َﺕ َﺒ ﱡﺮ
َﺝ
ْ ﻦ وَﻻ َﺕ َﺒ ﱠﺮ
ن ِﻓ ﻲ ُﺑ ُﻴ ﻮ ِﺕ ُﻜ ﱠ
َ َو َﻗ ْﺮ
"Evlerinizde oturun. Cahiliyenin açılıp saçıldığı gibi
açılıp saçılmayın." 1 Bu ayette Cenabı Allah ()
kadınların kendi evlerinde oturmalarını emretmektedir ki,
bu da örtünmeye bir delildir demişlerdir.
Sünnetten delillere gelince: Rasulullah ()’ın;
ﻋ ْﻮ َر ٌة
َ " ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُةKadın avrettir." 2 dediği rivayet edilir.
Ayrıca şöyle dediği de rivayet edilir:

1

Ahzab: 33

2

Tirmizi, Ridâ’, 1093
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ﺐ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ ﺠ
ِ ﺤ َﺘ
ْ ﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ َﻣ ﺎ ُﻳ َﺆ ﱢدي َﻓ ْﻠ َﺘ
ِ ن
َ ﺐ َو َآ ﺎ
ٌ ﻦ ُﻣﻜَﺎ َﺕ
ﺣ ﺪَا ُآ ﱠ
ْ نﻹ
َ ِإذَا َآ ﺎ
"Sizden birinizin (kadınlar mülkü durumunda olan)
erkek kölesi bulunsa bile ondan örtünsün." 1
Yine Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste
şöyle geçmektedir:
ﻦ
ُ ﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ ﻣ ْﻴﻤُﻮ َﻧ ُﺔ َﻓ َﺄ ْﻗ َﺒ َﻞ ا ْﺑ
ِ ﺳﱠﻠ َﻢ َو
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻋ ْﻨ َﺪ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﺖ
ُ ُآ ْﻨ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ب َﻓ َﻘ ﺎ َل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ِ ﺠﺎ
َﺤ
ِ ن ُأ ِﻣ ْﺮ َﻧ ﺎ ﺑِﺎ ْﻟ
ْ ﻚ َﺑ ْﻌ َﺪ َأ
َ ُأمﱢ َﻣ ْﻜ ُﺘ ﻮ ٍم َو َذ ِﻟ
ﻲ
ﺼ ُﺮﻧَﺎ وَﻻ َﻳ ْﻌ ِﺮ ُﻓ َﻨ ﺎ َﻓ َﻘ ﺎ َل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ِ ﻋﻤَﻰ ﻻ ُﻳ ْﺒ
ْ ﺲ َأ
َ ﺠﺒَﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َﻓ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ َﻟ ْﻴ
ِ ﺣ َﺘ
ْا
ﺼ ﺮَا ِﻧ ِﻪ
ِ ﺴ ُﺘﻤَﺎ ُﺕ ْﺒ
ْ ن َأ ْﻧ ُﺘ َﻤ ﺎ َأ َﻟ
ِ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َأ َﻓ َﻌ ْﻤ َﻴ ﺎوَا
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ “Ben ve Hafsa
Nebi ()’ın yanında oturmuştuk. İbni Ümmü Mektum
girmek için izin istedi. Nebi () bize; örtünün dedi. Ben:
Ya Rasulullah! o, kör bir adam, görmez, dedim. Allah
Rasulü: “O, kör ise de siz onu görmüyor musunuz?
dedi." 2 Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis ise şöyledir:
ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺳ ﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻒ َر
َ س َردِﻳ
ٍ ﻋ ﱠﺒ ﺎ
َ ﻦ
ُ ﻀ ُﻞ ْﺑ
ْ ن ا ْﻟ َﻔ
َ َآ ﺎ
ﺠ َﻌ َﻞ
َ ﻈ ُﺮ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ َﻓ
ُ ﻈ ُﺮ ِإ َﻟ ْﻴ َﻬ ﺎ َو َﺕ ْﻨ
ُ ﻀ ُﻞ َﻳ ْﻨ
ْ ﺠ َﻌ َﻞ ا ْﻟ َﻔ
َ ﺴ َﺘ ْﻔﺘِﻴ ِﻪ َﻓ
ْ ﺧ ْﺜ َﻌ ٍﻢ َﺕ
َ ﻦ
ْ َﻓﺠَﺎ َء ْﺕ ُﻪ ا ْﻣ َﺮَأ ٌة ِﻣ
ﻀ ِﻞ
ْ ﺝ َﻪ ا ْﻟ َﻔ
ْ ف َو
ُ ﺼ ِﺮ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ “ َرﺳُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪAbbas'ın oğlu
Fadl Peygamberin terkesinde bulunuyordu. Hasamlı bir
kadın Peygamberden bir şey sormaya geldi. Fadl, o
kadına bakıyor, kadın da ona bakıyordu. Peygamber
Fadl'ın çenesinden tutup yüzünü kadından çevirdi." 3 Cerir
b. Abdullah'tan:

1

İbni Mace, K. Ahkâm, 2511; Ahmed b. Hanbel, Müs. Ensâr, 25268

2

Ebu Davud, K. Libâs, 3585

3

Ebu Davud, K. Menâsık, 1544

94

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

ﺠ ﺎ َء ِة َﻓ َﺄ َﻣ َﺮﻧِﻲ
َ ﻈ َﺮ ِة ا ْﻟ ُﻔ
ْ ﻦ َﻧ
ْ ﻋ
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺖ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺳ َﺄ ْﻟ
َ
ﺼ ﺮِي
َ ف َﺑ
َ ﺻ ِﺮ
ْ ن َأ
ْ “ َأBen, Rasulullah ()’a ani bakıştan
sordum da bana; bakışımı hemen çevirmemi emretti." 1
Ali ()'dan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah
() şöyle dedi:
ﺧ َﺮ ُة
ِ ﻚ اﻵ
َ ﺖ َﻟ
ْ ﺴ
َ ﻚ اﻷو َﻟ ﻰ َو َﻟ ْﻴ
َ ﻈ َﺮ َة َﻓ ِﺈ ﱠﻧ َﻤ ﺎ َﻟ
ْ ﻈ َﺮ َة اﻟ ﱠﻨ
ْ " ﻻ ُﺕ ْﺘ ِﺒ ِﻊ اﻟ ﱠﻨBir
bakışa, ikinci bakışı ekleme. Çünkü, birinci bakış
senindir. Fakat diğeri, senin değildir (aleyhinedir)." 2
Bu hadisler, kadının vücudunun tamamının avret
olduğunu ve peçenin varlığını ileri sürenlerin delilleridir.
Ancak bunlar, ortaya çıkan probleme uygulanamayacak
delillerdir. Çünkü bunların hiçbiri bahsedilen konu ile
ilgili değildir Örtünme ayeti ile (ن ِﻓ ﻲ ُﺑ ُﻴ ﻮ ِﺕ ُﻜﻦﱠ
َ  ) َو َﻗ ْﺮayetinin
tamamı okunduğu zaman lafız ve mana bakımından
birbirine bağlı tek ayet olduğu ve Rasulullah ()’ın
hanımlarını kapsadığı, mutlak olarak Müslümanların
kadınları ile ilgili olmadığı anlaşılır. Ayetin tam metni
şudur:
ﻃ َﻌ ﺎ ٍم
َ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ ِإ َﻟ ﻰ
َ ن ُﻳ ْﺆ َذ
ْ ﻲ إِﻻ َأ
ت اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ ﺧﻠُﻮا ُﺑ ُﻴ ﻮ
ُ ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا ﻻ َﺕ ْﺪ
َ ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ
ﺸ ﺮُوا وَﻻ
ِ ﻃ ِﻌ ْﻤ ُﺘ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻧ َﺘ
َ ﺧﻠُﻮا َﻓ ِﺈذَا
ُ ﻦ ِإذَا ُدﻋِﻴ ُﺘ ْﻢ َﻓ ﺎ ْد
ْ ﻦ ِإ َﻧ ﺎ ُﻩ َو َﻟ ِﻜ
َ ﻇﺮِﻳ
ِ ﻏ ْﻴ َﺮ َﻧ ﺎ
َ
ﻲ
ِﺤ
ْ ﺴ َﺘ
ْ ﻲ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ ﻻ َﻳ
ِﺤ
ْ ﺴ َﺘ
ْ ﻲ َﻓ َﻴ
ن ُﻳ ْﺆذِي اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
َ ن َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َآ ﺎ
ﺚ ِإ ﱠ
ٍ ﺤﺪِﻳ
َ ﻦ ِﻟ
َ ﺴ َﺘ ْﺄ ِﻧﺴِﻴ
ْ ُﻣ
ﻃ َﻬ ُﺮ
ْ ب َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َأ
ٍ ﺠﺎ
َﺣ
ِ ﻦ َورَا ِء
ْ ﻦ ِﻣ
ﺳ َﺄﻟُﻮ ُه ﱠ
ْ ﻋ ﺎ ﻓَﺎ
ً ﻦ َﻣﺘَﺎ
ﺳ َﺄ ْﻟ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
َ ﻖ َوِإذَا
ﺤ ﱢ
َ ﻦ ا ْﻟ
ْ ِﻣ
ﺝ ُﻪ
َ ﺤ ﻮا َأ ْزوَا
ُ ن َﺕ ْﻨ ِﻜ
ْ ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ وَﻻ َأ
ُ ن ُﺕ ْﺆذُوا َر
ْ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ َأ
َ ِﻟ ُﻘﻠُﻮ ِﺑ ُﻜ ْﻢ َو ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬِﻦ ﱠ َوﻣَﺎ َآ ﺎ
ﻋﻈِﻴ ًﻤ ﺎ
َ ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ن
َ ن َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َآ ﺎ
ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ِﻩ َأ َﺑ ﺪًا ِإ ﱠ
ْ " ِﻣEy İman edenler,
1
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(bundan sonra) Peygamberin evlerine, yemeğe
çağrılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Fakat davet
edilirseniz girin ve yemeği yiyince de lafa dalmadan
dağılın. Bu haliniz Peygamberi üzüyor. O da size bir
şey söylemeğe çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten
çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğiniz
zaman onu perde arkasından isteyin. Bu sizin
kalpleriniz için de, onların kalpleri için de daha
temizdir. Allah'ın Rasulünü üzmeniz ve ondan sonra
eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu,
Allah katında büyük günahtır." 1 Ayet Peygamber
()'in kadınlarına ait bir nasstır, onlara hastır. Müslüman
kadınlarla ilgisi yoktur. Nitekim Aişe (r.anha)'dan rivayet
edilen hadis de bu hususu teyid etmektedir: "Aişe (r.anha)
diyor ki: “Ben, büyük bir kaptan Rasulullah () ile
birlikte "hays"2 yiyordum. Bu sırada Ömer geldi, Allah'ın
Rasulü onu çağırdı ve yemeğe iştirak etti. Yemek
esnasında Ömer'in parmağı benim parmağıma değince; ay
veya of dedi. Eğer Peygamber sizin hakkınızda sözüme
uymuş olsaydı hiçbir göz sizi görmezdi, dedi. Bunun
üzerine örtünme ayeti nazil oldu."
Rivayet edildiğine göre Ömer () şöyle demiştir:
ت
ِ ت ُأ ﱠﻣ َﻬ ﺎ
َ ﺝ ُﺮ َﻓ َﻠ ْﻮ َأ َﻣ ْﺮ
ِ ﻚ ا ْﻟ َﺒ ﱡﺮ وَا ْﻟ َﻔ ﺎ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ
َ ﺧ ُﻞ
ُ ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻳ ْﺪ
ُ ﺖ َﻳ ﺎ َر
ُ ُﻗ ْﻠ
ب
ِ ﺠﺎ
َﺤ
ِ ب َﻓ َﺄ ْﻧ َﺰ َل اﻟﱠﻠ ُﻪ ﺁ َﻳ َﺔ ا ْﻟ
ِ ﺠﺎ
َﺤ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ْﻟ
َ " ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴBen, Ya Rasulullah
evinize iyi ve kötü herkes geliyor. Müminlerin anneleri

1

Ahzab: 53

2
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perde arkasına girseler, dedim. Bunun üzerine hicab ayeti
indi." 1
Yine, rivayet edildiğine göre: "Ömer (), başka
kadınlarla birlikte mescidde bulunan Peygamber ()'in
hanımlarına uğrar ve onlara örtünseniz iyi olur. Çünkü
kocanızın diğer erkeklerden daha fazla üstünlüğü olduğu
gibi, sizin de diğer kadınlardan daha fazla üstünlüğünüz
vardır, derdi. Bunun üzerine Zeyneb (r.anha): Sen bizi mi
kıskanıyorsun? Halbuki vahiy bizim evlerimizde iniyor,
dedi. Bu olaydan biraz sonra hicab ayeti indi." Bu ayetin
nassı ve delaleti kati olan bu hadisler, bu ayetin sadece
Peygamberin hanımları hakkında indiğine delalet eder.
"Evlerinizde oturun" anlamındaki ayet de yine
Peygamberin hanımlarına hastır. Tam olarak ayetin metni
şöyledir:
ﻦ ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻘ ْﻮ ِل
َ ﻀ ْﻌ
َ ﺨ
ْ ﻦ َﻓ ﻼ َﺕ
ن ا ﱠﺕ َﻘ ْﻴ ُﺘ ﱠ
ْ ﺴ ﺎ ِء ِإ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
ْ ﺣ ٍﺪ ِﻣ
َ ﻦ َآ َﺄ
ﺴ ُﺘ ﱠ
ْ ﻲ َﻟ
ﻳَﺎ ِﻧﺴَﺎ َء اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ن ِﻓ ﻲ ُﺑ ُﻴ ﻮ ِﺕ ُﻜﻦﱠ وَﻻ
َ ( َو َﻗ ْﺮ32)ﻦ َﻗ ْﻮ ًﻻ َﻣ ْﻌﺮُو ًﻓ ﺎ
َ ض َو ُﻗ ْﻠ
ٌ ﻄ َﻤ َﻊ اﱠﻟ ﺬِي ِﻓ ﻲ َﻗ ْﻠ ِﺒ ِﻪ َﻣ َﺮ
ْ َﻓ َﻴ
ﻦ اﻟﱠﻠ َﻪ
َ ﻃ ْﻌ
ِ ﻦ اﻟ ﱠﺰ َآ ﺎ َة َوَأ
َ ﺼ ﻼ َة وَﺁ ِﺕ ﻴ
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ج ا ْﻟﺠَﺎ ِه ِﻠ ﱠﻴ ِﺔ اﻷو َﻟ ﻰ َوَأ ِﻗ ْﻤ
َ ﻦ َﺕ َﺒ ﱡﺮ
َﺝ
ْ َﺕ َﺒ ﱠﺮ
ﻄﻬِﻴ ﺮًا
ْ ﻄ ﱢﻬ َﺮ ُآ ْﻢ َﺕ
َ ﺖ َو ُﻳ
ِ ﺲ َأ ْه َﻞ ا ْﻟ َﺒ ْﻴ
َ ﺝ
ْ ﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ اﻟ ﱢﺮ
َ ﺐ
َ َو َرﺳُﻮ َﻟ ُﻪ ِإ ﱠﻧ َﻤ ﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻟ ُﻴ ْﺬ ِه
"Ey Nebinin hanımları! Sizler, diğer kadınlardan birisi
gibi değilsiniz. Eğer sakınıyor-sanız edalı konuşmayın.
Yoksa, kalbinde bir hastalık bulunanlar kötü şeyler
ümit ederler. Daima maruf söz söyleyiniz. Evlerinizde
oturun, ilk cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın.
Namazı kılın. Zekatı verin, Allah ve Rasulüne itaat
1
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edin. Ey Peygamberin ev halkı, Allah ancak sizden
kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister." 1
Ayetin baş tarafı, bu ayetin Allah Rasulü’nün
hanımlarına ait olduğunu açıkça ifade ediyor. Çünkü
ayetteki hitab peygamberin hanımlarına ait olup, özellikle
ayetin kendisi de bunu ifade etmektedir. Nitekim şöyle
buyrulmaktadır:
ﺴ ﺎ ِء
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
ْ ﺣ ٍﺪ ِﻣ
َ ﻦ َآ َﺄ
ﺴ ُﺘ ﱠ
ْ ﻲ َﻟ
ﺴ ﺎ َء اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ " ﻳَﺎ ِﻧEy Nebinin
hanımları! Sizler, diğer kadınlardan birisi gibi
değilsiniz." 2 Bu ayetin, Rasulün hanımlarına ait olduğu
ve onlar hakkında indiğini ifade eden bundan daha
kuvvetli delil ve daha açık söz bulunmaz. Zira ayetin
sonunda Allah-u Teâla bu manayı daha da
kuvvetlendirmek üzere şöyle buyurmaktadır:
ﻄﻬِﻴ ﺮًا
ْ ﻄ ﱢﻬ َﺮ ُآ ْﻢ َﺕ
َ ﺖ َو ُﻳ
ِ ﺲ َأ ْه َﻞ ا ْﻟ َﺒ ْﻴ
َ ﺝ
ْ ﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ اﻟ ﱢﺮ
َ ﺐ
َ ِإ ﱠﻧ َﻤ ﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻟ ُﻴ ْﺬ ِه
“Ey Peygamberin ev halkı, Allah ancak sizden kusuru
giderip sizi tertemiz yapmak ister." 3 Ayetteki bu kısım
da, bu sıfatın Peygamberin hanımlarına ait olduğunu ifade
eder. Allah, onlardan kusuru giderip onları tertemiz hale
getirmek
için,
onların
böyle
davranmalarını
emretmektedir. "Sizi tertemiz yapmak ister" ifadesinden
sonra gelen ayet de bu ayetin Rasulün hanımlarına ait
olduğunu tekid etmektedir:

1

Ahzab: 32-33

2

Ahzab: 32

3

Ahzab: 33
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ن َﻟﻄِﻴ ًﻔ ﺎ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َآ ﺎ
ﺤ ْﻜ َﻤ ِﺔ ِإ ﱠ
ِ ت اﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ
ِ ﻦ ﺁﻳَﺎ
ْ ن ﻣَﺎ ُﻳ ْﺘﻠَﻰ ﻓِﻲ ُﺑﻴُﻮ ِﺕ ُﻜﻦﱠ ِﻣ
َ وَا ْذ ُآ ْﺮ
ﺧﺒِﻴﺮًا
َ "Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti
hatırlayın. Şüphesiz Allah latif ve habirdir." 1
Böylelikle onların evlerinin vahyin indiği yerler olduğunu,
orada okunanların unutulmamasını Kur'an hatırlatıyor.
İşte bu iki ayetin Rasulullah ()’ın hanımlarına
indiği ve hüküm itibarı ile yalnızca onlara ait olduğunu
ayetlerin kendisi açık ve net bir şekilde ifade etmektedir.
Rasulullah ()’ın hanımlarından başka kadınlara ait
olduğuna dair bu ayetlerde herhangi bir delalet söz konusu
değildir. Yine Peygamber ()'in hanımlarına ait olan
başka ayetler de vardır. Şöyle ki:
ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ِﻩ َأ َﺑ ﺪًا
ْ ﺝ ُﻪ ِﻣ
َ ﺤ ﻮا َأ ْزوَا
ُ ن َﺕ ْﻨ ِﻜ
ْ " وَﻻ َأOndan sonra eşlerini
nikahlamanız asla caiz değildir.” 2 Ayete göre Rasulün
vefatından sonra hanımlarıyla evlenmek kesinlikle caiz
değildir. Halbuki, diğer Müslüman kadınların durumu
böyle değildir. Çünkü onlar, kocalarından sonra başkasıyla
evlenebilirler. Örtünmeye ait bu ayetler biraz önce
belirtilen ayet gibi Peygamber ()'in hanımlarına has
olarak nazil olmuşlardır.
"Sebebin hususiliğine değil, lafzın umumiliğine
itibar edilir" kuralı vardır. Ayetlerin nüzul sebebi
Peygamber ()’in hanımlarına ait olabilir, fakat manası
hem onlara hem de diğer Müslüman kadınlara aittir,
iddiası ortaya atılamaz. Çünkü ayetin nüzül sebebi,
1

Ahzab: 34

2
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yaşanan bir olaydır, bu olay nuzüle sebep olmuştur.
Burada, Peygamberin hanımlarıyla ilgili olay vuku bulmuş
ve bitmiş değildir. Bu ayet, muayyen şahıslar hakkında
gelmiş muayyen bir nasstır; onların şahıslarına aittir.
Nitekim şöyle buyrulmaktadır:
ﺴ ﺎ ِء
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
ْ ﺣ ٍﺪ ِﻣ
َ ﻦ َآ َﺄ
ﺴ ُﺘ ﱠ
ْ ﻲ َﻟ
ﺴ ﺎ َء اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ " ﻳَﺎ ِﻧEy Nebi'nin
hanımları! Siz diğer kadınlar gibi değilsiniz." 1
ﻦ
ﺳ َﺄ ْﻟ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
َ " َوِإذَاOnlardan sorduğunuz zaman."2 Her
iki ifadede geçen zamir, Peygamberin hanımlarıyla
ilgilidir, başkasına ait değildir. Bunun hemen arkasından
gelen:
ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ن ُﺕ ْﺆذُوا َر
ْ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ َأ
َ " َو َﻣ ﺎ َآ ﺎAllah'ın Rasulüne
eziyet etmek hakkına sahip değilsiniz"3 ayetiyle de
kadınların perde arkasına girmelerinin illeti belirtilmiş
bulunuyor. Böylece her iki ayetin Rasulün hanımlarına ait
olduğu ve "Sebebin hususiliğine değil, lafzın umumiliğine
itibar edilir" kaidesinin bu ayetlere uygulanamayacağı
kesinleşmektedir.
Yine burada şöyle bir itiraz ileri sürülemez:
"Rasul'ün hanımlarına ait hitab, aynı zamanda diğer
Müslüman kadınları da kapsar. Çünkü muayyen bir şahsa
yapılan muayyen bir hitab, bütün müminlere de hitab
kabul edilir. Buradaki hitap, Muhammed ()'e ait olup
hanımlarını kapsamaz. Rasüle gelen hitap ise bütün
1

Ahzab: 32

2

Ahzab: 53

3
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müminlere aittir" denilemez. Peygamber ()'in
hanımlarına gelen hitab sadece onlara aittir. Bizzat
Allah'ın Rasulüne ait özelliklerin dışında her hitapta, fiil
ve sükutta uyulacak tek örnek Peygamber ()'dir.
Peygamber ()'in hanımları uyulmaya örnek değillerdir.
Çünkü örnek olma vasfı Peygamber ()'e aittir. Nitekim
şöyle buyrulmuştur:
ﺴ َﻨ ٌﺔ
َ ﺣ
َ ﺳ َﻮ ٌة
ْ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأ
َ " َﻟ َﻘ ْﺪ آَﺎAllah'ın Rasulünde
sizin için güzel bir örnek vardır." 1 Çünkü Peygamber
() ancak kendisine gelen vahye tabi oluyordu.
Yine: "Evlerinde vahyin inip okunduğu Peygamber
()'in tertemiz olan hanımlarından örtünmeleri ve perde
arkasına girmeleri istendiğine göre, diğer Müslüman
kadınlardan böyle bir hareketin beklenmesi daha
uygundur" iddiası da ortaya atılamaz. Bu da iki sebepten
dolayıdır:
1- Bu emir evleviyet türünden bir emir değildir.
Çünkü öncelik, Allah'ın küçük bir günahtan nehyetmesidir
ki, o zaman, büyük günahtan nehiy öncelikle olur. Mesela,
Cenabı Allah;
" َﻓ ﻼ َﺕ ُﻘ ْﻞ َﻟ ُﻬ َﻤ ﺎ ُأفﱟOnlara öf demeyin."2 hitabıyla anababaya öf demeyi nehyederken, ondan daha büyük bir
hareket olan onların dövülmelerinin yasak oluşu öncelikle
söz konusudur. Bu husus cümlenin gelişinden açıkça
anlaşılmaktadır. Mesela:
1

Ahzab: 21

2

İsra: 23

Müslüman Kadının Yüzünü Peçe ile Örtmesi Farz Değildir

101

ن َﺕ ْﺄ َﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ ﻦ ِإ
ْ ﻚ َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ
َ ن َﺕ ْﺄ َﻣ ْﻨ ُﻪ ِﺑﻘِﻨﻄَﺎ ٍر ُﻳ َﺆ ﱢد ِﻩ ِإ َﻟ ْﻴ
ْ ﻦ ِإ
ْ ب َﻣ
ِ ﻦ َأ ْه ِﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
ْ َو ِﻣ
ﻚ
َ " ِﺑ ﺪِﻳﻨَﺎ ٍر ﻻ ُﻳ َﺆ ﱢد ِﻩ ِإ َﻟ ْﻴEhli kitaptan bazıları vardır ki
kantarlarca mal emanet etsen sana onu verir. Yine
onlardan bazıları da vardır ki ona bir dinar versen
sana onu vermez."1 Bu ayette evleviyet meselesi
cümlenin siyakından anlaşılmaktadır. Kantar kantar
olmasa da emanetin eda edilmesi evladır. Ancak bir
dinardan fazlasının verilmemesi ise öncelikle söz
konusudur. Oysa hicab ayeti bu türden bir ayet değildir.
Çünkü ayetin siyakı Rasulün hanımlarından başkasına
delalet etmemektedir. Bir başka mefhuma da işaret
etmemektedir. "Nebinin hanımları" tabiri mefhumu
düşünülen bir vasıf olmadığı için evleviyet prensibine göre
Peygamber ()’in hanımlarından başkasına teşmil
edilemez. Tabir camid bir isimden meydana geldiği için
mefhumu muhalifi olmaz. Bundan dolayı cümle, nassın
delalet ettiği şeye hass olup, başkasına teşmil edilemez.
Dolayısıyla ne ayetteki lafızlar açısından ne de ayetin
siyakı açısından "öncelik" kuralı uygulanamaz.
2- Bu iki ayet, muayyen sıfatlarla nitelenmiş bulunan
şahısların bizzat kendilerine nass olarak geldiği için ancak
onları kapsamına alır. Bunların dışındaki kişileri
kapsamaz. Çünkü ayet, muayyen bir vasıf içindir. Bu emir,
Peygamber ()'in hanımları olmaları sebebiyle onlara ait
bir emirdir. Çünkü onlar diğer kadınlar gibi değildir. Zira
bu işten dolayı Rasül () rahatsız oluyordu.

1

Al-i İmran: 75
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"Sebebin hususiliğine değil, lafzın umumiliğine
itibar edilir" kaidesinin bu konuda geçersiz olduğu,
Rasulullah ()’ın hanımlarına bu hususta uyulmayacağı,
öncelik açısından bu emrin başkası için geçerli
olmayacağı, sadece Rasül ()'ün hanımlarına ait kesin
bir nass olduğu ve hiçbir surette Rasül ()'ün hanımları
dışındaki
müslüman
kadınları
kapsamayacağının
görülmesiyle bu iki ayetin, sadece, Peygamber ()'ın
hanımlarına ait olduğu sabitlik kazanmaktadır. Bununla
hicab ve evlerde oturma hükmünün sadece Rasul ()'ün
hanımlarına ait olduğu da, anlaşılmaktadır. Bu nedenle
perde arkasından konuşma hükmünün bütün Müslüman
kadınlar için de geçerli olduğuna bu iki ayet delil olarak
kullanılamaz.
ﻦ
ﻦ ﺝَﻼﺑِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠ
ْ ﻦ ِﻣ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ
َ " ُﻳ ْﺪﻧِﻴÜzerlerine örtülerini
salıversinler."1 ayeti ne mantuk ne de mefhum olarak,
hiçbir şekil ve durumda yüzün örtülmesine delalet etmez.
Ayetin nüzül sebebinin doğru olduğunu kabul ettiğimiz
takdirde ayette bu hususa delalet edecek ne bir kelime ne
de cümle yer almamaktadır. Ayette: (ﻦ ﺝَﻼﺑِﻴ ِﺒ ِﻬﻦﱠ
ْ ﻦ ِﻣ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ
َ ) ُﻳ ْﺪﻧِﻴ
"üzerlerine örtülerini sarkıtsınlar" denilmektedir.
Burada geçen (ﻦ
ْ  ) ِﻣedatı “teb’îd" için olmayıp "beyan"
içindir. Yani örtülerini aşağıya doğru salıversinler
demektir. Ayette geçen cilbab kelimesi çarşaf veya başka
bir örtü anlamındadır. Bütün vücudun kendisiyle
örtündüğü şey demektir. Kamus el-Muhit'te şöyle
deniliyor: "Cilbab, sirdab ve sinmar gibidir. Gömlek ve
1

Ahzab: 59
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kadına ait geniş bir elbise benzeri, kadının elbiselerini
örten çarşaf gibi bir örtü demektir". Cevheri Sıhahta şöyle
diyor: "Cilbab kelimesi örtü anlamındadır. Buna, çarşaf
diyenler de olmuştur." Cilbab kelimesi hadiste elbiselerin
üzerine giyilen ve kadının kendisiyle örtündüğü çarşaf
anlamında kullanılmıştır..
Ümmü Atiyye'den: Dedi ki:
ﻄ ِﺮ
ْ ﻦ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ ِﻔ
ﺝ ُﻬ ﱠ
َ ﺨ ِﺮ
ْ ن ُﻧ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺳ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ َأ َﻣ َﺮ َﻧ ﺎ َر
ﺼ ﻼ َة
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ﺾ َﻓ َﻴ ْﻌ َﺘ ِﺰ ْﻟ
ُ ﺤ ﻴﱠ
ُ ﺨ ﺪُو ِر َﻓ َﺄ ﱠﻣ ﺎ ا ْﻟ
ُ ت ا ْﻟ
ِ ﺾ َو َذوَا
َ ﺤ ﱠﻴ
ُ ﻖ وَا ْﻟ
َ ﺽ ﺤَﻰ ا ْﻟ َﻌﻮَا ِﺕ
ْ وَاﻷ
ن َﻟ َﻬ ﺎ
ُ ﺣ ﺪَاﻧَﺎ ﻻ َﻳ ُﻜ ﻮ
ْ ﺳ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ
ُ ﺖ َﻳ ﺎ َر
ُ ﻦ ُﻗ ْﻠ
َ ﺴ ِﻠﻤِﻴ
ْ ﻋ َﻮ َة ا ْﻟ ُﻤ
ْ ﺨ ْﻴ َﺮ َو َد
َ ن ا ْﻟ
َ ﺸ َﻬ ْﺪ
ْ َو َﻳ
ﺝ ْﻠﺒَﺎ ِﺑ َﻬ ﺎ
ِ ﻦ
ْ ﺧ ُﺘ َﻬ ﺎ ِﻣ
ْ ﺴ ﻬَﺎ ُأ
ْ ب َﻗ ﺎ َل ِﻟ ُﺘ ْﻠ ِﺒ
ٌ ﺝ ْﻠ َﺒ ﺎ
ِ "Rasulullah () bize;
Ramazan ve Kurban bayramı namazlarına; genç kızları,
çadırda kalan genç bakireleri ve hayızlı kadınları da
çıkarmamazı emretti. Hayızlıların namazgahları ayrılarak
hayra şahit olacaklar ve müslümanların dualarında hazır
bulunacaklardı. Ben: Ey Allah'ın Rasulü! İçimizden
birisinin dışarıda giyeceği dış elbisesi yoktur, dediğimde;
Allah'ın Rasulü: Kardeşi kendi örtülerinden (çarşaf vb)
birini ona giydirsin dedi." 1
Bunun manası dışarı çıkabilmek için elbisesinin
üzerine giyecek bir giysisi yoktur demektir. Rasulullah
() da bunun için elbise üzerine giyilen giysiyi
kardeşinden emanet almasını emreder. Bu durumda ayetin
anlamı şöyle olur: Allah (), Rasulüne; hanımlarına,
kızlarına ve müminlerin hanımlarına elbiselerinin üzerine
1

Buhari, Iydeyn 15,20, Hayz 23, Salat 2, Hacc 81; Müslim, Iydeyn 10, (890); Ebu
Davud, salat 247, (1136-1139) Tirmizi, salat 388; Nesei Iydeyn

104

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

giyilen örtüyü en aşağılara kadar üzerlerine sarkıtmalarını
söylemesini emretmektedir. İbni Abbas'tan rivayet
edildiğine göre o, şöyle demiştir: Cilbab; elbise üstünden
giyilen ve yukarıdan aşağıya kadar örten örtü demektir.
Ayet cilbab'ın -ki o, geniş bir giysidir- ta aşağıya kadar
sarkıtılmasına delalet etmektedir. Bundan başka bir
manaya delalet etmez. Bu durumda; kadınlar elbiselerini
yüzlerinin üzerine sarkıtsınlar şeklindeki bir anlamı nasıl
çıkarabiliriz? (ﻦ
َ  ) ُﻳ ْﺪﻧِﻴkelimesi ve ( )ﺝﻠﺒ ﺎبkelimesi şer’î ve
sözlük anlamları dışında bir başka şekilde nasıl tefsir
edilebilir? Ayetin nassı elbisenin sarkıtılmasıyla ilgilidir.
Onun sarkıtılması ise yukarıya doğru yükseltilmesi ile
değil ancak aşağılara kadar bırakılmasıyla olur. Bundan
dolayı, diyebiliriz ki ayette peçeye delalet eden herhangi
bir delil yoktur. Hatta uzaktan yakından delile benzeyen
başka bir şeye de rastlamıyoruz. Kur'an'a ait lafız ve
cümleler lugat ve şer’î manalarıyla tefsir edilirler. Bu iki
şekildeki tefsirin dışında bir başka şekilde tefsir edilmesi
caiz değildir. Lügat anlamı; kadınların cilbablarını
üzerlerine sarkıtmalarını emretmektedir. Yani, ayaklarını
örtünceye kadar iç elbiselerinin üzerine giydikleri
elbiseleri aşağıya kadar sarkıtmalarını, indirmelerini
emretmektedir. Örtünün en aşağılara kadar sarkıtılmasına
dair anlam hadiste de mevcuttur. İbni Ömer'den rivayet
edildiğine göre Rasulullah () şöyle dedi:
ﺳ َﻠ َﻤ َﺔ
َ ﺖ ُأمﱡ
ْ ﻈ ِﺮ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ُ ﺧ ﻴَﻼ َء َﻟ ْﻢ َﻳ ْﻨ
ُ ﺝ ﱠﺮ َﺙ ْﻮ َﺑ ُﻪ
َ ﻦ
ْ َﻣ
ﻒ َأ ْﻗ ﺪَا ُﻣ ُﻬﻦﱠ
ُ ﺸ
ِ ﺖ ِإذًا َﺕ ْﻨ َﻜ
ْ ﺵ ْﺒﺮًا َﻓﻘَﺎ َﻟ
ِ ﻦ
َ ﻦ َﻗ ﺎ َل ُﻳ ْﺮﺧِﻴ
ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ُء ِﺑ ُﺬﻳُﻮ ِﻟ ِﻬ ﱠ
َ ﺼ َﻨ ْﻌ
ْ ﻒ َﻳ
َ َﻓ َﻜ ْﻴ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ن
َ ﻋ ﺎ ﻻ َﻳ ِﺰ ْد
ً " َﻗ ﺎ َل َﻓ ُﻴ ْﺮﺧِﻴ َﻨ ُﻪ ِذرَاKim kibirlenerek elbisesini
yerde sürüklerse kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarı
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ile) bakmaz. deyince Ümmü Seleme atılarak: Öyleyse
kadınlar elbiselerinin eteklerini ne yapacaklar? deyince
Allah'ın Rasulü: Yere bir karış kadar salarlar, buyurdu.
Bu cevap üzerine yine Ümmü Atiyye, Bu takdirde de
ayakları açılır deyince Allah'ın Rasulü: Öyleyse bir
miktar kalana (yerde sürünmeyecek) kadar salsınlar.
Bunu daha da artırmasınlar, buyurdu." 1
Allah'ın, Müslüman kadınlara peçeyi emrettiği
iddiasını ileri sürenlerin istidlal ettikleri ayetlerin durumu
bundan ibarettir. Kadınların peçe kullanmaları gerektiğini
ispatlamak için ele aldıkları bir takım hadisler de bu
konuya delil değildir. Kendisini azad ettirebilecek miktar
mala sahip olan sözleşmeli kölelere karşı örtünmelerini
ifade eden hadis, Rasül ()'ün hanımlarına aittir. Bu
hususu başka bir hadis de teyid eder. Ebu Kılabe'den
rivayet edildiğine göre: "Nebi ()’ın hanımları, bir dinar
borçları kalsa dahi (borçlarının tamamını ödemedikleri
sürece) sözleşmeli kölelere karşı örtünmezlerdi." Hadiste
Müslüman kadınların peçe örtünmelerine dair bir delalet
yoktur. Ümmü Seleme'nin hadisi ve Rasulullah ()'ın
ondan ve Hafsa'dan örtünmelerini istemiş olduğuna dair
hadisler zayıf olup, bunlarla istidlal edilemez. Kaldı ki, bu
husus Peygamber ()’ın hanımlarına aittir. Hadis, Ümmü
Seleme ve Hafsa (r. anhüma) hakkındadır. Aişe'den
rivayet edilen hadis ise şöyledir:
ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻦ َﻣ َﻊ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُﺤ
ْ ن ِﺑﻨَﺎ َو َﻧ
َ ن َﻳ ُﻤﺮﱡو
ُ ن اﻟ ﱡﺮ ْآﺒَﺎ
َ آَﺎ
ﺝ ِﻬ َﻬ ﺎ َﻓ ِﺈذَا
ْ ﻋ َﻠ ﻰ َو
َ ﺳ ﻬَﺎ
ِ ﻦ َر ْأ
ْ ﺝ ْﻠﺒَﺎ َﺑ َﻬ ﺎ ِﻣ
ِ ﺣ ﺪَاﻧَﺎ
ْ ﺖ ِإ
ْ ﺳ َﺪ َﻟ
َ ت َﻓ ِﺈذَا ﺣَﺎ َذوْا ِﺑ َﻨ ﺎ
ٌ ﺤ ِﺮﻣَﺎ
ْ ُﻣ
1

Tirmizi, K. Libâs, 1653
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ﺸ ْﻔﻨَﺎ ُﻩ
َ " ﺝَﺎ َوزُو َﻧ ﺎ َآBiz, Rasulullah ()'la birlikte
bulunduğumuz sırada erkeklerden meydana gelmiş
kafileler yanımızdan geçerken, tam bizim hizamıza
geldikleri zaman, örtülerimizi başımızdan yüzümüze doğru
sarkıtırdık, bizi geçtikleri zaman yüzümüzü açardık."1 Bu
hadis, Buhari’nin İbni Ömer'den rivayet ettiği:
ﻦ
ِ ﺲ ا ْﻟ ُﻘ ﱠﻔ ﺎ َز ْﻳ
ِ ﺤ ِﺮ َﻣ ُﺔ وَﻻ َﺕ ْﻠ َﺒ
ْ ﺐ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُة ا ْﻟ ُﻤ
ِ " وَﻻ َﺕ ْﻨ َﺘ ِﻘMahrem olan
kadın yüzünü peçe (nikab) ile örtmesin ve eldiven
takınmasın." 2 hadisiyle çelişmektedir.
El-Fetih kitabının sahibi nikabı şöyle anlatıyor:
Nikab; burun üzerine veya göz çukururun altına bağlanan
ve örtülen örtüdür. Aişe'nin hadisi; erkeklerden meydana
gelmiş kafilenin, geçişi sırasında mahrem kadınların
yüzlerini örttüklerini ifade ederken İbni Ömer'in hadisi ise
yüzün ancak alt kısmını örten peçe kullanmayı
nehyediyor. Dolayısıyla bu hadis, bütün yüzü bir perde ile
örtme hükmü ile nasıl bağdaştırılabilir? Konuyu daha iyi
anlayabilmek için her iki hadise tekrar döndüğümüzde
şunu görürüz. Aişe hadisini mücahid rivayet ettiği için
hadis illetlidir. Çünkü Yahya b. Said el-Kattan;
Mücahid'in Aişe'den hiçbir şey işitmediğini söylemektedir.
İbni Ömer'in hadisi ise Buhari'nin rivayet ettiği sahih bir
hadistir. Bundan dolayı, Aişe (r.anha)'dan rivayet edilen
hadis zayıf olduğu ve sahih hadise ters düştüğü ve bununla
istidlal yapılamayacağı için reddedilir. Fadl b. Abbas'ın
hadisi de peçeye delalet eden bir delil olmayıp, aksine
1

Ebu Davud, K. Menâsık, 1562; Ahmed b. Hanbel, Bâkî Müs. Ensâr, 22894
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peçenin kullanılmamasına bir delildir. Çünkü Rasulullah
()'a soru sormak için gelen Hasamili kadına Fadl'ın
bakması kadının yüzünün açık olduğunun delilidir. Bu
hadisle ilgili olarak gelen: "Rasulullah() Fadl'ın yüzünü
başka tarafa çevirdi" şeklindeki rivayet de buna delildir.
Bu olayı Ali b. Ebu Talib rivayet etmekte ve rivayetine
şunu da ilave etmektedir:
ﺵ ﺎﺑًّﺎ
َ ﺖ
ُ ﻚ َﻗ ﺎ َل َرَأ ْﻳ
َ ﻋ ﱢﻤ
َ ﻦ
ِ ﻖ ا ْﺑ
َ ﻋ ُﻨ
ُ ﺖ
َ س ﻳَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻟ َﻢ َﻟ َﻮ ْﻳ
ُ َﻓﻘَﺎ َل ا ْﻟ َﻌﺒﱠﺎ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ َﻤ ﺎ
َ ن
َ ﺸ ْﻴﻄَﺎ
ﻦ اﻟ ﱠ
ِ ﺵ ﺎ ﱠﺑ ًﺔ َﻓ َﻠ ْﻢ ﺁ َﻣ
َ " َوAbbas Allah'ın Rasulüne: Ya
Rasulullah! niçin amcanın oğlunun yüzünü çevirdin?
dediğinde, Peygamber () şöyle dedi: Şeytanın
vesvesinden emin olunmayan genç bir erkek ile genç bir
kadın gördüm." 1 Hasamili kadın hadisi, hicabın varlığına
değil, yokluğu için bir delildir. Çünkü Rasul () onu
yüzünü açık olarak görüyordu. Ancak Fadl'ın başını başka
tarafa çevirmesinin nedeni; Fadl'ın kadına, kadının da
Fadl'a şehvetle baktıklarını görmüş olmasıdır. Ali ()
rivayetinde yer alan: "Şeytanın vesvesinden emin
olunmayan" ifadesine göre birbirlerine karşı onlar normal
bir bakışla değil şehvetle bakmışlardır, bu nedenle Fadl'ın
yüzünü çevirmiştir. Fakat ani bakış hadisine gelince; Rasul
() Cerir'e, ikinci bakıştan yüzünü çevirmesini, yani
gözlerini indirmesini emretmiştir. Bu emir, bir yönü ile:
ﺼ ﺎ ِر ِه ْﻢ
َ ﻦ َأ ْﺑ
ْ ﻀ ﻮا ِﻣ
ﻦ َﻳ ُﻐ ﱡ
َ " ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴMümin erkeklere
söyle! Gözlerini (haramdan) sakınsınlar" 2 ayetinin
tefsiridir. Ani bakış el ve yüzün dışındaki avret yerlere
1

Tirmizi, K. Hac, 811

2

Nur: 30
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bakma ile ilgidir; yoksa el ve yüze bakmak değildir.
Çünkü el ve yüze bakmak ani bakış olmasa bile caizdir.
Bu husus, yukarıda geçen Hasamili kadının hadisiyle
caizdir. Aynı zamanda Rasulullah ()'ın biat alırken ve
onlara öğüt verirken kadınların yüzüne ve ellerine
bakması, ani bakışın el ve yüzün dışındaki yerlere
bakmakla ilgili olduğunun delilidir. "Bakışına bakış
ekleme" yani tekrar tekrar bakma hadisi mücerret olarak
bakmayı değil, tekrar tekrar bakmayı yasaklamaktadır.
Binaenaleyh peçenin farziyetine delil vardır şeklinde
iddiada bulunanların istidlal edecekleri hiçbir hadis
mevcud değildir. Böylece, Allah'ın Müslüman kadınlara
peçeyi farz kıldığına, namazda veya namaz haricinde yüz
ve ellerin mahrem olduğuna dair hiçbir delilin mevcut
olmadığı meydana çıkmış bulunuyor. Rivayet ve istidlal
yönleri zayıf olduğu için istidlal edegeldikleri delillerle
istidlalin kuvvetli bir yönü yoktur.
Yüzün ve ellerin avret olduğu hususu ile yüzü ve
elleri açık olduğu halde kadının sokağa ve alış verişe
çıkabileceğinin caiz olduğu hususu Kur'an ve hadis ile
sabittir. Nitekim Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:
ﻦ
ﺝ ُﻴ ﻮ ِﺑ ِﻬ ﱠ
ُ ﻋ َﻠ ﻰ
َ ﻦ
ﺨ ُﻤ ِﺮ ِه ﱠ
ُ ﻦ ِﺑ
َ ﻀ ِﺮ ْﺑ
ْ ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َو ْﻟ َﻴ
َ ﻦ إِﻻ ﻣَﺎ
ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ
َ وَﻻ ُﻳ ْﺒﺪِﻳ
"Kendiliğinden görünen kısmı müstesna olmak üzere
mümin kadınlar ziynetlerini açığa vurmasınlar.
Örtülerini
göğüslerinin
üzerine
sarkıtsınlar."1
buyurmaktadır. Allah (), kadınların ziynetlerini
1

Nur: 31
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göstermelerini yasaklamıştır. Ancak, bu nehiyde,
kendiliğinden görünen el ve yüz istisna kılınmıştır ki bu
istisna açık bir istisnadır. Diğer bir ifade ile yasak
kapsamına girmeyen, kadının bazı ziynet mahalli vardır.
Bu, fazla söze yer bırakmayacak kadar açıktır. Yüce Allah
mümin kadınların kendiliğinden görünen kısımlar dışında
kalan yerlerini göstermelerini yasaklamıştır. Ancak ayette
yer alan (ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
َ  )إِﻻ ﻣَﺎifadesinin tefsiri iki şekilde yapılır.
A- Nakli tefsir,
B- Rasulullah () devrinde bu ifadeden ne
anlaşılıyordu.
A- Nakli Tefsir: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine
göre ayette geçen (ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ  ) َﻣ ﺎtabiri "yüz ve eller"
anlamına gelmektedir. Müfessirler de aynı görüşü
paylaşırlar. İmam İbni Cerir et-Taberi şöyle diyor: "Bu
konuda en isabetli görüş; yüz ve el olarak ileri sürülen
görüştür." Kurtubi ise şöyle der: "Gerek hac ve gerekse
namazda, gerek diğer yerlerde adeten en fazla görülen el
ve yüz olduğu için, ayetteki istisnanın bu iki azaya ait
olması daha uygundur." İmam Zemahşehri ise şöyle der:
"Kadın bir iş yapmak için muhakkak ellerini kullanır.
Özellikle şahitlik yaparken, mahkemelerde ve nikah
esnasında yüzünü açma ihtiyacını hisseder. Yollarda
yürürken özellikle de fakir kadınların ayaklarının
görünmesi mecburidir. İşte (ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ  )إِﻻ ﻣَﺎayetinin manası
da budur."
B- (ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ  )إِﻻ َﻣ ﺎayeti indiği zaman bu ayetten yüz
ve iki el anlaşılıyordu. Çünkü kadınlar, o gün yüzlerini ve
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ellerini Rasulullah ()'ın huzurunda açıyorlar, O () da
onlara bir şey demiyordu. Yine çarşı ve sokaklarda da
ellerini ve yüzlerini açıyorlardı. Buna ait örnekler
sayılamayacak derecede çoktur:
1. Cabir b. Abdullah'dan rivayet edildiğine göre
şöyle diyor:
ﺼ ﻼ َة َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟﻌِﻴ ِﺪ َﻓ َﺒ َﺪَأ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ اﻟ ﱠ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ت َﻣ َﻊ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺵ ِﻬ ْﺪ
َ
ﻋﻠَﻰ ﺑِﻼ ٍل َﻓ َﺄ َﻣ َﺮ ِﺑ َﺘ ْﻘﻮَى
َ ن وَﻻ ِإﻗَﺎ َﻣ ٍﺔ ُﺙﻢﱠ ﻗَﺎ َم ُﻣ َﺘ َﻮ ﱢآﺌًﺎ
ٍ ﻄ َﺒ ِﺔ ِﺑ َﻐ ْﻴ ِﺮ َأذَا
ْﺨ
ُ ﺑِﺎﻟﺼﱠﻼ ِة َﻗ ْﺒ َﻞ ا ْﻟ
ﺴ ﺎ َء
َ ﺣ ﱠﺘ ﻰ َأ َﺕ ﻰ اﻟ ﱢﻨ
َ ﻀﻰ
َ س َو َذ ﱠآ َﺮ ُه ْﻢ ُﺙ ﻢﱠ َﻣ
َ ﻆ اﻟ ﱠﻨ ﺎ
َ ﻋ
َ ﻋ ِﺘ ِﻪ َو َو
َ ﻋ َﻠ ﻰ ﻃَﺎ
َ ﺚ
ﺣ ﱠ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ َو
ﻦ
ْ ﺖ ا ْﻣ َﺮَأ ٌة ِﻣ
ِ ﺝ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َﻓﻘَﺎ َﻣ
َ ﺐ
ُ ﻄ
َﺣ
َ ﻦ
ن َأ ْآ َﺜ َﺮ ُآ ﱠ
ﻦ َﻓ ِﺈ ﱠ
َ ﺼ ﱠﺪ ْﻗ
َ ﻦ َﻓﻘَﺎ َل َﺕ
ﻦ َو َذ ﱠآ َﺮ ُه ﱠ
ﻈ ُﻬ ﱠ
َﻋ
َ َﻓ َﻮ
ﺸ ﻜَﺎ َة
ن اﻟ ﱠ
َ ﻦ ُﺕ ْﻜ ِﺜ ْﺮ
ﺖ ِﻟ َﻢ ﻳَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗَﺎ َل ﻷ ﱠﻧ ُﻜ ﱠ
ْ ﻦ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ِ ﺨ ﱠﺪ ْﻳ
َ ﺳ ْﻔﻌَﺎ ُء ا ْﻟ
َ ﻄ ِﺔ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِء
َﺳ
ِ
ﻦ
ْ ب ِﺑ ﻼ ٍل ِﻣ
ِ ﻦ ِﻓ ﻲ َﺙ ْﻮ
َ ﺣ ِﻠ ﻴﱢ ِﻬﻦﱠ ُﻳ ْﻠ ِﻘ ﻴ
ُ ﻦ
ْ ﻦ ِﻣ
َ ﺼ ﱠﺪ ْﻗ
َ ﻦ َﻳ َﺘ
َ ﺠ َﻌ ْﻠ
َ ﺸ ﻴ َﺮ َﻗ ﺎ َل َﻓ
ِ ن ا ْﻟ َﻌ
َ َو َﺕ ْﻜ ُﻔ ْﺮ
ﻦ
ﺧ ﻮَا ِﺕ ِﻤ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ َو
ﻃ ِﺘ ِﻬ ﱠ
َ " َأ ْﻗ ِﺮBen, bayram günü Rasulullah ()'la
birlikte bulunuyordum. Ezan ve kametsiz ve hutbeden önce
namaza başladı. Sonra, Bilal'e dayanarak, ayağa kalktı ve
Allah'tan korkmayı emrederek, insanları Allah'a itaat
etmeğe teşvik etti. Daha sonra bulunduğu yerden
ayrılarak, kadınların bulunduğu tarafa gitti. Onlara da
şöyle dedi: 'Sadaka veriniz, çünkü çoğunuz cehennem
odunusunuz' deyince kadınlar içerisinde bulunan ve
yanakları işaretlenmiş olan bir kadın: Niçin Ya
Rasulullah? dedi. Bunun üzerine Rasulullah () ona
şöyle dedi: 'Çünkü siz, çok şikayet ediyor, kabilelerinize
karşı geliyorsunuz.' Bunun üzerine kadınlar, küpe ve
yüzüklerini Bilal'in elbisesi üzerine atarak sadaka
vermeğe başladılar." 1

1

Müslim, K. Salâh el-Iydeyn, 1467
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2. Ata b. Ebu Rebah'tan rivayet edildiğine göre:
ﺖ َﺑ َﻠ ﻰ َﻗ ﺎ َل َه ِﺬ ِﻩ
ُ ﺠ ﱠﻨ ِﺔ ُﻗ ْﻠ
َ ﻦ َأ ْه ِﻞ ا ْﻟ
ْ ﻚ ا ْﻣ َﺮَأ ًة ِﻣ
َ س أَﻻ ُأرِﻳ
ٍ ﻋ ﱠﺒ ﺎ
َ ﻦ
ُ ﻗَﺎ َل ﻟِﻲ ا ْﺑ
ع َوِإ ﱢﻧ ﻲ
ُ ﺻ َﺮ
ْ ﺖ ِإ ﱢﻧ ﻲ ُأ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ َﻟ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺖ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
ِ ﺴ ْﻮدَا ُء َأ َﺕ
ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُة اﻟ ﱠ
ت اﻟﱠﻠ َﻪ
ُ ﻋ ْﻮ
َ ﺖ َد
ِ ﺵ ْﺌ
ِ ن
ْ ﺠ ﱠﻨ ُﺔ َوِإ
َ ﻚ ا ْﻟ
ِ ت َو َﻟ
ِ ﺻ َﺒ ْﺮ
َ ﺖ
ِ ﺵ ْﺌ
ِ ن
ْ ع اﻟﱠﻠ َﻪ ﻟِﻲ ﻗَﺎ َل ِإ
ُ ﻒ ﻓَﺎ ْد
ُ ﺸ
َأ َﺕ َﻜ ﱠ
ﻒ َﻓ َﺪﻋَﺎ َﻟ َﻬ ﺎ
َ ﺸ
ن ﻻ َأ َﺕ َﻜ ﱠ
ْ ع اﻟﱠﻠ َﻪ َأ
ُ ﻒ َﻓ ﺎ ْد
ُ ﺸ
ﺖ َﻓ ِﺈﻧﱢﻲ َأ َﺕ َﻜ ﱠ
ْ ﺻ ِﺒ ُﺮ ﻗَﺎ َﻟ
ْ ﺖ َأ
ْ ﻚ ﻗَﺎ َﻟ
ِ ن ُﻳﻌَﺎ ِﻓ َﻴ
ْ َأ
“İbni Abbas bana şöyle dedi: Sana cennetlik bir kadın
göstereyim mi? dedi. Ben: Evet göster, dedim. İbni Abbas:
Şu siyah kadındır. Bir gün Rasulullah ()'a gelerek Ya
Rasulullah, ben sârâ'ya tutuluyorum; bayıldığım zaman
üzerim açılıyor, benim için Allah'a dua et, dedi.
Rasulullah () de ona şöyle dedi: "Eğer istersen
sabredersin ve cenneti kazanırsın, istersen Allah'a dua
ederim, Allah sana afiyet nasib eder." Bunun üzerine
kadın: O halde sabredeyim; ancak, bayılıp düştüğüm
zaman üzerimin açılmaması için Allah'a dua et, dedi.
Rasulullah() de ona dua etti." 1
3. Fatıma b. Kays'tan rivayet edildiğine göre,
yanında bulunmayan kocası Ebu Amr b. Hafs kendisini
boşamıştı. Kadın Rasulullah ()'a geldi ve durumu Ona
anlattı. Rasulullah () de ona iddetini Ümmü Şerik'in
evinde geçirmesini emretti ve daha sonra şöyle dedi: "O
kadına bazı ashabım uğruyor. Bundan dolayı Ümmü
Mektum'un evinde iddetini geçir. Çünkü o, kör bir
adamdır. Yatmak için elbiselerini çıkardığın zaman seni
görmez" dedi. Nebi (), Kays'ın kızı Fatıma'ya, Ümmü
Şerîk'in evinde iddetini geçirmesini emrederken, onu
1

Buhari, K. Merdâ, 5220; Müslim, K. Beri ve’s-Salah ve’l-Adâb, 4673; Ahmed b.
Hanbel, Müs. Benî Hâşim, 3070
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erkeklerin görebileceklerini kabul etmiş bulunuyordu.
Fakat Ümmü Şerik'in evinde yatmasına rıza
göstermemiştir. Çünkü orada elbiselerini çıkarırken
erkeklerin onun haram olan yerlerini görebilmeleri
ihtimalinden dolayı, gidip Ümmü Mektum'un evinde
iddetini geçirmesini emretmiştir.
4. Ebu Bekir'in İbni Cüreyc'den rivayet ettiğine göre
Aişe (r.anha) şöyle demiştir: "Odama kardeşimin kızı
süslenmiş olarak girdi. Biraz sonra Peygamber () içeri
geldi. Yeğenimi görür görmez ondan yüzünü çevirdi. Ben:
Ya Rasulullah bu, benim yeğenimdir dedim. Rasulullah
() şöyle dedi: "Bir kadın büluğa erdiğinde yüzünün ve
-elleri ile bileklerini tutarak- şunların dışında kalan
kısımlarının görülmesi caiz değildir.”
5. Kadının elinin avret olmadığının bir diğer delili de
biat alırken Rasulullah ()’ın kadınlarla tokalaşmış
olmasıdır. Ümmü Atiyye'den:
ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺸ ِﺮ ْآ
ْ ن ﻻ ُﻳ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ َﻨ ﺎ ) َأ
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘ َﺮَأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺑَﺎ َﻳ ْﻌ َﻨ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
ﺳ َﻌ َﺪ ْﺕﻨِﻲ َوَأ َﻧ ﺎ
ْ ﺖ ﻓُﻼ َﻧ ُﺔ َأ
ْ ﺖ ا ْﻣ َﺮَأ ٌة ِﻣﻨﱠﺎ َﻳ َﺪهَﺎ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ِ ﻀ
َ ﺣ ِﺔ َﻓ َﻘ َﺒ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨﻴَﺎ
ِﻋ
َ ﺵ ْﻴﺌًﺎ ( َو َﻧﻬَﺎﻧَﺎ
َ
ﺖ
ْ ﺝ َﻌ
َ ﺖ ُﺙ ﱠﻢ َر
ْ ﺵ ْﻴﺌًﺎ َﻓ َﺬ َه َﺒ
َ ﺝ ِﺰ َﻳﻬَﺎ َﻓ َﻠ ْﻢ َﻳ ُﻘ ْﻞ
ْ ن َأ
ْ " ُأرِﻳ ُﺪ َأBiz Nebi ()'e biat
ettik ve Allah'ın Rasulü bize; Allah'a hiçbir şeyi ortak
koşmamamızı emreden ayeti okudu ve bizi, ölülerin
arkasından bağırıp çağırarak yas tutmaktan nehyetti.
Bunun üzerine bizden bir kadın elini geri çekti ve: Falan
kadın benimle birlikte yas tuttu. (üzerimde hakkı vardır)
Ondan izin almak isterim dedi. Bunun üzerine Allah'ın
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Rasulü ona bir şey söylemedi. Kadın gitti ve sonra geri
dönerek gelip biat etti."1
Bu hadis kadınların elleriyle biat ettiklerine delalet
etmektedir. Çünkü hadiste geçen kadın, biat etmek için
elini uzatmışken elini geri çekmiştir. Dolayısıyla hadis,
kadının "biat" lafzını duyduğu zaman elini çektiğine
açıkça delalet etmektedir. Çünkü biat elle tokalaşmak
suretiyle yapılmaktadır. Allah'ın Rasulü de kadınlarla
mübarek elleri ile biatlaşmıştır. Ancak Aişe'den rivayet
edilen: "Rasulullah ()'ın eline, sahip olduğu kadınların
dışında hiçbir kadının eli değmemiştir" sözü, Aişe'nin
görüşüdür ve bilgisi çerçevesinde söylediğini gösterir.
Aişe'nin sözü ile Ümmü Atiyye hadisi yan yana getirildiği
zaman, Ümmü Atiyye'nin hadisi tercih edilir. Çünkü
Ümmü Atiyye hadisi Rasulün önünde cereyan eden bir
eylemi göstermektedir ve Rasulün fiiline delildir ki bu,
sadece Aişe'nin sözünden daha fazla tercih sebebidir. Bu
nedenle raviler Ümmü Atiyye hadisini tercih ederek,
kadının erkekle tokalaşmasının caiz olduğuna delil olarak
kullanmışlardır.
İşte hadislerde geçen bu beş olay sabit olup kadının
yüz ve elinin açılabileceğine açıkça delalet etmektedir.
Dördüncü hadis ise süslenmiş bir halde bulunan bir
kadından Rasul ()’ın yüzünü çevirdiğine delalet
etmektedir. Çünkü o kadının el ve yüzünün dışında
vücudunun bazı yerleri açılmıştı. Ardından Allah'ın
Rasulü kadının elleri ve yüzü dışındaki yerlerinin
1

Buhari, K. Ahkâm, 6675
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görünmesinin caiz olmadığını açıklamıştır. Böylece ayette
istisna kılınan hususun, yüz ve eller olduğu açıkça
meydana çıkmış bulunmaktadır. Aynı zamanda bu,
kadının ellerinin ve yüzünün ne namazda ne de namaz
dışında avret olmadığını göstermektedir. Çünkü: ( ﻦ
َ وَﻻ ُﻳ ْﺒ ﺪِﻳ
ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ ﻦ إِﻻ َﻣ ﺎ
" )زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠKendiliğinden görünen kısımlar
müstesna ziynetlerini açmasınlar" ayeti geneldir.
Ayette bu kısımdan sonra gelen: ( ﻋﻠَﻰ
َ ﻦ
ﺨ ُﻤ ِﺮ ِه ﱠ
ُ ﻦ ِﺑ
َ ﻀ ِﺮ ْﺑ
ْ َو ْﻟ َﻴ
ﻦ
ﺝ ُﻴ ﻮ ِﺑ ِﻬ ﱠ
ُ ) "Başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar"
cümlesinin mefhumu da kadının ellerinin ve yüzünün
avret olmadığına delalet etmektedir. Ayette geçen ()اﻟﺨﻤ ﺮ
kelimesi ( )ﺧﻤ ﺎرkelimesinin çoğuludur. ( )اﻟﺨﻤ ﺮkelimesi
“başa örtülen şey” demektir. ( )اﻟﺠﻴ ﻮبkelimesi ise ()اﻟﺠﻴ ﺐ
kelimesinin çoğuludur ve “gömleğin veya elbisenin
yakası” anlamına gelmektedir. Allah () başörtülerinin
boyun, yaka ve göğüsler üzerine salıverilmelerini
emretmektedir ki bu emir, buraları örtmenin vacib
olduğunu gösterir. Ayette başörtüsünün yüze giyilmesi
değil yüzü örtmesi emredilmiştir. Bu da yüzün avret
olmadığına delalet eder. Zannedildiği gibi ( )اﻟﺠﻴ ﺐkelimesi
“göğüs” anlamına gelmemektedir. (“ )اﻟﻘﻤ ﻴﺺgöğsün üst
kısmında olan ve boyuna dolanan gömleğin yaka kısmı”na
denir. Başörtüsünün yaka üzerine salıverilmesi ise,
gömleğin boyun ve göğüs kısmını örtmesi demektir.
Böylece ayette yer alan hicab kelimesinin peçe anlamına
gelmediği ve Allah Sübhanehu ve Teâla'nın da bunu
emretmediği meydana çıkmış bulunmaktadır.
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Bu, Kur'an'daki deliller açısından meselenin ele
alınışıdır. Hadisten delillere gelince; burada da hicab'ı
Allah () farz kılmamıştır. Yüz ve ellerin görünmesi
haram değildir. Ebu Davud'un Aişe (r.anha)'dan rivayet
ettiğine göre; Ebu Bekir'in kızı Esma Allah Rasulünün
huzuruna üzerinde ince bir elbise bulunduğu halde girer.
Bunu gören Rasül () şöyle demiştir:
ن ُﻳﺮَى ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ إِﻻ َه ﺬَا
ْ ﺢ َأ
ْ ﺼُﻠ
ْ ﺾ َﻟ ْﻢ َﺕ
َ ﺖ ا ْﻟ َﻤﺤِﻴ
ِ ن ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة ِإذَا َﺑ َﻠ َﻐ
ﺳﻤَﺎ ُء ِإ ﱠ
ْ ﻳَﺎ َأ
ﺝ ِﻬ ِﻪ َو َآ ﱠﻔ ْﻴ ِﻪ
ْ ﺵ ﺎ َر ِإ َﻟ ﻰ َو
َ " َو َه ﺬَا َوَأEy Esma! Kadın hayız görmeğe
başladığı zaman onun şurası ve şurası -ellerini ve
yüzünü işaret ederek- dışında kalan azalarının
görünmesi doğru olmaz." 1 Ebu Davud'un Katade'den
tahriç ettiğine göre Rasulullah () şöyle buyurdu:
"Kadın hayız gördüğü zaman mafsalına kadar olan
kısmın dışında ellerinden ve yüzünden başka yerlerinin
görülmemesi lazımdır."
Beyhaki'nin Amis kızı Esma'dan tahriç ettiğine göre
Esma şöyle demiştir: "Rasulullah (), Aişe'nin yanına
girdiğinde yanında bulunan kızkardeşi Esma binti Ebu
Bekir'in üzerinde kolları geniş şam elbisesi bulunuyordu.
Rasulullah () ona baktıktan sonra ayağa kalktı ve
dışarı çıktı. Aişe (r.anha) bir köşeye çekilerek galiba
Rasulullah () hoşlanmadığı bir şey gördü dedi. Daha
sonra Allah Rasulü içeri girdiğinde Aişe (r.anha) niçin
dışarı çıktığını sordu. Allah Rasulü: "Onun kıyafetini
görmedin mi? Şurası ve şurası hariç müslüman kadının
ziynetini açması caiz değildir" dedikten sonra elbisenin
1

