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“Onlarda sükûn bulasınız diye size kendi
nefislerinizden eşler yaratıp aranıza bir
sevgi ve bir merhamet koyması Allah’ın
âyetlerindendir. Düşünüp, şükreden toplumlar için bunda elbette ibretler vardır.”
(Rum, 30/21)

F- KARI-KOCA İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB
Aile toplumumuzun çekirdeğidir. Biliniyor ki, tohum ne derece
sağlam ve kaliteli olursa ürün de o derece sağlıklı ve değerli olacaktır.
Türk Toplumu, İslam’dan önce de İslam’la müşerref olduktan
sonra da sağlıklı aile asası üzerine oturtulmuş ve binlerce yıldan beri varlığını sürdürmekte olan farklı bir toplumdur.
Bizim kültürümüzde aile kutsal bir yuvadır; “Allah’ın emri ve
Peygamber’in kavli”ine göre inşası başlar. Aile fertlerini birbirine
kaynaştıran harç ise, Yüce Mevla’mızın çiftlerin arasına koyduğu
karşılıklı saygı, sevgi, şefkat ve merhamet duygularıdır.1 Bu yüzden
ailemiz bizim için huzur ve sükûn kaynağıdır; en özgün mutluluk ortamıdır.
Ailenin kutsal kabul edildiği gibi, ailenin her bir ferdi, kutsal
olmasa da, o derece değerlidir. Mesela;
Anne, yuvanın kurucusu, aile sıcaklığının koruyucusu ve her iki
dünyada da mutluluğun kaynağıdır. “Rahmi” sebebiyle onun “Merhameti”, “Rahman” ve “Rahim” olan Allah’ın merhametinin varlıklar
içerisinde mücessem bir timsalidir. Onun şefkati ve sevgisi sevgilerin en doğalı ve en gerçekçisidir. Onun: “Rabbim seni kanatlarının
altında korusun…” duası ile Rabbimizin: “Anne ve babalarınızın üzerlerine rahmet kanatlarını geriniz.”2 emri ne kadar birbirine benzeyen
özgün ifadelerdir! Annenin evladına duası Rahman’ın katından geri
1
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çevrilmez. Bedduası de keskindir! Galiba o yüzden “Cennete giden
yol annelerin ayaklarının altından geçmektedir.”3
Eşi için o, göz nuru, gönül sürurudur. Biricik huzur ve sükun
kaynağıdır. Bu eş, saliha vasfını hak etmiş bir hanımsa eğer, Rasûlullah’ın ifadesiyle, dünya nimetlerinin en hayırlısıdır.4
Baba da öyle… Evin direğidir. Allah’dan sonra yuvanın en önemli sosyal güvencesidir. Sahibi, eğiticisi, görüp gözeticisi, savunucusu.
Her şeyini ailesi için feda edebilecek tek insandır.
Anne ve Babalar için çocuklar ise, kız erkek ayırımı yapılmaksızın, göz aydınlığı vesilesi, yuvanın sevinç ve neşe kaynağı, -bir anlamda- varlık sebebidir.
Tüm fertleri için aile, huzur ve sükun bulacağı yegane mekandır. İstenirse şayet, sadece aile ortamında cennet misali bir hayatı
yaşamak mümkündür. Dünya hayatında huzurlu ve mutlu bir aile ortamının dışında böyle bir hayatı yaşamak ve mutlu olmak asla mümkün değildir. Çünkü her ferdi birbirine fıtri bağlarla bağlıdır; doğal
bir sevgi, doğal bir şefkat ve doğal bir merhamet ilişkisiyle biri diğerini sevmekte ve şahsına önceleyerek birbirini görüp gözetmektedir.
Hani denilir ya: “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar.”
5

Bizde, ailevi ilişkiler içerisinde asla menfaat söz konusu değildir.
Ufak bir anekdot aktarmak istiyorum.
İsviçre’de görevli bir arkadaşım anlatmıştı; Emekli Müftü Avni
Şahin:
Ev sahibim bir gün bana, iki ay sonra gelirinin artacağını söyledi; merak ettim, ama sebebini sormadım. Çünkü bizde olduğu gibi
orada yılda bir veya iki kez maaşların artması diye bir şey söz konusu değildir.
Daha sonra aynı cümleyi tekrarlayınca, merakımı yenemedim,
sordum: Gelirin nerden artacak?
Cevap:
Oğlum 18 yaşına basacak ve ondan şu kadar İsviçre frangı kira
alacağım.
3
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Müftü Bey ilave etti: Orada çocuk 18 yaşına bastığı zaman devlet
ona ya iş verir ücretini öder veya iş veremezse işsizlik maaşı bağlar.
Bizde ise, değil evlattan kira almak, annelerimizin: “Bu can sana
feda olsun, yavrucuğum!” Babalarımızın da: “Her şeyim senin içindir,
evladım.” sözü yaygındır.
Bizim için aileden daha üstün olan bir şey yoktur. Bu muhabbet,
başka milletlerin, ancak İslam sayesinde tanımış oldukları örnek bir
niteliktir. Sözgelimi, bizdeki gibi bir “Miras hukuku”, “Sıla-i rahim”,
yani yakınlarını görüp gözetme, dert ve mutlulukları paylaşma, gerektiğinde maddi ve manevi yardımda bulunma gibi güzel hasletler,
yaklaşık iki asırdan beri örnek aldığımız Batılılarda bulunmamaktadır.
Fakat -üzülerek söyleyelim ki- şu son çeyrek asırda bizim ailemiz de tespih taneleri gibi dağılmaya yüz tuttu. Şu anda bizim şehirlerimizi ve değerlerimizi kuşatan pek çok duvarımız yıkılmış vaziyettedir. Bizde de önemli aile sorunları yaşanmaya başlandı. Büyük
aileden çekirdek aile tipine doğru yol almak aile nüfusundan dedeler
ve nineleri düşürdü. Doğal olarak kreşlere paralel olarak “Huzurevleri”nin sayısı gittikçe artmaya başladı. Adı huzurevi olmakla beraber içerisi gönlü kırık, aynı zamanda hasret ve özlem ile dolu nice
anne ve babalarla doldu… Allah’a güven ve tevekkül kavramları unutuldu; dolayısıyla ekonomik kaygı ile çalışan eşler, biricik yavrularını ve eğitimlerini yâdellere teslim etmeye mecbur(!) kaldılar. Anne
ve baba evlada yük addedilir oldu. Gelin hanım büyük anne ve büyük
baba ile birlikte olmaya isyan eder oldu.
Yeterince aile terbiyesi almamış, mekteplerde seviye kazanmamış görgü ve edepten yoksun olan aile bireyleri arasında bencillik ve
sevgisizlik gittikçe arttı. “Çekirdek Aile”de bile aile içi ilişkiler bozulmaya yüz tuttu. Babalarda iş, çocuklarda ise müzik ve internet
düşkünlüğü sebebiyle baba ile evlat birbirlerini günlerce göremez;
hatta aramaz oldular.
Dikkat! Bizim ailede de alarm zilleri çalmaktadır! En kısa zamanda ailemize dönmeliyiz. Elimizden kaçırmadan ailemizi koruma
çabası içerisine girmeliyiz ve en uygun tedbirleri almalıyız. Biz, ne
yapıp edip, çöktüğü zaman kendisiyle birlikte insanlığın da geleceğini yok edecek olan ailemizi mutlaka korumalıyız.
İslam, toplumun temelini teşkil eden ailenin sıhhat ve sağlamlığına önem vermektedir. Bu amaçla Kur’an-ı Kerim’de ailevî ilişkileri
ahlâkî, hukukî ve içtimaî yönden ele alınmış, aileyle ilgili hemen
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hemen bütün konuları tafsilatlı bir şekilde açıklanmıştır. Ailenin
teşkilinden tutun da makul şartlar dahilinde boşanmaya varıncaya
kadar pek çok konu; sözgelimi görüşüp tanışma, dünür olma, evlenme, boşanma, iddet bekleme gibi çok çeşitli konulara Kur’an’da yer
verilmiş, aile hayatına dair birçok hususlar genişçe açıklanmıştır.
Hz. Peygamber de özel hayatında, ailevî yaşayışın âdâb ve erkânını beyan etmiş, aynı zamanda da ashabına, normal bir aile düzeninin temini için gerekli uyarı ve tavsiyeleriyle, bu konuda örnek ve
rehber olmuştur.
1. Ailenin Teşekkülü
Aile, asıl itibariyle karı ve kocadan meydana gelir. Çocuklar ise,
ailenin ikinci dereceden bireyleridirler. Bu aileye Sosyolojide “Çekirdek aile” adı verilmektedir.
Allah Teâlâ Kur’ân’da şöyle haber vermiştir: “Kendilerinde sükûn
bulasınız diye size, nefislerinizden eşler yaratıp, aranıza bir sevgi ve
merhamet bırakması O’nun (Allah’ın) âyetlerindendir. İyice düşünen
kimseler için bunda elbette ibretler vardır.”6
Şayet insanın eşi, kendi cinsinden olmayıp mesela meleklerden,
cinlerden veya hayvanlardan olsaydı?.. Acaba insanî bir hayat yaşanabilir miydi? Yahut eşler insan olmakla beraber; karı ve koca arasına Allah (cc) tarafından -âyette bahsolunduğu gibi- bir sevgi ve
merhamet duygusu konulmasaydı? Huzur içerisinde, normal bir hayat yaşanabilir miydi? Demek ki toplumun temelini teşkil eden aileyi
kurup ve ailenin asıl sütunlarını oluşturan; karı ve kocayı birleştirip
birbirine sevdiren Allah Teâlâ’dır. Ailevî ilişkilerin normal olarak
sürdürülmesi ve aile hayatının huzur ve refah içerisinde devamını
temin amacıyla yine en güzel aile ile ilgili kuralları ve muâşeret
esaslarını belirleyen de Allah Teâlâ’dır. İnsanlar kendi esaslarına
değil de Cenâb-ı Hakk’ın koymuş olduğu esaslara temel ilke olarak
bağlanırlarsa; ancak o zaman istedikleri refah ve huzura kavuşabilirler. Aksi halde ailede yaşanacak olan kaostur.
Şimdi biz bu İslami esasları tespite geçmeden önce dinimizin
meşru kıldığı ailenin teşkilini tespit edelim. Sonra da evlenme ile
başlayan karı-koca hayatında gerekli olan muâşeret esaslarını açıklayabiliriz.
İslam’da evlenme konusunu ve İslam’ın bu konuya getirdiği yenilik ve değerleri iyice kavrayabilmemiz için, İslam’dan önceki ev6

Rum, 30/21.
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lenme şekillerine bir göz atmakta yarar vardır. Konunun fazla dağılmaması için de sadece Cahiliye dönemindeki evlenme şekillerini
Buhârî’den nakledip geçeceğiz.
a. Cahiliye Döneminde Evlenme
Buhârî’nin nakletmiş olduğu bir rivayette, Hz. Âişe (ra), İslam’dan önceki evlenme şekillerini şu şekilde anlatmıştır:
“Cahiliye döneminde nikâh dört şekilde oluyordu ve şöyle idi:
1- Birincisi, bugünkü halkın yaptığı nikâh şeklidir ki, bir adam birisinin kızı veya evlâtlığı ile nişanlanır, mihirini öder sonra da onunla
evlenirdi.
2- İkincisi; koca, karısı hayızdan/adet halinden temizlenince ona,
falancaya var onunla cinsel ilişkiye gir, diye emrederdi. Kadın da kocasının sözünü tutardı. Bundan sonra kadına hiç yaklaşmazdı. Temas
ettiği adamdan kadının hamile kaldığı anlaşılıncaya kadar karısından
uzak yaşardı. Karısının o adamdan hamile kaldığını öğrendikten sonra da hanımıyla yaşamaya devam ederdi. Bu evlenme tarzı, daha çok
doğacak çocuğun necâbeti/asil, soylu olması için yapılır ve buna da
İSTİBDÂ nikâhı adı verilirdi.
3- Üçüncü nikâh şekli de şöyleydi: On kişiden az olmamak şartıyla bir grup, hep beraber kadının yanına girip, hepsi ayrı ayrı o kadınla
cinsî münasebette bulunurlardı. Kadın onlardan olan çocuğu doğurduktan sonra ilişkiye girdiği erkeklerin hepsine haber gönderir yanına
gelmelerini isterdi; o erkeklerden hiçbirisi de gelmemezlik edemezdi.
Erkekler biraraya gelince kadın onlara: “Kendi yaptıklarınızdan meydana gelen şeyi biliyorsunuz, şu anda doğum yapmış bulunuyorum.
Falan, bu çocuk senindir” der ve içlerinden en çok beğendiği erkeğin
adını söylerdi. Böylece çocuk o adama verilir, o da asla almamazlık
edemez ve böylece onunla evlenmiş olurdu.
4- Son olarak da şöyle bir nikâh şekli vardı: Birçok erkek toplanıp
bir kadının yanına girerlerdi. Kadın gelen bu erkeklerin hiçbirini boş
çevirmez, hepsiyle cima ederdi. Genellikle böylesi kadınlar, umuma ait
olup, kapıları üzerindeki bayrakla tanınırlardı. Kadın çocuğu doğurduktan sonra o erkeklerin hepsi bir araya gelerek ehl-i vukuftan birisine, çocuğun onlardan hangisine ait olduğunu tayin etmesini söylerlerdi. O da o kadının doğurduğu çocuğu, onlardan herhangi birisine
verirdi. Bundan sonra çocuk o adamın adını alır ve onun oğlu çocuğu
kabul edilirdi. Şahsın o çocuğu kabul edip etmemesi söz konusu değildi.
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Muhammed (sav) Hak’la gönderilince, cahiliye dönemi evlenme
şekillerinin tamamını yıktı ve bugünkü nikâh şeklini ikame etti.”7
Hz. Âişe’nin anlatmış olduğu bu durum gösteriyor ki, İslam gelmeden önce kadın oldukça zelil ve rezil bir vaziyette idi. Normal bir
evlenme hakkına bile sahip olamadığı gibi namus ve şerefi de söz
konusu değildi. Kocaların sayısı veya birlikte olmanın sınırlı makul
bir mantığı bulunmamakta idi.
Böyle bir evlilik rezaleti ile doğacak çocukların da neseplerini
tespit etmek asla mümkün olamazdı. Cahiliye döneminde insanlar,
bu konuda olduğu gibi, her konuda sefil/alçak bir hayat yaşarken gelen İslam, getirdiği ilâhî nizam ile toplumda yaşanmakta olan karanlıkları yıktı. Fuhşa set çekmek amacıyla aileyi meşru zemin üzerine
oturttu. Zihinlere ailenin kutsal bir müessese olduğu fikrini yerleştirdi ve evlenmenin şart ve usullerini insanî bir şekle soktu.
Kadının da insan olduğunu, başkalarının eşyası olmadığını;
onun da insan olarak hak ve ihtiyaçlarının mevcut olduğunu, bu haklara meşru yollardan uzanabilme salâhiyetine mâlik olduğu fikrini
yerleştirdi.
İslam’ın kadına getirdiği hak ve özgürlükleri özet halinde anlatması bakımında Abdullah b. Ömer’in şu sözü çok önemlidir: “Bizler, önceden kadınlara istediğimiz gibi davranıyorduk; İslam’dan
sonra hakkımızda âyet iner korkusuyla onlara hiçbir şey diyemez olduk.”8
İslam’da evlenmenin usul ve âdâbına geçmeden önce, Allah Teâlâ’nın, hikmetine binâen vaz’etmiş olduğu hükümlere göre birbirleriyle evlenmesi yasak olanları, kısaca açıklamak isterim.
İslam’da evlenmeye mani bir takım aslî, arızî ve dinî hal ve durumlar vardır. Onları maddeler halinde ve fıkhın diliyle sıralamaya
çalışalım.
1. Usul yönünden nikâhı yasak olanlar: Anne, anne ve babanın
anneleri(nineler), ninelerin anneleri...
2. Fürû’ yönünden nikâhı haram olanlar: Bir şahsın kendi kızı,
erkek ve kız çocuklarının kızları(torunları), torunlarının kızları...
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Buhârî, Nikâh, 36, VI/12, 133.
Buhârî, Nikâh, 79, VI/145, 146.
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3. Ebeveynin füru’ olması bakımından nikâhı yasak olanlar:
Şahsın kendi kız kardeşi, erkek ve kız kardeşlerinin kızları (yeğenleri), yeğenlerinin kızları...
4. Ecdadı ile direkt bağlantısı olan füru’ olması bakımından
nikâhı yasak olanlar: Teyze, anne ve babanın hala ve teyzeleri, onların hala ve teyzeleri...
5. Nikâh sebebiyle evlenmek yasak olanlar: Üvey anne, üvey
kızlar, kayın valide ve oğlunun hanımı (gelin hanım).
6. Rada’ (süt emme) sebebiyle nikâhı yasak olanlar: “Nesep
yönünden nikâhı yasak olanlar, süt emme sebebiyle de yasaktır.”9
7. Cem’ yoluyla nikâhı yasak olanlar: Kız kardeşleri,10 hala ve
teyzeleri bir arada nikâh etmek gibi.
8. Nikâh ve iddet sebebiyle nikâhı yasak olanlar: Hâlen başkasının nikâhlısı olup boşanmamış olanlarla, kocası ölmüş, fakat
iddetini tamamlamamış olanlar.11
9. Taaddüt sebebiyle nikâhı yasak olanlar: Hepsi de hayatta
olmak şartıyla dörtten fazla kadını nikâhlamak.12
10. Tüm şartlarıyla talâk vakî olmuş; fakat tekrar bir araya
gelmek isteyenler: Hulle vâkî olmadıkça bunların yeniden birbirleriyle evlenmeleri mümkün değildir.13
11. Ehl-i Kitab’ın dışında, gayr-ı müslim kadınlar.14
12. Şigâr yoluyla nikâh15ki, “Zamanımızda ihtilaflı bir konudur.
Bu, Rasûlullah’ın yasakladığı, cahiliye dönemine ait bir nikâh şeklidir.”16 Böyle bir evlenme vakti, İmam-ı Â’zam Ebû Hanife’ye göre (v.
150 h.) mihr-i misil vermek şartıyla sahihtir. Şâfiî hazretlerine göre,
bâtıldır, bütün hükümleri hususunda nikâh-ı fasit gibidir. İmam
Mâlik ve Ebû Dâvud da bu hükmün mensuh olduğu görüşündedir.17
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Tirmizî, Rada, 1, 1146, H., III/443.
Birinci maddeden yedinci maddeye kadar. Bkz. Nisa, 4/22-24.
Bakara, 2/228
Nisâ,4/3.
Bakara, 2/230.
Maide, 5/5.
Şigâr: Aradan mihri kaldırmak suretiyle kızını, hemşiresini/kızkardeşini veya velîsi bulunduğu birisini başkasına verip aynı şekilde onun kızını, hemşiresini nikahlamak manasınadır. (Âsım Efendi, Kâmûs Tercemesi, II/440). Bkz. İbnu’l-Esîr, Ebu’s-Saadât el-Mübârek
b. Muhammed el-Cezerî, en-Nihâye fî Ğaribi’l-Hadis ve’l-Eser, Beyrut, 1963, II/482.
Müslim, Nikâh, 7, 1416/60, II/1034.
Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, VII/258.
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b. İslam’da Evlenme
Muharremât/kendileriyle evlenme haram olanlar bahsini bu şekilde özetledikten sonra, şimdi de evlilik hayatının sağlam bir temele dayandırılması ve evlendikten sonra çıkabilecek pürüzlerin öngörülüp kısmen de olsa, başlangıçta önlenebilmesi için; nikâhtan önce
yapılması lüzumlu ve Kur’ân’da işaret edilmiş olan hususları teker
teker tespit edip belirleyelim.
b1. Evlenecek Adaylar Birbirini Görmeli
Hayât boyunca bir arada yaşayacak, her türlü tehlikelere birlikte göğüs gerecek, müştereken yuva ve yavrulara sahip olacak iki kişinin (karı ile kocanın), nikâhtan önce mutlaka birbirlerini görüp
haklarında bilgi sahibi olmaları; kuracakları müşterek hayatın sağlamlığı ve sıhhati bakımından oldukça önemli bir konudur.
Cahiliye döneminde olduğu gibi buna önem vermemek yahut da
zamanımızda ve birçok bölgelerde tatbik edildiği üzere sadece anne
ve baba gibi yakınların müşahade ve görüşlerine dayandırmak daha
sonra zuhur edecek olan geçimsizliklerin önemli sebeplerinden biri
olacağı tecrübe yoluyla bilinebilen bir gerçektir.
Rasûlullah (sav) Muğire b. Şu’be’ye: “Evlenmek istediğin kadına
bak. Çünkü (evlenmeden önce) onu görmen, aranızdaki izdivacın başarılı olmasını daha iyi sağlar.”18 buyururken, kanaatimizce bu konuya işaret etmiştir.
Bazı yörelerde, böyle bir arzu ve hareket çoğunlukla ayıplanıp
kınanmaktadır. Halbuki nezaket kurallarına riayet edilir ve âdi hareketlerden kaçınılacak olursa, evlenecek adayların birbirlerini görmeleri neden ayıp olsun ki? Oysa bazı müfessirlerimiz, doğrudan
doğruya Rasûlullah’a hitabeden:

َ َ َم
… َول مو أ َع َبك ُح مس َُ ُّن َّن
“Güzellikleri seni hayran bıraksa bile…” âyetini delil göstererek,
şahsın evleneceği kadını görmesi gerektiği kanaatine varmışlardır.
Rasûlullah (sav) 59 yaşındadır. O yaşa kadar yapmış olduğu evliliklerinin tamamı Yüce Rabbi Allah’ın bilgisi ve izni dâhilinde gerçekleşmiştir ve hepsi de din açısından meşrudur. İşte bu gerçekleri
açıklayan paragrafın son kısmının meali şöyledir:
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Tirmizî, Nikâh, 5, 1087, H., III/388
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“Bundan sonra kadınları nikâhlaman ve bunları herhangi bir zevcenle değiştirmen -güzellikleri hoşuna gitse bile- artık sana helâl değildir.”19
Meselâ:
Elmalılı (merhum), bu âyet-i kerîmeyi tefsir ederken: “İbn
Atiyye, bu lafız bir adamın evlenmek istediği kadına bakmasının caiz
olduğuna delildir” dedikten sonra; “Nitekim Muğire b. Şu’be ve Muhammed b. Mesleme, hadisleriyle (aynı kanaat) Sünen’de de varit olmuştur.”20 sözleriyle kendisinin de aynı kanaatte olduğunu ifade etmektedir.
Kurtubî de aynı kanaatle şöyle demiştir:

َ َ َم
… َول مو أ َع َبك ُح مس َُ ُّن َّن
“Güzellikleri seni hayran bıraksa bile…” âyeti “Şahsın nikâhlamak
istediği kadına bakmasının caiz olduğuna delâlet eder” dedikten sonra, mezkûr Muğire b. Şu’be hadisiyle beraber; hiç bakmadığı halde
bir kadınla evlenmek isteyen ensardan bir sahabiye Nebi’nin: “Git
ona bak; çünkü ensar kadınlarının gözlerinde bir şey vardır.”21 şeklindeki bakmaya teşvik eden hadis-i şeriflerini zikreder.22
Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, bir kimsenin, evlenmek istediği kadının boyuna, posuna, endamına ve ellerine, yüzüne hattâ gözlerinin içine varıncaya kadar bakması dinen caiz, edeben de normal
bir harekettir. Değil mi ki Rasûlullah: “Herhangi biriniz, bir kadını
nikahlamak isterse elinden geldiğince o kadına baksın”23 buyurmuş,
öyleyse “Ayıptır” sözü ne anlam ifade eder? Binaenaleyh
nasslarla/Kur’an ve Sünnet ile caiz görülen hususlar yöresel âdetlerle engellenmemelidir. O zaman din değil, taassup topluma hâkim
olur ve evrensel değil de yöresel adet ve gelenekler Din’in önüne geçer!
Ayrıca, evleneceği kadına bakarken, onun soyunu ve sopunu
araştırmak, yakinen tanıyanlarla bu konuda istişare etmek, kendisiyle istişare edilen kimsenin de bildiklerini aynen söylemesinde
hiçbir sakınca olmadığı yine Rasûlullah’ın sünnetinde açıktır. Şöyle
ki, Kays’ın kızı Fâtıma Hz. Peygamber’e gelerek, Ebû Cehm b. Huzefe
19
20
21
22
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Ahzab, 33/52.
Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, VI/3916.
Müslim, Nikâh, 12, 1424/74, H., 11/1040.
Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV/221.
Ebû Dâvûd, Nikâh, 20, 2083, H., II/566.
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ile Muâviye kendisine evlenme teklif ettiğini söyler ve hangisini tercih edeceğini bilmediğini Rasûlullah’a açar. Amacı Rasûlullah ile istişare etmek ve onun kanaatini öğrenmektir.
Rasûlullah (sav) ona şöyle der: “Ebû Cehm b. Huzefe pulsuz bir
züğürttür. Muâviye ise, sopası elinden düşmeyendir. Fakat sen Üsâme
ile evlen.”24 Bu hadis gösteriyor ki, bu konuda istişare edilirken,
maslahat icabı bilinenlerin, soran kimseye söylenmesinde hiçbir
mahzur yoktur. Hatta uygun birisinin işaret edilmesi de mümkündür.
Yalnız, evlenecek adayların birbirlerini görmeleri, konuşmaları,
kapalı bir yerde ve tek başlarına/ halvet halinde olmamalıdır. Yanlarında kadının mahremlerinden veya kadınlardan bir üçüncü şahsın
da olması uygun olur.25 Çünkü İslam’da nikâhtan önce halvet-i
sahiha (başbaşa kalmak) Ebû Hanife’ye göre uygun görülmemiştir.
b2. Evlenecek Adaylar Birbirini İstemeli
Evlilik hayatının huzur verici olabilmesinin şartlarından birisi
de eşlerin birbirlerini isteyerek evlenmeleridir. Karı ve kocadan
herhangi birisi istemediği halde, babası veya velisi tarafından zorla
evlendirilmesi her zaman için sıhhatli bir evlilik hayatına manidir.
Çoğunlukla da ayrılıkla sonuçlanmaktadır. Acının en büyüğünü de
çoğu kez enkaz altında kalan yavrular çekmektedirler.
Cahiliye döneminde de kadının seçme ve isteme hakkına saygı
duyulmuyordu. Rivayet edildiğine göre, kocası ölmüş bir kadının üzerine kim önce abayı atarsa o, onun olurdu. Artık hiçbir kimse ile evlenemeyen o kadın öncelikle abayı üzerine atan erkeğin malı olur, o da
istediği gibi kullanabilirdi; dilerse evlenir, dilerse başkasına satar, parasını alırdı. En kötüsü de, kendisi evlenmediği gibi -malı başkasına
gider endişesiyle- başkalarıyla evlenmesine müsaade etmezdi.26
Allah Teâlâ inzal buyurmuş olduğu:

ُ َ ۤ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ م َ م
َ ۤ
ُك أن َ ِتثوا ِالن َسا َء ك مر ًها
بأبا ال ِذي آمنوا ال ِيل ل
“Ey îman edenler, kadınlara zoraki varis olmanız size helâl olmaz”27 âyet-i kerîmesi ile Cahiliye dönemi âdetlerini tamamen ortadan kaldırmak suretiyle kadını zulüm ve ızdıraptan kurtarmış, onun
24
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Tirmizî, Nikâh, 38, 1134, H., III/432, 33.
Abdullah Ulvan, Terbiyetü’l-Evlâd fî’l-İslam, Beyrut, 1978,I/509.
İbn Kesîr, Tefsir, I/465; Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, V/94.
Nisâ,4/19.
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miras yoluyla elden ele dolaşan bir mal olmadığını28 aksine; bilhassa
evlenme konusunda onun da fikrinin alınması gerektiğini beyan etmiştir. İşte bu hükümlerden sonradır ki, kadın, kendi şahsı hakkında
yine kendisi söz sahibi oluyor ye şayet başkaları onun evlenmesi konusunda tasarrufta bulunmuşsa, doğrudan doğruya Rasûlullah’a gelerek yapılan akdi bozdurabiliyordu.29 Bilhassa Hz. Peygamber
(sav)’in: “Dulun emri, bakirenin de izni alınmadıkça kimseyi nikahlamayınız.”30 şeklinde, kendisi emretmedikçe; bakire ise, “Seni falanla nikahlayalım mı?” sorusuna “Evet” veya bu anlamda izni alınmadıkça nikâhlanamayacağını açıklamıştır. Ayrıca, Buhârî’nin de EsSahîh’inde:

ۤ َ َ َ ُ م ُ َََ ُ م َ م
ُك َعَل ال ِبغاء
…وال تك ِرهوا فتيا ِت
“…gençlerinizi zinaya zorlamayanız!”31 âyet-i kerîmesini kaydettikten sonra babası Hâlit, kızı Hansa’yı istemediği halde bir adama
nikâh etmiş. Onun da Rasûlullah’a gidip, “Ya Rasûlallah, babam beni
istemediğim halde falan kimse ile nikahlamış; ben bu evliliği istemiyorum.” diyerek şikayette bulunduğu, akdi fesh ettirmiş olduğu,
Hansa binti Hizam hadisini zikretmiş olması; ister hür olsun ister
cariye, hiçbir kimsenin, bir kadını istemediği halde bir erkekle evlendirilmesinin caiz olmayacağını ifade etmiş32 ve İslam’ın bu konudaki hükmünü açıkça ortaya koymuştur. Özellikle Hz. Ömer’in şu sözü, İslam’ın bu konudaki hükmünün en bariz bir örneğidir. Ömer
(ra) bu mevzuda en nâzik bir konuya değinerek şöyle demişti: “Kızlarınızı çirkin erkeklerle ve istemedikleri kimselerle evlenmeleri için
zorlamayınız. Onlar da sizler gibi iyiyi ve güzeli severler.”33
Evlilikte sevgi, güzellik ve çirkinliğin de mevzubahis edilmesi
gereken önemli bir husus olduğu ve bu konuda evlenecek şahısların
karar vermesi gerektiğini ifade etmiş olması, mevzuun ne güzel bir
yorumudur!
Şu halde, evlenme konusunda, hiçbir kimsenin şununla evleneceksin, şeklinde erkek veya kadını zorlaması, “mutlaka benim dediğime gideceksin, başkasına vermem...” gibi müdâhalelerin din ve
âdâb yönünden doğru değildir. Nasıl bir gerekçe ise; evlenecek genç
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Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, V/94.
Buhârî, Nikâh, 3, VIII/57.
Buhârî, Nikâh, 11, VII/62.
Nur, 24/33.
Buharı, Nikah, 8, VIII/57.
Râzî, Mefatihu’l-Gayb, X/ll.
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ve tecrübesizlerin ana ve babalarına haber vermeden ve izin ve görüşlerine müracaat etmeden kendi başlarına evlenmeleri de o derece
sakıncalıdır ve âdâba aykırıdır. Bu sebeple onların da görüşlerini
almak, tecrübelerinden istifade etmek, hattâ gerektiği zaman onların
düşüncelerine uymak en azından onlara saygının gereğidir.
Yukarıda zikri geçen: “Dulun emri, bakirenin de izni olmadıkça
kadın nikâhlanamaz” hadis-i şerifine dayanarak İmam-ı Â’zam Ebû
Hanife; velisinin, dul bir kadınla âkil-baliğ olmuş bir genci nikâha
zorlayamayacağına kanaat getirmiştir. Âkil-baliğ olmuş bir bâkirenin evleneceği erkeği seçerek velisinden habersiz olarak evlenmesi
halinde ise nikâhlarının sahih olacağına cevaz vermiştir. İmam Şâfiî
ise, velinin iznini şart koşmuştur.34
b3. Hıtbe (Dünür Olma) ve Âdâbı
Allah Teâlâ bir âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

َ
َ ُ َۤ َم َ م
ُ ُك َع ِ ََل
ُ َ ُك َس َت مذ ُك ُر
هللا أ َّن ُ م
ني ِ َ ۤف أ من ُف ِس ُ م
َو َال ُج َن َاح َع َل مي ُ م
ُك ِفي َما َع َّر مض َُ مي ِب ِه ِم من ِخ مط َبةِ ِالن َسا ِء أو أ كن َ م
وب َّن
ً
ً َ ُ ُ َ َ َ م َ ُ َ ُ ُ َّ ًّ َّۤ َ م
شا ِإال أن تقولوا ق موال َم مع ُروفا
ِ ول ِكن ال تو ِاعدوهن
“Kadınları nikâhla isteyeceğinizi çıtlatmanızda ve böyle bir arzuyu
gönüllerinizde saklamanızda sizler için bir vebal yoktur. Çünkü Allah
sizlerin onları gönüllerinizden geçireceğinizi mutlaka bilmektedir. Ancak kendileriyle gizlice vaadleşmeyin. Velâkin, ma’rûf bir söz söyleyebilirsiniz.”35
Hıtbe: hatabe/yahtubu fiilinden mastar olup, kadını evlenmeye
da’vet etmek36 evlenmek istediği kadına nikâh aktinde bulunma arzusunu söylemek37 anlamına gelir. Yani, Türkçemiz’deki tabiriyle,
dünür olmak ve kız istemek demektir.
Ta’rîz ise: arrada/yuarridu fiilinden müştaktır. Tasrihin zıddı
olur ki, bir şeyi tevriye (üstü kapalı) yoluyla, başka bir şeyle açıklamak, muhataba, murat edilen şeyi, üzeri kapalı olarak anlatmaya çalışmak, imâ ve işaret etmek anlamınadır.38
Allah Teâlâ dul kadınlarla ilgili bu âyet-i kerîmesi ile: “Dul olsun
bekar olsun, bir kadınla evlenme arzusunu gönlünde taşımanın, yahut
34
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da bu arzuyu izhar etmenin hiçbir günah ve ayıbının olmayacağını;
aynı zamanda kocası ölmüş olup, iddet bekleyen bir kadınla evlenmenin ahkâm ve âdâbını beyan etmektedir.”39 Bu açıklamalara istinaden
Fahruddin Râzî, hıtbe konusunda kadınları üç kısma ayırmaktadır.
1. Evlenme talebinde ta’riz/kapalı ve tasrihin/açık teklif caiz olduğu kadınlar ki, onlar koca ve iddetten halidirler. (bekârlarla iddetini tamamlamış olanlar) Bunlarla evlenmek caiz olunca hıtbe de
elbetteki caizdir.
2. Evli olan kadınlardır. Bunlara, ister açık ister kapalı olsun,
evlenme talebinde bulunmak veya gönlünde sevgisini taşımak yahut
açık veya gizli ilgilenmek asla caiz değildir.
3. Kocası ölmüş olup iddet bekleyen kadınlardır. Bunlara, iddet
bekleme süresi içerisinde, ancak ta’riz/kapalı yoluyla hıtbe caiz olur.40
Bu âyet-i kerîme ile Allah Teâlâ, şahsın, evlenmek istediği kadına, bekârsa, açıkça41 iddet bekliyorsa ta’riz yoluyla evlenme arzusunu duyurabileceğine işaret etmiştir. Bu da “Doğrudan doğruya kadının kendisine,”42 “Üstü kapalı olarak, maksada delâlet edecek sözlerle”43 mesela; “Evimin bir kadına ihtiyacı var”; “Nefsinde öncelikle beni düşün”; “Sen iyi bir kadınsın”; “Sana rağbetim var”44 şeklinde duyurabileceği gibi velisine, “Başkasını bana tercih etme” şeklinde
açıkça söylenebilir.45 Âlimlerden birçoğunun beyanına göre, ona hediye göndermek veya yapılacak işleri varsa onları yapmak da
ta’rizden sayılabilir.46
Bununla beraber; kadının henüz iddeti dolmamışsa, aktin yapılması veya “Benden başkasıyla evlenemezsin” şeklinde kayda bağlanması caiz olmadığı gibi47 gizli olarak anlaşma yapmak da caiz değildir. Zemahşerî bunun vatı’/cinsel ilişki mânâsında olduğu kanaatindedir.48Allah Teâlâ buna: “Ta’riz yoluyla, uygun bir söz söyleyebilirsiniz” âyetiyle işaret etmiş,49 “Fakat onlarla gizlice anlaşma yapmayınız, isteğinizi ilân edip kadın iddetini tamamlamadan nikâh ve
39
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izdivacın yapılmasını ta’cil/acele etmeyiniz”50 emriyle de hemen akdin yapılmasını yasaklamıştır.
Evlenme talebi erkekten gelebileceği gibi bizzat kadının babası
veya velisi tarafından da yapılabilir. Her ne kadar zamanımızda bu
şekli, ayıp kabul ediliyor veya bu mülâhazalarla pek rağbet görmüyorsa da, Rasûl-i Ekrem (sav)’in, Hafsa’yı bizzat Hz. Ömer (ra)’den
istemesi,51 Hz. Ömer’le Hz. Ebû Bekir’in Fâtıma’yı, Rasûlullah’dan istemeleri,52 erkek tarafından hıtbeye örnek olabileceği gibi, Hz.
Ömer’in kızı Hafsa’yı önce Hz. Osman’a, sonra da Hz. Ebû Bekir’e arz
etmesi,53 de, kızın velisi tarafından beğendiği bir erkeğe kızını
arzedilebileceğinin örnekleri olmalıdır.
Hıtbede caiz olmayan husus, başkasının nikâh talebinde bulunduğu bir kadına, bunu bildiği halde talip olmaktır.54 Ki Rasûlullah
(sav) “Sizden hiç bir kimse (din) kardeşinin hıtbesi üzerine hıtbede
bulunmasın”55 emirleriyle evlenmede hürriyet, teenni ve beğenerek
karar vermenin sağlanması; aceleye getirilmemesi gibi mülâhazalarla başkasının da aynı zamanda aynı kadına dünür göndermesini yasaklamıştır.
Şayet kadın kendisine talip olan birinci kişiye, açıkça evlenemeyeceğini bildirir veya56 önce talip olan kimse artık vazgeçtiğini söyleyip başkalarının istemesine müsaade ederse,57 bundan sonra diğerlerine isteme hakkı doğar. Aksi halde bazı bölgelerde yaygın şekliyle
“Bir armuda kırk kişi taş atar, düşürebilen alır.” şeklinde bencilce bir
söz düstur edinilerek, talep üzerine talep de bulunmak, hattâ karşı
tarafa verilmemesi için vaatlerde bulunmak, iftira ve dedikodulara
dalmak... İslam âdâbına hiçbir zaman yakışmayan davranışlardır.
Bu konuda, örnek edinip, uygulamamızı ona göre yönlendirmemiz için, yukarıda kısaca değindiğimiz Hz. Hafsa’nın nikâhlanmasını, burada bir daha ve biraz açık şekliyle zikretmek istiyorum.
Şöyle ki:
Rivayet edildiğine göre Hz. Ömer (ra) şöyle demiştir: “Osman b.
Affan’la karşılaştım ve istersen Hafsa’yı sana nikâhlayayım” dedim.
50
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Osman (ra): “Durumumu bir gözden geçireyim de...” dedi. Ben birkaç
gece bekledikten sonra karşılaştığımızda, “Bana bu günler evlenmemin mümkün olamayacağı zahir oldu” dedi. Sonra Ebû Bekir (ra) ile
karşılaştım. Aynı şekilde Hafsa’yı O’na da arzettim,58 dedim ki, “Eğer
dilersen, Ömer’in kızı Hafsa’yı sana nikâhlayayım…” Birkaç gece bekledikten sonra Rasûlullah (sav) Hafsa’ya evlenme teklifinde bulundu.
Bundan sonra karşılaştığımızda Hz. Ebû Bekir: “Hafsa’yı bana teklif
ettiğinde cevap vermememin sebebi, Rasûlullah’ın Hafsa’dan bahsettiğini duymuş olmamdı. O’nun sırrını ifşa etmemek için de susmuş,
bir şey söylememiştim. Şayet Hz. Peygamber bu düşüncesinden vazgeçseydi teklifini kabul ederdim” buyurdu.59
Buhârî’nin birbirine bağlı olarak naklettiği bu iki hadis-i şerif, bu
konuda en güzel iki örnektir. Demek ki, Hz. Ebû Bekir, Rasûlullah’ın
O’nu andığını bilmese Hz. Hafsa’yla evlenmek arzusunda idi. Fakat
Hz. Ebû Bekir, Rasûlullah’ın Hafsa ile evlenme arzusunu önceden bildiği için, Hz. Ömer’in teklifini kabul etmek şöyle dursun, Hz. Peygamber’in sırrını bile ifşa etmemişti. Sonra da, “Eğer, Rasûlullah vazgeçseydi elbette kabul ederdim” demek suretiyle Hz. Ömer’in gönlünü almıştır.
Bu hadisler, sahabe-i kiramın böylesine hassas bir konuda ne
kadar makul, mantıklı, nazik ve edepli davrandıklarını da göstermektedirler.
Talep müspet olarak karşılanır ve eşler birbirleriyle evlenmeye
karar verirlerse akit yapılır. Artık birbirlerinin yabancısı değil eşleridirler. Nikâhtan sonra da aralarındaki mahremiyet ortadan kalkar,
zifaf helaldir ve hiçbir manisi bulunmamaktadır; artık eşler rahatlıkla baş başa kalıp görüşür, konuşabilirler.
Mihir ve hediyeler bahsine geçmeden, yeri gelmişken belirtilmesinde fayda mülâhaza ettiğimiz bir konuya da değinmeden geçemeyeceğiz.
Ma’lumdur ki, her devirde olduğu gibi zamanımızda da İslamî
değerlere önem vermeyen birçok kimse, genellikle tercihlerini, ya
sınıfsal bir ayrıma veya yöresel bir anlayışa yahut da zenginlik ve
güzellik faktörüne dayandırmaktadırlar. Evleneceği eşi seçmek için
bazı meziyetlerin göz önüne alınabileceği normal olduğu gibi, adayı
beğenip-beğenmemek için de sebep teşkil etmesi tabiidir. Fakat sadece fakir olduğu için, teklif sahibini reddetmek, dinimizce asla hoş
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değildir. Zira zenginlik ve fakirlik, kişinin hayatında, ahlâkî ve dinî
yaşayışı kadar etkili olmadığı gibi saadetin de yegâne anahtarı sayılamaz. Nice zenginler vardır ki, zenginlikleri, mutlu olmaları için kâfi gelmiyor. Belki de pek çok fakirden daha mutsuzdurlar. Bu sebeple, istek sahibini değerlendirirken daima ma’kul olmak lâzımdır.
c. Adayların Birbirinde Arayacağı Vasıflar
c1. Kadının Erkekte Arayacağı Vasıflar
Erkek, ailenin sahibi, yuvanın hâmisi ve geçimin garantisi/güvencesi olması bakımından, evlenecek kadının veya velisi tarafından
onda bazı özelliklerin aranması tabiidir. Fakat erkek hakkında araştırma yaparken, zamanımızda olduğu gibi, sırf zenginlik ve yakışıklılık değil de, İslam’ın koymuş olduğu ölçüyü nazar-ı itibara almak en
hayırlı olanıdır. O ölçü de Hucurât sûresinde, 13. âyetindedir:

َ
َ
ُك ِع من َد هللاِ أ مت َق ُ م
ِإ َّن أ مك َر َم ُ م
اُك
“Allah indinde en değerliniz, hiç şüphe yok ki, O’ndan en çok sakınanızdır.”60
Erkekte aranılacak en önemli özellik bu olmalıdır. Yoksa zenginlik, yakışıklılık öncelikle söz konusu değildir. Zaten, Allah indinde
kerim olan bir kimse, karakter, huy ve edeb bakımından da iyi bir
kimsedir. Ömrünü yanında geçirecek, ortaklaşa yuva kurup evlât yetiştirecek bir kadın için, böyle bir erkek ideal bir eş sayılmalıdır.
İdeal bir aileden beklenilecek mutluluğun sadece mal ve mülkle olmadığı çağımızın gerçeklerindendir. “Kim mutludur?” sorusuna,
“Zenginler mutludur” cevabını almamız güçtür. Zira nice zenginler
vardır ki, varlıkları kendilerini mutlu etmediği gibi birçok fakirden
de mutsuzdurlar. Bu sebeple Rasûlullah (sav): “Dininden ve ahlâkından hoşnut olduğunuz birisi size geldiği zaman ona kızınızı nikahlayınız. Şayet böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve fesat çıkar.” Buyurdu. Bunun üzerine ashabın:
“Ya Rasûlallah, şayet onda fakirlik ve soy düşüklüğü varsa?” şeklindeki sorularına, aynı sözünü tekrarlayarak, “Dininden ve ahlâkından hoşnut olduğunuz birisi size gelirse kızınızı ona nikahlayınız”
buyurdu ve bu sözünü üç defa tekrar etti.61
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Demek ki, erkek için söz konusu olan araştırmada, öncelikle
aranılacak vasıf, din ve ahlâkının güzel olmasıdır. Şayet taliplerden,
dinî yaşayışı sağlam ve eşit olanlar arasında tercih söz konusu olursa o zaman zenginlik ve yakışıklılık faktörlerini nazar-ı itibara almak iyi bir yol değildir.
c2. Erkeğin Kadında Arayacağı Nitelikler
Evlenirken, kadının erkekte bazı özellikler araması ne kadar tabiî
hakkı ise, erkeğin de evlenmek istediği kadında, evlilik hayatının sıhhati bakımından önemli kabul edilebilecek bazı özellikleri araştırması
da tabiidir. Bir ölçüde daha da önemlidir. Bu konuda da Hz. Peygamber’in tavsiyesini ön planda bulundurmak elbette ki, yararlı olacaktır.
Rasûlullah: “Kadın, malı, güzelliği ve dindarlığı için nikahlanır. Sen
dindar olanını tercih et.”62 demiş, tercihe şayan olanı belirtmiştir.
Şu halde bu dört özelliğin dördü de kadında aranabilir. Eğer
dördü de mevcutsa ne âlâ. Lâkin hepsinin birden bir kadında toplanması mümkün olmayabilir. Bu durumda dindar olanını seçmeyi
Rasûlullah (sav) tavsiye etmiştir. Aksini yapanlar, yani, dindarlığı
göz önüne almayanlar için Hz. Peygamber: “Kadını, malı ve güzelliği
için nikahlayan kimse onun mal ve güzelliğinden mahrum olabilir.”63
buyurmuştur. Çünkü dindar olmayan kadınlarla İslamî hayat yaşamak zor olur. Dine bağlı olmayışı, hassasiyetleriniden bihaber olması, söz iş ve davranışlarında dinin renginin, kokusunun ve kattığı güzelliğin bulunmayışı zamanla yüz güzelliğini ve zenginliğini siler,
yok eder. Onların artık hiçbir değeri kalmaz. Bu mülâhazalarla daima dindar olanları tercih etmek lâzımdır. Abdullah b. Amr’ın rivayet
ettiğine göre, Rasûl-i Ekrem (sav):
“Dünyanın tamamı meta’dır, dünya meta’ının en hayırlısı ise
saliha bir kadındır.”64 buyurmuş, bununla da dindar olan kadının
önemine işaret etmiştir.
Ebû Hüreyre (ra)’ın rivayet ettiğine göre, Rasûlullah’a:
“Hangi kadın daha hayırlıdır?” denildi de. Peygamber Efendimiz:
“Kocası yüzüne baktığı zaman, onun gözünü aydın kılan/gönlüne
sürur veren, emrettiğinde derhal itaat eden ve kocasının, mal, can ve
namusunu emniyetle teslim edebileceği kadındır.”65 buyurdu.
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Bu özellikleri, ancak dini güzel olan kadınlarda görmek mümkün
olabilir. Haram ve helâlden sakınmayan, Rabbına ibâdet etmeyen,
kocasına saygı duymayan ve zaman zaman muhalefet edip dikleşebilen müsrif bir kadın, bakınca acaba hangi kocanın kalbe sürur verir?
Bu özellikleri ile beraber malı ve güzelliği o bedbaht adamın yanında
ne değer ifade edebilir ki?
Öyleyse, Müslüman gençlerimizin tercihi daima İslamî açıdan
olmalıdır. Diğer sebepler ikinci plânda nazar-ı itibara alınabilir. Evlenmede tercihe sebep ikinci bir konu da, dul bir kadınla bekâr bir
kadın arasında tercih yapmak söz konusu olduğu zaman, bekârın seçilmesidir. Zira bekârlar, Rasûlullah’ın ifadesiyle tercihe daha şayandırlar.
Atâ’ İbn Ebi Rabah’dan nakledildiğine göre Câbir b. Abdullah
O’na şöyle demişti: “Rasûlullah (sav) zamanında bir kadınla evlendim. Bir gün Rasûlullah’la karşılaştığımızda bana:
— Ya Câbir, evlendin mi? diye sordu. Ben:
— Evet, cevabını verince O:
— Bakire midir, yoksa dul mu? buyurdu. Ben de:
— Dul ya Rasûlallah, dedim. Bunun üzerine:
— Bâkire alsaydın ya, onunla neşelenirdin, dedi.
— Ya Rasûlallah, benim yetim kız kardeşlerim var, onlarla
aramıza girer (de bozar) diye korktum, dedim.
— O halde öyle olsun. Çünkü kadın, ya dini ya malı yahut da
güzelliği için alınır, sen dindarını almaya bak. Ellerin
bereketlensin, buyurdu.”
Şu’be’nin, Muhârib’den, O da Câbir b. Abdullah’tan naklettiğine
göre bu hadis “Bâkire mi, dul mu?” dedi, dul dedim. Bunun üzerine
Rasûlullah:
“Bâkireler
ve
onların
cilveleri
varken
sen
nerelerde
geziyorsun!” buyurmuştur, şeklinde de rivayet edilmiştir.66
Şu halde, evlilikten haz almak isteyenler için, bakireler tercih
nedeni olabilir. Hadisi-i Şerife göre “kadın, ya dini ya malı yahut da
güzelliği için alınır, fakat dindarını almak” tavsiye edilmiştir. Eğer
evde yetimler varsa, dul, aklı başında ve olgun kadınları tercih
etmek de tavsiye edilmiş oluyor.
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İhyâ’da nakledildiğine göre, bazıları şöyle demiştir: “Kadın, dört
yönüyle erkekten aşağı olmalıdır. Aksi halde kocasını hakir görebilir.
Onlar; yaş, boy, mal ve neseptir. Güzellik, edeb, ahlâk ve takva bakımından ise, kadın erkekten üstün olmalıdır.”67
Ayrıca, evlenecek çiftlerin, bazı yönlerden birbirlerine denk olmaları da eşler arasında ahenk ve huzurun temini için aranmalıdır.
Buna, Fıkıhta “Küfüv ve kefâet” denilir ki, bu konu da oldukça önemlidir. Aksi, karı ve koca arasında geçimsizliğe sebep olabilir. Meselâ,
eşlerden birisinin fazla yaşlı olması buna misal teşkil edebileceği gibi, birinin hür, diğerinin hür olmaması da misâl olabilir. Allah Teâlâ:
“İman etmiş bir câriye, hür ve müşrik bir kadından -hoşunuza gitse
bile- elbette daha hayırlıdır...” Âyet-i kerîmesiyle bu konuya işaret
etmiş, Rasûlullah da, yaşları pek fazla farklı olduğu için Hz.
Fâtıma’yı isteyen Hz. Ebû Bekir’le Hz. Ömer (ra)’e hayır demiş; onlardan sonra talip olan Hz. Ali ile evlendirmiştir ki, bu da konunun
önemini ifade için kâfidir.68
Günümüzde, erkek olsun kadın olsun, köyde yetişmiş birisiyle
bir şehirlinin veya üniversite mezunu bir gençle, hiç okur yazar olmayan yahut ilk okul mezunu birisinin evlenmesi de kefaet açısından
pek münasip değildir. Evliliğin sıhhati bakımından kültür farklılıkları bile göz ardı edilmemelidir.
d. Mihir - Başlık - Hediye
Şurası bir gerçektir ki, İslam’da, erkek olsun, kadın olsun; her
ikisi de insan olma değerine sahiptirler. Dolayısıyla, hiçbir kimsenin, başkaları tarafından, alınıp-satılmaları asla söz konusu olamaz.
Çünkü insanın değeri hiçbir zaman mal ile ifade edilemez. Bu sebeple evlenmelerde, kadının erkek tarafından satın alınması veya başkaları tarafından satılması da mümkün değildir. Zamanımızda olduğu
gibi, velisi tarafından, başlık veya başka adlar altında, kadınların evlendirilmesi, ondan elde ettiği para ile de kendisine kazanç temin
etmesi ise, İslam’da olmadığı halde, maalesef bazı bölgelerde yerleşmiş anormal bir âdettir. Bu âdetin Müslümanlara nereden geldiği
ise kaynaklarda çeşitli şekillerde anlatılmaktadır.
Şöyle ki, İslam’dan önceki Araplar arasında, kadın, velisi tarafından başkasına satılır, mihir adıyla almış olduğu mal ve para da
kendisine kalırdı. Bursalı İ. Hakkı’nın beyanına göre, kızı doğan kim67
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seye (henien leke’n-nâficetü) derlerdi. Bununla: “Kazandığın mal
kutlu olsun; mihirini alır, mal ve mülkünü çoğaltırsın” mânâsını kastederlerdi.69
Bu rivayetten anlaşılıyor ki, bu devirde alınan başlık, yani mal,
para vs. velinin mal ve mülkünü çoğaltan bir kazançtır. Tabii ki, bu,
kadına hiçbir menfaat temin etmiyordu.
Bir başka kaynakta da başlıktan şu şekilde bahsedilmektedir:
“Kadîm Yunan’da, bir kıza talip olan erkek, kızın babasına “Hedna”
denilen bir miktar hayvan verirdi. Kız güzel olursa ona, ailesine çok
öküz kazandıracak anlamına gelen, Alphesiboicia denirdi İtalyanlarda da kız tarafının, erkek tarafına belli bir miktar para ödediği söylenmektedir”70 ki, bu âdetler tamamen bölgesel olup, İslam’ın verilmesini emrettiği mihirle yakından ve uzaktan hiçbir alâkası yoktur.
İslam Dini’nde mihir, evlenecek çiftler arasında yapılan nikâh
sebebiyle, erkeğin bizzat evlendiği kadına, gönül rızasıyla vereceği
mala denilir ki, bu sadece kadının hakkıdır. Bunu velisi yahut başkası alamaz.
İslam’ın nikâhın sıhhati için gerekli kıldığı mihir, kadının şeref
ve haysiyetini korumak için bir tazminat ve gelecekte küçük bir güvencedir. Yoksa hiçbir zaman kadının, değeri ve pahası değildir. Bu
sebeple Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde:

ً

ً َ

ُُ َ

مُ َم

َ

َُ

َ ًَ َ م

َُ

ۤ

ُ

َ
َ َ َ َ
اب َّن ِ مي َل ف ِإن ِط م َي ل م
ُك َع من َ م
.ش ٍء ِمنه نف ًسا فُك ُوه ه ِنيئا َم ِر يئا
ِ ِ وآتوا ِالنساء صدق
“(Evleneceğiniz) kadınlara mihirlerini, içten, isteyerek ve (Allah’ın)
bir atiyyesi olarak veriniz. Eğer onun bir kısmını, gönül hoşluğu ile size
bağışlayacak olurlarsa, onu da içnize sine sine afiyetle yiyiniz.”71 Yani:
“Siz erkekler, kadın malına göz dikmek, nikâh için kadından mal gözetmek şöyle dursun; onları behemahal münasip bir mihirle alınız.
Mihirlerini kıskanarak değil, aksine, kerem ve semahatle, seve seve veriniz.”72 emriyle koca ve velilerin dikkatini çekmiş ve mihirin, kadının hakkı olduğunu ve bu sebeple sadece kadına verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.73
Mihir, bir atiyye-i ilâhiyye olacağı için şer’an, miktarı, kesinlikle
tayin edilmiş değildir. Her kimse, maddi gücüne göre, istediği kadar
vermekte serbesttir. İslam Fukahası, Allah Teâlâ’nın:
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ُ َ
ًَ َ َ َ ُ َ َۤ َ
اب َّن ِ مي َل
ِ ِ وآتوا ِالنساء صدق
“(Evleneceğiniz) kadınlara mihirlerini, içten, isteyerek ve (Allah’ın)
bir atiyyesi olarak veriniz.” âyetine dayanarak mihirin, azami miktarının tahdit edilmediğinde ittifak etmişlerdir.74 Mihirin en az miktarına gelince, bu konuda da ihtilâf vaki olmuştur. İmam Mâlik’e göre
en azı üç dirhemdir. Ebû Hanife’ye göre on dirhemdir. İmam-ı Şâfiî
ve Ahmed’e göre ise, azı için sınır yoktur. Takdir edilen miktarın
hepsi caizdir.75 Rasûlullah (sav) bir çift nalin/ayakkabı, bir yüzük ve
Kur’ân öğretmek karşılığında nikâh ettiği gibi, bir adama: “Demir bir
yüzükle de olsa mihir ver ve evlen”76 buyurmuştur. Bu emirler,
mihirin cinsi ve miktarı hakkında bizlere yeteri kadar bir bilgi verdiği gibi, nişan yüzüğü diye adlandırılan âdetin buradan kaynaklanmış olabileceğini de düşündürmektedir.
Aslında yaygın olduğu şekliyle, nişan yüzüğünün, mihir kabul
edilip edilemiyeceği; mecburi bir âdet oluşu ve kadının da erkeğe
aynı değerde yüzük takdim etmesi yönleriyle tartışılabilir. Fakat erkeğin kadına, cinsi ne olursa olsun, mâlî durumuna uygun olarak bir
yüzük hediye etmesi, ayrıca maddi gücü ve imkanı ölçüsünce önemli
bir meblağı mihir olarak vermesi İslam açısından önemli ve gerekli
bir ilkedir.
e. Nişanlanma
Biliyoruz ki, İslam geldiği zaman, Araplar arasında yerleşmiş olan
birçok âdet ve gelenekleri kaldırmış, akla ve dine uygun olanlarına ise
dokunmamıştır. Bu vakıa gösteriyor ki, âdet ve töreler, İslam’a uygunsa devam edilir, değilse terk olunur.77 İslam’ın başlangıcından beri
“Meşru, gayr-i meşru’” şekliyle Müslümanlar arasında carî olan nişan
ve düğünlere, olması gerekli şeklini tesbit için -konumuz harici de olsa- kısaca değinmekte yarar olacağı kanaatindeyim.
Nikâh, evlenmek için bir akittir. Asıl karı-koca olma durumu zifaf ise Arapça’da (benâ) fiili ile ifade edilmektedir. Akitten zifafa girinceye kadar gerekli görülen süre de nişanlılık süresi olarak nitelendirilir. İslam’da bu dönem ancak nikâhla başlar. Nikâhtan sonra
da aradaki mahremiyet tamamen ortadan kalkar. Artık adaylık sona
ermiş ve birbirlerinin eşidirler, karı-koca olmalarında/zifaf, doğal
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olarak görüşüp bir arada bulunmalarında din açısında hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Doğal olan da budur. Lâkin nikâhsız nişan veya
zifafa girmeme şartına bağlı nikah(!) aradaki mahremiyeti kesinlikle
kaldıramaz; daha açık bir ifade ile haramı helal yapmaz!
Rasûlullah (sav)’in Hz. Âişe (ra) ile evlenmeleri iki-üç yıl civarında bir nişanlanma sonunda vâki olmuştur. İbn Hişam’ın naklettiğine göre, “Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekri’s-Sıddîk’ın kızı Âişe ile
Mekke’de nişanlandı. Bu esnada Hz. Âişe yedi yaşında bir çocuk idi.
2,5 yıl sonra Medine’ye hicret etti; bu demektir ki, 10 yaşlarında iken
de nikâhlanıp zifafa girdi.”78 rivayeti evlilik yaşı konusunda kafa karışıklıklarına neden olmuş bununla İslam ve onun Peygamberi zan
altında bırakılmak istenmiştir.
Hz Âişe (ra)’nin kendisinden yapılan rivayette -rivayet ettiği
başka hadisler de var- Hz. Âişe (ra): “Aklım erdiğinden beri Anambabam Müslümandı.”79 diyor. Hz. Ebû Bekir (ra)’in 610’da Müslüman
olduğu ve bundan da haberdar olacak yaşta olması gerekir ki en az
Hz Âişe (ra) 605 yılı doğumlu olur.
Hz. Âişe (ra), Mekke’de, peygamberliğin 4. yılında nazil olan
Kamer Suresi’nin 46. Ayeti için “Bu ayet Mekke’de Muhammed
(sav)’e indirildi. Ben o zaman genç kızlık çağına girmek üzere olan bir
kızdım. Oyun çağındaydım.”80 diyor. Bu hadisten anlaşıldığına göre,
o tarihte, yani peygamberliğin 4. yılında en az 8-9 yaşlarında olması
gerekir. Bu da Hz. Âişe (ra)’ın evlendiği yaşın 17-18 olduğunu gösterir.
“Evlilik çağına girinceye kadar yetimleri zaman zaman deneyin!
Kendilerinde yetişkinlik/rüşd alâmetlerini gördüğünüzde mallarını
kendilerine hemen verin...” (Nisa, 4/6) âyeti ile de Kur’an’ın öngördüğü evlilik çağının malının hesabını bilebilecek rüşd/yetişkinlik çağı olduğu anlaşılmaktadır. İmamı Azama göre de rüşd çağı en az 18
yaşıdır.
Muhammed Hamîdullah’ın naklettiğine göre, Arap geleneğinde,
kızların yaşı ay hali görmeye başlamasından itibaren hesap edilmektedir. Sıcak memleketlerde, çocukların ortalama 9-10 yaşlarında ergenlik çağına girdikleri düşünülürse, Hz. Âişe (ra)’ın nişanlandığı
yaşı 16, evlendiği yaş 19 olur. Bunu Arap dilindeki bir kullanış da te78