Ebu Davud, K. Libâs, 3580
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iki kolunu tuttu ve onlarla ellerinin parmakları dışında
hiçbir tarafı görünmeyecek bir şekilde örttü. Sonra iki
avucu ile kulakları ile gözlerinin arasını kapadı. Böylece
ancak yüzü görülebiliyordu.”
Bu hadisler, yüzün ve ellerin haram olmadığına,
Allah'ın bunların örtülmesini emretmediğine, "hicab"ın
yani peçenin şer'an farz olmadığına delalet eder. Eğer bu
konuda bir şey teşri kılınmış olsaydı, hiçbir şekilde tefsir
edilmeye ve yorumlamaya ihtimal bırakmayan bu sahih
hadislerin nassıyla çelişmiş olurdu. Halbuki bu hadisler
Müslüman kadının yüzü ve elleri açık olarak, sokağa
çıkabileceğine; yüz ve elleri açık olduğu halde yabancı
erkeklerle konuşabileceğine; alış-veriş, icare, şuf'a,
vekalet, kefalet gibi meşru birçok muameleyi icra
edebileceğine delalet etmektedir. Allah () peçeyi ancak
Rasul'ün hanımlarına farz kılmıştır. Buna rağmen peçenin
farz olduğunu ileri süren görüş İslami bir görüştür. Çünkü
burada delil şüphesi vardır. Bu görüşü bazı mezhep sahibi
müctehid imamlar ileri sürmüşlerdir. Ancak şüpheli delil
ile istidlal zayıftır ve böyle bir delilin istidlal yönü
neredeyse yok gibidir.
Geriye, bazı müctehidlerin söyledikleri; fitne
korkusu ve ondan çekinmek için "peçenin" kadına farz
kılındığı
meselesi
kalmış
bulunmaktadır.
Bazı
müctehidler; erkekler arasında kadının yüzü avret olduğu
için değil, fitne korkusundan dolayı örtülmesi gereklidir
demektedirler. Bu iddia ve görüş, birkaç yönden yanlıştır:
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1- Fitne korkusundan dolayı, yüz açmanın haram
olduğu görüşü ile ilgili olarak ne kitapta, ne sünnette, ne
sahabe icmaında bir delil vardır ne de kıyas yapılacak şer’î
bir illet vardır. Bu görüş, şer’î bir görüş olmadığı gibi şer’î
hüküm de sayılmaz. Zira şer’î hüküm şarinin hitabıdır.
Fitne korkusundan dolayı yüzü açmanın haram olması ise
şarinin hitabından kaynaklanmamaktadır. Şer’î delillerin
tamamen bu görüşü çürütecek şekilde geldiği bilinirse,
ayetlerin ve hadisi şeriflerin ellerin ve yüzün
açılabileceğini mübah kıldığı ve bunu herhangi bir kayıtla
kayıtlamadığı da bilinmiş olur. Yüzü açmanın haramlığı
ile ilgili herhangi bir halde ve durumda bir tahsis
yapılmadığına göre, yüzü ve elleri açık bulundurmanın
haram olduğunu söylemek, Allah'ın helal kıldığı bir
hususu haram, vacip kılmadığı bir hususu da vacip kılmak
sayılır. Üstelik bu görüş, şer’î hüküm olarak
sayılmamasının yanında, açık nassla sabit olan şer’î
hükümlerin iptal edilmesi anlamına da gelir.
2- Fitne korkusunu, yüzün açılmasını haram kılmak
ve onu örtmenin vacib oluşuna illet saymak hususunda ne
sarahat, ne delalet ne de istinbat ve kıyas yoluyla hiçbir
şer’î nass yoktur. Kaldı ki bu, kesin olarak şer’î bir illet
değil, akli bir illettir. Şer’î hükümlerde ise akli illetin
hiçbir değeri yoktur, muteber olan sadece şer’î illettir.
Bundan dolayı, yüzün açılmasını haram ve onu örtmenin
farz olduğu hususundaki teşride fitne korkusunun yeri
yoktur. Çünkü bu illet şeriatta varid olmamıştır.
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3- "Harama vesile olan şey de haramdır" kaidesi
fitne korkusundan dolayı yüz açmanın da haram olacağına
tatbik edilemez. Bu kaidenin geçerli olabilmesi için iki
tane unsurun bulunması lazımdır:
a- Adı geçen vesile kati olarak "harama götürücü"
olmalıdır ve kesinlikle müsebbibi neticelendirmelidir.
Yani kesinlikle harama götürmelidir.
b- Akıl tarafından değil, şeriat tarafından haram
kılındığına dair nass bulunmalıdır. Oysa fitne korkusu ile
yüzü açmanın haram kılınmasında böyle bir nass yoktur.
Zira bu iddiada bulunanlar, fitnenin tahakkuk edeceğini
değil, fitne korkusundan dolayı yüzü örtmenin gerektiğini
söylemektedirler. Fitneye düşecek olan kimse açısından
şeran fitne haramdır gerekçesiyle "harama vesile olan şey
de haramdır" kaidesi burada uygulanamaz. Üstelik fitne
korkusunu haram kılan herhangi bir şer’î nass da yoktur.
Şeriat, kendisi ile fitneye düşülmesinden dolayı yüzün
açılmasını haram kılmamıştır. Bilakis şeriat, yüzüne
bakılan kimsenin yüzünü kapatmasını değil, şehvetle
bakan kimsenin bakmasını haram kılmıştır. Ebu Davud'un
rivayetinde şu hadis yer almaktadır:
ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺳ ﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻒ َر
َ س َردِﻳ
ٍ ﻋ ﱠﺒ ﺎ
َ ﻦ
ُ ﻀ ُﻞ ْﺑ
ْ ن ا ْﻟ َﻔ
َ َآ ﺎ
ﺠ َﻌ َﻞ
َ ﻈ ُﺮ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ َﻓ
ُ ﻈ ُﺮ ِإ َﻟ ْﻴ َﻬ ﺎ َو َﺕ ْﻨ
ُ ﻀ ُﻞ َﻳ ْﻨ
ْ ﺠ َﻌ َﻞ ا ْﻟ َﻔ
َ ﺴ َﺘ ْﻔﺘِﻴ ِﻪ َﻓ
ْ ﺧ ْﺜ َﻌ ٍﻢ َﺕ
َ ﻦ
ْ َﻓﺠَﺎ َء ْﺕ ُﻪ ا ْﻣ َﺮَأ ٌة ِﻣ
ﻀ ِﻞ
ْ ﺝ َﻪ ا ْﻟ َﻔ
ْ ف َو
ُ ﺼ ِﺮ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ " َرﺳُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪAbbas'ın oğlu
Fadl Rasaulullah () terkesinde bulunuyordu. Hasamlı
bir kadın Rasulullah ()'a bir şey sormaya geldi. Fadl, o
kadına bakıyor, kadın da ona bakıyordu. Bunun üzerine
Allah'ın Rasulü Fadl'ın çenesinden tutup yüzünü kadından
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çevirdi." 1 Allah Rasulü'nün Abbas'ın yüzünü çevirdiğinin
bir başka delili de bu kıssa ile ilgili olarak gelen şu
rivayettir: "Rasulullah  Fadl'ın yüzünü tutarak bir
başka tarafa çevirdi." Ali b. Ebu Talib'in rivayetinde ise
şu ilave yer almaktadır: "Abbas Allah'ın Rasulü'ne: Ya
Rasulullah! niçin amcanın oğlunun yüzünü çevirdin?
dediğinde, Peygamber () şöyle dedi:
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ َﻤ ﺎ
َ ن
َ ﺸ ْﻴﻄَﺎ
ﻦ اﻟ ﱠ
ِ ﺵ ﺎ ﱠﺑ ًﺔ َﻓ َﻠ ْﻢ ﺁ َﻣ
َ ﺵ ﺎﺑًّﺎ َو
َ ﺖ
ُ “ َرَأ ْﻳŞeytanın
vesvesinden emin olunmayan genç bir erkek ile genç bir
kadın gördüm." 2 Bu rivayetten de anlaşıldığı gibi
Rasulullah (), Hasamili kadına bakan Fadl'ın yüzünü
çevirmiş ancak yüzü açık olan kadına yüzünü örtmesini
emretmemiştir. Fitneye düşen kişiden dolayı fitne haram
olmuş olsaydı Fadl'ın kadına fitne nazarıyla bakışı
gerçekleştikten sonra Allah Rasulü'nün kadına yüzünü
örtmeyi emretmesi gerekirdi. Fakat Allah Rasulü’nün
kadına yüzünü örtmesini emretmeyip yalnızca Fadl'ın
yüzünü çevirmekle yetinmesi, haram olanın bakılana değil
bakana ait olduğunun delilidir. Bundan dolayı, kendisiyle
fitneye düşülen kadının yüzünü göstermesinin haram
olduğunu gösteren herhangi bir nass yoktur. Tam tersine
haram olmadığına dair nass vardır. Dolayısıyla kadının
yüzünün açık olması harama götürmez, hatta kesinlikle
harama götürücü olsa bile yine de yüzünün açık olması
haram değildir. Ancak, insanların işlerini çekip
çevirmekten sorumlu olan devletin; insanların fitneye
1

Ebu Davud, K. Menâsık, 1544

2

Tirmizi, K. Hac, 811
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düşmesini engellemek için, halkı fitneye düşüren kimseleri
halkın gözünden uzak tutması caizdir. Nitekim Ömer (),
güzelliğinden dolayı, kadınların fitneye düşmesini
önlemek için Haccac oğlu Bınsır'ı Basra'ya sürgün
etmiştir. Böylesi bir durum kadın ve erkek herkes için
geçerlidir. Bu nedenle fitne korkusu olduğu için veya
fitnenin gerçekleşmemesi için kadınların yüzlerini
açmalarının haram olduğu söylenemez. Dolayısıyla
"harama vesile olan şey de haramdır" kaidesi burada
geçerli olamaz.
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ŞER’Î TEKLİFLER KARŞISINDA
KADIN VE ERKEK
İslâm, şer’î teklifleri getirirken, hem kadını hem de
erkeği bu tekliflerle mükellef kılmıştır. Her ikisinin
fiillerine çare getiren şer’î hükümleri beyan ederken, kadın
ve erkeğin birbirine eşit olup olmadığını, aralarında
üstünlüğün bulunup bulunmadığını dikkate almamıştır.
İslâm, nerede tedaviye muhtaç muayyen bir problemi ele
almışsa, bu problemin erkeğe veya kadına ait olup
olmadığına bakmadan bunu hemen tedaviye başlamıştır.
Çözüm, kadını veya erkeği tedaviye yönelik bir çüzüm
olmaktan öte sadece insanın fiiline, yani vukua gelen
probleme ait bir çözüm olmuştur. Bu nedenle kadın ile
erkek arasında eşitlik veya eşitsizlik meselelesi söz konusu
olmamıştır. İslami teşride böyle bir kelime (kadın-erkek
eşitsizliği/eşitliği) yoktur. Sadece, kadın olsun erkek olsun
belirli bir insandan kaynaklanan olaya getirilen şer’î bir
hükmün varlığı söz konusudur.
Binaenaleyh kadın-erkek eşitliği söz konusu
edilecek bir mesele olmadığı gibi, ictimai nizamın
içerisinde kendisinden söz edilecek bir konu da yoktur.
Çünkü, kadının erkeğe veya erkeğin kadına eşit olması
meselesi; ictimai hayatta önemli bir mesele olmadığı gibi,
İslâmi hayatta vukuu muhtemel bir problem de değildir.
Bu tip söz ve ifadeler ancak batıda var olan ifadelerdir.
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Müslümanlardan, insan olarak kadının doğal hakkını
çiğnemiş olan ve batıyı taklid eden kimselerin dışında
kalanlar da bu ifadeleri kullanmazlar. Ardından hakları
çiğnenmiş, yenmiş olan kimseler kadın-erkek eşitliğini,
gasbedilen bu hakları elde edebilmek için kullanmışlardır.
Oysa İslâm'ın bu tür terimlerle ilgisi yoktur. Çünkü İslâm,
cemaat ve toplumun birbiriyle kaynaşmalarını garanti eden
kuvvetli bir temel üzerine ictimai nizamını kurmuştur.
Allah ():
" َو َﻟ َﻘ ْﺪ َآ ﱠﺮ ْﻣ َﻨ ﺎ َﺑ ِﻨ ﻲ ﺁ َد َمBiz, Adem oğullarını şerefli
kıldık"1 diyerek şerefli kıldığı insanın kerametine layık
gerçek saadeti hem erkek, hem de kadın için temin
etmiştir.
İslâm, hem kadına hem de erkeğe birtakım haklar ve
görevler vermiştir. Kadın ve erkeğin çıkarlarını
ilgilendiren hakları ve sorumlulukları, şeriatın uygun
gördüğü şekilde düzenlemiştir. Kadın ve erkeğin fiillerini,
muayyen bir insanın fiilleri olarak ele alıp çözüme
kavuşturmuştur. Bunları insanın tabiatına uygun alarak ele
almış, aynı olması gerektiği yerde aynı, farklı olması
gerektiği yerde de farklı bir şekilde çözümlemiştir. Ancak
kadına ve erkeğe tanınan hak ve görevlerdeki bu
"vahdet"in, "eşitlik" olarak isimlendirilmesi mümkün
olmadığı gibi "eşitsizlik" şeklinde isimlendirilmesi de
mümkün değildir. Aynı şekilde bazı durumlarda hak ve
görevlerde farklı uygulamaların yapılmasının nedeni,
kadın-erkek eşitliği veya eşitsizliği de değildir. Çünkü
1

İsra: 70
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İslâm, erkek olsun kadın olsun topluluğa bakarken, bu
bakışını sadece "insanlar topluluğu" olarak dikkate alır. Bu
insanlar topluluğu da elbetteki kadınlardan ve erkeklerden
meydana gelecektir. Bu hususta Allah () şöyle
buyurmaktadır:
ﻖ ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ ﺧ َﻠ
َ ﺣ َﺪ ٍة َو
ِ ﺲ وَا
ٍ ﻦ َﻥ ْﻔ
ْ ﺧ َﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ س ا ﱠﺗ ُﻘ ﻮا َر ﱠﺑ ُﻜ ْﻢ اﱠﻟ ﺬِي
ُ ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ
ﺴ ﺎ ًء
َ ﺟ ﺎ ًﻻ َآﺜِﻴ ﺮًا َو ِﻥ
َ ﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ِر
ﺟ َﻬ ﺎ َو َﺑ ﱠ
َ " َز ْوEy insanlar! sizi tek bir
candan yaratıp, ondan da onun eşini vücuda getiren ve
her ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üreten
Rabbi'nizden sakının." 1
İşte bu bakıştan hareket ederek şeriat, birçok şer’î
teklifi emretmiştir. Bu bakış açısına göre erkeğe ve kadına
birtakım hak ve görevler yüklenmiştir. Haklar ve görevler
yani sorumluluklar insanoğluna ait olunca; haklarda ve
görevlerde yani sorumluluklarda vahdet sağlanmış olur.
Dolayısıyla haklar ve görevler, harhangi bir şekilde ayrım
veya farklılık olmaksızın erkeklerin ve kadınların tümünü
kapsayıcı bir nitelik kazanır. İşte bu nedenledir ki İslam;
insanı imana davet ederken erkek ile kadın arasında
herhangi bir ayırım yapmamıştır. İslâm'ın davetini
yüklenme sorumluluğunda erkek ile kadın ayırımı
yapmamıştır. Aynı şekilde namaz, oruç, hac ve zekat gibi
ibadetlere taalluk eden teklifleri yaparken de bir ayırım
yapmamıştır. Kadın erkek ayırımı yapmadan ahlaki
karakterlerinin şer’î hükümlere göre olmasını istemiştir.
Alış-veriş, icare, vekalet, kefalet ve benzeri muamelât
hükümlerinde; Allah'ın hükümlerine karşı gelenlere
1

Nisa: 1
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uygulanması gereken hadlerde, cinayetlerde ve tazir
cezalarında kadın erkek farkı gözetmeksizin tümünü
"insan" olarak ele almış ve aynı katagoride
değerlendirmiştir. Erkek ve kadın ayırımı yapmadan ilim
öğrenme ve öğretme görevini tüm müslümanlara farz
kılmıştır. Böylece Allah (); insan olarak insanı
ilgilendiren bütün hükümlerini eşit şekilde kadın ve
erkeklere emretmiştir. Bu açıdan, bütün teklifler, haklar ve
görevler tektir. Bu türden hükümlerle ilgili olarak gelen
ayet ve hadisler insan olarak bütün insanları, mümin
olduklarından dolayı da bütün müminleri kapsamaktadır.
Ayetlerin bir çoğu, şer’î tekliflerin hem erkeğe hem de
kadına hitap ettiğini göstermektedir. Allah (), aşağıdaki
ayetlerde şöyle buyurmaktadır:
ت
ِ ﻦ وَا ْﻟﻘَﺎ ِﻥ َﺘ ﺎ
َ ت وَا ْﻟ َﻘ ﺎ ِﻥﺘِﻴ
ِ ﻦ وَا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ
َ ت وَا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ِ ﺴ ِﻠﻤَﺎ
ْ ﻦ وَا ْﻟ ُﻤ
َ ﺴ ِﻠﻤِﻴ
ْ ن ا ْﻟ ُﻤ
ِإ ﱠ
ت
ِ ﺷ ﻌَﺎ
ِ ﻦ وَا ْﻟﺨَﺎ
َ ﺷ ﻌِﻴ
ِ ت وَا ْﻟﺨَﺎ
ِ ﺼ ﺎ ِﺑﺮَا
ﻦ وَاﻟ ﱠ
َ ﺼ ﺎ ِﺑﺮِﻳ
ت وَاﻟ ﱠ
ِ ﺼ ﺎ ِدﻗَﺎ
ﻦ وَاﻟ ﱠ
َ ﺼ ﺎ ِدﻗِﻴ
وَاﻟ ﱠ
ﻦ
َ ﺼ ﺎ ِﺋﻤِﻴ
ت وَاﻟ ﱠ
ِ ﺼ ﱢﺪﻗَﺎ
َ ﻦ وَا ْﻟ ُﻤ َﺘ
َ ﺼ ﱢﺪﻗِﻴ
َ ﺟ ُﻬ ْﻢ وَا ْﻟ ُﻤ َﺘ
َ ﻦ ُﻓ ﺮُو
َ ﺤ ﺎ ِﻓﻈِﻴ
َ ت وَا ْﻟ
ِ ﺼ ﺎ ِﺋﻤَﺎ
وَاﻟ ﱠ
ﺟ ﺮًا
ْ ﻋ ﱠﺪ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة َوَأ
َ ت َأ
ِ ﻦ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴ ﺮًا وَاﻟ ﺬﱠا ِآﺮَا
َ ت وَاﻟ ﺬﱠا ِآﺮِﻳ
ِ ﻈﺎ
َ وَا ْﻟﺤَﺎ ِﻓ
ﻋﻈِﻴ ًﻤ ﺎ
َ "Doğrusu müslüman erkeklerle müslüman
kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, taata
devam eden erkeklerle taata devam eden kadınlar,
sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle
sabreden kadınlar, huşu' eden erkeklerle huşu eden
kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren
kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar,
iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan
kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkeklerle Allah'ı

Şer’i Teklifler Karşısında Kadın ve Erkek

125

çokça zikreden kadınlar, işte onlar için Allah, mağfiret
ve büyük bir mükafat hazırlamıştır." 1
ن َﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ن َﻳ ُﻜ ﻮ
ْ ﻦ وَﻻ ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨ ٍﺔ ِإذَا َﻗﻀَﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َرﺱُﻮُﻟ ُﻪ َأ ْﻣﺮًا َأ
ٍ ن ِﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ
َ َوﻣَﺎ آَﺎ
ﻦ َأ ْﻣ ِﺮ ِه ْﻢ
ْ ﺨ َﻴ َﺮ ُة ِﻣ
ِ " ا ْﻟAllah ve Rasülü bir şeye hükmettiği
zaman; inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka
bir yolu seçme hakkı yoktur." 2
ﻃ ﱢﻴ َﺒ ًﺔ
َ ﺣ َﻴ ﺎ ًة
َ ﺤ ِﻴ َﻴ ﱠﻨ ُﻪ
ْ ﻦ َﻓ َﻠ ُﻨ
ٌ ﻦ َذ َآ ٍﺮ َأ ْو أُﻥ َﺜ ﻰ َو ُه َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ
ْ ﺹ ﺎ ِﻟﺤًﺎ ِﻣ
َ ﻋ ِﻤ َﻞ
َ ﻦ
ْ َﻣ
ن
َ ﻦ َﻣ ﺎ َآ ﺎﻥُﻮا َﻳ ْﻌ َﻤُﻠ ﻮ
ِ ﺴ
َ ﺣ
ْ ﺟ َﺮ ُه ْﻢ ِﺑ َﺄ
ْ ﺠ ِﺰ َﻳ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ َأ
ْ " َو َﻟ َﻨErkek ve kadından
herhangi birisi salih bir amel işlerse, Biz ona temiz bir
hayat yaşatır ve onların yaptıklarının en güzeli ile
mükafatlandırırız." 3
ﻚ
َ ﻦ َﻓُﺄ ْو َﻟ ِﺌ
ٌ ﻦ َذ َآ ٍﺮ َأ ْو أُﻥ َﺜ ﻰ َو ُه َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ
ْ ت ِﻣ
ِ ﺼ ﺎ ِﻟﺤَﺎ
ﻦ اﻟ ﱠ
ْ ﻦ َﻳ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ
ْ َو َﻣ
ن َﻥﻘِﻴ ﺮًا
َ ﻈ َﻠ ُﻤ ﻮ
ْ ﺠ ﱠﻨ َﺔ وَﻻ ُﻳ
َ ن ا ْﻟ
َ ﺧﻠُﻮ
ُ " َﻳ ْﺪErkek veya kadından kim
mü'min olarak salih amel işlerse; işte onlar cennete
girecekler
ve
hiçbir
şekilde
zulme
uğratılmayacaklardır." 4
ﻦ َذ َآ ٍﺮ َأ ْو ُأ ْﻥ َﺜ ﻰ
ْ ﻋ َﻤ َﻞ ﻋَﺎ ِﻣ ٍﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺽ ﻴ ُﻊ
ِ ب َﻟ ُﻬ ْﻢ َر ﱡﺑ ُﻬ ْﻢ َأ ﱢﻥ ﻲ ﻻ ُأ
َ ﺱ َﺘﺠَﺎ
ْ ﻓَﺎ
ﺾ
ٍ ﻦ َﺑ ْﻌ
ْ ﻀ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
ُ " َﺑ ْﻌNihayet Rabları onların dualarını kabul
etti. Birbirinizden meydana gelen sizlerden gerek
erkek olsun, gerek dişi olsun iş yapan hiçbir kimsenin
amelini boşa çıkarmam." 5
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ك
َ ﺐ ِﻣ ﱠﻤ ﺎ َﺗ َﺮ
ٌ ن َوﻟِﻠ ﱢﻨﺴَﺎ ِء َﻥﺼِﻴ
َ ن وَاﻷ ْﻗ َﺮﺑُﻮ
ِ ك ا ْﻟﻮَا ِﻟﺪَا
َ ﺐ ِﻣﻤﱠﺎ َﺗ َﺮ
ٌ ﻟِﻠ ﱢﺮﺟَﺎ ِل َﻥﺼِﻴ
ﺽﺎ
ً ﺼ ﻴﺒًﺎ َﻣ ْﻔﺮُو
ِ ن ِﻣﻤﱠﺎ َﻗ ﱠﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َأ ْو َآ ُﺜ َﺮ َﻥ
َ ن وَاﻷ ْﻗ َﺮﺑُﻮ
ِ " ا ْﻟﻮَا ِﻟﺪَاAna-babanın
ve yakınların bıraktıklarından erkekler için bir nasib
olduğu gibi kadınlar için de az veya çok nasib vardır.
Bunlar az veya çok belirli bir hissedir." 1
ﻦ
َ ﺴ ْﺒ
َ ﺐ ِﻣ ﱠﻤ ﺎ ا ْآ َﺘ
ٌ ﺼ ﻴ
ِ ﺴ ﺎ ِء َﻥ
َ ﺴ ﺒُﻮا َوﻟِﻠ ﱢﻨ
َ ﺐ ِﻣ ﱠﻤ ﺎ ا ْآ َﺘ
ٌ ﺼ ﻴ
ِ ﺟ ﺎ ِل َﻥ
َ ﻟِﻠ ﱢﺮ
"Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da
kazan-dıklarından bir pay vardır." 2
İşte bu ayetlerde de görüldüğü üzere; hükümlerin
türü ve sayısı ne olursa olsun, şer’î hükümlerin tümünü
Allah-u Teâla, eşit bir şekilde insan olarak kadın ve
erkekler için şeriat kılmıştır. Ancak bunlar, kadın-erkek
eşitliği şeklinde algılanmamalıdır. Bu hükümler ancak,
insanlara ait olan bir şeriatın hükümleridir. Bu konuda
kadın ve erkek birbirine eşittirler. Çünkü onların her biri
insandır. Bu hükümler, insanın fiilleriyle ilgili Allah'ın
hitabıdır.
Bu haklar, görevler ve şer’î teklifler; kadının
kadınlık tabiatıyla ilgili olarak toplumdaki konumuna ve
topluluktaki yerine göre; erkeğin, erkeklik tabiatıyla ilgili
olarak toplumdaki konumuna ve topluluktaki yerine göre
çeşitlilik arzeder. Çünkü bu teklifler, mutlak olarak insan
için bir çözüm olmaktan çok, birbirinden farklı özellikleri
bulunan insan türüne ait bir çözümdür. Dolayısıyla insanın
doğası gereği bir cinsin diğer cinsten bazı yönleriyle farklı
1
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özelliklere sahip olması da doğaldır. Öyleyse getirilen
çözümün, mutlak anlamda "insan"a ait çözüm olmaktan
öte, insanın bir türü için çözüm olması kaçınılmazdır. İşte
bu nedenledir ki şeriat; erkekler topluluğunun oluşturduğu
işlerde olsun, genel hayatta olsun iki kadının şahitliğini bir
ekeğin şahitliğine eş değerde tutmuştur. Bu hususta yüce
Allah şöyle buyurmaktadır:
ن
ِ ﺟ ٌﻞ وَا ْﻣ َﺮَأﺗَﺎ
ُ ﻦ َﻓ َﺮ
ِ ﺟ َﻠ ْﻴ
ُ ن َﻟ ْﻢ َﻳﻜُﻮﻥَﺎ َر
ْ ﻦ ِرﺟَﺎ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﻓ ِﺈ
ْ ﻦ ِﻣ
ِ ﺷﻬِﻴ َﺪ ْﻳ
َ ﺸ ِﻬﺪُوا
ْ ﺱ َﺘ
ْ وَا
ﺧ ﺮَى
ْ ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ اﻷ
ْ ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ َﻓ ُﺘ َﺬ ﱢآ َﺮ ِإ
ْ ﻀ ﱠﻞ ِإ
ِ ن َﺗ
ْ ﺸ َﻬﺪَا ِء َأ
ﻦ اﻟ ﱡ
ْ ن ِﻣ
َ ﺽ ْﻮ
َ ﻦ َﺗ ْﺮ
ْ ِﻣ ﱠﻤ
"Erkeklerinizden iki şahid tutunuz. Eğer iki erkek
bulunmazsa, şahitlerden razı olacağınız bir erkek ile,
biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın
(şahit) olsun." 1
Şeriat; kadınlar hamamında işlenen cinayetlerde
olduğu gibi, kadınlara ait olan topluluklarda meydana
gelen olaylarda yalnızca kadınların şehadetini kabul
etmektedir. Bakirelik, dulluk ve süt emzirme meseleleri
gibi yalnızca kadınların haberdar olabileceği hususlarda
bir kadının şehadeti yeterlidir Çünkü Allah Rasulü ()
süt emzirme konusunda bir kadının şehadetini kabul
etmiştir. İslam, mirasta kadına düşen payın bazı hallerde
erkeğe düşen payın yarısına eşit olmasını emretmiştir.
Allah-u Teâla şöyle buyurmaktadır:
ﻦ
ِ ﻆ اﻷﻥ َﺜ َﻴ ْﻴ
ﺣ ﱢ
َ ﺹ ﻴ ُﻜ ْﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻓ ﻲ َأوْﻻ ِد ُآ ْﻢ ﻟِﻠ ﱠﺬ َآ ِﺮ ِﻣ ْﺜ ُﻞ
ِ " ﻳُﻮAllah,
evlatlarınız hakkında erkeğe iki dişinin hissesi kadar

1

Bakara: 283

128

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

tavsiye eder." 1 Evlatlar, öz kardeşler, baba bir kardeşler
gibi bütün asabe akrabalıklarda durum böyledir. Bu
böyledir çünkü; kadın çalışabilecek güce sahip olsa da,
eğer fakir ise kadının nafakası kardeşine aittir. Bazı
durumlarda ise kadınla erkeğin payı aynıdır. Nitekim
Allah-u Teâla şöyle buyurmaktadır:
ﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ
ِ ﺖ َﻓ ِﻠ ُﻜ ﱢﻞ وَا
ٌ ﺧ
ْ خ َأ ْو ُأ
ٌ ث آَﻼ َﻟ ًﺔ َأ ْو ا ْﻣ َﺮَأ ٌة َو َﻟ ُﻪ َأ
ُ ﺟ ٌﻞ ﻳُﻮ َر
ُ ن َر
َ ن آَﺎ
ْ َوِإ
ﺚ
ِ ﺷ َﺮآَﺎ ُء ِﻓ ﻲ اﻟ ﱡﺜُﻠ
ُ ﻚ َﻓ ُﻬ ْﻢ
َ ﻦ َذ ِﻟ
ْ ن َآ ﺎﻥُﻮا َأ ْآ َﺜ َﺮ ِﻣ
ْ س َﻓ ِﺈ
ُ " اﻟﺴﱡ ُﺪEğer (ölen)
erkek veya kadının mirasçısı; evladı ve ana babası
olmayıp bir erkek veya bir kız kardeşi varsa, her
birine 1/6 düşer. Bundan fazla iseler 1/3'e ortaktırlar."
2
Bu hüküm, baba bir kardeşler içindir. Çünkü ayette
geçen ( )آَﻼ َﻟ ًﺔkelimesinin anlamı, usul ve furuu olmayan,
aynı zamanda anadan veya babadan kardeşleri
bulunmayan kimsedir. Burada erkek veya kız kardeşten
maksat anadan kardeş olanlardır. Bu konuda kadının
nafakası anadan erkek kardeş olana vacib olmaz. Her ne
kadar kardeş olması bakımından birbirlerine haram iseler
de, kadının nafakasını temin, anadan kardeş olan erkeğe
vacib olmaz.
İslâm, kadının giydiği elbisenin erkeğin elbisesine
muhalif olmasını emrettiği gibi, erkeğin giysisinin de
kadının elbisesinden ayrı olmasını emreder. Giyim ve
kuşamda birbirlerine benzemelerini yasaklar. Vücudun
bazı organlarının süslenmesi gibi kadına ait hususlardan
sayıldığından ve iki cinsi birbirinden ayıran hususlardan
1
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olduğundan dolayı, giyim-kuşamda cinslerin birbirlerine
benzemelerini yasaklar. Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir
hadiste şöyle buyrulmaktadır:
ﺴ َﺔ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ِة
َ ﺲ ِﻟ ْﺒ
ُ ﺟ َﻞ َﻳ ْﻠ َﺒ
ُ ﺱ ﱠﻠ َﻢ اﻟ ﱠﺮ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺱ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻦ َر
َ َﻟ َﻌ
ﺟ ِﻞ
ُ ﺴ َﺔ اﻟ ﱠﺮ
َ ﺲ ِﻟ ْﺒ
ُ “ وَا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة َﺗ ْﻠ َﺒRasulullah (), kadın elbisesi
giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet etti." 1
İbni Ebi Müleyke'den: Dedi ki: Aişe'ye:
ﺱ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺱ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻦ َر
َ ﺖ َﻟ َﻌ
ْ ﺲ اﻟ ﱠﻨ ْﻌ َﻞ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ُ ن ا ْﻣ َﺮَأ ًة َﺗ ْﻠ َﺒ
ِإ ﱠ
ﺴ ﺎ ِء
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ﺟ َﻠ َﺔ ِﻣ
ُ “ اﻟ ﱠﺮKadın nalın (erkek ayakkabısı) giyebilir
mi? diye sorulduğunda: Allah Rasulü erkekleşen kadınlara
lanet etmiştir." 2 buyurdu. Abdullah b. Amr'dan rivayet
ediliyor ve diyor ki:
ﺸ ﱠﺒ َﻪ
َ ﻦ َﺗ
ْ ﺲ ِﻣ ﱠﻨ ﺎ َﻣ
َ ﺱ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ُﻘ ﻮ ُل َﻟ ْﻴ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺖ َرﺱُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺱ ِﻤ ْﻌ
َ
ﺴ ﺎ ِء
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ﺟ ﺎ ِل ِﻣ
َ " ﺑِﺎﻟ ﱢﺮBen Rasulullah ()'in; erkeklere
benzeyen kadınlar bizden değildir dediğini işittim."3 İbni
Abbas'tan rivayet edildiğine göre:
ﺟ ﺎ ِل
َ ﻦ اﻟ ﱢﺮ
َ ﻦ ِﻣ
َ ﺨ ﱠﻨ ِﺜ ﻴ
َ ﺱ ﱠﻠ َﻢ ا ْﻟ ُﻤ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺱ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻦ َر
َ َﻟ َﻌ
ﺴ ﺎ ِء
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ت ِﻣ
ِ “ وَا ْﻟ ُﻤ َﺘ َﺮﺟﱢﻼNebi () erkeklerden kadınlaşanlara
ve kadınlardan da erkekleşenlere lanet etti ve; onları
evlerinizden çıkarın dedi." 4 İbni Abbas diyor ki;
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ﻋ َﻤ ُﺮ ﻓُﻼ ًﻥ ﺎ
ُ ج
َ ﺧ َﺮ
ْ ﺱ ﱠﻠ َﻢ ﻓُﻼ ًﻥ ﺎ َوَأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﱠﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻲ
ج اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
َ ﺧ َﺮ
ْ “ َﻓ َﺄNebi
1
() falan kişiyi, Ömer de falan kişiyi çıkardı.” Başka bir
lafızla hadis şöyledir:
ﺴ ﺎ ِء
َ ﻦ اﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ِل ﺑِﺎﻟ ﱢﻨ
َ ﻦ ِﻣ
َ ﺸ ﱢﺒﻬِﻴ
َ ﺱﱠﻠ َﻢ ا ْﻟ ُﻤ َﺘ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻦ َرﺱُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ َﻟ َﻌ
ﺟ ﺎ ِل
َ ﺴ ﺎ ِء ﺑِﺎﻟ ﱢﺮ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ت ِﻣ
ِ ﺸ ﱢﺒﻬَﺎ
َ " وَا ْﻟ ُﻤ َﺘAllah Rasulü kadınlara
benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye
çalışan kadınlara lanet etmiştir."2
İslâm; kadına ait olmak üzere erkeğe, kadının bir
hakkı olarak mehir vermesini emretmiştir. Halbuki
birbirinden yararlanmak her ikisi için de söz konusu olup
sadece erkeğe ait değildir. Allah
() şöyle
buyurmaktadır:
ﻲ ٍء ِﻣ ْﻨ ُﻪ َﻥ ْﻔﺴًﺎ َﻓ ُﻜُﻠ ﻮ ُﻩ
ْ ﺷ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻦ َﻟ ُﻜ ْﻢ
َ ﻃ ْﺒ
ِ ن
ْ ﺤ َﻠ ًﺔ َﻓ ِﺈ
ْ ﻦ ِﻥ
ﺹ ُﺪﻗَﺎ ِﺗ ِﻬ ﱠ
َ وَﺁﺗُﻮا اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ َء
" َهﻨِﻴﺌًﺎ َﻣﺮِﻳﺌًﺎKadınlara mehirlerini cömertçe veriniz. Eğer
ondan gönül hoşluğu ile size birşey bağışlarlarsa onu
ْ  ) ِﻥkelimesi bağış
afiyetle yiyin." 3 Ayette geçen (ًﺤ َﻠ ﺔ
anlamını ifade eder; bazılarının zannettiği gibi mal
karşılığı değildir. Rasulullah () evlenmek isteyen
kimseye:
ﺣﺪِﻳ ٍﺪ
َ ﻦ
ْ ﺲ َو َﻟ ْﻮ ﺧَﺎ َﺗ ًﻤ ﺎ ِﻣ
ْ ﺷ ْﻴﺌًﺎ َﻗ ﺎ َل ا ْﻟ َﺘ ِﻤ
َ ﺟ ُﺪ
ِ ﻲ ٌء َﻗ ﺎ َل َﻣ ﺎ َأ
ْ ﺷ
َ ك
َ ﻋ ْﻨ َﺪ
ِ َه ْﻞ
ﻦ
َ ﻚ ِﻣ
َ ﺱﱠﻠ َﻢ َه ْﻞ َﻣ َﻌ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﺷ ْﻴﺌًﺎ َﻓﻘَﺎ َل َﻟ ُﻪ َرﺱُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺠ ْﺪ
ِ ﺲ َﻓ َﻠ ْﻢ َﻳ
َ ﻓَﺎ ْﻟ َﺘ َﻤ
ﺱ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺱ ﻤﱠﺎهَﺎ َﻗ ﺎ َل َر
َ ﺴ َﻮ ٍر
ُ ﺱ ﻮ َر ُة َآ ﺬَا ِﻟ
ُ ﺱ ﻮ َر ُة َآ ﺬَا َو
ُ ﻲ ٌء ﻗَﺎ َل َﻥ َﻌ ْﻢ
ْ ﺷ
َ ن
ِ ا ْﻟ ُﻘﺮْﺁ
ن
ِ ﻦ ا ْﻟ ُﻘ ﺮْﺁ
َ ﻚ ِﻣ
َ ﻋ َﻠ ﻰ َﻣ ﺎ َﻣ َﻌ
َ ﺟ ُﺘ َﻜ َﻬ ﺎ
ْ ﺱﱠﻠ َﻢ َﻗ ْﺪ َز ﱠو
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ “Senin ona
1
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mehir olarak verecek bir şeyin var mı?" dedi. Adam
aradı fakat herhangi bir şey bulamadı. Bunun üzerine
ona; "Demirden bir yüzük olsa bile mehir olarak
verebileceğin bir şey bul” dedi, fakat adam onu da
bulamayınca, ezberindeki Kur'an karşılığında Allah
Rasulü kadını onunla evlendirdi." 1
Çalışıp mal kazanmayı Allah () erkeğe farz
kılmıştır. Ancak bunu, kadına farz değil, mübah kılmıştır;
kadın dilerse çalışır dilerse çalışmaz. Allah () şöyle
buyurmaktadır:
ﺱ َﻌ ِﺘ ِﻪ
َ ﻦ
ْ ﺱ َﻌ ٍﺔ ِﻣ
َ ﻖ ذُو
ْ " ِﻟﻴُﻨ ِﻔMaddi gücü olan erkek kendi
imkanından infak etsin." 2 Ayette geçen ( )ذُوtabiri ancak
erkek için kullanılır. Başka bir ayette ise şöyle
buyrulmaktadır:
ﻦ
ﺴ َﻮ ُﺗ ُﻬ ﱠ
ْ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻤ ْﻮﻟُﻮ ِد َﻟ ُﻪ ِر ْز ُﻗ ُﻬﻦﱠ َو ِآ
َ " َوKadınların yiyecek ve
giyecekleri çocuğun babasına aittir." 3 Bu ayetlerle
nafaka, erkeklere bir görev olarak emredilmiştir.
İslâm, erkeklerin kadınlar üzerine idareci olmalarını
emretmiştir. Allah () şöyle buyurmaktadır:
ﺾ َو ِﺑ َﻤ ﺎ
ٍ ﻋ َﻠ ﻰ َﺑ ْﻌ
َ ﻀ ُﻬ ْﻢ
َ ﻀ َﻞ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﺑ ْﻌ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِء ِﺑﻤَﺎ َﻓ ﱠ
َ ن
َ اﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ُل َﻗﻮﱠاﻣُﻮ
ﻆ اﻟﱠﻠ ُﻪ وَاﻟﻼ ِﺗ ﻲ
َ ﺣ ِﻔ
َ ﺐ ِﺑ َﻤ ﺎ
ِ ت ِﻟ ْﻠ َﻐ ْﻴ
ٌ ت ﺣَﺎ ِﻓﻈَﺎ
ٌ ت ﻗَﺎ ِﻥﺘَﺎ
ُ ﻦ َأ ْﻣﻮَا ِﻟ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺎﻟﺼﱠﺎ ِﻟﺤَﺎ
ْ أَﻥ َﻔﻘُﻮا ِﻣ
ن
ْ ﻦ َﻓ ِﺈ
ﺽ ِﺮﺑُﻮ ُه ﱠ
ْ ﺟ ِﻊ وَا
ِﻀﺎ
َ ﻦ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﻤ
ﺠ ﺮُو ُه ﱠ
ُ ﻦ وَا ْه
ﻈ ﻮ ُه ﱠ
ُ ﻦ َﻓ ِﻌ
ﺸ ﻮ َز ُه ﱠ
ُ ن ُﻥ
َ ﺨ ﺎﻓُﻮ
َ َﺗ
ﻋﻠ ًِّﻴ ﺎ َآﺒِﻴ ﺮًا
َ ن
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َآ ﺎ
ﻼ ِإ ﱠ
ً ﺱ ﺒِﻴ
َ ﻦ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻃ ْﻌ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓ ﻼ َﺗ ْﺒ ُﻐ ﻮا
َ " َأAllah'ın
bazılarını bazılarına üstün kılması ve mallarından
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infak etmeleri sebebiyle, erkekler kadınlar üzerine
hakimdirler. Saliha kadınlar, gönülden boyun eğenler
ve
Allah'ın
korunmasını
emrettiğini,
kocası
bulunmadığı zaman da koruyanlardır. Serkeşlik
etmelerinden endişeye düştüğünüz kadınlara önce öğüt
verin. Uslanmazlarsa yataklarında onları yalnız
bırakın. (Yine dinlemez-lerse) hafifce dövün. Size itaat
ettikleri takdirde incitmeye bir bahane aramayın.
Çünkü Allah, çok yücedir, büyüktür." 1 Allah ()
erkeklere tanınan bu üstünlüğün; yönetim, namaz
imamlığı, nikahta velayet, talak hakkını elinde
bulundurmak gibi birtakım sorumluluktan kaynaklandığını
açıklamaktadır. Bu husus ayette şu ifade ile
vurgulanmaktadır: "Allah'ın bazılarını bazılarına üstün
kılması." Bu idarecilik görevi, mehir ve ailenin geçiminin
sağlanması gibi görevlerin erkeklerin boyunlarına
yüklenmesi gibi sorumluluklarda da görülmektedir. Bu
hususu da yüce Allah ayette yer alan "mallarından infak
etmeleri" ifadesi ile belirtmektedir. Şeriat, kocanın
karısını terbiye etmesi ile ilgili olarak, ilk önce ona güzel
öğüt vermesi, daha sonra yatağını ayırmasını erkeğe bir
hak olarak vermiştir. Son aşama ise, kocasına karşı
serkeşlik yapıp karşı geldiği taktirde, hafifçe dövme
serbestiyeti tanımıştır. Kız ve erkek çocuğuna bakma
hakkını şeriat kadına vermiştir. Ayrıca şeriat, bu görevden
erkeği men etmiştir. Eğer babaları çocuklarına karşı
görevlerini yapmaz ve onlara karşı cimrilik yaparsa,
1
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kadına çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması için harcama
yetkisi vermiştir. Böyle durumda şeriat erkeğin harcama
hakkını elinde bulundurmasını engellemektedir. Ebu
Süfyan'ın karısı Hind Allah'ın Rasulü'ne geldi ve O'na:
ﺲ ُﻳ ْﻌﻄِﻴ ِﻨ ﻲ َﻣ ﺎ َﻳ ْﻜﻔِﻴ ِﻨ ﻲ
َ ﺢ َو َﻟ ْﻴ
ٌ ﺷ ﺤِﻴ
َ ﺟ ٌﻞ
ُ ن َر
َ ﺱ ْﻔﻴَﺎ
ُ ن َأ َﺑ ﺎ
ﺱ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ُ ﻳَﺎ َر
ف
ِ ك ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
ِ ﻚ َو َو َﻟ َﺪ
ِ ﺧﺬِي ﻣَﺎ َﻳ ْﻜﻔِﻴ
ُ ت ِﻣ ْﻨ ُﻪ َو ُه َﻮ ﻻ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻢ َﻓﻘَﺎ َل
ُ ﺧ ْﺬ
َ َو َو َﻟﺪِي إِﻻ ﻣَﺎ َأ
"Ya Rasulullah! Ebu Süfyan cimri bir kimsedir; bana ve
çocuğuma yetecek miktar nafakayı vermiyor. dedi. Bunun
üzerine Allah Rasulü: Sana ve çocuğuna yetecek malları
maruf bir şekilde al" 1 buyurdu. Böylesi bir durumda
hâkim, nafakayı kadına teslim etmeye erkeği zorlar ve
harcama hakkını doğrudan doğruya kadına verir. Böyle
hallerde erkeğin harcama işini elinde bulundurmasını
engeller.
Böylece, İslâm, bir kısmı erkeklere, bir kısmı da
kadınlara ait olmak üzere birçok hükümler getirmiş,
bunların bir kısmında erkek ile kadını ayırmış, Allah'ın
tahsis ettiği hükümlerle her birinin razı kılınmasını
emretmiştir. Allah'ın bir kısmına vermiş olduğu
üstünlükleri temenni ederek, kıskançlık yapmamalarını
emretmiştir. Nitekim Allah ():
ﺐ ِﻣ ﱠﻤ ﺎ
ٌ ﺼﻴ
ِ ﺟ ﺎ ِل َﻥ
َ ﺾ ﻟِﻠ ﱢﺮ
ٍ ﻋ َﻠ ﻰ َﺑ ْﻌ
َ ﻀ ُﻜ ْﻢ
َ ﻀ َﻞ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﺑ ِﻪ َﺑ ْﻌ
وَﻻ َﺗ َﺘ َﻤ ﱠﻨ ﻮْا َﻣ ﺎ َﻓ ﱠ
ﻦ
َ ﺴ ْﺒ
َ ﺐ ِﻣ ﱠﻤ ﺎ ا ْآ َﺘ
ٌ ﺼﻴ
ِ ﺴ ﺎ ِء َﻥ
َ ﺴ ﺒُﻮا َوﻟِﻠ ﱢﻨ
َ “ ا ْآ َﺘAllah'ın bazılarınızı
bazılarına karşı üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin.
Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var,
1
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kadınların da kazandıklarından nasipleri var.”1
buyurur. Hüküm-lerdeki bu tahsis eşitsizlik anlamına
gelmez. Burada kadın olarak kadınlara ait işlere erkek
olarak da erkeklere ait işlere çözümler vardır. Bunların
hepsi, kullara ait fiillere taalluk eden Şari'in hitabıyla
çözümlenmiştir. Bunların durumları bir bütün olarak
incelendiği zaman, insan türünün bir cinsini ilgilendiren
bir problemin çözümü olduğu görülür. Dolayısıyla insanı
ilgilendirmesinden dolayı çözümün bazı noktalarda
farklılık göstermesi kaçınılmaz bir olaydır. Ancak ortaya
konulan çözümlerde kadın-erkek eşitliği gibi bir konu
hiçbir surette göz önüne alınmamıştır. Çünkü araştırılması
gereken konu bu değildir. Önemli olan, muayyen bir
insanı
ilgilendiren
bir
problemin
çözüme
kavuşturulmasıdır. Erkek ile kadını ilgilendiren birtakım
hükümlerde çeşitlilik olabilir. Durum ne olursa olsun
mühim olan, insanın bir problemine çare olmaktır. İster bu
çare ilim öğrenmek gibi aynı türden bir çözüm olsun,
isterse erkek ve kadının avret yerlerinin farklı olması gibi
farklı çözümler olsun, ortaya konan hükümlerin tek hedefi
insanın problemlerini çözmektir. Bir insanın diğer
insandan üstün olması ya da aralarında eşitlik olup
olmaması bu hükümlerde yer almaz. Bazı kaynaklarda,
kadınların hem akıldan, hem de dinden noksan oldukları
hususu; bunu ortaya atanların akıl ve dinlerine nispet
olarak düşünülebilir. Yoksa; bu sözün anlamı, kadınların
dini ve aklı noksan demek değildir. Çünkü fıtrat gereği
1
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erkek ve kadındaki akıl tektir. Yine, her erkek ve kadının
iman ve amel bakımından dini de birdir. Yukarıdaki
sözden, şehadette bir erkek karşılığı, iki kadının karşılığı
kastediliyorsa, yine, her ay gördüğü hayız ve nifas
günlerinde kılmadığı namaz ile Ramazan ayında hayız ve
nifasından dolayı tutmadığı oruçlar kastediliyorsa durum
değişir.
Bu husus, Allah'ın insan olarak insan için, insanın da
erkek ve dişi nesillerinin her birisi için meşru kıldığı
hukuk ve vecibelerdir ki biz bunlara şer’î teklifler diyoruz.
Fakat, insani sıfata haiz olan, insan cinsinden herbirini göz
önünde bulundurduğumuz zaman, aralarında herhangi bir
ayrıcalık söz konusu edilemez. Aynı zamanda bunlar
arasında eşitlik veya eşitsizlik gibi herhangi bir husus da
düşünülemez.
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KADININ GÖREVLERİ
İslâmi teşrii, tabiatı gereği herhangi bir ayırıma
gitmeden, insan vasfını taşıması nedeniyle hem erkeğin
hem de kadının birtakım işleri yapmalarını mübah
kılmıştır. Yine herhangi bir şekilde cins ayırımına
gitmeden bu işlerden bir kısmını farz, bir kısmını haram,
bir kısmını mekruh, bir kısmını da mendup kılmıştır. Bazı
işler vardır ki insani vasıf taşımakla beraber bunları sadece
erkekler yapabilir. Yine bazı işler de vardır ki insani
vasıfta olmalarına rağmen onları ancak kadınlar yapabilir.
Şeriat, bu işlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak
bunlarda bir ayırıma gitmiş; farziyet, haramlık,
mekruhluk, mendubluk veya mübahlık açısından erkek ve
kadını farklılaştırmıştır. İşte bu çerçevede şeriat; yönetme
ve otorite görevini yalnızca erkeklere verirken, -erkek
olsun kız olsun- çocukların terbiye ve bakım görevini
kadınlara vermiştir. Bunun için kadınlık vasfını
taşımalarından dolayı kadınları ilgilendiren bazı işlerin
kadınlara, erkek olma vasfına sahip olmalarından dolayı
da bazı işlerin erkeklere verilmesi gerekmektedir. Erkek
ve dişiyi yaratırken, erkeğin ve kadının durumunu en iyi
bilen Allah ()'dır. Yalnızca erkeğe veya kadına
veyahutta erkek-kadın ayırımı gözetilmeksizin insan
olmaları nedeniyle insanlara ait hükümlerin sınırlarını
vâzederken,
onların
bu
teklifleri
taşıyıp
taşıyamayacaklarını en iyi bilen de şüphesiz ki Allah
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()'dır. Zira insana neyin faydalı olduğunu en iyi bilen
O'dur. İnsan aklının, kadının şanından değildir diyerek
kadını birtakım işlerden mahrum etmesi veya erkeklere ait
birtakım işleri ona yüklemeğe çalışarak böylece kadına ait
hakkın korunduğunu kabul etme çabalarının tümü, şeriata
karşı çıkmak demektir. Böylesi bir davranış kesin bir hata
ve fesadın sebebidir.
Şeriat; kadını bir ana ve evin eğitimcisi olarak
takdim etmiş; hamilelik, doğum, süt emzirme, çocuğun
bakımı, terbiyesi ve iddetle ilgili olarak birtakım hükümler
getirmiştir. Bunların hiçbirini erkeğe teklif etmemiştir.
Çünkü bunlar, kadınlık vasfı taşıması dolayısıyla kadını
ilgilendiren hükümlerdir. Gebelikten başlayarak, çocuğun
doğumu, süt verilmesi, beslenip bakılma sorumluluğu
kadına yüklenmiştir. Bu, kadının en önemli görevi ve en
büyük sorumluluğudur. Diyebiliriz ki, kadının en önemli
ve asli işi; annelik ve evinin eğiticiliğidir. Çünkü bu iş;
insan türünün devam etmesini sağlayan önemli bir
husustur. Bu görev erkeklere değil yalnızca kadınlara
verilmiştir. Bu nedenle kadına ne tür görevler verilirse
verilsin, ne kadar sorumluluk yüklenirse yüklensin,
kadının asli görevinin "annelik" ve "evinin terbiyecisi"
olduğu açıkça bilinmelidir. Bu nedenledir ki şeriat kadına;
hamile iken veya süt emzirirken Ramazanda orucunu
bozma ruhsatını vermiştir. Hayız ve nifas halinde iken
namazdan sorumlu tutmamıştır. Memede olduğu süre
içerisinde erkeğe, annesinin yanından çocuğunu alıp
götürmesini yasaklamıştır. Bunların tümünü kadının asli
görevi olan "annelik" ve "evinin terbiyecisi" görevleri gibi
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en yüce görevini tamamlayabilmesi için kadına hak olarak
tanımıştır.
Ancak tüm bu anlatılanlardan; kadının asli
görevinin annelik ve evinin terbiyecisi olduğu, başka işleri
yapmasının mümkün olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır.
Bu ifadenin anlamı şudur: Allah () kendisiyle sükun ve
rahat bulunsun, ondan nesil ve zürriyet elde edilsin diye
kadını yaratmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
ﻦ
َ ﺟ ُﻜ ْﻢ َﺑ ِﻨ ﻴ
ِ ﻦ َأ ْزوَا
ْ ﺟ َﻌ َﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺟ ﺎ َو
ً ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَا
ِ ﻦ أَﻧ ُﻔ
ْ ﺟ َﻌ َﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺣ َﻔ َﺪ ًة
َ " َوAllah nefislerinizden sizin için eşler yaratıp, yine
sizin zevcelerinizden çocuklar ve torunlar yarattı." 1
ﺴ ُﻜﻨُﻮا ِإ َﻟ ْﻴ َﻬ ﺎ
ْ ﺟ ﺎ ِﻟ َﺘ
ً ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَا
ِ ﻦ أَﻧ ُﻔ
ْ ﻖ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺧ َﻠ
َ ن
ْ ﻦ ﺁﻱَﺎ ِﺗ ِﻪ َأ
ْ َو ِﻣ
"Kendileriyle sükun ve rahat bulmanız için, eşleri,
nefislerinizden
yaratmış
olması,
O'nun
2
ayetlerindendir." Aynı zamanda kadını, özel hayatta
çalıştığı gibi genel hayatta da çalışması için yaratmıştır.
Daveti taşıma görevini ve hayattaki işlerinde kendisine
lazım olanı yapması için gerekli olan ilmi öğrenmesini de
farz kılmıştır. Alış-veriş, icare ve vekalet gibi işleri
yapmayı caiz kılmıştır. Yalanı, hileyi ve hiyaneti haram
kılmıştır. Aynı şeyleri erkeğe de caiz ve haram kılmıştır.
Ticaret yapabileceği gibi, ziraat ve sanayi alanında da
çalışabileceğini, akidlere ve anlaşmalara girebileceğini,
istediği kadar mal üretebileceğini mübah kılmıştır. Hayatta
işini, bizzat kendisi yapabileceği gibi bir ortak veya bir
1

Nahl: 72

2

Rum: 21
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işçi vasıtasıyla da görebilir. İnsanları, gelir getiren
kaynakları ve birtakım eşyayı kiralayabileceği gibi,
bundan başka daha birçok muamelelerle de iştigal edebilir.
Bu, Şari'in umumi olan hitabından ve kadına ait herhangi
bir yasağın olmayışından anlaşılmaktadır. Ancak kadın,
hükmetme görevini üstlenemez. Mesela kadın, devlet reisi,
onun muavini, vali, amil ve hükmetme görevinden sayılan
herhangi bir işi yüklenemez. Ebu Bekir'den rivayet
edildiğine göre: Fars halkının devlet başkanlığına
Kisra’nın (Kraliçe) kızını melike olarak seçtikleri haberi
Rasulullah ()'a ulaştığı zaman Allah'ın Rasulü şöyle
buyurmuştur:
ﺢ َﻗ ْﻮ ٌم َوﱠﻟ ﻮْا َأ ْﻣ َﺮ ُه ُﻢ ا ْﻣ َﺮَأ ًة
َ ﻦ ُﻱ ْﻔ ِﻠ
ْ " َﻟBir kadını kendi işlerine
emir tayin eden hiçbir millet felah bulamaz." 1 Bu hadis,
kadını yönetici yapanların kınanmalarından dolayı kadının
yönetici olmasının yasaklandığının açık ve net bir
ifadesidir. Emir sahibi olmak, yönetici olmak anlamına
gelmektedir: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
ﺱ ﻮ َل َوُأ ْو ِﻟ ﻲ اﻷ ْﻣ ِﺮ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
ُ ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا َأﻃِﻴ ُﻌ ﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوَأﻃِﻴ ُﻌ ﻮا اﻟ ﱠﺮ
َ ﻱَﺎَأ ﱡﻱ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻱ
"Ey iman edenler! Allah'a, Rasul'e ve sizden olan emir
sahibine itaat ediniz." 2 Bu nedenle kadınların yönetici
olmaları caiz değildir. Fakat kadınların hükmetme
dışındaki görevleri yüklenmeleri caizdir. Buna göre kadın,
devlet memurluklarına tayin edilebilir. Çünkü memurluk,
hükmetme kapsamına girmez, icare konusuna girer.
1

Buhari, K. Mugâzî, 4073, K. Fitne, 6570; Tirmizi, K. Fitne, 2188; Nesei, Âdâb el-

2

Nisa: 59

Kıdâh, 5293
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Memur, devlet kurumlarından birinde çalışan özel
ücretlidir. Bu yönüyle memur, herhangi bir şahsın yanında
veya şirkette çalışan ücretli kimse gibidir. Kadın, yargı
organlarından herhangi birinde hâkim olarak görev
yapabilir.
Zira
hakimlik
yöneticilik
kapsamına
girmemektedir. Çünkü hakimlik, insanlar arasındaki
anlaşmazlığı gidermektir; anlaşmazlığa düşen iki tarafa
ilzam edici bir şekilde şer'î hükmü haber vermektir. Çünkü
yargı; "ilzam edici bir şekilde hükmü haber vermektir"
diye tarif edilir. Kâdı, yönetici olmayıp başka ücretliler
gibi devletin yanında çalışan bir görevlidir. Ömer ()’in,
kendi kavminden Şifa isminde bir kadını, Çarşı Pazar
“Kâdı”sı yani, çarşılardaki tüm aykırı davranışları karara
bağlayan "Hisbe Kâdısı" olarak tayin ettiği rivayet
edilmiştir. Ancak hadisin nassına bağlı olarak kadının
Kâdı
olmasının ve hadisin kâdılık olgusuna
uygulanmasının caiz olması meselesine gelince: Eğer
yasaklama hadisi kadının, yargı üzerinde emirlik görevine
getirilmesi gibi bir duruma uygunluk arzederse, kadının
böyle bir göreve getirilmesi caiz değildir. Eğer hadis,
böyle bir hususa şamil değilse kadının yargıç olmasını
engellemeye delil sayılmaz. Hadise baktığımız zaman,
İranlıların kendilerini idare etmek üzere başlarına kraliçe
olarak bir kadını tayin ettikleri haberi Allah'ın Rasulüne
ulaşınca, buna cevap olarak böyle bir durumu
zemmetmiştir. Bu hadis verilen bir habere aittir ve sorulan
bir sorunun cevabıdır. Haberin konusu ise; kraliçelik yani
"devlet başkanlığı"dır. Dolayısıyla cevap yalnızca devlet
başkanlığı ile ilgilidir. Devlet başkanlığı ise "yönetim"le
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ilgili bir husustur. Bir başka açıdan meseleye baktığımız
zaman yasaklamanın umumi olan velayete ait olduğu
görülür. Bu da; emirlik velayetidir. İşte hadisin manası ve
işaret ettiği husus da budur.
Yargının konusu ise vali ve halifenin yaptığı işten
farklıdır. Halife ve valinin görevi; ister doğrudan
kendisine bir mesele gelsin veya kadı tarafından
gönderilen bir problem olsun veya kendisine hiçbir kimse
herhangi bir mesele getirmemiş olsun, şeriat'a aykırı
gördüğü hususta direkt olarak şer'i hükmü infaz etmektir.
Halife, bir dava karşısında herhangi bir davacı olmadan
hükmü icra eder. Fakat kâdı, ancak biri kendisine bir dava
getirdikten sonra o dava hakkında hüküm verebilir.
Kâdı'nın bakacağı davada muhakkak iki taraf mevcuttur.
Ortada bir iddia olduğu zaman ancak hükmedebilir. Bir
iddia sahibi olmadıkça kâdı'nın hükmetme selahiyeti
yoktur. Gelen davaya bakması da, mesele hakkında
bağlayıcı bir şekilde Allah'ın hükmünü haber vermekten
ibarettir. Hem infaz edici hem de kâdılık görevini birlikte
yürütmekle yetkili kılınması dışında kâdının mutlak olarak
tenfiz yetkisi yoktur. Her iki yetkiye da sahip olduğu
zaman; kâdı olarak hükmeder ardından da infaz yetkisine
sahip birisi olarak verdiği hüküm gereğince hükmü infaz
eder. Yargı olayı ile hüküm verme olayları ayrı ayrı
şeylerdir. Bundan dolayı, kadınların yönetici olmalarını
yasaklayan hadis "kâdı"ya uygulanamaz. Üstelik yargı;
hiçbir zaman herhangi bir şeyde velayet anlamına gelmez.
Kâdı'nın tayin edildiği belde halkından hiçbiri üzerinde
herhangi bir velayeti yoktur. Hatta karşısına gelen iki
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davacının üzerinde bile herhangi bir velayeti yoktur. Ona
itaat da vacib değildir. Ancak, gelen dava üzerinde hüküm
verdiği zaman hükmü yerine getirmek vacib olur. Çünkü
onun verdiği hüküm Allah ()'ın verdiği hükümdür.
Kâdı'nın kendisine ait bir hüküm ve emir değildir. Onun
verdiği hükme, sadece bir kâdı'nın hükmü nazarıyla
bakılmamalıdır. Diğer taraftan kâdı'nın verdiği hüküm
ancak, mahkemede hükmettiği zaman geçerlidir. Bundan
dolayı yargı meclisinin dışında kâdı'nın bir olayı görmesi,
gördüğüne ve işittiğine hükmetme yetkisini vermez.
Gördükleri ve işittikleri şeyler kâza meclisinde olduğu
zaman verdiği hüküm geçerlilik kazanır. Fakat
"yöneticinin" durumu böyle değildir. Yönetme mevkiinde
bulunan yöneticiye, her halde itaat vacibtir. Hükmetmek
için yöneticinin yönetim merkezinde yani dairesinde
bulunması şart değildir. Evde, yolda, devlet merkezinde ve
her nerede bulunursa bulunsun "yöneticiye" itaat farzdır.
Zira Allah'ın Rasulü şöyle buyurmaktadır:
ﻋﻨِﻲ
َ ﻃﺎ
َ ﻄ ِﻊ اﻷﻣِﻴ َﺮ َﻓ َﻘ ْﺪ َأ
ِ ﻦ ُﻱ
ْ " َﻣEmire itaat eden bana itaat
etmiş olur." 1
Bu nedenle kadının "yönetici" olmasını yasaklayan
hadis,
kesinlikle
mahkeme
hakimliği
görevine
uygulanamaz. Bu hadis ile kadının yargı görevinde
bulunması yasaklanamaz. Kâdı; "yöneticinin" yanında,
muayyen bir işi yapmak üzere muayyen bir ücretle çalışan
"ücretli" kimsedir. "Ücretli" kelimesi, hangi görevde
1

Buhari, K. Cihâd, ve’s-Seyr, 2737; Müslim, K. İmârah, 3417; Ahmed b. Hanbel, Müs.
Mükessirîn, 7786
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bulunursa bulunsun ücretle çalışan herkesi kapsamına alır.
Hatta Rasul (), Kur'an öğreten kimseyi dahi "ücretli"
saymış ve şöyle demiştir:
ب اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺟ ﺮًا ِآ َﺘ ﺎ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َأ
َ ﺧ ْﺬ ُﺗ ْﻢ
َ ﻖ َﻣ ﺎ َأ
ﺣ ﱡ
َ " َأKarşılığında ücret
aldığınız şeylerin en hayırlısı Allah'ın Kitabıdır." 1 Kâdı
da Kur'an öğreten kimse gibi ücretli bir kimsedir.
Beytülmaldan aldığı şey ise ücretidir.
"Kâdı, yöneticinin yardımcısıdır. Bundan dolayı,
hükmetmede ona tabidir" denemez. Çünkü kâdı;
yöneticinin yanında çalışan bir ücretlidir, onun yardımcısı
değildir. Kâdı'nın görevi iki tarafın anlaşmazlıklarını
anlayıp şer'i hükümlerin hangi maddesine göre mahkeme
olacaklarını, durumlarının intibak ettiği şer'i hükmü onlara
bildirmektir. Netice olarak kâdı, muayyen bir işe tahsis
edilmiş, muayyen bir ücretle çalıştırılan bir ücretlidir.
Kâdı ve muhtesib2'in durumu budur. Fakat mezalim
mahkemelerine bakan kâdı'nın durumu değişiktir. Kadının,
mezalim hâkimi olması ve bu göreve getirilmesi caiz
değildir. Çünkü mezalim hâkimliği yöneticilik kapsamına
giren görevlerdendir. Dolayısıyla hadisin manası, bu
mahkemelere bakan hâkimi kapsamına alır. Çünkü burada
görevli olan hâkimin görevi; şikayet olsa da olmasa da
"yöneticiden" kaynaklanan herhangi bir zulmü insanlardan
kaldırmaktır. Mezalim hâkimi, yönetici tarafından
1

Buhari, K. İcârah, K. Tabe, 5296

2

Muhtesib: Toplum hakkına zarar veren aykırı davranışlar ile ilgili olarak hüküm
vermekle görevli olan kimse. (İslâm’da Yönetim Sistemi, Takiyyuddin en-Nebhani)

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

144

haksızlığa uğradığını iddia eden bir kişinin yönetici
aleyhine dava açmasına gerek görmeden de davaya
bakabilir. Böylesi bir durumda mezalim hâkiminin
davalıyı mahkemeye çağırması da çağırmaması da caizdir.
Çünkü konu, problem hakkındaki bir hükmü haber vermek
olmayıp, yeneticiden kaynaklanan haksızlığın insanlardan
giderilmesidir. Bundan dolayı, mezalim mahkemelerine
bakmak hükmetmektir. Bunun için kadının, böyle bir
mahkemede hâkim olması caiz değildir.
Ümmet Meclisi'nin bulunması halinde, kadının
Ümmet Meclisi'ne üye olmasının caiz olup olmadığı
meselesine gelince; bu mesele bazılarınca tam bir açıklığa
kavuşmadığı için demokratik sistemlerdeki parlamentoya
kıyaslayarak, İslâm'daki Ümmet Meclisi'ne kadının üye
olmasının caiz olmayacağını zannetmişlerdir. Gerçekte
ise; demokratik sistemdeki parlamento ile, İslâm'daki
Ümmet Meclisi arasında fark vardır. Parlamento kanun
yapar ve hükmeder. Çünkü demokrasinin tarifinde
parlamentonun hükmetme yetkisinin olduğu belirtilir.
Gerektiği zaman parlamento, devlet başkanını seçebilir ve
onu azledebilir, bakanlara güvenoyu verir, gerekirse
düşürebilir. Parlamentonun üç görevi vardır:
1- Hükümeti denetler ve muhasebe eder.
2- Kanun yapar.
3- Yöneticileri tayin eder ve onları düşürür.
Parlamentonun hükümeti denetleyip muhasebe
etmesi hükmetmek (yürütme) sayılmaz. Fakat kanunlar
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çıkarıp tatbike koyması, yönetici ve idarecileri tayin
etmesi ve onları azletmesi hükmetmek sayılır. Ümmet
Meclisi ise böyle değildir. Ümmet Meclisi; yöneticileri
muhasebe eder ve denetler, gerektiğinde uyarılarda
bulunur. Bu uyarılar ise:
a- İşlerin arzu edilen şekilde yürümemesi,
b- İslâm'ın tatbikatında gevşek davranılması,
c- İslâmi davetin tebliğ ve yüklenilmesinde gerekli
çabanın gösterilmeyişi gibi hususlarda olur. Fakat, Ümmet
Meclisi, hiçbir zaman kanun koyamaz. Bir yöneticiyi tayin
veya azledemez. Bu karakteriyle parla-mentodan farklıdır.
Onun için demokrasi ve kapitalizm prensiplerine göre
işleyen kanun yapma ve hükmetme vasfına haiz
parlamentoya kadının üye olması caiz değildir. Fakat
hükmetme karakteri olmayan, Ümmet Meclisi’ne kadının
üye olması caizdir. Ancak, parlamen-toya kadının üye
olamaması, onun yöneticiyi seçmesinin de caiz
olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü hükmetme yetkisini
veren parlamentoya kadının üye olması, hadisi şerifin
kesin nehyiyle sabit olduğu üzere caiz olmaz. Çünkü
Peygamber ():
ﺢ َﻗ ْﻮ ٌم َوﱠﻟ ﻮْا َأ ْﻣ َﺮ ُه ُﻢ ا ْﻣ َﺮَأ ًة
َ ﻦ ُﻱ ْﻔ ِﻠ
ْ " َﻟBir kadını başlarına
kraliçe tayin eden millet felah bulmaz." 1 buyurmuştur.
Bu hadis, kadının yöneticiyi seçmesine engel olmaz, onu
hükmetme yetkisine sahip kılmaz. Kadın, kendisine
1

Buhari, K. Mugâzî, 4073, K. Fitne, 6570; Tirmizi, K. Fitne, 2188; Nesei, Âdâb elKıdâh, 5293
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hükmedecek kimseyi seçebilir. Şeriat, kadına yöneticiyi
seçme yetkisini verdiği gibi, hüküm ile ilgili işleri yapmak
üzere herhangi bir erkeği seçebilme yetkisini de vermiştir.
Kadın, halifeye biat edebilir ve seçimine katılabilir.
Ümmü Atiyye'den:
ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺸ ِﺮ ْآ
ْ ن ﻻ ُﻱ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ َﻨ ﺎ ) َأ
َ ﺱ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘ َﺮَأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺑَﺎ َﻱ ْﻌ َﻨ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
ﺱ َﻌ َﺪ ْﺗﻨِﻲ َوَأ َﻧ ﺎ
ْ ﺖ ﻓُﻼ َﻧ ُﺔ َأ
ْ ﺖ ا ْﻣ َﺮَأ ٌة ِﻣﻨﱠﺎ َﻱ َﺪهَﺎ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ِ ﻀ
َ ﺣ ِﺔ َﻓ َﻘ َﺒ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ َﻴﺎ
ِﻋ
َ ﺵ ْﻴﺌًﺎ ( َو َﻧﻬَﺎﻧَﺎ
َ
ﺖ
ْ ﺟ َﻌ
َ ﺖ ُﺛ ﱠﻢ َر
ْ ﺵ ْﻴﺌًﺎ َﻓ َﺬ َه َﺒ
َ ﺟ ِﺰ َﻱﻬَﺎ َﻓ َﻠ ْﻢ َﻱ ُﻘ ْﻞ
ْ ن َأ
ْ " ُأرِﻱ ُﺪ َأBiz Nebi ()'a biat
ettik ve Allah'ın bize; Allah'a hiçbir şeyi ortak
koşmamamızı emreden ayeti okudu ve bizi, ölülerin
arkasından bağırıp çağırarak yas tutmaktan nehyetti.
Bunun üzerine bizden bir kadın elini geri çekti ve; falan
kadın benimle birlikte yas tuttu. (üzerimde hakkı vardır)
Ondan izin almak isterim dedi. Bunun üzerine Allah'ın
Rasulü ona bir şey söylemedi. Kadın gitti ve sonra geri
dönerek gelip biat etti."1 Allah'ın Rasulüne yapılan bu
biat; nübüvvet biatı değil, yöneticiye itaat etme biatıydı.
Bu olay, kadının yöneticiye biat edebileceğini ve onu
seçebileceğini göstermektedir. Parlamento açısından
durum budur.
Ümmet Meclisi’nin durumu ise böyle değildir.
Ümmet Meclisi görüş belirtme ve belirtilen görüş ile amel
etme yeridir, hükmetme yetkisi yoktur. Ümmet tarafından
halifeyi
seçme
yetkisi
verilmedikçe
yöneticiyi
seçemeyeceği gibi onu azledemez de. Kanun koyma
yetkisi de yoktur. Ümmet Meclisi’nin bütün işi görüş
1

Buhari, K. Ahkâm, 6675
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belirtmekle ilgilidir. Ümmet Meclisi genellikle şu işlere
bakar:
a- Devlet (halife), uygulamaya koymak istediği
dahili herhangi bir iş hususunda görüşünü almak üzere
Ümmet Meclisi’ne müracaat eder,
b- Dahili ve harici uygulamalarından dolayı halifeyi
denetlemek,
c- Dahili ve harici birtakım konularda görüşlerini
belirtmek,
d- Halife adaylarını tesbit etmek,
e- Valiler ve yardımcılar hakkındaki hoşnutsuzluklarını gündeme getirmek, görüşlerini bildirmek.
Burada sıralanan işlerin tümü bir nevi görüş
beyanından ibarettir. Dolayısıyla Ümmet Meclisi’nin işi
genelde birtakım konularda görüşünün alınması amacıyla
"şûra" görevini yerine getirmektir. Ancak hükümleri
benimseme gibi hususlarda Ümmet Mecilisinin görüşü
halifeyi bağlayıcı değildir. İşte bunların tümü görüş
belirtmekten ibaret olup, yönetim işlerinden değildir. Bu
nedenle Ümmet Meclisi’nin görevi yalnızca görüş
belirtmekle ilgilidir.
Ümmet Meclisi üyeleri yalnızca görüş belirtmede
halkın vekilleridir. Yönetimde onların vekilleri
olmadıkları gibi, yöneticinin nasbedilmesinde ve azlinde
de onların temsilcileri değillerdir. Hatta Ümmet Meclisi
üyeleri halife yardımcıları ve valiler hakkında
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hoşnutsuzluklarını ortaya koydukları zaman, onlar hemen
azledilmiş sayılmazlar. Ancak Ümmet Meclisi’nin
görüşlerine istinaden halife tarafından azledilirler. Oysa
parlamento böyle değildir. Zira parlamento üyeleri,
bakanlar hakkında verdikleri güvenoyunu geri çektikleri
zaman devlet başkanının görevden almasına gerek
kalmaksızın görevlerinden alınırlar.
Ümmet Meclisi üyeleri halkın görüşünü temsil
ettiklerine göre, kadın da Ümmet Meclisi yetkisi dahilinde
bulunan her konuda görüşünü açıklama hakkına sahiptir.
Siyasi, iktisadi ve teşrii nitelikteki konularda ve diğer
konularda görüş belirtme hakkına sahiptir. Kendi yerine
görüş belirtmesi için dilediği kimseyi vekil tayin
edebileceği gibi, kendisi de başkaları adına vekil olabilir.
İslâm, görüş belirtme hakkını erkeğe verdiği gibi kadına
da aynı eşitlikte vermiştir. İslâm'da şûra, eşit olarak hem
erkeğin hem de kadının hakkıdır. Zira Allah () şöyle
buyurmaktadır:
et."

1

ﺵ ﺎ ِو ْر ُه ْﻢ ِﻓ ﻲ اﻷ ْﻣ ِﺮ
َ " َوİş (hususunda) onlarla müşavere

ﺵ ﻮرَى َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ
ُ " َوَأ ْﻣ ُﺮ ُه ْﻢOnların işleri, kendi aralarına,
müşavere iledir." 2 Bu ifadeler, hem kadına, hem de
erkeğe şamildir. Aynı şekilde emr-i bi'l ma'ruf ve nehyi
ani'l münker görevini ifa etmek aralarında herhangi bir
ayırım bulunmaksızın hem erkeğin hem de kadının
1

Ali İmran: 159

2

Şura: 38
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yapması gereken görevlerdendir. Nitekim, Allah ()
şöyle buyurmaktadır:
ﻦ
ْ ﻋ
َ ن
َ ف َو َﻱ ْﻨ َﻬ ْﻮ
ِ ن ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
َ ﺨ ْﻴ ِﺮ َو َﻱ ْﺄ ُﻣﺮُو
َ ن ِإﻟَﻰ ا ْﻟ
َ ﻦ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُأ ﱠﻣ ٌﺔ َﻱ ْﺪﻋُﻮ
ْ َو ْﻟ َﺘ ُﻜ
" ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮSizden, hayra davet eden, marufu emreden,
münkerden nehyeden bir ümmet bulunsun." 1 Allah
Rasulü ise şöyle buyurmaktadır:
ﻦ َرأَى ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﻨ َﻜ ﺮًا َﻓ ْﻠ ُﻴ َﻐ ﱢﻴ ْﺮ ُﻩ
ْ " َﻣSizden bir kimse, herhangi
bir kötülük gördüğü zaman, onu değiştirsin." 2 Dikkat
edilirse cümle hem erkeğe hem de kadına şamildir.
İdarecileri muhasebe etmek ve denetlemek hem kadına
hem de erkeğe farzdır. Nebi ():
ﻦ
َ ﺴ ِﻠﻤِﻴ
ْ ﺱ ﻮ ِﻟ ِﻪ َو ِﻟ ِﻜﺘَﺎ ِﺑ ِﻪ وَﻻ ِﺉ ﱠﻤ ِﺔ ا ْﻟ ُﻤ
ُ ﻦ ﻗَﺎ َل ِﻟﱠﻠ ِﻪ َو ِﻟ َﺮ
ْ ﺤ ُﺔ ﻗِﻴ َﻞ ِﻟ َﻤ
َ ﻦ اﻟ ﱠﻨﺼِﻴ
ُ اﻟﺪﱢﻱ
ﻋ ﺎ ﱠﻣ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
َ " َوDin nasihattir. Denildi ki: Kim için ey Allah'ın
Rasulü? Dedi ki: Allah, Rasulü, müslümanların
yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir" 3
derken nasihatı, hem erkek hem de kadın için bir hüküm
olarak belirtmekteydi. Hadiste belirtildiği gibi nasihatta
bulunma görevi yalnızca erkekle sınırlı tutulmamıştır.
Hadise göre kadın erkek ayırımı yapılmaksızın müslüman
olan herkes, hem müslümanların yöneticileri hem de tüm
insanlar için nasihatta bulunma görevini ifa etmekle
yükümlüdür. Asrı saadette kadınların Rasulullah () ile
tartışmaları ve bazı konular hakkında soru sormaları;
günümüzdeki kadınların da yönetim yetkisine sahip olan
1

Ali İmran: 104

2

Müslim, K. İmârah, 70; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 11034, 11090

3

Ahmed b. Hanbel, Müs. Şâmiyyîn, 16333
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kimselerle tartışabileceklerine ve onlara birtakım sorular
sorabileceklerine işaret etmektedir. Bir bayram günü
Allah Rasulü’nün erkeklere vaaz ettikten sonra kadınların
bulunduğu yere geçip onlara da öğütte bulunduğu ve
onlara şöyle dediği rivayet edilmektedir:
ﻄ ِﺔ
َﺱ
ِ ﻦ
ْ ﺖ ا ْﻣ َﺮَأ ٌة ِﻣ
ِ ﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َﻓﻘَﺎ َﻣ
َ ﺐ
ُ ﻄ
َﺣ
َ ﻦ
ن َأ ْآ َﺜ َﺮ ُآ ﱠ
ﻦ َﻓ ِﺈ ﱠ
َ ﺼ ﱠﺪ ْﻗ
َ ﻦ َﻓﻘَﺎ َل َﺗ
َو َذ ﱠآ َﺮ ُه ﱠ
ﺱ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺖ ِﻟ َﻢ َﻱ ﺎ َر
ْ ﻦ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ِ ﺨ ﱠﺪ ْﻱ
َ ﺱ ْﻔﻌَﺎ ُء ا ْﻟ
َ ﺴ ﺎ ِء
َ " اﻟ ﱢﻨSadaka veriniz,
çünkü çoğunuz cehennem odunusunuz" deyince,
yanakları işaretlenmiş bir kadın, kadınlar arasından
ayağa kalktı ve; “Niçin ey Allah’ın Rasulü?” dedi..." 1 Bu
hadis, kadınların Allah'ın Rasulü ile münakaşa ettiğine ve
haklarında söylediğinin sebebini sorduklarına işaret
etmektedir. Salebe kızı Havle olayı şöyledir: "Havle,
kocasının kendisi için söylediği zıhar durumunu sormak
üzere Allah'ın Rasulüne gelmişti. Allah Rasulü ():
“Senin sorduğun bu mesele hakkında yanımda hiçbir şey
yoktur" dedi. Bunun üzerine kadın, bu konuda Allah
Rasulü ile mücadele etti.” Bu, meşhur bir olaydır.
Nitekim, Kur'an-ı Kerimde bu hususa işaret edilmektedir:
ﺸ َﺘﻜِﻲ ِإ َﻟ ﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ
ْ ﺟ َﻬ ﺎ َو َﺗ
ِ ﻚ ِﻓ ﻲ َز ْو
َ ﺱ ِﻤ َﻊ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻗ ْﻮ َل اﱠﻟ ِﺘ ﻲ ُﺗﺠَﺎ ِدُﻟ
َ َﻗ ْﺪ
ﺴ َﻤ ُﻊ َﺗﺤَﺎ ُو َر ُآ َﻤ ﺎ
ْ " َﻱKocası hakkında seninle cedelleşen ve
Allah'a şikayet eden kadının sözünü, Allah işitmiş
bulunuyor. Allah, sizin karşılıklı konuşmalarınızı
işitiyor." 2 mealindeki ayet, kadınların Allah Rasulü ile
münakaşa ettiklerini açıkça belirtmektedir. Her konuda,
1

Müslim, K. Salâh el-Iydeyn,1467; Ahmed b. Hanbel, Müs. Benî hâşim, 2927, Müs.

2

Mücadele: 1

Ensâr, 20829
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kadının kendi reyini açıklayabileceği ve bu konuda
münakaşa edebileceği hususunda herhangi bir şüphe
yoktur. Bu konuda icma vuku bulmuştur.
Kadının, kendi görüşünü temsil edecek kimseyi
vekil tayin edebileceği ve başkasının adına vekil
olabileceğinin caiz oluşunda herhangi bir ihtilaf yoktur.
Çünkü kadın; nikah, alış-veriş, icare ve diğer
muamelelerde, kendisini temsil edecek kimseyi vekil tayin
edebileceği gibi başkasına da vekil olabilir. Bu konuda
herhangi bir tahdit de yoktur. Yani kadının vekalet alması
veya vekalet vermesi sadece bazı alanlarla sınırlı olmayıp
her şeyi kapsamına almaktadır. Ümmet Meclisi üyeliğinde
görüş belirtme olayı da bundan bir parçadır. Dolayısıyla
kadının dilediğine vekil olması veya vekalet vermesi
şer'an caizdir.
Ümmet Meclisi, rey ve görüşlerin belirlendiği bir yer
olduğuna göre ve meclis üyeleri de başkalarını temsilen
orada bulunduklarına göre kadın; Ümmet Meclisi
üyeliğine hem seçilebilir, hem de seçebilir. Kadın,
başkasına vekil olabileceği gibi, rey ve görüşlerini
bildirmek üzere başkasını da vekil tayin edebilir. Nitekim
Allah'ın Rasulü gönde-rilişinin on üçüncü yılında, yani
hicret ettiği yıl, ikisi kadın olmak üzere yetmiş üç kişi
Mekke'ye yanına gelmişti. Bu kadınlardan biri Mazin
oğullarının kadınlarından biri olan Ümmü Ammara diğeri
ise Seleme oğullarının kadınlarından Amr b. Adiyye'nin
kızı Esma idi. Onlarla Akabe'de buluşmak üzere
sözleşmişti. Gece yarısı erkekler dağı tırmanırlarken, iki
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kadın da onlarla beraber dağı tırmanıyorlardı. Akabede
buluştukları zaman Allah Rasulü onlara şöyle dedi:
ﺴ ﺎ َء ُآ ْﻢ َوَأ ْﺑ َﻨ ﺎ َء ُآ ْﻢ
َ ن ِﻣ ْﻨ ُﻪ ِﻧ
َ ن َﺗ ْﻤ َﻨ ُﻌ ﻮﻧِﻲ ِﻣ ﱠﻤ ﺎ َﺗ ْﻤ َﻨ ُﻌ ﻮ
ْ ﻋ َﻠ ﻰ َأ
َ ُأ َﺑ ﺎ ِﻱ ُﻌ ُﻜ ْﻢ
"Kadınlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi, beni
de koruyacağınıza binaen sizden biat alıyorum."1
Onların, bu teklife karşı cevapları şöyleydi:
ﻋ ِﺔ ِﻓ ﻲ
َ ﺴ ْﻤ ِﻊ وَاﻟﻄﱠﺎ
ﻋ َﻠ ﻰ اﻟ ﱠ
َ ﺱ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺱ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ َ ﺑَﺎ َﻱ ْﻌﻨَﺎ َر
ع اﻷ ْﻣ َﺮ
َ ن ﻻ ُﻧ َﻨ ﺎ ِز
ْ ﻋ َﻠ ﻰ َأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ َﻨ ﺎ َو
َ ﻋﻠَﻰ َأ َﺛ َﺮ ٍة
َ ﻂ وَا ْﻟ َﻤ ْﻜ َﺮ ِﻩ َو
ِﺸ
َ ﺴ ِﺮ وَا ْﻟ َﻤ ْﻨ
ْ ﺴ ِﺮ وَا ْﻟ ُﻴ
ْ ا ْﻟ ُﻌ
ف ﻓِﻲ اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻟ ْﻮ َﻣ َﺔ ﻻ ِﺉﻢ
ُ ﻖ َأ ْﻱ َﻨﻤَﺎ ُآﻨﱠﺎ ﻻ َﻧﺨَﺎ
ﺤﱢ
َ ن َﻧﻘُﻮ َل ﺑِﺎ ْﻟ
ْ ﻋﻠَﻰ َأ
َ " َأ ْه َﻠ ُﻪ َوZorlukta
ve rahatlıkta, sevinçte ve kederde, seninle birlikte
olacağımıza, dinleyip, itaat edeceğimize, hiç kimsenin
kınamasından korkmayarak nerede olursak olalım hakkı
söyleyeceğimize dair biat ettik." 2 Bu biat, siyasi bir biattır.
Kadının siyasi bir biatta bulunması caiz olduğuna göre,
seçmesi ve seçilmesi de caizdir. Çünkü biat etmek ve
seçmek, yöneticiyi seçmek ve ona itaat etmek kapsamında
değerlendirilir.. Biat ve seçme olaylarının aynı şeyler
olduğunun delili şudur: Halife, biat edilmezse şer'an halife
olamaz. Onu halife yapan şey biattır. Biat, hakikatte
halifeyi seçmek olup; onu dinleyip, ona itaat etme
taahhüdüdür. Biat, sadece dinleyip, itaat ahdi vermekten
ibaret değildir. Hilafet akdi tahakkuk ettikten sonra itaat
ve dinleme mecburiyeti biat etmeyenleri de kapsar. Fakat
ilk biat, seçme ve dinleyip itaat biatıdır. Bunda rıza şarttır.
Çünkü böylesi bir biat, razılık aktidir. Bunun için, biat ve
1

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 15237

2

Müslim, K. İmara, 3426; Nesei, Beyat, 4083, 4084; İbni Mace, Cihad, 2857; Ahmed b.
Hanbel, 15237; Malik, Cihad, 853
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seçme aynı şeylerdir. Ümmet Meclisi’nde kadını temsil
edecek kişiyi seçmesi daha evladır. Çünkü en yüksek bir
mevki olan halifeyi seçmeye kadın selahiyetli olduğuna
göre, kendi reyini temsil edecek birini vekil tayin etmesi
elbette ki caizdir. Böylece, kadının Ümmet Meclisi’ne üye
olarak seçilme ve seçme hakkına sahip olması şer'an
caizdir.
İkinci Akabe Biatı, kadının Ümmet Meclisi’ne,
kendisinden başka birini seçebileceğinin caiz olduğuna
delalet eden bir delildir. Şûra Meclisi’ne kadının üye
olarak seçilmesine gelince; Allah'ın Rasulü Akabe’de biat
işini bitirince onlara şöyle demişti: "Kendi aranızdan
kavimlerini temsil edecek olan, on iki kişiyi seçiniz."
Rasulün bu emri herkes için geçerli bir emirdir. Burada,
Allah Rasulü erkek kadın ayırımı yapmamıştır. Gerek
seçecek ve gerekse seçilecek kimselerden erkek kadın
ayırımına gitmemiştir. Umumi olan bir ifadeyi tahsis
eden başka bir delil varid olmadığı müddetçe
umumiliği üzerinde bırakılır. Delil tahsis edilmediğine
göre hem kadına hem de erkeklere şamildir.
Binaenaleyh Ümmet Meclisi’nde, kadının üye olarak
bulunması, meclis üyelerini seçmesi, başkasının reyini
temsil edebilmesi, başkasının da kendi reyini temsil
edebileceğinin delili İkinci Akabe Biatıyla sabittir.
Şûrada kadın ve erkeğin hak sahibi olduklarında
herhangi bir şüphe yoktur. Yöneticinin muhasebe edilmesi
ve denetimi hem erkek ve hem de kadın üzerine farzdır.
Aynı şekilde emr-i bi'l maruf, nehy-i ani'l münker görevi
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hem erkek, hem de kadın üzerine farzdır. Nasihat, hem
erkek hem de kadın için meşru kılınmıştır. Görüşünü
temsilen vekalet tayini hem erkek hem de kadın için bir
haktır. Kadının kendisine ait bir görüşü vardır. Bu
görüşün; siyasi veya birbaşka görüş olması arasında fark
yoktur. Ümmet Meclisi’nin görevlerinden olan; şura,
yöneticileri muhasebe etmek, ma'rufu emredip münkerden
sakındırmak, görüş belirtmekle alakalı olan her konuda
müslümanların imamlarına (yöneticilerine) nasihatta
bulunmak gibi işlerin hiçbirinin yönetimle ilgili olmaması,
kadının Ümmet Meclisi’ne üye olmasında, Ümmet Meclisi
üyelerini seçmesinin caiz oluşunda herhangi bir şüphenin
bulunmamasını gerektirir.
Ancak bazı kimseler; biatın dinlemek ve itaat etmek
üzere alınan bir söz olduğu, seçim olmadığını ileri sürerek
bunu kadının Ümmet Meclisi’ne seçilmesine delil olarak
kabul etmemekte ve bu konuda şüpheye düşmektedirler.
Dikkat edilirse Ümmet Meclisi’nin görevi görüşle alakalı
hususlardır. Kadının, dilediği kimseyi görüş belirtmede
kendisine vekil tayin etme hakkına sahip olması; kadının
Ümmet Meclisi üyelerini seçmesinin caiz olmasında
herhangi bir şüphenin olmamasını gerektirir. Üstelik
başlangıç itibarıyla biat, karşılıklı rızaya dayananan bir
akittir. Biatta bulunanların serbest iradeleri ile halifenin
seçilmesi işlemidir. Sanıldığı gibi biat, sadece itaat için
verilen bir söz değildir. Bu yönüyle biat, halifenin
seçilmesi işlemidir. Dolayısıyla kadının da yöneticiyi
seçme hakkına sahib olduğu İkinci Akabe Biatı ile sabittir.
Kadının halifeyi seçmesi caiz olduğuna göre Ümmet
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Meclisi üyelerini seçmesi haydi haydi caizdir. Diğer
taraftan bazıları, Ümmet Meclisi’ni parlamentoya
benzeterek kadının Ümmet Meclisi’ne üye olmasının
caizliği hususunda şüpheye düşmüşlerdir. Oysa Ümmet
Meclisi’nin görev ve yetkileri ile parlamentonun görev ve
yetkileri birbirinden tamamen farklıdır. Ümmet Meclisi
görüş belirtme yeri olduğu halde, parlamento aynı anda
yasama ve yürütme organıdır. Dolayısı ile bunlar birbirine
benzemezler. Bu durumda kadınların Ümmet Meclisi’ne
üye olmalarının caiz olması hususunda herhangi bir
şüphenin olmaması gerekir. Böylece kadının; Ümmet
Meclisi’ne üye olmasının ve meclis üyelerini seçmesinin
caizliği hususunda herhangi bir şüphe kalmamaktadır.
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İSLÂM CEMAATI
Bazı kimseler şöyle bir soru sorabilir: Kadın; devlet
memurluğunu,
anlaşmazlıkları
çözüme
bağlayan
yargıçlığı, yöneticilerin muhasebe edildiği ve birtakım
konuların tartışıldığı Ümmet Meclisi’nde üyelik gibi
şeriatın mübah kıldığı birtakım görevleri halvet
yapmadan, açılıp saçılmadan nasıl gerçekleştirebilir?
Bir başkası da şunu sorabilir: Çarşı ve pazarları
denetime çıkması, umumi hayat ve toplumda birtakım
işleri yapma görevi kadın için serbest olduğu takdirde
ahlak nasıl korunur ve fazilet nasıl muhafaza edilir?
Bu iki soru ve benzerleri; İctimai Nizam
konusundaki şer'î hükümler gündeme getirildiği zaman, şu
veya bu kişilerin çoğunlukla şüpheye düşürmek amacıyla
ileri sürdükleri sorulardandır. Çünkü bunlar; kapitalist
sistemin egemen olduğu bir ortamda hayatlarını
sürdürmektedirler. Elbette ki böylesi bir ortamda yaşayan
kimselerin İslâm’ın tatbikini tasavvur etmeleri oldukça
zordur.
Bu suallere cevap şudur: İslâm'daki İctimai Nizam
çeşitli şer’î hükümlerden ibarettir. Bu hükümlerden bir
kısmına bağlı kalma talebi diğerlerine bağlanmanın terk
edilmesi demek değildir. Herhangi bir şahısta çelişkili bir
durumun ortaya çıkmaması ve hükümlerde çelişki
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görünümü söz konusu olmaması için Müslüman erkek ve
Müslüman kadının şeriat'a ait bütün hükümlere bağlı
kalması gerekir. İslâm; bir hastanede hemşirelik gibi bir
görev olsa bile kadına, süslenip bütün zinetini takarak
devlet dairelerinde çalışması hususunda serbestiyet
tanımaz. Gelin olacakmış bir kız gibi, takındığı zinetlerle
erkeklerin şehevi arzularını uyandıracak şekilde
çalışmasına, alış-verişe çıkmasına ve böyle yerlere
gitmesine İslâm izin vermez. Kadının çalışmasının mübah
olması; dekolte kıyafetlerle ziynet yerlerini ortaya dökerek
müşteri celbetmek, alış-verişi daha da fazlalaştırmak,
istediği fiyata mal satmak, malın fiyatını düşürmek veya
yükseltmek için çağdaş üslubları kullanarak konuşmasında
cilveler yapabileceği anlamına gelmez. Yine İslâm; bir
avukatın veya bir iş sahibinin yanında sekreter olarak
çalışıp, istediği şekilde yabancılarla yalnız kalan, saçını,
göğsünü, sırtını ve bütün azalarını herkesin iştahını
çekecek şekilde açan kadına izin vermez..
Evet, İslâm, bunların hiçbirini istemediği gibi,
hayatta batı yaşam tarzının egemen olduğu İslâmi olmayan
bir toplumda da böyle şeylerin olmasını kabul etmez.
İslâm; Müslümandan kendi nefsinde İslâmi hükümlerin
hepsini tatbik etmesini ister. İslâm; kadının çarşıda,
pazarda alış-veriş yapmasını mübah kılarken, ziynetlerini
açarak sokağa çıkmasını yasaklamış, sokağa çıktığı andan
itibaren başörtüsünü ve mantosunu (dış elbisesini) üzerine
almasını emretmiştir. İslâm'a inanmak; Müslümanın,
İslâm'ın bütün hükümlerini kendi nefsinde kesinlikle
tatbikini gerektirir. İslâm, olumlu ve olumsuz olmak üzere
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birçok işlerin yapılmasını şümulüne alan hükümleri
emretmiştir. Bu hükümler, kadın olsun erkek olsun
Müslümanın fazilet caddesinden çıkmasına engel olduğu
gibi onu, toplum içerisinde yaşarken cinsi sapıklığa
kaymaktan da korur.
Bu hükümler çoktur. Olumlu birtakım işleri yapmayı
kapsamına alan hükümleri aşağıda belirtiyoruz:
1- Allah () gözlerini harama kapamayı ve
namuslarını korumayı her erkek ve kadına emretmiştir.
ﻚ َأ ْز َآ ﻰ َﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ﺟ ُﻬ ْﻢ َذ ِﻟ
َ ﻈ ﻮا ُﻓ ﺮُو
ُ ﺤ َﻔ
ْ ﻦ َأ ْﺑﺼَﺎ ِر ِه ْﻢ َو َﻳ
ْ ﻦ َﻳ ُﻐﻀﱡﻮا ِﻣ
َ ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ﻦ
ﺼ ﺎ ِر ِه ﱠ
َ ﻦ َأ ْﺑ
ْ ﻦ ِﻣ
َ ﻀ
ْ ﻀ
ُ ت َﻳ ْﻐ
ِ ( َو ُﻗ ْﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ ﺎ30)ن
َ ﺼ َﻨﻌُﻮ
ْ ﺧﺒِﻴ ٌﺮ ِﺑ َﻤ ﺎ َﻳ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ِإ ﱠ
ﻦ
ﺟ ُﻬ ﱠ
َ ﻦ ُﻓ ﺮُو
َ ﻈ
ْ ﺤ َﻔ
ْ " َو َﻳMü'min erkeklere söyle: Gözlerini
haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu,
kendileri için daha temizdir. Allah, yaptıklarından
şüphesiz haber-dardır. Mü'min kadınlara da söyle:
Gözlerini haramdan
sakınsınlar ve ırzlarını
1
korusunlar."
Kadın veya erkeğin, harama bakmaktan gözlerini
sakındırmaları, her biri için hakiki bir korumadır. Harama
düşmede bu koruma, kişi ile haram arasında bir engeldir.
Çünkü bakma, bu konuda faal bir vesiledir; göz harama
bakmaktan sakındırılınca kötülük engellenmiş olur.
2- Allah (), erkek ve kadına Allah'tan sakınmayı,
takvayı emretmiştir.

1

Nur: 30,31
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ﺳ ﺪِﻳﺪًا
َ ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا ا ﱠﺗ ُﻘ ﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوﻗُﻮُﻟ ﻮا َﻗ ْﻮ ًﻻ
َ " ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳEy iman
edenler: Allah'tan sakının ve dosdoğru söz söyleyin." 1
ﺷ ﻬِﻴﺪًا
َ ﻲ ٍء
ْ ﺷ
َ ﻋﻠَﻰ ُآ ﱢﻞ
َ ن
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ آَﺎ
ﻦ اﻟﱠﻠ َﻪ ِإ ﱠ
َ " وَا ﱠﺗﻘِﻴ...Ve Allah'tan
korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahid olandır." 2
" وَا ْﻟﻌَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ﻟِﻠ ﱠﺘ ْﻘﻮَى...Akibet takvaya erenlerindir." 3
Müslüman, Allah ()'ın takvasıyla vasıflanınca,
O'nun azabından korkar, rızasına kavuşmak ve cennetine
girmeyi arzu eder. Bu takva onu kötülüklerden ve Allah
()'a isyandan uzaklaştırır. İşte bu, kişinin bizzat içinde
bulunduğu engelleyici unsurdur. Müslüman, Allah ()'ın
takvasıyla sıfatlanınca, sıfatların en üstünüyle sıfatlanmış
olur.
3- İslâm, kadın ve erkeğe şüpheli yerlerden uzaklaşmalarını emretmiştir. Bu yerlerde ihtiyatlı davranmakla,
Allah ()'a isyana düşmemiş olurlar. Harama
düşmemeleri için, şüpheli yerlerden uzak durmaları,
böylesi ortamlarda yaşamamaları, çalışmamaları gerekir.
Rasulullah () şöyle buyurmaktadır:
ﻦ
َ ت ﻻ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻤ َﻬ ﺎ َآﺜِﻴ ٌﺮ ِﻣ
ٌ ﺸ َﺘ ِﺒﻬَﺎ
ْ ﻦ َو َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ُﻣ
ٌ ﺤ ﺮَا َم َﺑ ﱢﻴ
َ ﻦ وَا ْﻟ
ٌ ﺤ ﻼ َل َﺑ ﱢﻴ
َ ن ا ْﻟ
ِإ ﱠ
ﻦ وَا َﻗ َﻌ َﻬ ﺎ وَا َﻗ َﻊ
ْ ﺽ ِﻪ َو َﻣ
ِ ﻋ ْﺮ
ِ ﺳ َﺘ ْﺒ َﺮَأ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟﺪِﻳ ِﻨ ِﻪ َو
ْ تا
ِ ﻦ ا ﱠﺗ َﻘ ﻰ اﻟﺸﱡ ُﺒﻬَﺎ
ِ س َﻓ َﻤ
ِ اﻟ ﱠﻨ ﺎ
ﻚ
ٍ ن ِﻟ ُﻜ ﻞﱢ َﻣ ِﻠ
ن َﻳ ْﺮ َﺗ َﻊ ﻓِﻴ ِﻪ أَﻻ َوِإ ﱠ
ْ ﻚ َأ
ُ ﺷ
ِ ﺤ َﻤ ﻰ ﻳُﻮ
ِ ﺡ ْﻮ َل ا ْﻟ
َ ﻋﻰ
َ ﺤ ﺮَا َم َآ ﺎﻟﺮﱠاﻋِﻲ َﻳ ْﺮ
َ ا ْﻟ
ﺡ ﱠﺮ َم
َ ﺡﻤَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎ
ِ ن
ﺡﻤًﻰ َوِإ ﱠ
ِ "Helal de, haram da açıkça bellidir.
Bunların arasında birçok insanın bilmediği şüpheli
şeyler vardır. Kim şüpheli olan şeylerden kendini
1

Ahzab: 70

2

Ahzab: 55

3

Taha: 132
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korursa, dinini ve ırzını korumuş olur. Kim de şüphelere
düşerse, harama düşmüş olur. Koruluğun etrafında
davar otlatan çoban gibi, bir gün davarı koruluğa
dalabilir. Dikkat edin, her padişahın bir koruluğu vardır.
Allah'ın koruluğu ise haramlardır." 1 Burada şüphe üç
kısma ayrılır:
A- Haram veya mübah olduğu hususunda şüphe
edilen şeyler. Veya farz mı, haram mı, mekruh mu,
mendub mu yoksa mübah mı olduğu bilinmeyen fiiller.
Bir şeyin vasfında veya bir fiilin hükmünde şüphe varsa;
Allah'ın ilgili fiil veya eşya hakkındaki hükmü açığa
çıkmadan bir Müslümanın onu yapması caiz olmaz. Zannı
galibine göre Allah ()'ın hükmü olduğu tebeyyün
edince, gönül rahatlığı ile onu yapar. Bunu bilmek; ya
ictihad neticesi veya hükmü bilen bir alimden veya
müctehitten o iş hakkındaki Allah ()'ın hükmünü
öğrenmekle mümkündür. Allah ()'ın o iş hakkındaki
hükmünü öğrenmek isteyen kimse mutlak olarak mukallit
veya cahil olsa da olmasa da, o hüküm hakkındaki fetvayı
ilmine ve takvasına güvendiği bir alimden öğrenebilir.
B- Harama komşu ve yakınlığı olan mübah bir fiili
işleme hususunda Müslümanın şüpheye düştüğü durum.
Mübah olan fiil, harama yakın olduğu zaman, harama
götürme ihtimali vardır. Mesela; faizle işleyen bir bankaya
emanet olarak para koymak, içki fabrikasının sahibi olan
bir tüccara üzüm satmak, haftalık veya günlük olarak genç
kızlara ders okutmak ve benzeri işler aslında mübahtırlar;
1

Ahmed b. Hanbel, Mü. Kufiyyîn, 17649
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yapılması caizdir. Ancak takva açısından evla olan, bu
nevi fiilleri yapmamaktır.
C- Aslında mübah olan bir işin halk tarafından yasak
zannedilmesi. Kişi, halkın zannından korkarak mübah olan
bir işten uzak durur. Ahlaksızlığın yaygın olduğu
mahallerde gezen kimseyi halk, kötü bir insan
zannedebilir. Halkın yapacağı dedikodu korkusundan
dolayı mübah olmasına rağmen böylesi yerlerden uzak
kalır. Kadının yüzünün mahrem olmadığını bildiği halde,
hanımının veya kız kardeşinin yüzü açıktır diyecekleri
dedikodusundan kurtulmak için hanımının veya diğer
mahremlerinin yüzlerini örttürür. Bu durumun iki yönü
vardır:
a- Halkın, haram veya mekruh olduğu hususunda,
şüphe ettiği bir iş şer'an, bilfiil haram veya mekruh
olabilir. Aslında mübah olan işi bir adam yapmaya
kalkışırsa halk, onun haram bir iş yaptığını zannedecektir.
Bu durumda, halkın zan ve dedikodusundan kurtulmak
için aslında mübah olan o işten uzak kalması gerekir. Ali
b. Hüseyin'den rivayet edildiğine göre; Nebi ()'in
hanımı Huyey kızı Safiyye'nin verdiği habere göre;
kendisi, Ramazanın son on gününde itikafta bulunan Allah
Rasulü’nün yanına gelip, akşamleyin yanında bir saat
kalarak konuştu. Kalkıp geri döneceği zaman, Rasulullah
onunla beraber onu yolcu etmeğe kalkıştı. Safiyye, Ümmü Seleme'nin meskeninin bulunduğu mescid kapısına
ulaştığı bir sırada Ensardan iki kişi, onlara rastladılar ve
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Allah Rasulü’ne selam vererek geçtiler. Allah'ın Rasulü
onlara:
ﺳ ﻮ َل
ُ ن اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻳ ﺎ َر
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ ﻲ َﻓ َﻘ ﺎﻻ
ﺡ َﻴ ﱟ
ُ ﺖ
ُ ﺹ ِﻔ ﱠﻴ ُﺔ ِﺑ ْﻨ
َ ﻲ
َ ﺳ ِﻠ ُﻜﻤَﺎ ِإ ﱠﻥ َﻤ ﺎ ِه
ْ ﻋﻠَﻰ ِر
َ
ﻦ
َ ن َﻳ ْﺒُﻠ ُﻎ ِﻣ
َ ﺸ ْﻴﻄَﺎ
ن اﻟ ﱠ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ ِإ ﱠ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ َﻤ ﺎ َﻓ َﻘ ﺎ َل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ َو َآ ُﺒ َﺮ
ف ِﻓ ﻲ ُﻗﻠُﻮ ِﺑ ُﻜ َﻤ ﺎ
َ ن َﻳ ْﻘ ِﺬ
ْ ﺖ َأ
ُ ﺸﻴ
ِ ﺧ
َ ن َﻣ ْﺒ َﻠ َﻎ اﻟ ﱠﺪ ِم َوِإ ﱢﻥ ﻲ
ِ ﺴﺎ
َ “ اﻹ ْﻥBiraz yavaş
olun. Yanımda bulunan kişi Huyey kızı Safiyye'dir, dedi.
Onlar: Sübhanallah! Ey Allah'ın Rasulü dediler. Fakat
Rasulün söylediği onlara ağır geldi. Sonra Allah Rasulü:
Şeytan, ademoğlunun kan damarlarında yüzer.
Kalblerinize bir vesvese atacağından korktum, buyurdu."
1
Bu hadisi şeriften anlaşılan, Allah'ın Rasulü iki
arkadaşından, bulunması muhtemel bir şüpheyi
gidermiştir. Allah'ın Rasulü şüphelerden uzak olduğu
halde yine de böyle bir ihtiyacı hissetmiştir.
b- Hakikatte yasaklanmış olmadığı halde halk; o işin
yasaklanmış olduğu kuşkusu içerisinde olabilir. İşte
Müslüman, yasaklanmış olduğu için değil, halkın
kendisine haram iş yapıyor demelerinden korkarak ve
onların dedikodusundan çekinerek o işten uzak kalmaya
çalışır. İşte böylesi bir şüpheden dolayı Müslümanın o
işten uzak kalması caiz değildir. Müslüman, o işi şeriat'ın
emrettiği şekilde icra eder. Halk için herhangi bir hesaba
girmez. Bu yüzden Allah (), Peygamberini bile
kınayarak, şöyle buyurmuştur:
ﺸ ﺎ ُﻩ
َ ﺨ
ْ ن َﺗ
ْ ﻖ َأ
ﺡ ﱡ
َ س وَاﻟﱠﻠ ُﻪ َأ
َ ﺸ ﻰ اﻟ ﱠﻨ ﺎ
َ ﺨ
ْ " َو َﺗ...İnsanlardan
korkuyordun. Halbuki Allah, korkmaya en layık
1

Buhari, K. I’tikâf, 1894, K. Edeb, 5751
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onlardır." 1 Bu ayetin delalet ettiği mana şudur: Bir
Müslüman, şeriat'ın yasaklamadığı bir işi görürse; bütün
insanlar yasak olduğunu söyleseler bile onu yapmalıdır.
Erkek ve kadın şeriat'ın yasakladığı şüpheli olan bu
türden şeyleri yapmaktan sakınırlarsa hem kendilerini
günahtan korumuş olurlar hem de fazilet sıfatıyla
donatılmış olurlar.
4- İslâm, erken evlenmeyi teşvik etmiştir. Böylece,
erkek ve kadın ile ilgili cinsi ilişkiler, erken yaşlarda
evlenmekle korunmuş olur. Cinsi duyguların kabardığı
dönem başlar başlamaz onları evlendirmekle, kötü yola
düşmekten onları korumuş oluruz. Nitekim Allah'ın
Rasulü şöyle buyurmaktadır:
ج
ْ ع ِﻣ ْﻨ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َﺒ ﺎ َء َة َﻓ ْﻠ َﻴ َﺘ َﺰ ﱠو
َ ﺳ َﺘﻄَﺎ
ْ ﻦا
ِ ب َﻣ
ِ ﺸﺒَﺎ
ﺸ َﺮ اﻟ ﱠ
َ " ﻳَﺎ َﻣ ْﻌEy gençler
topluluğu! Sizden, kimin gücü yetiyorsa evlensin." 2
Evlenme işini tümüyle kolaylaştırmış, mehir miktarının
azaltılmasını teşvik etmiş ve bu hususta şöyle
buyurmuştur: "Sizden (kadınlardan) mehri az alan
bereketli olandır."
5- Evlenmek için imkan bulamayan kimselere; iffetli
olmalarını ve nefislerini kontrol altına almalarını
emretmiştir. Nitekim ayette şöyle buyrulmaktadır:

1

Ahzab: 37

2

Buhari, K. Nikâh, 4677; Müslim, K. Nikâh, 2485, 2486; Nesei, K. Siyâm, 2210, K.
Nikâh, 3158, 3159; İbni Mace, K. Nikâh, 1835; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn
min’es-Sahâbeh, 3144, 3819, 3830, 3903; Daremi, K. Nikâh, 2071
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ﻀ ِﻠ ِﻪ
ْ ﻦ َﻓ
ْ ﺡ ﱠﺘ ﻰ ُﻳ ْﻐ ِﻨ َﻴ ُﻬ ْﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻣ
َ ﺡﺎ
ً ن ِﻥﻜَﺎ
َ ﺠ ﺪُو
ِ ﻦ ﻻ َﻳ
َ ﻒ اﱠﻟ ﺬِﻳ
ْ ﺴ َﺘ ْﻌ ِﻔ
ْ َو ْﻟ َﻴ
"Evlenemeyenler de; kendilerini Allah, lutfuyla
zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar." 1 Cinsi
içgüdüyü tedavi edebilmek için evlenmeye imkan
bulamayan gençlerin oruç tutmalarını emretmiştir. Ta ki
oruç ibadeti ile cinsi arzuları engelleyebilsinler. Nefis,
daha üstün ve yüce olan, insanın Allah ile olan bağlarını
kuvvetlendiren itaat ile meşgul olsun. Bu hususu
vurgulamak üzere Allah Rasulü şöyle buyurmaktadır:
ﺼ ِﺮ
َ ﺾ ِﻟ ْﻠ َﺒ
ﻏ ﱡ
َ ج َﻓ ِﺈ ﱠﻥ ُﻪ َأ
ْ ع ِﻣ ْﻨ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟﺒَﺎ َء َة َﻓ ْﻠ َﻴ َﺘ َﺰ ﱠو
َ ﺳ َﺘﻄَﺎ
ْ ﻦا
ِ ب َﻣ
ِ ﺸﺒَﺎ
ﺸ َﺮ اﻟ ﱠ
َ ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ
ﺟ ﺎ ٌء
َ ﺼ ْﻮ ِم َﻓ ِﺈ ﱠﻥ ُﻪ َﻟ ُﻪ ِو
ﻄ ْﻊ َﻓ َﻌ َﻠ ْﻴ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ِ ﺴ َﺘ
ْ ﻦ َﻟ ْﻢ َﻳ
ْ ج َو َﻣ
ِ ﻦ ِﻟ ْﻠ َﻔ ْﺮ
ُﺼ
َ ﺡ
ْ " َوَأEy gençler
topluluğu; sizden kim evlenmeye güç yetirirse evlensin.
Zira evlenmek, gözü ve mahrem yeri en çok koruyandır.
Kim de evlenmeye güç yetiremezse oruç tutsun. Zira oruç
şehvetten uzaklaştırır, şehveti kırar." 2 Oruç tutmak, cinsi
içgüdüyü baskı altında tutmak için değildir. Oruç; insanı
nevi içgüdüsüne ait mefhumlardan uzaklaştırıp insanın
dindarlık içgüdüsü ile ilgili hususlarla meşgul olmasını
sağlamak ve böylece cinsi içgüdünün harekete geçip
insana sıkıntı ve rahatsızlık vermesini engellemek içindir.
Yine oruç tutmaktan maksat bedeni fiziki açıdan zayıf
düşürmek de değildir. Çünkü geceleyin yemek yemek ve
yeterli miktarda gıdayı almak, gündüzün yemek yemeye
ihtiyaç duymamayı sağlar. Dolayısıyla oruç tutmakla

1

Nur: 33

2

Müslim, K. Nikâh, 2485, 2486; İbni Mace, K. Nikâh, 1835; Ahmed b. Hanbel, Müs.
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vucut zayıf düşmez. Oruç tutmakla aranan husus, nafile
oruç ile ruhi mefhumları insanda var etmektir.
6- Umumi hayatta kadının vakarlı olarak tam bir
şekilde örtünmesini emretmiş, özel hayatını da sadece
kadınlara ve mahrem olanlara tahsis etmiştir. Vakar ve
ciddiyetini takınarak topluma çıkan bir kadının bu tavrı,
Allah'tan korkmayanların şüpheci bakışlarına engel olur.
Kur'an-ı Kerim bu elbiseyi dakik, kapsamlı ve eksiksiz bir
şekilde anlatmıştır. Kadın baş örtüsünü boyun ve
göğüslerinin üzerine sarkıttığı, çarşafını veya mantosunu
üzerine alarak vücudunun tümünü örtecek bir şekilde
ayaklarına kadar sarkıttığı zaman, bu kamil elbiseyi
giymiş olarak vakar ve ciddiyet içerisinde toplumun
huzuruna çıkmış olur. Kadın bu mükemmel elbiseyi
giydiği zaman genel hayattaki işlerini yapmak üzere dışarı
çıkabilir. Bu haliyle kadın; bütün vakarını ve saygınlığını
kuşanmış bir şekilde dışarı çıktığı zaman, kendisi ile
Allah'tan korkmayanların, sakınmayanların şüpheli
bakışları arasına engel koymuş olur.
Kadının genel hayatta yapması mübah olan işleri
yerine getirebilmek için gerekli herşeyi bünyesinde
barındıran şer’î hükümler işte bunlardır. Yapılmaması
gereken hususları kapsayan şer’î hükümler ise şunlardır:
1. İslâm; kadın olsun erkek olsun kişinin. bir
başkasıyla halvette kalmasını yasaklar. Halvet, her ikisinin
de izni olmaksızın yanlarına girmenin yasak olduğu; bir
evde ya da insanlardan ve yoldan uzak bir yerde bir arada
bulunmaları veya yalnız kalmalarıdır. Kamus el-Muhit'te
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şöyle denilmektedir: ( واﺳﺘﺨﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺄﺧﻼﻩ وﺑﻪ واﺳ ﺘﺨﻠﻰ ﺑ ﻪ وﺧ ﻼ
)ﺑ ﻪ وإﻟﻴ ﻪ وﻣﻌ ﻪ ﺧﻠ ﻮًا وﺧ ﻼء وﺧﻠ ﻮة ﺳ ﺄﻟﻪ أن ﻳﺠﺘﻤ ﻊ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﻮة ﻓﻔﻌ ﻞ
Yani; “Kişinin başkasıyla başbaşa görüşmeyi teklif etmesi
üzerine o kişinin bunu kabul etmesi” demektir. Halvet,
kendileri dışında başkasının olmadığından emin oldukları
bir şekilde kadın ve erkeğin başbaşa kalmalarıdır. Böylesi
bir halvet fesat olduğu için İslâm; başbaşa kalan erkek ve
kadın kim olursa olsun ve nerede başbaşa kalırlarsa
kalsınlar, mahrem olmayan bir erkekle bir kadının bir
arada bulunmalarını kesinlikle yasaklamıştır. Onlar için
Nebi () şöyle buyurmaktadır:
ﺲ َﻣ َﻌ َﻬ ﺎ ذُو
َ ن ِﺑ ﺎ ْﻣ َﺮَأ ٍة َﻟ ْﻴ
ﺨُﻠ َﻮ ﱠ
ْ ﺧ ِﺮ َﻓ ﻼ َﻳ
ِ ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
ُ ن ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ ﻦ آَﺎ
ْ َو َﻣ
ن
ُ ﺸ ْﻴﻄَﺎ
ن ﺙَﺎ ِﻟ َﺜ ُﻬﻤَﺎ اﻟ ﱠ
ﺤ َﺮ ٍم ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﻓ ِﺈ ﱠ
ْ " َﻣAllah'a ve ahiret gününe iman
eden kimse; yanında mahremi olmadıkça bir kadınla
yalnız kalmasın. Zira onların üçüncüsü şeytandır." 1
Halvete mani olmakla şeriat, kadın ile erkek arasına
koruma duvarı çekmektedir. Halvet; erkeğe, kadının
kadınlığından, kadına da erkeğin erkekliğinden başka bir
şeyi hatırlatmaz. Bu ferdi halvete engel olmakla, fesada
sebep olan şeylere engel olunmuş olur. Çünkü halvet
direkt olarak fesada açılan kapılardandır.
2. Kadına ziynetini açmayı yasaklamıştır. Nitekim
Allah () şöyle buyurmaktadır:
ن
ْ ح َأ
ٌ ﺟ َﻨ ﺎ
ُ ﻦ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﺲ
َ ﺡ ﺎ َﻓ َﻠ ْﻴ
ً ن ِﻥﻜَﺎ
َ ﺟﻮ
ُ ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِء اﻟﻼﺗِﻲ ﻻ َﻳ ْﺮ
ْ ﻋ ُﺪ ِﻣ
ِ وَا ْﻟ َﻘﻮَا
ت ِﺑﺰِﻳ َﻨ ٍﺔ
ٍ ﺟﺎ
َ ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻣ َﺘ َﺒ ﱢﺮ
َ ﻦ
ﻦ ِﺙ َﻴ ﺎ َﺑ ُﻬ ﱠ
َ ﻀ ْﻌ
َ " َﻳEvlenme ümidi kalmamış,
ihtiyarlayıp oturmuş kadınlara süslerini açığa
1
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vurmamak şartıyla dış elbiselerini çıkarmaktan ötürü
bir sorumluluk yoktur." 1 Bu ayetin mefhumunda yaşlı
kadınların
ziynetlerini
açmaları
nehyedilmiştir.
İhtiyarlamış olan kadınların ziynetlerini açmaları
yasaklandığına göre, ihtiyarların dışındaki genç kadınların
ziynetlerini açığa vurmaları öncelikle yasaktır. Allah ()
şöyle buyurmaktadır:
ﻦ
ﻦ زِﻳ َﻨ ِﺘ ِﻬ ﱠ
ْ ﻦ ِﻣ
َ ﺨ ِﻔ ﻴ
ْ ﻦ ِﻟ ُﻴ ْﻌ َﻠ َﻢ َﻣ ﺎ ُﻳ
ﺟ ِﻠ ِﻬ ﱠ
ُ ﻦ ِﺑ َﺄ ْر
َ ﻀ ِﺮ ْﺑ
ْ " وَﻻ َﻳGiydikleri
ziynetlerinin bilinmesi için o kadınlar ayaklarını yere
vurmasınlar." 2 Bu türden bir hareket "teberrüc" sayılır.
Ayette geçen ( )اﻟﺘﺒ ﺮجkelimesi; ziynet ve güzelliklerin
yabancılara gösterilmesidir ve böylesi bir kadın için;
"güzelliklerini gösterdi" denilir. Teberrücü yasaklayan
birçok hadisi şerif varid olmuştur. Ebu Musa el-Eşari'den:
Rasulullah () şöyle dedi:
ﻲ زَا ِﻥ َﻴ ٌﺔ
َ ﺤ َﻬ ﺎ َﻓ ِﻬ
ِ ﻦ رِﻳ
ْ ﺠ ﺪُوا ِﻣ
ِ ﻋﻠَﻰ َﻗ ْﻮ ٍم ِﻟ َﻴ
َ ت
ْ ت َﻓ َﻤ ﱠﺮ
ْ ﻄ َﺮ
َ ﺳ َﺘ ْﻌ
ْ َأ ﱡﻳﻤَﺎ ا ْﻣ َﺮَأ ٍة ا
"Kokusunu başkasına hissettirmek için koku sürüp
dışarı çıkan ve halkın arasına giren kadın zina
etmektedir." 3 Yani günaha giren zani gibidir. Bir başka
hadiste ise şöyle buyurmaktadır:
ب ا ْﻟ َﺒ َﻘ ِﺮ
ِ ط َآ َﺄ ْذ َﻥ ﺎ
ٌ ﺳ ﻴَﺎ
ِ ﻦ َأ ْه ِﻞ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ِر َﻟ ْﻢ َأ َر ُه َﻤ ﺎ َﻗ ْﻮ ٌم َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ
ْ ن ِﻣ
ِ ﺹ ْﻨﻔَﺎ
ِ
ﺳ ُﻬﻦﱠ
ُ ت ُرءُو
ٌ ت َﻣ ﺎﺋِﻼ
ٌ ت ُﻣ ِﻤ ﻴﻼ
ٌ ت ﻋَﺎ ِر َﻳ ﺎ
ٌ ﺳ ﻴَﺎ
ِ ﺴ ﺎ ٌء آَﺎ
َ س َو ِﻥ
َ ن ِﺑ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ
َ ﻀ ِﺮﺑُﻮ
ْ َﻳ
ﺟ ُﺪ
َ ﺤ َﻬ ﺎ َﻟﻴُﻮ
َ ن رِﻳ
ﺤ َﻬ ﺎ َوِإ ﱠ
َ ن رِﻳ
َ ﺠ ْﺪ
ِ ﺠ ﱠﻨ َﺔ وَﻻ َﻳ
َ ﻦ ا ْﻟ
َ ﺧ ْﻠ
ُ ﺖ ا ْﻟﻤَﺎ ِﺋ َﻠ ِﺔ ﻻ َﻳ ْﺪ
ِ ﺨ
ْ ﺳ ِﻨ َﻤ ِﺔ ا ْﻟ ُﺒ
ْ َآ َﺄ
ﺴ ﻴ َﺮ ِة َآ ﺬَا َو َآ ﺬَا
ِ ﻦ َﻣ
ْ " ِﻣHenüz benim görmediğim, (cehennem
1
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ehli) insanlardan iki sınıf vardır. Yanlarında inek
kuyruğu gibi bir kırbaç taşıyıp da onunla insanlara
vuran kimseler; giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar
Allah'a itaatteten dışarı çıkmışlardır. Başları deve
hörgücü gibidir. Bunlar cennete giremeyecekleri gibi
cennetin kokusunu dahi duyamayacaklardır. Halbuki
(cennetin) kokusu şu şu kadar uzaklıktan duyulur." 1 Bu
hadislerin tümü, açılıp saçılarak dışarı çıkmanın
yasaklandığı hususunda açık ve net delillerdir. Bu nedenle
teberrüc halinde, yani açılıp saçılarak dışarıya çıkmaları
haramdır. Buna göre kadın; normalin dışında erkeklerin
dikkatini çeken her ziynetle ve güzelliğini açığa çıkaran
her kıyafetle sokağa çıktığında ya da bu haliyle özel
hayatta yabancı erkeklerin huzuruna çıktığında "teberrüc"
yapmış, yani açılıp saçılmış sayılır ki bu haramdır.
Kadının; koku sürmesi, yanaklarını boyaması, başörtüsü
olmaksızın peruk takması, manto veya benzeri bir kıyafet
giymeden pantolonla sokağa çıkması gibi davranışların
tümü teberrüc kapsamına giren hareketlerdir.
Teberrüc yani ziyneti açığa çıkarmak, erkek ve
kadının cinsel duygularını canlandırır ve insanın cinsi
içgüdüsünü tahrik eder. Erkek ve kadının, sadece seksi
düşünceler etrafında bir araya gelmelerine neden olur.
Aralarındaki ilişkiyi sadece seks ilişkisi haline getirir.
Toplumsal yapıyı yıkacak, bozacak şekilde erkek ve kadın
arasındaki yardımlaşmayı bozar. Bu açılıp saçılma, temeli
temizlik ve takvaya dayanan gerçek yakınlaşmaya engel
1
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olur. Hayatın her anını cinsel arzuların doyurulması,
içgüdünün tahrik edilmesi düşüncesi ile doldurur. Hayat,
çok büyük sıkıntıların, dertlerin yoğunlukla yaşandığı bir
alan haline gelir. Bedensel açlıkların doyurulmasından
kaynaklanan bu açılıp saçılma; erkek ve kadın
Müslümanın davayı taşıma ve Allah'ın kelime-i Tevhidini
yüceltme yolunda cihad yapmaktan oluşan risaleti taşıma
görevini yerine getirmelerine engel olur. Bu nedenle,
kadının açılmasının İslâm cemaatine getireceği tehlikeyi,
erkeklik ve kadınlık duygularını ne kadar tahrik edeceğini
iyice takdir etmek lazımdır. İslâm’ın haram kıldığı
teberrücün vakıası ve İslâm toplumuna getirdiği tehlikenin
gerçeği işte budur. Ancak, evde ve özel hayatında kadının
ziynetini ve güzelliklerini açığa vurması teberrüc
sayılmayacağı gibi teberrüc kavramı da buna
uygulanamaz.
3. İslâm, ahlakı veya toplumu fesada sevk edecek
tehlikeleri taşıyan herhangi bir şeyi yapmaktan kadın ve
erkeği men etmiştir. Kadın; kadınının kullanılmasını
amaçlayan her türlü işi yapmaktan engellenir. Rafi b.
Rifaa’dan rivayet edildiğine göre şöyle demektedir:
ﺖ ِﺑ َﻴ ِﺪهَﺎ َو َﻗ ﺎ َل
ْ ﻋ ِﻤ َﻠ
َ ﺐ ا َﻷ َﻣ ِﺔ إِﻻ َﻣ ﺎ
ِ ﺴ
ْ ﻦ َآ
ْﻋ
َ ﺳﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ َﻥﻬَﺎﻥَﺎ
ﺶ
ِ ﺨ ْﺒ ِﺰ وَا ْﻟ َﻐ ْﺰ ِل وَاﻟ ﱠﻨ ْﻘ
َ ﺤ َﻮ ا ْﻟ
ْ ﺹ ﺎ ِﺑ ِﻌ ِﻪ َﻥ
َ " َه َﻜ ﺬَا ِﺑ َﺄNebi (), cariyenin
eliyle kazandığının dışındaki kazancını yasaklamıştır.
Dedi ki: Eliyle yün eğirmesi, ekmek pişirmesi ve nakış
yapması gibi işlerden kazanç elde edebilir." 1 Daha çok
müşteri çekmek amacıyla ticarethanelerde, dişiliğinin
1
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kullanılarak siyasi hedeflere ulaşabilmek için elçiliklerde
ve konsolos-luklarda, uçaklarda hostes olarak çalışması
gibi dişiliğin ön planda olduğu işlerde kadının çalışması
engellenir.
4. İslâm, namuslu kadına zina iftirasını kesinlikle
yasaklamıştır. Nitekim Allah () şöyle buyurmaktadır:
ﺟ ِﻠ ﺪُو ُه ْﻢ
ْ ﺷ َﻬﺪَا َء ﻓَﺎ
ُ ت ُﺙ ﻢﱠ َﻟ ْﻢ َﻳ ْﺄﺗُﻮا ِﺑ َﺄ ْر َﺑ َﻌ ِﺔ
ِ ﺼ ﻨَﺎ
َ ﺤ
ْ ن ا ْﻟ ُﻤ
َ ﻦ َﻳ ْﺮ ُﻣ ﻮ
َ وَاﱠﻟ ﺬِﻳ
ن
َ ﺳ ﻘُﻮ
ِ ﻚ ُه ْﻢ ا ْﻟﻔَﺎ
َ ﺷﻬَﺎ َد ًة َأ َﺑ ﺪًا َوُأ ْو َﻟ ِﺌ
َ ﺟ ْﻠ َﺪ ًة وَﻻ َﺗ ْﻘ َﺒﻠُﻮا َﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ﻦ
َ " َﺙﻤَﺎﻥِﻴNamuslu
hür kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit
getiremeyenlere seksen değenek vurun. Ebediyyen
onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar, fasıkların
ta kendileridir." 1
ت ُﻟ ِﻌ ُﻨ ﻮا ِﻓ ﻲ اﻟ ﱡﺪ ْﻥﻴَﺎ
ِ ت ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ ﺎ
ِ ت ا ْﻟ َﻐ ﺎﻓِﻼ
ِ ﺼ ﻨَﺎ
َ ﺤ
ْ ن ا ْﻟ ُﻤ
َ ﻦ َﻳ ْﺮ ُﻣ ﻮ
َ ن اﱠﻟ ﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ﻈ ﻴ ٌﻢ
ِﻋ
َ ب
ٌ ﻋ ﺬَا
َ ﺧ َﺮ ِة َو َﻟ ُﻬ ْﻢ
ِ " وَاﻵİffetli ve bir şeyden habersiz
mümin kadınlara iftira atanlar; dünyada da ahirette
de lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azab
vardır." 2 Rasulullah () da şöyle buyurmaktadır:
ك ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺸ ْﺮ
ت ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ َوﻣَﺎ ُهﻦﱠ ﻗَﺎ َل اﻟ ﱢ
ِ ﺴ ْﺒ َﻊ ا ْﻟﻤُﻮ ِﺑﻘَﺎ
ﺟ َﺘ ِﻨﺒُﻮا اﻟ ﱠ
ْا
ﻖ َوَأ ْآ ُﻞ اﻟ ﱢﺮ َﺑ ﺎ َوَأ ْآ ُﻞ َﻣ ﺎ ِل ا ْﻟ َﻴ ِﺘ ﻴ ِﻢ
ﺤﱢ
َ ﺡ ﱠﺮ َم اﻟﱠﻠ ُﻪ إِﻻ ِﺑ ﺎ ْﻟ
َ ﺲ اﱠﻟ ِﺘ ﻲ
ِ ﺤ ُﺮ َو َﻗ ْﺘ ُﻞ اﻟ ﱠﻨ ْﻔ
ْ وَاﻟﺴﱢ
ت
ِ ت ا ْﻟ َﻐ ﺎﻓِﻼ
ِ ت ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ ﺎ
ِ ﺼﻨَﺎ
َ ﺤ
ْ ف ا ْﻟ ُﻤ
ُ ﻒ َو َﻗ ْﺬ
ِ ﺡ
ْ " وَاﻟ ﱠﺘ َﻮﻟﱢﻲ َﻳ ْﻮ َم اﻟ ﱠﺰHelak edici
yedi büyük günahtan sakının. Ey Allah'ın Rasulü; nedir
bunlar? denildiğinde şöyle buyurdu: Allah'a şirk koşmak,
sihir, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı
öldürmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, savaş günü
savaştan kaçmak ve namuslu, iffetli bir kadına zina
1
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iftirasında bulunmak." 1 Hadiste yer alan (ِﺼ ﻨَﺎت
َ ﺤ
ْ ) ُﻣ
kelimesinden kasıt iffetli, namuslu olmaktır. Dolayısıyla
iffetli yani namuslu olan her kadına zina iftirasında
bulunmak büyük günahlardandır. Şeriat, iffetli kadına
iftira yapmayı yasaklamakla, kötülükle meşgul olan ve
kötülüğü kendisine adet edinmiş olan dilleri susturmuş
olmaktadır. Böylece bu diller, insanların ırz ve
namuslarını lekelemekten alıkonmuş, İslâmi toplumda
kötülüğün yayılmasına ve söylenmesine engel olunmuş
olur. Bu hükümlerin içeriğinde İslâm toplumunun
korunması vardır.
İşte yapılmaması gereken işleri kapsayan bu şer’î
hükümler nerede ve nasıl olursa olsun, İslâm toplumu
arasında temizlik ve takva sınırları içerisinde gerekli
yardımlaşmayı hedef etmiştir.
Bütün bunlarla insan; İslâm toplumunun ne
olduğunu, Müslüman kadının nasıl bir kadın olduğunu
anlayabilir. Kadının; Şeriatın mübah kıldığı işleri genel
hayatta icra etmeğe kalkışmasının herhangi bir fesada ve
bir zarara sebep olmayacağını; bilakis genel hayat ve
toplumun yükselmesi için zorunlu olduğunu görmek
mümkün olur. Bu nedenle müslümanlar hangi ortamda
yaşarsa yaşasınlar, mutlak suretle şer’î hükümlere bağlı
kalmak zorundadırlar. Yaşadıkları yerin; dar-ı İslâm ya da
günümüzde olduğu gibi müslümanlara ait toprak olmasına
rağmen dar-ı küfür olması ile halkının büyük çoğunluğunu
1