İbni Hişam, Abdu’s-Selâm Hârûn Tehzîbu Sîreti İbn Hişam, Beyrut, 1972, II/144.
Buhârî, Sahih-i Buhâri, Kefalet Kitabı 4. bab, Menakıbü’l-Ensar Kitabı 45. bab, Edeb Kitabı 64. bab, Salat Kitabı 86. Bab.
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Buhârî, Sahih-i Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an Kitabı 6. bab, Fethü’l-Bâri 11/291, Ayni 20/21.
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yit etmektedir. Arapça’nın en büyük ve sahih lügatı Lisan’ül-Arab’a
bakıldığı takdirde, Arapça’da 11 den 19 kadar olan sayılar kullanılırken, birler hanesi zikredilerek onlar hanesi de kastedilmektedir. Bir
bedevi “Vahhid/birle, bir yap” dediği zaman, “Cebimde 10 dirhem
var, 1 de sen ver de cebimdeki parayı 11 yap.” demek istemektedir.
Hz. Âişe (ra) Arapça’yı en edebi konuşan hanımlardan biridir. Arapçadaki bu özelliği kullanarak evlilik yaşı ile ilgili rivayetini 6 ve 9
yaşla 16 ve 19 yaşı kasdettiği anlaşılmalıdır. Bu süre içerisinde Hz.
Âişe’nin Mekke’de ebeveyninin yanında kalmış, Medine’ye zevcinin
yanına, rüşd çağına erdikten sonra gitmiştir.81
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Rasûlullah (sav)’ın Hz. Âişe ile
nişanlanması, bizdeki gibi adet ve töreleriyle birlikte bir nişan töreni değildir; olsa olsa, Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz Hz. Ebû Bekir’den Âişe’yi talep etmiştir, o da “Verdim” veya “Olabilir” sözüyle
böyle bir sözleşme gerçekleşmiştir. “Nişanlandı” tabirimiz bu manadadır.
Rasûlullah (sav)’in Hz. Âişe ile bu şekilde, önce nişanlanıp uzun
bir süre sonra da evlenmeleri, sözleşme ile zifaf arasında ma’kûl bir
sürenin bulunabileceğini yansıtabilir. Fakat bu akit ve sürenin normal ölçüler içerisinde olması lâzımdır. Zira zamanımızda yaygın
olan şekliyle nişanlılık, her yerde İslam’a uygundur denilemez. Çünkü nişanlılık, birçokları tarafından evlenme hayatına açılan bir kapı
ve eşlerin birbirlerini tanımaları için bir fırsat olarak nitelendirilmesi sebebiyle; çoğu kez nikâh söz konusu olmadığı halde adayların
buluşmaları, halvet halinde bulunmaları vs. ile gayr-ı İslamî bir durum arzetmektedir. Bu durum toplum tarafından her ne kadar da
normal(!) addedilse de çoğu zaman kızın aleyhine sonuçlandığı inkâr
edilemez bir gerçektir. Bu devre mutlaka nikâhla başlamalıdır. Gayrı meşru bir tarzda kullanılmamalı ve “Beş şeyde acele edin…”82 hadis-i şerifi gereğince arayı fazla uzatmadan şartlar dahilinde bir an
önce gençler evlendirilmelidir. Çünkü tanışma adı altında gerçekleşen ilişkilerin kız için zulüm olduğu sonradan ortaya çıkmaktadır;
lâkin iş işten geçmiş oluyor.
İffetli hiçbir genç, bir başkasına nişanlanmış, sonra da dönülmüş; hatta bir başkasıyla adı çıkmış kızla evlenmek istemiyor. Çün-
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kü ülkemizde nişanlılık süresince adaylar arasında yaşanabilecekleri
hayal ettiği zaman bunu onuruna yakıştırmıyor.
Bu her zaman böyle sonuçlanmaz dense de böyle sonuçlananlar
hiçbir zaman azımsanacak düzeyde değildir. Nikâhsız olarak geçen
nişanlılık süresindeki halvet hallerinin dinen caiz görülmemesi de
konunun, en önemli başka bir yönüdür.
f. Düğün
Neş’e ve keder insanlarda psikolojik bir olaydır. Sevindirici durumlarda sevinmek, üzücü vak’alarda da kederlenmek insanlarda
fıtraten mevcut duygulardır. Bir kaza, başarısızlık veya bir ölümle
karşılaşan normal her insanın mutlaka üzüleceği gibi, başarıya ulaşması, maddî-manevî menfaatler elde etmesi de onu sevindirir. Bunlardan bir kısmı şahsa mahsustur, sadece sahibini etkiler. Bir kısmı
da kollektiftir; bilhassa yakınlarını çok üzer. Özellikle mü’minlerin
birbirlerinin kardeşleri olması hasebiyle83 iyi ve kötü günlerinde,
din kardeşlerinin üzüntü ve neş’elerine iştirak etmeleri, imanlarının
yüceliğinin ifadesidir. Bu mülâhazalarla, evlenmenin başlangıcında
yapılan düğün merasimi de evlenen çiftlerin, hayatlarında hayırlı bir
dönüm noktası olması sebebiye, hem onların, hem de yakınlarının
sevinip eğlenmesi için bir vesiledir. Bu vesile ile düğün yapmanın
meşrûiyyetini Buhârî’nin naklettiği şu rivayetten anlayabiliriz:
Rasûlullah (sav), yeni evlenen Abdurrahman b. Avf’a: “Düğün
yap, bir koyunla da olsa ziyafet ver.”84 buyurmak suretiyle bir eğlence tertib etmesini tavsiye etmiştir. Ki, bu olay İslam’da düğün yapmanın, hem cevaz hem de gereğine bir işarettir.
İslamî bir düğün nasıl olmalıdır? sorusuna gelince: Bu her zaman ve her yerde sorulan bir sorudur. Hiçbir zaman da kesin ölçülerle cevaplanmış olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu soruyu soranlar
daima belli kalıp ve ölçülerle klişeleşmiş şekiller istemektedirler.
Halbuki yeryüzünün, her coğrafya ve ikliminde, yaygın halde bulunan Müslümanlar, bu konuda, İslam’a uygun olsa bile, birbirlerinden
oldukça farklı âdet ve törelere sahiptirler. Bu sebeple, yeryüzündeki
tüm Müslümanların, müştereken bir düğün şekline sahip olmaları
mümkün değildir. Lâkin müşterek prensiplere sahip olabilirler. Kanaatimce bu temel ilke şuradan çıkartılabilir:
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Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimize soruyorlar: “Allah bize neyi helal kılmıştır?” Cenab-ı Hak cevap veriyor:

َّ ُ ُ َ َّ ُ َ م َ ُ َ َ َ َ ۤ ُ َّ َ ُ م ُ م
ُ الطي َب
ات
ِ يسألونك ماذا أ ِحل َلم قل أ ِحل لُك
Allah, size hoş ve temiz olan şeyleri helâl kılmıştır.”85
Bu âyet-i kerîme, kanaatimizce, akl-ı selim sahibi insanlar tarafından makul görülüp temiz ve hoş kabul edilen her şeyin dinde helal olduğunu da söylemektedir. Ayrıca Kur’an’da bize birebir örnek
gösterilen Hz. Peygamber’in ve Sahâbe-i Kirâm’ın yaptıkları düğünler de prensip olarak esas alınabilir.
Bu mülahazalarla, Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimizin asr-ı saadetlerindeki düğünlere bir göz atacak olursak, o devrin düğünlerinde
genellikle, velîme, (düğün yemeği), ilân, teğannî (şarkı) ve def çalmak suretiyle eğlenmek temel ilke olarak gözümüze çarpar. Bu durumda düğün yapmak isteyen kimsenin, ziyafet vermesi, teğanni ve
defle eğlence tertip etmesinin hiçbir mahzuru olmayacağı ortaya çıkar. Şimdi de bunları teker teker açalım:
g. Velîme
Müslümanları, diğer insanlardan ayıran ve ilk bakışta göze görünen bu özellik, mutlu günlerinde başkalarını; hususiyetle fakir ve
kimsesizleri sevindirme duygusudur. Hatta mü’minin, yapmış olduğu hatalarında bile bu özelliği, kendisini gösterir. Meselâ, düğün ve
bayramlarda sadaka vermek, kurban kesmek, yetimlere ve çocuklara
hediyeler dağıtmak nasıl bir âdetse; işlemiş olduğu günahlarına kefaret olarak, köle âzâd etmek, sadaka vermek, fakirleri doyurmak da
aynı şekilde âdet haline gelmiş dinî bir adettir.
Evlenme vesilesiyle, düğün yapmak ve ziyafet vermek de aynı
duyguların neticesidir. Rasûlullah’ın (sav), Abdurrahman b. Avf’a,
bir koyun kesmek suretiyle velîme vermesini, kendisinin Hz. Zeynep’le evlendiği, zaman, bütün şehir halkını etle ekmeğe doyurması,86 ashâbın bu geleneği sürdürmesi ve ziyafete hiçbir ayrım yapmayıp; zengin-fakir, büyük-küçük herkesi davet etmeleri düğünde
velime/ziyafet verme esasını teşkil eder.
Velîmede ilk önce düşünülmesi gerekli konulardan birisi, belki
de en önemlisi, davetlilerdir. Zamanımızda birçok yerde, özellikle
zengin çevrelerde, bu nevi ziyafetlere genellikle zenginler ve akraba85
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lar öncelikle çağrılılar. Fakirlerle çocuklar ise ya hiç çağırılmazlar
yahut sonraya, artıklara bırakılırlar. Bu durum, Allah (cc)’ın hoş
görmeyeceği ve insanlığın kabul etmeyeceği acı bir gerçektir. Bu, insana lâyık olduğu değeri vermemek ve zulümdür. Bu sebeple
Rasûlullah (sav): “En kötü velîme zenginlerin çağırılıp da fakirlerin
ihmal edildiği düğün yemeğidir.”87 buyurmuş ve bu nev’i davetleri
kınamıştır.
Bu gibi ziyafetlerde yemek olarak, insanların imkan ve bölgenin
âdetlerine göre en beğenilenlerin sunulması, özellikle et ve tatlılar
(ki, bu konuda ileride geniş bilgi verilecektir) fakirlerin her zaman
bulamayacakları türden yemekler olarak ilk plânda akla gelenlerdir.
Haram olanlardan; özellikle israftan kaçınmak, elbette ki, İslam’ın
genel prensiplerindendir.
h. Eğlenme
Düğün, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir neş’e ve eğlence vesilesidir. Şu kadar var ki, eğlence tarzının, dinen yasak olmayan söz ve
hareketlerle olması gerekir. Fert veya toplum için zararlı kabul edildiğinden İslam’ın haram kıldığı; içki, kumar, kadın-erkek karışımı
dans ve eğlenceler, gayr-ı meşru söz ve hareketler, bir Müslümanın
neş’esinin tezahürü olmamalıdır. Aklın ve dinin hoş göreceği şekli
ise bizzat Rasûlullah’ın tavsiyeleridir. Meselâ:
Buhârî’nin kaydettiğine göre: Hz. Âişe, bir kadını, ensardan bir
adama gelin olarak götürmüştü. Hz. Peygamber: “Âişe, galiba düğününüzde oyun ve eğlence yoktu? Halbuki, ensar oyun ve eğlenceyi seven bir topluluktur.”88 buyurmuş, “Keşke oyun ve eğlence bulundursaydınız” demiştir. Başka bir rivayette de: “... ensar, içerisinde gazel
söyleyenleri bulunduran bir kavimdir. Keşke gelinle beraber:
‘Eteynâkum, eteynâkum, fehayyanâ ve hayyakum/Size neşeyle geldik,
size hoşlukla geldik; Allah sizlere de mutluluklar ve esenlikler versin
bizlere de mutluluklar ve esenlikler versin’ şeklinde şarkı söyleyen
kimseler gönderseydiniz”89 demekle de karşı tarafı memnun kılacak
şeylerin yapılması ve söylenmesi gerektiğine işaret etmiştir.
Bu ve benzeri rivayetler gösteriyor ki, düğünlerde, haramla ilişkisi bulunmayacak şekilde eğlenmenin, şarkı ve türkü söylemenin
dînen hiçbir mahzuru yoktur. Hatta kadınların kendi aralarında, er-
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keklerinde yine kendi aralarında oynamaları, kendi kültürlerine göre
eğlenmeleri yapılan işin doğası gereğidir.
Erkek, kollarını kaldırır oynarsa nikahı gidermiş vb. sözlerin
dinle hiç biri ilişkisi olmadığı kanaatindeyiz.
Tekrar edelim Allah Bizlere;

َّ ُ ُ َ َّ ُ
ُ الطي َب
ات
ِ  أ ِحل لُك...
“Allah, size hoş ve temiz olan şeyleri helâl kılmıştır.”90
İslam’da, asıl olan ibahadır; o nedenle haramların hepsi teker
teker sayılmıştır. Allah ve Rasûlü’nün haram kıldıklarının dışında,
bir nesnenin haram ya da helâl sayılmasında temel ilke şudur: Temiz
olup normal, yetişkin ve akl-ı selim sahibi bir insanın tab’ına/karakterine hoş gelen şeyler helâl, tiksinti verici pis şeyler ise haramdır.91
Ayrıca Rabbimiz Bizlere;

َ
ُ ُ م ََّ َ َ َّ َ َ َ م َ َ َ َ َ َ َ َم َ َ َ َ َ َ َ م َم َ َ م َ َم َ َ م م َ َ َ م ُ َم
شكوا ِبللِ َما مَل
ِ قل ِإّنا حرم ر ِب الفو ِاحش ما ْطر ِمّنا وما بطن وا ِإالث والبغ ِبغ ِي ال ِق وأن ت
م
َ ُ َُ م َ َ م
َ َ َ َ
ُي َ َِيل ِب ِه ُسلط ًَاب َوأن تقولوا َعَل هللاِ َما ال ت مع َُلون
“De ki: Benim Rabb’im sadece açık ve gizli bütün aşırılıkları; günah
işlemeyi, haksız yere taşkınlığı, hakkında açık bir delil indirmediği şeyi
Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi yasaklamıştır.”92
Bu konuda değişmez ilke şudur:
İster açıktan yapılsın ister gizli, aşırı olmayan, günaha sokmayan, başkasına sıkıntı ve zarar vermeyen; aksine temiz, hoş ve güzel
olan her şey âdâbına uygun olarak yapılmak şartıyla yasak değildir.
ı. İlân ve Def
Eğlence ve düğün elbette gizli olmaz. Eğer gizleniyorsa, mutlaka
onda yukarıda kaydedilen prensibe aykırı bir durum olduğu şüphesi
doğabilir. Düğün açıktan yapılır ve herkes oraya davetlidir. Çünkü
düğün aynı zamanda evlenmenin ilanıdır ve nikah açısından son derece önemlidir.
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Eğlenme esnasında, def ve benzeri enstrümanlar kullanılabilir.
Özellikle def çalmak, türkü vb. sözler söylemek yapılan nikâhın açıklığını izhar etmesi bakımından teşvik bile edilmiştir. Bazı evlenme
şekilleri vardır ki, evlenen çiftlerin, kendi akrabalarıyla beraber,
sessizce nikah yapmış olmaları, başkalarını şüpheye -yersiz de olsasevk edebilir. Böylesi şüpheleri izâle etmek için Rasûlullah (sav)
“Nikâhlarınızı, def çalmak suretiyle ilân ediniz.”93 buyurmuştur. Başka bir hadis-i şeriflerinde de: “Nikâhı alenî olarak yapınız. Onu mescitlerde94 yapın ve def çalın”95 demek suretiyle “Hiçbir şüpheye mahal bırakmayın” demek istemiştir.
Bu esnada söylenecek şarkıların, eğlendirici, medh ve tebrik
edici mahiyette söylenecek sözlerin milli his ve duyguları canlı tutacak, kültürü yaşatacak karakterde olması da mümkündür. Zira
Mu’avviz kızı Er-Ruveyyi’nin anlattığına göre şöyle demiştir: “Zifafa
girdiğimin ertesi günü idi. Rasûlullah (sav) yanımıza geldi. Bu esnada
küçük kızlar da def çalıp, Bedir günü şehit düşen atalarının kahramanlıklarını dile getiren şarkılar söylüyorlardı. İçlerinden birisi, Hz.
Peygamber’i görünce, ‘Aramızda yarını bilen bir Peygamber var.’ dedi
(ve şarkıyı kesti). Bunun üzerine Rasûlullah o kıza: ‘Bunu demekten
vazgeç de önceki söylediğiniz şeyi söylemeye devam edin’ buyurdu.”96
i. Evlileri Tebrik Etme
Önemli işlerinde, muvaffakiyete ulaşması için Müslümanların
yardımlaşmaları, birbirlerine duâ etmeleri nasıl insanî bir görev ise,
şahsı, muvaffak olduğu hayırlı bir olay neticesinde tebrik etmek ve
kutlamak da öyle bir vecibedir. Rasûlullah (sav) her zaman bu görevi
yapar ve yeni evlenenleri de özellikle tebrik ederdi.
Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimizin evlileri tebrik şekli şu sözlerle idi:

َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ م َ َ َ َ َ َ م َ َُ َ مَم
هللا لك َوب َرك
عليك وْحع بينمُك ِف ال ِي برك
“Allah seni mübarek kılsın, üzerinize bereketini yağdırsın, aranızı
hayırla birleştirsin!”97
Dikkat edilirse Rasûlullah’ın tebrik sözleri, oldukça hayırlı bir
duâ ve şümullü bir mana içermektedir. Bu hikmete binâen olacak ki,
93
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ecdadımız, yeni evlenenlere hediye olarak sunmak ve tebrik etmek
için, en meşhur hattatlara özellikle yazdırdıkları