Buhari, K. Vasâyâ, 2560, K. Hudûd, 6351; Müslim, K. Îmân, 129; Nesei, K. Vasâyâ,
3611; Ebu Davud, K. Vasâyâ, 2490
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müslümanların oluşturmadığı (ABD ve Avrupa ülkeleri
gibi) ülkeler olması durumu değiştirmez. Müslümanların
muhakkak surette şer’î hükümlere bağlı kalmaları
lazımdır. Şeriat tarafından kadına mübah kılınan işleri
kadının yapmasına müsaade etmeleri ve bu hususta
herhangi bir sakınca görmemeleri lazımdır. Çünkü, şer’î
hükümlerle amel etmekle hem kadın korunmuş, hem İslâm
cemaatinin yükselmesi sağlanmış ve hem de Allah'ın emir
ve nehiylerine itaat edilmiş olur. Şeriat, umumi ve hususi
hayatta, fert ve cemaatin yararının nerede olduğunu daha
iyi bilir.
İşte, kadın ve erkek birlikteliklerinden kaynaklanan
problemleri tedavi eden İslâm'ın ortaya koyduğu nizamın
özü budur. Bu nizamın; kadın ve erkeğin bir arada
bulunmalarından dolayı ortaya çıkması muhtemel
kötülükleri engellemeğe yeterli olabilecek şer’î hükümleri
bünyesinde taşıdığı açıkça görülmektedir. Bu hükümler
sebebiyle iffetlilik, takva, ciddiyet ve çalışmanın yer aldığı
bir ortam meydana gelir. Bu hayat; insanoğlunun içinde
rahat edebileceği, sıkıntılardan uzak, özel bir hayatı
garanti etmektedir. Aynı zamanda cemaatın genel
hayatında muhtaç olduğu saadet ve refahı sağlayacağı
ciddi bir ortamı da gerçekleştirir. Bu hükümler, ictimai
nizamın bir parçasıdır. Çünkü bu hükümler, erkek ile
kadın arasındaki ilişkileri düzenlemektedir Kadın ve
erkeğin bir arada bulunmasından doğan ilişkiler ve bu
ilişkilerden meydana gelen problemler ictimai nizamın bir
parçasıdır. Evlilik, boşanma, çocuk, nafaka ve benzeri
meseleler, erkek ve kadının bir araya gelmesinden doğan
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problemlerdir. Bunlar; aynı zamanda ferdin fert ile
arasındaki ilişkilerini düzene koyduğu için toplum
nizamından sayılır. Ancak ictimai nizam, aslı itibariyle
kadın ve erkek arasında meydana gelen birleşmeden
kaynaklanır. Bunun için onun ictimai nizamdaki
gelişmesinden ve usulünden bahsedilir. Detayları ve
teferruatı itibariyle toplum nizamının bir parçası olarak
kabul edilir ve İslâm fıkhının "muamelat" kısmında ele
alınır.
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EVLİLİK
Kadın ve erkeklerin bir araya gelmesinden
kendilerinin ve içerisinde yaşadıkları cemaatin çıkarlarını
ilgilendiren birtakım ilişkiler meydana gelir. Bunlar;
toplumda alış-veriş, icare ve vekalet gibi işleri yerine
getirmek için bir araya gelişlerden kaynaklanan
problemlerin dışındaki işlerdir. Bu ilişkilerin sadece
evlilikten ibaret olduğu akla gelebilir. Hakikatte evlilik,
bu ilişkilerin bir tanesidir. İlişkiler sadece evliliği değil,
daha birçok şeyleri de kapsamına alır. Bunun için nevi
içgüdüsünün tek görüntüsü sadece cinsi birleşme
değildir. Analık, babalık, kardeşlik, oğulluk, dayılık,
amcalık gibi hususların hepsi nevi içgüdüsünün
tezahürleridir. Bundan dolayı erkek ve kadınların bir
araya gelmelerinden meydana gelen ilişkiler, analık,
babalık ve diğer hususları da içine alır. İctimai nizam,
evliliği kapsadığı gibi bu hususları da kapsar. Şeriat; oğul
olma, ana ve baba olma ile ilgili hükümler getirdiği gibi
evlilikle ilgili hükümler de getirmiştir.
Ancak bu ilişkilerin aslı evliliktir. Diğer hususlar
bu aslın dalları konumundadır. Evlilik olmadığı zaman
babalık, oğulluk, analık ve diğer müesseseler meydana
gelmez. Bundan dolayı evlilik bütün bu hususların aslını
teşkil eder. Düzenleme açısından diğer hususlar bu
temelden kaynaklanır. İhtiyacı hissetmek, insanı doğal
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olarak bu ihtiyacı doyurmaya sürüklediği gibi bu duygu
aynı zamanda insanı cinsi birleşmeye de sürükler. Analık
ve evlatlık duyguları da aynen cinsi duygular gibi tatmin
edilmesi gereken duygulardır. Hepsi karşılanmak ister.
Evlilik, analık, babalık ve evlatlık gibi duyguların hepsi
nevi içgüdüsünün tezahürlerindendir. Bu türden
duyguların tümü nevi içgüdüsünden kaynaklanan
duygulardır. Cinslerin birbirleri hakkındaki düşünceleri
ile birbirlerine karşı yöneliş olur.
Evlilik; erkeklik ve kadınlık ilişkilerinin
düzenlenmesidir. Diğer bir ifade ile erkek ve kadın
arasındaki cinsi birleşmenin özel bir nizam ile
düzenlenmesidir. Bu özel düzen; erkek ve kadın
arasındaki cinsi ilişkilerin muayyen bir şekilde
düzenlenmesini ve nesillerin yalnızca bu özel
düzenlemenin ürünü olmasını gerektirmektedir. İnsan
türünün çoğalması bu nizam ile gerçekleşir. Yuva, bu
nizama göre kurulur. Özel hayatın tanzimi, bu esasa göre
cereyan eder.
Bu nedenledir ki İslâm, evliliği teşvik etmiş ve
emretmiştir. İbni Mes'ud'dan rivayet edildiğine göre
Rasulullah () şöyle buyurmuştur:
ﻳَ ﺎ ﻣَﻌْﺸَ ﺮَ اﻟﺸﱠ ﺒَﺎبِ ﻣَ ﻦِ اﺳْ ﺘَﻄَﺎعَ ﻣِ ﻨْﻜُﻢُ اﻟْﺒَ ﺎءَةَ ﻓَﻠْﻴَﺘَ ﺰَوﱠجْ ﻓَﺈِﻧﱠ ﻪُ أَﻏَ ﺾﱡ
ٌ" ﻟِﻠْﺒَﺼَﺮِ وَأَﺣْﺼَﻦُ ﻟِﻠْﻔَﺮْجِ وَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻊْ ﻓَﻌَﻠَﻴْﻪِ ﺏِﺎﻟﺼﱠﻮْمِ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﻟَ ﻪُ وِﺟَ ﺎءEy
gençler topluluğu; sizden kim evlenmeye güç yetirirse
evlensin. Zira evlenmek, gözü ve mahrem yeri en çok
koruyandır. Kim de evlenmeye güç yetiremezse oruç
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tutsun. Zira oruç şehvetten uzaklaştırır, şehveti kırar." 1
Katede'nin Hasan'dan, onun da Semure'den rivayet
ettiğine göre:
ِ" أَنﱠ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱠ ﺹَ ﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ﻪ ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻧَﻬَ ﻰ ﻋَ ﻦِ اﻟﺘﱠﺒَﺘﱡ ﻞNebi ()
evlenmemeyi yasaklamıştır."2 Katede: "Şüphesiz biz,
sizden önce peygamber gönderdik ve onlara zevce ve
çocuklar verdik" mealindeki ayeti okudu. Hadiste yer
alan ( )اﻟﺘﺒﺘ ﻞkelimesi, nikâhlanmamak yani evlenmemek
anlamına gelmektedir. Ebu Hureyre Nebi ()'den şunu
rivayet etmektedir:
ﺛَﻼﺛَﺔٌ ﺣَﻖﱞ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﻮْﻧُﻬُﻢُ اﻟْﻤُﺠَﺎهِﺪُ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ﻪِ وَاﻟْﻤُﻜَﺎﺕَ ﺐُ اﻟﱠ ﺬِي
َ" ﻳُﺮِﻳ ﺪُ اﻷدَاءَ وَاﻟﻨﱠ ﺎآِﺢُ اﻟﱠ ﺬِي ﻳُﺮِﻳ ﺪُ اﻟْﻌَﻔَ ﺎفÜç kişiye yardım etmek
Allah'ın üzerindeki bir haktır: Allah yolunda cihad
eden kimse, namuslu olmayı arzu ederek nikahlanan
(evlenen) kimse, borcunu ödemek isteyen sözleşmeli
köle." 3 Yine Rasulullah () şöyle buyurmaktadır:
"İslâm’da ruhbanlık yoktur." Ruhbanlık ve
evlenmemek; kadınlarla cinsi ilişkiyi koparmak, Allah'a
ibadetle meşgul olmak amacıyla nikâhı yani evlenmeyi
terk etmek demektir. Oysa Kur'an'da evlenmeyi emreden
sarih ayetler vardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

1

Müslim, K. Nikâh, 2485, 2486; İbni Mace, K. Nikâh, 1835; Ahmed b. Hanbel, Müs.

2

Tirmizi, K. Nikâh, 1002; Nesei, K. Nikâh, 3161; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn,

3

Tirmizi, K. Fadâil el-Cihâd, 1079

Mükessirîn min’es-Sahâbeh, 3144, 3819, 3830, 3903; Daremi, K. Nikâh, 2071
19329
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َﻓَ ﺎﻧﻜِﺤُﻮا ﻣَ ﺎ ﻃَ ﺎبَ ﻟَﻜُ ﻢْ ﻣِ ﻦَ اﻟﻨﱢﺴَ ﺎءِ ﻣَﺜْﻨَ ﻰ وَﺛُ ﻼثَ وَرُﺏَ ﺎع
"Kadınlardan; ikişer, üçer ve dörder evleniniz." 1
ْوَأَﻧﻜِﺤُ ﻮا اﻷﻳَ ﺎﻣَﻰ ﻣِ ﻨْﻜُﻢْ وَاﻟﺼﱠ ﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻣِ ﻦْ ﻋِﺒَ ﺎدِآُﻢْ وَإِﻣَ ﺎﺋِﻜُﻢ
"İçinizden
bekarları
ve
kölelerinizden,
cariyelerinizden salih olanları evlendirin." 2
İslâm; bâkire, doğuran ve dindar olan kadın ile
evlenmeyi teşvik etmiştir. Enes (), Nebi ()'in
evlenmeyi emrettiğini, evlenmeyip bekar yaşamayı
şiddetle yasakladığını rivayet eder ve şöyle der:
ِ" ﺕَﺰَوﱠﺟُﻮا اﻟْﻮَدُودَ اﻟْﻮَﻟُﻮدَ إِﻧﱢﻲ ﻣُﻜَﺎﺛِﺮٌ ﺏِﻜُﻢُ اﻷﻧْﺒِﻴَ ﺎءَ ﻳَ ﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَ ﺔÇok
seven ve doğurgan kadılarla evlenin. Çünkü ben
(kıyamet günü) diğer nebilere karşı sizin çokluğunuz ile
övüneceğim." 3 Ma’kıl b. Yesar'dan: Dedi ki:
ُﺟَﺎءَ رَﺟُﻞٌ إِﻟَﻰ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺹَ ﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ﻪ ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻓَﻘَ ﺎلَ إِﻧﱢ ﻲ أَﺹَ ﺒْﺖ
َاﻣْﺮَأَةً ذَاتَ ﺣَﺴَﺐٍ وَﻣَﻨْﺼِﺐٍ إِﻻ أَﻧﱠﻬَﺎ ﻻ ﺕَﻠِ ﺪُ أَﻓَﺄَﺕَﺰَوﱠﺟُﻬَ ﺎ ﻓَﻨَﻬَ ﺎﻩُ ﺛُ ﻢﱠ أَﺕَ ﺎﻩُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَ ﺔ
ْﻓَﻨَﻬَﺎﻩُ ﺛُﻢﱠ أَﺕَ ﺎﻩُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَ ﺔَ ﻓَﻨَﻬَ ﺎﻩُ ﻓَﻘَ ﺎلَ ﺕَﺰَوﱠﺟُ ﻮا اﻟْﻮَﻟُ ﻮدَ اﻟْ ﻮَدُودَ ﻓَ ﺈِﻧﱢﻲ ﻣُﻜَ ﺎﺛِﺮٌ ﺏِﻜُ ﻢ
"Bir adam Nebi ()'e geldi ve şöyle dedi: Ben nesebi ve
güzelliği olan bir kadına aşık oldum. Fakat o,
doğurmuyor. Onunla evleneyim mi? Allah'ın Rasülü:
Hayır, dedi. İkici kez gelerek, yine aynı şeyi söyleyince,
yine: Hayır, dedi. Üçüncü kez, ona geldi ve aynı şeyi
sordu. Allah'ın Rasülü: "Çok seven ve doğurgan
kadınlarla evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü) sizin

1

Nisa: 3

2

Nur: 32

3

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 12152, 13080
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çokluğunuz ile övüneceğim."
şöyle dedi:

1

Cabir'den: Nebi ()

هَﻞْ ﺕَﺰَوﱠﺟْﺖَ ﺏِﻜْﺮًا أَمْ ﺛَﻴﱢﺒًﺎ ﻓَﻘُﻠْﺖُ ﺕَﺰَوﱠﺟْﺖُ ﺛَﻴﱢﺒًﺎ ﻓَﻘَ ﺎلَ هَ ﻼ ﺕَﺰَوﱠﺟْ ﺖَ ﺏِﻜْ ﺮًا
َ" ﺕُﻼﻋِﺒُﻬَ ﺎ وَﺕُﻼﻋِﺒُ ﻚEy Cabir, sen bakire ile mi yoksa dul ile
mi evlendin? dedi. Cabir: Dul ile, dedi. Bunun üzerine
Allah Rasülü: Bakire ile evleneseydin ya. Sen onunla
oynar, o da seninle oynardı." 2 buyurdu. Ebu Hureyre
Nebi ()'den şu hadisi rivayet etmektedir:
ِﺕُﻨْﻜَﺢُ اﻟْﻤَﺮْأَةُ ﻷَرْﺏَﻊٍ ﻟِﻤَﺎﻟِﻬَﺎ وَﻟِﺤَﺴَﺒِﻬَﺎ وَﻟِﺠَﻤَﺎﻟِﻬَﺎ وَﻟِ ﺪِﻳﻨِﻬَﺎ ﻓَ ﺎﻇْﻔَﺮْ ﺏِ ﺬَات
َ" اﻟ ﺪﱢﻳﻦِ ﺕَﺮِﺏَ ﺖْ ﻳَ ﺪَاكKadın, dört şeyi için nikâhlanır: Malı,
nesebi, güzelliği ve dini için. Sen, dindar olanı tercih et
ki ellerin toprağa değsin (fakirlikten kurtulasın)" 3
Evlenmek isteyen erkeğin; bakire, soyu sopu belli
bir aileden ve dindar olanını seçmesi mendubtur. Ayrıca
nefsini koruyabilmesi için, güzel olanını tercih etmesi
lazımdır. Faziletli, takva ve şerefli olanı tercih ideal
olanıdır. Fakat bunlar, nikâhın şartları olmayıp, müstehab
ve efdal olanıdır. Yoksa erkek, hoşuna giden kadını
seçme yetkisine sahip olduğu gibi kadın da razı olacağı
erkeği seçme hakkına sahiptir.
Eşler arasında denklik meselesinin şeriatta aslı
yoktur. Bu konuda, uydurulmuş hadislerden başka
1

Nesei, K. Nikâh, 3175; Ebu Davud, K. Nikâh, 1754; Ahmed b. Hanbel, Müs.

2

Buhari, Nikâh 10, K. Cihâd ve’s-Sîyer, 2745; Müslim, Rada 54/715; Ebu Davud,

3

Buhari, Nikâh 15; Müslim,1466; Ebu Davud 2047; Nesei Nikâh

Mükessirîn, 12152, 13080
Nikâh 3/2048) Tirmizi, 1086; Nesei
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herhangi bir delil yoktur. Zira bu düşünce Kur'an-ı
Kerim'e ve sahih hadislere ters düşmektedir. Müslüman
her kadın, herhangi bir Müslüman erkeğe denk olduğu
gibi, her Müslüman erkek de herhangi Müslüman bir
kadına denktir. Mal ve nesebteki farklılıkların herhangi
bir değeri yoktur. Bir çöpçünün oğlu, emirü'l mü’mininin
kızına denk olduğu gibi, berberin kızı da emirü'l
mü’mininin oğluna denktir. Böylece Müslümanlar,
birbirine denktirler. Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır:
ْ" إِنﱠ أَآْ ﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨْ ﺪَ اﻟﻠﱠ ﻪِ أَﺕْﻘَ ﺎآُﻢAllah katında en keremli
olanınız Allah'dan en fazla korkanınızdır." 1 Nebi
() halasının kızı ve aynı zamanda da Kureyş'in ileri
gelenlerinden olan Zeyneb binti Cahşı azadlı kölesi Zeyd
b. Harise ile evlendirmiştir. Abdullah b. Büreyde,
babasından rivayet ettiğine göre: "Genç bir kız
Rasulullah ()'e geldi ve şöyle dedi: Ya Rasulullah!
Babam, kendi itibarını yükseltmek için, beni kardeşinin
oğlu ile evlendirdi. Bunun üzerine Allah Rasülü evlenme
işini kıza bıraktı. Ardından kız şöyle dedi: Ben, babamın
teklifini yerine getirdim. Fakat ben, (bu meselede)
babaların kızlarını (zorlama) hakları olmadıklarını
kadınlara öğretmek istedim." 2 Bu hadis, kızının rızası
olmadan babasının onu evlendirdiğini göstermektedir.
Fakat kızın bu evliliğe rızası yoktur. Ancak kızın bu
hoşnutsuzluğu evlendiği kimseyi kendisine denk
görmemesinden kaynaklanmamaktaydı. Ebu Hatem El1

Hucurat: 13

2

Nesei Nikâh, 36/6,87; İbnu Mace, Nikâh 12/1874
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Müzenni'den rivayet edildiğine göre Rasulullah ()
şöyle buyurmuştur:
إِذَا أَﺕَﺎآُﻢْ ﻣَﻦْ ﺕَﺮْﺿَﻮْنَ ﺧُﻠُﻘَﻪُ وَدِﻳﻨَﻪُ ﻓَﺰَوﱢﺟُﻮﻩُ إِﻻ ﺕَﻔْﻌَﻠُﻮا ﺕَﻜُﻦْ ﻓِﺘْﻨَ ﺔٌ ﻓِ ﻲ
ْ إِذَا ﺟَ ﺎءَآُﻢ:َاﻷرْضِ وَﻓَﺴَﺎدٌ ﻋَﺮِﻳﺾٌ ﻗَﺎﻟﻮا ﻳﺎَ رَﺳ ﻮُل اﷲ وَإنْ آَ ﺎنَ ﻓِﻴ ﻪِ؟ ﻗَ ﺎل
ٌﻣَﻦْ ﺕَﺮْﺿَﻮْنَ ﺧُﻠُﻘَﻪُ وَدِﻳﻨَﻪُ ﻓَﺰَوﱢﺟُﻮﻩُ إِﻻ ﺕَﻔْﻌَﻠُ ﻮا ﺕَﻜُ ﻦْ ﻓِﺘْﻨَ ﺔٌ ﻓِ ﻲ اﻷرْضِ وَﻓَﺴَ ﺎد
ٌ" ﻋَ ﺮِﻳﺾSize, ahlak ve dininden hoşlandığınız biri
gelirse onu evlendiriniz. Eğer evlendirmez-seniz
yeryüzünde fitne ve büyük bir fesad olur. Dediler ki: Ey
Allah'ın Rasulü, onun herhangi bir kusuru olsa da mı?
denilince; Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi gelirse
(kız isterse) onu nikahlayınız, sözünü üç kere
tekrarladı." 1 Tirmizi bu hadisi Ebu Hureyre'den şu
lafızla rivayet etmektedir:
إِذَا أَﺕَﺎآُﻢْ ﻣَﻦْ ﺕَﺮْﺿَﻮْنَ ﺧُﻠُﻘَﻪُ وَدِﻳﻨَﻪُ ﻓَﺰَوﱢﺟُﻮﻩُ إِﻻ ﺕَﻔْﻌَﻠُﻮا ﺕَﻜُﻦْ ﻓِﺘْﻨَ ﺔٌ ﻓِ ﻲ
ٌ" اﻷرْضِ وَﻓَﺴَ ﺎدٌ ﻋَ ﺮِﻳﺾDini ve ahlakı sizi memnun eden
birisi kız istemek üzere size gelirse onu evlendirin.
Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat
olur." 2 Aynı hadis bir başka yoldan da rivayet edilmiştir.
Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre;
"Ebu Hind Rasulullah ()'in bıngıldak kısmından
kan almıştı. Nebi (): Ey Beni Beyada, Ebu Hind'i
evlendirin ve onunla evlenin, buyurdu." 3 Hanzala b.
Ebu Süfyan el-Cumeyhi annesinden şunu rivayet eder:

1

İbni Mace, K. Nikâh, 1957

2

Tirmizi Nikâh 3,1084

3

Ebu Davud, Nikâh 27/2102
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Dedi ki: "Ben, Abdurrahman b. Avf'ın kız kardeşinin
Bilal'e nikâhlı olduğunu gördüm."
İşte bütün bu deliller, eşler arasında denkliğin
muteber ve değerli bir şey olmadığına açıkça delalet
ederler. Herhangi bir kadın, herhangi bir erkeğin
kocalığına razı olursa onunla, kendi rızasıyla evlenir.
Aynı şekilde herhangi bir erkek de bir kadını eş olarak
seçer ve onun rızasıyla onunla evlenebilir, aralarında
denkliğin bulunup bulunmamasına bakılmaz. Ancak İbni
Ömer'in Nebi ()'den rivayet ettiği iddia edilen şu
hadise gelince: "Arablar, birbirlerine denktirler. Kabile
kabileye, oymak oymağa, adam adama. Ancak, dokumacı
ve kan alıcılar müstesna" Bu hadis asılsız, yalan ve
batıldır. İbni Ebi Hatim: Ben, bu hadisi babamdan
sordum o, bunun münker olduğunu söyledi. İbni Abdil
Berr: “Bu hadis; mevzu ve münkerdir” der. Bezzar'ın
Muaz hadisinden tahriç ettiği: "Arabların bir kısmı bir
kısmına denktir. Azatlı köleler de birbirine denktirler" 1
hadisinin isnadı zayıftır. Berire'nin hadisine gelince; Nebi
()’in Berire'ye söylediği: "Sen azad edildiğin zaman,
senin nikâhın da azad edilmiş olur. İstediğin seçeneği
yap" mealindeki hadis denkliğe delalet etmez. Çünkü
onun kocası köle idi. Bir köle ile evli bulunan cariye azat
edilerek hürriyetine kavuştuğu zaman, köle olan
kocasının zimmetinde kalmakla, köle ile olan nikâhını
feshetmek arasında muhayyer bırakılır. Bu hadis de
denkliğe delalet etmemektedir. Kasım'ın, Aişe'den
1

Bezzar
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rivayetine göre: "Berire'nin kocası bir köle idi. Berire,
onun nikâhı altında idi; azad edilince Rasulullah ()
ona: ِاﺧْﺘَﺎرِي ﻓَﺈِنْ ﺵِﺌْﺖِ أَنْ ﺕَﻤْﻜُﺜِﻲ ﺕَﺤْﺖَ هَﺬَا اﻟْﻌَﺒْﺪِ وَإِنْ ﺵِ ﺌْﺖِ أَنْ ﺕُﻔَﺎرِﻗِﻴ ﻪ
"Seçme hakkına sahipsin. İstersen bu kölenin nikâhı
altında kalırsın, istersen ondan ayrılabilirsin." 1
buyurmuştur. Müslim'deki rivayete göre; Urve'nin
Aişe'den rivayet ettiği hadis ise şöyledir: "Berire azat
edilmişti. Kocası ise halen köle idi. Allah Rasülü
Berire'yi muhayyer bıraktı. Eğer kocası hür olmuş
olsaydı onu, muhayyer bırakmazdı." "Ancak birbirine
denk olanları evlendiriniz; o kadınları ancak velilerinin
izinleriyle evlendiriniz" 2 mealindeki hadis, aslı
olmayan, zayıf bir sözden ibarettir.
Böylece, denkliğe delalet eden harhangi bir nassın
söz konusu olmadığı meydana çıktığı gibi; denkliğin
varlığını kabul edenlerin kullandıkları delillerin batıl
olduğu veya bu hususa istidlal yönü bulunmadığı açıkça
görülmektedir. Denkliği şart olarak kabul etmek,
Rasulullah ()'in: “Takvanın dışında, Arabın aceme,
herhangi bir üstünlüğü yoktur" mealindeki hadisiyle
çatıştığı gibi, Kur'an'ın kat'i nassıyla da çatışmaktadır.
Nitekim Allah () şöyle buyurmaktadır:
ْ" إِنﱠ أَآْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ أَﺕْﻘَﺎآُﻢAllah'ın katında en keremli
olanınız takvaca en ileri olanlarınızdır." 3

1

Ahmed b. Hanbel, Müs. Ensâr, 24294

2

Müslim

3

Hucurat: 13
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Din ihtilafı ise denklikle ilgili bir konu değildir. Bu
konu; Müslümanların, Müslüman olmayanlarla evlenip
evlenmemeleri konusudur ki bu, başka bir konudur. Allah
(), Müslüman bir erkeğin, ehli kitaptan bir Yahudi
veya bir Hıristiyan ile evlenebileceğine cevaz vermiştir.
Zira, Allah () şöyle buyurmaktadır:
ْاﻟْﻴَﻮْمَ أُﺣِﻞﱠ ﻟَﻜُﻢْ اﻟﻄﱠﻴﱢﺒَﺎتُ وَﻃَﻌَﺎمُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أُوﺕُﻮا اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﺣِﻞﱞ ﻟَﻜُﻢْ وَﻃَﻌَﺎﻣُﻜُﻢ
َﺣِﻞﱞ ﻟَﻬُﻢْ وَاﻟْﻤُﺤْﺼَﻨَﺎتُ ﻣِﻦْ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَ ﺎتِ وَاﻟْﻤُﺤْﺼَ ﻨَﺎتُ ﻣِ ﻦْ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ أُوﺕُ ﻮا اﻟْﻜِﺘَ ﺎب
ﻣِ ﻦْ ﻗَ ﺒْﻠِﻜُﻢْ إِذَا ﺁﺕَﻴْﺘُﻤُ ﻮهُﻦﱠ أُﺟُ ﻮرَهُﻦﱠ ﻣُﺤْﺼِ ﻨِﻴﻦَ ﻏَﻴْ ﺮَ ﻣُﺴَ ﺎﻓِﺤِﻴﻦَ وَﻻ ﻣُﺘﱠﺨِ ﺬِي
ٍ" أَﺧْ ﺪَانBugün size temiz olanlar helal kılındı. Kitap
verilenlerin yemekleri sizin için helal, sizin yemeğiniz
de onlara helaldir. Mü’minlerden hür ve iffetli
kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve
iffetli kadınları zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın
ve mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir." 1
Kendilerine kitap verilen iffetli kadınların, ücretleri olan
mehirlerinin verilmesi koşulu ile Müslümanlara helal
olduğunu ayet açıkça ortaya koymaktadır. Ayet gereğince
müslüman bir erkek, kitap ehli bir kadınla evlenebilir.
Çünkü ayete göre kitap ehlinden iffetli kadınlarla
evlenmek, Müslüman erkeklere helaldir. Müslüman bir
kadının, ehli kitabtan bir erkekle evlenmesi ise şer'an
haramdır; mutlak olarak caiz değildir. Böyle bir şey vuku
bulursa, bu nikâh batıl olduğu için gerçekleşmiş olmaz.
Müslüman bir kadının ehli kitaptan bir erkekle
evlenmesinin haram olduğu Kur'an'ın sarahatı ile sabittir.
Nitekim Allah () şöyle buyurmaktadır:
1

Maide: 5
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ُﻳَﺎأَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮا إِذَا ﺟَﺎءَآُﻢْ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتُ ﻣُﻬَﺎﺟِﺮَاتٍ ﻓَ ﺎﻣْﺘَﺤِﻨُﻮهُﻦﱠ اﻟﻠﱠ ﻪ
أَﻋْﻠَﻢُ ﺏِﺈِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻦﱠ ﻓَ ﺈِنْ ﻋَﻠِﻤْﺘُﻤُ ﻮهُﻦﱠ ﻣُﺆْﻣِﻨَ ﺎتٍ ﻓَ ﻼ ﺕَﺮْﺟِﻌُ ﻮهُﻦﱠ إِﻟَ ﻰ اﻟْﻜُﻔﱠ ﺎرِ ﻻ هُ ﻦﱠ
" ﺣِ ﻞﱞ ﻟَﻬُ ﻢْ وَﻻ هُ ﻢْ ﻳَﺤِﻠﱡ ﻮنَ ﻟَﻬُ ﻦﱠEy iman edenler! Mü’min
kadınlar size muhacir olarak gelirlerse, onları
imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir.
Eğer onları mü’mine olarak görürseniz, onları
kafirlerle geri döndürmeyin. Onlar, kafirlere helal
olmadığı gibi, onlar da o kadınlara helal olmazlar." 1
Bu ayet yalnızca tek bir manayı ihtiva eder, bu da;
Müslüman kadının kafire helal olmadığı ve kafirlerin de
Müslüman kadınlara helal olmadıklarıdır. Kocanın kafir
oluşu, kafir koca ile Müslüman kadın arasında nikâhın
tahakkuk etmeyeceğini sonuçlandırır. Zira bu husus,
ayetteki şu ifade ile açıkça vurgulanmaktadır:
ْﻓَﺈِنْ ﻋَﻠِﻤْﺘُﻤُﻮهُﻦﱠ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺎتٍ ﻓَﻼ ﺕَﺮْﺟِﻌُ ﻮهُﻦﱠ إِﻟَ ﻰ اﻟْﻜُﻔﱠ ﺎرِ ﻻ هُ ﻦﱠ ﺣِ ﻞﱞ ﻟَﻬُ ﻢ
" وَﻻ هُ ﻢْ ﻳَﺤِﻠﱡ ﻮنَ ﻟَﻬُ ﻦﱠEğer onların mü’min olduklarını
bilirseniz, tekrar o kadınları kafirlere geri
göndermeyin. O kadınlar onlara helal olmadığı gibi, o
erkekler de o kadınlara helal olmaz." 2 Hükmün;
müşrik olsun, ehli kitaptan olsun tüm kafirleri kapsamına
alması için ayette Allah () müşrik kelimesi yerine
"kafirler" tabirini kullanmıştır. Kitap ehlinden Hıristiyan
ve Yahudilerin kafir oldukları ise Kur'an'ın kati nassıyla
sabittir. Nitekim Allah () şöyle buyurmuştur:
ْﻣَﺎ ﻳَﻮَدﱡ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آَﻔَﺮُوا ﻣِﻦْ أَهْﻞِ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ وَﻻ اﻟْﻤُﺸْ ﺮِآِﻴﻦَ أَنْ ﻳُﻨَ ﺰﱠلَ ﻋَﻠَ ﻴْﻜُﻢ
ْ" ﻣِ ﻦْ ﺧَﻴْ ﺮٍ ﻣِ ﻦْ رَﺏﱢﻜُ ﻢNe ehli kitabtan olan kafirler ve ne de
1

Mümtehine: 10

2

Mümtehine: 10
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müşrikler, Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini
iste-mezler." 1 Bu ayette geçen (ْ )ﻣِ ﻦkelimesi tabîz için
değil, beyan içindir. Yine Allah () şöyle
buyurmaktadır:
ِإِنﱠ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﻳَﻜْﻔُ ﺮُونَ ﺏِﺎﻟﻠﱠ ﻪِ وَرُﺳُ ﻠِﻪِ وَﻳُﺮِﻳ ﺪُونَ أَنْ ﻳُﻔَﺮﱢﻗُ ﻮا ﺏَ ﻴْﻦَ اﻟﻠﱠ ﻪ
َوَرُﺳُﻠِﻪِ وَﻳَﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻧُﺆْﻣِﻦُ ﺏِﺒَﻌْﺾٍ وَﻧَﻜْﻔُﺮُ ﺏِﺒَﻌْﺾٍ وَﻳُﺮِﻳﺪُونَ أَنْ ﻳَﺘﱠﺨِﺬُوا ﺏَﻴْﻦَ ذَﻟِﻚ
(أُوْﻟَﺌِ ﻚَ هُ ﻢْ اﻟْﻜَ ﺎﻓِﺮُونَ ﺣَﻘًّ ﺎ وَأَﻋْﺘَ ﺪْﻧَﺎ ﻟِﻠْﻜَ ﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻋَ ﺬَاﺏًﺎ ﻣُﻬِﻴﻨً ﺎ150)ًﺳَ ﺒِﻴﻼ
"Allah'ı ve peygamberini inkar ederek kafir olan,
iman etme hususunda Allah ile peygamberi arasında
fark gözetip; bir kısmına inanır bir kısmını inkar
ederiz diyarek küfürle iman arasında bir yol tutmak
isteyenler, işte onlar gerçekten kafir olanlardır.
Kafirlere ağır bir azap hazırlamışızdır." 2 Kitap ehli,
Muhammed ()'in risaletine inanmadıkları için
kafirdirler. Cenab-ı Allah () bu hususta muhtelif
ayetlerde şöyle buyurmaktadır:
َ" ﻟَﻘَ ﺪْ آَﻔَ ﺮَ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﻗَ ﺎﻟُﻮا إِنﱠ اﻟﻠﱠ ﻪَ هُ ﻮَ اﻟْﻤَﺴِ ﻴﺢُ اﺏْ ﻦُ ﻣَ ﺮْﻳَﻢAllah,
Meryem oğlu Mesih'dir diyenler kafir olmuşlardır." 3
ٍ" ﻟَﻘَ ﺪْ آَﻔَ ﺮَ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ ﻗَ ﺎﻟُﻮا إِنﱠ اﻟﻠﱠ ﻪَ ﺛَﺎﻟِ ﺚُ ﺛَﻼﺛَ ﺔŞüphesiz, Allah
üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır." 4
َ" ﻟَ ﻢْ ﻳَﻜُ ﻦْ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ آَﻔَ ﺮُوا ﻣِ ﻦْ أَهْ ﻞِ اﻟْﻜِﺘَ ﺎبِ وَاﻟْﻤُﺸْ ﺮِآِﻴﻦKitap
ehlinden kafir olanlarla müşrikler." 1 Buradaki (ْ)ﻣِ ﻦ
edatı tabîz için değil, beyan içindir.
1

Bakara: 105

2

Nisa: 150-151

3

Maide: 17

4
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َ" إِنﱠ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ آَﻔَ ﺮُوا ﻣِ ﻦْ أَهْ ﻞِ اﻟْﻜِﺘَ ﺎبِ وَاﻟْﻤُﺸْ ﺮِآِﻴﻦŞüphesiz ehli
kitabtan kafir olanlar ile müşrikler." 2 Yine burada ki
(ْ )ﻣِﻦedatı da tabîz değil beyan içindir.
ِهُ ﻮَ اﻟﱠ ﺬِي أَﺧْ ﺮَجَ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ آَﻔَ ﺮُوا ﻣِ ﻦْ أَهْ ﻞِ اﻟْﻜِﺘَ ﺎبِ ﻣِ ﻦْ دِﻳَ ﺎرِهِﻢْ ﻷوﱠل
ِ" اﻟْﺤَﺸْ ﺮO'dur ehli kitaptan küfretmiş olanları ilk
sürgünde yurtlarından çıkarmış olan..." 3
ِأَﻟَﻢْ ﺕَﺮى إِﻟَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻧَﺎﻓَﻘُﻮا ﻳَﻘُﻮﻟُ ﻮنَ ﻷﺧْ ﻮَاﻧِﻬِﻢْ اﻟﱠ ﺬِﻳﻦَ آَﻔَ ﺮُوا ﻣِ ﻦْ أَهْ ﻞ
ِ" اﻟْﻜِﺘَﺎبMünafıklık etmiş olanlara bakmadın mı ki, ehli kitap'tan küfretmiş olan kardeşlerine..." 4 Bu ayetler;
kitap ehlinin kafir olduklarını ve "küffar" kelimesinin
onları da kapsamına aldığını gösteren Kur'an'ın sarih
ifadeleridir. Mümtehine suresinde yer alan aşağıdaki ayet
bu ayetlerle birlikte ele alındığı zaman; müslüman bir
kadının ehli kitaptan bir adam ile evlenmesinin mutlak
surette caiz olmadığı hususunda açık ve net bir anlam
taşıdığı ortaya çıkar. Çünkü ehl-i kitap, yukarıdaki
ayetler gereğince kesinlikle kafirler grubuna giren
insanlardandır.
ْﻓَﺈِنْ ﻋَﻠِﻤْﺘُﻤُﻮهُﻦﱠ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺎتٍ ﻓَﻼ ﺕَﺮْﺟِﻌُ ﻮهُﻦﱠ إِﻟَ ﻰ اﻟْﻜُﻔﱠ ﺎرِ ﻻ هُ ﻦﱠ ﺣِ ﻞﱞ ﻟَﻬُ ﻢ
" وَﻻ هُ ﻢْ ﻳَﺤِﻠﱡ ﻮنَ ﻟَﻬُ ﻦﱠEğer onların mü’min kadınlar
olduklarını öğre-nirseniz; artık onları kafirlere geri
göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir, onlar da
bunlara helal değildir..." 5
1

Beyyine: 1

2
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3
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Müşrikler ise ehl-i kitab'tan başka bir sınıftır.
Mecusiler, yıldızlara tapanlar, Budistler, putperestler ve
benzeri kimselerdir. Bunlarla evlenmek mutlak olarak
caiz olmaz. Müslüman bir erkeğin müşrik bir kadınla
evlenmesi kesinlikle caiz değildir. Aynı şekilde
müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evlenmesi de
kesinlikle caiz değildir. Bu husus, Kur'an'ın kat'î nassıyla
sarahatan açıklanmıştır:
ٍوَﻻ ﺕَﻨﻜِﺤُﻮا اﻟْﻤُﺸْﺮِآَﺎتِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻳُ ﺆْﻣِﻦﱠ وَﻻﻣَ ﺔٌ ﻣُﺆْﻣِﻨَ ﺔٌ ﺧَﻴْ ﺮٌ ﻣِ ﻦْ ﻣُﺸْ ﺮِآَﺔ
ْ" وَﻟَ ﻮْ أَﻋْﺠَﺒَ ﺘْﻜُﻢİman edinceye kadar müşrike kadınlarla
evlenmeyin; mü’mine bir cariye, hoşunuza gitse de
müşrike kadından hayırlıdır. İman etmedikçe müşrik
bir erkekle kesinlikle evlenmeyin. Mü’min bir köle,
hoşunuza gitse de müşrik bir erkekten daha
hayırlıdır." 1 Bu ayet, müşrike olan bir kadının
Müslüman erkek ile, müşrik olan bir erkeğin de
Müslüman olan bir kadın ile evlenmesinin haram
olduğunu ifade eder. Şayet bu nevi bir nikâh vuku
bulursa batıl olduğu için gerçekleşmiş olmaz. Hasan b.
Muhammed'den: Dedi ki: "Rasulullah () Hecr
Mecusilerine yazdığı bir mektupta, onları İslâm'a davet
ederek şöyle diyordu: “Kim Müslüman olursa, onun
Müslümanlığı kabul edilir. Kim kabul etmezse ona cizye
vergisi vurulur, kestiği yenilmez ve hiçbir (müslüman)
kadın onunla evlenemez."
Böylece İslâm, sadece evlenmeyi teşvik etmekle
iktifa etmeyerek, Müslüman erkeğin ve kadının kiminle
1

Bakara: 221
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evlenebileceğini, kimlerle de evlenmesinin haram
olduğunu beyan etmiştir. Evlenmek isteyen kimsenin,
evleneceği kimsede bulunması güzel olan sıfatları da
anlatmıştır. Ancak, kendisiyle evlenilecek kadının,
başkasının hanımı ve iddet bekleyen birisi olmamasını
şart koşmuştur. Çünkü evliliğin şartı, kadının evli ve
iddet halinde olmamasıdır.
Ancak henüz nikâh akdinin icra edilmediği, sözlü
olan kadına gelince; eğer kadın veya onun velisi,
evlenme teklifinde bulunan kimseye açık veya dolaylı
yolla müsbet cevap vermişlerse bir başkasının onu
istemesi haram olur. Ukbe b. Amir Rasulullah ()'in
şöyle dediğini rivayet etmektedir:
اﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ أَﺧُﻮ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﻓَﻼ ﻳَﺤِﻞﱡ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻦِ أَنْ ﻳَﺒْﺘَﺎعَ ﻋَﻠَ ﻰ ﺏَﻴْ ﻊِ أَﺧِﻴ ﻪِ وَﻻ
َ" ﻳَﺨْﻄُ ﺐَ ﻋَﻠَ ﻰ ﺧِﻄْﺒَ ﺔِ أَﺧِﻴ ﻪِ ﺣَﺘﱠ ﻰ ﻳَ ﺬَرMü’min, mü’minin
kardeşidir. Mü’min için, kardeşinin alış verişi üzerine
fiyat kırması helal olmaz. Mü’minin kardeşinin
sözlüsüne evlenme teklifi yapması helal olmaz; meğer ki
o kardeşi, o kadını terketmiş olsun." 1 Ebu Hureyre ise
Nebi ()'den şu hadisi rivayet etmektedir:
َ" ﻻ ﻳَﺨْﻄُ ﺐُ اﻟﺮﱠﺟُ ﻞُ ﻋَﻠَ ﻰ ﺧِﻄْﺒَ ﺔِ أَﺧِﻴ ﻪِ ﺣَﺘﱠ ﻰ ﻳَ ﻨْﻜِﺢَ أَوْ ﻳَﺘْ ﺮُكKişi,
kardeşinin sözlüsüne evlenme teklifi yapmasın; taki
evleninceye veya tamamen vazgeçinceye kadar." 2
Fakat, evlenme teklifi yapılan kızın, teklifi reddetmesi
veya henüz müsbet bir cevap vermemesi veya meseleyi
1

Müslim, K. Nikâh, 2536

2

Buhari, K. Nikâh, 4747
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soruşturmaya bırakmış olması durmunda bir başka erkek
isteyebilir, bu caizdir. Çünkü henüz o, bir başkasının
sözlüsü değildir. Kays kızı Fatıma bir gün Nebi ()'e
gelerek, Ebu Cehm ve Muaviye'nin, kendisine evlenme
teklifi yaptıklarını söyledi. Rasulullah ():
أَﻣﱠﺎ أَﺏُﻮ ﺟَﻬْﻢٍ ﻓَﻼ ﻳَﻀَﻊُ ﻋَﺼَ ﺎﻩُ ﻋَ ﻦْ ﻋَﺎﺕِﻘِ ﻪِ وَأَﻣﱠ ﺎ ﻣُﻌَﺎوِﻳَ ﺔُ ﻓَﺼُ ﻌْﻠُﻮكٌ ﻻ
ٍﻣَﺎلَ ﻟَﻪُ اﻧْﻜِﺤِﻲ أُﺳَﺎﻣَﺔَ ﺏْﻦَ زَﻳْﺪٍ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻓَﻜَﺮِهْﺘُ ﻪُ ﺛُ ﻢﱠ ﻗَ ﺎلَ اﻧْﻜِﺤِ ﻲ أُﺳَ ﺎﻣَﺔَ ﺏْ ﻦَ زَﻳْ ﺪ
"Muaviye, malı olmayan bir fakirdir. Ebu Cehm ise
sopasını omuzundan indirmez (daima dışarıda gezer).
Sen, Zeyd'in oğlu Üsame ile evlen." 1 dedi. Muaviye ve
Ebu Cehm'in kendisini istediklerini haber verdiği halde
Peygamber () ona, Usameyi istemiştir.
Kadına evlenme teklifi yapıldığında, bu evlenme
teklifini kabul edip etmeme hakkı kadına aittir. Onun izni
olmadan, velisinin onu bir başkasıyla evlendirmeye veya
bunu engellemeye hakkı yoktur. İbni Abbas'tan rivayet
edildiğine göre, Rasulullah () şöyle demiştir:
اﻟﺜﱠﻴﱢﺐُ أَﺣَﻖﱡ ﺏِﻨَﻔْﺴِ ﻬَﺎ ﻣِ ﻦْ وَﻟِﻴﱢﻬَ ﺎ وَاﻟْﺒِﻜْ ﺮُ ﻳَﺴْ ﺘَﺄْﻣِﺮُهَﺎ أَﺏُﻮهَ ﺎ ﻓِ ﻲ ﻧَﻔْﺴِ ﻬَﺎ
" وَإِذْﻧُﻬَ ﺎ ﺹُ ﻤَﺎﺕُﻬَﺎDul kadın, velisinden daha bir hak
sahibidir. Bakire ise, evlenmek için kendisinden izin
istenir. Onun izni susmasıdır." 2 Yine Ebu Hureyre’den
rivayet edilen bir başka hadiste şöyle denilmektedir:
ﻻ ﺕُ ﻨْﻜَﺢُ اﻷﻳﱢ ﻢُ ﺣَﺘﱠ ﻰ ﺕُﺴْ ﺘَﺄْﻣَﺮَ وَﻻ ﺕُ ﻨْﻜَﺢُ اﻟْﺒِﻜْ ﺮُ ﺣَﺘﱠ ﻰ ﺕُﺴْ ﺘَﺄْذَنَ ﻗَ ﺎﻟُﻮا ﻳَ ﺎ
َ" رَﺳُ ﻮلَ اﻟﻠﱠ ﻪِ وَآَﻴْ ﻒَ إِذْﻧُﻬَ ﺎ ﻗَ ﺎلَ أَنْ ﺕَﺴْ ﻜُﺖDul kadın, kendisine
1

Müslim, Talak/1408; Muvatta, Talak/580,581; Ebu Davud Talak/2284-85,86,87;

2

Müslim, K. Nikâh, 2056; Nesei, K. Nikâh, 3212; Ahmed b. Hanbel, Müs. Benî Hâşim, 1799

Tirmizi, Nikah/1135; Nesei, Nikah/21: Ayrıcı Kütübü Sitte, İ. Canan c.11, S. 360
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danışılmadan
nikahlanamaz,
Kendisinden
izin
istenmedikçe, izni olmadan bakire kız da nikâh
edilemez. Bakirenin izni nasıl olur? Dediler, Peygamber
(): Onun izni sükut etmesidir" buyurdu.” 1
İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre; أَنﱠ ﺟَﺎرِﻳَﺔً ﺏِﻜْﺮًا
ﺹَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ﻪ ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻓَ ﺬَآَﺮَتْ أَنّ َأَﺏَﺎهَ ﺎ زَوﱠﺟَﻬَ ﺎ وَهِ ﻲَ آَﺎرِهَ ﺔٌ أَﺕَﺖِ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ
َ"ﻓَﺨَﻴﱠﺮَهَ ﺎ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱡ ﺹَ ﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ﻪ ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ وَﺳَ ﻠﱠﻢBakire bir cariye
Peygamber ()’e geldi. İstemediği halde, babasının
kendisini evlendirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine,
Peygamber (), onu muhayyer kıldı.” 2 Ensarlı Hizam
kızı Hunesa'dan rivayet edildiğine göre: "Kendisi dul
olduğu ve evlenmek istemediği halde babasının onu
evlendirmek istediğini Peygamber ()’e gelip söyledi.
Peygamber () de onun nikâhını geri çevirdi."
Bu hadislerin hepsi, kadının izni olmadıkça
evlenme muamelesinin tamam olamayacağını ifade
ederler. Kadın, bu evliliği kabul etmez veya zorla
evlendirilirse, bu akid fesh olur. Ancak kadın sonradan
razı olur ve dönerse nikâh geçerli olur.
Kadın ile evlenmek isteyen ve istemeye gelen
kimselerle kadının evlenmesine mani olmak Kur'an-ı
Kerim'de belirtildiği gibi yasaklanmıştır. Nitekim Allah
() şöyle buyurmuştur:

1

Buhari, Nikah; Müslim, Nikah/1419; Tirmizi, Nikah/1107; Ebu Davud, Nikah/2092-

2

Ebu Davud, K. Nikâh, 1794; İbni Mace, K. Nikâh, 1865

93; Nesei, Nikah
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ِﻓَ ﻼ ﺕَﻌْﻀُ ﻠُﻮهُﻦﱠ أَنْ ﻳَ ﻨﻜِﺤْﻦَ أَزْوَاﺟَﻬُ ﻦﱠ إِذَا ﺕَﺮَاﺿَ ﻮْا ﺏَﻴْ ﻨَﻬُﻢْ ﺏِ ﺎﻟْﻤَﻌْﺮُوف
"Eğer maruf bir şekilde, aralarında razı olurlarsa,
evlenmelerine engel olmayın." 1 Makil b. Yesar'dan
rivayet edilen sahih bir hadis ile sabit olduğuna göre
Makil, şöyle demiştir: "Ben, kız kardeşimi birisiyle
evlendirmiştim, daha sonra adam onu boşadı. İddeti
bitince adam, tekrar onu istemeğe geldi. Ben: Kız
kardeşimi sana verdim, evini döşedim ve sonra ikramda
bulundum, fakat sen onu boşadın. Şimdi de gelip onu
istiyorsun. Vallahi kız kardeşim bir daha sana
dönmeyecektir. Adam, fena bir kimse değildi. Kız
kardeşim de ona dönmek istiyordu. Allah (); ﻓَ ﻼ
" ﺕَﻌْﻀُ ﻠُﻮهُﻦﱠEğer maruf bir şekilde, aralarında razı
olurlarsa, evlenmelerine engel olmayın."
ayetini
indirince ben: Ya Rasulullah ben şimdi ne yapacağım
dedim. Allah Resulü: ُ“ ﻓَﺰَوﱠﺟَﻬَ ﺎ إِﻳﱠ ﺎﻩKardeşini onunla
evlendir" buyurdu.” 2 Başka bir rivayette ise:
ُ" ﻓَﻜَﻔﱠ ﺮْتُ ﻋَ ﻦْ ﻳَﻤِﻴﻨِ ﻲ ﻓَﺄَﻧْﻜَﺤْﺘُﻬَ ﺎ إِﻳﱠ ﺎﻩBen yaptığım yeminin
kefaretini ödedim ve kız kardeşimi ona verdim" 3
cümlesi vardır. Ayette geçen: ( )اﻟﻌﻀ ﻞkelimesinin anlamı,
kadın istediği takdirde onu evlenmekten menetmektir ki
bu, haramdır ve böyle bir işe teşebbüs eden kimse
fasıktır. Bir kadını evlenmekten alıkoyan kimse, yaptığı
bu ameli ile fasık sayılır. Fakihler, böyle bir engellemede
bulunan kimsenin fasık olacağında görüş birliği
1

Bakara: 232

2

Buhari, K. Nikâh, 4735

3

Ebu Davud, K. Nikâh, 1787
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etmişlerdir. Evlenmek için kadına görücü giderse veya
kendisi evlenmek isterse, bu konuda tek yetki kadına
aittir; ister kabul eder, ister reddeder.
Evlenmek üzere kadın ve erkek arasında ittifak
tamamlanınca, evlenme akdini yapmaları lazımdır.
Evlenme ancak şer’î akitle tamamlanır. Birinin
diğerinden yararlanmalarını helal kılacak tek şey şer’î
hükümlere uygun olarak yapılan şer’î akittir. Bu akde
göre evliliğe terettüp eden hükümler gerçekleşir. Kadın
ve erkek, uzun bir zaman bir arada bulunsalar bile şer’î
bir şekilde akit yapılmadıkça evlilik gerçekleşmiş
sayılmaz. İki eşin bir araya geldikleri gibi iki dostun bir
araya gelmeleri evlilik sayılmaz. Bu tür birliktelik zina
sayılır. Aynı şekilde iki erkeğin aralarında muaşeret
yapmak üzere bir araya gelmede ittifak etmeleri de
evlilik sayılmaz, ancak livata sayılır.
Medeni evliliğe gelince; bu, bir arada yaşamak ve
boşanmak üzere kadın ile erkek arasında yapılan bir
anlaşmadır. Bu anlaşma gereğince nafaka tasarrufu,
evden çıkma, erkeğin kadına, kadının da erkeğe itaatı ve
benzeri bir takım görevler, evlat sahibi olma, oğlan veya
kız çocuğun kime ait olacağı gibi hususlar, miras ve
neseb gibi bir arada yaşamaktan veya terkinden
kaynaklanan birtakım haklar doğar. Burada sıralanan tüm
bu hususlar, üzerinde ittifak ettikleri ve kabullendikleri
şartlara göre uygulanır. Medeni evlilik, sadece bir evlilik
ittifakı olmayıp, hem evliliğe hem de evlilikten doğan
neseb, nafaka, miras ve diğer birtakım hususları, her
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ikisinin veya birinin diğerini terk etmesi yani boşanma
durumlarını da kapsar. Üstelik, erkeği dilediği kadınla,
kadını da dilediği erkekle, aralarındaki anlaşmaya göre
evlenebilmeleri hususunda tamamıyla serbest bırakır.
Bundan dolayı medeni evlilik şerân caiz değildir. Bu
akde, bir evlilik ittifakı nazarıyla bakılamayacağı gibi,
nikâh akti nazarıyla da bakılamaz. Şerân, bunun herhangi
bir kıymeti yoktur.
Müslüman bir erkekle Müslüman bir kadın veya
Müslüman bir erkekle evli, ehli kitaptan bir kadın
arasında medeni kanuna göre herhangi bir evlilik akdi
meydana gelse, kadın ile erkek arasında akid sırasında
şifahen veya yazı ile kullanılan sözlere bakılır. Şayet
aralarındaki akitte "evlendirmek" ve "nikâh etmek" gibi
lafızlar kullanılmış her ikisinden de kabul ve icab
meydana gelmişse, şerân kabul ve icaba gerekli hususlar
bulunmuş demektir. İcab ve kabulun yanında kızın velisi
ve evlendiklerine dair iki de şahid bulunmuş ise, bu
lafızlar ve şekil ile yapılan anlaşma, evlilik akdi sayılır.
Çünkü bu, hem şer’î aktin sıfatlarını hem de medeni
evliliğin şartlarını tamamlamaktadır. Bu, medeni ittifak
değil şer’î akid ile evliliktir. Şer’î evlilik akdinde
bulunması gerekli olan şartların hepsi bulunmazsa bu
işlem evlilik sayılmaz. Medeni evlilik ittifakının
kapsadığı şartlar şeriata uygun olsalar da mutlak olarak
herhangi bir değer taşımaz. Çünkü, şeriatın getirdiği
hükümlerle amel etmenin vacib oluşu, kadın ile erkeğin
kendi aralarında yaptıkları ittifaktan alınamaz. Bilakis
evlilik akdinden ve şeriatın beyan ettiği hükümden
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kaynaklanır. Bu nedenle medeni ittifakın taşıdığı şartların
evlilikte hiçbir değeri yoktur. Bunlar, şeriata muhalif
olurlarsa akdin batıl oluşu açıktır. Eğer bu şartlar her iki
taraf için de akdin gereğine ters düşmeyen, şeriata
muhalif olmayan, şeriatın caiz gördüğü şartlar ise, bunlar
arasındaki evlilik akdi muteber kabul edilir. Eğer
aralarında herhangi bir evlilik söz konusu olmayacak ise
bu şartların mutlak olarak herhangi bir kıymeti yoktur.
Eğer medeni evlilik akdi, Müslüman bir erkek ile
müslüman kadın veya Müslüman bir erkekle ehli kitaptan
bir kadın arasında olursa durum böyledir. Eğer
Müslüman bir erkek ile müşrike bir kadın veya
müşriklerin muamelesine göre yürütülürse veya
müslüman bir kadın ile müslüman olmayan bir erkek
arasında olursa, bu türden evlilik batıl olduğu için akit
gerçekleşmiş olmaz. Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere
evliliğin şerân sahih bir nikah akti ile tamamlanabilmesi
için, bütün şer'î şartları bünyesinde taşıması lazımdır. Bu
şartlarla tamamlanmayan herhangi bir evlilik akdi,
mutlak olarak evlilik sayılmaz.
Evlilik, şer’î olarak icab ve kabul ile gerçekleşir.
İcab, akit yapan iki kişinin birinden ilk olarak sudur eden
sözdür. Kabul ise akdi yapan diğer kimseden ikinci
olarak sudur eden sözdür. Mesela, kız erkeğe, "ben
kendimi sana eş olarak verdim”, erkek de “ben kabul
ettim” dese ya da bunun tam tersi bir işlem yapılsa (önce
erkek sonra da kadın konuşsa), konuşanlardan birincinin
teklifi "icab", ikincisinin cevabı da "kabul"dür. İcab ve
kabul direkt olarak evlenenlerin her ikisi tarafından
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olabileceği gibi, onların vekilleri tarafından da icra
edilebilir veya biriyle diğerinin vekili arasında da
gerçekleşebilir. İcabta "evlenmek" ve "nikâh etmek"
lafızlarının olması lazımdır. Bu ifadenin kabulde yer
alması şart değildir. Şart olan; bu icaba diğerinin razı
olmasıdır. Evlenmeyi kabul ve razı olduğunu ifade eden
herhangi bir lafız, bunu ifade eder. Ancak, icab ve kabulü
ifade eden lafızların, mazi sigasıyla olması lazımdır.
“Seni zevceliğe aldım” ve “kabul ettim” gibi lafızlarla
olmalıdır, Veya bu lafızlardan biri mazi, diğeri müstakbel
lafızlar ile olabilir. Çünkü, evlilik bir akittir. Evliliğin
subut bulduğunu ifade eden bir lafızla olması lazımdır. O
da, mazi sigasıdır. Evlilik akdinin gerçekleşmesi için dört
şart gereklidir:
1- “Kabul” ve “icab”ın cereyan ettiği mecliste
birlik olmalıdır. Yani, icabın sudur ettiği yer aynı
zamanda kabulün sudur ettiği yer olmalıdır. Bu husus,
akid yapan iki kişinin hazır bulunmaları halinde böyledir.
Akid yapanlardan biri bir beldede, diğeri ise bir başka
beldede olursa ve biri diğerine evlenme teklifi yapan bir
icab mektubu yazsa, kendisine mektup gönderilen kimse
de kabul etse evlilik gerçekleşmiş olur. Fakat bu durumda
kendisi veya başkası iki şahid huzurunda mektubu
okuyup onun ibaresini şahidlerin işitmesi lazımdır veya
mektubu alan kimse, bulundurduğu şahidler huzurunda,
"Falan kimse, bana evlenme teklifi yapmış bulunuyor"
diyerek, mecliste onları şahid tutar ve kendini onunla
evlendirdiğini söyler.
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2- Akdi yapan her iki tarafın, birbirinin sözlerini
işitmeleri ve anlamaları şarttır. Bu ifade ile evlilik
akdinin kastedildiğini her iki taraf da bilmelidir. Eğer
işitmediği ve anlamadığı için bunu bilmezse, mesela; bir
erkek bir kadına anlamadığı Fransızca ile "seni zevceliğe
kabul ettim" cümlesini telkin ettikten sonra kadın,
manasını anlamadığı lafızların aynısını tekrarlarsa ve
bundan maksadın evlilik akdi olduğunu bilmezse, evlilik
akdi gerçekleşmiş olmaz. Eğer kadın, bu sözlerin evlilik
akdinden dolayı söylenen lafızlar olduğunu bilirse akid
sahih olur.
3- İcabın hepsine veya bir kısmına ait olsa da kabul,
icaba muhalefet etmemelidir.
4- Akid yapanlardan birinin diğeriyle evlenmesini
şeriat mübah kılmış olmalıdır. Mesela, kadının
Müslüman veya ehli kitap olması, erkeğin de sadece
Müslüman olması lazımdır.
Bu dört şart tekamül ettiği zaman evlilik akdi
gerçekleşmiş olur. Bu dört şarttan herhangi bir tanesi
bulunmadığı takdirde, evlilik akdi gerçekleşmiş olmaz
ve bu akid temelde batıl olur. Evlilik akdi gerçekleştiği
takdirde evliliğin sıhhatı için üç tane sıhhat şartı
lazımdır:
1- Kadın, evlilik akdinin “mahalli” olmalıdır.
2- Nikah ancak velinin varlığı ile sahih olur. Kadın
kendi kendini evlendiremez veya velisi dışında bir
başkası
tarafından
evlendirilemez.
Evlendirme
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hususunda, velisinin dışında birisini vekil tayin edemez.
Velisinin dışında birisini vekil tayin ederse nikah sahih
olmaz.
3- Baliğ ve akıllı iki Müslüman şahidin bulunması
lazımdır. Bu iki şahidin, evlilik akdiyle ilgili kabul ve
icabı meydana getiren sözün gayesini anlamaları
lazımdır. Bu iki şartı havi olduğu zaman, bu akid sahih
olur. Bunlardan biri eksik olursa bu nikâh fasid olur.
Ancak, evlilik akdinde akdin yazılmış olması veya bir
vesika ile tescil edilmesi şart değildir. Kadın ve erkek
tarafından, şifahi veya yazı ile bütün şartları havi şekilde
cari olan kabul ve icab, evlilik akdini sahih kılar. İster bu
yazılsın ister yazılmasın evlilik iki kişi arasında bir akid
olduğu için ancak icab ve kabul ile tamamlanır.
Gerçekten akid ancak icab ve kabul ile tamamlanır
ve oluşur. İcabta evlenmek ve nikâh lafızlarının şart
kılınmış olması, nassta varid olduğu husustan dolayıdır.
Nitekim Cenabı Allah: " زَوﱠﺟْﻨَﺎآَﻬَ ﺎOnu seninle
evlendirdik." 1
ِ" وَﻻ ﺕَﻨﻜِﺤُ ﻮا ﻣَ ﺎ ﻧَﻜَ ﺢَ ﺁﺏَ ﺎؤُآُﻢْ ﻣِ ﻦْ اﻟﻨﱢﺴَ ﺎءBabalarınızın
2
nikâhlandığı
kimselerle
nikahlanmayınız."
buyurmaktadır. Sahabe icmaı'da bu hususta tahakkuk
etmiştir. İcab ve kabul meclisinin bir olması şartına
gelince; meclisin hükmü, akd halinin hükmüdür. Eğer
kabulden önce akit tarafları ayrılırlarsa icab batıl olur.
1

Ahzab: 37

2

Nisa: 22
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Çünkü o zaman kabulün anlamı olmaz. Zira ondan yüz
çevirip ayrılmak, kabulü ortadan kaldırır. Yine o sırada
akit yapan her iki kişinin başka şeylerle meşgul olmaları
kabulden imtina anlamına gelebilir. Akid yapanlardan her
birinin, diğerinin sözünü işitip onu anlaması şartına
gelince; bu ifade ve ibare ile evlilik akdi kastediliyor;
yine bu söz icaba, kabul cevabı olduğu için neyi ifade
ettiği bilinmelidir. Çünkü icab; akid yapanlardan birinin
diğerine hitabıdır. Eğer hitab edilen kimse söylenen
şeyleri bilmezse hitab yapılmış sayılmaz. Dolayısıyla
hitaba karşı herhangi bir kabul de söz konusu edilemez.
icabın, kabule muhalif olmaması, icabın bütün
gereklerine teslim olduğuna delalet etmediği müddetçe
kabul sayılmaz. Eğer anlaşmazlık olursa, icaba dair varid
olan hususlara teslim olunmamış olur ki kabul
gerçekleşmiş olmaz. Şeriat'ın, akid yapan iki kişiden
birinin, diğeri ile evlenmesini mübah kılmış olması
şartına gelince; bilindiği gibi şeriat, caiz olmayan
herhangi bir akdin yapılmasını yasaklamıştır.
Buraya kadar anlatılanlar akdin gerçekleşmesiyle
ilgiliydi. Akdin sıhhatına gelince; akdi nehyeden
herhangi bir husus varid olmazsa, şeriat o akdi tamam
olarak görür. Fakat belli bir şey üzerinde yapılan akdin
icrasını nehyeden bir husus mevcud olursa bu akid fasid
olur. Ancak böylesi bir akid batıl olmaz. Kadının
evlenme akdinde akid mahalli olarak şart kılınmasına
gelince; şeriat bazı kadınlar ile evlenmeyi, bazı kadınları
da nikah altında bir arada bulundurmayı yasaklamıştır.
Eğer yapılan akid, akdin icrasının haram kılındığı
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kimseler üzerinde gerçekleşmişse bu akid sahih olmaz.
Velinin izni olmadan nikahın sahih olmamasına gelince;
Ebu Musa Nebi ()'den şu hadisi rivayet etmektedir:
" ﻻ ﻧِﻜَﺎحَ إِﻻ ﺏِﻮَﻟِﻲﱟVelinin izni olmadan nikah yoktur."
Kadının, kendi kendisini veya başkasını evlendirme
hakkına ve velisi dışındaki bir kimseyi vekil kılma
hakkına sahip olmamasının delili Aişe (r.anha)'nın Nebi
()'den rivayet ettiği şu hadistir:

1

ٌأَﻳﱡﻤَ ﺎ اﻣْ ﺮَأَةٍ ﻧُﻜِﺤَ ﺖْ ﺏِﻐَﻴْ ﺮِ إِذْنِ وَﻟِﻴﱢﻬَ ﺎ ﻓَﻨِﻜَﺎﺣُﻬَ ﺎ ﺏَﺎﻃِ ﻞٌ ﻓَﻨِﻜَﺎﺣُﻬَ ﺎ ﺏَﺎﻃِ ﻞ
ٌ" ﻓَﻨِﻜَﺎﺣُﻬَ ﺎ ﺏَﺎﻃِ ﻞHangi kadın velisinin izni olmaksızın
nikahlanırsa onun nikahı batıldır. Onun nikahı
batıldır. Onun nikahı batıldır." 2 Ebu Hureyre ise Nebi
()'den şu hadisi rivayet eder:
َﻻ ﺕُ ﺰَوﱢجُ اﻟْﻤَ ﺮْأَةُ اﻟْﻤَ ﺮْأَةَ وَﻻ ﺕُ ﺰَوﱢجُ اﻟْﻤَ ﺮْأَةُ ﻧَﻔْﺴَ ﻬَﺎ ﻓَ ﺈِنﱠ اﻟﺰﱠاﻧِﻴَ ﺔَ هِ ﻲ
" اﻟﱠﺘِﻲ ﺕُﺰَوﱢجُ ﻧَﻔْﺴَ ﻬَﺎKadın kadını evlendiremez. Kadın kendi
başına da evlenemez. Zani kadın kendi kendine
evlenendir." 3
İki Müslüman şahidin bulunmasına gelince; Kur'anı Kerim ric'î talak ile boşanmış bir kadına, tekrar
kocasına dönmesi halinde, iki Müslüman şahidi şart
koşmaktadır. Nitekim Allah () şöyle buyurmaktadır:
ٍﻓَ ﺈِذَا ﺏَﻠَﻐْ ﻦَ أَﺟَﻠَﻬُ ﻦﱠ ﻓَﺄَﻣْﺴِ ﻜُﻮهُﻦﱠ ﺏِﻤَﻌْ ﺮُوفٍ أَوْ ﻓَ ﺎرِﻗُﻮهُﻦﱠ ﺏِﻤَﻌْ ﺮُوف
ْ" وَأَﺵْ ﻬِﺪُوا ذَوَى ﻋَ ﺪْلٍ ﻣِ ﻨْﻜُﻢO kadınlar müddetlerini
tamamlayınca, onları ya güzelce tutun veya güzelce
1

Tirmizi, Nikah/1101; Ebu Davud, Nikah/2085

2

Ebu Davud, Nikah/2083; Tirmizi, Nikah/1102

3

İbni Mace, K. Nikâh, 1872
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onlardan ayrılın. Ve sizden olan, iki adil kimseyi
şahid kılın." 1 Hasan (), "ayette geçen "sizden" tabiri
iki Müslüman anlamına gelmektedir" diyor. Nikâh akdini
devam ettirme anlamında olan "ric'î" de, iki Müslüman
şahid şart kılındığına göre, evlilik binasını kurma
sırasında yani nikâh akdi yapılırken iki şahidin bulunması
şartı öncelikle aranır. Kaldı ki, nikâh akdi ve nikâh
akdinin devamını istemek aynı konudur, her ikisinin de
hükmü aynıdır.

1

Talak: 2
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EVLENİLMESİ HARAM OLAN
KADINLAR
Kadınlardan nikah edilmeleri haram olanlar Kitap ve
Sünnette açık olarak belirtilmişlerdir. Bu hususta Kitap ve
Sünnet asıldır. Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır:
ﺸ ًﺔ
َ ﺡ
ِ ن ﻓَﺎ
َ ﻒ ِإ ﱠﻧ ُﻪ َآ ﺎ
َ ﺱ َﻠ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِء إِﻻ َﻣﺎ َﻗ ْﺪ
ْ ﺢ ﺁﺑَﺎ ُؤ ُآ ْﻢ ِﻣ
َ وَﻻ ﺗَﻨ ِﻜﺤُﻮا ﻣَﺎ َﻧ َﻜ
ﻋ ﱠﻤ ﺎ ُﺗ ُﻜ ْﻢ
َ ﺧ ﻮَا ُﺗ ُﻜ ْﻢ َو
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ُأ ﱠﻣ َﻬ ﺎ ُﺗ ُﻜ ْﻢ َو َﺑ َﻨ ﺎ ُﺗ ُﻜ ْﻢ َوَأ
َ ﺖ
ْ ﺡ ﱢﺮ َﻣ
ُ (22)ﻼ
ً ﺱ ﺒِﻴ
َ ﺱ ﺎ َء
َ َو َﻣ ْﻘ ًﺘ ﺎ َو
ﻦ
ْ ﺧ ﻮَا ُﺗ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺿ ْﻌ َﻨ ُﻜ ْﻢ َوَأ
َ ﺖ َوُأ ﱠﻣﻬَﺎ ُﺗ ُﻜ ْﻢ اﻟﻼ ِﺗ ﻲ َأ ْر
ِ ﺧ
ْ ت ا ُﻷ
ُ خ َو َﺑﻨَﺎ
ِ ت اﻷ
ُ َوﺧَﺎﻻ ُﺗ ُﻜ ْﻢ َو َﺑﻨَﺎ
ﺴ ﺎ ِﺋ ُﻜ ْﻢ اﻟﻼ ِﺗ ﻲ
َ ﻦ ِﻧ
ْ ﺠ ﻮ ِر ُآ ْﻢ ِﻣ
ُﺡ
ُ ﺴ ﺎ ِﺋ ُﻜ ْﻢ َو َر َﺑ ﺎ ِﺋ ُﺒ ُﻜ ْﻢ اﻟﻼ ِﺗ ﻲ ِﻓ ﻲ
َ ت ِﻧ
ُ ﻋ ِﺔ َوُأ ﱠﻣﻬَﺎ
َ اﻟ ﱠﺮﺿَﺎ
ﻦ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َوﺡَﻼ ِﺋ ُﻞ َأ ْﺑ َﻨ ﺎ ِﺋ ُﻜ ْﻢ اﱠﻟ ﺬِﻱ
َ ح
َ ﺝ َﻨ ﺎ
ُ ﻦ َﻓ ﻼ
ﺧ ْﻠ ُﺘ ْﻢ ِﺑ ِﻬ ﱠ
َ ن َﻟ ْﻢ َﺗﻜُﻮﻧُﻮا َد
ْ ﻦ َﻓ ِﺈ
ﺧ ْﻠ ُﺘ ْﻢ ِﺑ ِﻬ ﱠ
َ َد
ﻏ ُﻔ ﻮرًا
َ ن
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َآ ﺎ
ﻒ ِإ ﱠ
َ ﺱ َﻠ
َ ﻦ إِﻻ َﻣ ﺎ َﻗ ْﺪ
ِ ﺧ َﺘ ْﻴ
ْ ﻦ اﻷ
َ ﺠ َﻤ ُﻌ ﻮا َﺑ ْﻴ
ْ ن َﺗ
ْ ﺻ ﻼ ِﺑ ُﻜ ْﻢ َوَأ
ْ ﻦ َأ
ْ ِﻣ
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ
َ ب اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺖ َأ ْﻱ َﻤ ﺎ ُﻧ ُﻜ ْﻢ ِآ َﺘ ﺎ
ْ ﺴ ﺎ ِء إِﻻ َﻣ ﺎ َﻣ َﻠ َﻜ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
ْ ت ِﻣ
ُ ﺼ ﻨَﺎ
َ ﺤ
ْ (وَا ْﻟ ُﻤ23)َرﺡِﻴ ًﻤ ﺎ
ﺡ ﱠﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻣ ﺎ َورَا َء َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ
ِ " َوُأBir de babalarınızın nikahladığı
kadınları kendinize nikahlamayın. Geçmişte olanlar
artık geçmiştir. Çünkü o, çok çirkin ve iğrenç bir şeydi.
Ne fena adetti o. Analarınız, kızlarınız, kardeş-leriniz,
halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş
kızları, sizi emziren analarınız, sütten kardeşleriniz,
hanımlarınızın anaları, birleştiğiniz karılarınızdan
olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer onlarla
henüz birleşmemişseniz (kızlarını almaktan ötürü)
üzerinize herhangi bir günah yoktur- kendi
sülbünüzden gelen oğulları-nızın karıları ve iki kız
kardeşi bir arada almanız haramdır. Geçmişte olanlar
artık geçmiştir. Şüphe yok ki Allah, Gafur'dur,
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Rahim'dir. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna,
kadınlardan kocası olanlarla evlenmeniz de haram
kılındı. Bunlar, Allah'ın üzerinize farz kıldığı
hükümlerdir. Haram kılınanların dışında kalanlar ise
size helal kılındı." 1
Sünnet'e gelince: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir
hadiste Rasulullah () şöyle buyurmaktadır:
ﻦ ﺧَﺎ َﻟ ِﺘ َﻬ ﺎ
َ ﻋ ﱠﻤ ِﺘ َﻬ ﺎ وَﻻ َﺑ ْﻴ َﻨ َﻬ ﺎ َو َﺑ ْﻴ
َ ﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ِة َو
َ ﺝ ُﻞ َﺑ ْﻴ
ُ ﺠ َﻤ ِﻊ اﻟﺮﱠ
ْ " ﻻ َﻱBir
erkek, bir kadın ile o kadının teyzesini ve halasını bir
arada nikahı altında bulunduramaz." 2 Müslim'in,
Aişe'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah () şöyle
buyurmaktadır:
ﺤ ﱢﺮ ُم ا ْﻟ ﻮِﻻ َد ُة
َ ﺤ ﱢﺮ ُم َﻣ ﺎ ُﺗ
َ ﻋ َﺔ ُﺗ
َ ﺿﺎ
َ ن اﻟ ﱠﺮ
" ِإ ﱠSüt emmek, doğumun
haram kıldıklarını haram kılar." 3
Anaları nikahlamak kesinlikle haramdır. Ana,
kendisine doğumun nisbet edildiği herkestir. İster
hakikaten ana ismini üzerinde bulundursun, (seni doğuran
kimseye ana demek gibi) ister seni doğuran kimseyi
doğuran ana gibi mecazi olarak ana ismini üzerinde
bulundursun, bunların hepsi "anne" kavramı içerisine
girmektedir. Bu, ne kadar yukarı çıksa da yine ana adı
verilir. Mesela iki nineye de ana denir ki; bunlardan biri
ananın anası, diğeri de babanın anasıdır. Ananın iki ninesi
ve babanın iki ninesi, ninelerin nineleri, ninelerinin ve
1

Nisa: 22-24

2

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 10466

3

Müslim, K. Rıda’, 2615; Ahmed b. Hanbel, Ensâr, 24281; Malik, K. Rıda’, 1101
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ninelerinin nineleri... diyerek istediğimiz kadar
yükseltebiliriz. Bunlar, ister varis olsunlar ister olmasınlar
hepsi haram kılınmış analardır.
Muhakkak olarak kız evlatlarının nikahı da
babalarına haram kılınmıştır. Kız, doğum yönüyle sana
nisbet edilen her dişi kimsedir. Bu da ya doğrudan senin
kızın olabilir ya da oğullarının ve kızlarının kızları
olabilir. Ne kadar aşağıya giderse gitsin, mirasçı olsun
veya olmasınlar hepsi haram kılınmışlardır.
Kardeşlerin nikahı da haramdır. Kardeşlik üç
yönüyle olabilir:
1- Ana-baba bir kardeşler.
2- Baba bir kardeşler.
3- Ana bir kardeşler.
Babaların kızkardeşleri olan halaların nikahı da
haramdır. Bunlar da üç yönden olurlar:
1- Babaların kız kardeşleri.
2- Baba tarafından dedelerin kız kardeşleri.
3- Anne tarafından dedelerin kız kardeşleri.
Yakın olsun, uzak olsun, mirasçı olsun veya olmasın
dedelerin kızkardeşleri de mutlak surette haramdır.
Teyzelerin nikahı da haramdır. Bunlar da üç yönden
ananın kız kardeşidirler. Ne kadar yükselirse yükselsin,
ninelerin kız kardeşleri de böyledir. Çünkü her nine, bir

204

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

anadır. Ninenin kızkardeşleri olan teyzelerin nikahlanması da haramdır.
Erkek kardeşlerin kızlarını nikahlamak da haram
olur. Doğum yolu ile kardeşe nisbet edilen her kadın,
kardeş kızı sayılır ve evlenilmesi haramdır. Kız kardeşin
kızları da bu şekilde haram kılınmıştır.
Süt analarının nikah edilmesi de haram kılınmıştır.
Bunlar, seni emziren kimselerdir. Ne kadar yükselirse
yükselsin, onların anaları ve nineleri de böyledir. Seni
emziren her kadının anası veya seni emzireni emziren
senin de annen sayılır. Herhangi bir kadın, seni veya onu
emzirmiş veya tek bir yerde seni ve onu emzirmişse,
seninle beraber emen herkes senin kız kardeşindir ve sana
haram kılınmıştır.
Kadınların analarını nikahlamak da haramdır.
Herhangi bir kadınla evlenen kimseye, o kadının neseb ve
emzirme yolu ile anası, yakın olsun uzak olsun, sadece
aktin yapılması ile duhul olsun veya olmasın ona haram
olur. Amr b. Şuayb'ın babasından onun da dedesinden
rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamber () şöyle
buyurmuştur: "Herhangi bir kadınla evlenen bir kimse,
onu cinsi ilişkiden önce boşarsa kadının kızı ile
evlenmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak anası
ile evlenmesi helal olmaz."
Duhul ettiği yani cinsi ilişkide bulunduğu kadınların
kızlarıyla evlenmek haram olur. O kızlara "rebibe"
denmektedir. Aslında bu kızlarla nikahlanmak, analarıyla
cinsi ilişkiye girmeden önce haram olmaz. Bunlar, neseb
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veya emme açısından kadına yakın veya uzak olsunlar,
kızlar hakkındaki miras hükümlerine göre mirasçı olsunlar
veya olmasınlar, kişinin evlendiği kadının kızlarıdırlar.
Anasıyla cinsi ilişkide bulunduğu zaman, ister yanında
bulunsun ister bulunmasın, kadının kızı ona haram olur.
Çünkü ayetteki; "evlerinizde bulunan" ifadesi, onların
niteliğini ortaya koymaktadır. Şart mevkiinde değildir.
Fakat: "gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızdan" tabiri şart
mevkiine çıkmıştır. Çünkü hemen arkasından; "Eğer üvey
kızlarınızın anaları ile gerdeğe girmemiş iseniz, onlarla
evlenmenizde bir vebal yoktur" denmektedir. Bunun
için eğer kadına duhul yapmamışsa, kızlarının nikahı
haram olmaz.
Mutlak olarak, oğulların hanımlarını nikah etmek
haramdır. Cinsi ilişki olsun veya olmasın sadece nikah
akdinin yapılması ile; neseb veya süt bakımından ister
uzak olsunlar kendi oğullarının ve kızlarının oğullarının
hanımlarını almak haramdır.
Babalarının zevcelerini nikahlamak da haramdır.
Neseb veya süt bakımından kişiye yakın veya uzak olan
babasının hanımını nikahlamak haramdır. Nesei'nin
rivayetine göre Bera b. el-Azib şöyle demiştir:
"Beraberinde bayrak olduğu halde bir gün dayıma
rastlamıştım. Ona nereye gittiğini sordum. O, "Allah
Rasulü beni babasının vefatından sonra babasının karısını
alan kimseye gönderdi ki; onun boynunu vurayım veya
öldüreyim" dedi."
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Neseb veya süt yönüyle ana baba bir veya ana bir
veya baba bir kardeş olan iki kız kardeşin bir nikah altında
bulundurulmaları haramdır. Eğer ikisini, bir akid
içerisinde almış ise bu akid fasid olur.
Bir kadın ile onun teyzesini ve halasını, aynı nikah
altında bulundurmak da haram olur. Ebu Hureyre'den
rivayet edildiğine göre Rasulullah () şöyle
buyurmaktadır:
ﻦ ﺧَﺎ َﻟ ِﺘ َﻬ ﺎ
َ ﻋ ﱠﻤ ِﺘ َﻬ ﺎ وَﻻ َﺑ ْﻴ َﻨ َﻬ ﺎ َو َﺑ ْﻴ
َ ﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ِة َو
َ ﺝ ُﻞ َﺑ ْﻴ
ُ ﺠ َﻤ ِﻊ اﻟﺮﱠ
ْ " ﻻ َﻱBir
erkek, bir kadın ile teyzesini, kadın ile halasını bir arada
nikahı altında bulunduramaz." 1 Ebu Davud'un
rivayetinde ise Rasulullah () şöyle buyurmaktadır:
ﻋ َﻠ ﻰ
َ ﺖ َأﺧِﻴ َﻬﺎ وَﻻ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُة
ِ ﻋﻠَﻰ ِﺑ ْﻨ
َ ﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬَﺎ وَﻻ ا ْﻟ َﻌﻤﱠ ُﺔ
َ ﻋﻠَﻰ
َ ﺢ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُة
ُ ﻻ ُﺗ ْﻨ َﻜ
ﺼ ْﻐﺮَى وَﻻ
ﻋ َﻠ ﻰ اﻟ ﱡ
َ ﺢ ا ْﻟ ُﻜ ْﺒ ﺮَى
ُ ﺧ ِﺘ َﻬ ﺎ وَﻻ ُﺗ ْﻨ َﻜ
ْ ﺖ ُأ
ِ ﻋ َﻠ ﻰ ِﺑ ْﻨ
َ ﺧَﺎ َﻟ ِﺘ َﻬ ﺎ وَﻻ ا ْﻟﺨَﺎ َﻟ ُﺔ
ﻋ َﻠ ﻰ ا ْﻟ ُﻜ ْﺒ ﺮَى
َ ﺼ ْﻐﺮَى
" اﻟ ﱡKadın teyzesi üzerine, teyze kardeşinin
kızı üzerine, kadın halası üzerine, hala kardeşinin kızı
üzerine nikah edilemez. Büyük küçük üzerine, küçük te
büyüğünün üzerine nikah edilemez." 2
Evli kadınların nikah edilmesi haramdır. Allah ()
evli kadınlara "muhsane" ismini vermiştir. Çünkü onlar,
evlenmekle namuslarını kurtarmışlardır.
Nesebin haram kıldıklarını süt de haram kılar.
Neseben haram olan her hangi bir kadın, sütten de haram
olur. Bunlar; analar, kızlar, kız kardeşler, teyzeler, halalar,
1

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 10466

2

Ebu Davud, K. Nikâh, 1768
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erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları gibi neseben
haram oldukları beyan edilen kimseler süt nedeniyle de
haram olurlar. Nitekim Nebi ():
ﺐ
ِ ﺴ
َ ﻦ اﻟ ﱠﻨ
َ ﺤ ﱠﺮ ُم ِﻣ
َ ع َﻣ ﺎ ُﻱ
ِ ﺿﺎ
َ ﻦ اﻟ ﱠﺮ
َ ﺤ ﱠﺮ ُم ِﻣ
َ " ُﻱNeseb bakımından
haram olanlar süt emmekten dolayı da haram olurlar" 1
buyurmuştur. Müslim de ise şu rivayet yer almaktadır:
ﺤ ﱢﺮ ُم ا ْﻟ ِﻮﻻ َد ُة
َ ﺤ ﱢﺮ ُم َﻣ ﺎ ُﺗ
َ ﻋ َﺔ ُﺗ
َﺿﺎ
َ " اﻟ ﱠﺮDoğumun haram
kıldıklarını süt de haram kılar." 2 Aişe (r.anha) rivayet
ediyor: "Ebu’l Kais'in kardeşi Eflah, hicab ayeti indikten
sonra yanıma gelmek için benden izin istedi. Ben, vallahi
o, Peygamber ()’den izin istemedikçe ben ona izin
vermem dedim. Çünkü Ebu’l Kais'in kardeşi beni
emzirmedi. Beni emziren Ebu’l Kais'in karısıdır. Bu
esnada Peygamber () benim yanıma girdi. Ben: Ey
Allah'ın Rasülü, o adam beni emzirmedi. Fakat kardeşinin
hanımı beni emzirdi; bunun için ben ona izin vermedim
dedim. Peygamber (): ﻚ
ِ ﺖ َﻱﻤِﻴ ُﻨ
ْ ﻚ َﺗ ِﺮ َﺑ
ِ ﻋ ﱡﻤ
َ " ا ْﺋ َﺬﻧِﻲ َﻟ ُﻪ َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪO'na
izin ver, çünkü o senin amcandır. Ey eli toprak dolası"
buyurdu.” 3
Reda'da haram kılan unsur "süt"tür. Kişinin içtiği
süt'ün sahibi ile, sütten içen kimseler birbirlerine haram
olurlar. Süt sahibi ister erkek, ister kadın olsun; ister süt
1

Buhari, K. Şehâdât, 2451, K. Nikâh; Müslim, K. Rıdâ’, 2621, 2624; Tirmizi, K. Rıdâ’;
Nesei, K. Nikâh, 3249, 3250, 3254; Ebu Davud, K. Nikâh; İbni Mace, K. Nikâh, 1927,
1928; Ahmed b. Hanbel, Müs. Hâşim, 2360, 2977, Müs. Ensâr, 23570

2

Müslim, K. Rıda’, 2615

3

Buhari, K. Tefsîri’l-Kur’ân, 4422, K. Âdab, 5690; Ahmed b. Hanbel, Müs. Ensâr,
22925
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sahibinin oğlu olsun ister olmasın. Buradan hareketle
kişiye süt erkek kardeşinin kız kardeşini almak helal
olmaz. Süt kardeş olan kimse ona helal olmayacağı gibi,
süt emme nedeniyle kız kardeş olan da helal olmaz. Bir
adam herhangi bir kadından süt emse, o kadın süt emenin
anası olur. Kocası da sütten dolayı onun babası olur,
çocukları da süt kardeşleri olur. Fakat süt emen şahsın
kardeşleri, onların süt kardeşleri olmayacakları için onlar,
kardeşlerinin süt kardeşleriyle evlenebilirler. Haram yapan
tek unsur süttür.
İşte, nikahı haram olan kadınlar bunlardır. Bunların
dışındaki kadınlarla evlenmek haram değildir. Zira yüce
Allah şöyle buyurmaktadır:
ﺡ ﱠﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻣ ﺎ َورَا َء َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ
ِ " َوُأBunun dışındakiler, sizin için
helal kılındı." 1 Ancak, müşriklerle evlenmeyi haram
kılan hususlar başkadır.

1

Nisa: 24
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Allah (), aziz kitabında şöyle buyurmaktadır:
ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ أَﻻ
ِ ن
ْ ع َﻓ ِﺈ
َ ث َو ُر َﺑ ﺎ
َ ﺴ ﺎ ِء َﻣ ْﺜ َﻨ ﻰ َو ُﺛ ﻼ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ب َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﻃﺎ
َ َﻓ ﺎﻧ ِﻜﺤُﻮا َﻣ ﺎ
ﻚ َأ ْد َﻧ ﻰ أَﻻ َﺕﻌُﻮُﻟ ﻮا
َ ﺖ َأ ْﻳ َﻤ ﺎ ُﻧ ُﻜ ْﻢ َذِﻟ
ْ ﺡ َﺪ ًة َأ ْو َﻣ ﺎ َﻣَﻠ َﻜ
ِ " َﺕ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا َﻓﻮَا...Size helal
olan diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak
üzere nikahlayın. Şayet aralarında adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz, o zaman bir tane ile veya
sahip olduğunuz (cariyelerle) yetinmelisiniz. Doğru
yoldan sapmamanız için en uygunu budur." 1
Bu ayet, Hicretin sekizinci senesinde Nebi ()'e
nazil olmuştur. Bu ayetin nuzül sebebi evliliğin dört kadın
ile sınırlandırılmasıdır. Bu ayet ininceye kadar evliliğin
hiçbir sınırı yoktu. Bu ayet, okunduğu ve anlaşıldığı zaman
evliliği, aynı anda dört kadın ile sınırlandırdığı görülecektir.
Bu ayetin manası şudur: Sizin için helal kılınan kadınlarla
evleniniz. Bunun için kadınlardan ikişer, üçer ve dörder
tane alınız. Ayette geçen; "ikişer, üçer, dörder"
anlamındaki kelimeler, tekrar sayılardandır. Yani, sizin için
helal olan bu sayılar kadar ikişer ikişer, üçer üçer ve dörder
dörder alınız. Hitab, bütün Müslümanlaradır. Bir çok
kadınla evlenmek isteyen kimsenin evleneceği kadınların
sayısının bu rakamlarla sınırlı olması şartı vardır ve bu
nedenle de ayette tekrar yapılmıştır. Nitekim biz bir
1

Nisa: 3
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cemaate, bir dinarlık şu malı taksim edin, deriz. Siz, bu
parayı ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder taksim ediniz,
deriz. Eğer sadece bu malı aranızda bölüşün dersek bunun
hiçbir anlamı olmaz. İkişer ikişer, dörder dörder tabiriyle
belirtilen sayıdan, herkese isabet etmesi istenmiştir. Yani,
sizden her biriniz sizin için helal olan kadınlardan ikişer,
üçer, ve dörder tane alınız. Ancak ayette yer alan; ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ أَﻻ
ِ ن
ْ َﻓِﺈ
ﺡ َﺪ ًة
ِ َﺕ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا َﻓﻮَا
“Eğer adalet yapamayacağınızdan
korkarsanız" 1 ifadesinin anlamı şudur: Eğer bu sayılar
arasında adalet yapamamaktan korkarsanız bir tane alınız
ve birden fazla kadınla evlenmeyi hemen bırakınız. Çünkü
bütün iş, "adalet" üzerinde yoğunlaşmaktadır. Adaleti
nerede bulursanız hemen onu yerine getiriniz. Sizin, bir
tanesini seçmeniz ise zulmün işlenmemesine daha yakındır.
Ayette yer alan; " أدﻧ ﻰ أَﻻ َﺕ ْﻌ ِﺪﻟُﻮاBu, doğru yoldan
sapmamanıza daha uygundur"2 ifadesi haksızlık
yapmamanız, zulmetmemeniz için daha doğru bir
davranıştır demektir. Ayette yer alan ( )ﻋ ﻮلkelimesi, zulüm
anlamındadır. Yönetici zulmettiği zaman ( )ﻋ ﺎل اﻟﺤ ﺎآﻢdenir.
Aişe (r.anha)'nın Peygamber ()’den rivayetine göre; “( أن
 )ﻻ ﺕﻌﻮﻟﻮاifadesi “zulmetmeyiniz” şeklinde tefsir edilmiştir."
Ayet, çok evliliği mübah kılıyor ve onu dört kadın ile
sınırlandırıyor. Fakat bu ruhsatı verirken aralarında adalet
yapmalarını emretmekte, adalet yapılamayaca-ğından
korkulması halinde ise tek kadınla yetinmeyi teşvik
etmektedir. Çünkü adaletli olmaktan korkulması halinde bir
1

Nisa: 3

2

Nisa: 3
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tanesi ile iktifa etmek, zulmetmemeye daha yakındır. Bu
ise, Müslümanın sahip olması gereken bir sıfattır.
Ancak çok evliliğin serbest kılınışında adaletin şart
olmadığının bilinmesi lazımdır. Adalet, bir kaç kadın ile
evlenmiş olan kimsenin durumu ile ilgili bir hükümdür. Bu
durumda olan kişide bulunması farz olan bir meseledir.
Adalet yapılamayacağı korkusundan dolayı ise bir kadın ile
iktifa edilmesi teşvik edilmiştir. Cümlenin manası, ayetin
tümü içerisinde tamamlanmaktadır. Nitekim ayette şöyle
denilmektedir:
ع
َ ث َو ُر َﺑ ﺎ
َ ﺴ ﺎ ِء َﻣ ْﺜ َﻨ ﻰ َو ُﺛ ﻼ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ب َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ " ﻓَﺎﻧ ِﻜﺤُﻮا ﻣَﺎ ﻃَﺎ...Size helal
olan kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere
nikahlayın." 1 Bu ayet mutlak olarak çok evliliğin caiz
olduğunda apaçıktır. Ayet içerisinde cümlenin anlamı
tamamlanmakta, ardından yeni bir cümle başlamaktadır:
ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ
ِ ن
ْ " َﻓ ِﺈ...Şayet korkarsanız..." 2 mealindeki cümle; şart
cümlesi değildir. Çünkü bu cümle önceki cümle ile şart bağı
ile bitişik bir cümle olmayıp müstakil bir cümledir, yepyeni
bir cümledir. Eğer şart olmuş olsaydı o zaman Allah ()
şöyle derdi: "Eğer adaletli davranırsanız, kadınlardan
hoşunuza gidenlerden ikişer, üçer ve dörder alınız."
Adaletin, bu hususta şart olduğu sübut bulmuş değildir.
Adalet konusu, birinci hükümden ayrı, başka bir şer’î
hükümdür. Allah () önce çok evliliği dört ile sınırlayarak
mübah kıldıktan sonra bir başka hüküm getirmiştir. Bu
hükme göre; eğer birden fazla kadın ile evlilikte aralarında
1

Nisa: 3

2

Nisa: 3
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adalet yapılamayacağından korkulursa bir tane ile iktifa
etmek daha iyidir.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Allah ()
hiçbir kayıt ve şart koşmadan ve hiçbir illet belirtmeden,
birden fazla kadınla evlenmeyi mübah kılmıştır. Her
Müslüman hoşuna gidenlerden iki, üç ve dört kadın alma
hakkına sahiptir.
Bu nedenle Allah (); ب َﻟ ُﻜ ْﻢ
َ ﻃﺎ
َ " َﻣ ﺎHoşunuza
gidenlerden" buyurmaktadır. Yani, kendiniz için helal ve
temiz bulduğunuz kadınlardan nikahlayın. Kadınlar
arasında adalet yapmayı Allah () bize emretmiş ve
adaletsizliğe düşme korkusunun olduğu durumlarda bir
kadın ile iktifa etmeyi teşvik etmiştir. Çünkü bir tanesiyle
yetinmek zulmün olmamasına daha yakındır.
Kadınlar arasında yapılması istenen adalet, mutlak
adalet değildir. Yerine getirilmesi istenen adalet, kadınlar
arasında evlilikle ilgili hususlarda beşeri güç oranında
adaletli davranmaktır. Çünkü, Allah () insanı ancak
gücünün yettiği ile mükellef kılar. Nitekim şöyle
buyurmaktadır:
ﺱ َﻌﻬَﺎ
ْ ﺴ ﺎ إِﻻ ُو
ً ﻒ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻧ ْﻔ
ُ " ﻻ ُﻳ َﻜﱢﻠAllah (), hiçbir kimseye
gücünden fazlasını teklif etmemiştir." 1 Evet, ayette
geçen "adalet" kelimesi umumi bir anlam taşımaktadır.
Zira; ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ أَﻻ َﺕ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا
ِ ن
ْ " َﻓ ِﺈEğer adalet yapamayacağınızdan
korkarsanız" 2 ayetindeki "adalet" kelimesi her adaleti
1

Bakara: 286

2

Nisa: 3
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kapsar. Ancak bu umumilik, başka bir ayette insanın gücü
ile tahsis edilmiştir. Nitekim Allah () şöyle
buyurmaktadır:
ﺻ ُﺘ ْﻢ َﻓ ﻼ َﺕﻤِﻴُﻠ ﻮا ُآ ﱠﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻴ ِﻞ
ْ ﺡ َﺮ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِء َوَﻟ ْﻮ
َ ن َﺕ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا َﺑ ْﻴ
ْ ﺴ َﺘﻄِﻴﻌُﻮا َأ
ْ ﻦ َﺕ
ْ َوَﻟ
" َﻓ َﺘ َﺬرُوهَﺎ آَﺎ ْﻟ ُﻤ َﻌﱠﻠ َﻘ ِﺔNe kadar da isteseniz kadınlar arasında
adalet yapmaya güç yetiremezsiniz. O halde büsbütün
meyledip, onu duvara asılı bir meta gibi kullanmayın."1
Cenabı Allah bu ayette, kadınlar arasında adalet
yapmamızın ve onları eşit tutmanın imkansız olduğunu
beyan etmekte, bu nedenle de büsbütün bir tarafa
meyletmememiz için bizleri uyarmaktadır. Onlara karşı
yapacağımız muamelede eksik veya fazlalık yapmadan
yapılması gerekeni yapmamızı bizden istemektedir. Bundan
dolayı Allah (), bu hususta adaletin tamamını ve son
sınırını kullanmak şartıyla mükellef kılındığınızın dışında,
sizi muahaze etmeyecektir. Çünkü, gücün yetmeyeceği şeyi
teklif etmek, zulmün kapsamına girer. Oysa Allah ()
aşağıdaki ayette şöyle buyurmaktadır:
ﺡ ﺪًا
َ ﻚ َأ
َ ﻈِﻠ ُﻢ َر ﱡﺑ
ْ " وَﻻ َﻳRabbin hiçbir kimseye zulmedici
2
değildir."
َﻓ ﻼ َﺕﻤِﻴُﻠ ﻮا ُآ ﱠﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻴ ِﻞ
"Büsbütün
bir
tarafa
meyletmeyin"3 ayeti, ن َﺕ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا
ْ ﺴ َﺘﻄِﻴﻌُﻮا َأ
ْ ﻦ َﺕ
ْ َوَﻟ
"Adalet
yapmaya gücünüz yetmez"4 mealindeki kısma bağlıdır.
Bunun manası ise: "Sevgi konusunda, adalet yapmaya
1

Nisa: 129

2

Kehf: 49

3

Nisa: 129

4

Nisa: 129

214

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

hiçbir zaman gücünüz yetmez" demektir. Sevginin dışında
kalan hususlarda adalet yapmaya gücün yetebileceği, ayetin
mefhumundan anlaşılmaktadır. Bu da daha önce geçen
ayette vacib olan husustur. Dolayısıyla "adalet" sevginin
dışındaki hususlarla sınırlandırılmış, sevgi ve cinsel ilişki
"adalet" kavramından istisna edilmiştir. Bu hususlarda
adalet vacib olmaz. Çünkü insan, bu hususta adalet
yapmaya güç yetiremez. Aişe (r.anha)'dan rivayet edilen bir
hadis, bu manayı teyid etmektedir. Aişe diyor ki:
ﺴ ُﻢ َﻓ َﻴ ْﻌ ِﺪ ُل َو َﻳ ُﻘ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َه ِﺬ ِﻩ
ِ ﺱ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ْﻘ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ن َرﺱُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ آَﺎ
ﻚ
ُ ﻚ وَﻻ َأ ْﻣِﻠ
ُ ﻚ َﻓ ﻼ َﺕُﻠ ْﻤ ِﻨ ﻲ ﻓِﻴ َﻤ ﺎ َﺕ ْﻤِﻠ
ُ ﺴ َﻤﺘِﻲ ﻓِﻴ َﻤ ﺎ َأ ْﻣِﻠ
ْ " ِﻗAllah Rasulü,
kadınları arasında adalet yapmak için gecelerini taksim
eder ve şöyle derdi: Allah'ım, bu, malik olduğum
konudaki taksimimdir. Senin malik olduğun, fakat benim
maliki bulunma-dığım (kalbim) konuda beni muahaze
etme."1 İbni Abbas, Allah'ın; "Kadınlar arasında adalet
yapmaya gücünüz yetmez." mealindeki ayetinin tefsiri ile
ilgili olarak şöyle demektedir: Burada adaletin
sağlanamayacağı husus cinsel ilişki ve sevgidir. Allah (),
büsbütün
bir
tarafa
meyletmekten
kaçınmayı
emretmektedir. Bunun manası ise; meylin mübah
olduğudur. Çünkü büsbütün meyletmenin yasaklanması
mefhumu, normal meylin mübah olduğunu göstermektedir.
Bu husus tıpkı;
ﻂ
ِ ﺴ
ْ ﻄﻬَﺎ ُآ ﱠﻞ ا ْﻟ َﺒ
ْ ﺴ
ُ …" وَﻻ َﺕ ْﺒOnu büsbütün açıp durma" 2
ayetinde olduğu gibidir. Bu ayete göre, çokça harcamak
1

Ebu Davud, Nikah 2134; Tirmizi, Nikah 1140; Nesei
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mübahtır. Binaenaleyh Allah (), kocanın, hanımlarından
bir kısmını bırakıp bir kısmına meyletmesinin mübah
olduğunu bildirmektedir. Ancak, bu meyletmenin her şeyi
kapsamasını yasaklamaktadır. Sevgi ve cinsi ilişkide meylin
olabileceği hususu söz konusudur. Bu durumda ayetin
anlamı şöyle olur: "Hanımlarınızın bir kısmını büsbütün
bırakıp, diğerlerine her yönü ile meyletmekten kaçının.
Çünkü böyle olduğu takdirde kadın; ne boşanmış ne de
kocalı bir şekilde, adeta duvara asılmış, kendisinden
yararlanılmayan bir eşya gibi olur". Ebu Hureyre'den
rivayet edildiğine göre Nebi () şöyle buyurmaktadır:
ﺠ ﱡﺮ
ُ ﺧﺮَى ﺟَﺎ َء َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻳ
ْ ﻋﻠَﻰ ا ُﻷ
َ ﺡﺪَا ُهﻤَﺎ
ْ ن َﻳﻤِﻴ ُﻞ ﻹ
ِ ﺖ َﻟ ُﻪ ا ْﻣ َﺮَأﺕَﺎ
ْ ﻦ آَﺎ َﻧ
ْ َﻣ
ﻼ
ً ﺱ ﺎ ِﻗﻄًﺎ َأ ْو َﻣ ﺎ ِﺋ
َ ﺷ ﱠﻘ ْﻴ ِﻪ
ِ ﺡ َﺪ
َ " َأİki karısı olup, birini diğerine tercih
ederek, birini bırakıp diğerine büsbütün meyleden kimse
kıyamet günü vücudunun düşük bir tarafını çekerek veya
bir tarafı felçli olarak mahşere gelir." 1
Bu açıklamalara göre, kocanın hanımları arasında
adaletli olması gereken hususlar, gücünün yettiği konular
olmalıdır. Bunlar; yanında kaldığı geceler, yiyecek,
giyecek, ev ve benzeri hususlardır. Ancak ayette yer alan
"meyl"in kapsamına giren "sevgi" ve "cinsel ilişki"
konularında adaletli davranmak farz değildir. Çünkü bu
hususlarda adaleti sağlamak mümkün değildir. Dolayısıyla
bunlar, Kur'an'ın nassıyla istisna edilmiştir.
İşte, şer’î nassların belirttiği şekilde birden fazla
evliliğin konusu bundan ibarettir. Bu nassları araştırarak,
1

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 7595, 8212, 9709
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onların şer’î ve sözlük manalarının sınırlarına vakıf olmak
ve bunların delalet ettikleri hususları, onlardan istinbat
edilen hükümleri bilmekle, Allah'ın çok evliliği herhangi bir
kayıt ve şarta bağlamadan mübah kıldığı anlaşılacaktır. Bu
husustaki nass; herhangi bir illetle illetlenmiş değildir. Zira
ayette yer alan; "hoşlandığınız kadınlardan" ifadesi
illetlendirmeyi nefyetmektedir. Bu nedenle, şer’î nassın ve
şer’î nasslardan istinbat edilen şer’î hükümlerin belirlediği
sınırda durmamız gereklidir. Bu hükmü adalet, ihtiyaç veya
bir başka şeyle illetlendirmek caiz değildir. Çünkü nass,
hükmü illetlendirmiyor. Bu hüküm için bir başka nassta da
illet varid olmuş değildir. Bilindiği gibi hükmün illetinin
şer’î olması gerekir. Yani, vasıtasıyla istinbat edilen
hükmün şer’î bir hüküm olabilmesi için o illetin nass ile
sabit olması lazımdır. Eğer illet akli ise veya herhangi bir
nass ile sabit değilse, o illet vasıtasıyla istinbat edilen
hüküm şer’î hüküm sayılmaz. Böyle bir illetle sabit olan
hüküm, vaz’i bir hüküm olacağından bununla amel etmek
caiz değildir ve onu almak haramdır. Çünkü bu bir küfür
hükmüdür. Zira şer’î olmayan her hüküm, küfür hükmüdür.
Halbuki şer’î hüküm; "Şari'nin hitabı" şeklinde tarif
edilmektedir. Bir hükmün şari’nin hitabından alınıp, tatbik
edilebilmesi için onun, ya nass veya mefhum ya da delalet
yahut şer’î hükme delalet eden nassda bulunan bir emare ile
sabit olması lazımdır. Bünyesinde bu işaretleri bulunduran
her hüküm şer’î hüküm sayılır. Bu işaretler ya sarahat, ya
delalet, ya da istinbat veya kıyas yolu ile nassda mevcut
şer’î illetlerdir. Nassda böyle bir işaret yani bu illetler
yoksa, verilen hükmün hiçbir değeri yoktur. Bundan dolayı
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illeti Şari’nin hitabında olmadığı için çok evliliği herhangi
bir illetle illetlendirmek caiz değildir. Şari’nin hitabında
varid olmadığı müddetçe bir hükmü şer’î hüküm haline
getirecek hiç bir illetin değeri yoktur.
Buna mukabil şer’î hükmün herhangi bir illetle
illetlendirilmemesi, bu şer’î hükümden meydana gelen
hususların izah edilemeyeceği ve meydana gelen
problemlere çare getiremeyeceği anlamına gelmez. Ancak
bu, yalnızca olayın açıklanmasından ibaret bir işlemdir, bir
hükmün talili sayılmaz. Olayın izahı ile, hükmü bir illete
bağlamak ayrı şeylerdir. Hükmü herhangi bir illet ile
illetlendirmek, o illetin daima onda bulunmasını gerektirir.
Bir başkası ona kıyas edilemez. Olayı izah ise bu olayın
dayandığı şeyi izahtır ki bu, her zaman devam etmeyebilir.
Bir başka olayı ona kıyaslamak doğru olmaz. Binaenaleyh
çok evlilikten hareketle çok evliliğin serbest olduğu bir
toplumda dost ve metres hayatı meydana gelmez. Çok
evliliğin yasaklandığı toplumlarda ise, metres hayatına
sıkça rastlanır. Buna ilave olarak teaddüdü zevcat, insan
toplumu niteliğini taşıyan insanlık toplumunda meydana
gelen birçok problemlere çare getirir. Bu çareleri ancak
teaddüdü zevcat temin eder. Problemlerden birkaç tanesi
şunlardır:
1- Bazı erkeklerde, normalin dışında bir takım
özellikler bulunabilir. Böyle bir erkek, bir kadın evliliği ile
yetinemez. Bu durumda ya kadını zorlayıp ona zarar
verecektir ya da başkalarına gözünü dikecektir. Eğer
önlerinde ikinci, üçüncü ve dördüncü ile evlenme kapısını
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kapalı bulurlarsa, o takdirde bu işi gizli yapmaya
başlayacaklardır. Böyle bir durumda ise halk arasında
fuhşun yayılması baş gösterecek ve aile bireyleri arasında
kuşku ve zanlar yayılmaya başlayacaktır. Bunun için,
böylesi tabiata sahip olan kimsenin güçlü olan vücudunu,
Allah'ın meşru kıldığı helalden doyurması için bu sahanın
ona açık olması lazımdır.
2- Bazen kadın kısır olabilir. Fakat kocasının kalbinde
onun sevgisi, kadının kalbinde de kocasının sevgisi vardır.
Bu sevgi, aralarındaki evlilik hayatının güzelce devam
etmesine kendilerini istekli kılar. Bu arada, evlilik devam
ederken her ikisinde de çocuk isteği ve evlat sevgisi vardır.
Bu durumda başka bir kadınla evlenme fırsatı verilmediği
ve önündeki saha daraltıldığı takdirde bu adam, belki ilk
hanımını boşayacaktır. Ki bu durumda, mutlu evin düzeni
yıkılacak ve aile hayatına son verilecek ya da erkek, çoluk
çocuk sahibi olmak bahtiyarlığından mahrum edilerek nevi
içgüdüsünden olan babalık ihtiyacı yok edilmiş olacaktır.
Bunun için bu durumda olan bir kocanın, sahip olma
arzusunu çektiği bir nesile malik olabilmek için, başka bir
kadın ile evlenme hususunda önünde geniş bir sahanın
olması lazımdır.
3- Hanım, cinsi ilişkiyi engelleyen bir hastalığa veya
evinin, kocasının ve evlatlarının hizmetini yapmasına mani
bir hastalığa yakalanmış olabilir. Kocası da hanımını çok
sevebilir. Bundan dolayı da karısını boşamak istemez. Bu
durumda, başka bir evlilik olmadan yalnızca böyle bir
kadınla hayatını devam ettirmesi doğru olmaz. Bu
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durumdaki bir erkeğe birden fazla evlenme kapısının
açılması lazımdır.
4- Bazen, milyonlarca erkeği yok eden savaşlar ve
devrimler meydana gelebilir. Bu durumda, erkek sayısı ile
kadın sayısı arasındaki denge bozulur. Nitekim, Birinci ve
İkinci Dünya Savaşlarında böyle oldu. Özellikle Avrupa'da
bu olay yaşandı. Eğer erkek birden fazla kadınla
evlenmeyecek olursa, erkekleri savaşlarda öldürülmüş
birçok kadın ne yapacak? Bu kadınlar, aile hayatından, evin
ve evliliğin mutluluğundan mahrum olarak yaşayacaklardır.
Bu içgüdünün kabarması neticesinde vukua gelecek olan
tehlikenin ahlak üzerindeki etkisini düşünelim.
5- Herhangi bir toplumda, kabilede veya ülkede,
nüfus dağılımında erkek ve kadın eşitliği olmayabilir.
Bazen kadınların sayısı, erkeklerin sayısından çok olabilir.
Bu durumda kadın ve erkekler arasında arzu edilen denge
yok olur. Bu husus hemen hemen birçok yerde böyledir. Bu
durumda bu probleme ancak çok evlilik çare getirebilir.
İşte bütün bu problemler, insanlık camiasında,
toplumda ve ülkelerde mevcut olan problemlerdir. Eğer çok
evlilik engellenirse, bu problemler çözülmeden devam eder.
Zira bunların çözümü ancak çok evlilikle mümkün olur.
Bundan dolayı, insanlık için mevcut olan problemlerin
çözümü ancak çok evliliğin serbest olmasıyla mümkündür.
İslâm, fazla evliliği mübah kılmıştır; ancak, vacib olduğuna
dair herhangi bir hüküm getirmemiştir. Bilinmesi lazım
olan bir husus vardır ki, bu ve buna benzer durumlar, insan
ve insanlık camiası için birçok problemler meydana
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getirebilir. Bu problemler, teaddüdü zevcata illet
olmayabilir. Aynı zamanda fazla evliliğin cevazı için şart da
değildir. Yani, toplumlar için mevcut problemler fazla
evlilik için şart değildir. Bir erkek, mutlak olarak iki, üç ve
dört kadınla evlenebilir ve bu caizdir. Çünkü Allah ();
ع
َ ث َو ُر َﺑ ﺎ
َ ﺴ ﺎ ِء َﻣ ْﺜ َﻨ ﻰ َو ُﺛ ﻼ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ب َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ " ﻓَﺎﻧ ِﻜﺤُﻮا ﻣَﺎ ﻃَﺎ...Size helal
olan diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak
üzere nikahlayın..."1 buyurmaktadır. Ayette yer alan ( َﻣ ﺎ
ب
َ ﻃﺎ
َ ) ifadesi, herhangi bir kayıt ve şarta bağlanmış değildir.
Tek kadınla iktifa etme hususunu, şeriat yalnızca tek bir hal
ile teşvik etmiştir ki bu da adaletsizlik korkusudur. Bunun
dışındaki hallerde bir kadın ile iktifa etme hususu hiçbir
nass ile teşvik edilmiş değildir. Fazla kadın ile evlilik,
Kur'an'ın sarih nassında varid olan şer’î bir hükümdür.
İslâm'a zıt kapitalizm kültürü ve batının davetçileri birden
fazla evlilik hükmünü kabalık olarak tasvir etmiş, dine
hücum için bir eksiklik olarak ileri sürmüştür. Bunları buna
sevk eden şey, Allah'ın hükümlerinde bulunan herhangi bir
noksanlık değildir. Onları bu hususa sevk eden tek şey;
İslâm dinini kötülemektir. Bu misyoner hareketlerin
Müslümanlar üzerinde tesirleri olmuştur. Özellikle
yöneticiler ve öğrenciler üzerinde bu etkiler yoğunlaşmıştır.
Nitekim, hâlâ İslâmi anlayış sahibi olan birçok insan zaman
zaman, güya İslâm'ı savunuyoruz diyerek, İslâm
düşmanlarının yaptıkları propagandaların neticesinde kabul
ettirdikleri batıl propagandalardan hareket ederek, İslâm'ın
emrettiği birden fazla evliliği batıl bir şekilde tevile
1
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kalkışmaya çalışıyorlar. Bunun için Müslümanları şu
hususta uyarmak lazımdır. Güzel olan, şeriatın güzel dediği
şeydir, çirkin olan da şeriatın çirkin gördüğü şeydir. Şeriatın
mübah kıldığı şey güzeldir. Şeriatın haram kıldığı şey
çirkindir. Güzel olduğu işler anlaşılsın veya anlaşılmasın,
ister birtakım problemlere çare getirsin veya getirmesin
şeriat, çok evliliği mübah kılmıştır. Kur'an bu hususu
emrettiği için yapılması güzeldir. Birden fazla evliliği
menetmek çirkinliktir. Çünkü bunu menetmek, küfür
ahkamındandır. Açıkça bilinmesi lazımdır ki İslâm; birden
fazla evliliği Müslümanlara ne farz, ne de mendub kılmıştır.
Bu, uygun gördükleri takdirde kendileri için caiz olan
mübahlardandır. Bu işin mübah olması, gerekli gördükleri
zaman icra etmek üzere insanların eline ve yetkilerine terk
edilmiş olmasındandır. Allah () bunu onlar için mübah
kılmıştır. Ta ki kendi anlayışlarına göre uygun gördükleri
kadınlarla evlenmelerinin kendilerine haram kılınmaması
temin edilsin. Birden fazla evliliğin vacip olmayıp mübah
oluşu, insan toplumlarında cemaatın bir takım
problemlerine çare olmaktadır.
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NEBİ ()'İN EVLİLİKLERİ
ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ أَﻻ
ِ ن
ْ ع َﻓ ِﺈ
َ ث َو ُر َﺑ ﺎ
َ ﺴ ﺎ ِء َﻣ ْﺜ َﻨ ﻰ َو ُﺛ ﻼ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨ
َ ب َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﻃﺎ
َ َﻓ ﺎﻧ ِﻜﺤُﻮا َﻣ ﺎ
ﺖ َأ ْﻳ َﻤ ﺎ ُﻧ ُﻜ ْﻢ
ْ ﺡ َﺪ ًة َأ ْو َﻣ ﺎ َﻣ َﻠ َﻜ
ِ " َﺕ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا َﻓﻮَاSize helal olan kadınlardan
ikişer, üçer ve dörder nikahlayın. Şayet, adaleti
gözetmeyece-ğinizden korkarsanız bir tane ile yetinin
veya eliniz altında bulunan cariyelerle yetinin"1 ayeti,
hicri sekizinci yılın sonunda, Rasulullah ()'in eşlerine
birer ev yapmasından sonra indi. Ayet indiği zaman
Rasulullah () dörtten fazla kadınla evliydi. Fakat O,
hanımlarının hiçbirini terk etmedi ve hepsiyle evliliğini
devam ettirdi. Bu durum, Rasulullah ()'in
Müslümanlardan ayrı olan bir özelliği idi. Görülüyor ki,
evlenmeyi dört kadınla sınırlandıran ayetin inmesinden
sonra Rasulullah ()'in dörtten fazla hanıma sahip olması
ona ait bir özellikti. Çünkü Rasulullah'ın yaptığı iş
söylediği söze muhalif olamazdı. Şayet böyle bir şey söz
konusu olursa bu demektir ki yaptığı iş özel, sözü ise
ümmet için geneldir. Fıkıh usulünde bilinen bir kaide
vardır: "Rasulullah ()'in kendisine ait olan halleri
hariç, ümmete ait olan sözü ile fiili arasında çelişki
yoktur". Çünkü Rasulullah ()'in ümmete ait olan
emirleri onlara aittir. Bunlar, fiillerinde ve sözlerinde
Rasul’e ittiba etmede ve O’nun yaptıklarını yapma
hususunda daha özel olan delillerdendir. Genel kurallar
1