ُ  َب َر َكlevhasını göهللا

türürlermiş. Böyle bir kutlama, hem Rasûl’e harfiyyen ittiba’, hem
de güzel ve anlamlı bir hediyedir.
Buraya kadar anlattıklarımız, karı-koca hayatının başlangıç safhasını teşkil eden giriş kısmı idi. Asıl ailevî hayat, özellikle karı ve
koca hayatı bu devreler atlatıldıktan sonra başlayan, zifafla başlayan
hayattır. Asıl birliktelik ve büyük sorumluluklar, karşılıklı hak ve
vazifelerin yer aldığı yükümlülükler bundan sonra gelmektedir. O
sebeple evlilik sürecindeki mutluluk ve sağlıklı hayat için evlilik öncesi faaliyetlerin ve prensiplerin önemi çok büyüktür.
j. Aile Çatısı Altında Karı ile Kocanın Konumları
Aile çatısı altında erkek ve kadın; biri diğerinden yaratılmış,
birbirlerinde sükûn bulmaları için birleştirilmiş, karı-koca rolü içerisinde, toplumun temelini teşkil eden aileyi kurmuşlar. Birisi anne,
diğeri baba rolünde çocuklarını büyütüp besleme ve terbiye etme görevlerini üstlenmişler. Allah Teâlâ’nın aralarına koymuş olduğu sevgi ve merhamet duyguları sebebiyle birbirinin elbisesi olmuş; birbirlerini sarmış, sarmalamış, karşılıklı hak ve vazife anlayışı içerisinde
toplumun çekirdeğini vücuda getirmişler. Aldıkları İslam’ın havası,
Kur’ân’ın nuru ve Rasûlullah’ın sünneti ile beslenmiş, gelişip tomurcuklanmış ve çiçeklerini açmışlar. Sonra da her biri İslam’ın birer
mücahidi olan meyvelerini vermiş ve Hz. Peygamber’in: “Evleniniz,
çoğalınız; ben ümmetimin çokluğu ile övünmek istiyorum.”98 talebinin gereğini yapmışlar. Birlikte Allah’a kul ve Rasûlü’ne lâyık ümmet
olmuşlar, İslam’ın arzu ettiği aileyi ve toplumu bu şekilde vücuda
getirmişlerdir
Bu olgu elbette ki kendiliğinden meydana gelecek değildir. Önce
böyle ideal bir yuvanın meydana gelebilmesi için uygun bir ortam ve
aile fertlerine yön verecek ma’kûl yasalar ve sağlam prensipler gereklidir. Öyleyse her zaman ve her iklim kuşağına hitap edebilecek
ve her yönden tatminkâr olabilecek bu ortamı ve ölçüleri sağlayacak
İlahi bir nizamdan yararlanmak gerekir. Evet, aile çatısı altında da
İslam’ın yasa ve prensiplerine ihtiyaç vardır.
İslam aile kurumunun kuruluşundan işleyişine kadar pek çok
yasa Yüce Yaratan tarafından düzenlenmiş, Müslüman aileler O’nun
koyduğu ilahi kanunlar ve prensiplerle yönlendirilmiştir. Biz inanı98
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yoruz ki, iyi bir aile düzeni de ancak bu yasalar ve prensipler sayesinde mümkündür. Bireyler arasındaki hukuki, ahlaki ve sosyal ilişkileri, hak ve görevleri o düzenlemelidir. İşte bu sebeple biz, iyi bir
aile düzeninin meydana gelebilmesi için, Yüce Rabbimizin Kur’an-ı
Kerim’inde bu kutsal yuva için koymuş olduğu yasaları, prensipleri
ve muâşeret esaslarını da Kur’ân ve sünnetten tespit edip burada
açıklamaya çalışacağız. Her akl-ı selim sahibi bilir ki, yöneticisiz ve
yönetimsiz bir birim olmayacağı gibi birden fazla yönetici ile de
herhangi bir kurum sağlıklı bir biçimde yönetilemez.
Her birliktelikte, mutlaka bir yönetici bulunur, genel ilkesi sebebiyle aile içerisinde de bir yöneticiye ihtiyacın olduğu muhakkaktır. Yine her birliktelikte, yönetimin sağlıklı ve başarılı olabilmesi
için yöneticinin tekliği prensibi de asla göz ardı edilemez.
Kalplerdeki ve sosyal hayattaki dertlere ve sorunlara şifa ve
mü’minlere rahmet olarak Kur’an-ı Kerim’inde ayetler inzal eden
Rabbimiz Yüce Allah bu konularda da bizim için çok önemli prensiplere dikkat çekmiştir. Mesela yöneticinin tekliği ilkesi hakkında buyurmuştur ki:

َ
م
َ َ ُ َّ ٌ َ َ َ َ َ م
َ ُ
َ
َ
هللا لف َس َد َب ف ُس مب َحان هللاِ َر ِب ال َع مر ِش ََّعا َي ِصفون
لو َكن ِف ِّنما ِآَلة ِإال
“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi
de mutlaka fesada uğrardı! Muhakkak ki Arş’ın (mülkün ve hükümranlığın) sahibi Allah onların niteledikleri şeylerden çok yücedir!”99
Çünkü onlardan her biri, ya “…Arş’ın sahibine ulaşmak için bir
yol arayacak…”100 veya “….her tanrı kendi yarattığına yönelecek ve
bazıları diğerlerine mutlaka üstünlük kuracaktı…”101
Her iki durumda da aralarında vuk3u bulacak ihtilâflar ve savaşlar sebebiyle, göklerde ve yerdeki bu düzeni görmek mümkün
olmayacaktı.
“Allah, onların söyledikleri şeyden uzak, son derece yüce, büyük ve
tamamen beridir.”102
Bu ayetlerden anlaşılıyor ki, her birliktelikte yöneticinin tekliği
esastır.
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Zaten hiçbir zaman hiçbir ülkede iki kral, iki cumhurbaşkanı, iki
başbakan, iki rektör, iki dekan, iki müdür, iki muhtar olmamıştır. Aile de bir birliktelik söz konusu olduğuna göre, orada da yöneticinin
tekliği prensibi geçerli olmalıdır.
Nitekim medeni her toplumda ailenin yöneticisi tektir ve kocadır. Bizde de 743 sayılı Türk Medenî Kanununun 152. Maddesi ile bu
görev erkeğe verilmişti. Ne hikmetse(!) 1961 Anayasası’nda yer alan
bu hüküm103 1982 Anayasasıyla yürürlükten kaldırılmıştır!
Evet, ülkemizdeki bu talihsiz gelişmelere rağmen bu kutsal müessesede de yöneticinin tekliği ilkesi esastır ve aile yöneticisi tektir.
Ama ailenin yöneticisi kim olmalıdır? Kadın mı, erkek mi? Bu kimin
hakkıdır? Aile yuvasının selâmeti bakımından hangisi buna daha ehil
ve layıktır? Bu konu, günümüzde hâlâ bir mesele olarak gündemde
tutulmakta ve tartışılmaktadır.
k. Aile Reisi Kocadır
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurmuştur:

َ
َ
َ ُ َّ َ ُ َ
ُ اِل
َ ِ الص
ُ ون َع ََل ِالن َس ۤا ِء َّنا َف َّض َل
َّ ض مم َع ََل َب معض َو َّن ۤا أ من َف ُقوا ِم من أ مم َو ِاَل مم َف
ُ َ هللا َب مع
ات
الرجال قوام
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َ
م
َ
ٌ
ٌ
َ
ُ َقا ِنتات َح ِافظات ِللغ ميب َّنا َح ِفظ
هللا
ِ ِ
“Allah’ın birbirlerinden üstün yaratması ve kendi mallarından harcamaları sebebiyle kocalar, ailede kadınlarına yöneticidirler. Saliha hanımlar, gönülden itaat eden ve kocalarının olmadığı yerde, Allah’ın koruduklarını koruyan kadınlardır.”104
Bu pasajdaki ana tema, ailenin yönetimidir. Yönetici “Rical” vasfına sahip koca, yönetilen ise “Saliha” vasfına sahip hanımı ve çocuklardır.
İslam’da aile, sosyal bir kurumdur ve diğer kurumlar gibi yöneten ve yönetilenlerden oluşur. Din açısından geçerli şartlar çerçevesinde yapılan sahih bir nikâh akdi ile gerçekleştirilen evlilik hayatında, artık birbirinden bağımsız erkekler veya kadınlar değil, birbirlerinin eşleri olan kocalar ve hanımları söz konusudur.
İslam’da aile, toplumun çekirdeğini teşkil eder ve fonksiyonu
icabı titizlikle korunması gereken özel hassasiyetleri vardır. Cenab-ı
Allah, bu kurumda yönetme görevini iki önemli sebepten ötürü ko103
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caya vermiştir. Bunlardan birincisi, fıtrî kabiliyetleri sebebiyle içte
ve dışta temsil etme, hukukunu gözetme, maddî ve manevî saldırılar
karşısında aileyi koruma ve savunma yükümlülüklerini de içeren
yönetim; ikincisi ise, imkânı ve gücü ölçüsünce çalışıp kazanıp aile
fertlerinin geçimini temin etmektir.
Koca, diğer birlikteliklerin yöneticilerden farklı olarak duygusal
bir bağla da bağlı olduğu ailesini, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine dayalı bir adalet prensibine göre ve kontrolü elden kaçırmamak şartıyla sevgi ve şefkat duygularına da gerektiği ölçüde yer vererek yönetir. Manevî harcı ilâhî sevgi ve merhamet olan105 bu kutsal çatı altında hanım, yönetilen; aynı zamanda bulunmadığı durumlarda kocasının vekili statüsünde olup ailenin hukukunu ve mahremiyetlerini
koruyandır.
Burada da kararlar, İslamî yönetimin her kademesinde vazgeçilmez bir prensip olan istişare yöntemiyle106 alınır ve uygulanır.
Oyların eşitliği hâlinde son söz, hanımının ve diğer fertlerin aleyhine olmamak şartıyla, ailenin yöneticisine aittir.
Ailede, yöneten ve yönetilen, hiç kimse imtiyaz/ayrıcalık sahibi
değildir; temel hak ve özgürlükleri açısından karı koca eşittirler.
Karşılıklı haklar açısından kocanın hanımı üzerindeki haklarına
denk hanımının da kocası üzerinde hakkı vardır; erkeklerin, sadece
bir derece fazla hakkı bulunmaktadır.107 O sebeple ne koca, erkek olduğu için hanımının hak ve özgürlüklerine saygısızlık edebilir ne de
kadın kocasının haklarına saygısızlık eder. Fakat koca ve hanımı,
ikisi birlikte bir birliktelik oluşturmaları sebebiyle, ailenin huzur ve
saadeti için birbirlerinden bağımsız olarak da hareket edemezler.
Ayette bir takım incelikler ve latifeler bulunmaktadır, onlara da
değinmeden geçemeyeceğiz. Mesela;
“er-rical” tabiri
Büyük müfessirimiz Elmalılı’ya göre şu mesajı içermektedir:
Bir kocanın ailesinin yöneticisi olması ve kendisine saygıyla itaat edilebilmesi için mutlaka ricalden/adam sayılan108 salih bir
mü’min olması şarttır. Hanımının ve diğer aile fertlerinin hukukuna
saygı göstermeyen, görevini müdrik olmayan, sorumluluğunun bilin-
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cini taşımayan ve de ailesinin haysiyet ve şerefini koruyamayan kocalar ricalden/adamdan sayılmazlar ki yönetim hakları olsun!109
Çünkü İslam’da, ikrah hâli hariç, Allah’a isyan olan yerde kula itaat
caiz değildir.110 Zulme rıza zulümdür. Kula itaat, ancak aklın doğrulayıp dinin de onayladığı maruftadır.111
“Birbirlerinden üstün yaratılmaları…”
Ayette söz konusu olan üstünlük, kişinin, ailenin yönetiminde
görev ve sorumluluk yüklenebilmesi için göz önünde bulundurulması
gereken ehliyet ve liyakat esasını içeren karşı cinsler arasındaki fıtrî
bir farklılıktır; kesinlikle değer açısından bir üstünlük burada söz
konusu değildir. İslam’da değer anlamında üstünlük, ancak takva ile
olduğu bilinmektedir.112
Kur’an’da kadın ve erkeğin, kadınlık ve erkekliği ön plana çıkarılarak üstünlüklerinden söz edildiği tek yer, işte bu pasajdır; o da
yönetimde liyakat ve ehliyet; başka bir ifade ile söylemek gerekirse,
sosyal hayatta herkesi yerinde değerlendirme, risk ve sorumlulukları fıtrî kabiliyet ve güce göre tevdi etmeyi gerektiren adalet ilkesi
sebebiyledir. Hiçbir erkek, sırf erkek olduğu, kadın da kadın olduğu
için diğerinden üstün ya da aşağı değildir! “Allah, erkek-kadın hiçbirinizin yaptığı işi, asla zayi etmez. Zira siz birbirinizdensiniz...”113
“...Birbirlerinden üstün yaratması sebebiyle...”
Bu ifade, erkeğin erkek, kadının da kadın olarak yaratıldığını ve
her birinin biyolojik yapısına özgü durumuna göre farklı görev ve
yükümlülükleri icra edebilmeleri için farklı kabiliyetler bahşedildiğini gösterir. O nedenle bu ayette, erkek ya da kadının birbirinden
mutlak üstünlüğünden söz edildiği söylenemez. Denilebilir ki biyolojik yapılarının ve buna dayalı kabiliyetlerinin farklılığı, erkeğin erkek olarak, kadının da kadın olarak bir takım hayatî fonksiyonları
gerçekleştirmeleri, birlikte bir düzen kurmaları ve hayat denilen büyük kurumu ve yüce ortaklığı sağlıklı bir biçimde sürdürmeleri içindir. O hâlde, kimi konularda erkeklerin, kimi konularda da kadınların fıtraten daha üstün yaratıldıklarından bahsedilir. Nitekim çocuk
doğurmak, kadınların hassasıdır. Biyolojik yapıları da ona göre kurulmuştur. Hatta tek tek ele alındığında nice kadınların nice erkek-
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lere nazaran aile yönetiminde, hatta ülke yönetiminde daha kabiliyetli olduğu da gözlemlenebilir. Meselâ; Kur’an, toplumu yöneten
kadınlar bağlamında ‘Saba Melikesi Belkıs’ adıyla maruf bir kadından sitayişle söz eder.114
Gerçek şu ki dünya ölçeğinde ve genel açıdan bakıldığında, aile
yönetiminin kişiye yüklemiş olduğu ağır yükümlülük ve sorumluluklar karşısında erkeklerin bu işe daha uygun yaratıldıkları muhakkaktır. İslam’daki hakkaniyet, emanetlerin ehline verilmesi,115 insanların lâyık oldukları yerlere konulması116 gibi ilkesel değerler ve adalet
prensibi açısından erkek, ailesinin yöneticisi olmaya daha uygun görülmüştür.
Zemahşerî’nin de dediği gibi, “Yöneticilik, ancak liyakatla hak
edilmiş olur; yoksa zorla ve baskı ile değil.”117
Bursavî de demiştir ki:
“Bu âyet-i kerîme ile erkeklerin fıtraten, biyolojik üstünlükleri,
diğer yandan da mallarından infak etmeleri, evlenirken kadına mihir
verme mecburiyetleri ve de ailenin geçimini temin görevi ile yükümlü
olmaları nedeniyle de kesbi üstünlüklerine binâen, erkekler, ailenin
hâkimi olarak beyan edilmişlerdir.”118 Yani, erkekler, dışarıda çalışıp
kazanmak ve aileyi yönetmek bakımından kadınlara yöneticidirler.
Kadınlar da, ev içerisinde, erkeğin yönetimi altında; evin tedbir ve
tanziminde görevlidirler.
İslam bundan tam on dört asır önce, bu hükmü koymuş; bu günün insanı da, 1789 Fransız İhtilâli’nden sonra, erkeklerle eşit haklara sahip olmak için, Millî Meclis’e dilekçe ile müracaat ederek kadınlara hitabeden, ihtilâlin öncülerinden Chaumette: “Tabiat, sosyal
görevleri ikiye ayırıp, ülkenin himaye ve yönetimini erkeklere bırakmış, kadınları ev idaresini tedbir ve tanzime öz bir yaratılışta vücuda
getirmiştir.”119 demek suretiyle bu hakîkate parmak basmıştır.
Hem bu hakimiyyet, “İtinâ gösterilmesi gerekli olan aile yuvasının yönetiminde, korunması, himâyesi ve ailenin saygınlığının devamı
açısından, aile içerisinde yapılan bir vazife taksimidir. Aile fertlerinin
şahsî ve hukuki hiçbir varlığını ortadan kaldırmayan bir başkanlık114
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tır”120 “Aynen; valinin ra’iyyesine kıyamı gibidir; emretmek, nehyetmek, korumak ve muhafaza etmektir.”121 Islahı gereken durum olduğu
zaman da ıslah etmek sebebiyledir. Yoksa sanıldığı gibi, kadının şahsiyetini yok eden, onurunu rencide eden, esir ve köle mesabesine indiren kahderici bir üstünlük değildir ve olamaz da. Kadınları ikinci
sınıf olarak kabul etmek hiç değil.
Konuyu değişik bir açıdan değerlendiren Kurtubî der ki: “Erkeklerin bu üstünlüğü kadınların lehine olan bir hâkimiyettir. Çünkü erkeklerin akıl ve idarecilik bakımından farklı oluşu, onlara idare etme
ve yönetme görevini yüklemiştir. Fizikî yönden üstünlükleri de, ailenin nafakasını temin ve muhafaza etme yükümlülüğü altına sokmuştur.”122 Şu halde bu mânâdaki üstünlük “Her görevin bir sorumluluğu olması bakımından” bir fazilet olmaktan ziyâde, ağır bir yüktür.
Sonra her erkek, mutlaka ailenin mutlak hâkimidir, diye bir şey de
yoktur. Koca, bu sorumluluğu “Tam anlamıyla ifâ edebildiği zaman
hâkimdir.”
Tekrar olacak, ama faydadan da hali olmayacak. Elmalılı’nın
söylediği gibi, “Zevcesinin hakkını edâ etmeyen, kadının malına göz
diken ve vazife-i infâkı yapmayan, ailesinin ırz-u nâmûsunu korumayan erkekler, ricalden sayılmazlar,” o yüzden böylelerinin ailede hâkimiyeti, yöneticiliği de hiçbir zaman söz konusu olamaz.123
Allah Teâlâ, aile içerisinde vazife taksimini bu şekilde yapmıştır.
Bu taksime razı olmamak, Allah’ın hükmünü beğenmemek anlamına
gelebileceği gibi, ailevî yönden de birtakım tehlikeli neticeleri
mûciptir.
Rasûl-i Ekrem (sav) bu konuda şöyle söylemiştir: “İşlerini/yönetimi kadınlara tevdî eden kimseler asla felah bulmazlar.”124
Başta da söylendiği gibi, bu meselede kadın veya erkeğin sınıfsal
veya cinsiyet bakımından yahut değer anlamında bir üstünlüğü asla
söz konusu değildir; burada üstünlük genel itibarıyladır ve ehliyet
bakımındandır.
Aynı âyet-i kerîmenin nazmında şu latifeyi de görebiliyoruz:
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Kadınlar erkeklerden, erkekler de kadınlardan müstağni olamazlar.
Aynen insan bedeninin organlarına benzerler. Erkek baş, kadın
da beden mesabesindedir. Hiçbir a’zâ diğerine karşı büyüklenemez.
Her birinin, yapısına ait, ayrı ayrı, hayati görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirirken hepsi, birbirine yardım ederler. Kalp baş/beyin
olmadan, kulak göz olmadan; ayak el olmadan vazifelerini tam olarak yapamazlar. Şahıslar için de, kalbinin midesinden daha üstün,
başının da ellerinden şerefli olması ayıp sayılmaz. Yeter ki, hepsi görevlerini düzgünce yapabilsinler.125
Ayrıca ailede karşılıklı olarak temel hak ve özgürlükler sağlam
yasalar, prensipler ve âdâb ile muhafaza altına alındıktan sonra, birinin diğerine yönetici olması kime ne kazandırır veya ne kaybettirir
ki? Bu sebeple Müslüman bir aile yuvasında kadınlar için, ezmek ve
ezilmek asla söz konusu değildir. Bu hükümlere göre: “Kadın Müslüman olmayıp, kitap ehlinden Yahudi ve Hıristiyan birisi ise, erkek
onun dinine dahi müdâhale edemez.” Zira “Dinde zorlama yoktur.”
âyet-i kerîmesi buna mânidir.126
Erkek, kadının şahsî malına da karışamaz. Nikâh akdi esnasında, kadının erkekten aldığı mihir, kendi öz malıdır, gönül rızasıyla
verirse, koca bunu kullanabilir; aksi halde kocanın bunda hiçbir
hakkı yoktur. Aldığı mihirle çeyiz yapmakla da görevli olmayan kadın, gerek evlenme esnasında, gerekse evlendikten sonra hiçbir mâlî
mükellefiyete tâbi değildir.127
Şayet koca, cimriliği sebebiyle, zevcenin ve çocuklarının gerekli
ihtiyaçlarını temin etmezse, kadın, israftan kaçınmak şartıyla, kocadan habersiz olarak, kendisi ve çocukları için, meşru’ ve âdet olanı
harcayabilir.128
Bu durumda kadının, dinine, malına, hukukuna ve hürriyetine
erkeğin müdâhale edememesiyle birlikte ona hâkimiyeti kadına ne
kaybettirir? Aksine, birçok mes’ûliyetlerle beraber erkeklere verilen
bu üstünlük, gerçek mânâda kadın için bir lütuf sayılmalı değil mi?
Velhasıl, savaşmak, iç ve dış tehlikelere karşı koymak, ailenin
geçim ve yönetimini yüklenmek, her şart ve ortamda kadının ve çocuklarının nafakasını temin etmek, evlenirken mihir, boşanırken na125
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faka vermek gibi konular, genellikle kadınların yapamayacağı; ancak
erkeklerin üstesinden gelebileceği işler olduğu için, İslam nazarında
aile reisi kocadır.
Şunu da söyleyelim ki, biz burada Müslüman bir aileden söz ediyoruz. “Allah’ın emri, Peygamber’in kavli…” ile temelleri atılmış, Yüce Mevlâmız tarafından aralarına özel olarak sevgi ve merhamet
duyguları konulmuş, birlikte yuvalarını kurmak ve yavrular yetiştirip insan neslini devam ettirmeye söz vermiş, iyi ve kötü günlerinde
birbirlerine destek olmaya ahdetmiş mü’minlerin kurduğu aileyi konuşuyoruz.
Feminizmin etkisiyle beyinleri karışmış, din ve diyanetten haberi olmayan ve ailenin gerçek değerini takdir edemeyen bir takım
müfsit kişilerin, bir yandan İslam’a çamur atmak diğer yandan aileyi
bozmak ve ülkede kargaşa yaratmak isteyen art niyetli kimselerin
bakışıyla konuya bakan Müslümanlara hiçbir sözümüz yoktur. Gerçek Müslümanlar bilmelidirler ki, ailenin teşkilinde, huzurlu ve mutlu bir biçimde devam etmesinde inandığımız Allah ve Rasûlü’nün yasaları, öğütleri ve tavsiyeleri vardır. Onları hiçe saymak veya en
azından kale almamak iman ve teslimiyet meselesidir. Batıdan gelen
veya beslenen esintilerle, ortaya atılan nifak tohumlarıyla Müslüman aile yapımızı bozmaya çalışanlara kapılıp da duygusal çoğu zaman da cahilce söylemlerle Allah’ın ayetleri hakkında konuşmak, onları beğenmemek, “Çağın icabıdır…” diyerek Kur’an’ı ve Sünneti devre dışı bırakmak, kişinin ancak dinine ve imanına zarar verir.
2. Kadının Uyması Gerekli Muâşeret Esasları
a. Yöneticiye/Kocaya İtaat
Yönetimin olduğu her yerde, adalete riayet etmek ve karşılıklı
olarak haklara ve özgürlüklere saygı göstermek, nizam, huzur ve sükûneti, dolayısıyla refâhı temin eder. Aile ise, yönetilen yerler içerisinde, refâh, huzur ve saadete en fazla ihtiyacın duyulacağı bir yerdir. Bunun temin edilebilmesi için ailenin yöneticisi olan kocanın, aile fertlerinin haklarına saygılı olması ve onlara karşı görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeye çalışması, ne kadar
önemli ise, kadının da yöneticiye/kocasına itaat etmesi, emirlerini
ifâda kusur etmemek için gayret göstermesi, içten gelen bir bağlılıkla aile reisine saygı göstermesi de o derece önemlidir.
Haklara karşılıklı olarak saygı gösterilmediği, emir ve yasaklara
riayet edilmediği yerlerde refah ve huzurdan bahsedilemeyeceği
muhakkaktır. Hâlbuki İslam Dini’nin gayelerinden birisi de, münte-
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siplerinin dünya ve âhiret saadetini temin etmektir. Bu yüzden erkeğe yönetim görevini tevdi eden Allah Teâlâ, kadına da yöneticisine
itaat etme görevini vermiş ve:

ٌ ات َحاف َظ
ٌ ات َقان َت
ُ اِل
َ ِ الص
َ ات ِل مل َغ ميب َّنا َح ِف َظ
َّ … َف
هللا
ِ
ِ
ِ ِ
“Saliha kadınlar, gönülden itaat eden ve kocalarının olmadığı yerde, Allah’ın koruduklarını koruyan kadınlardır.”129 buyurmuştur.
“Saliha kadınlar...”
Burada kadınlar, aile hayatındaki yükümlülük ve sorumluluklarının bilincinde olup olmamaları ve davranışları açısından zımnen
iki katagoriye ayrılmış bulunmaktadır: “Saliha kadınlar” ve “Saliha”
olmayanlar.
Ayetteki açılıma göre “Saliha kadınlar” saliha vasıflarının yanında;
aa. “Kocalarına içtenlikle saygı gösterirler”
ab. “İtaat ederler”
ac. “Korunması gerekenleri, kocalarının gıyabında korurlar.”
Arapça’da salih ve saliha, ‘SLH’ kökündendir. Salâh, fesat ve kötülüğün zıddıdır. İnsan için salih, kalben, zihnen kendisiyle ve kendinden başkalarıyla barışık olan; uygun davranışlar sergileyen, aşırılıkları/ifrat ve tefriti olmayan; ağırbaşlı ve itaatkâr olan anlamına
gelir.130
Saliha kadın: Söz ve davranışlarında temkinli ve ölçülü olan; daima Allah’ın rızasına uygun davranan, akla ve hakikate uygun iş yapan ve aile menfaatlerine uygun tavırlar sergileyen kadın tipidir.
“Salih koca” da öyle olmalıdır.
Biz salih terimini şöyle tarif etmekteyiz: Akl-ı selime, realiteye
ve Allah’ın rızasına uygun olan her şey salih’dir; bu şey, söz ise,
salih bir söz; iş ise, salih bir iş; davranış ise, salih bir davranıştır.
Bunun sahibi erkekse salih bir kişi, kadınsa saliha bir kadındır.
O halde saliha kadınlardan maksat, söz, iş ve davranışlarında
akl-ı selime, realiteye ve Allah’ın rızasına uygun davranan “Hanım
Efendiler”dir…

129
130

Nisa, 4/34.
Bkz. Rağıb, Müfredat, ‘SLH’ mad.
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Rasûl-i Ekrem (sav) bu hanımefendiler hakkında: “Dünya bir
meta’dır. Dünya meta’ının en üstünü ise saliha bir kadındır.”131 demiş
ve İslam’dan sonra bir insanın sahip olabileceği en üstün nimet olarak nitelendirmiştir. Sonra da saliha kadını şöyle tarif etmiştir: “Yüzüne baktığında gönlüne sürûr verir, emrettiğinde itaat eder, yokluğunda ırzını ve malını muhafaza eder.”132
Büyük müfessirlerden F. Râzî demiştir ki “Hanım, kocasının
şahsına saygı gösterir, emir ve yasaklarına riayet eder ve yuvasına
sadakatle bağlanırsa, kocanın da onun hukukuna saygı göstermesi,
örf ve âdetlere göre isteklerini yerine getirmesi ve hayrına olan şeyleri yapması üzerine vacip olur.”133 Erkek olsun, kadın olsun, salih ya
da saliha vasfını hak etmeyenler, Elmalılı’nın deyimiyle akla, gerçeğe ve Allah’ın rızasına aykırı davrananlardır.
Öyleyse “Saliha kadınlar”, o vasıfları sebebiyle “ganitat”tırlar;
yani ayetteki ifadesiyle:

ََ َ ٌ َ َ ٌ م
ات ِللغ مي ِب
…قا ِنتات ح ِافظ
“…gönülden itaat eden ve kocalarının olmadığı yerde, Allah’ın koruduklarını koruyanlardır.”
Bu âyet-i kerîmenin tefsirinde Fahruddin er-Râzî demiştir ki: “Bu
ayette iki vecih vardır. Allah’a itaatlerinden dolayı; 1. Kocaya itaat
ederler, 2. Kocalarının haklarına saygı gösterirler.”134
Bununla da, Allah’a saygıdan sonra, kocaya saygı zikredilmiş ve
kocanın, Allah’tan sonra en çok itaat edilmesi gerektiğine işaret
edilmiştir.
Kocaya itaatin bu kadar önemli olması her halde kutsal aile birimindeki sağlıklı bir yönetimin gerçekleşmesi ve yuvanın huzur,
sükun ve mutlulukla devam etmesi açısından olmalıdır
Dinimizde ibadette sadece Allah, ihsanda anne ve baba, itaatte
ise koca öncelikle hak sahibidir.
Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz buyuruyor ki: “Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında orucunu tutar, namusunu korur
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ve kocasına da itaat ederse, cennetin sekiz kapısı vardır; ona cennetin
istediğin kapısından girebilirsin, denilir.”135
Belki de bu yüzden, kocası yanında olan bir kadının, -farz olanların dışında-, oruç tutamayacağı, nafile namaz kılamayacağı; ancak
kocası müsaade ettiği zaman bu gibi ibâdetleri yapabileceği hükmü
yürürlüktedir. Bu da kadın için kocanın, Allah’tan sonra itaate en
fazla lâyık birisi olduğuna delâlet etmesi bakımından kafidir.136
Buna göre denilebilir ki, kocanın, Allah’ın emir ve yasaklarına
ters düşmeyecek, diğer bir ifade ile “Ma’ruf” olan her türlü emir ve
yasaklarına uymak, saygı göstermek saliha kadınların şiarındandır.
Mesela başkalarının yanında kocasına adıyla seslenmeyip,
“Bey”, “Efendi” ilavesiyle iltifat dolu tabirlerle hitap etmeli, söze
başlarken, “Afedersin”, “Lütfen” gibi saygı içeren sözcükler esirgenmemelidir. Her söze, her teklife hemen itiraz etmeyip, suhulet ve
sükunetle sözü ve teklifi anlamaya çalışmalı.
Bilhassa çocukların ve yabancıların yanında yüksek sesle konuşmamalı, sözünü kesip önüne geçerek otoritesini sarsacak davranışlardan kaçınmalıdır.
Kocanın onurunu kendi onuru bilmeli, onun izzet-i nefsini kendi
nefsi gibi görmeli ki öyledir137; nefse, kişiliğe ve büyüklüğe dokunacak şekilde konuşulmamalıdır. Tüm bu ve benzeri salih, nezih, edebli
ve kibar davranışlar kocaya itaatten sayılır.138 Doğal olarak koca da
hanımına, aynı şekilde mültefitkar ifadeler kullanmalıdırlar.
Bursalı İsmail Hakkı’nın bahsettiğine göre, Nebî (sav) zamanında kadın, kocası eve girince, onu ayakta karşılar, “Merhaba efendim
ve evimin efendisi” der, boynundan ridâsını alır, eğilir, ayakkabılarını çıkartır, ilk önce kocasının hâl ve hatırını sual ederdi. Şayet onu
üzüntülü olarak görmüşse, üzüntüsünün sebebini sorardı. Üzüntüsü
dünyaya müteallikle, “Cenâb-ı Hak sana kâfidir”; ahirete müteallikse, “Allah, ziyade kılsın” der, teselli ederdi. Bu sebeple Rasûlullah:
“Öylesi kadınlara benden selâm söyleyin ve haber verin ki, şehitlere
verilen mükâfatın yarısı da onlara verilmiştir.” buyurdu.139
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b. Aile Mahremiyetlerini Muhafaza
Kadının, kocasına karşı önemli görevlerinden biri de, âyet-i
kerîmede bahsolunduğu üzere:

ََ َ ٌ م
ات ِللغ ميب
…ح ِافظ

“…kocalarının olmadığı yerde, Allah’ın koruduklarını koruyan kadınlardır.”
Gayba riâyet iki şekilde olabilir: Birincisi, nefsini zina tehlikelerinden koruyarak, bu konuda kocasına ihanet etmemesidir. İkincisi
ise, kocası olmadığı zaman, onun evini ve malını ve korunması gereken her türlü değerini muhafaza edip, halel gelmekten korumaktır.”140
Her Müslümanın aklı, dini, malı, canı ve namusu korunmaya lâyıktır. Evin hanımı bu konuda oldukça titiz davranıp, korumakla görevli olduğu141 şeylere riayet etmelidir. Kocasının izin vermeyeceği
erkeği eve almamalıdır.142
Ebû Davud’un naklettiğine göre Aleyhissalâtü Vesselam, şöyle
demiştir: “Kişinin elde ettiği hazinenin en güzelini size haber vereyim
mi? O, baktığın zaman seni mesrur eden, emredince itaat eden, sen
olmadığın zaman malını ve namusun koruyan sâliha bir kadındır”143
buyurdu.
Bu hadis-i şerifin de işaret ettiği gibi, kocanın mal ve namusuna
karşı saygılı davranmak ve muhafaza etmek, hem Allah’ın emrine
itaat hem de dünya ve âhiret saadetine sahip olmak demektir. Bu görevi tam olarak yerine getiren kadınlara ne mutlu!
c. Aile Sırlarını Koruma
Hüküm, karı ile koca arasında müşterek olmakla beraber, âyet-i
kerîmenin nüzulüne sebep, Rasûlullah’ın hanımları olması nedeniyle, özellikle kadınların dikkat etmesi gerekli bir husus da, aile beyninde gizli kalması gerekli, sır kabilinden, söz ve durumların başkalarına yayılmamasıdır.
Nakledildiğine göre, Hz. Peygamber’in, aralarında gizli kalmak
şartıyla, Hz. Hafsa’ya söylediği sırrın, Hz. Hafsa tarafından Hz.
Âişe’ye söylenmesinin hoş olmadığını beyan etmek üzere nazil olan:
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َ ُ ُ َ َ َ ً َ َ َّ َ َّ َ م َ َ َم
َ م َ َ َّ َّ ُّ َ َ م َ م
...هللا َعل مي ِه
ض أز َو ِاج ِه ح ِديثا فَلا نبأت ِب ِه وأْطره
ِ و ِإذ أش الن ِث ِإَل بع
“Ve hani Peygamber, zevcelerinden birisine sır olarak bir söz söylemişti de, O, onu haber verince, Allah da Peygamber’e onu (haber verdiğini) açtı...”144
Bu âyet-i kerîme, aile sırlarının ifşa edilmesini mü’minlere yasaklamıştır.
Elmalılı merhum der ki: “Bu âyet-i kerîmede evvelâ ‘hadîsen’
buyurulmakla bunun bir fiil olmadığı, zevçle zevce arasında kalması
icâbeden sâde bir sözden ibaret olduğu; ikinci olarak da sırrın, aile
arasında, o sırrı, bilenler tarafından dahi ifşa ve îlân etmenin caiz olmadığı, açıklanmaktadır.”145 Bununla da kadının, aileye mahsus veya
kocasına ait bir sırrı, eş ve dostuna, hatta en yakın akrabasına dahi
söylememesi gerektiği ifade edilmiş olmaktadır. Zira ehemmiyetsiz
addedilen nice şeyler vardır ki, yerine göre pek büyük öneme haizdirler. Hatta karı-kocanın arasının açılmasına ve geçimsizliklerine
dahî sebep teşkil edebilirler. Böylesi nazik konulara, aile fertlerinin
oldukça titiz davranıp, aile sırlarını ağyara/başkalarına ifşa etmemeleri, aile yuvasının selâmeti bakımından elzemdir. Bir sırrın ifşası, bir yuvayı yıkabilir. Bu sebeple atalarımız:
“Ârif isen, gizli sırrın deme asla dostuna, Dostunun da dostu vardır, o da söyler dostuna...” sözleriyle ne isabetli ifade etmişler.
3. Kocanın Uyması Gerekli Muâşeret Esasları
Karı-koca hayatı -denge yönüyle- bir sandalla enginlere açılan
iki kişinin hayatına benzer. Her ikisi de dengeyi sağlayacak şekilde,
sandalda yerlerini alırlarsa, yolculuk kazasız belâsız atlatılabilir. İçlerinden birisi, denge mefhumunu dikkate almaz, devamlı dengeyi
gözetmeyecek olursa, sandalın dengesini bozacak; belki de yolculuklarını bitirmeye muvaffak olamayacaklardır.
Hanım, kocasının emir ve yasaklarına itaat eder, şahsına karşı
saygı ve hürmette bulunur ve yuvasına sadakatle bağlanırsa, kocanın
da “Şeriata uygun örf ve âdetlere göre”146 “Hanımının hakkını ve
hayrına olan şeyleri yerine getirmesi üzerine bir vecîbe olur.”147 Her
şeyi sadece hanımdan beklemek, kocanın davranışlarını nazar-ı itibara almamak, elbette ki ailenin saadeti bakımından muvafık olmaz.
144
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Böyle bir durumda, hanım ezilen, erkekse ezen mevkiinde olacaktır.
Bu sebeple Allah Teâlâ, “Kadınlar için erkekler üzerinde, erkeklerin
kadınlar üzerindeki haklarına mümasil, ma’rûf vech ile (tanınması ve
muhafaza edilmesi vacip) hakları vardır.”148 buyurmuş, karşılıklı hak
ve vazifelerde eşitlik ilkesine göre karı-koca hayatını dengelemiştir.
Bu ilkeden hareket ederek, şimdi de kocanın, karısına karşı uymak
zorunda olduğu muâşeret esaslarını tespit edeceğiz. Yine ölçümüz
âyet-i kerîmeler ve hadis-i şeriflerle tefsirlerdeki izahları olacaktır.
a. Ailenin Geçimini Temin
Kocanın, “Emir” ve “Râ’î” vasfıyla, ra’iyyesi ve memuru durumunda olan hanımına karşı vazifelerini ve onun menfaatine olan şeyleri ikâme etmesi, en önce uymak zorunda olduğu muâşeret kaidelerindendir. Bunların başından da hanımının maddi tüm ihtiyaçlarını
karşılamak gelir. Çünkü şu ayette açıkça belirtildiği üzere ailenin yöneticisi olması sebebiyle kocanın, kendi malından aile fertlerinin geçimini ve ihtiyaçlarını temin etmek vazifelerinin başında gelmektedir:

َ
َ ُ َّ َ ُ َ
َُ ۤ َم
هللا َب مع َ ُ َ َ َ م
ُ ون َع ََل ِالن َس ۤا ِء َّنا َف َّض َل
ض َو ِ َّنا أنفقوا ِم من أ مم َو ِ ِاَل مم
الرجال قوام
ٍ ض مم عَل بع
ِ
ِ
“Allah’ın birbirlerinden üstün yaratması ve kendi mallarından harcamaları sebebiyle kocalar, ailede kadınlarına yöneticidirler.”149
Ailenin iaşesini temin etmek kocanın görevidir. Tabii ki burada
da değişmez ölçü, “Ma’ruf” kavramıdır.
Kur’an-ı Kerim’de geçtiği her ayette bu kavram, “Akl-ı selimin
makul gördüğü ve dinin onayladığı şey” anlamındadır.
Zaten Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’inde her konuda “Ma’ruf”u,
diğer bir ifade ile “Örf”ü tavsiye etmektedir. Mesela boşanmış bir
kadın, şayet süt emmekte olan çocuğu varsa, çocuğun babası da isterse eğer, aralarında anlaşıp bebeği emzirmeye devam edebilir, dediği âyetinde şöyle buyurmuştur:

َُ َ َ َ م َ ُ َ م
َّ
م
َ ُ َ َّ ُ َ م
وف ال تُكف نف ٌس ِإال ُو مس َ ََعا
وعَل
ِ اْل مول ِود َُل ِرز ُق َّن َو ِك مس َو َُ ُب َّن ِب َْل مع ُر
“Bu süre içerisinde annelerin, yiyecek ve giyeceklerini, ma’ruf
vechile sağlamak çocuk kendisine ait olana/babaya düşer! Şu da var ki
herkes, ancak gücünün yettiği kadarıyla yükümlü tutulur!”150
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Bakara, 2/228.
Nisa, 4/34.
150
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Ailenin, özel ifadesiyle hanımının rızkını ki, bu genel bir ifadedir, o sebeple diyebiliriz ki, yiyecek ve giyecekler de dahil tüm maddi ihtiyaçlarını “Ma’ruf vechile, sağlamak” kocanın görevidir.
Aynı ayette Cenab-ı Hak uyarıyor ve diyor ki:
“Şu da var ki herkes, ancak gücünün yettiği kadarıyla yükümlü
tutulur!”
Bu husus Talak suresinin 7. Ayetinde biraz daha açıklanmıştır
denilebilir. Şöyle ki,