Nisa: 3

Nebi ()’in Evlilikleri

223

özel kuralların üzerine bina edilmiştir. Bu nedenle ümmete
olan emir ile çelişen dörtten fazla kadınla evlenme
hususunda Rasul’ün yaptığı gibi yapılması caiz değildir.
Rasulullah'ın dörtten fazla kadınla evlenmesi veya
kendisine hibe edilenler hakkında Kur'an'da ayetler vardır.
Allah () şöyle buyurur:
ﺖ
ْ ﺟ ﻮ َر ُهﻦﱠ َو َﻣ ﺎ َﻣ َﻠ َﻜ
ُ ﺖ ُأ
َ ﻚ اﻟﻼ ِﺕ ﻲ ﺁ َﺕ ْﻴ
َ ﺟ
َ ﻚ َأ ْزوَا
َ ﺡ َﻠ ْﻠ َﻨ ﺎ َﻟ
ْ ﻲ ِإ ﱠﻧ ﺎ َأ
ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ت
ِ ﻚ َو َﺑ َﻨ ﺎ
َ ت ﺧَﺎ ِﻟ
ِ ﻚ َو َﺑ َﻨ ﺎ
َ ﻋﻤﱠﺎ ِﺕ
َ ت
ِ ﻚ َو َﺑ َﻨ ﺎ
َ ﻋ ﱢﻤ
َ ت
ِ ﻚ َو َﺑ َﻨ ﺎ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ
َ ﻚ ِﻣ ﱠﻤ ﺎ َأ َﻓ ﺎ َء اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َﻳﻤِﻴ ُﻨ
ن َأرَا َد
ْ ﻲ ِإ
ﺴ ﻬَﺎ ﻟِﻠ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ ﺖ َﻧ ْﻔ
ْ ن َو َه َﺒ
ْ ﻚ وَا ْﻣ َﺮَأ ًة ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨ ًﺔ ِإ
َ ن َﻣ َﻌ
َ ﺟ ْﺮ
َ ﻚ اﻟﻼ ِﺕ ﻲ َه ﺎ
َ ﺧَﺎﻻ ِﺕ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ ﺿ ﻨَﺎ
ْ ﻋ ِﻠ ْﻤ َﻨﺎ َﻣ ﺎ َﻓ َﺮ
َ ﻦ َﻗ ْﺪ
َ ن ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ِ ﻦ دُو
ْ ﻚ ِﻣ
َ ﺼ ًﺔ َﻟ
َ ﺤﻬَﺎ ﺧَﺎ ِﻟ
َ ﺴﺘَﻨ ِﻜ
ْ ن َﻳ
ْ ﻲ َأ
اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ج
ٌ ﺡ َﺮ
َ ﻚ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ
َ ن
َ ﺖ َأ ْﻳﻤَﺎ ُﻧ ُﻬ ْﻢ ِﻟ َﻜ ﻴْﻼ َﻳ ُﻜ ﻮ
ْ ﺟ ِﻬ ْﻢ َوﻣَﺎ َﻣ َﻠ َﻜ
ِ " ﻓِﻲ َأ ْزوَاEy Nebi! Biz,
mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet
olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden
amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının
kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve bir de mü’min bir
kadın nefsini peygambere (mehirsiz olarak) hibe eder
ve peygamber de onunla evlenmeyi isterse onu -ki
bunu, mü’minlerden ayrı olarak yalnızca sana has
olmak üzere- senin için helal kıldık. Sana bir zorluk
olmasın diye mü’minlerin eşleri ve cariyeleri hakkında
ne hükmettiğimizi bildirdik." 1 Bu ayet içerisinde yer
alan; (ﻦ
َ ن ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ِ ﻦ دُو
ْ ﻚ ِﻣ
َ ﺼ ًﺔ َﻟ
َ " )ﺧَﺎ ِﻟ...ki bunu, mü’minlerden
ayrı olarak yalnızca sana has olmak üzere..." cümlesi
bu hususu açıkça vurgulamaktadır. Çünkü ayette geçen
(ﺼ ًﺔ
َ  )ﺧَﺎ ِﻟkelimesi önceki evlilikler için müekked masdardır.
Yani sana helal kıldıklarımız sana halistirler hükmünün
öncekileri de kapsadığına delildir. Dört kadın ile
1

Ahzab: 50
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evlenebilmeyi helal kılan ayetin inmesinden sonra; mevcut
ailelerini, cariyelerini, kendisiyle hicret eden yakınlarının
kızlarını, kendisine nefsini direkt (mehirsiz) hediye eden
kadınları helal kılması bu durumun sadece Rasul’e has
olduğunu göstermekte ve bunu tekid etmektedir. Yine
ayetin devamında yer alan ve anlamı tamamlayan ( ن
ِ ﻦ دُو
ْ ِﻣ
ﻦ
َ " )ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ...mü’minlerden ayrı olarak..." ifadesi ile ( َﻗ ْﺪ
ﺖ َأ ْﻳ َﻤ ﺎ ُﻧ ُﻬ ْﻢ
ْ ﺟ ِﻬ ْﻢ َو َﻣ ﺎ َﻣ َﻠ َﻜ
ِ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻓ ﻲ َأ ْزوَا
َ ﺿ ﻨَﺎ
ْ ﻋ ِﻠ ْﻤ َﻨ ﺎ َﻣ ﺎ َﻓ َﺮ
َ)
"...mü’minlerin eşleri ve cariyeleri hakkında ne
hükmettiğimizi
bildirdik"
kısmı
bunu
iyice
kuvvetlendirmektedir. Bunun anlamı şudur; bu durum
senin dışındakilere farz kılmadıkları-mızdandır. Bu
nedenledir ki aynı ayette: (ج
ٌ ﺡ َﺮ
َ ﻚ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ
َ ن
َ " ) ِﻟ َﻜﻴْﻼ َﻳ ُﻜ ﻮ...Sana bir
zorluk olmasın diye..." ifadesi yer almaktadır. Yani bu
durumdan dolayı sen herhangi bir şekilde sıkıntıya
düşmeyesin.
Bundan dolayı Rasulullah ()'ın evlenme durumu
amelde örnek alınmaz. Teşri'de bunun yeri yoktur. Çünkü
bunlar, Rasulullah ()'e has olan özelliklerdir. Ayrıca bu
evlenme, risalete has bir evlenmedir. Yoksa, cinsiyete
düşkün olan bir insanın evlenmesi değildir. Veya erkeklik
ve dişilik duygularının tatmin edilmesi için değildir.
Tarihe baktığımız zaman, Rasulullah ()'in yirmi üç
yaşındayken Hatice (r.anha) ile evlendiğini, 28 yıl
boyunca evliliğini sadece Hatice (r.anha) ile
sürdürdüğünü, peygamber olarak gönderilişinin on birinci
yılında yani hicretten iki yıl önce ise Hatice (r.anha)'nın
vefat ettiğini; bu yıl içerisinde Mekke'lilerin anlaşıp
Kabe'ye astıkları sahifenin yırtıldığını, Rasulullah ()'ın
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Taif'e gidip döndüğünü -ki, bu yıl Miladi 620 idi- ve 50
yaşlarında olduğunu görürüz. Bunca zaman içinde
yaşadığı Arap toplumunda fazla kadınla evlenme yaygın
bir halde iken, Hatice (r.anha)'den başkasıyla evlenmeyi
düşünmemiştir. Risaletten önce on yedi yıl Hatice ile
mutlu ve huzurlu bir evlilik geçirdi. Peygamber olarak
gönderilişinden sonra davet hayatında, küfür düşünceleri
ile mücadele yıllarında da yaklaşık on bir yıl Hatice
(r.anha) ile evli kalmıştır. Tüm bu gelişmelere rağmen bir
başka kişi ile evlenmeyi düşünmemiştir Ne Hatice ile
evlenmeden önce ne de onunla evlendikten sonra,
Rasulullah'ın kadınlara rağbet ettiği söz konusu değildir.
Üstelik bu dönemlerde cahiliye toplumu; kadınların
aşırılaştırdıkları, tüm cazibelerini ortaya koyarak
sokaklarda cirit attıkları, insanların ihtiraslarını harekete
geçirdikleri bir dönemi yaşıyordu. Elli yaşına girdiği bu
zaman içinde cinsi bir güdünün kendisini birden bire
etkilediğini, ardından da bir kadınla yetinmeyerek birden
fazla kadınla evlenmek istediğini, hatta ve hatta onbir
kadınla evlendiğini; ömrünün altıncı diliminde beş yıl
içerisinde yediden fazla kadınla, ömrünün altıncı diliminin
sonları ile yedinci diliminin başlarında ise dokuz kadınla
evlendiğini söyleyemeyiz. Elli yaşını aşmış olan böylesi
bir kişinin kadınlara olan düşkünlüğünden ya da cinsi
arzularını tatmin etme arzusundan dolayı birden fazla
evlilik yaptığını söylemek mümkün müdür? Yoksa
Rasulullah'ın hayatının diğer yönlerine bakarak böyle bir
netice çıkarabilir miyiz? Ki bu hayat, insanlara tebliğ
edilmesi gereken Rasulullah'ın hayatıdır. İşte tüm bunları
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anlayabilmek için Rasulullah ()'ın evlenmesine neden
olan olayları açıklama gereğini duyuyoruz.
Aişe ve Sevde binti Zem'a (r.anha) ile
Evlenmesi
Peygamberliğinin on birinci yılında yani Hatice
(r.anha)'nın vefat ettiği yıl Rasulullah () evlenmeyi
düşündü. Yaşı elli idi. En yakın arkadaşı ve erkeklerden
kendisine iman eden ilk kişi olan Ebu Bekir'in kızı Aişe'yi
istedi. Nikahı kıyıldığı zaman Aişe henüz altı yaşında idi.
Üç yıl onunla evlenmedi. Hicretten sonra dokuz yaşına
girinceye kadar bekledi. Ancak bu iki sene zarfında, Sevde
binti Zem’a ile nikahlandı. Bu hanım, Habeşistan'a hicret
eden müslümanlardan Es-Sukran bin Amr bin Abdü’şŞems'ten dul kalmıştı. Daha sonra beraberce Mekke'ye
döndüler ve bir müddet sonra Abdü’ş-Şems vefat etti.
Sevde (r.anha) kocası ile birlikte müslüman olmuş, hicret
etmiş, birçok meşakkatlara katlanmış, kocasının
karşılaştığı eza ve cefalarla o da karşılaşmıştı. Kocasının
vefatından sonra Allah Rasulü onunla evlendi. Sevde
anamızın ne güzelliği, ne yüksek bir makamı ne bir
zenginliği ve ne de zevk alınabilecek yönü vardı.
Anlaşılıyor ki Sevde anamızla evlenmesi, onu korumak ve
mü’minlerin anası olmasını sağlamaktı. Hicret ettikten
sonra Sevde annemizin evini mescide yakın yaptırdı. Bu
ev, Rasulullah'ın hanımları için yaptırdığı ilk evdi.
Hicretin birinci yılında Ensar ve Muhacirler
arasında kardeşliği tesis ettikten sonra, Sevde binti
Zem’a'nın evinin yanında, caminin etrafında Aişe için de
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bir ev yaptırdı ve onu oraya yerleştirdi. Böylece
yardımcısı ve arkadaşı Ebu Bekir'in, kızının yanına
gelmesini ve her zaman evini ziyaret etmesini sağladı.
Hafsa (r.anha) İle Evlenmesi
Hicretin ikinci yılında Bedir Gazvesinden sonra ve
Uhud Harbinden önce Ömer b. el Hattab'ın kızı Hafsa ile
evlendi. Annemiz Hafsa, İslâm'a ilk girenlerden Haniş'in
hanımı idi. Rasulullah onunla evlenmeden yedi ay önce
kocası vefat etmişti. Ömer'in kızı Hafsa annemizle
evlenmesi ile diğer yardımcısı ve arkadaşı Ömer'in, evine,
kızının yanına kolaylıkla gelip gitmesini sağlamış
oluyordu. Aişe ve Hafsa (Allah onlardan razı olsun) ile
evliliği, iki yardımcısının kızı ile evliliğidir. Ebu Bekir ve
Ömer, (Allah onlardan razı olsun) davette, yönetimde,
savaşta ve diğer hususlarda kendisine yardım eden
yardımcılarıydı. Yoksa bu iki evliliği, sadece kadınlarla
yapılan birer evlilik olarak anlamak doğru değildir. Her ne
kadar Aişe (r.anha) annemiz güzel ve genç ise de Hafsa
annemiz (r.anha) bu vasıflardan mahrumdu. O halde böyle
bir evliliği, cinsi arzuları tatmin etme açısından
değerlendirmek doğru olmaz.
Cüveyriye (r.anha) İle Evlenmesi
Rasulullah (), Hicri beşinci yılda Beni Mustalık
Gazvesi esnasında el Haris bin Ebu Dırar'ın kızı Cüveyriye
ile evlendi. Onunla evlenmesi iki sebebe dayanmakta idi.
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Birisi; babası ile yakınlık sağlamak, diğeri de onun
şerefini yükseltmekti. Cüveyriye annemiz Beni Mustalık
esirleri arasında idi. Ensardan birisinin hissesine düşmüştü
ve Mustalık oğulları reisinin kızıydı. Esir düştüğü
efendisinin kendisini fidye karşılığı serbest bırakmasını
istedi. Efendisi, onun kabile başkanının kızı olduğunu
bildiği için fazla fidye istedi. Babası fidye ile Rasulullah'a
geldi ve Rasulullah () onu serbest bıraktı. Daha sonra
Rasulullah'a iman ettikten sonra Müslüman oldu. Sonra
kızı Cüveyriye'yi Rasulullah'a götürdü. Babası Müslüman
olduğu gibi o da Müslüman oldu. Rasulullah onu
babasından istedi. Babası onu Rasulullah ile evlendirdi.
Bu evlilik, bir kabile reisinin kızı ile oldu. Ki söz konusu
kabileyi esir almış, onların şerefini alçaltmıştı. İşte bu
evlilik, bu durumu ortadan kaldırıp kabile reisinin
sevgisini celbediyordu.
Safiye (r.anha) İle Evlenmesi
Bundan sonra Rasulullah (), Hayber zaferini
müteakip Yahudi reislerinden Huyey bin Ahtab'ın kızı
Safiye annemizle evlendi. Safiye validemizin evlenme
olayı şöyle oldu: Kendisi, Hayber kalesinden esir alınan
kadınlar arasında idi. Bazı Müslümanlar Rasulullah'a
gelerek şöyle dediler: "Ya Rasulullah! Safiye, Beni
Kureyza ve Beni Nadir'in başkanlarının kızıdır, ancak
senin için uygundur.” Rasulullah onu azad etti ve onunla
evlendi. Bununla onu korudu, onu esaret duygusundan
kurtardı ve şerefini yükseltti. Rivayet edilir ki, Safiye
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annemizin Rasulullah ile ilk gecesinde Ebu Eyyub Halid
el-Ensari, Allah Rasulü’nün bir suikast ile karşılaşabileceği korkusuna kapılmış ve bu nedenle de Hayber'den
dönüş yolunda çadırının yanında kılıcı ile nöbet
beklemişti. Çünkü Rasulullah onun babasını, kocasını ve
kavmini öldürtmüştü. Sabah olunca Rasulullah onu gördü
ve ona: Sana ne oluyor? dedi. Cevaben şöyle dedi: Bu
kadının seni öldüreceğinden korktum. Çünkü sen onun
babasını, kocasını, kabilesini öldürttün. Bunun üzerine
Allah Rasulü ona güven verdi. Safiye anamız Rasulullah
()'ı, sadakatla ölünceye kadar beklemiş ve sadık
kalmıştır.
Meymune (r.anha) İle Evlenmesi
Rasulullah () Hicretin sekizinci yılında Abbas bin
Abdülmuttalib'in hanımı Ümmü'l Fadl'ın kız kardeşi
Meymune validemizle evlendi. Bu evlenme Umretü'l Kaza
sırasında oldu. Bu sırada Meymune 26 yaşında idi.
Meymune, evliliğinde Ümmü'l-Fadl'ın vekili idi.
Meymune (r.anha) umrede Müslümanların durumunu
görünce İslâm'a yöneldi. Abbas (), durumu Rasulullah
ile konuştu, onunla evlenmesini teklif etti ve Rasulullah
() evlenme taklifini kabul etti. Günler, Hudeybiye
antlaşma metinlerinin yazıldığı üç gün idi. Allah Rasulü
Meymune ile evliliğini, kendisi ile Kureyş arasında
anlaşma ortamının artması için bir vesile olarak kullanmak
istedi. Kureyş'in elçileri Süheyl bin Amr ve Huveytıb b.
Abdü'l Uzza geldiklerinde; “artık ziyaret günü bitti,
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buradan çık” demişlerdi. Bunun üzerine Allah Rasulü
() onlara şunu söyledi: “İster misiniz sizin aranızda
güveyi olayım ve ilk gecemi geçireyim; sizlere, sizin de
bulunacağınız bir yemek vereyim.” Ona şöyle cevap
verdiler: “Bizim, senin yemeğine ihtiyacımız yok, buradan
bir an önce çık.” Rasulullah bir şey söylemeden çıktı,
Müslümanlar da O’nun arkasından çıktılar.
Zeyneb Binti Huzeyme ve Ümmü Seleme
(r.anhüma) İle Evlenmesi
Zeyneb binti Huzeyme ve Ümmü Seleme;
ashabından savaş meydanlarında şehid olan iki adamın
hanımlarıydı. Zeyneb binti Huzeyme, Bedir'de şehid olan
Ubeyde bin el-Haris ibni el-Muttalib'in hanımıdır. Zeynep
annemizin hiç güzelliği yoktu. Ancak iyiliği ve ihsanı ile
tanınmış bir hanımdı, hatta miskinlerin annesi lakabı
takılmıştı. Rasulullah, Bedir Harbinde kocasının şehid
olmasından sonra, hicri ikinci yılda onunla evlenmişti.
Rasulullah ile ancak iki yıl kalmış ve Allah () onun
ruhunu kabzetmiştir. Hatice'den sonra vefat eden ilk
hanımıdır.
Ümmü Seleme Ebu Seleme'nin hanımı idi.
Kocasından, kendisinin birçok çocuğu vardı. Ebu Seleme
Uhud'da yara almış, daha sonra yarası iyileşmişti. Allah
Rasulü () Beni Esed Harbinde onu kumandan yaptı.
Onları yendi ve Medine'ye ganimetle döndü. Daha sonra
Uhud'da aldığı yaralar deşildi. Bu yaralarla vefat etti.
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Ölüm yatağında iken Rasulullah () yanına geldi ve onu
ziyaret etti; yanı başında vefat edinceye kadar bekledi ve
ona dua etti. İki gözü yaşla doldu. Allah Rasulü, Ebu
Seleme'nin vefatından dört ay sonra Ümmü Seleme'ye
evlenme teklif etti. Ümmü Seleme, çocuklarının çokluğu
dolayısıyla özür beyan etti. Rasulullah onunla evleninceye
kadar teklifine devam etti; böylece, onun çocuklarına
bakma ve onları yetiştirme işlerini üzerine aldı. Bu iki
hanımla Rasulullah'ın evleniş gayesi, vefat eden
kocalarından sonra onların geride bıraktığı çocuklarına
sahip çıkmaktı.
Ümmü Habibe (r.anha) ile Evlenmesi
Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe (r.anha) mü’mine
olarak İslam için kocasıyla Habeşistan'a hicret etti. Daha
sonra kocasının mürted olması üzerine İslam uğrunda
sabretti ve dinini değiştirmedi. Asıl adı Remle olan Ümmü
Habibe, Mekke'nin efendisi ve müşriklerin lideri olan Ebu
Süfyan'ın kızıdır. Rasulullah'ın halasının oğlu Ubeydullah
bin Cahş el-Esedi'nin karısı idi. Ubeydullah Müslüman
oldu, hanımı da Müslüman oldu. Babası ise kafir idi.
Babasının işkence edeceğinden korkarak, hamileliğinin
son günlerinde olmasına rağmen kocası ile Habeşistan'a
hicret etti. Hicret yolunda kızı Habibe binti Ubeydullah'ı
dünyaya getirdi, böylece; ona, Ümmü Habibe künyesi
verildi. Ancak kocası Ubeydullah b. Cahş, Habeşlilerin
dini olan Hıristiyanlığa geçti. Karısı Remle'nin de
İslam'dan dönmesi için uğraştı ise de başaramadı; Ümmü
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Habibe ise müslümanlığında ısrar etti. Sonra Rasulullah,
Necaşi’ye kendinin vekili olarak evlenmek üzere Ümmü
Habibe'yi istemesi için haber yolladı. Necaşi, durumu
Ümmü Habibe'ye haber verdi. Ümmü Habibe ise Halid
ibni Said el-As'ı evliliği için kendisine vekil tayin etti.
Böylece, Rasulullah'ın vekili Necaşi ile Ümmü Habibe'nin
velisi Halid ibni Said el-As olmak üzere nikah akdedildi.
Hayber Gazvesinden sonra Habeş muhacirleri geri
döndüklerinde, Ümmü Habibe de döndü ve Rasulullah'ın
evine girdi. Medine şehri Rasulullah'ın bu düğününde
toplandılar. Onun evinde ikamet etti.
Zeynep binti Çahş (r.anha) ile Evlenmesi
Rasulullah ()'in Zeynep binti Cahş (r.anha) ile
evlenmesi teşriî açıdan birçok yönü bulunan bir evliliktir.
Bunlar:
A- Evlenmede erkek ile kadın arasındaki denkliğin
bulunmasını gerektiren geleneği yıkıyordu. Halasının
kızını -ki Kureyş'in ileri geleni idi- kölelikten azad edilen
birisi ile evlendiriyordu.
B- Arap adetlerine göre bir kişinin evlatlığı onun
oğlu gibi sayılıyordu ve evlatlığının karısı ile evlenemezdi.
Bu evlilikle Allah Rasulü, bir kişinin evlatlığının boşadığı
kadınla evlenememesi düşüncesini yıkıyordu.
Zeyneb binti Cahş; Rasulullah ()'ın halası,
Abdulmuttalib'in kızı Umeyme'nin kızı idi. Hz. Zeynep,
O'nun gözü önünde ve gözetiminde yetişmişti. Bu nedenle
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Zeyneb Rasulullah için bir kız veya küçük bir bacı gibi idi.
Onu çok iyi tanıyor, Zeyd'le evlenmeden önceki
durumunu, çekici olup olmadığını iyi biliyordu.
Rasulullah, çocukluğuna ve gençliğine kadar küçük
yaşından beri ona şahid olmuştu. O, Rasulullah için
meçhul değildi; adeta kızı gibi biliyordu onu. O'nu,
azadlısı Zeyd ile evlendirmek istediğinde kardeşi Abdullah
bin Cahş karşı çıktı. Bu karşı geliş iki şeyden
kaynaklanıyordu:
a-) Zeyneb (r.anha) Kureyşli ve Haşimi idi.
b-) Rasulullah'ın halasının kızı idi. Nasıl olurda
Hatice (r.anha)'nın köle olarak alıp daha sonra azad ettiği
bir kişi ile evlenecekti. Bunu, Zeyneb'e büyük bir ar gördü.
Arabların yanında da bu, büyük bir ar sayılırdı. Şereflilerin
şerefli kızları, kölelikten kurtulsalar da kölelerle
evlenemezlerdi. Ama, Rasulullah istiyordu ki bu tür
gelenekler yıkılsın. Ve insanlar bilsin ki üstünlük Arab
Acem olmakta değildir. Üstünlük takvalı olmadadır.
Allah'ın şu sözü anlaşılmalıydı:
ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ ْﺕ َﻘ ﺎ ُآ ْﻢ
ِ ن َأ ْآ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ
" ِإ ﱠŞüphesiz, sizin
değerlisiniz Allah katında takvalı olanınızdır." 1

en

Rasulullah () bu türden bir itirazın akrabalarının
dışındaki bir kadından gelmesini hoş karşılamıyordu.
Halasının kızı Zeyneb binti Cahş'ın, Arabların bu çirkin
geleneklerinden kurtulma onurunu yüklenmesini istiyordu.
Bu, onların adetlerinin yıkılışı olacaktı. İnsanların
1

Hucurat: 13
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söyleyeceğinden korktuğu sözlere, ancak onun
dayanabileceğini düşünüyordu. Kendisinin büyüttüğü,
Arapların adet ve geleneklerinin gölgesinde yetişmiş olan
Zeyd ()'in, diğer çocuklar gibi bu verasete sahip olma
hakkının bulunmasını istiyordu. İşte bu zat Zeyneb'le
evlenecekti. O, yüce Şari’nin, evlatlıklarını çocukları
olarak görenler için hazırladığı bir olaya hazırlanmış
oluyordu. Rasulullah (), Zeyneb'in ve kardeşi
Abdullah'ın kabul etmeleri için ısrar etti. Zeyneb (r.anha)
ve kardeşi Abdullah, Zeyd ile evlenme olayının
gerçekleşmemesi için direndiler. Bunun üzerine Allah
(), şu ayeti inzal buyurdu:
ن َﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ن َﻳ ُﻜ ﻮ
ْ ﻦ وَﻻ ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨ ٍﺔ ِإذَا َﻗﻀَﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َرﺱُﻮُﻟ ُﻪ َأ ْﻣﺮًا َأ
ٍ ن ِﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ
َ َوﻣَﺎ آَﺎ
ﺿ ﻼ ًﻻ ُﻣﺒِﻴ ًﻨ ﺎ
َ ﺿ ﱠﻞ
َ ﺱ ﻮ َﻟ ُﻪ َﻓ َﻘ ْﺪ
ُ ﺺ اﻟﱠﻠ َﻪ َو َر
ِ ﻦ َﻳ ْﻌ
ْ ﻦ َأ ْﻣ ِﺮ ِه ْﻢ َو َﻣ
ْ ﺨ َﻴ َﺮ ُة ِﻣ
ِ " ا ْﻟBir
mü’min erkek ve kadın için, Allah ve Rasul'ü, bir işe
hükmettiğinde, o işlerinde, kendileri için, muhayyer
değillerdir (seçme hakları yoktur). Kim Allah ve
Rasulü’ne isyan ederse o, apaçık delalet içindedir. " 1
Bundan sonra, Zeyneb ve Abdullah için bir seçenek
kalmadı ve "biz bunu kabul ediyoruz ya Rasulullah"
dediler. Rasulullah mihrini verdikten sonra gerdeğe
girdiler. Ancak Zeyneb ve Zeyd'in evlilikleri istenildiği
gibi devam etmedi; sıkıntılar ve hoşnutsuzluklar başladı.
Allah ve Rasulü’nün olmasını istediği bu evliliğe,
Zeyneb'in gönlü yatmamıştı. İsteklere boyun eğmemişti,
bu evliliğe karşı yumuşak olmamıştı. Bilhassa Zeyd'e karşı
gururlu idi; bir köleye rıza gösteremiyordu. Zeyd’e
1

Ahzeb: 36
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sıkıntılı bir hayat yaşatıyordu. Zeyd (), bu durumu kaç
sefer Rasulullah'a anlattı; kötü muamelesini izaha
çalışarak defalarca Rasulullah ()'tan onu boşamak için
izin istedi. Ancak Rasulullah () eşini elinde tut diyordu.
Öte yandan Allah’tan Rasulü’ne gelen vahiy, Zeyd'in
boşamasından sonra Zeyneb'in kendisinin olacağını
bildiriyordu. Muhammed, oğlunun karısı ile evlendi
denilmesinden korktuğundan bu olay, kendisine çok ağır
geldi. Kendisini ayıplayacaklarından korkuyordu; çünkü
Zeyd, O'nun evlatlığı idi. Bundan dolayı Zeyd'in
boşamasını istemiyordu. Fakat Zeyd (), Zeyneb'i
boşamak için ısrar etti. Zeyd Zeyneb'i boşadıktan sonra
Zeyneb'in kendisiyle evleneceğini Allah'ın vahyettiğini
bildiği halde: (ﻖ اﻟﱠﻠ َﻪ
ِ ﻚ وَا ﱠﺕ
َﺟ
َ ﻚ َز ْو
َ ﻋ َﻠ ْﻴ
َ ﻚ
ْﺴ
ِ " )َأ ْﻣEşini yanında tut
Allah'tan kork"1 diyordu. Bunun üzerine Allah
Rasulü’ne Rabbin'den bir itab geldi. Yani yüce Allah
Rasulü’ne şöyle diyordu: Ben sana, Zeyneb'in evleneceğin
kadınlardan birisi olduğunu bildirdiğim halde sen, Allah'ın
açığa vuracağı şeyi içinde gizliyorsun. Bu husus ayette
şöylece yer alıyordu:
ﻚ َﻣ ﺎ اﻟﱠﻠ ُﻪ ُﻣ ْﺒﺪِﻳ ِﻪ
َ ﺴ
ِ ﺨ ِﻔ ﻲ ِﻓ ﻲ َﻧ ْﻔ
ْ " َو ُﺕFakat Allah'ın açığa
vuracağı şeyi içinde gizliyordun." 2 Ayette de belirtildiği
üzere Allah Rasulü, evlatlığının boşadığı hanımın daha
sonra kendisinin hanımı olacağını bildiği halde bunu
gizliyordu. Allah'ın sonradan açığa vurduğu şey de işte

1

Ahzab: 37

2

Ahzab: 37
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budur. Yani evlatlığının boşadığı hanımı ile evlenmesi
mutlaktır, değişmez.
Rasulullah ()'in, daha sonra vahiyle açıklanacak
olan şeyi gizlemesinin nedeni şuydu: Arablarda, evlatlıklar
neseb ve miras hususunda eve aittirler. Çocuklarına ait
olan tüm haklar evlatlıkları için de geçerli idi; mirasta ve
nesebin haramlılığı gibi tüm hususlarda aynen öz çocuklar
gibi işlem görürlerdi. İşte bunun içindir ki Allah
Rasulü’ne, evlatlığının boşayacağı hanımıyla kendisinin
evleneceği vahyedilince; Zeyd’in Zeyneb'i boşama
yönündeki tüm ısrarlarına, Zeyneb'den şikayetçi olmasına,
aralarında bir sıcaklığın bulunmamasına, evlendikleri
günden beri evlilik hayatının uyumsuz bir şekilde
sürdüğünü bildirmesine rağmen Zeyd’e hanımını elinde
tutması ve boşamaması için ısrar etti. Ancak Zeyd
boşanmada ısrar edince Rasulullah ona izin verdi.
Rasulullah'ın Zeyneb'le evleneceğinden hem kendisinin
hem de Zeyneb'in haberi olmaksızın Zeyneb'i boşadı.
Ahmed, Müslim ve Nesei'nin Süleyman b. el-Muğire
yoluyla Sabit’ten, onun da Enes'ten rivayet ettiğine göre:
“Zeyneb iddetini doldurduğu zaman Rasulullah ()
Zeyd’e Zeyneb’i çağırmasını söyledi. Zeyd şöyle anlatıyor:
Hemen Zeyneb'e gittim ve Zeyneb'e: “Seni müjdeliyorum,
Rasulullah seni çağırıyor. Rasulullah beni sana gönderdi
ve gelmeni istedi.” Zeyneb şöyle buyurdu: “Allah bana
emretmedikçe bir şey yapmayacağım.” Gitti mescidine
girdi ve bu sırada Kur'an indi, Rasulullah da izinsiz
olarak gelip Zeyneb'in yanına girdi. Allah Rasulü
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Zeyneb'in yanına girdiğinde ilgili ayetin şu kısmı nazil
olmuştu:”
ﻦ
َ ﻋ َﻠ ﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
َ ن
َ ﻲ ﻻ َﻳ ُﻜ ﻮ
ْ ﺟﻨَﺎ َآ َﻬ ﺎ ِﻟ َﻜ
ْ ﻃ ﺮًا َز ﱠو
َ ﻀ ﻰ َز ْﻳ ٌﺪ ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ َو
َ َﻓ َﻠ ﱠﻤ ﺎ َﻗ
ﻋ َﻴ ﺎ ِﺋ ِﻬ ْﻢ
ِ ج َأ ْد
ِ ج ِﻓ ﻲ َأ ْزوَا
ٌ ﺡ َﺮ
َ “Zeyd, o kadından ilişiğini kesince
biz, onu, sana nikahladık ki, bundan böyle evlatlıkları
kadınları ile ilişkilerini kestikleri zaman, o kadınlarla
evlenme hususunda, mü’minlere bir güçlük olmasın." 1
Şayet Zeyneb, Rasulullahla evleneceğini daha önce
bilseydi, ben Rabbim'in emirlerini bekliyorum, yani
O'nunla evlenmeyi tercih ediyorum demezdi. Şayet Zeyd,
onu boşadıktan sonra Rasulullahla evleneceğini bilseydi,
seni müjdeliyorum demezdi. Dolayısıyla bu evliliğin
sebebi, mü’minlerin evlatlıklarının boşadığı hanımlarla
evlenmelerinde bir sakınca olmadığını göstermek içindir.
İşte Rasulullah'ın, hanımları ile evlenme hadiseleri
bunlardan ibarettir. Görülüyor ki, hemen hemen bütün
evlilikler, sadece evlenme gayesinin ötesinde başka
gayeleri gütmektedir. Böylece, Rasulullah'ın dört
hanımdan fazla hanımla evliliğinin sebebi ve dört
kadından fazla kadınla evlenmesinin yalnızca kendisine ait
bir özellik olmasının anlamı ortaya çıkmış oluyor. Elli
yaşını aşmış olan Allah Rasulü’nün dört kadından fazla
kadınla evlenmesi, sadece cinsi arzularını tatmin etmek
için çaba gösteren bir adamın davranışları olarak
kesinlikle düşünülemez. Zira onun asıl meşgalesi risalet ve
devlet işleri ile uğraşmaktır. O, Rabbinin risaletini tüm
1

Ahzab-37
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dünyaya ulaştırmak, içerisinde yaşadığı toplumu bir
ümmet haline getirmek, bu risaletle halkını kalkındırmak
için uğraşıyordu. Hayattaki tek gayesi, Allah'ın risaletini
dünyaya taşımak, toplumun eski halini bütün özellikleriyle
değiştirerek yepyeni bir toplum ve devlet ikame etmekti.
Zira O, İslam daveti için insanların her türlü davranışlarına
katlanmış ve bu uğurda önüne konan dünyaları
reddetmişti. Zihni sürekli olarak, ümmeti kalkındırmak,
yepyeni bir devlet ve toplum kurmakla meşgul olan bir
kimsenin kadınlarla meşgul olması mümkün değildir.
O'nun kadınlarla meşgul olacak zamanı yoktur. Her yıl bir
kadınla evlenmiş olması ancak daveti taşımak içindir. Zira
onun evlilik hayatından faydalanması herhangi bir insanın
evlilik hayatından farklı değildi.
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EVLİLİK HAYATI
Kadın, evlilik hayatında erkeğin ortağı değil
arkadaşıdır. İkisi arasındaki ilişki; iki ortağın arasındaki
ilişki gibi değildir. Hayat boyu bir arada yaşamaya
zorlanmış değillerdir. Onların arasındaki ilişki arkadaşlık
ilişkisidir. Biri diğeriyle her yönü ile tatmin edici bir
arkadaşlık içerisindedir. Bu arkadaşlıkta biri diğeri ile
huzur bulur. Zira Allah, kadını, kocası için tamamlayıcı,
huzur kaynağı olarak yaratmıştır. Allah () şöyle
buyuruyor:
ﻦ ِإ َﻟ ْﻴﻬَﺎ
َ ﺴ ُﻜ
ْ ﺟﻬَﺎ ِﻟ َﻴ
َ ﺟ َﻌ َﻞ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َز ْو
َ ﺣ َﺪ ٍة َو
ِ ﺲ وَا
ٍ ﻦ َﻧ ْﻔ
ْ ﺧ َﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ " ُه َﻮ اﱠﻟﺬِيO
ki, sizi bir tek nefisten yarattı ve ondan da bir eş
yarattı ki, onunla sükunet bulsun." 1
ﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ
َ ﺴ ُﻜﻨُﻮا ِإ َﻟ ْﻴﻬَﺎ َو
ْ ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَاﺟًﺎ ِﻟ َﺘ
ِ ﻦ أَﻧ ُﻔ
ْ ﻖ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺧ َﻠ
َ ن
ْ ﻦ ﺁﻱَﺎ ِﺗ ِﻪ َأ
ْ َو ِﻣ
ﺣ َﻤ ًﺔ
ْ " َﻣ َﻮ ﱠد ًة َو َرKendileri ile huzura kavuşacağınız kendi
nefislerinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
merhamet var etmesi de O'nun ayetlerindendir." 2
Sükunet; huzur bulmaktır. Yani erkeğin eşi ile,
kadının da erkeği ile huzur bulmasıdır. Her ikisi birbirini
arzular ve birbirinden kaçmaz. Evlenmede asıl olan huzur
bulmaktır, evlilik hayatının aslı tatmindir. Ta ki bu
arkadaşlık, eşler arasında mutluluk getirsin. Bu durum,
1

Araf-189

2

Rum-21
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İslâm Şeriatı’nın gereği olarak kadının erkek üzerindeki,
erkeğin de kadın üzerindeki karşılıklı haklarının
ikamesidir. Bu konuda ayetler ve bir hayli hadisler vardır.
Allah şöyle buyuruyor:
ف
ِ ﻦ ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اﱠﻟ ﺬِي
" َو َﻟ ُﻬ ﱠOnların da erkeğin
hakları gibi hakları vardır." 1 Yani, erkeğin kadının
üzerinde olan hakkı gibi kadının da erkek üzerinde hakkı
vardır. İbni Abbas, bu konuda şöyle buyuruyor: "Ben
eşimi süslüyorum, onun beni süslediği gibi; istiyorum ki,
onun benim üzerimdeki hakkını tam vereyim ve onun
üzerinde olan hakkımı tam alayım. Çünkü, Allah ()
şöyle buyuruyor: ف
ِ ﻦ ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اﱠﻟ ﺬِي
" َو َﻟ ُﻬ ﱠErkeklerin
kadınların üzerindeki hakkı gibi, kadınların da onların
üzerinde hakkı vardır." 2 Yani, günaha yol açmadan
onları süslemeli." İbni Abbas'tan gelen bir başka rivayet
ise şöyledir: "Onlarla güzel sohbet etmeli, onlara verdiği
görevde itaat ettikleri gibi onlara güzel muamele
etmelidir."
Allahu Teâla, iki eş arasında, güzel muameleyi
emreder: ف
ِ ﺷ ﺮُو ُهﻦﱠ ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
ِ " َوﻋَﺎOnlarla güzel geçinin." 3
Ve şöyle buyuruyor: ف
ٍ ك ِﺑ َﻤ ْﻌ ﺮُو
ٌ ﺴﺎ
َ " ﻓَﺈ ْﻣ...Ya da iyilikle
4
tutmalı." Ayette geçen ( )اﻟﻌﺸ ﺮةkelimesi birbirine
karışmak ve kaynaşmak anlamlarına gelmektedir. ( ﻋﺎﺷ ﺮﻩ
 )ﻣﻌﺎﺷ ﺮةkelimeleri; muamele etme, kavim muamele etti,
1

Bakara-228

2

Bakara-228

3

Nisa-19

4

Bakara-229
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muamele ettiler anlamına gelir. Allah () kadınlarla
evlenme akdi yapanlara, onlarla güzel bir şekilde
arkadaşlık yapmalarını emrediyor ki, kaynaşma olsun,
onlarla arkadaşlıkları arasındaki duygu kemale ulaşsın.
Çünkü bu durum, sükunet için en uygundur. Yaşam için
en güzel mutluluktur. Erkeğin kadınla olan muaşereti,
mehir ve nafakanın yanında, üzerine vacib olan bir
görevdir.
Rasul (), erkeklere kadınlar hakkında birtakım
tavsiyelerde bulunmaktadır. Müslim'in, Sahih'inde
Cabir'den rivayet ettiği bir hadiste Allah Rasulü veda
haccında şöyle buyurmaktadır:
ﺤ َﻠ ْﻠ ُﺘ ْﻢ
ْ ﺱ َﺘ
ْ ﻦ ِﺑ َﺄﻣَﺎ َﻧ ِﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ وَا
ﺧ ْﺬ ُﺗﻤُﻮ ُه ﱠ
َ ﺴ ﺎ ِء َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻜ ْﻢ َأ
َ َﻓ ﺎ ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ ِﻓ ﻲ اﻟ ﱢﻨ
ن
ْ ﺣ ﺪًا َﺗ ْﻜ َﺮهُﻮ َﻧ ُﻪ َﻓ ِﺈ
َ ﺷ ُﻜ ْﻢ َأ
َ ﻦ ُﻓ ُﺮ
َ ﻃ ْﺌ
ِ ن ﻻ ﻱُﻮ
ْ ﻦ َأ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ
ﺟ ُﻬﻦﱠ ِﺑ َﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ َوِإ ﱠ
َ ُﻓﺮُو
ﻦ
ﺴ َﻮ ُﺗ ُﻬ ﱠ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِر ْز ُﻗ ُﻬ ﻦﱠ َو ِآ
َ ﻦ
ح َو َﻟ ُﻬ ﱠ
ٍ ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻣ َﺒ ﱢﺮ
َ ﺿ ْﺮﺑًﺎ
َ ﻦ
ﺿ ِﺮﺑُﻮ ُه ﱠ
ْ ﻚ ﻓَﺎ
َ ﻦ َذ ِﻟ
َ َﻓ َﻌ ْﻠ
ف
ِ " ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُوKadınlar hakkında Allah'dan sakının. Siz,
onları Allah'tan emanet aldınız, ferclerini Allah kelimesi
ile söz vererek helal edindiniz. Sizin onlar üzerindeki
haklarınız; onların, aile yuvasına hoş görmediğiniz bir
kimseyi getirmemeleridir. Şayet böyle yaparlarsa onları
hafif dövün. Onların, sizin üzerinizde hakları, maruf
ölçüye (içerisinde bulunan hayat standartlarına) göre
onları iyilikle yedirip içirmenizdir." 1 Rasulullah'ın şöyle
buyurduğu rivayet edilir:
ﺧ ْﻴ ُﺮ ُآ ْﻢ ﻷ ْه ِﻠ ﻲ
َ ﺧ ْﻴ ُﺮ ُآ ْﻢ ﻷ ْه ِﻠ ِﻪ َوَأ َﻧ ﺎ
َ ﺧ ْﻴ ُﺮ ُآ ْﻢ
َ "Sizin hayırlınız;
ehline karşı en hayırlı olanızdır. Ben ehlime karşı sizin
1

Müslim, K. Hac, 2137; İbni Mace, K. Münasık, 3065; Daremi, K. Münasık, 1778
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en hayırlınızım."1 Yine rivayet edildiğine göre;
“Rasulullah, ehline güzellikle muamele eder, onlarla
şakalaşır, onlara karşı sevecen olur ve hanımlarıyla
gülerdi. Hatta, bir seferinde mü’minlerin annesi Aişe
(r.anha) ile yarışa girdi. Böylece onu severdi ve onun
sevgisini celbederdi." Aişe (r.anha) şöyle dedi:
ﺴ ﺎ َﺑ ْﻘ ُﺘ ُﻪ
َ ﺖ َﻓ
ْ ﺱ َﻔ ٍﺮ ﻗَﺎ َﻟ
َ ﺱ ﱠﻠ َﻢ ِﻓ ﻲ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺖ َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ْ َأ ﱠﻧ َﻬ ﺎ آَﺎ َﻧ
ﺴ ْﺒ َﻘ ِﺔ
ﻚ اﻟ ﱠ
َ ﺴ َﺒ َﻘﻨِﻲ َﻓ َﻘ ﺎ َل َه ِﺬ ِﻩ ِﺑ ِﺘ ْﻠ
َ ﺤ َﻢ ﺱَﺎ َﺑ ْﻘ ُﺘ ُﻪ َﻓ
ْ ﺖ اﻟﱠﻠ
ُ ﺣ َﻤ ْﻠ
َ ﻲ َﻓ َﻠﻤﱠﺎ
ﺟ َﻠ ﱠ
ْ ﻋﻠَﻰ ِر
َ ﺴ َﺒ ْﻘ ُﺘ ُﻪ
َ َﻓ
"Rasulullah () benimle yarış yaptı ve ben onu geçtim.
Ben o zamanlar şişman değildim. Ancak sonraları
şişmanladıktan sonra tekrar yarış yaptığımızda o beni
geçti ve bunun üzerine bana "bu sana yeter" dedi." 2
Rasulullah (), yatsıdan sonra ehlinin yanına gider,
yatmadan önce onlarla gece sohbeti yapardı. Böylece
onların yakınlığını kazanırdı.
ﺴ ﺎ ِﺉ ِﻬ ْﻢ
َ ﺧ َﻴ ﺎ ُر ُآ ْﻢ ِﻟ ِﻨ
ِ ﺧﻴَﺎ ُر ُآ ْﻢ
ِ "Hayırlınız, hanımlarına hayırlı
3
olanınızdır."
Bunların hepsi, erkeğin eşlerine güzel muamelede
bulunması gerektiğini göstermektedir. Şayet evlilik
hayatında bozulma söz konusu olursa; Allah, erkeği
kadınlar üzerine komutan seçer. Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır:
1

Aynı hadis Aişe (r.anha)’da da rivayet edilmiştir. Tirmizi, K. Münâkık, 3830; İbni

2

Ebu Davud, K. Cihâd, 2214

3

Tirmizi, K. Ridâ’, 1082; İbni Mace, K. Nikâh, 1698; İsnadı Buhari ve Müslim’in

Mace, K. Nikâh, 1967
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ﺴ ﺎ ِء
َ ﻋ َﻠ ﻰ اﻟ ﱢﻨ
َ ن
َ ﺟ ﺎ ُل َﻗﻮﱠا ُﻣ ﻮ
َ " اﻟ ﱢﺮErkekler kadınlar üzerine
1
güçlüdürler." Ve şöyle buyuruyor:
ﺟ ٌﺔ
َ ﻦ َد َر
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﺟ ﺎ ِل
َ ف َوﻟِﻠ ﱢﺮ
ِ ﻦ ِﺑ ﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اﱠﻟ ﺬِي
َو َﻟ ُﻬ ﱠ
"Kadınların da onların üzerinde maruf (ölçülerde)
hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerine bir derece
(fazla hak)ları vardır."2 diyerek kadına kocasına itaat
etmesini emretmektedir. Allah Rasulü () şöyle
buyurmaktadır:
ﺟ َﻊ
ِ ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺗ ْﺮ
َ ﺟ َﻬ ﺎ َﻟ َﻌ َﻨ ْﺘ َﻬ ﺎ ا ْﻟﻤَﻼ ِﺉ َﻜ ُﺔ
ِ ش َز ْو
َ ﺟ َﺮ ًة ِﻓ ﺮَا
ِ ﺖ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ُة َه ﺎ
ِ ِإذَا ﺑَﺎ َﺗ
"Bir kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı
olarak sabahlarsa yatağına dönünceye kadar melekler
ona lanet eder." 3
Rasulullah  bir gün bir hanıma şöyle sorar:
ك
ِ ﻚ َو َﻧ ﺎ ُر
ِ ﺟ ﱠﻨ ُﺘ
َ  َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ..... ﺖ َﻧ َﻌ ْﻢ َﻗ ﺎ َل
ْ ﺖ ﻗَﺎ َﻟ
ِ ج َأ ْﻧ
ٍ ت َز ْو
ُ " َأذَاEvli
misin?" Kadın: Evet der. Rasulullah: “....Şüphesiz ki
kocan, senin hem cennetin hem de cehennemindir." 4
Buhari Rasulullah ()'in şöyle dediğini rivayet
eder: ن ﻓِﻲ َﺑ ْﻴ ِﺘ ِﻪ إِﻻ
َ ﺟﻬَﺎ ﺷَﺎ ِه ٌﺪ إِﻻ ِﺑِﺈ ْذ ِﻧ ِﻪ وَﻻ َﺗ ْﺄ َذ
ُ ن َﺗﺼُﻮ َم َو َز ْو
ْ ﺤ ﱡﻞ ِﻟ ْﻠ َﻤ ْﺮَأ ِة َأ
ِ ﻻ َﻱ
ﻄ ُﺮ ُﻩ
ْ ﺷ
َ ﻏ ْﻴ ِﺮ َأ ْﻣ ِﺮ ِﻩ َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ ُﻱ َﺆدﱠى ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻦ َﻧ َﻔ َﻘ ٍﺔ
ْ ﺖ ِﻣ
ْ " ِﺑ ِﺈ ْذ ِﻧ ِﻪ َوﻣَﺎ َأ ْﻧ َﻔ َﻘKocası
yanında iken kocasının izni olmadan kadının oruç
tutması doğru değildir. Onun evinde izni olmaksızın
başkasının eve girmesine izin veremez. Onun iznini
almadan infak edemez. Kocasının izni olmadan harcama
1

Nisa-34

2

Bakara-228

3

Buhari Nikah,85; Müslim Nikah 1436; Ebu Davud Nikah 2141

4

Ahmed b. Hanbel, Müs. Kabâil, 26086
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yaptığı zaman harcamanın yarısını geri ödemesi
gerekir." 1
Kadınlarla ilgili ahkamı belirtirken İbni Batta,
Enes'ten şunu rivayet etmektedir:
"Bir adam yolculuğa çıktı ve karısının dışarı
çıkmasını yasakladı. Bu esnada kadının babası hastalandı
ve babasını ziyaret etmek için Rasulullah ()'den izin
istedi. Bunun üzerine Rasulullah (): "Allah'tan kork
ve kocana karşı gelme" diye buyurdu. Daha sonra
kadının babası vefat etti ve babasının cenazesinde
bulunmak için Allah'ın Rasulünden izin istedi. Allah'ın
Rasulü yine: "Allah'tan kork ve kocana karşı gelme"
dedi. Bunun üzerine Allah () bu kadın hakkında Nebi
()'e şöyle vahyetti: Kocasına itaat ettiğinden dolayı
ben o kadının günahını bağışladım." 2
Şeriat erkeğe, ister hasta olan babasını ziyaret
amacıyla olsun isterse gezinti amacıyla olsun, karısının
evinin dışına çıkmasını engelleme hakkını vermiştir.
Kocasının izni olmadan kadının evinden dışarı çıkması
caiz değildir. Ancak erkeğin, hasta olan babasını ziyaret
etmek isteyen karısını bu ziyaretten alıkoyması gerekmez.
Çünkü böyle yapmak, aralarındaki ilişkinin kesilmesine ve
kadının kocasının emrine muhalefet etmesine neden
olabilir. Oysa yüce Allah, her ikisine de birbirleriyle güzel
ilişki içerisinde bulunmayı emretmiştir. Hasta olan
1

Buhari, K. Nikâh, 4796

2

İbni Batta
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babasını ziyaret etmek isteyen kadının bu ziyaretini
engellemek kadın ile erkek arasındaki ilişkinin güzel bir
ilişki olmasının tersine bir durumdur. Yine erkek karısının
mescide gitmesini de engelleyemez. Rasulullah ()'den
gelen bir rivayette şöyle buyurmaktadır:
ﺟ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ " ﻻ َﺗ ْﻤ َﻨﻌُﻮا ِإﻣَﺎ َء اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻣﺴَﺎAllah'ın kullarını Allah'ın
mescidlerine gitmekten alıkoymayın." 1 Şayet kadın,
kocasına karşı isyan ederse, onu terbiye etmek erkeğin
hakkıdır. Allah () şöyle buyuruyor:
ﺟ ِﻊ
ِﻀﺎ
َ ﻦ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﻤ
ﺠ ﺮُو ُه ﱠ
ُ ﻦ وَا ْه
ﻈ ﻮ ُه ﱠ
ُ ﻦ َﻓ ِﻌ
ﺸ ﻮ َز ُه ﱠ
ُ ن ُﻧ
َ ﺨ ﺎﻓُﻮ
َ وَاﻟﻼ ِﺗ ﻲ َﺗ
ﻼ
ً ﺱ ﺒِﻴ
َ ﻦ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻃ ْﻌ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓ ﻼ َﺗ ْﺒ ُﻐ ﻮا
َ ن َأ
ْ ﻦ َﻓ ِﺈ
ﺿ ِﺮﺑُﻮ ُه ﱠ
ْ " وَاAçılmalarından
korktuğunuz
hanımlara
nasihat
edin
veya
yataklarından uzak durun veya onları dövün. Şayet
itaat ederlerse, sakın onların hakkında haddi
aşmayın."2 Buradaki dayak hafif dövmedir, şiddetli bir
dayak değildir. Nitekim veda hutbesinde Allah Rasulü
bunu şöyle açıklamaktadır:
ﻏ ْﻴ َﺮ ﻣﺒ ﺮح
َ ﺿ ْﺮﺑًﺎ
َ ﻦ
ﺿ ِﺮﺑُﻮ ُه ﱠ
ْ ﻚ ﻓَﺎ
َ ﻦ َذ ِﻟ
َ ن َﻓ َﻌ ْﻠ
ْ “ َﻓ ِﺈŞayet böyle
yaparlarsa, hafif bir dövüşle onları sakındırabilirsiniz." 3
Zira şeriat, aykırı hareketlerde bulunduğu zaman erkeğe
kadını cezalandırma hakkını vermiştir. Çünkü evin işlerini
görüp gözetme, evinin liderliğini elinde bulundurma hakkı
erkeğe aittir. Şeriatın yapılmasını emrettiği bir şeye
1

Buhari, K. Cumuah, 849; Müslim, K. Salâh, 668; Daremi, K. Salâh, 478, 4797; Ahmed
b. Hanbel, Müs. Mükessirîn min es-Sahâbeh, 4426, Müs. Mükessirîn, 9270, 9760,
Müs. Ensâr, 23270; Malik, K. Nidâe li’s-Salâh; Daremi, K. Salâh, 1248

2

Nisa: 34

3

Müslim, K. Hac, 2137; İbni Mace, K. Münâsık, 3065; Daremi, K. Münâsık, 1778
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muhalefet etmediği sürece erkeğin karısını herhangi bir
şekilde sıkıntıya sokması, dövmesi caiz değildir.
Kesinlikle bir şeyle ona ıztırab veremez, böyle bir şey caiz
değildir. Çünkü, Allah şöyle buyuruyor:
ﻼ
ً ﺱ ﺒِﻴ
َ ﻦ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ
َ ﻃ ْﻌ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓ ﻼ َﺗ ْﺒ ُﻐ ﻮا
َ ن َأ
ْ " َﻓ ِﺈŞayet itaat ederlerse,
onlara karşı haddi aşmayın."1 Bilakis, ona karşı
arkadaşça davranmak gereklidir. Kadından istenilen
herhangi bir şeyde hatta kendisini istemede bile içerisinde
bulunulan durumlara göre en güzel, en uygun bir şekilde
talepte bulunmak gereklidir. Allah Rasulü () şöyle
buyuruyor: "Gece süsleninceye ve saçlarını tarayıncaya
kadar kadınların yanına gitmeyin." Erkeğin, kadınlar
üzerinde güçlü olmasının veya evin lideri olmasının
anlamı, kadının başına musallat olan, her isteği mutlak
surette yerine getirilecek bir hakim olma anlamında
değildir. Bu ifade erkeğin, evin idarecisi ve işlerini
yürüteni anlamına gelmektedir. Sultanın ve hükmün bu
işin içinde yeri yoktur. Bu nedenle kadın kocasının sözüne
cevap verebilir, onunla tartışabilir ve söylediği şeylerde
karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunabilir. Çünkü
kadın ve koca iki arkadaştırlar; amir ve memur değillerdir;
veyahut hakim mahkum değillerdir. Ancak evin idaresi
hususunda yetkiyi elinde bulunduran iki arkadaş gibidirler.
Rasulullah () evinde böyle idi ve eşlerine karşı böyle
davranırdı. Devlet Başkanı olmasına rağmen evinde
baskıcı bir başkan değildi. Ömer'den gelen bir rivayette
şöyle demektedir: "Allah'a yemin ederim ki, cahiliyede
1

Nisa: 34
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hanımlara, hiç değer vermezdik, ta ki ayetler ininceye
kadar ve gerekeni onlara yükleyinceye kadar. Bir gün, bir
işin durumunu tartışıyordum. Hanımım bana şöyle şöyle
yapsaydın keşke dedi. O'na dedim ki; sana ne oluyor?
Niçin burası? Benim istediğim bir işte, senin ne
mükellefiyetin var? Şöyle dedi: Hayret ey Hattaboğlu, sen
tartışma istemiyorsun, senin kızın Rasulullah ile tartışıyor;
hatta öyle oluyor ki, Rasulullah gününü kızgın geçiriyor.
Sonra Ömer şöyle dedi: Elbisemi aldım, çıkıp Hafsa'nın
evine gittim ve o'na: Ey kızım! sen Rasulullah ile bir şeyi
görüşüp, akşama kadar onun kızmasını sağlıyor muşsun?
Hafsa şöyle dedi: Vallahi biz, Rasulullah’la tartışma
yapıyoruz. Ömer: Bil ki, seni Allah'ın azabı ile
korkutmuştum. Ey kızcağızım! Allah'ın Rasulü'nü
kızdırmaktan
sakın,
kendisini
hayrette
bırakan
güzelliklerin seni gururlandırmasın. Rasulullah’ın sevgisi
karşısında başka şeye meyletme. Sonra çıktım, bana
yakınlığı olan Ümmü Seleme yanıma geldi ve onunla
konuştum; bana şöyle dedi: Hayret Hattaboğlu! Sen her
şeye karıştın, ta ki; Rasulullah’ın eşleri arasına girmeyi
isteyinceye kadar. Ömer: Beni, bazen tuttuğu gibi bir
kırgınlık tuttu ve daha sonra çıktım."
Müslim sahihinde şunu rivayet eder: "Ebu Bekir ()
Rasulullah ()'in yanına girmek için izin ister ve izin
verildikten sonra yanına girer. Daha sonra Ömer gelir ve
izin ister. Ömer’e de izin verildikten sonra içeri girer.
Nebi ()'in hanımları etrafında sessizce oturmaktadırlar.
Ömer, ben bir şey söyleyeceğim deyince Rasulullah güldü.
Ömer sonra şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasulü! Şayet kızım
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Hafsa ileri gider senden nafaka isterse, gideyim boynunu
vurayım Rasulullah güldü ve şöyle dedi:
ﺴ َﺄ ْﻟ َﻨﻨِﻲ اﻟ ﱠﻨ َﻔ َﻘ َﺔ
ْ ﺣ ْﻮﻟِﻲ َآ َﻤ ﺎ َﺗ ﺮَى َﻱ
َ " ُه ﻦﱠİşte burada, benim
etrafımdalar ve benden nafaka istiyorlar." 1 Buradan
anlaşılıyor ki, erkeğin kadın üzerinde kuvvetli olması
emir, yani idare açısındandır, yoksa hakimiyet ve baskı
açısından değildir; kadının da görüşü alınır ve onunla
tartışılabilir.
Bu anlattıklarımız kadın ile erkek arasındaki
ilişkilerle ilgiliydi. Ev işleri yönünden ise mesele şöyledir:
Kocasına hizmet etmek, hamur yoğurmak, ekmek yapmak
ve yemek pişirmek, evi temizleyip düzene koymak gibi
görevler kadının görevdir. Su istediği zaman ona su
vermek, yemek istediği zaman önüne sofra kurmak ve
evde kocasına hizmet etmesi gereken her işte görevini
yerine getirmek de kadının görevleri arasındadır. Aynı
şekilde, aile bireylerinin geçimini sağlamak ve ev
içerisindeki işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan
eşyaları sağlamak ise erkeğin görevleri arasında yer
almaktadır. Buna göre dışarıdan temin edilmesi gereken su
getirmek, temizlik malzemeleri, tırnak makası ve kadının
süslenmek için kullanacağı eşyalar gibi şeyleri temin
etmek erkeğin görevlerindendir.
Özetle diyebiliriz ki, ev içinde yapılacak tüm işler
kadının yapması gereken görevlerdendir. Evin dışında
yapılması gereken tüm işleri yapmak ise erkeğin görevleri
1

Müslim, K. Talâk, 2703; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 13991

Evlilik Hayatı

249

arasında yer almaktadır. Ali ile Fatıma (r.anhüma) ilgili
olarak Nebi ()'den gelen rivayet şöyledir: "Kızı Fatıma
(r.anha)'ya ev işlerini ve hizmetini verdi. Ali ()’ye ise
evin haricindeki işleri verdi."
Rasulullah ()
hanımlarına
ev
içerisindeki
işleri
yapmalarını
emrediyordu. Şöyle derdi: "Ey Aişe! Bize su ver, bize
yemek yap, bıçağı getir bileğle." Rivayet edilir ki, Fatıma
(r.anha) bir gün Rasulullah’a gider ve el değirmeninden
şikayet eder, bir cariye ister. Görülüyor ki, evde kocasına
hizmet etmek ve evin işlerini görmek hanımın görevidir.
Ancak;
gücünün
götüreceği
kadarını
yapma
durumundadır. Şayet işlerin çokluğu nedeniyle gücünü
aşarsa, o zaman kocaya düşen ona hizmetçi tutmaktır.
Kadının bunu istemesi hakkıdır. Şayet işler çok olmayıp
gücünü aşmıyor ve yapabiliyorsa erkeğin hizmetçi tutması
gerekmez, bilakis kadın ev işlerini kendisi yapmak
durumundadır. Rasulullah ()'in kızı Fatıma'nın isteğini
geri çevirmesi de bunu göstermektedir. Kocanın eşi ile
güzel geçinmesi vacibtir. Aynı şekilde, hanıma düşen de
güzel muamele etmektir ki, aile hayatı mutlu geçsin. Allah
() şöyle buyuruyor:
ﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ
َ ﺴ ُﻜﻨُﻮا ِإ َﻟ ْﻴﻬَﺎ َو
ْ ﺴ ُﻜ ْﻢ َأ ْزوَاﺟًﺎ ِﻟ َﺘ
ِ ﻦ أَﻧ ُﻔ
ْ ﻖ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺧ َﻠ
َ ن
ْ ﻦ ﺁﻱَﺎ ِﺗ ِﻪ َأ
ْ َو ِﻣ
ﺣ َﻤ ًﺔ
ْ " َﻣ َﻮ ﱠد ًة َو َرKendileri ile huzura kavuşacağınız kendi
nefislerinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
merhamet var etmesi de O'nun ayetlerindendir." 1

1

Rum-21
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AZİL
Azil, cinsi münabeset esnasında erkeğin meniyi
kadının cinsel organının dışına dökmesine denir. Azil
şer'an caizdir. Erkeğin, eşine yaklaştığında meniyi dışarı
dökmesi caizdir. Buhari Ata'dan, o da Cabir'den şöyle
rivayet etmiştir: "Biz, Rasulullah devrinde azil yapardık;
Kur'an da iniyordu." Yine Ata'dan, o da Cabir'den
işitmiştir: "Biz azil yapardık, Kur'an iniyordu." Müslim'de
ise şu rivayet yer almaktadır: "Biz, Rasulullah devrinde,
azil yapardık, durum Rasulullaha ulaştı, fakat bize bunu
yasaklamadı." Bu, Rasulullah'ın azil için takriri'dir ve
azilin caiz oluşuna delalet eder. Şayet azil haram olsaydı
Rasul () susmazdı ve haramdır derdi. Buna göre azilin
hükmü, sehabe tarafından Rasulullah'a izafe ediliyor.
Şayet sahabe, Rasulullah'ın zamanına nisbet etse idi azil
kaldırılmış olacaktı. Açıkça görülüyor ki, Rasulullah
meseleye muttalidir. Azil yapanların sorularına veya
anlatmalarına karşı susmuştur veya karar kılmıştır. Azilin
cevazı için birçok sahih hadis gelmiştir. Ahmed, Ebu
Davud ve Müslim'in Cabir'den rivayet ettiği bir hadiste
Allah Rasulü () şöyle buyurmaktadır:
ﻲ
َ ن ﻟِﻲ ﺟَﺎ ِر َﻳ ًﺔ ِه
ﺳﱠﻠ َﻢ َﻓﻘَﺎ َل ِإ ﱠ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻼ َأﺗَﻰ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ًﺟ
ُ ن َر
َأ ﱠ
ن
ْ ﻋ ْﻨ َﻬ ﺎ ِإ
َ ﻋ ِﺰ ْل
ْ ﺤ ِﻤ َﻞ َﻓ َﻘ ﺎ َل ا
ْ ن َﺗ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ َﻬ ﺎ َوَأ َﻧ ﺎ َأ ْآ َﺮ ُﻩ َأ
َ ف
ُ ﺧَﺎ ِد ُﻣﻨَﺎ َوﺳَﺎ ِﻧ َﻴ ُﺘﻨَﺎ َوَأﻧَﺎ َأﻃُﻮ
ﺳ َﻴ ْﺄﺗِﻴﻬَﺎ َﻣ ﺎ ُﻗ ﱢﺪ َر َﻟ َﻬ ﺎ
َ ﺖ َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ
َ ﺷ ْﺌ
ِ "Adamın birisi Rasulullah'a gelir
ve der ki: Bizim bir cariyemiz var. Bize hizmet eder;
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bizimle hurma sular. Ben bazen onunla buluşurum. Ancak,
çocuk doğurmasını istemiyorum. Rasulullah () ona
şöyle dedi: İstersen azil yap. O'nun kaderinde ne varsa o
olur." 1 Buhari'nin Ebu Said'den rivayet ettiği bir hadiste
ise şöyle buyrulmaktadır:
ﻖ
ِ ﻄ ِﻠ
َﺼ
ْ ﻏ ْﺰ َو ِة َﺑﻨِﻲ ا ْﻟ ُﻤ
َ ﺳﱠﻠ َﻢ ﻓِﻲ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﺟﻨَﺎ َﻣ َﻊ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ْ ﺧ َﺮ
َ
ﺡ َﺒ ْﺒ َﻨ ﺎ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ َﻨ ﺎ ا ْﻟ ُﻌ ْﺰ َﺑ ُﺔ َوَأ
َ ت
ْ ﺷ َﺘ ﱠﺪ
ْ ﺷ َﺘ َﻬ ْﻴﻨَﺎ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎ َء ﻓَﺎ
ْ ب ﻓَﺎ
ِ ﻲ ا ْﻟ َﻌ َﺮ
ِ ﺳ ْﺒ
َ ﻦ
ْ ﺳ ْﺒﻴًﺎ ِﻣ
َ ﺻ ْﺒﻨَﺎ
َ َﻓ َﺄ
ن ﻻ َﺗ ْﻔ َﻌﻠُﻮا َﻣ ﺎ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َأ
َ ﺳﱠﻠ َﻢ َﻓﻘَﺎ َل ﻣَﺎ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﺴ َﺄ ْﻟﻨَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ا ْﻟ َﻌ ْﺰ َل َﻓ
ﻲ آَﺎ ِﺉ َﻨ ٌﺔ
َ ﺴ َﻤ ٍﺔ آَﺎ ِﺉ َﻨ ٍﺔ ِإ َﻟ ﻰ َﻳ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ إِﻻ َو ِه
َ ﻦ َﻧ
ْ " ِﻣRasulullah ile beni
Mustalık gazvesine katıldık. Araplardan esirler aldık.
Kadınları arzuladık, gençlik bizi sardı. Azil yapmak
istedik. Durumu Rasulullah ()'a sorduk. Şöyle buyurdu:
Azil yapmamanızı gerektiren bir şey yoktur. (Yani azil
yapabilirsiniz) Şüphesiz ki yüce Allah kıyamete kadar
yaratacaklarını yazmıştır."2
Ebu Davud, Cabir'den rivayet eder:
ن
ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘ ﺎ َل ِإ ﱠ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻦ ا َﻷ ْﻧﺼَﺎ ِر ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺟ ٌﻞ ِﻣ
ُ ﺟَﺎ َء َر
ﺖ َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ
َ ﺷ ْﺌ
ِ ن
ْ ﻋ ْﻨ َﻬ ﺎ ِإ
َ ﻋ ِﺰ ْل
ْ ﺤ ِﻤ َﻞ َﻓ َﻘ ﺎ َل ا
ْ ن َﺗ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴﻬَﺎ َوَأ َﻧ ﺎ َأ ْآ َﺮ ُﻩ َأ
َ ف
ُ ﻟِﻲ ﺟَﺎ ِر َﻳ ًﺔ َأﻃُﻮ
ﺳ َﻴ ْﺄﺗِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ُﻗ ﱢﺪ َر َﻟﻬَﺎ
َ "Ensardan birisi Rasulullah'a gelir ve şöyle
der. Benim bir cariyem vardır. Ben onunla cima
yapıyorum. Ancak, hamile kalmasını istemiyorum.
Rasulullah şöyle buyurur: Dilersen azil yap. Allah,
kaderinde olan şeyi elbetteki nasib edecektir." 3

1

Ahmed, Ebu Davud ve Müslim, K. Nikâh, 2606

2

Buhari, K. Atk, 2356

3

Ebu Davud, K. Nikâh, 1858
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Hangi kasıtla yapılmış olursa olsun azil yapmak
mutlak surette caizdir. Azil yapan kimse ister çocuk sahibi
olmamak amacıyla olsun, ister az sayıda çocuğa sahip
olmak amacıyla olsun, ister fiziki olarak zayıf olan
hanımının zorluk çekmesini istemediğinden dolayı onun
hamile kalmasını, çoçuk sahibi olmasını istemediği için
olsun veya hanımının uzun süre genç kalması dolayısıyla
ondan daha uzun süre faydalanabilmesi amacıyla olsun ya
da bunların dışındaki herhangi bir nedenden dolayı olsun
erkeğin azil yapması caizdir. Çünkü bu hususta var olan
deliller herhangi bir şeyle kayıtlanmaksızın mutlak olarak
gelmişlerdir. Ayrıca deliller geneldir, var olan delilleri
tahsis edecek bir şey de yoktur. Dolayısıyla delil; genel ve
mutlak olarak kalır.
Ancak burada; azil, yaratılmadan önce çocuğun
öldürülmesi demektir şeklinde bir itiraz ileri sürülemez.
Çünkü böylesi bir itirazı geri çevirecek açık ve net
hadisler varid olmuştur. Ebu Davud, Ebu Said'den şu
hadisi rivayet etmektedir:
ﻋ ْﻨ َﻬ ﺎ َوَأ َﻧ ﺎ َأ ْآ َﺮ ُﻩ
َ ﻋ ِﺰ ُل
ْ ن ِﻟ ﻲ ﺟَﺎ ِر َﻳ ًﺔ َوَأ َﻧ ﺎ َأ
ﻼ ﻗَﺎ َل ﻳَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ًﺟ
ُ ن َر
َأ ﱠ
ن ا ْﻟ َﻌ ْﺰ َل َﻣ ْﻮءُو َد ُة
ث َأ ﱠ
ُ ﺤ ﺪﱢ
َ ن ا ْﻟ َﻴ ُﻬ ﻮ َد ُﺗ
ﺟ ﺎ ُل َوِإ ﱠ
َ ﺤ ِﻤ َﻞ َوَأ َﻧ ﺎ ُأرِﻳ ُﺪ َﻣ ﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ اﻟ ﱢﺮ
ْ ن َﺗ
ْ َأ
ﺼ ِﺮ َﻓ ُﻪ
ْ ن َﺗ
ْ ﺖ َأ
َ ﻄ ْﻌ
َ ﺳ َﺘ
ْ ﺨُﻠ َﻘ ُﻪ َﻣ ﺎ ا
ْ ن َﻳ
ْ ﺖ َﻳ ُﻬ ﻮ ُد َﻟ ْﻮ َأرَا َد اﻟﱠﻠ ُﻪ َأ
ْ ﺼ ْﻐﺮَى َﻗ ﺎ َل َآ َﺬ َﺑ
اﻟ ﱡ
"Adamın biri Rasulullah'a gelir ve sorar: Benim bir
cariyem vardır; hamile kalmasını istemiyorum ve azil
yapıyorum. Ben erkeklerin arzuladığını arzuluyorum.
Yahudiler, azil; küçükleri öldürmedir diyorlar.
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Rasulullah: Yahudiler yalan söyledi. Allah bir şeyi
yaratmak isterse onu kimse alıkoyamaz." 1
Çocuk yapmama kastıyla azilin caiz olduğu
hususunda da hadis varid olmuştur. Ahmed ve Müslim
Üsame İbni Zeyd'den şu hadisi rivayet ederler:
ﻋ ِﺰ ُل
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘ ﺎ َل ِإ ﱢﻧ ﻲ َأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻼ ﺟَﺎ َء ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ًﺟ
ُ ن َر
َأ ﱠ
ﻚ َﻓ َﻘ ﺎ َل
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﻟ َﻢ َﺗ ْﻔ َﻌ ُﻞ َذ ِﻟ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺳ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻦ ا ْﻣ َﺮَأ ِﺗ ﻲ َﻓ َﻘ ﺎ َل َﻟ ُﻪ َر
ِ ﻋ
َ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﺳ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻋ َﻠ ﻰ َأوْﻻ ِد َه ﺎ َﻓ َﻘ ﺎ َل َر
َ ﻋ َﻠ ﻰ َو َﻟ ِﺪهَﺎ َأ ْو
َ ﻖ
ُ ﺷ ِﻔ
ْ ﺟ ُﻞ ُأ
ُ اﻟﺮﱠ
س وَاﻟ ﺮﱡو َم
َ ﺿ ﱠﺮ َﻓ ﺎ ِر
َ ﺿ ﺎرًّا
َ ﻚ
َ ن َذ ِﻟ
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻟ ْﻮ َآ ﺎ
َ " َوAdam'ın birisi
Rasulullah'a gelir ve şöyle söyler: Ben, eşime azil
yapıyorum. Rasulullah: Bunu neden yapıyorsun? dedi.
Adam: Hanımım çocuktan veya çocuklarından zorluk
çekiyor, dedi. Rasulullah (): Şayet zararlı olsaydı Fars
ve Rum için zararlı olurdu."2 Bu hadiste Rasulullah ()
adama: "Niçin böyle yapıyorsun?" dedi. Eğer adamın
yaptığı işi yasaklayacak olsaydı "Böyle yapma" derdi. Bu
hadisten alaşıldığına göre, Allah Rasulü adamın yaptığı işi
ıkrar ediyor, ancak peşpeşe çocuk sahibi olmanın zarar
vermeyeceğini ona bildiriyor. Müslim'in Üsame b.
Zeyd'den rivayet ettiği hadis de bunu göstermektedir:
Adamın birisi Rasulullah'a geldi ve şöyle dedi:
"Ben çocuğuna sıkıntı vereceği korkusu ile eşime
azil yapıyorum. Bunun üzerine Allah Rasulü () şöyle
dedi: Şayet bunun için ise yapma. Çocuk yapmak

1

Ebu Davud, K. Nikâh, 1856

2

Ahmed; Müslim, K. Nikâh, 2614
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İranlılara ve Rumlara zarar vermedi." 1 Müslim'in
Abdurrahman bin Beşir yoluyla Ebu Said'den yaptığı
rivayette ise şu ifade yer almaktadır: "Hamileliğin emzikli
çocuğa zarar verme korkusu..."2 Şayet Rasulullah ()
hamile kalmamak için azil yapmayı ıkrar ediyorsa -ki
bundan maksat emzikli çocuğun zarar görmemesidir- bu
ıkrar, hangi nedenden dolayı olursa olsun azili tastiktir.
Çünkü ister azil yapsın isterse yapmasın Allah ()
çocuğun olmasını istediği zaman bu mutlaka olacaktır.
Nitekim bu husus İbni Hibba'nın Enes'den rivayet ettiği
hadisde şöyle belirtilmektedir: Adamın birisi Rasulullah'a
azili sorar. Rasulullah () şöyle buyurur:
ج ِﻣ ْﻨ َﻬ ﺎ
َ ﺧ َﺮ
ْ ﺨ َﺮ ٍة ﻻ
ْ ﺻ
َ ﻋ َﻠ ﻰ
َ ن ِﻣ ْﻨ ُﻪ ا ْﻟ َﻮ َﻟ ُﺪ َأ ْه َﺮ ْﻗ َﺘ ُﻪ
ُ ن ا ْﻟﻤَﺎ َء اﱠﻟﺬِي َﻳﻜُﻮ
َﻟ ْﻮ َأ ﱠ
" َو َﻟ ﺪًاİçinde çocuk olan meniyi, taşın üzerine döksen de
ondan çocuk çıkar." 3
Neslin azaltılması, Rasulullah ()'in neslin
çoğaltılması yönündeki teşviklerine ters düşmektedir. Zira
Rasulullah () şöyle buyurmaktadır:
"Nikahlanınınz, nesil sahibi olunuz ve çoğalınız."
"Doğurgan siyah bir hanım, doğurmayan güzel bir
hanımdan daha hayırlıdır." Bu türden hadisler delil
gösterilerek neslin azaltılması günümüzün deyimiyle
doğum kontrolünün Rasulullah'ın teşviklerine ters düştüğü
söylenemez. Böyle bir itiraz geçerli değildir. Çünkü azilin
1

Müslim

2

Müslim

3

İbni Hibban
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mübah olması, neslin çoğaltılması yönündeki teşviklere
ters düşmemektedir. Neslin çoğaltılmasını teşvik başka
şey, azilin mübah olması ise başka şeydir. Ahmed'in, Vehb
el-esediye'nin kızı Cüzame'den rivayet ettiği hadise
gelince; Dedi ki: Bir seferinde kadınlarla beraber
Rasulullah'ın yanında bulunuyordum; O, şöyle diyordu:
س َﻓ ِﺈذَا ُه ْﻢ
َ ت ِﻓ ﻲ اﻟ ﺮﱡو ِم َو َﻓ ﺎ ِر
ُ ﻈ ْﺮ
َ ﻦ ا ْﻟﻐِﻴ َﻠ ِﺔ َﻓ َﻨ
ِ ﻋ
َ ن َأ ْﻧ َﻬ ﻰ
ْ ﺖ َأ
ُ َﻟ َﻘ ْﺪ َه َﻤ ْﻤ
ﺳ ﻮ ُل
ُ ﻦ ا ْﻟ َﻌ ْﺰ ِل َﻓ َﻘ ﺎ َل َر
ِﻋ
َ ﺳ َﺄﻟُﻮ ُﻩ
َ ﺷ ْﻴﺌًﺎ ُﺛﻢﱠ
َ ﻚ
َ ﻀﺮﱡ َأوْﻻ َد ُه ْﻢ َذ ِﻟ
ُ ن َأوْﻻ َد ُه ْﻢ وَﻻ َﻳ
َ ُﻳﻐِﻴﻠُﻮ
(ﺖ
ْ ﺳ ِﺌ َﻠ
ُ ﻲ َو ُه َﻮ ) َوِإذَا ا ْﻟ َﻤ ْﻮءُو َد ُة
ﺨ ِﻔ ﱡ
َ ك ا ْﻟ َﻮ ْأ ُد ا ْﻟ
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ ذَا
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"Emzikliyken hamile kalmaktan alıkoymak istedim,
fakat baktım ki, Farisiler ve Rumlar emzikli iken hamile
kalmaktalar ve bu durum onların emzikli çocuklarına bir
zarar vermemektedir. Sonra O'na azil hakkında sordular:
Rasulullah (): O, gizli öldürmedir" dedi ve ardından
da "Diri diri öldürülmüşlerin hesabı sorulduğu zaman
ise" ayetini okudu." 1 Bu hadis, azilin caiz olduğunu
belirten sarih hadislerle çatışmaktadır. Şayet bir hadis
birçok yoldan rivayet edilen hadislerle çatışırsa, birçok
yoldan gelen rivayetler tercih edilir. Bu nedenle bu hadis,
kendisinden daha kuvvetli olan ve birçok yoldan gelen
rivayetlerle çeliştiği için reddedilir.
Bu hadis ile, azilin cevazını gerektiren hadislerin
arası cem edilerek bu hadis, azilin mekruhluğuna
yorumlanır şeklinde bir tez ileri sürülemez. Çünkü bu
hadisle aynı anlamı taşıyan bir başka hadisteki Rasulün
nehyetmesinde tezatın bir arada bulunması mümkün
değildir. Ahmet ve Ebu Davud'un Ebu Said'den rivayet
1

Müslim, K. Nikâh, 2613; Ahmed b. Hanbel, Müs. Kabâil, 26176
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ettikleri: "Yahudiler, azil; küçükleri öldürmedir diyorlar.
Rasulullah: Yahudiler yalan söyledi" hadisi ile "O, gizli
öldürmedir" demesi ve ardından da "Diri diri
öldürülmüşlerin hesabı sorulduğu zaman ise" ayetini
okudu" şeklindeki Hüzeyme hadisinin cem edilmesi
mümkün değildir. Çünkü, ya bu hadislerden birisi
mensuhtur, ya da birinin diğerinden daha kuvvetli olması
nedeniyle zayıf olan hadis reddedilir. Her iki hadisin de
tarihi bilinmemektedir. Ancak, Ebu Said hadisi birçok
hadis tarafından ve birçok yoldan desteklenmektedir.
Hüzeyme hadisi ise münferit olarak gelmiştir, herhangi bir
şeyle desteklenmemiştir. Dolayısıyla Hüzeyme'nin hadisi
reddedilir, bundan daha kuvvetli olan diğer hadis tercih
edilir. Delillerin genel olması nedeniyle azil yapan
kimsenin maksadı ne olursa olsun kerahet olmaksızın azil,
mutlak olarak caizdir.
Azil yapan erkeğin, hanımının iznini almasına gerek
yoktur. Çünkü azil, kadınla değil erkekle ilgili bir
durumdur. "Cima etmek kadının hakkı olduğu gibi meni de
kadının hakkıdır. Dolayısıyla meni, ancak kadının izni ile
cinsel organın dışına dökülebilir", şeklinde bir itiraz ileri
sürülemez. Çünkü bu tür bir itiraz akli bir illetlendirmedir.
İllet şer’î olmadığı için de herhangi bir değeri yoktur.
Üstelik bunun kadının hakkı olduğu iddiası da geçersizdir.
Zira meninin akması değil, cinsel ilişkide bulunmak
kadının hakkıdır. Cinsel ilişki esnasında kadın
birleşmeden bir zevk almasa dahi bu birleşme ile hakkını
kullanmış olacaktır, dolayısıyla da fesh hakkını
kaybedecektir. Ancak İbni Mace'nin Ömer ibn el-
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Hattab'dan: "Rasulullah (), hür kadının izni olmadan
azil yapmayı yasakladı" şeklinde rivayet edilen hadis
zayıftır. Çünkü bu hadisin isnadında İbni Lehia vardır.
İbni Lehia hakkında ise muhaddislerin eleştirileri söz
konusudur Dolayısıyla hadisler azilin caizliği hususunda
mutlak olarak kalırlar.
Azil ile ilgili bu hüküm, gebeliği önlemek için
kullanılan ilaç, prezarvatif, spiral ve diğer araçlar için de
geçerlidir. Çünkü bunların hepsi aynı kapsamda
değerlendirilirler. Azilin caizliği ile ilgili deliller aynen
bunlara da uyar. Zira bunların hepsi aynı kapsama giren
konulardan birisidir. Diğer taraftan mademki hangi yolla
olursa olsun hamileliği önlemek için erkeğin azil yapması
caizdir, öyleyse erkek için caiz olan kadın için de caizdir.
Çünkü hüküm hangi yolla olursa olsun hamileliği
önlemekle ilgili bir hükümdür.
Hamileliği önlemekle ilgili bu cevaz, geçici
engellemeler içindir. Hamileliğin sürekli bir şekilde
engellenmesi, kısırlaştırma ve çeşitli ilaçlar kullanılarak
hamileliğin tamamen engellenmesi ise haramdır.
Hamileliği, dolayısıyla da neslin artmasını tamamen
önlemeyi amaçlayan ameliyatların yaptırılması da
haramdır. Bu türden bir işlem hadımlaştırma kapsamına
girmektedir ve aynı hükmü alır. Çünkü bu operasyonlar
nesli sona erdirir. Hadımlaştırmayı yasaklayan kesin ve
sarih rivayetler vardır. Sa'd b. Ebi Vakkas'tan: Dedi ki:
"Rasulullah () Osman b. Maz'un'un kadınlardan ayrı
yaşama isteğini geri çevirdi. Şayet ona izin vermiş olsaydı
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biz kendimizi hadımlaştırırdık." Osman b. Maz'un
Rasulullah ()'e gelerek: "Ey Allah'ın Rasulü! Ben bekar
hayatı yaşamanın kendisine zor geldiği bir adamım.
Hadım olmak için bana izin ver, dedi. Bunun üzerine Allah
Rasulü (): Hayır, böyle yapma, fakat senin oruç
tutman gerekir." Bir başka rivayette ise şu ifade yer
almaktadır:
"Ey Allah'ın Rasulü! Hadımlaşma hususunda bana
izin verir misin? Dedi ki: Şüphesiz ki Allah bizden
ruhbanlığı kaldırmıştır." Enes'den: "Nebi () bize
evlenmeyi emretti, evlenmeyip bekar yaşamayı şiddetle
yasakladı ve şöyle dedi: Çok seven ve doğurgan
kadınlarla evlenin. Zira kıyamet günü ben diğer
ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm."
Neslin sürekliliğine son vermek, neslin devamını ve
doğurmayı evliliğin temel esaslarından biri olarak
emretmiş olan yüce Allah'ın emirleri ile de çelişir. Bu
nedenle Yüce Allah () insanlara şöyle hitab etmektedir:
ﺡ َﻔ َﺪ ًة
َ ﻦ َو
َ ﺟ ُﻜ ْﻢ َﺑﻨِﻴ
ِ ﻦ َأ ْزوَا
ْ ﺟ َﻌ َﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ " َو...Eşlerinizden de sizin
için oğullar, torunlar var etti." 1 Şari, çocukların çok
sayıda olmasını mendub olarak belirtmiş, buna teşvik
etmiş ve çok çocuk sahibi olan kimseleri de övmüştür.
Enes'den. Nebi () şöyle dedi:
ﺟ ﻮا ا ْﻟ َﻮدُو َد ا ْﻟ َﻮُﻟ ﻮ َد ِإ ﱢﻧ ﻲ ُﻣ َﻜ ﺎ ِﺛ ٌﺮ ِﺑ ُﻜ ُﻢ اﻷ ْﻧ ِﺒ َﻴ ﺎ َء َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ُ َﺗ َﺰ ﱠو
"Sevimli ve doğurgan olan kadınlarla evlenin. Zira ben
kıyamet günü peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla
1

Nahl-72
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b

Ömer'den,

Rasulullah

ت اﻷوْﻻ ِد َﻓ ِﺈﻧﱢﻲ ُأ َﺑ ﺎهِﻲ ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ِ ﺤ ﻮا ُأ ﱠﻣ َﻬ ﺎ
ُ " ا ْﻧ ِﻜÇocuk
sahibi olabilen annelerle evlenin. Zira ben kıyamet günü
sizinle övünürüm." 2 Makıl b. Yesar'dan Dedi ki:
ت
َ ﺖ ا ْﻣ َﺮَأ ًة ذَا
ُ ﺻ ْﺒ
َ ﺳﱠﻠ َﻢ َﻓﻘَﺎ َل ِإﻧﱢﻲ َأ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻲ
ﺟ َﺎ َء َرﺟُﻞ ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ﺟ َﻬ ﺎ َﻗ ﺎ َل ﻻ ُﺛ ﻢﱠ َأ َﺗ ﺎ ُﻩ اﻟﺜﱠﺎ ِﻧ َﻴ َﺔ َﻓ َﻨ َﻬ ﺎ ُﻩ ُﺛ ﻢﱠ َأ َﺗ ﺎ ُﻩ
ُ ﺟ َﻤ ﺎ ٍل َوِإ ﱠﻧ َﻬ ﺎ ﻻ َﺗ ِﻠ ُﺪ َأ َﻓ َﺄ َﺗ َﺰ ﱠو
َ ﺐ َو
ٍ ﺴ
َ ﺡ
َ
ﺟ ﻮا ا ْﻟ َﻮدُو َد ا ْﻟ َﻮُﻟ ﻮ َد َﻓ ِﺈﻧﱢﻲ ُﻣ َﻜ ﺎ ِﺛ ٌﺮ ِﺑ ُﻜ ُﻢ
ُ " اﻟﺜﱠﺎ ِﻟ َﺜ َﺔ َﻓ َﻘ ﺎ َل َﺗ َﺰ ﱠوBir adam
Rasulullah ()'e gelerek şöyle dedi: Ben güzel ve soylu
bir kadını sevdim, ancak kadın kısırdır doğurmuyor.
Onunla evlenebilir miyim? Dedi ki: Hayır evlenme! Adam
ikinci kez geldiğinde onu yine men etti. Üçüncü kez
geldiğinde ise ona şöyle dedi: Çok seven ve çok doğuran
kadınlarla evleniniz. Çünkü ben sizin çokluğunuzla
övünürüm." 3
Hamileliği geçici olarak engellemek için azilin veya
diğer doğum kontrol araçlarını kullanmanın caiz olması
cenin4 aldırmanın yani kürtaj yaptırmanın da caiz olduğu
anlamına gelmez. Kendisine ruh üflenmiş olan ceninin
düşürülmesi caiz değildir. Anne karnındaki çocuk, ister
ilaç içerek, ister ani harekette bulunarak, ister tıbbi
operasyonla düşürülsün ve bu işi yapan kimse kim olursa
olsun; anne, baba veya doktor tarafından yapılsın mutlak
surette haramdır. Çünkü bu türden bir işlem yani kürtaj,
1

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn, 12152, 13080

2

Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn min es’Sahâbeh, 6310

3

Ebu Davud, Nikah 2050; Nesei, Nikah11

4

Kendisine ruh üflenmiş anne karnında 40 günü doldurmuş olan çocuk
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kanı masum olan bir insanın öldürülmesi anlamına
gelmektedir. Böylesi bir işlem cinayet kapsamına girer ve
diyet ödenmesini gerektirir. Diyetin miktarı ise erkek veya
kadın köledir. Değeri ise kamil bir insanın diyetinin onda
biridir. Yüce Allah () şöyle buyurmaktadır:
ﻖ
ﺤﱢ
َ ﺡ ﱠﺮ َم اﻟﱠﻠ ُﻪ إِﻻ ِﺑ ﺎ ْﻟ
َ ﺲ اﱠﻟ ِﺘ ﻲ
َ " وَﻻ َﺗ ْﻘ ُﺘُﻠ ﻮا اﻟ ﱠﻨ ْﻔAllah'ın haram
kıldığı bir canı öldürmeyin. Ancak hak ile öldürülmesi
müstesna..."1 Buhari ve Müslim Ebu Hüreyre'den şu
hadisi rivayet etmektedirler: "Rasulullah () Lihyan
oğullarından bir kadının düşürülen cenini için erkek veya
kadın köle verilmesine hükmetti." Cenin olarak düşürülen
bir şeye diyet olarak erkek veya kadın köle ödenmesi için
ceninin insana benzer bir hal almış olması lazımdır. Yani;
eli, parmakları, ayağı, başı, gözü ve tırnakları gibi
organlarının belirgin hale gelmesi gerekir.
Ancak düşürülen cenin henüz kendisine ruh
üflenmeden önce düşürülmüşse ve düşürülme zamanı
hamileliğin başlangıcından kırk gün sonrasına rastlıyorsa
bu durumda cenin için yaratılışın başlangıç aşaması söz
konusudur
ki
bu
durumki
bir
ceninin
aldırılması/düşürülmesi haramdır. Haramlılık açısından
kendisine ruh üflendikten sonra düşürülen bir ceninin
hükmünü alır, dolayısıyla ceza olarak erkek veya kadın
köledir. Zira o, cenin olmaya başlama aşamasındadır, bazı
organlarının belirmeye başlaması, onun canlı bir cenin
olduğunu ve insan olmaya doğru hareket ettiğini gösterir.
Bu nedenle böylesi bir ceninin düşürülmesi, kanı masum
1

İsra-33
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olan bir insanın hayatına kasdetmek gibidir ki bunu Allah
() haram kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
ﺖ
ْ ﺐ ُﻗ ِﺘ َﻠ
ٍ ي َذ ْﻧ
( ِﺑ َﺄ ﱢ8)ﺖ
ْ ﺳ ِﺌ َﻠ
ُ " َوِإذَا ا ْﻟ َﻤ ْﻮءُو َد ُةDiri diri toprağa
gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü
sorulduğunda,.." 1
Buna göre, hamileliğin başlangıcından itibaren kırk
gününü doldurmuş olan ceninin, anne baba veya doktor
tarafından düşürülmesi/kürtajı haramdır. Her kim bunu
yaparsa cinayet işlemiş suçlu konumunda olur ve
günahkar sayılır. Düşürülen ceninin diyetini ödemesi
gerekir. Bu diyet ise Buhari ve Müslim tarafından tahric
edilen hadisi şerife göre erkek veya kadın köledir.
Adalet sahibi bir doktor tarafından anne karnındaki
ceninin hem annenin hem de ceninin ölümüne neden
olacağı kararı verilmesi halleri dışında; ister yaratılış
aşamasında olsun isterse ruh üflendikten sonra olsun bir
ceninin düşürülmesi mübah olmaktan çıkar. Ancak böylesi
bir durumdaki annenin hayatını kurtarmak için ceninin
düşürülmesi caizdir.

1

Tekfir: 8-9
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TALAK
Allah () evlenmeyi meşru kıldığı gibi boşanmayı
da meşru kılmıştır. Boşanmanın meşruluğu kitap, sünnet ve
sahabenin icmaı ile sabittir. Kitaptan delil Yüce Allah'ın şu
sözleridir:
ن
ٍ ﺴﺎ
َﺣ
ْ ﺢ ِﺑِﺈ
ٌ ﺴ ﺮِﻳ
ْ ف َأ ْو َﺗ
ٍ ك ِﺑ َﻤ ْﻌ ﺮُو
ٌ ﺴﺎ
َ ن ﻓَﺈ ْﻣ
ِ ق َﻣ ﱠﺮ َﺗ ﺎ
ُ ﻄﻼ
" اﻟ ﱠBoşanma
ikidir. İyilikle tutmak veya güzellikle bırakmak." 1
Başka bir delil:
ﻦ
ﻦ ِﻟ ِﻌ ﱠﺪ ِﺗ ِﻬ ﱠ
ﻄﱢﻠ ُﻘ ﻮ ُه ﱠ
َ ﺴ ﺎ َء َﻓ
َ ﻃﱠﻠ ْﻘ ُﺘ ْﻢ اﻟ ﱢﻨ
َ ﻲ ِإذَا
" ﻳَﺎَأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡEy Nebi!
Kadınları boşadığınız zaman onları iddetine göre
boşayın." 2
Sünnete gelince: Ömer İbn Hattab'tan şöyle rivayet
olunur: "Rasulullah Hafsa'yı boşadı; sonra onu, geri aldı."
Abdullah İbni Ömer şöyle buyurur: "Benim bir hanımım
vardı; ben onu seviyordum; ancak babam ondan
hoşlanmıyordu. Onu boşamamı istedi. Ben boşamadım.
Durumu Rasulullah'a ilettim. O da boşamamı emretti; ben
de boşadım." 3 Sahabe, talakın meşruluğu hakkında icma
etmiştir.

1

Bakara: 229

2

Talak: 1

3

Nesei hariç Kütüb-i Sitte musannıfları ve Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir.
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Boşanma; nikah akdinin çözülmesidir. Yani evlilik
bağlarının koparılmasıdır. Boşanmanın caizliği hakkında
herhangi bir şer’î illet yoktur. Helal olması ile ilgili olarak
gelen; Kur'an'a ve hadise ait nasslar herhangi bir illeti
içermemektedirler. Boşanma helaldir; çünkü, Şeriat onu
helal kılmıştır. Şeriatın helal kılması dışında boşanmanın
herhangi bir nedeni yoktur. Şer’î boşanma üç talakla olur.
Birinci talaktan sonra ikinci talakın gerçekleşmesi. Şayet bir
talakla boşarsa bir talak geçerli olur. Bu durumda iddet
süresi içerisinde yeni bir akde gerek kalmadan erkeğin,
karısına dönmesi caizdir. Şayet karısını ikinci bir talak ile
boşamışsa, iki talak gerçekleşmiş olur. Bu durumda da yeni
bir nikah akdi yapmasına gerek kalmaksızın karısına
dönebilir. Her iki durumda da iddet süresi içerisinde
karısına dönmediği takdirde bain gerçekleşmiş ve
"beynuneti suğra" durumu hasıl olmuş olur. Dolayısıyla
yeni bir nikah akdi ve mehir vermeden karısına dönmesi
caiz değildir. Bir üçüncü kez karısını boşarsa artık üç talak
gerçekleşmiş ve "beynuneti kübra" ile ondan boşanmış olur.
Boşadığı kadın, bir başka erkekle evlenmedikçe, aralarında
cinsi münasebet vuku bulmadıkça, daha sonra bu koca da
kadını boşayıp iddetini doldurmadıkça tekrar evlenmesi
caiz olmaz. Allah () şöyle buyurmaktadır:
ن
ْ ﺤ ﱡﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ َأ
ِ ن وَﻻ َﻳ
ٍ ﺴﺎ
َﺣ
ْ ﺢ ِﺑِﺈ
ٌ ﺴ ﺮِﻳ
ْ ف َأ ْو َﺗ
ٍ ك ِﺑ َﻤ ْﻌ ﺮُو
ٌ ﺴﺎ
َ ن ﻓَﺈ ْﻣ
ِ ق َﻣ ﱠﺮ َﺗ ﺎ
ُ ﻄﻼ
اﻟ ﱠ
ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ أَﻻ ُﻳﻘِﻴ َﻤ ﺎ
ِ ن
ْ ﺣ ﺪُو َد اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓ ِﺈ
ُ ن َﻳﺨَﺎﻓَﺎ أَﻻ ُﻳﻘِﻴﻤَﺎ
ْ ﺷ ْﻴﺌًﺎ إِﻻ َأ
َ ﻦ
ﺧﺬُوا ِﻣﻤﱠﺎ ﺁ َﺗ ْﻴ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
ُ َﺗ ْﺄ
ﻦ
ْ ﺣ ﺪُو ُد اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓ ﻼ َﺗ ْﻌ َﺘ ﺪُوهَﺎ َو َﻣ
ُ ﻚ
َ ت ِﺑ ِﻪ ِﺗ ْﻠ
ْ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ َﻤ ﺎ ﻓِﻴ َﻤ ﺎ ا ْﻓ َﺘ َﺪ
َ ح
َ ﺟ َﻨ ﺎ
ُ ﺣﺪُو َد اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓ ﻼ
ُ
ﺣ ﱠﺘ ﻰ
َ ﻦ َﺑ ْﻌ ُﺪ
ْ ﺤ ﱡﻞ َﻟ ُﻪ ِﻣ
ِ ﻃﱠﻠ َﻘﻬَﺎ ﻓَﻼ َﺗ
َ ن
ْ ( َﻓِﺈ229)ن
َ ﻚ ُه ْﻢ اﻟﻈﱠﺎِﻟﻤُﻮ
َ ﺣﺪُو َد اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓُﺄ ْوَﻟ ِﺌ
ُ َﻳ َﺘ َﻌ ﱠﺪ
ن ُﻳﻘِﻴ َﻤ ﺎ
ْ ﻇ ﱠﻨ ﺎ َأ
َ ن
ْ ﺟ َﻌ ﺎ ِإ
َ ن َﻳ َﺘﺮَا
ْ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ َﻤ ﺎ َأ
َ ح
َ ﺟ َﻨ ﺎ
ُ ﻃﱠﻠ َﻘ َﻬ ﺎ َﻓ ﻼ
َ ن
ْ ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻩ َﻓ ِﺈ
َ ﺟﺎ
ً ﺢ َز ْو
َ َﺗ ﻨ ِﻜ
ن
َ ﺣ ﺪُو ُد اﻟﱠﻠ ِﻪ ُﻳ َﺒ ﱢﻴ ُﻨ َﻬ ﺎ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم َﻳ ْﻌَﻠ ُﻤ ﻮ
ُ ﻚ
َ ﺣﺪُو َد اﻟﱠﻠ ِﻪ َو ِﺗ ْﻠ
ُ "Talak ikidir. Ondan
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sonrası ya dönüp iyilikle tutmak veya dönmeyip
güzellikle salıvermektir. Onlara verdiğinizden bir şeyi
geri almanız sizlere helal değildir. Meğer, erkekle kadın
Allah'ın hududunu ikame edemeyeceklerinden korkmuş
olalar. Eğer siz de, onların Allah'ın hududunu ikame
edemeyeceklerinden korkarsanız, o halde fidye
vermelerinde bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın
hudududur. Onları aşmayın. Kim Allah'ın hududunu
aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Şayet erkek
eşini bir daha (ücüncü kez) boşarsa; artık ondan sonra
kadın, bir başka kocaya nikahlanıp varıncaya kadar
ona helal olmaz. Şayet bu koca da onu boşar ve onlar
Allah'ın hududunu ikame edeceklerini zannederlerse
tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisi için de bir
günah yoktur. Bunlar Allah'ın hudududur. Bunları,
bilen bir kavim için açıklıyor." 1 Bu ayetlerde Allah-u
Teâla, Müslümanlara nasıl boşanmaları gerektiğini öğretmiş
ve şöyle buyurmuştur: "Boşanma ikidir" Sonra onları,
karılarını güzellikle ellerinde tutmaları, üzerlerine düşen
görevleri yapmaları ile güzellikle salıvermeleri arasında
serbest bırakmıştır. Sonra şöyle buyurmuştur:
ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻩ
َ ﺟﺎ
ً ﺢ َز ْو
َ ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺗ ﻨ ِﻜ
َ ﻦ َﺑ ْﻌ ُﺪ
ْ ﺤ ﱡﻞ َﻟ ُﻪ ِﻣ
ِ ﻃﱠﻠ َﻘ َﻬ ﺎ َﻓ ﻼ َﺗ
َ ن
ْ " َﻓ ِﺈŞayet
erkek eşini bir daha (ücüncü kez) boşarsa; artık ondan
sonra kadın, başka bir kocaya nikahlanıp varıncaya
kadar ona helal olmaz."2 Yani daha önce boşadığı iki
boşamanın dışında bir üçücü defa daha boşarsa karısı bir
1

Bakara: 229-230

2

Bakara: 230
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başkası ile evlenmedikçe karısına tekrar dönmesi helal
olmaz. Ardından ayetin devamında şöyle buyurmaktadır:
ﺟ َﻌ ﺎ
َ ن َﻳ َﺘﺮَا
ْ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ َﻤ ﺎ َأ
َ ح
َ ﺟ َﻨ ﺎ
ُ ﻃﱠﻠ َﻘ َﻬ ﺎ َﻓ ﻼ
َ ن
ْ " َﻓ ِﺈ...Şayet bu koca da
onu boşar ve onlar Allah'ın hududunu ikame
edeceklerini
zannederlerse
tekrar
birbirlerine
dönmelerinde her ikisi için de bir günah yoktur." 1 Yani
ikinci kocası da kadını boşarsa birinci kocanın yeni bir
nikah akdi ve mehir ile karısına tekrar dönmesi helal olur.
(ﻃﱠﻠ َﻘ َﻬ ﺎ
َ ) “onu boşarsa” kelimesinin faili ayette yer alan en
yakın faile aittir. Buna göre ayetteki fail; "bir başka kocaya"
kelimesidir, yani ikinci kocadır. "Tekrar dönerlerse"
kelimesinin faili ise ilk kocadır. Yani eşlerden her birinin
evlilikle arkadaşına dönmesinde bir engel yoktur. Tüm bu
açıklamalara göre erkek kadın üzerinde üç talak hakkına
sahiptir. İlk iki talak sonucu karısına tekrar dönebilir.
Ancak üçüncü talaktan sonra, karısı bir başka erkekle
evlenip ardından da boşanmadıkça tekrar dönemez.
Boşanma hakkı, erkeğe ait bir haktır. Kadının böyle
bir hakkı yoktur. Çünkü, kadının sahibi erkektir. Talakın
neden erkeğin yetkisinde olduğunun nedeni yüce Allah'ın
bunu böylece belirlemiş olmasıdır. Şeriatta bunun illeti
yoktur; illetlendirilemez de. Evet, evlenmede ve
boşanmada, evlilik hayatının başlangıcında, dilediğini
seçmekte yani erkeğin kadını, kadının da erkeği seçme
konusunuda her ikisi de eşit seviyede seçim hakkına
sahiptirler. Her ikisi de sevdiği kimse ile evlenebilmekte ve
istemediği kimse ile de evlenmemekte tamamen
1

Bakara: 230
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serbesttirler. Ama, ne zaman ki fiilen akid gerçekleşirse
ailenin liderliği erkeğe verilir; erkek, evin idaresinde söz
sahibi olan kişi olur. Elbetteki bu durumda talak hakkının
erkeğin elinde olması da kaçınılmaz bir durum haline
gelecektir. Çünkü erkek ailenin reisidir, evin tüm
sorumlulukları kocanın üzerindedir. Evlilik bağını çözme
yetkisinin de yalnızca erkeğin elinde olması gereklidir.
Yetki sorumluluk ölçüsünde olduğuna göre erkek ve
kadının aralarını ayırma hakkı da gücü elinde bulunduran
kimseye ait olacaktır. Bu durum, bir vakıa tesbitidir. Şer’î
hüküm için, bir illet değildir. Çünkü, şer’î bir hükmün
illetinin de şer’î nasslarda yer alan şer’î bir illet olması
gerekir.
Boşama hakkının yalnızca erkeğin elinde bulunması,
kadının boşanma isteğinde bulunamayacağı, ayrılıkla ilgili
konuları konuşamayacağı anlamına gelmemektedir.
Bununla vurgulanmak istenen husus, herhangi bir nedene
bağlı olmaksızın, hiçbir durum ve şartla kayıtlı olmaksızın
asıl ve mutlak olarak boşama hakının erkeğe ait bir hak
olduğudur. Hatta, bir sebep olmaksızın da boşayabilir.
Fakat, kadın da kendisini boşayabilir. Şeriatın işaret ettiği
muayyen durumlarda kendisi ile erkek arasında ayrılık
konuları gündeme gelebilir. Aşağıdaki hallerin vuku
bulması durumunda şeriat kadının nikah akdini
feshetmesini mübah kılmıştır:
1. Erkek, boşama hakkını kadının eline bıraktığı
zaman. Bu durumdaki bir kadın yalnızca kendisinin sahip
olduğu hak gereğince kendisini boşayabilir ve şöyle der:
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"Ben kendimi kocam falandan boşadım" veya kocasının
yüzüne hitaben; "kendimi senden boşadım" Ancak kadın
şunları söyleyemez: "seni boşadım", "sen boşsun." Çünkü
boşanma işlemi, erkek üzerinde değil kadın üzerinde
gerçekleşmektedir. Boşanma olayı kadın tarafından
gerçekleşmiş olsa dahi bu durum değişmez. Erkeğin
boşama hakkını kadına vermesi caizdir. Çünkü Rasulullah
() bu hususta eşlerini serbest bırakmıştır. Bu konuda
Sahabe de icma etmiştir.
2. Erkekte cinsi ilişkiye engel olan; erkeklik uzvunun
kısa olması, er bezlerinin ezilmiş veya çıkarılmış olması
gibi bir hastalığın bulunması. Eğer kadında bu türden
hastalıklar yoksa nikahın feshedilmesi talebinde bulunabilir.
Hakim, erkekte bu türden bir rahatsızlığın varlığını tesbit
ederse erkeğe bir yıl süre verir. Bir yıllık süre içerisinde
değişiklik olmazsa kadının isteği doğrultusunda nikah akti
feshedilir. Rivayet edilir ki İbnu el Münzir bir kadınla
evlenir, kendisi hünsadır. Ömer: “Ona haber verdin mi?”
der. El-Münzir: “Hayır.” Ömer: “Ona haber ver ve onu
serbest bırak.” Yine rivayet edildiğine göre Ömer uzvun
küçük olması nedeniyle birleşme yapamayan kimseye bir
yıl süre tayin etmiştir. Şayet kocanın erkeklik organı
kesikse, erkek felçli ise kadın dilediğini yapmakta
serbesttir. Bu durumdaki bir kadına beklemesi için süre
tanınmaz. Çünkü erkeğin cinsi ilişkide bulunmasından ümit
kesilmiştir, beklemenin bir anlamı yoktur.
3. Şayet kadın, izdivaçtan önce veya sonra erkeğin;
cüzzam, alacalık ileti, zührevi (frengi) hastalıklar ve verem
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gibi zarara uğramadan bir arada bulunmaları mümkün
olmayan türden hastalıklardan birisine yakalandığını
görürse veya bu hastalıklar ortaya çıkarsa; mahkemeye
giderek kacasından ayrılma isteğinde bulunabilir. Mahkeme
tarafından erkekte bu hastalıkların bulunduğu tesbit edilir
ve belli bir müddet içerisinde erkeğin bu hastalıklardan
kurtulması da imkansızsa kadının isteği yerine getirilir. Bu
durumda ki bir kadın evliliği devam ettirip ettirmemekte
tamamen serbesttir. Kadının tercihi devamlıdır; zamana
bağlı değildir. Muvatta'da şöyle yazar: İmam Malik Said
ibni Müseyyeb'in şöyle dediğini bildirir: "Kendisinde delilik
veya zararlı bir hastalık bulunan bir erkekle evlenen bir
kadın, dilerse evliliğini devam ettirir, dilerse ondan ayrılır."
1
“Bir erkek, bir kadınla evlense, erkek hasta veya deli
olursa kadın serbesttir. İsterse boşanır, isterse bekler."
4. Nikah akdinden sonra erkek delirirse, aralarını
ayırması için kadın mahkemeye müracaat edebilir. Kâdı, bu
istemi bir yıl bekletebilir. Şayet delilik, bu müddet içinde
gitmezse ve kadın da ayrılmakta ısrar ederse, yukarıdaki
Muvatta hadisi gereğince kâdı onları ayırır.
5. Erkek, uzak veya yakın bir yere gidip kaybolur,
kendisinden de haber alınamazsa ve bu arada kadın nafaka
temininde güçlük çekerse, bütün arama çabalarından sonra
kadın boşanma talebinde bulunabilir. Bunu Rasulullah
()'ın bir kadının eşine şöyle demesinden anlıyoruz: "Ya
benim karnımı doyur ya da beni ayır." Bu hadise göre

1

Malik; Muvatta, Nikah
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kadının karnını doyuramaması ayrılmak için bir illet
sayılmaktadır..
6. Koca, zengin olmasına rağmen kadının nafakasını
karşılamaktan imtina ederse, kadın da hangi yoldan olursa
olsun erkeğin malına ulaşmaya imkan bulamazsa, kadının
boşanma talebinde bulunma hakkı vardır. Bu durumda kâdı,
bekletmeksizin kadının talebini hemen yerine getirmelidir.
Çünkü Rasulullah () şöyle buyurmaktadır: "Hanımın
senin ailendendir. (Bakmakla yükümlü olduğun kimseler
arasında yer alır) Der ki: Ya benim karnımı doyur ya da
beni ayır." Ömer () hanımlarından uzaklaşan erkekler
hakkında yazdığı bir yazıda onlara; karılarının nafakalarını
karşılamalarını aksi takdirde boşamalarını emretti. Sahabe
bu durumu bildiği ve buna karşı çıkmadığı için bu hususta
aynı zamanda sahabenin icmaı da vardır.
7. İki eş arasında çetin çatışma, anlaşmazlık çıkarsa
kadının boşanma talebinde bulunma hakkı vardır. Bu
durumda kâdı’nın, hem erkeğin hem de kadının ailesinden
bir hakem tayin etmesi gerekir. Aile meclisi her iki tarafın
da şikayetlerini dinler; aralarını ıslah etmek için gayret
sarfeder. Aralarının bulunması mümkün olmazsa bu meclis
uygun gördüğü bir şekilde aralarını ayırır. Bu konuda Allah
() şöyle buyuruyor:
ن
ْ ﻦ َأ ْهِﻠ َﻬ ﺎ ِإ
ْ ﺣ َﻜ ًﻤ ﺎ ِﻣ
َ ﻦ َأ ْهِﻠ ِﻪ َو
ْ ﺣ َﻜ ًﻤ ﺎ ِﻣ
َ ق َﺑ ْﻴ ِﻨ ِﻬ َﻤ ﺎ َﻓ ﺎ ْﺑ َﻌﺜُﻮا
َ ﺷ ﻘَﺎ
ِ ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ
ِ ن
ْ َوِإ
ﻖ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ
ْ " ُﻳﺮِﻳﺪَا ِإﺻْﻼﺣًﺎ ُﻳ َﻮ ﱢﻓŞayet aralarındaki tartışmadan
korkarsanız, kadın tarafından bir hakem, erkek

270

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

tarafından bir hakem seçiniz. Şayet, ikisi sulh isterlerse
Allah aralarını uzlaştırır." 1
Yakarıda saydığımız durumların ilkinde şeriat kadına
kendini boşama hakkını, diğerlerinde ise boşanma talebinde
bulunma hakkını vermiştir. Bu durumlar incelendiği zaman
Şari’nin kadına, evlilik hayatında eşinin arkadaşı olarak
baktığı görülmektedir. Evde olan tüm sıkıntılar, dertler hem
kadını hem erkeği ilgilendirir. Evde, kadının karşılaştığı bir
sıkıntı söz konusu olursa bundan kurutulabilme hakkına
sahip olması, dolayısıyla evlilik bağını çözmesi
kaçınılmazdır.
Mutlu
bir
evlilik
yaşantısının
gerçekleşememesi durumunda Şari, kadını, erkeği
beklemeye mecbur tutmamıştır. Mutlu bir evlilik hayatının
veya düzenli cinsi ilişkilerin imkansız olduğu durumlarda
Şari, nikah aktini feshetmesini kadına mübah kılmıştır.
Bundan anlaşılıyor ki, Allah () boşanmayı erkeğin
eline vermiştir. Çünkü o, kadına karşı güçlüdür ve bir bütün
olarak evinden sorumludur. Mutsuz bir evliliğin devam
etmemesi için kadın ise nikahı bozma hakkına sahiptir.
Mutluluk ve sükunet yeri olan ev mutsuzluk ve geçimsizlik
yeri olmasın.
Boşanmanın meşru oluşunun illeti konusunda şer’î
nassların herhangi bir illet belirtmediğini söyledik. Lakin
talakın meşruluğu, evlilik açısından talakın meşruluk
keyfiyeti ve neleri gerektirdiği hakkında birtakım
açıklamalar yapmak mümkündür. Evlenme gerçeğine
1

Nisa-35
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bakıldığı zaman, bu işin aile kurumunu oluşturmak ve bu
ailede mutlu bir aile ortamını sağlamak için var olduğunu
görürüz. Oluşturulan evlilik hayatında mutluluğu tehdid
eden bir durum söz konusu olursa ve bu durum evlilik
hayatını çekilmez bir seviyeye getirmişse, karı kacadan her
birinin evlilik hayatını sona erdiren bir yola başvurmaları
kaçınılmazdır. Tarafların birbirlerinden hoşlanmamalarına
veya birinin diğerinden hoşlanmamasına rağmen evlilik
bağının devam etmesi doğru değildir. İşte bunun için Allah
(), boşanmayı meşru kılmış ve şöyle demiştir:
ن
ٍ ﺴﺎ
َﺣ
ْ ﺢ ِﺑِﺈ
ٌ ﺴ ﺮِﻳ
ْ ف َأ ْو َﺗ
ٍ ك ِﺑ َﻤ ْﻌ ﺮُو
ٌ ﺴﺎ
َ ن ﻓَﺈ ْﻣ
ِ ق َﻣ ﱠﺮ َﺗ ﺎ
ُ ﻄﻼ
" اﻟ ﱠBoşanma
ikidir; iyilikle tutmak veya güzellikle terk etmek." 1
Böylece evdeki çekişme kalkıp gidecek, insanlar arasındaki
mutluluk devam edecektir. Tarafların huylarının
uyuşmaması veya evlilik hayatlarını bozacak bir durum
hasıl olursa, evde mutlu bir aile ortamının tekrar
oluşturulabilmesi için birinin diğerine bir fırsat tanıması
gereklidir.
Zira
İslâm
sadece
şikayetlenmeyi,
homurdanmayı ve hoşlanmamayı boşanma için yeterli
sebep olarak kabul etmemektedir. Bilakis her ikisine de
birbirlerine karşı iyilikle davranmalarını emrediyor.
Sonucunda bir başka hayra neden olabileceği umuduyla
hoşlanılmayan bazı hususlara tahammül etmeye teşvik
ediyor. Bu hususta yüce Allah () şöyle buyurmaktadır:
ﺠ َﻌ َﻞ
ْ ﺷ ْﻴﺌًﺎ َو َﻳ
َ ن َﺗ ْﻜ َﺮهُﻮا
ْ ن َآ ِﺮ ْه ُﺘﻤُﻮ ُهﻦﱠ َﻓ َﻌﺴَﻰ َأ
ْ ف َﻓِﺈ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
ﺷﺮُو ُه ﱠ
ِ َوﻋَﺎ
ﺧ ْﻴ ﺮًا َآﺜِﻴ ﺮًا
َ " اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻴ ِﻪOnlara iyilikle muamele edin, şayet

1

Bakara: 229
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hoşlanmazsanız bir şeyde Allah çok hayır yaratmıştır."1
Allah () erkeklere kadınların geçimsizliklerine karşı
boşanmadan daha hafif yöntemleri kullanmalarını
emrederek şöyle buyurmaktadır:
ﺟ ِﻊ
ِﻀ ﺎ
َ ﻦ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﻤ
ﺠ ﺮُو ُه ﱠ
ُ ﻦ وَا ْه
ﻈ ﻮ ُه ﱠ
ُ ﻦ َﻓ ِﻌ
ﺸ ﻮ َز ُه ﱠ
ُ ن ُﻥ
َ ﺨ ﺎﻓُﻮ
َ وَاﻟﻼ ِﺗ ﻲ َﺗ
ﻦ
ﺽ ِﺮﺑُﻮ ُه ﱠ
ْ " وَاGeçimsizlik yapmasından korktuğunuz
kadınlara nasihat edin; onları yatakta yalnız bırakın ve
onları dövün." 2
Bu ayette belirtildiği üzere, evli çiftler arasında söz
konusu olan sorunu boşanmaya yol açmadan çözmek üzere
kadının geçimsizliğini gidermek için, yumuşak olan ve
olmayan bir takım yolların kullanmasını erkeğe
emretmektedir. Şayet, iyilikle muamele ve diğer şiddetli
vesileler fayda vermiyor, hoşnutsuzluk ve kırgınlık
artıyorsa, münakaşa çetin bir hal alıyorsa, buna rağmen
İslâm ikinci çare olarak boşanmayı getirmiyor; durumu her
ikisinin ehlinden kişilerle halletmeyi, aralarının ıslah
edilmesini emrediyor:
ن
ْ ﻦ َأ ْهِﻠ َﻬ ﺎ ِإ
ْ ﺣ َﻜ ًﻤ ﺎ ِﻣ
َ ﻦ َأ ْهِﻠ ِﻪ َو
ْ ﺣ َﻜ ًﻤ ﺎ ِﻣ
َ ق َﺑ ْﻴ ِﻨ ِﻬ َﻤ ﺎ َﻓ ﺎ ْﺑ َﻌﺜُﻮا
َ ﺷ ﻘَﺎ
ِ ﺧ ْﻔ ُﺘ ْﻢ
ِ ن
ْ َوِإ
ﺧﺒِﻴ ﺮًا
َ ﻋﻠِﻴ ًﻤ ﺎ
َ ن
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َآ ﺎ
ﻖ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬﻤَﺎ ِإ ﱠ
ْ " ُﻳﺮِﻳﺪَا ِإﺻْﻼﺣًﺎ ُﻳ َﻮ ﱢﻓŞayet ikisinin
arasındaki şikaktan (tartışmadan) korkuyorsanız, bir
hakem kadının, bir hakem de erkeğin ehlinden seçin.
Şayet hayır dilerlerse Allah aralarını yumuşatır. Allah
Alim ve Habirdir." 3
1

Nisa: 19

2

Nisa: 34

3
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Hakem tayin edilmesine rağmen aralarındaki
hoşnutsuzluk giderilemiyorsa, tüm girişimlere rağmen
evlilik hayatının devam etmesine hiçbir imkan kalmamış
demektir. Çünkü aralarında ancak boşanma ile
çözülebilecek psikolojik sorunun varlığı söz konsudur.
Belki başka mutlu eşler bulurlar, belki de bu düğüm
boşanma ile çözüme kavuşur. Allah () şöyle buyuruyor:
ﺣﻜِﻴ ًﻤ ﺎ
َ ﺱ ﻌًﺎ
ِ ن اﻟﱠﻠ ُﻪ وَا
َ ﺱ َﻌ ِﺘ ِﻪ َو َآ ﺎ
َ ﻦ
ْ ﻼ ِﻣ
ً ﻦ اﻟﱠﻠ ُﻪ ُآ
ِ ن َﻳ َﺘ َﻔ ﱠﺮﻗَﺎ ُﻳ ْﻐ
ْ " َوِإŞayet
ikisi ayrılırlarsa Allah onlara genişlik verir. Allah Vasi
ve Hakimdir." 1
Ancak boşanmada da ikisine bir fırsat tanınmaktadır.
Bu boşanma kesin bir ayrılık değildir. Zira birinci veya
ikinci boşanma olayından sonra karı-kocanın nefislerinde
evlilik hayatına tekrar dönme yönünde bir istek bulunabilir.
Bu nedenle birinci boşanmadan sonra taraflar ikinci defa
birbirlerine dönmek isteyebilirler. Yine ikinci boşanmadan
sonra bir üçüncü defa daha birbirlerine dönmek
isteyebilirler. Buradan hareketle şeriatın talakı üç defa ile
sınırlandırdığını ve bunu Yüce Allah ()'ın ayette şöylece
belirttiğini görmekteyiz:
ن
ٍ ﺴﺎ
َﺣ
ْ ﺢ ِﺑِﺈ
ٌ ﺴ ﺮِﻳ
ْ ف َأ ْو َﺗ
ٍ ك ِﺑ َﻤ ْﻌ ﺮُو
ٌ ﺴﺎ
َ ن ﻓَﺈ ْﻣ
ِ ق َﻣ ﱠﺮ َﺗ ﺎ
ُ ﻄﻼ
" اﻟ ﱠTalak iki
defadır; iyilikle tutma ve güzellikle bırakma." 2 Ta ki
eşlerin tekrar birbirlerine dönebilmelerine, nefislerinde
olanı terketmelerine imkan tanınmış olsun. Göğüslerde
yerleşik bir halde bulunan Allah korkusuna dönebilsinler.
1

Nisa: 130

2
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Evlilik hayatında elde ettikleri tecrübeleri belki bir kez daha
kullanabilirler. Böylece daha önceden bir türlü elde
edemedikleri mutlu bir evlilik hayatını yeniden yakalama
fırsatını bulabilirler. Bu nedenle İslâm’ın, birinci ve ikinci
boşamadan sonra erkeğin karısına tekrar dönmesini mübah
kıldığını görmekteyiz. Aynı zamanda eşlere, bu arada
meseleyi daha ciddi bir şekilde ele almalarını gerektirecek
düşünme fırsatını vermiş oluyor. Zira boşanma olayında ara
zamanlar üç hayız dönemi ile yani yaklaşık üç aylık bir süre
ile sınırlıdır. Bu süre içerisinde boşadığı kadının nafakasını
temin etmek, barındırmak erkeğin üzerine vaciptir. Erkek,
iddetini tamamlayıncaya kadar kadının evinden dışarı
çıkmasını yasaklar. Bu yasaklama, kalplerin tekrar
birbirlerine ısınması, nefislerin sıkıntıdan arınmasını
sağlamak içindir. Böylece onların birbirlerine tekrar
dönmeleri, yepyeni temiz bir hayatın başlaması için bir yol
bulunmuş olur. Bu konuda Kur'an'da çok açık ve net
tavsiyeler yer almaktadır:
ﻦ
ﺱ ﱢﺮﺣُﻮ ُه ﱠ
َ ف َأ ْو
ٍ ﻦ ِﺑ َﻤ ْﻌ ﺮُو
ﺴ ﻜُﻮ ُه ﱠ
ِ ﻦ َﻓَﺄ ْﻣ
ﺟَﻠ ُﻬ ﱠ
َ ﻦ َأ
َ ﺴ ﺎ َء َﻓ َﺒَﻠ ْﻐ
َ ﻃﱠﻠ ْﻘ ُﺘ ْﻢ اﻟ ﱢﻨ
َ َوِإذَا
ﺴ ُﻪ
َ ﻇَﻠ َﻢ َﻥ ْﻔ
َ ﻚ َﻓ َﻘ ْﺪ
َ ﻦ َﻳ ْﻔ َﻌ ْﻞ َذِﻟ
ْ ﺽ ﺮَارًا ِﻟ َﺘ ْﻌ َﺘ ﺪُوا َو َﻣ
ِ ﻦ
ﺴ ﻜُﻮ ُه ﱠ
ِ ف وَﻻ ُﺗ ْﻤ
ٍ ِﺑ َﻤ ْﻌ ﺮُو
"Şayet, kadınlarınızı boşarsanız ve müddetleri biterse,
onları iyilikle tutun veya iyilikle bırakın. Haddi aşarak
zorla tutmayın. Kim böyle yaparsa nefsine zulüm
etmiştir." 1
Bütün bu yollar ve çareler etkin olmazsa, birinci ve
ikinci boşanmadan sonra bir üçüncüsü gerçekleşirse artık
işler iyice çıkmaza girmiş, çüzümsüzleşmiş, aralarındaki
1
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düşmanlık, anlaşmazlık iyice kökleşmiş demektir. Artık bu
durumdan sonra tekrar geri dönmenin bir anlamı yoktur.
Dolayısıyla kesin ayrılığın gerçekleşmesi ve yeni bir
hayatın başlatılması kaçınılmazdır. Başarısız denemelerden
sonra yeni bir deneme yapmaya gerek yoktur. Bu
nedenledir ki üçüncüsü kesin boşanmadır. Allah () şöyle
buyuruyor:
ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻩ
َ ﺟﺎ
ً ﺢ َز ْو
َ ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺗ ﻨ ِﻜ
َ ﻦ َﺑ ْﻌ ُﺪ
ْ ﺤ ﱡﻞ َﻟ ُﻪ ِﻣ
ِ ﻃﱠﻠ َﻘ َﻬ ﺎ َﻓ ﻼ َﺗ
َ ن
ْ " َﻓ ِﺈOnu
boşarsa, başka bir erkekle evlenmedikçe onunla
evlenemez." 1 Bu ayete göre üçüncü boşamadan sonra
erkeğin karısına tekrar dönebilmesi şarta bağlanmış
bulunmaktadır. Bu şarta göre kadın, bir başka erkekle
evlenip onunla gerdeğe girmek mecburiyetindedir.
"Ta ki
sen onun balcağızından o da senin
balcağızından tadıncaya kadar hayır" şeklinde rivayet
edilen hadiste olduğu gibi evliliğin tam anlamıyla
gerçekleşmiş olması şarttır. Boşanan kadın bir başka
erkekle doğal bir evlilik tecrübesi yaşarsa ve bu ikinci
evlilikte de rahatı ve huzuru bulamazsa, ardından da kadın
ile ikinci koca arasında ayrılık söz konusu olursa kadının
birinci kocasıyla tekrar evlenebilmesi imkanı ortaya çıkar.
Çünkü kadın, bir başka erkekle evlilik hayatını yaşamış
ancak anlaşamadıkları için evlilikleri ayrılıkla son
bulmuştur. Bu durumda ister döner isterse devam eder. Şari,
üç talak ile boşandıktan sonra evlendiği ikinci kocadan da
boşanan kadının ilk kocasına dönmesini mübah kılmakta ve
şöyle buyurmaktadır:
1
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ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻩ
َ ﺟﺎ
ً ﺢ َز ْو
َ ﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺗ ﻨ ِﻜ
َ ﻦ َﺑ ْﻌ ُﺪ
ْ ﺤ ﱡﻞ َﻟ ُﻪ ِﻣ
ِ ﻃﱠﻠ َﻘ َﻬ ﺎ َﻓ ﻼ َﺗ
َ ن
ْ " َﻓ ِﺈŞayet
erkek eşini bir daha (ücüncü kez) boşarsa; artık ondan
sonra kadın, başka bir kocaya nikahlanıp varıncaya
kadar ona helal olmaz." 1 Aynı ayette bu ifadeden sonra
hemen şu ifade yer almaktadır: "Eğer onu boşarsa" yani
ikinci koca da boşarsa: "her ikisi için de bir günah
yoktur" yani birinci koca ile ikinci defa evlendiği erkekten
boşanan kadın için bir günah yoktur. "tekrar birbirlerine
dönmelerinde" yani her birinin dönmesinde.
Buraya kadar anlattıklarımız boşanmanın teşrii
niteliğini göstermektedir. Böylece boşanma ve boşanma
olayının nasıl gerçekleşebileceği hususundaki teşrii
hükümler ve bundan kaynaklanan hikmetler ortaya çıkmış
bulunmaktadır. Zira evlilik hayatını dikkatlice inceleyen
kimse bunun, mutlu bir evliliği tesis etmek için var
olduğunu görecektir. Evlilik hayatını başlatan bireyler bu
mutluluğu kaybettiklerinde ve tekrar kazanmalarından da
ümit kesildiğinde artık ayrılık kaçınılmaz bir hal alır. Bu
nedenle Allah ()’ın koyduğu şeriat, açıkladığımız şekilde
boşanma hükmüne yer vermektedir.