َّ
ُ م م ُ َ َ م َ َ َ َ م ُ َ َ َ م م ُ ُ َ م ُ م م ِ َّ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ م
هللا نف ًسا ِإال َما َآب َها
ِلين ِفق ذو سعةٍ ِمن سع ِت ِه ومن ق ِدر علي ِه ِرزقه فلين ِفق ِما آبه هللا ال ي ُِكف
َ َ م َُ ُ َمَ ُم
ً ش ُي م
شا
ٍ سيجعل هللا بعد ع
“Eli geniş olan genişliğine göre harcasın, eli dar olan da Allah kendisine ne vermişse, o da ondan infakta bulunsun! Allah hiç kimseye
verdiğinden başkasını yüklemez. Allah, her güçlükten sonra, bir kolaylık mutlaka verecektir.”
İskân/barınma da kocanın yükümlülükleri içerisindedir. Ev, barınak veya mesken, adı ne olursa olsun; mutlaka bir aile için hacet-i
asliyedendir. Mülk veya kira yoluyla ev temin etmek ve huzur ve sükûn içerisinde yaşamak hayatın asli ihtiyaçlarındandır.
Yukarıda ayette de geçtiği üzere, Allah hiç kimseye gücünün
yetmeyeceği şeyi yüklemez. Kocanın geliri ve maddi gücü ne ise ona
göre bir evde oturulur. Mesela; “Eli geniş olan genişliğine göre…” saray veya köşk yahut apartman dairesi, “Eli dar olan da Allah kendisine ne vermişse, o da ondan…” vermek durumundadır.
Şayet kocanın imkanı yoksa hiçbir kadın ondan saray veya köşk
yahut apartman dairesi isteme hakkına sahip değildir; icabında bir
gece kondu bile olabilir.
Galiba şu ayet, bu konuda en doğru ve son sözü söylemektedir:

َ ُ
ُ
ُ َأ مسك ُن
وه َّن ِم من َح ميث َسك من َُ مي ِم من ُو مج ِد مُك
ِ
“Maddi güç ve imkânınıza göre siz nerede oturuyorsanız, hanımlarınızı da orada oturtursunuz…”151
Bu konuda müfessirlerimiz de aynı şeyleri söylemektedirler.
Mesela Endülüs’ün yetiştirdiği büyük müfessirlerden Kurtubi demiş151

Talak, 65/6.
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tir ki, “Âyet-i kerîme gereği, hanımın kâfi derecede yiyeceği, ifrat ve
tefritten uzak kalmak şartıyla, giyeceği de kocası üzerine terettüp
eden haklarındandır.”152
Ashab, Rasûlullah (sav)’e Sordu:
“Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nedir, ya Rasûlallah?”
Allah’ın Elçisi şu cevabı verdi: “Yediğinizden yedirip giydiğinizden de giydirmenizdir.”153
“Yediğinizden… giydiğinizden…” ifadeleriyle kadınların yeme,
içme, giyim-kuşam ve barınma gibi ihtiyaçlarını kocanın kendi ihtiyaçlarına endekslemiştir. Koca neyi ve ne ölçüde yiyor, giyiniyor,
kullanıyorsa…
Kadınlar, hoşlanmadıkları veya sağlık açısında, izzet-i nefis açısından zarar verecek olan şeylere mecbur edilmemesi gerektiği de
kadının kocası üzerindeki bu nevi haklarından sayılmıştır.154
İslam’da ihtiyaçlar çeşitlidir. Yeme, içme, giyinme ve barınma
gibi hayat için zorunlu ihtiyaçlar olduğu gibi, refah ve mutluluğu artırıcı tezyini ihtiyaçlar da söz konusudur.
Koca, hanımının, ayette geçtiği üzere, “Maddi güç ve imkânınıza
göre…” ölçüsü ve ilkesi esas alınarak ve israfa da kaçmaksızın bu tip
tezyini ihtiyaçlarını da karşılamakla yükümlüdür. İmkânı daha iyisini gösterirken gecekonduda oturmak, layık olmadığı bir biçimde yemek, içmek, giyinmek veya hanımını böyle bir sefil hayata mecbur
etmek doğru değildir. Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz, uygun olmayan bir kıyafette gördüğü bir sahabeyi uyarmış ve buyurmuştur ki:
“Allah verdiği nimeti kulu üzerinde görmekten hoşlanır.”
Son olarak şu ayetleri de meal olarak burada nakledip konuya
son verelim:
“De ki: ‘Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz, hoş rızıkları
kim haram etti!’ De ki: ‘Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir;
ahirette ise sadece mü’minleredir.’ Biz, bilenler için ayetlerimizi işte
böyle açıklamaktayız.”155
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Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkami’l-Kur’an, VI/94.
Ebû Dâvûd, Nikâh, 42, 2142, H. II/606.
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Taberî, Câmiu’l-Beyan an Te’vîli’l-Kur’ân, II/453.
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153

KARI-KOCA İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB ║ 211

“De ki: Benim Rabb’im sadece açık ve gizli bütün aşırılıkları; günâh
işlemeyi, haksız yere taşkınlığı, hakkında açık bir delil indirmediği şeyi
Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”156
O halde hanımlar yemelidirler, içmelidirler, giyinmelidirler ve
kullanmalıdırlar; ama israf etmemek şartıyla…
“Çünkü Allah müsrifleri sevmiyor…”157
Ve de kocalarını, maddi ve manevi güçlerinin yetmeyeceği şeye;
özellikle de Allah’ın sevmediği eylemlere zorlamasınlar!
b. Sevgi, Saygı, Hüsn-i Muâşeret
Aile hayatında uyulması gerekli esasların en önemlilerinden biri
de Allah Teâlâ’nın sevgi temeli üzerine kurmuş olduğu evlilik hayatını, yine sevgiyi kuvvetlendirici bağlarla devam ettirmektir.
Aile hayatında Hüsn-i Muâşeretin ve karı-koca arasında yaşanabilecek gerçek saadetin dört anahtarından söz edebiliriz. Bunlar karşılıklı sevgi, saygı, sabır ve sadakat’tir.
Eğer bir evlilik, Yüce Allah’ın emir ve yasakları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiş ise, bilinmelidir ki, bu aile binasını
birbirine bağlayıp kaynaştıracak olan ilk harcı sevgi ve merhamet
duygularını yüce Allah koymuştur. Zira O, bir âyet-i kerimesinde
şöyle vaat etmiştir:
“Kaynaşıp birbirinizle huzura ermeniz için size kendi cinsinizden
eşler yaratması ve aranıza sevgi ve rahmet duygularını koyması da
O’nun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda, düşünen kimseler için ayetler/işaretler vardır.”158
Demek ki, Müslüman çiftlerde ömür boyu mutluluğun ilk anahtarı olan sevgi ve merhamet Allah’tandır.
Bu sevginin kalıcı ve sürekli olması için mutlaka karşılıklı saygıya da ihtiyaç vardır. Bu saygıdan maksat, “Sen beni sayarsan ben
de seni sayarım” anlamında gönül kırıcı bir saygı değil, karşıdakinden hiç bir beklentisi olmaksızın, sırf Allah rızası gözetilerek gönlü
fethidici bir saygıdır.
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Yüce Rabbimizin kalplere koymuş olduğu sevgi ve merhamet
duyguları, öncelik ve özellikle eşlerin, birbirinin temel hak ve özgürlüklerine saygılı olmalarını gerektirir. Buna İslam3i kaynaklarda
“Zarurat-ı diniyye” adı verilmekte ve beş temel hak ve özgürlükten
oluşmaktadır:
1. Hayat Hakkı
2. Aklını ve Fikrini Koruma, kullanma Hakkı
3. Din Edinme ve Dinini Yaşama Hakkı
4. Neslini Devam Ettirme Hakkı
5. Mal Edinme ve Malını Koruma Hakkı
Bunlar temel haklardır. Hepsi de Allah vergisidir; hiç kimse tarafından engellenemez ve başkalarına zarar verilmediği sürece kısıtlanamaz.
Mutluluğun ikinci anahtarı durumunda olan SAYGI’dan bahsederken yeni evlenen tüm gençlere bir çift sözümüz olacaktır:
Artık “Sen” yok, “Siz” varsınız. Sizler de sadece şahıslarınız değil, iki anne, iki baba ve yeni yakınlarınız bulunmaktadır. Özellikle
kendi anne ve babalarınızı ne kadar seviyor ve sayıyorsanız eşinizin
annesini ve babasını, yani kayınvalide ve kayınbabalarınızı da öyle
sevmek ve saymak zorundasınız. Bu sevgi ve saygı karı ve koca arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının yeşerip olgun meyveler vermesi
için şarttır. Aynı zamanda “Sıla-i Rahim” kavramı ile Allah’ın emridir. Artık, “Senin annen”, “Benim annem” yok; bizim anne ve babalarımız söz konusudur.
Nikah akdedildikten sonra artık ben ve sen sona ermiştir! Çünkü
ikinizi bir araya getiren ve tek vücut halinde biz olmanızı sağlayan
sıcacık bir yuvanız vardır. Yarın göz nuru, gönül süruru çocuklarınız
olacak. O nedenle birbirini seven ve sayan eşler arasında ben değil
biz sözü ve düşüncesi hakim olmalıdır. Özellikle şeytanlara kapı aralayacak olan “Ben benim, sen de sensin!” tavrı ile ortaya konulacak
olan benlik duygusu, çok güzel temennilerle kurulan nice yuvaları
yıkmış, yavruları perişan etmiştir. “Ben, ben!” diyen haddini bilmezi
de süründürmüştür!
Ömür boyu mutluluğun üçüncü anahtarı Sabır’dır.
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Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Sabır ve dua mü’minin silahıdır.”159 Nice sevgi ve saygıları ortadan kaldıracak ve nice sorunlara yol açacak adımlara karşı sarınılacak muazzam bir silah... Sabır
ile dua, özel hayatta olduğu gibi aile hayatında da her türlü sıkıntıyı
aşmaya yarayan son derece önemli bir ilkedir. Eşler birbirlerinde
görüp de hoşlanmadıkları hal ve durumlar karşısında derhal bu silaha sarılmalı, nefse ve şeytana aşırı davranma fırsatı tanınmamalıdır.
Yüce Rabbimiz Asr suresinde ne güzel buyurmuştur:
İman + salih iş + hakk + sabır = Başarı, mutluluk ve ebedi felah.
Ömür boyu mutluluğun dördüncü anahtarı Sadakat.
Kavram doğruluk’tan gelmektedir. Sadakat, eşlerin birbirlerinden bekleme hakkına sahip oldukları en önemli bir ahlaki prensiptir.
Önce doğru ve dürüst olmak, sonra birbirinin gıyabında birbirlerine
sadık kalmak sonra da yuvalarına sımsıkı sarılmak...
Ziya Paşa ne güzel söylemiş:
İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah!
Doğruların yardımcısıdır Hz. Allah…
Evet, karşılıklı Sevgi, Saygı, Sabır ve Sadakat, işte bu dört ahlaki
prensip aile hayatında mutlu yaşayabilmenin olmazsa olmaz cinsinden altın anahtarlarıdır. Kim bunları korursa aile mutluluğunu da
hak etmiş olur.
Her ortamda başarılı olabilmek için Rasûlullah (sav)’in şu hadisini de burada hatırlatmak isterim:
“Teenni, iktisad, hüsn-i hal; peygamberlerin örnek ahlakındandır.”
Açılımı şudur: Dünya hayatında başarının sırrı, hep düşünerek
hareket etmek, ölçülü davranmak ve her hal-u kârda güzel görünmeye bağlıdır…
Hiç şüphe yok ki, sevgisaygı ve sadakat; özellikle de sabır olmadan karı-koca hayatının sağlıklı ve mutluluk verici bir biçimde devam etmesi mümkün değildir. Harçsız yapılan duvar gibi, küçük bir
sarsıntı ile yıkılabilir. Bu sebeple, ailevî bağların temelini oluşturan
sevgi esasının mevcudiyeti için karı ile kocanın, müştereken bu konuya önem vermeleri; birbirlerini sevmenin yollarını birlikte bulmaları gerekmektedir. Bu hususta da en büyük görev kocaya düşüyor
olacak ki, Allah Teâlâ ona hitapla şöyle buyurmuştur:
159

Müttaki el-Hindî, Kenzu’l-Ummal, III/272, H. no: 6505.
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َ ُ َُُ م َ م
ََ َُ ُ م
َ َ
ُ َس َأ من َت مك َر ُهوا َش مي ًئا َو َ مي َع َل
ۤ َ وه َّن ف َع
هللا ِف ِيه خ م ًيا ك ِث ًيا
وف ف ِإن ك ِرهتم
ِ وع
ِ اشوه َّن ِب َْل مع ُر
“Ey iman edenler! (…) hanımlarınızla ‘ma’ruf vechile’ güzel geçinin! Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, umulur ki Allah, hoşlanmadığınız
bir şeyde sizin için pek çok hayır yaratmış olabilir…”160
Bu âyetin tefsiri sadedinde Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle
buyurmuştur:
“Hiç bir kimse hanımına kin beslemesin! Çünkü onun bir huyunu
sevmezse, mutlaka bir başka huyunu beğenecektir.”161
Bir başka hadisinde de şöyle demiştir:
“Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır: Dikkat edin, sizin aranızda ailesine karşı en hayırlı olanınız benim. (Beni
örnek alın!)”162
Rasûlullah’ın ifadesine göre, kadınlar kocalarının yanında Allah’ın emanetidirler. Nikâh esnasında “Allah’ın emri, Rasûlü’nün
kavli…” şeklinde verilen sağlam bir söz ve emanet bilinci ile alınmışlardır. O hâlde Allah’ın emanetine azamî ölçüde saygı gösterilmeli,
verilen o sağlam söze riayet edilmelidir. Kadınlarla, ma’ruf, yani aklı selimin makul, şer-i şerifin de onayladığı en güzel biçimde geçinmeli. Onların temel hak ve özgürlüklerine azamî derecede saygı gösterilmeli. Her türlü ihtiyaçları, güç ve imkân ölçüsünce iyi bir biçimde karşılanmalı. Bilhassa hassasiyetleri sebebiyle daima terbiye ve
nezaket kuralları gözetilmeli. Mümkün olduğunca kalplerde karşılıklı sevgi ve saygı duygularını canlı tutucu ve gönül alıcı güzel sözler
söylenmeli. Kırıcı ve incitici olmamaya azamî derecede özen gösterilmeli. Özellikle kabalıktan kaçınılmalı. Sahip olunan ve de her gün
kazanılan ilim, irfan ve faziletler birlikte paylaşılmalı.
Büyük müfessirimiz Elmalılı (merhum) demiştir ki, “Allah Teâlâ,
bu ây’et-i celîle ile yatak ve infak hususlarında insaflı, söz ve sohbette
tatlı ve güler yüzlü olmayı kocalara emretmektedir.”163
“Yuvalar; ancak ve ancak sevgi esası üzerine kurulmuştur”164 diyen Hz. Ömer, hanımlarından şikâyet eden kocaları ikaz etmiş, hanımlarını sevmek ve kendilerine sevdirmek için yollar aramaları gerektiğini onlara tavsiye etmiştir.
160
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İbni Abbas (ra) da: “Onlarla hüsn-ü muâşeretin gereği olarak,
hanımların bizler için süslenip güzel görünmeye gayret ettikleri gibi,
bizlerin de onlar için süslenip şirin görünmemiz lâzımdır. Çünkü biz
erkeklerin, kadınlar üzerindeki haklarımızın tamamını almamız, onların da bizdeki haklarını tam olarak ifâ etmemizi icap ettirir. Görmüyor musunuz Allah Teâlâ buyuruyor ki:

ََ َُ ُ م
وف
ِ وع
ِ اشوه َّن ِب َْل مع ُر

“Ey iman

edenler! (…) hanımlarınızla örfe uygun olarak güzel geçinin!” günaha
sebep teşkil etmeyecek derecede süslenmemizi emrediyor. Herkesin
hanımına karşı zahirini süslemesi, durum ve tavırlarını güzelleştirmesi gerektiğini beyan etmiştir.”165
Adalet ve hükmünde ciddi, herkes nazarında şiddetli ve kavî
olan Hz. Ömer, “Erkek, hanımı yanında suhulet ve ünsiyetle davranmalı, hatta çocuk gibi olmalıdır; toplum içinde yine erkek olmaya devam etsin!”166 tavsiyesiyle kadınlara karşı ürkütücü bir biçimde ciddî
ve sert olmamalarını, aksine bazen de çocuksu hareketlerle onu
memnun edecek şekilde davranmalarını tavsiye etmektedir.
İmam-ı Gazâlî de, “Kendilerini memnun edeceği için, zaman zaman hanımların zahmetlerine katlanmak, şaka ve oyunlarına iştirak
etmek lâzımdır. Zira Allah’ın Rasûlü de aynısını yapıyor; hanımlarıyla
şakalaşıyor, zaman zaman onların gönüllerini hoşnut edecek latifelerde bulunuyordu. Hatta rivayet edildiğine göre, Hz. Âişe validemizle
yarışıyor, bazen O’nu geçiyor, bazen de O, Rasûlullah’ı geçiyordu.”
sözleriyle hanımlarla hüsn-i muâşeretin nasıl olması gerektiğine ışık
tutmaya çalışmıştır.167
Bütün bu yaptıklarıyla beraber bizzat Rasûlullah da bu konuda
tavsiyelerde bulunmuş ve: “Hanım ile oynanan oyunun hak olduğunu”168 beyan etmiş, “Onları sevindirecek hiçbir şey bulamazsanız,
zevcelerinizle yatmanız da hayırlıdır”169 hadisleriyle de her vesile ile
hanımlarla hüsn-ü muâşereti teşvik etmiştir.

َ ُ َُُ م َ م
َ َ
ُ َس َأ من َت مك َر ُهوا َش مي ًئا َو َ مي َع َل
ۤ َ وه َّن ف َع
هللا ِف ِيه خ م ًيا ك ِث ًيا
ف ِإن ك ِرهتم
“…Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, umulur ki Allah, hoşlanmadığınız bir şeyde sizin için pek çok hayır yaratmış olabilir…”170
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Eğer eşlerinizin güzelliğinden veya bir huyundan hoşlanmıyorsanız, bunu da büyük bir sabır ve olgunluk göstererek hoşgörüyle
karşılayın. Umulur ki Allah, bu sabrınız ve hoşgörünüz sebebiyle size, ondan hiç ummadığınız derecede hayırlı pek çok güzellikler, ihsanlar ve nimetler lütfeder! Sözgelimi bedenen ve ruhen sağlıklı, hayırlı ve insanlık âlemine hizmet edecek değerli çocuklar verebilir! En
azından Allah için sabretmeniz sizin derecenizi yükseltebilir.
Rasûlullah (sav) buyurmuştur ki “Hiçbir mü’min, eşine içten içe öfke
duyup nahoş davranmasın! Zira onun bir huyundan nefret ediyorsa,
mutlaka başka huyundan da hoşnut oluyordur.”
Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz buyurmuştur ki: “Sizlerin en hayırlınız, hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınız’dır. Sizin içinizde aile
fertlerine en hayırlı olanınız ise benim.”171
c. Hoşgörü
Her insanın olduğu gibi kadınların da her yönleriyle mükemmel
olmaları mümkün değildir. Onların da insan olarak, hoşa gitmeyen
davranışları olabilir. Bu davranışlar, “Fuhuş derecesine varmadıkça
ve aşırı geçimsizliğe neden olmadıkça, onları affetmek;”172 ailenin reisi olan kocanın, şuurlu ve dirayetli bir biçimde yapacağı önemli bir
görevidir. Yukarıda geçmişti; Kur’an-ı Kerim’de bu konuya da yer
veren Allah Teâlâ: “…Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, umulur ki Allah, hoşlanmadığınız bir şeyde sizin için pek çok hayır yaratmış olabilir…” buyurmaktadır.
Eğer eşlerinizin güzelliğinden veya bir huyundan hoşlanmıyorsanız, bunu da büyük bir sabır ve olgunluk göstererek hoşgörüyle
karşılayın. Umulur ki Allah, bu sabrınız ve hoşgörünüz sebebiyle size, ondan hiç ummadığınız derecede hayırlı pek çok güzellikler, ihsanlar ve nimetler lütfeder! Sözgelimi bedenen ve ruhen sağlıklı, hayırlı ve insanlık âlemine hizmet edecek değerli çocuklar verebilir!173
En azından Allah için sabretmeniz sizin derecenizi yükseltebilir.
Rasûlullah (sav) buyurmuştur ki “Hiçbir mü’min, eşine içten içe
öfke duyup nahoş davranmasın! Zira onun bir huyundan nefret ediyorsa, mutlaka başka huyundan da hoşnut oluyordur.”
Müfessirlerin de dedikleri gibi, “Ondan bir salih evlât vermek suretiyle sizi rızıklandırabileceği gibi” hoşunuza gidecek yönleri de
vardır. Bunları da göz önüne alınız ve hemen kızıp hoşnutsuzluk gös171