1
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NESEB
İlahi hikmet kadının doğum ve hamilelik mahalli
olmasını gerektirmiştir. Bu nedenle kadının evlilik
hayatında yalnızca bir erkekle yetinmesi gerekmiş ve aynı
anda birden fazla erkekle evlenmesi yasaklanmıştır.
Herkesin nesebini tanıması için kadının aynı anda birden
fazla erkekle evlenmesi haram kılınmıştır. Şeriat nesebin
sabit olması konusuna çok önem vermiş ve bununla ilgili
hükmü tüm detaylarıyla açıklamıştır.
Gebeliğin en az süresi altı, genellikle dokuz aydır.
En uzunu ise iki yıldır. Bir erkeğin evlendiği kadın, evlilik
tarihinin başlangıcından itibaren altı ay sonra doğum
yaparsa çocuk erkeğe aittir. Zira Nebi ():
ش
ِ " ا ْﻟ َﻮ َﻟ ُﺪ ِﻟ ْﻠ ِﻔ ﺮَاÇocuk yatağın sahibine aittir" 1
buyurmaktadır. Özetle: Evlilik tarihinden itibaren kadın,
altı ay sonra doğum yaptığı için doğan çocuğun evlilik
neticesinde meydana geldiği kesindir.
Ancak erkek, altı ay veya daha fazla bir süre
içerisinde doğum yapan karısından doğan çocuğun
kendisine ait olmadığını söylerse ve bu durum araştırılıp
ispat edilirse, araştırmış olması şartıyla erkeğin bu iddiası
kabul edilir. Ancak bu şartlar yerine getirilmezse erkeğin
1
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babalığı kabul etmemesinin bir anlamı yoktur. Kabul etse
de etmese de çocuk ona aittir. Böylesi bir durumda aranan
şartlar şunlardır:
1. Neseben reddedilen çocuk diri olarak doğmalıdır.
Çünkü ölü olarak doğan bir çocuğun nesebini,
nefyetmenin bir anlamı yoktur. Zira böylesi bir durum
şer’î hükmü gerektirmemektedir.
2. Erkek, sarahat veya delalet yoluyla çocuğu
olduğunu ikrar etmemiş olmalıdır. Sarahat veya delalet
yoluyla çocuğu olduğunu ıkrar ederse nesebi nefyetmesi
doğru olmaz.
3. Çocuğun nefyedildiği dönemin; doğum, çocuğa
ait eşyaların satın alınması veya kendisi yokken karısının
doğum yaptığını bilmesi gibi özel zamanlarda ve özel
durumlarda gerçekleşmesi.
Bu hallerin ve vakitlerin dışında erkeğin nesebi
reddetmesi geçerli sayılmaz. Karısı çocuğu doğurduğu
zaman çocuğu reddetme imkanı olduğu halde sükut
etmişse, çocuğun nesebi kocaya aittir, bundan sonra onu
reddedemez. Çocuğun durumunu bilir, onu reddetme
imkanı olur ve buna rağmen reddetmezse çocuğun nesebi
sabit olur. Çünkü Rasulullah ():
ش
ِ " ا ْﻟ َﻮ َﻟ ُﺪ ِﻟ ْﻠ ِﻔ ﺮَاÇocuk kimin yatağında bulunursa ona
aittir." 1 buyurmuştur. Çocuğun doğumunu bilmediğini
iddia ederse; yani, çocuğun doğumundan haberdar
1

Buhari, K. Hudûd, 6318; Müslim, K. Rıdâ’, 2645; Tirmizi, K. Rıdâ’, 1077

Neseb

279

olmasını engelleyen, uzak bir ülkede bulunması gibi bir
nedenden dolayı çocuğun doğumundan habersiz olduğunu
iddia ederse, yemin ile birlikte adamın sözü geçerli olur.
Çünkü burada asıl olan haberdar olmamaktır. Ancak
doğum sırasında kadın ile birlikte evde bulunması gibi
doğru söylediğini ortadan kaldıracak bir durum varsa
adamın bu iddiası reddedilir. Çünkü bu durumda çocuğun
doğumundan haberdar olmaması mümkün değildir. Ancak
koca, “Çocuğun doğduğunu biliyordum, fakat reddetmem
gerektiğini
veya
hemen
nefyetmem
gerektiğini
bilmiyordum” derse, diğer insanları bu türden konuların
hükümlerini bilmedikleri gibi adam da mazur görülür.
Çünkü bu türden şer’î hükümler herkesin bileceği konular
değildir. Bundan dolayı, buna ait hükümden habersiz
olabilir. İslâm’a yeni girmiş ve onu kabul etmiş kimsenin
durumu bu nevidendir. Bu nedenle bu kimselere İslâm’a
yeni girmiş kimse gibi işlem yapılır. Ancak bu türden
konuları bilecek durumda olanlara cahil kimse gibi
muamele yapılmaz. Dolayısıyla özrü kabul edilemez.
4. Çocuğu reddetme olayını lian olayı takib etmişse
veya çocuğun reddini lian ile yapmışsa çocuk, ancak tam
olarak yapılacak lian ile reddedilebilir.
Bu dört şart tahakkuk edince çocuk reddedilir ve
kadına verilir. İbni Ömer’den rivayet edildiğine göre;
Rasulullah zamanında bir adam kendi karısına lianda
bulunmuş ve ondan olan çocuğu reddetmişti. Allah Rasulü
de karı kocayı birbirinden ayırmış ve çocuğu da kadına
vermişti. Çocuğu reddetme şartları tahakkuk etmeyince
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çocuk reddedilemez. Bundan dolayı, çocuğun nesebi
kocaya ait olur ve evlatlık hükümlerinin hepsi buna göre
cereyan eder. Doğan çocuğun kocadan olup olmadığı ile
ilgili hüküm budur. Eğer karı koca arasındaki ihtilaf,
çocuğun kadından doğup doğmadığı konusunda ise; kadın,
"ben senden doğum yaptım" derse; erkek de: "Hayır,
senden herhangi bir doğurma olayı tahakkuk etmedi"
derse, bu takdirde kadının davasını ispat için Müslüman
bir kadının şahadetine başvurulur. Bu durumda tek bir
kadının şehadeti yeterlidir. Çünkü neseb; doğumun
yapıldığı yatak ile sübut bulur. Doğumun sübutu; şehadet
şartlarına havi bir kadının şehadeti ile tahakkuk eder.

Lian (Lanetleşme)
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LİAN (LANETLEŞME)
Lian kelimesi "el-la'n" kelimesinden türemiştir. Buna
göre erkek veya kadından her biri yalan söylüyor ise beşinci
defa da kendisini lanetlenmiş olur. Bunun aslı, şu ayette
mevcuttur:
ﺸ ﻬَﺎ َد ُة
َ ﺴ ُﻬ ْﻢ َﻓ
ُ ﺷ َﻬﺪَا ُء إِﻻ أَﻧ ُﻔ
ُ ﻦ َﻟ ُﻬ ْﻢ
ْ ﺟ ُﻬ ْﻢ َوَﻟ ْﻢ َﻳ ُﻜ
َ ن َأ ْزوَا
َ ﻦ َﻳ ْﺮ ُﻣ ﻮ
َ وَاﱠﻟ ﺬِﻳ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ن َﻟ ْﻌ َﻨ َﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺴ ُﺔ َأ ﱠ
َ (وَا ْﻟﺨَﺎ ِﻣ6)ﻦ
َ ﺼ ﺎ ِدﻗِﻴ
ﻦ اﻟ ﱠ
ْ ت ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِإﻧﱠ ُﻪ َﻟ ِﻤ
ٍ ﺷﻬَﺎدَا
َ ﺣ ِﺪ ِه ْﻢ َأ ْر َﺑ ُﻊ
َ َأ
ت ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠﻧ ُﻪ
ٍ ﺷ ﻬَﺎدَا
َ ﺸ َﻬ َﺪ َأ ْر َﺑ َﻊ
ْ ن َﺗ
ْ ب َأ
َ ﻋ ْﻨ َﻬ ﺎ ا ْﻟ َﻌ ﺬَا
َ ( َو َﻳ ْﺪ َرُأ7)ﻦ
َ ﻦ ا ْﻟ َﻜ ﺎ ِذﺑِﻴ
ْ ن ِﻣ
َ ن آَﺎ
ْ ِإ
ﻦ
َ ﺼ ﺎ ِدﻗِﻴ
ﻦ اﻟ ﱠ
ْ ن ِﻣ
َ ن َآ ﺎ
ْ ﻋَﻠ ْﻴ َﻬ ﺎ ِإ
َ ﺐ اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻀ
َ ﻏ
َ ن
ﺴ َﺔ َأ ﱠ
َ (وَا ْﻟﺨَﺎ ِﻣ8)ﻦ
َ ﻦ ا ْﻟ َﻜ ﺎ ِذﺑِﻴ
ْ َﻟ ِﻤ
"Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden
başka şahitleri olmayanların şahitliği; kendisinin doğru
sözlülerden olduğuna dair Allah'ı dört defa şahit
tutmasıdır. Beşincisi ise; eğer yalancılardan ise Allah'ın
lanetinin
kendi
üzerine
olmasıdır.
Kocasının
yalancılardan olduğuna dair dört defa Allah'ı şahit
tutması kadından cezayı kaldırır. Beşincisi ise; kocası
doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına
uğramasıdır." 1
Ebu Davud
rivayet eder:

İbni Abbas'a ait bir isnadında şöyle

ﻦ
ْ ﺠ ﺎ َء ِﻣ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻓ
َ ب اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻦ َﺗ ﺎ
َ ﺣ ُﺪ اﻟﺜﱠﻼ َﺛ ِﺔ اﱠﻟ ﺬِﻳ
َ ﻦ ُأ َﻣ ﱠﻴ َﺔ َو ُه َﻮ َأ
ُ ﺟَﺎ َء هِﻼ ُل ْﺑ
ﺣ ﱠﺘ ﻰ
َ ﺠ ُﻪ
ْ ﺱ ِﻤ َﻊ ِﺑُﺄ ُذ ِﻧ ِﻪ َﻓَﻠ ْﻢ َﻳ ِﻬ
َ ﻼ َﻓ َﺮأَى ِﺑ َﻌ ْﻴ ِﻨ ِﻪ َو
ً ﺟ
ُ ﻋ ْﻨ َﺪ َأ ْهِﻠ ِﻪ َر
ِ ﺟ َﺪ
َ ﺸ ﻴًّﺎ َﻓ َﻮ
ِﻋ
َ ﺽ ِﻪ
ِ َأ ْر
1
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ﺱ ﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱢﻧ ﻲ
ﺱ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘ ﺎ َل َﻳ ﺎ َر ُ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ َ
ﻋﻠَﻰ َرﺱُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻏﺪَا َ
ﺢ ُﺛﻢﱠ َ
ﺹ َﺒ َ
َأ ْ
ﺖ ِﺑ ُﺄ ُذ َﻧﻲﱠ َﻓ َﻜ ِﺮ َﻩ
ﺱ ِﻤ ْﻌ ُ
ﻲ َو َ
ﺖ ِﺑ َﻌ ْﻴ َﻨ ﱠ
ﻼ َﻓ َﺮَأ ْﻳ ُ
ﺟ ً
ﻋ ْﻨ َﺪ ُه ْﻢ َر ُ
ت ِ
ﺟ ْﺪ ُ
ﺸ ﺎ ًء َﻓ َﻮ َ
ﻋَ
ﺖ َأ ْهِﻠ ﻲ ِ
ﺟ ْﺌ ُ
ِ
ﻦ
ﺖ ) وَاﱠﻟ ﺬِﻳ َ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َﻓ َﻨ َﺰَﻟ ْ
ﺷ َﺘ ﱠﺪ َ
ﺟ ﺎ َء ِﺑ ِﻪ وَا ْ
ﺱ ﱠﻠ َﻢ َﻣ ﺎ َ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ َ
ﺱ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
َر ُ
ﻦ
ﺣ ِﺪ ِه ْﻢ ( اﻵ َﻳ َﺘ ْﻴ ِ
ﺸ ﻬَﺎ َد ُة َأ َ
ﺴ ُﻬ ْﻢ َﻓ َ
ﺷ َﻬﺪَا ُء إِﻻ َأ ْﻧ ُﻔ ُ
ﻦ َﻟ ُﻬ ْﻢ ُ
ﺟ ُﻬ ْﻢ َوَﻟ ْﻢ َﻳ ُﻜ ْ
ن َأ ْزوَا َ
َﻳ ْﺮ ُﻣ ﻮ َ
ﺸ ْﺮ َﻳ ﺎ ِه ﻼ ُل َﻗ ْﺪ
ﺱ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘ ﺎ َل َأ ْﺑ ِ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
ﺹ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ َ
ﺱ ﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻦ َر ُ
ﻋْ
ي َ
ﺴ ﱢﺮ َ
ِآ ْﻠ َﺘ ْﻴ ِﻬﻤَﺎ َﻓ ُ
ﻦ َرﺑﱢﻲ َﻓ َﻘ ﺎ َل
ﻚ ِﻣ ْ
ﺖ َأ ْرﺟُﻮ َذِﻟ َ
ﺨ َﺮﺟًﺎ ﻗَﺎ َل هِﻼ ٌل َﻗ ْﺪ ُآ ْﻨ ُ
ﻚ َﻓ َﺮﺟًﺎ َو َﻣ ْ
ﺟ ﱠﻞ َﻟ َ
ﻋ ﱠﺰ َو َ
ﺟ َﻌ َﻞ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ
ﺱ ﻮ ُل
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ َﻤ ﺎ َر ُ
ت َﻓﺘَﻼ َه ﺎ َ
ﺠ ﺎ َء ْ
ﺱ ﻠُﻮا ِإَﻟ ْﻴ َﻬ ﺎ َﻓ َ
ﺱ ﱠﻠ َﻢ َأ ْر ِ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َ
َرﺱُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ب
ﻋ ﺬَا ِ
ﻦ َ
ﺷ ﱡﺪ ِﻣ ْ
ﺥ َﺮ ِة َأ َ
ب اﻵ ِ
ﻋﺬَا َ
ن َ
ﺥ َﺒ َﺮ ُهﻤَﺎ َأ ﱠ
ﺱﱠﻠ َﻢ َو َذ ﱠآ َﺮ ُهﻤَﺎ َوَأ ْ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َ
اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺹ ﻠﱠﻰ
ﺱ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ب َﻓ َﻘ ﺎ َل َر ُ
ﺖ َﻗ ْﺪ َآ َﺬ َ
ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ َﻓﻘَﺎَﻟ ْ
ﺖ َ
ﺹ َﺪ ْﻗ ُ
اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻓﻘَﺎ َل هِﻼ ٌل وَاﻟﱠﻠ ِﻪ َﻟ َﻘ ْﺪ َ
ت ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠﻧ ُﻪ
ﺷ ﻬَﺎدَا ٍ
ﺸ ِﻬ َﺪ َأ ْر َﺑ َﻊ َ
ﺷ َﻬ ْﺪ َﻓ َ
ﻋﻨُﻮا َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬﻤَﺎ َﻓﻘِﻴ َﻞ ِﻟﻬِﻼ ٍل ا ْ
ﺱﱠﻠ َﻢ ﻻ ِ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
اﻟﻠﱠﻪ َ
ب اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ
ﻋ ﺬَا َ
ن َ
ﻖ اﻟﱠﻠ َﻪ َﻓ ِﺈ ﱠ
ﺴ ُﺔ ﻗِﻴ َﻞ َﻟ ُﻪ َﻳ ﺎ ِه ﻼ ُل ا ﱠﺗ ِ
ﺖ ا ْﻟﺨَﺎ ِﻣ َ
ﻦ َﻓَﻠﻤﱠﺎ آَﺎ َﻧ ِ
ﻦ اﻟﺼﱠﺎ ِدﻗِﻴ َ
َﻟ ِﻤ َ
ب َﻓ َﻘ ﺎ َل وَاﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻚ ا ْﻟ َﻌﺬَا َ
ﻋَﻠ ْﻴ َ
ﺐ َ
ﺟ ُ
ﺟ َﺒ ُﺔ اﱠﻟﺘِﻲ ﺗُﻮ ِ
ن َه ِﺬ ِﻩ ا ْﻟﻤُﻮ ِ
ﺥ َﺮ ِة َوِإ ﱠ
ب اﻵ ِ
ﻋﺬَا ِ
ﻦ َ
ن ِﻣ ْ
َأ ْه َﻮ ُ
ن
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ِإ ْ
ن َﻟ ْﻌ َﻨ َﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺴ َﺔ َأ ﱠ
ﺸ ِﻬ َﺪ ا ْﻟﺨَﺎ ِﻣ َ
ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ َﻓ َ
ﺠﱢﻠ ْﺪﻧِﻲ َ
ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ َآﻤَﺎ َﻟ ْﻢ ُﻳ َ
ﻻ ُﻳ َﻌ ﱢﺬ ُﺑﻨِﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻦ
ت ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِإﻧﱠ ُﻪ َﻟ ِﻤ َ
ﺷ ﻬَﺎدَا ٍ
ت َأ ْر َﺑ َﻊ َ
ﺸ ِﻬ َﺪ ْ
ﺷ َﻬﺪِي َﻓ َ
ﻦ ُﺛ ﻢﱠ ﻗِﻴ َﻞ َﻟ َﻬ ﺎ ا ْ
ﻦ ا ْﻟ َﻜ ﺎ ِذﺑِﻴ َ
ن ِﻣ َ
َآ ﺎ َ
ﻦ
ن ِﻣ ْ
ب اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َأ ْه َﻮ ُ
ﻋ ﺬَا َ
ن َ
ﺴ ُﺔ ﻗِﻴ َﻞ َﻟ َﻬ ﺎ ا ﱠﺗ ِﻘ ﻲ اﻟﱠﻠ َﻪ َﻓ ِﺈ ﱠ
ﺖ ا ْﻟﺨَﺎ ِﻣ َ
ﻦ َﻓَﻠ ﱠﻤ ﺎ آَﺎ َﻧ ِ
ا ْﻟ َﻜ ﺎ ِذﺑِﻴ َ
ﻋ ًﺔ ُﺛ ﻢﱠ
ﺱﺎ َ
ت َ
ب َﻓ َﺘَﻠ ﱠﻜ َﺄ ْ
ﻚ ا ْﻟ َﻌ ﺬَا َ
ﻋَﻠ ْﻴ ِ
ﺐ َ
ﺟ ُ
ﺟ َﺒ ُﺔ اﱠﻟ ِﺘ ﻲ ﺗُﻮ ِ
ن َه ِﺬ ِﻩ ا ْﻟﻤُﻮ ِ
ﺥ َﺮ ِة َوِإ ﱠ
ب اﻵ ِ
ﻋ ﺬَا ِ
َ
ﻦ
ن ِﻣ َ
ن َآ ﺎ َ
ﻋَﻠ ْﻴ َﻬ ﺎ ِإ ْ
ﺐ اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻀ َ
ﻏ َ
ن َ
ﺴ َﺔ َأ ﱠ
ت ا ْﻟﺨَﺎ ِﻣ َ
ﺸ ِﻬ َﺪ ِ
ﺢ َﻗ ْﻮﻣِﻲ َﻓ َ
ﻀُ
ﺖ وَاﻟﱠﻠ ِﻪ ﻻ َأ ْﻓ َ
ﻗَﺎَﻟ ْ
ﺖ َﻟ َﻬ ﺎ
ن ﻻ َﺑ ْﻴ َ
ﺱﱠﻠ َﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬﻤَﺎ َو َﻗﻀَﻰ َأ ْ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
ﺹﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َ
ق َرﺱُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻦ َﻓ َﻔ ﱠﺮ َ
اﻟﺼﱠﺎ ِدﻗِﻴ َ
ت
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ وَﻻ ُﻗ ﻮ َ
َ "Allah'ın tevbelerini kabul ettiği üç kişiden biri
olan Hilal bin Ümeyye akşam vakti tarlasından
döndüğünde ailesinin yanında bir erkeğin bulunduğunu
gözleri ile gördü ve kulakları ile işitti. Sabah oluncaya
kadar ona bir şey söylemedi. Sabahleyin doğru Rasulullah
()'e gelerek şöyle dedi: Ya Rasulallah! Ailemin yanına
geldiğim zaman yanında bir erkeğin bulunduğunu
gözlerimle gördüm ve kulaklarımla işittim. Allah'ın Rasulü
onun söylediği bu haberden hiç hoşlanmadı. Daha sonra
üzerine vahyin şiddeti çöktü ve mülaane; "Eşlerine zina
isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri
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olmayanların şahitliği; kendisinin doğru sözlülerden
olduğuna dair Allah'ı dört defa şahit tutmasıdır.” 1 ayeti
ve devamındaki iki ayet indi. Allah Rasulü ()’den vahyin
ağırlığı kalktıktan sonra; "Müjdeler olsun ey Hilal, Allah,
senin için bir çıkış ve ferahlık yolu kıldı” buyurdu. Hilal
şöyle dedi: "Zaten ben de Rabbimden bunu diliyordum."
Rasulullah () Hilalin karısına haber göndermelerini
söyledi ve ona birisini gönderdiler. Allah Rasulü inen ayeti
her ikisine de okudu. Onlara hatırlatmada bulundu, ahiret
azabının dünya azabından çok daha şiddetli olduğunu
bildirdi. Hilal: "Allah'a yemin olsun ki ona karşı doğru
söyledim" dedi. Kadın: "Yalan söylüyor" dedi. bunun
üzerine Rasulullah (): "Aranızda lanetleşin" dedi.
Hilal'e: Şehadet et denildi. Kendisinin doğru sözlülerden
olduğuna dair dört defa Allah'ı şahit tutarak şehadet etti.
Beşinciye geldiğinde ona: “Ey Hilal, Allah’tan kork.
Şüphesiz ki dünya azabı ahiret azabından daha hafiftir.
Bu beşinci ile azabı kendine vacip kılıyorsun”
denildiğinde; "Allah'a yemin ederim ki bu sebeple Allah
bana azap etmeyecek. Nitekim bu sebeple bana değnek
vurma cezası da verilmeyecek" dedi. Ardından beşincisinde
de; eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine
olmasını isteyerek şehadet etti. Sonra kadına, kocasının
yalancı olduğuna dair dört defa Allah'ı şahit tutarak
şehadet et, denildi. Beşincisine gelindiğinde kadına:
"Allah'tan kork, muhakkak dünya azabı ahiret azabından
daha hafiftir. Bu beşinci ile kendi üzerine azabı vacip kılmış
1

Nur: 6
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oluyorsun" denildi de bir süre durakladı, sonra: "Allah'a
yemin ederim ki kavmimi rüsvay etmeyeceğim" dedi ve
beşinci defa şehadet ederek eğer, kocası doğru sözlülerden
ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasını istedi. Bunun
üzerine Allah Rasulü () aralarını ayırdı ve kadının
geçiminden ve barındırılmasından Hilal'in sorumlu
olmadığına hükmetti.” 1
Birisi eşine zina iftira eder ve ona: "Sen zina ettin",
"Sen zanisin" veya "Seni zina ederken gördüm" deyip
ardından da bu iftirasını ispatlayacak beyyine getirmezse ve
lanetleşmezse hadd ile cezalandırılması gerekir. Bunun
delili Allah ()'ın şu ayetidir:
ﺸ َﻬ َﺪ
ْ ن َﺗ
ْ ب َأ
َ ﻋ ْﻨ َﻬ ﺎ ا ْﻟ َﻌ ﺬَا
َ …" َو َﻳ ْﺪ َرُأDair dört defa Allah'ı
şahit tutması kadından cezayı kaldırır." 2 Ayete göre
kadının cezadan kurtulduğu hadd, Allah'ın ayette belirttiği
şu cezadır:
ﻦ
َ ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ْ ﻋ ﺬَا َﺑ ُﻬﻤَﺎ ﻃَﺎ ِﺉ َﻔ ٌﺔ ِﻣ
َ ﺸ َﻬ ْﺪ
ْ " َو ْﻟ َﻴ...Müminlerden bir
taife de onların azaplarına şahit olsunlar." 3 Çünkü,
Hilal ibni Ümeyye Rasulullah'a gelip durumunu haber
verdiğinde, kadını çağırdı ve ikisine lian yaptırdı. Bu durum
zinanın sabit olduğu özel hallerden birisidir. Yani erkek,
karısının zina ettiğini idda ederse bu iddia erkeğin lian
yapması kadının da yapmaması ile sabit olur. Eğer kadın
lian yaparsa zina suçu sabit olmaz. Kadının lian yapmaktan
1

Ebu Davud, K. Talâk, 1923

2
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kaçınması zina yaptığını sabitleştirir ve erkeğin lianından
dolayı kadına hadd vurulması gerekir.
Şayet ikisi de lianlaşıp hakim aralarını ayırırsa ebedi
olarak birleşemezler. Sonsuza kadar birleşmeleri haramdır.
Çünkü Rasulullah () lianlaşanların arasını ayırmıştır.
Malik, Nafi'den, o da, İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre:
"Rasulullah () devrinde adamın birisi karısına lian yaptı
ve çocuğunu reddetti. Rasulullah aralarını ayırdı ve çocuğu
kadına verdi."
Sehl İbni Sa'd rivayetinde şöyle der: "Lianlaşanlar
hakkında aralarının ayrılması ebedi olarak birleşmemeleri
hususunda sünnet gerçekleşmiştir (hükmünü vermiştir)."
Lian sonucu gerçekleşen bu ayrılık bir nevi feshdir. Çünkü
sonsuza kadar birleşmeyi haram kılmaktadır. Kişi kendisini
yalanlasa dahi birleşmeleri helal olmaz. Ancak iddiasından
döner veya kendisini yalanlarsa, kadının lehine kocanın
aleyhine hadd ile cezalandırılması gerekir. Liandan önce de
olsa sonra da olsa çocuğun nesebi kendisine verilir.
Erkeğin hadd ile cezalandırılmaktan kurtulup kadının
hadd ile cezalandırılmasını gerektiren durum şudur: Erkek
hakimin huzurunda; "Allah şahidimdir ki zina etti" diyerek
eliyle karısını işaret etmesi, karısının hazır bulunmaması
halinde ise ismini söyleyerek aynı şeyi dört defa
tekrarlamasının ardından beşinci defa aynı şeyi söylemeden
durdurularak: "Allah'tan kork, şüphesiz ki bu sözünle
üzerine azabı vacip kılıyorsun, dünya azabı ahiret
azabından daha hafiftir” denilerek uyarılmasıdır. Buna
rağmen lianı tamamlamak isterse lianı şu şekilde tamamlar:

286

İSLÂM’DA İCTİMAİ NİZAM

"Ona isnat ettiğim zina meselesinde yalan söyleyenlerden
isem Allah'ın laneti üzerime olsun." Aynı şekilde kadın da
şöyle der: "Allah şahidim olsun ki yalan söyledi" sözünü
dört defa tekrarlaması beşincisinde durdurularak erkeğin
korkutulduğu gibi korkutulmasıdır. Beşinciyi söylemekten
kaçınmazsa lianı şu sözlerle tamamlamasıdır: "Bana isnat
ettiği zina meselesinde doğru söyleyenlerden ise Allah'ın
gazabı benim üzerime olsun." Eğer çocuk varsa lianda
çocuk da zikredilmelidir. Erkek; "Allah şahidimdir ki zina
etti" ve ardından da: "Bu çocuk benim değildir" der. Kadın
ise: "Allah şahidimdir ki yalan söyledi", bu çocuk onun
çocuğudur" der.
Lanetleşmenin keyfiyeti, kullanılan lafızlar ve
cümleler işte bunlardır. Bu nedenle kadın doğum yapsa,
adam da karısına; "bu çocuk benden değildir" veya "bu
benim çocuğum değildir" dese kocaya hadd vurulması
gerekmez. Çünkü bu ifadeler "kazf" sayılmaz. Ancak "zina
ettin", "bu çocuk zinadandır" dese bu ifade "kazf" sayılır,
söylediğinden sorumludur ve lanetleşme ile tesbit olur.
Fakat adama neden böyle söylediği, neyi kestettiği sorulur:
Eğer adam; “bu çocuk yaratılış ve ahlak bakımından bana
benzemiyor” ya da “kadın yanlışlıkla bir başkasıyla cinsi
münasebette bulundu ve bu çocuk bu türden hatalı bir
birleşmedendir” derse hadd vurulması gerekmez. Çocuğun
nesebi babasına ilhak edilir, çünkü kadına "kazf"
etmemiştir. Bu konularda lanetleşme de yoktur. Çünkü
"kazf" lianın şartlarındandır.
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BABANIN VELAYETİ
Baba, evin reisi, komutanı ve evde söz sahibi
olduğuna göre çocuğun velayetinin babaya ait olması da
kaçınılmazdır. Bu nedenle baba, çocuklarının velisidir.
Baba, küçük olsun büyük olsun mükellef olmayan erkek
ve kız çocuklarının canlarında ve mallarında velayet
sahibidir. Çocuğun henüz memede olması durumu
değiştirmez.
Şahıs küçük te olabilir büyük de olabilir. Büyükler
akıl sahibi olabilir de olmayabilir de. Eğer kişi büyük olup
akıl sahibi ise, canı ve malı açısından kimse ona velayet
edemez. Zira o kendi işlerine bakabilir; buna rağmen
velayet hakkı babada kalmaya devam eder. Ancak küçük
ise veya büyük olup ta akıl sahibi değilse; mecnun veya
bunamış ise, kendi velayetine sahip olamaz. Çünkü o,
bundan acizdir. Bu durumda velayeti babasına ait olur.
Küçük olma veya akılsızlık niteliği devam ettiği sürece
babanın velayeti de devam eder. Ancak küçük çocuk baliğ
olursa veya büyük çocuk delilikten, bunaklıktan kurtulursa
babanın velayeti kalkar. Artık kendi işinin velisi olur.
Babanın onlar üzerindeki velayeti menbud ve müstehab
olarak devam eder. Çünkü sürekli olarak velayet hakkı
babaya aittir.
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ÇOCUĞUN KEFALETİ
Çocuğun kefaleti farzdır. Çünkü terk edildiği zaman
çocuk helak olur. Bu, Allah'ın vacip kıldığı canın
korunması türünden bir farziyettir. Dolayısıyla çocuğun
helak olmaktan korunması ve helak edici şeylerden
kurtarılması gerekir. Çocuğun kefaleti farz olmakla
birlikte akrabalık hakkı ile de ilgilidir. Çünkü orada
çocuğun istihkakının temin edilmesi söz konusudur.
Dolayısıyla kefaletin farziyetinin bununla ilgisi olduğu
gibi hak sahibi olmanın da ilgisi vardır. Her çocuk için bir
kefalet hakkı vardır. Bu hak, çocuğun kefaleti üzerine farz
olanlara aittir. Aynen belirtildiği zaman bu, “hadın”
üzerine farz olur. Ancak Allah’ın, kefaleti üzerlerine
almayı farz kıldığı kişilerin buna ehil olmaları lazımdır.
Dolayısıyla herkesin bunu alma hakkı yoktur. Örneğin;
çocuğu zayi edecek kimse bu kefalet hakkına sahip
olamaz. Zira bu durumdaki bir çocuğun yok olmakla
karşılaşması kaçınılmazdır. Dolayısıyla çocuk olan bir
kimsenin veya bunağın kefaleti olmaz. Zira her ikisi de
çocuğa bakmaktan acizdirler. Üstelik bunamış bir kimse
başkasına muhtaçtır. Başkasına muhtaç olan ise bir
çocuğun kefaletini üstlenemez. Dolayısıyla yanında
çocuğun kaybolacağı kimse, ihmalinden, emzirme ile
uğraşmasını engelleyecek bir işle meşgul olmasından ya
da fasıklık sıfatlarına sahip olmasından dolayı -zira böyle
bir kişinin elinde yetişen çocuğun da fasık olması söz
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konusudur- kefalet hakkını
bozgunculuk helak türlerindendir.
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kazanamaz.

Çünkü

Kafir bir kimsenin müslüman bir annenin çocuğuna
babalık yapması tasavvur dahi edilemez. Çünkü müslüman
bir kadının kafir bir erkekle evlenmesi caiz değildir.
Dolayısıyla çocuğun kefaleti için en uygun kimsenin
annesi veya annesinin dışında bir başkasının olabileceği
görülmektedir. Bu durumda meseleye bakılır. Şayet çocuk
eşyaları kavrayabilecek kadar akıl sahibi ise, annesi ile
babasının muamelesini ayırabiliyorsa yani sütten,
memeden kesilme yaşının üstünde ise, annesi ile babası
arasında ikisinden birisini seçmekte serbest bırakılır. Ebu
Davud, Abdulhamid b. Cafer'in babasından ve dedesi Rafi'
b. Sinan'dan şunu rivayet etmektedir:
ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺖ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
ِ ﺴ ِﻠ َﻢ َﻓ َﺄ َﺗ
ْ ن ُﺗ
ْ ﺖ ا ْﻣ َﺮَأ ُﺗ ُﻪ َأ
ِ ﺳ َﻠ َﻢ َوَأ َﺑ
ْ َأﻧﱠ ُﻪ َأ
ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺷ َﺒ ُﻬ ُﻪ َو َﻗ ﺎ َل رَا ِﻓ ٌﻊ ا ْﺑ َﻨ ِﺘ ﻲ َﻗ ﺎ َل َﻟ ُﻪ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
َ ﻄ ﻴ ٌﻢ َأ ْو
ِ ﻲ َﻓ
َ ﺖ ا ْﺑ َﻨﺘِﻲ َو ِه
ِ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ﺼ ِﺒ ﱠﻴ َﺔ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ُﺛ ﱠﻢ
ﺣ َﻴ ًﺔ َﻗ ﺎ َل َوَأ ْﻗ َﻌ َﺪ اﻟ ﱠ
ِ ﺣ َﻴ ًﺔ َو َﻗ ﺎ َل َﻟ َﻬ ﺎ ا ْﻗ ُﻌ ﺪِي ﻧَﺎ
ِ ﺳﱠﻠ َﻢ ا ْﻗ ُﻌ ْﺪ ﻧَﺎ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ اﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺖ اﻟﺼﱠ ِﺒﻴﱠ ُﺔ ِإﻟَﻰ ُأ ﱢﻣﻬَﺎ َﻓﻘَﺎ َل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ِ ﻋﻮَاهَﺎ َﻓﻤَﺎ َﻟ
ُ ﻗَﺎ َل ا ْد
ﺧ َﺬهَﺎ
َ ﺼ ِﺒ ﱠﻴ ُﺔ ِإ َﻟ ﻰ َأﺑِﻴ َﻬ ﺎ َﻓ َﺄ
ﺖ اﻟ ﱠ
ِ " ا ْه ِﺪهَﺎ َﻓﻤَﺎ َﻟRafi' b. Sinan müslüman
oldu. Annesi ise müslüman olmaktan kaçındı. Annesi Nebi
()'e gelerek; "Kızım henüz sütten kesildi veya sütten
henüz yeni kesilmiş bir yaştadır" dedi. Rafi'; "Kız
benimdir" dedi. Bunun üzerine Nebi (), Rafi b. Sinan'ın
bir yanına, kadının da diğer yanına oturmalarını söyledi.
Ardından onlara: Çocuğu kendinize çağırın, dedi. Çocuk,
annesine yöneldi. Nebi (): Ey Allah'ım, onu doğru
olana yönelt, deyince çocuk babasına yöneldi ve babası
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çocuğu aldı." 1 Aynı hadisi Ahmed ve Nesei de, bu
hadisde yer alan aynı anlamda farklı lafızlarla rivayet
etmişlerdir.
Çocuk, eşyaları henüz tanıyamıyacak kadar küçük
ise, annesi ile babasının muamelesini birbirinden
ayıramıyorsa yani sütten kesilme yaşında veya daha
altında ise ya da buna yakın bir yaşta ise, anne veya
babasından birisini tercihte serbest bırakılmaz, doğrudan
doğruya annesine verilir. Yukarıda geçen Rafi' b. Sinan
hadisinin mefhumu bunu göstermektedir. Zira çocuğu
emzirmede annenin daha çok hak sahibi olduğu sabittir.
Bundan anneyi men edecek herhangi bir nass da yoktur.
Kefalet, bir nevi velayet gibidir; dolayısıyla müslümanın
kafir üzerinde velayeti söz konusu olamaz, şeklinde bir
itiraz ileri sürülemez. Zira çocuk henüz memededir ve
bakıma muhtaçtır, bu ise velayet değildir. Dolayısıyla
velayetle ilgili hükümler burada uygulanamaz.
Boşanan bir anne çocuğun kefaletinde daha fazla
hak sahibidir. Ebu Davud Abdullah b. Amr b. el-As'dan
rivayet ediyor:
ﻄﻨِﻲ َﻟ ُﻪ ِوﻋَﺎ ًء َو َﺛ ْﺪﻱِﻲ َﻟ ُﻪ
ْ ن َﺑ
َ ن ا ْﺑﻨِﻲ َهﺬَا آَﺎ
ﺖ ﻱَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ْ ن ا ْﻣ َﺮَأ ًة ﻗَﺎَﻟ
َأ ﱠ
ﻋ ُﻪ ِﻣﻨﱢﻲ َﻓﻘَﺎ َل َﻟﻬَﺎ َرﺳُﻮ ُل
َ ن َﻱ ْﻨ َﺘ ِﺰ
ْ ﻃﱠﻠ َﻘﻨِﻲ َوَأرَا َد َأ
َ ن َأﺑَﺎ ُﻩ
ﺣﻮَا ًء َوِإ ﱠ
ِ ﺠﺮِي َﻟ ُﻪ
ْﺣ
ِ ﺳﻘَﺎ ًء َو
ِ
ﺤﻲ
ِ ﻖ ِﺑ ِﻪ َﻣ ﺎ َﻟ ْﻢ َﺗ ْﻨ ِﻜ
ﺣ ﱡ
َ ﺖ َأ
ِ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َأ ْﻧ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ “ اﻟﱠﻠ ِﻪBir kadın
Rasulullah ()'e gelerek şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasulü!
Şu benim oğlum, karnım ona bir kap, göğsüm ona su
kaynağı, bağrım onu bastığım yer oldu. Babası ise beni
1

Ebu Davud, K. Talâk, 1916; Ahmed b. Hanbel, Müs. Ensâr, 22639
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boşadı ve onu benden çekip almak istedi? Rasulullah ()
şöyle dedi: Başkası ile evlenmediğin sürece onu almak
senin hakkındır." 1 İbni Şeybe, Ömer'den şunu rivayet
eder: Ömer, Asım'ın annesini boşadı, sonra kucağında
Asım olduğu halde yanına geldi ve annesinin kucağından
onu almak istedi. Aralarında bir sürtüşme oldu ve bu
nedenle çocuk ağladı. Ardından doğruca Ebu Bekir esSıddık'a gittiler de Ebu Bekir şöyle dedi: "Annesinin onu
sıvazlaması, bağrına basması, annesinin kokusunu alması,
çocuk için senden daha hayırlıdır. Ta ki çocuk yetişinceye
kadar. O zaman da çocuk istediğini seçer." Ancak anne,
yukarıda sayılan kefalet şartlarının tümüne veya bir
kısmına ehil değilse, yani kadın bir başkası ile evlenmiş,
bunamış veya bir başka durumda ise adeta yok olmuş
gibidir. Bu durumda, çocuğun kefaleti çocuğa en yakın
olana intikal eder. Ancak ebeveynin her ikisi de çocuğa
bakmaya ehil değillerse onlara en yakın olan kimselere bu
hak intikal eder. Zira onların her ikisi yok hükmündedirler.
Çocuğun bakımıyla ilgili durumların tümünde annenin
önceliği vardır. Sonra annenin annesi yani anneanne gelir.
Bu silsile anne tarafından yakınlık sırasına göre kadınlar
arasında devam eder. Çünkü onlar kadındırlar ve onların
doğurganlıkları gerçek bir vakıadır. Bunlar anne
konumundadırlar. Daha sonra baba, babaanne, dede,
dedenin annesi, dedenin babası, dedenin babasının annesi
Babaanneler mirasçı olmasalar dahi çocuğun bakımında

1

Ebu Davud, K. Talâk, 1938; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn men es-Sahâbeh,
6420
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hak sahibidirler. Çünkü onlar baba tarafından “hadane”
grubuna giren kadınlardandır. Eğer ortada anneler ve
babalar yoksa çocuğun bakımı, terbiyesi kız kardeşlere
intikal eder. Kardeşler arasında ise anne-baba bir kız
kardeşlerinin önceliği vardır. Sonra babadan kız kardeşi
daha sonra da anneden kız kardeş gelir. Kız kardeşin erkek
kardeşe önceliği vardır. Çünkü kız kardeşler süt emzirme
grubuna giren kimselerdendir. Erkekler kadınlarla aynı
derecede olmalarına rağmen kadınlar tercih edilirler. Şayet
kız kardeşler yoksa, anne-babanın erkek kardeşlerinin
öncelikleri vardır. Bunlardan sonra baba bir kardeşi, sonra
öz ve üvey amca çocukları gelir. Anne bir erkek kardeşin
hadane hakkı yoktur. Bütün bunların hiçbiri yoksa hadane
hakkı teyzelere intikal eder. Teyzeler yoksa halalara,
halalar da yoksa ana-baba bir amcalara, sonra baba bir
amcalara, sonra baba bir teyzelere, anne bir amcaların
bakım hakkı yoktur. Bunlar da yoksa bakım hakkı anne bir
teyzelere sonra baba bir teyzelere sonra babanın halalarına
intikal eder. Annenin halalarının bakım hakkı yoktur.
Çünkü onlar anne grubuna girenlerdendir.
Çocuğun bakımı, bu saydığımız kişilerden hiçbiri
bulunmadıkça ya da bunların yetersizlikleri söz konusu
olmadıkça bir başkasına intikal etmez. Ancak çocuğun
bakımı çocuğa bakabilme hakkına sahip olan birisine
bırakılmışsa, çocuğun bakımını bir başkasına geçmesini
gerektirecek bir durum olmadıkça başkasına intikal etmez.
Zira çocuğa bakmak her ne kadar "hadın"a ait bir hak ise
de aynı zamanda onun görevidir de. Dolayısıyla çocuğun
bakımı, bu görevi daha iyi yerine getirecek bir kişinin
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bulunması dışında başkasına bırakılamaz. Böylesi bir
durum söz konusu olduğu zaman yukarıdaki sıralamaya
göre yakınlık derecesindeki kişilerden birisine intikal eder.
Ancak çocuğa bakma hakkını elinde bulunduran bir kimse
bu hakkından vezgeçmek isterse, çocuğa bakma ehliyetine
sahip oldukça bu hakkından vazgeçemez ve çocuk
kendisine geri verilir. Aynı şekilde anne evlenir ve çocuğa
bakma hakkı düşerse ardından da tekrar boşanırsa çocuğun
kefalet hakkı tekrar anneye döner. Bu durum çocuğun
bakımında yakınlık sırasındaki tüm kimseler için böyledir.
Yani çeşitli sebeplerle bakım hakkını kaybeden kimseler
engellerin ortadan kalkmasıyla bu hakkı tekrar kazanırlar.
Çocuğun bakımını üstlenmekte hangisinin daha bir
hak sahibi olduğunda bir grup ihtilaf ederse furu (çocuklar
ve torunlar) arasında buna en fazla hak sahibi olan kimse
tercih edilir. Bera b. Azib'den: Hamza ()'nın kızının
bakımını üstlenmekte Ali, Cafer ve Zeyd (r.anhüm)
birbirleri ile çekiştiler. Ali; ona bakmak benim hakkımdır
çünkü o, benim amcamın kızıdır, dedi. Cafer, o, hem
benim amcamın kızıdır hem de onun teyzesi benim
karımdır, dedi. Zeyd ise, benim kardeşimin kızıdır, dedi.
Bu hususta Rasulullah (), teyzesine verilmesine
hükmetti ve şöyle dedi:
" ا ْﻟﺨَﺎ َﻟ َﺔ ِﺑ َﻤ ْﻨ ِﺰ َﻟ ِﺔ ا ُﻷمﱢTeyze, anne konumundadır." 1
Bu açıklamaların tümü, yok olmaktan korunmaya
muhtaç küçük çocuğun kefaleti hakkındaki açıklamalardır.
1

Buhari, K. Sulh, 2501, K. Mugâzi, 3920; Ebu Davud, K. Talâk, 1940
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Fakat, kefalete muhtaç olmayan bir çocuktan kefalet illeti
kalkar. İlletin kalkması ile bununla ilgili hüküm de kalkar.
Bu durumda bakılır: Eğer kefalet hakkı kafir bir anneye
aitse, çocuk ondan alınarak çocuğun velayetine sahip olan
kimseye verilir. Çünkü bu durumdaki çocuğun durumu,
kefalet hükmüne değil velayet hükmüne girmektedir.
Velayet hakkına ise bir kafirin sahip olması caiz değildir.
Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
ﻼ
ً ﺳ ﺒِﻴ
َ ﻦ
َ ﻋ َﻠ ﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
َ ﻦ
َ ﺠ َﻌ َﻞ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻟ ْﻠ َﻜ ﺎ ِﻓﺮِﻱ
ْ ﻦ َﻱ
ْ " َو َﻟAllah,
müslümanlar üzerinde kafirlere asla yol vermez." 1
Rasulullah () de şöyle buyurmaktadır:
ﺳ ﻼ ُم َﻱ ْﻌُﻠ ﻮ وَﻻ ُﻱ ْﻌ َﻠ ﻰ
ْ " اﻹİslam yücedir, onun üstünde
hiçbir şey yoktur." 2 Bu nasslar geneldir, herhangi bir
şeyle tahsis edilmemişlerdir. Ancak hadane hadisi tahsis
edilmiş bir şekilde gelmiştir. Fakat çocuk memeden
kesilme yaşından büyükse, özel olarak gelmiş olan hadane
hadisi çocuğa uygulanamaz. Ancak kefalet hakkına ve
müslümanların velayet hakkına sahip olan kimseye
gelince; anne ve baba müslüman kimseler ise kız veya
erkek çocuk annesine veya babasına gitmesi konusunda
serbest bırakılırlar. Çocuk kimi seçerse ona verilir.
Ahmed, İbni Mace ve Tirmizi şu hadisi rivayet ederler:
"Ebu Hüreyre'den: Nebi (), bir erkek çocuğu annesi ve
babasından birini seçmesi hususunda serbest bıraktı." Ebu
Davud'un rivayetinde ise şu vardır:
1

Nisa: 141

2

Buhari, K. Cunâiz
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ﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ
ِ ﻋ ٌﺪ
ِ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َوَأ َﻧ ﺎ ﻗَﺎ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ت ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ْ ا ْﻣ َﺮَأ ًة ﺝَﺎ َء
ﻦ ِﺑ ْﺌ ِﺮ َأ ِﺑ ﻲ
ْ ﺳ ﻘَﺎﻧِﻲ ِﻣ
َ ﺐ ﺑِﺎ ْﺑﻨِﻲ َو َﻗ ْﺪ
َ ن َﻱ ْﺬ َه
ْ ن َز ْوﺝِﻲ ُﻱﺮِﻱ ُﺪ َأ
ﺖ ﻱَﺎ َرﺳُﻮ َل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ْ َﻓﻘَﺎ َﻟ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻓ َﻘ ﺎ َل
َ ﺳ َﺘ ِﻬﻤَﺎ
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ ا
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻋ َﻨ َﺒ َﺔ َو َﻗ ْﺪ َﻧ َﻔ َﻌﻨِﻲ َﻓﻘَﺎ َل َرﺳُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ
ك
َ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َه ﺬَا َأ ُﺑ ﻮ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ
َ ﻲ
ﺤ ﺎ ﱡﻗﻨِﻲ ِﻓ ﻲ َو َﻟ ﺪِي َﻓ َﻘ ﺎ َل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
َ ﻦ ُﻱ
ْ ﺝ َﻬ ﺎ َﻣ
ُ َز ْو
ﺖ ِﺑ ِﻪ
ْ ﻄ َﻠ َﻘ
َ ﺧ َﺬ ِﺑ َﻴ ِﺪ ُأ ﱢﻣ ِﻪ ﻓَﺎ ْﻧ
َ ﺖ َﻓ َﺄ
َ ﺷ ْﺌ
ِ ﺨ ْﺬ ِﺑ َﻴ ِﺪ َأ ﱢﻱ ِﻬﻤَﺎ
ُ ﻚ َﻓ
َ " َو َه ِﺬ ِﻩ ُأ ﱡﻣBir kadın Nebi
()'e gelerek şöyle dedi: Ey Allah Rasulü! Kocam
çocuğumu benden almak istiyor. Halbuki oğlum bana Ebu
Inebe
kuyusundan
su
getirmekte
ve
faydası
dokunmaktadır. Rasulullah () kura çekmek isteyince
adam şöyle dedi: Kim benim oğlumu benden alabilir?
Bunun üzerine Nebi () çocuğa: İşte annen, işte baban.
Bunlardan hangisini istersen onun elinden tut, dedi.
Bunun üzerine çocuk annesinin elini tuttu, annesi de
çocukla birlikte kalkıp gittiler.” 1 Beyhaki, Ömer'in, bir
çocuğu annesi ile babasından birini seçmekte serbest
bıraktığını rivayet eder. Yine Ali'nin, yedi veya sekiz
yaşlarında olan Ammara el-Cüzami'yi annesi ve
halasından birisini seçmekte serbest bıraktığı rivayet
edilir. Bu hadislerin tümü açıktır. Anne ve baba çocukları
üzerinde çekiştikleri zaman, çocuğun bunlardan dilediğini
seçmekte serbest bırakılması gerektiğine ve çocuk kimi
seçerse onunla gidebileceğine delalet etmektedir. Ancak
Ebu Davud'un rivayetinde yer alan kura çekme olayı,
Nesei'nin rivayetinde ve diğer rivayetlerde yer
almamaktadır. Dolayısıyla bu rivayet, çocuğun annesi ve
babasından birisini seçmemesi durumunda aralarında kura
çekileceğine yorumlanır. Çocuğun anne ve babasından
1

Ebu Davud, K. Talâk, 1939; Ahmed, İbni Mace ve Tirmizi
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birisini seçmekte serbest bırakılması belirli bir yaşla
sınırlandırılmamıştır. Bu husus, uzmanların takdirine göre
hakimin değerlendirmesine bırakılmıştır. Eğer uzmanlar
çocuğun kefaletten yani süt emmeden müstağni olduğunu
söylerlerse ve hakim de buna kanaat getirirse çocuğu
serbest bırakır. Aksi durumda hadane hakkına sahip olan
kimseye verir. Bu hüküm, çocukların durumlarındaki
değişiklik ile değişir. Beş yaşındaki bir çocuk kefaletten
kurtulabilirken, dokuz yaşındaki bir çocuk henüz
kefaletten kurtulmamış olabilir. Burada, kefaletten
kurtulup kurtulmadıkları hususunda çocuğun durumu
dikkate alınır.

Sıla-ı Rahim (Akrabalık Bağları)
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SILA-I RAHİM
(AKRABALIK BAĞLARI)
Allah () cahiliye ırkçılığını yasaklarken, İslâm
Ümmetinin evlatları arasındaki kabileciliğe dayanan
ırkıçılık bağlarını ve bu bağların müslümanların birbirleri
ile ilişkilerinde egemen olmasını yasaklamıştır. Ancak
İslâm akrabalık bağlarının gözetilmesini ve onlara
iyilikte bulunulmasını emretmiştir. Rivayet edildiğine
göre adamın birisi Nebi ()'e gelerek şöyle dedi:
َﻓَﻘَﺎلَ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻣَﻦْ أَﺑَﺮﱡ ﻗَﺎلَ أُﻣﱠ ﻚَ وَأَﺑَ ﺎكَ وَأُﺧْﺘَ ﻚَ وَأَﺧَ ﺎكَ وَﻣَ ﻮْﻻك
ٌ“ اﻟﱠ ﺬِي ﻳَﻠِ ﻲ ذَاكَ ﺣَ ﻖﱞ وَاﺟِ ﺐٌ وَرَﺣِ ﻢٌ ﻣَﻮْﺻُ ﻮﻟَﺔKime iyilik edeyim?
Dedi ki: "Annene, babana, erkek ve kız kardeşine ve
sana yakın olan azatlına. Bunu, üzerine vacip olan bir
hakkın yerine getirilmesi, yani akrabalık bağlarının
gözetilmesinin bir gereği olarak yapacaksın." 1 Esma
binti Ebu Bekir ()'dan:
ﻗَﺪِﻣَﺖْ أُﻣﱢﻲ وَهِﻲَ ﻣُﺸْﺮِآَﺔٌ ﻓِﻲ ﻋَﻬْﺪِ ﻗُﺮَﻳْﺶٍ وَﻣُ ﺪﱠﺕِﻬِﻢْ إِذْ ﻋَﺎهَ ﺪُوا اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱠ
َﺻَ ﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ﻪ ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻣَ ﻊَ اﺑْﻨِﻬَ ﺎ ﻓَﺎﺳْ ﺘَﻔْﺘَﻴْﺖُ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱠ ﺻَ ﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ﻪ ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ وَﺳَ ﻠﱠﻢ
ِ" ﻓَﻘُﻠْﺖُ إِنﱠ أُﻣﱢﻲ ﻗَﺪِﻣَﺖْ وَهِ ﻲَ رَاﻏِﺒَ ﺔٌ أَﻓَﺄَﺻِ ﻠُﻬَﺎ ﻗَ ﺎلَ ﻥَﻌَ ﻢْ ﺻِ ﻠِﻲ أُﻣﱠ ﻚKureyş
zamanında oğlu ile birlikte sözleşmiş olan annem müşrik
olduğu halde beni görmek için yanıma geldi. Nasıl
davranmam gerektiği hususunda Nebi ()'e gittim.
1

Ebu Davud; Edeb, 5140
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Dedim ki: Annem yanıma geldi; benimle görüşmek
istiyor. Ona iyi davranayım mı? Dedi ki: Evet, annene
gereken hürmeti göster." 1
İslâm, akrabaları iki kısma ayırmıştır.
1- Kişi öldüğü zaman malına mirasçı olan
akrabalar..
2- Mirasçı olamayan akrabalar.
Mirasçı olma hakkına sahip olanlar kişinin baba
tarafından usulunu (anne, baba, dede ve yukarısı) ve
furuunu (çocuklar, torunlar ve aşağısı) oluştururlar.
Bunların dışında olanların ise mirasta payları yoktur ve
asabeden sayılmazlar. Bunlar on gruba ayrılırlar.
Şunlardır:
1- Dayı
2- Teyze
3- Annenin babası
4- Kız çocuğun çocuğu (torun)
5- Kız kardeşin çocuğu (yeğen)
6- Erkek kardeşin kızı
7- Amcanın kızı
8- Hala
9- Annenin amcası
1
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10- Anne tarafından kardeş çocukları ve onlardan
sonra gelen diğer akrabalar.
Allah (), mirastan bunlara herhangi bir pay
ayırmamıştır. Bunların nafkalarını sağlamakta kişinin
üzerine vacip değildir. Ancak Allah (), bunlara ve tüm
akrabalara iyi davranmayı ve akrabalık bağlarını
kesmemeyi emretmiştir. Cabir ()'dan: Nebi () şöyle
dedi:
ْإِذَا آَﺎنَ أَﺣَﺪُآُﻢْ ﻓَﻘِﻴﺮًا ﻓَﻠْﻴَﺒْﺪَأْ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻪِ ﻓَﺈِنْ آَ ﺎنَ ﻓَﻀْ ﻼً ﻓَﻌَﻠَ ﻰ ﻋِﻴَﺎﻟِ ﻪِ ﻓَ ﺈِن
ِ" آَ ﺎنَ ﻓَﻀْ ﻼً ﻓَﻌَﻠَ ﻰ ﻗَﺮَاﺑَﺘِ ﻪSizden biriniz fakir olduğu zaman
kendinden başlasın. Eğer daha fazla malı varsa
ailesine, yine fazlası varsa yakın akrabalarına
harcasın." 1 Ebu Eyyub el-Ensari ()'dan: Bir adam
şöyle dedi:
ُﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﻪِ أَﺧْﺒِﺮْﻥِﻲ ﺑِﻌَﻤَﻞٍ ﻳُﺪْﺧِﻠُﻨِﻲ اﻟْﺠَﻨﱠﺔَ ﻓَﻘَﺎلَ اﻟْﻘَﻮْمُ ﻣَ ﺎ ﻟَ ﻪُ ﻣَ ﺎ ﻟَ ﻪ
ُﻓَﻘَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﻪِ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠﱠﻢَ أَرَبٌ ﻣَﺎ ﻟَ ﻪُ ﻗَ ﺎلَ ﺕَﻌْﺒُ ﺪُ اﻟﻠﱠ ﻪَ ﻻ ﺕُﺸْ ﺮِك
َ" ﺑِ ﻪِ ﺵَ ﻴْﺌًﺎ وَﺕُﻘِ ﻴﻢُ اﻟﺼﱠ ﻼةَ وَﺕُ ﺆْﺕِﻲ اﻟﺰﱠآَ ﺎةَ وَﺕَﺼِ ﻞُ اﻟ ﺮﱠﺣِﻢEy Allah'ın
Rasulü! Beni cennete girdirecek bir ameli bana öğret.
Orada bulunan topluluk: Buna ne oluyor, buna ne
oluyor? dediler. Rasulullah () dedi ki: Öğrenme
ihtiyacı, ne olacak dedi ve devam etti. Kendisine bir şeyi
ortak koşmadan Allah'a kulluk eder, namazını kılar,
zekatını verir ve akrabalık bağlarını, ilişkilerini devam
ettirirsin." 2 Bu hadiste de akrabalık ilişkilerinin
1

Nesi, K. Buyu’, 4574; Ebu Davud, K. Atak, 3446; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirîn,

2

Buhari, K. Edeb, 5524; Müslim, K. İmân, 14, 15; İbni Mace, K. Fitne, 3963; Ahmed b.
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sürdürülmesi emredilmektedir. Gerek bu hadiste gerekse
diğer hadislerde akrabalık ilişkileri ile ilgili olarak gelen
rivayetlerde akrabalık ilişkilerinden kastın sadece yakın
akrabalar mı yoksa kişiyle herhangi bir şekilde akrabalık
bağı olan herkes mi kastedildiği belirtilmemiştir.
Hadislerin geneli, akrabaların hepsini kapsamına aldığını
göstermektedir. Mahrem olanlardan veya bunların
dışındaki akrabalardan olsun, bunların tümü "akraba"
kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Sıla-ı rahim
konusu ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu
hadislerin bir kısmında Rasulullah () şöyle
buyurmaktadır:
ٍ" ﻻ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﻟْﺠَﻨﱠﺔَ ﻗَﺎﻃِﻊُ رَﺣِﻢAkrabalık ilişkilerini koparan
kimse cennete giremez." 1 Enes b. Malik'den. Rasulullah
() şöyle dedi:
ُﻣَﻦْ أَﺣَﺐﱠ أَنْ ﻳُﺒْﺴَﻂَ ﻟَﻪُ ﻓِ ﻲ رِزْﻗِ ﻪِ وَﻳُﻨْﺴَ ﺄَ ﻟَ ﻪُ ﻓِ ﻲ أَﺛَ ﺮِﻩِ ﻓَﻠْﻴَﺼِ ﻞْ رَﺣِﻤَ ﻪ
"Kim rızkının geniş ve ömrünün uzun olmasını isterse
akrabalık
hukukuna
riayet
etsin,
bağlarını
koparmasın." 2 Ebu Hureyre Nebi ()'den şu hadisi
rivayet eder:
ُإِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا ﻓَ ﺮَغَ ﻣِ ﻦْ ﺧَﻠْﻘِ ﻪِ ﻗَﺎﻟَ ﺖِ اﻟ ﺮﱠﺣِﻢُ هَ ﺬَا ﻣَﻘَ ﺎم
ْاﻟْﻌَﺎﺉِﺬِ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﻘَﻄِﻴﻌَﺔِ ﻗَﺎلَ ﻥَﻌَﻢْ أَﻣَﺎ ﺕَﺮْﺽَﻴْﻦَ أَنْ أَﺻِﻞَ ﻣَﻦْ وَﺻَﻠَﻚِ وَأَﻗْﻄَ ﻊَ ﻣَ ﻦ
َﻗَﻄَﻌَﻚِ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺑَﻠَﻰ ﻳَﺎ رَبﱢ ﻗَﺎلَ ﻓَﻬُﻮَ ﻟَﻚِ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﱠﻪِ ﺻَ ﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ﻪ ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ وَﺳَ ﻠﱠﻢ
ﻓَﺎﻗْﺮَءُوا إِنْ ﺵِﺌْﺘُﻢْ ) ﻓَﻬَﻞْ ﻋَﺴَﻴْﺘُﻢْ إِنْ ﺕَﻮَﻟﱠﻴْﺘُﻢْ أَنْ ﺕُﻔْﺴِﺪُوا ﻓِﻲ اﻟْﺄَرْضِ وَﺕُﻘَﻄﱢﻌُﻮا
( ْ" أَرْﺣَ ﺎﻣَﻜُﻢAllah () kainatı yarattığı zaman, yaratma
1
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işini tamamlayınca, akrabalık kendisine riayet
edilmediği için (lisanı hal ile): Şu benim durumum,
küsmüşlüğünden
sana
sığınan
bir
kimsenin
durumudur, dedi. Allah (): -Senin hukukuna riayet
edene lütfü ihsanda bulunmam, etmeyenle de
münasebetimi kesmem, seni memnun eder mi- diye
sordu. Akrabalık: Evet, ya Rabbi! dedi. Yüce Allah da:
İşte bunu sana verdim, buyurdu. Sonra Rasulullah
(): İsterseniz şu ayeti okuyun dedi: "Demek idareyi
ve iktidarı ele geçirdiğiniz takdirde, akrabalık
münasebetlerini parçalayıp kesecek misiniz?" 1 Bir
başka hadiste Allah Rasulü şöyle dedi:
ُﻟَ ﻴْﺲَ اﻟْﻮَاﺻِ ﻞُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻜَ ﺎﻓِﺊِ وَﻟَﻜِ ﻦِ اﻟْﻮَاﺻِ ﻞُ اﻟﱠ ﺬِي إِذَا ﻗُﻄِﻌَ ﺖْ رَﺣِﻤُ ﻪ
" وَﺻَ ﻠَﻬَﺎAkrabalık hukukuna riayet eden kimse,
akrabadan aldığının benzerini ona veren değil;
akrabası hukukuna riayet etmediği halde, akrabalık
hukukunu gözeten ve akrabalık ilişkilerini devam
ettiren kimsedir." 2
İşte bunların tümü akrabalık hukukunun
gözetilmesini teşvik etmektedir. Akrabalık bağları ile
ilgili nasslar; İslâm şeriatının, İslâm cemaatı arasındaki
sevgi bağlarının oluşmasına, ilişkileri sürdürmelerine,
akrabaların birbirleri ile yardımlaşmalarına ve birbirlerini
ziyaret etmelerine ne kadar önem verdiğini
göstermektedir. Ayrıca İslâm şeriatının kadın-erkek
1
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birlikteliğine ve bu birliktelikten doğan ilişkilerin
düzenlenmesine ne kadar önemli bir yer verdiğini de
göstermektedir. Bu nedenle İslâm şeriatı toplumdaki
ictimai durumla ilgili hükümler koymuş ve insanlık için
en hayırlı ictimai nizamı belirlemiştir.

* * * *