İbn Mâce, Nikâh, 50, 1977, 78, H., I/636.
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termeyiniz. Özellikle “Affedilmesi mümkün olan kusurları varsa”174
“Onları hemen başa kakmayıp görmezlikten gelmek”175 de yine Allah
Teâlâ’nın bu konudaki tavsiyelerindendir.
Bazı kadınlar vardır ki, oldukça kabiliyetlidirler. Kocalarının en
küçük iyiliğini bile şükranla karşılarlar. Bazıları da “Dünyaları versen, en basit bir olumsuzluktan dolayı tüm iyilikleri unutur, senden
hiçbir hayır görmedim” diyerek, küfrân-ı nimette bulunurlar.176 Genellikle kadınlarda bulunan bu özellik, erkekler tarafından çok iyi
bir şekilde değerlendirilip af ve hoşgörü ile geçiştirilmelidir. Zira
onları her yönleriyle eğitip kusursuz hâle getirmek asla mümkün
olamayacağı gibi, fazla üzerlerine gitmek de kırılmalarına sebep
olabilir. Bu nedenle Rasûlullah (sav), “Kadın kaburga kemiği gibidir;
eğer onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın; fakat onu hâli üzere terk
edersen, eğriliğine rağmen ondan istifade edebilirsin”177 hadis-i şerifleriyle erkeklerin dikkatlerini çekmiş, anlayış ve hoşgörülü olmalarını tavsiye etmiştir.
d. Hanımıyla Alay Etmemek
İnsanlar, yaratılış ve kabiliyetleri icâbı birbirlerinden farklı olarak yaratılmışlardır. Bu sebeple hepsinden aynı olgunluk ve anlayışı
beklemek doğru olmaz. Toplum içerisinde olduğu gibi, aile içerisinde
de yersiz ve anormal hareketlere rastlamak mümkündür. Gerek kadın olsun gerek koca, her ikisinde de benzeri kusurlar görülebilir. Bu
yüzden, zaman zaman ve gayr-ı ihtiyarî olarak meydana gelen durumlarına bakıp da karı ve kocanın birbirleriyle alay etmeleri asla
doğru olmaz. Allah Teâlâ, Kur’ân’da bu konuya da işaretle:

َ ُ ُ َ ۤ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ م َ م َ ٌ م َ م َ َ ۤ َ م
... َس أن َيكونوا خ م ًيا ِم َم ُّن مم
بأبا ال ِذي آمنوا ال يسخر قوم ِمن قو ٍم ع
“Ey îman edenler, sizden bir topluluk diğerleriyle alay etmesin.
Umulur ki, kendileriyle alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlı
olabilir...”178 buyurmuş, kimsenin kimseyle alay etmesini -bilemeyeceği hikmetleri sebebiyle- yasaklamıştır.
İslam, renk, ırk, soy, cins ve kabilecilik gibi temelinde bölücülük
olan bütün davaları reddeder. Biyolojik ve fizyolojik farklılıklara,
sosyal statülere rağmen, bütün mü’minleri, iman kardeşliği şemsiye174

Ebu’s-Suud, Muhammed b. Muhammed el-Âmidî, (v. 982/1574), İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ
Mezâya’l-Kur’âni’l-Kerîm, Beyrût, tarihsiz, II/158.
175
Teğâbûn, 64/14.
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Buhârî, Nikâh, 88, VI/151.
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Müslim, Radâ, 18, 1468/68. H., II/1090.
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Hucurât, 49/11.
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si altında ve eşit görür. Cahiliyye dönemine ait kavmiyetçilik/ırkçılık
davasını ise bilgisizlikten kaynaklanan basitlik olarak değerlendirir!
Allah katında üstünlük, sadece gerçek iman, güzel ahâk ve salih
iş yarışında erişilebilen takvadaki üstünlük iledir! Medenî her toplumda bireyler, ahlâkî faziletleriyle, insanlık adına başardıkları hizmetleriyle, topluma yaptıkları katkılar ve ürettikleri değerlerle değerlendirilirler. Demek ki ortak akıl üstünlüğü renk, ırk, soy, milliyet ve cinsiyette değil, insanlıkta görmektedir. Bir de görünüşler yanıltıcı olabilmektedirler! Zira kimin, kimden daha üstün olduğunu,
ancak Allah bilir. O hâlde zengin fakir, yöneten yönetilen, kadın erkek, karı koca, kim olursa olsun, alaya alan topluluk, acaba, sadece
Allah’ın bildiği gerçeğe göre, kendisinin ne durumda olduğunu hiç
düşünmüş müdür? Alaya aldıkları, gerçekte kendinden daha iyi ise,
kendisini nasıl gülünç duruma düşürdüğünün farkında mıdır? Onlardaki kusurun, yarın kendilerinin başına gelmeyeceğine dair garantileri olabilir mi?! İbn Mes’ud demiştir ki: “Belâ söze müvekkeldir, köpekle bile alay etsem, mutlaka bir köpeğe dönüştürüleceğimden
korkarım!”
Rasûlullah (sav) da, “Herhangi bir kimseden sudur eden şeye
kimse gülmesin”179 hadis-i şerifleriyle, şahsı tahkir edip, alaya almaktan mü’minleri men etmiştir.
Birbirlerini sevip saymaya en fazla ihtiyaç duyulması sebebiyle,
karı ile kocanın, bu konuda gerekli titizliği göstermeleri, ailenin huzuru ve saadeti açısından en lüzumlu bir konudur. Özellikle koca, yöneticilik vasfını dikkate alarak daha olgun davranışlarda bulunmalıdır.
e. Ayıpları Araştırmamak
Kocasının en fazla dikkat etmesi gerekli olan konulardan biri de,
hanımı hakkında yersiz şüphe ve sû-i zandan kaçınmasıdır. Bilhassa
şeytanın bu konudaki maharetleri, insanı, tecessüse (gizli gizli araştırmaya) sevk edebilir. Hattâ bu sebeple karı ile kocanın arasını dahi
açabilir. O nedenle Allah Teâlâ:

َ َ
َّ َ ۤ
...) َوال َي َّس ُسوا...( َبأ ُّ َبا ال ِذ َي َآم ُنوا
“Ey îman edenler, …birbirinizin ayıplarını araştırmayın!...”180 buyurmuş, yersiz şüphe ve tecessüsten mü’minleri men etmiştir.

179
180

Buhârî, Edeb, 43, VII/83.
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Tecessüs, mahiyetini kavramak için bir şeye gözünü dikip iyice
bakmak, incelemek; tanımak için eliyle dokunup yoklamak; iş ve durumları araştırmak, peşine düşüp koğuşturmak demektir. Türkçemizde casus, sır niteliğindeki bilgileri gizliden gizliye araştırıp derleyen kişidir. Ayetteki tecessüs, birini toplum içerisinde mahcup etmek ve aşağılamak amacıyla ayıbını araştırıp açığa çıkarmaktır.
Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Müslümanların görülüp bilinmesini istemedikleri hâl ve keyfiyetlerini araştırmayın! Kim bir
Müslümanın gizli kalmasını ve bilinmemesini istediği bir aybını ya da
kusurunu araştırır, yayarsa, Allah da evinin içinde bile olsa, onun
ayıbını ortaya koyar, âlemlere rezil eder onu...”181 O hâlde kişi, kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşine düşmemelidir. Çünkü:
“Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Zira kulak,
göz ve kalp; bunların hepsi ondan sorumludurlar!”182
Rasûlullah (sav) da: “Koca, zevcesini sû-i zanna mevzu ederek
ona baskı yapmasın. Hanımını gizli gizli teftiş ve tetkik etmesin!”183
buyruklarıyla karı-koca arasındaki meveddeti/muhabbeti sarsacak,
birbirleri hakkında itimatsızlığa sevk edecek hareketlerle geçimsizliğe neden olmaması için kocayı ikaz etmtektedir.
Bu anlamsız teftiş ve ta’kiplerin sık sık tekerrür etmesi, kadını
da şüphe ve güvensizliğe sevkedip tedirgin edecektir. Dolayısıyla,
karşılıklı itimatsızlık aradaki meveddeti kaldıracağı gibi, karşılıklı
sevgi ve saygıyı da sarsabilir. Bu yüzden, Rasûlullah (sav) hiç sebep
yokken bu şekilde şüphe ve tecessüslerden mü’minleri men etmiştir.
Hatta son derece hikmetli bir davranışa da dikkat çekmiş ve buyurmuştur ki:
“Sizden biriniz, uzun zaman ailesinden ayrılmışsa, dönüşünde,
evine gece gelmesin!”184
Bu demektir ki, gece veya habersiz eve dönüş, hanımın, düzgün
ve güzel olmayan bir kıyafetle kocasını karşılama, uykunun ve heyecanın süslenmeye, kendisine çekidüzen vermeye fırsat tanımayacağı
için kocanın, seferden dönüşünde bile uygun zamanı seçmesini tavsiye etmiştir. Yani karı ve koca arasındaki sevgi ve saygıyı zedeleyecek en küçük şeylere dahi dikkat edilmelidir.
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f. İtaatsizlik/Nüşuz Halinde Tavsiyeler
Aile, yönetimi itibarıyla küçük bir devlettir. Reis durumunda
olan koca da ailenin her türlü ihtiyaçlarını temin etmekle yükümlü
yöneticisidir. Temin edilen ihtiyaçların aile içerisinde tanzim ve kullanılması da hanıma düşen bir görevdir. Kazanmak ne kadar mühim
ise kullanmak ve korumak da en az onun kadar önemlidir.
Aile içerisinde her yönden normal bir yönetimin ve düzenin
mevcudiyeti için, âmirle memur arasında belli bir anlayış, haklara
saygı ve itaatin bulunması gerekir. Bütün toplumlarda olduğu gibi,
aile içerisinde de ekonomik, sosyal, savunma vs. ile ilgili birtakım
tedbirler belli müeyyideler sağlıklı bir düzenin devamı için şarttır.
Ancak ailenin devletten tek farkı, kutsal ve nâzik bir müessese oluşudur. Bu yüzden ailevî ilişki ve müeyyideler, oldukça dikkatli, ölçülü, hatta nazik olarak tatbik edilmelidir. Devlet bünyesinde, hak etmişse şayet hırsızın eli derhal kesilir, zina edenlere hadd tatbik olunur, iftira edene seksen celde vurulur ve hiç vakit geçirmeden uygulanmalıdır da. Fakat aile içerisinde cezalar hemen ve aynen tatbik
edilirse, acımasızlık sebebiyle aile yuvasının sarsılmasından korkulur. Çocukların ve eşlerin durumları tehlike arz edebilir. Onun içindir ki, Allah Teâlâ, aile içerisinde; özellikle ayıplama, kusur araştırma/tecessüs, zan gibi karşılıklı sevgi, saygı ve güveni zedeleyecek
şeylerden uzak durulmasını emir ve nehy ettikten sonra karı ve koca
arasında suç ortaya çıkmadan çok önce, belki de suça sevk edecek
görüntüler, alametler belirmeye başladığı ilk andan itibaren hassasiyetle konunun üzerine gidilmesini emir ve tavsiye etmiştir.
f1. “Nüşuz” Kadından İse
Aile biriminde bir yönüyle karı ve koca, diğer yönüyle de yöneten ve yönetilen ilişkisi vardır. Mesela; kadının kocasına/yöneticisine isyanı ve dikleşmesi bir sonuçtur. Bunun mutlaka çok önceden
görülmesi gereken veya sezinlenebilecek alametleri vardır. O sebeple Yüce Rabbimiz Allah şöyle buyurmuştur:

ُ َ َ َ َ َم ُ ُ َّ َ م َ َ م َ ُ م
َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ م ُ ُ َّ َ م
ُك فال ت مبغوا
اض بوهن ف ِإن أطعن
ِ والال ِب يافون نشوزهن ف ِعظوهن واه ُروهن ِف اْلض ِاج ِع و
َ َ َ َّ ً َ َّ َ َ م
َ
هللا َكن َع ِل ًّيا ك ِب ًيا
عل ِّنن س ِبيال ِإن
“İsyan edip tamamen dikleşmelerinden endişe duyduğunuz kadınlarınıza, vakit geçirmeden nasihat edin! Fayda vermezse yatakta kendilerine sırt çevirin! Bu da fayda vermezse onlara vurun! Eğer size itaat
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ederlerse, artık aleyhlerine bir bahane aramayın! Muhakkak ki Allah
yücedir, büyüktür.”185
Pek çok spekülatif yorumlara konu olan bu ayette anahtar kelime “nüşuz”dur. Bu kelime tam olarak anlaşılmadığı için herkes bir
şey söylemekte ve ayetten maksadı aşan manalar çıkarmaktadır. Biz,
öncelikle bu kavramı tanımak zorundayız:
‘Nüşûz’ ‘NŞZ’ kökünden olup tümsek yer, insan bedenindeki çıkıntı, kabarıklık manasına gelir. Aynı kökten neşeze, toprak kabardı;
kişi aniden fırlayıp ayağa kalktı, isyan etti, dikleşti, inatlaştı, kaba
ve sert davrandı, bir şeyleri düzenli bir biçimde üst üste yığarak yığın yaptı gibi manalara gelmektedir.186
Bu kelime Kur’an’da dört ayette, toplam beş defa ve üç ayrı manada kullanılmıştır:
1. Bir yerde, yukarı çıkıp oturmak; bir yerde oturuyorken fırlayıp ayağa kalkmak: “Size, yerinizden kalkın denildiğinde hemen, fırlayıp kalkın!...”187
2. Bir şeyi yerli yerine koymak, yerleştirmek; üs tüste yığarak
terkip yapmak: “Kemiklere bak! Onları nasıl kaldırıyor, iskeleti yeniden nasıl kuruyoruz; sonra da onlara nasıl et giydiriyoruz!...”188
3. Birine katı ve kaba davranmak, kaldırıp yere vurmak, sür’atle
yere çarpmak; kocaya itaat etmemek, başkaldırmak, isyan etmek,
dikleşmek; kocanın da hanımından hoşlanmaması, haklarına saygısızlık etmesi, görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi, kötü davranması, zulmetmesi demektir. “Eğer bir kadın, kocasının nüşuzünden
veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe duyarsa...”189 gibi.
İbn Abbas demiştir ki bu ayette nüşûz, bir kadının kocasının
haklarına saygısızlık etmesi ve ona itaat etmemesi anlamınadır.
Rağıb’a göre bu ayetteki nüşûz, kadının kocasına saygısızlık ve
isyan edip başkaldırması, dikleşmesi anlamındadır.190
Bizim kanaatimizce de ayetteki mana bir kadının kocasına; diğer
bir ifade ile ailenin yöneticisine saygıyı terk edip isyan etmesi, dik-
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leşmesi, onun kişiliğini yere çarpması anlamındadır. Zaten âyetin
sonundaki şu ifade de bu manayı doğrulamaktadır:
“Eğer size itaat ederlerse, artık aleyhlerine bir bahane aramayın!
Muhakkak ki Allah yücedir, büyüktür.”191
Âyet-i Kerime’de

َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ
َوالال ِ َب يافون نشوز ُه َّن
“İsyan edip tamamen dikleşmelerinden endişe duyduğunuz kadınlarınıza…” ifadesi önemli bir konuya işaret etmektedir. Şöyle ki:
Nüşûz ortaya çıktıktan ve isyan başladıktan sonra değil, hanımın
sergilediği tavırlar zamanla nüşuze dönüşme alameti gösterdiği hissedilir edilmez onunla diyaloga geçiniz!
Mesela; hanımın söz, iş ve davranışlarında anormallikler görülmeğe başladığı andan itibaren, “Onlara nasihat edin!...”, o fayda
vermezse “Yatakta onlara sırt çevirin…”, o da olumlu bir sonuç vermediği zaman “Onlara vurun…” denilmiştir.
Şimdi bu üç hususu teker teker açıklayalım.
“Nasihat ediniz!...”

ُ َفع ُظ
وه َّن
ِ

“…vakit geçirmeden onlara nasihat edin!”

Koca, ailenin yöneticisi vasfı sebebiyle son derece mûnis ve
müşfik bir yaklaşımla hanımıyla konuşmaya ve olumsuz tepkisel
davranışların sebebini anlamaya ve sorunu güzellikle halledip yok
etmeye çalışmalıdır.
Nice kadınlar vardır ki, ufak bir bakış onu îkaz için kâfidir. Kimi
kadınlar da nasihat ve güzel sözlerden hoşlanırlar; yaptıklarına pişman olup derhal hatalarından vazgeçerler. Bu yüzden Allah Teâlâ
buyuruyor ki, kendilerinden, peş peşe tekrarlanan tepkisel davranışlar gördüğünüz veya hissettiğiniz zaman, küsüp diyalogu kesmeye,
kaba davranıp kötü söz söylemeye veya dövmeye kalkışmayınız! Önce nasihat ediniz.
Kadınlara, nasihat zamanını da çok iyi ayarlamak gerekir. Sorun
ilerleyip yüksek boyutlara ulaştıktan ve kırgınlık araya tamamen
girdikten sonra öğüt vermek fayda vermeyebilir. “Eğer öğüt fayda
verecekse öğüt ver!”192
191
192
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Râzî’nin de dediği gibi, “Gelecekte vuku bulma ihtimali olan kötü
bir hadisenin izleri belirmeye başladığı anda”193 nasihat ediniz.
Hakikaten durum oldukça nâziktir. Aynen; çocuk bardağı kırdıktan sonra kulağını çekmek değil, bardağı eline aldığı ve anormal bir
biçimde tuttuğu veya kırılabileceğini hesaba katmadığı sezildiği an
uyarmaya benzer.
Kadın da, kocasına karşı, her zaman yapmış olduğu olumlu ve
son derece memnuniyet verici davranışlarını, saygı ve hürmetini
terk etmeye başladığında, nedeni araştırılıp gereken iş ve nasihat
yapılmalıdır. Çünkü nasihat, “Katı kalpleri yumuşatan, nefret eden
huyu sevdiren sözdür.”194 Kadını yumuşatır. Yaptıkları hatalarını
terk ettirebilir.
Nasihatta da, önce kadının rağbet edeceği, hoşlanacağı güzel
sözlerle konuşulmalı. Sözgelimi, kendi yetkinliğinde, akıllı ve dürüst
bir insan olduğundan, basit şeylerden alınmayacağından; sonra aile
mesuliyetinden, Allah’ın rızasından, elde edilecek olumlu sonuçlardan bahsedilmeli. Fayda vermeyecek olursa, sorumsuzluktan, Allah’ın azabından ve kötü sonuçlardan da söz edilebilir. Bilinmelidir
ki, “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır…”
Nasihat asla tehditkâr olmamalı, aşağılayıcı ve tahkir edici de
olmamalıdır. İmam-ı Şâfiî demiştir ki, “Bu durumda kadını (diliyle
dahi) dövmek doğru olmaz. Çünkü güzel söz ve güzel öğütler kâfi gelebilir.”195
Eğer nasihat fayda vermezse, o zaman ikinci müeyyideye sıra
gelir.
“Yatakta Alâkayı Kesiniz!...”

ُ اه ُر
ُ َو م
َ وه َّن ِ َف م
اْل َض ِاج ِع

“Eğer nasihat fayda vermezse yatakta kendile-

rine sırt çeviriniz!”

Şayet yerinde, zamanında ve usûlüne uygun olarak yapılan nasihat fayda vermez, kadın kocasına karşı saygısızlığını sürdürecek
olursa o zaman Allah’ın ikinci tavsiyesi; “Yatakta sırt çevirme” süreci
uygulanmalıdır.
Koca, makul bir süre yatakta hanımına sırt çevirmeli; yatak muhabbeti, sevişme ve cinsel ilişki gibi alakaları askıya almalıdır.
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Râzî bu süreçte demiştir ki, “Onu yatakta yalnız bırakıp onunla
konuşmamak gerekir. Yani, hem yatakta sohbet ve mübaşereti (cinsi
münâsebeti) kesmek, hem de üç günden fazla olmamak şartıyla196 konuşmamak kadına tatbik edilecek ikinci derecede etkili bir müeyyidedir.”197
Bu, diyaloğa yanaşmayan hanımına karşı bir nevi tepkiye karşı
tepki anlamına gelebilir.
Nesefî de kadınlardan hicreti, yatakları ayırmak suretiyle değil
de aynı yorgan altında; fakat mübaşereti terk etmek ve sohbeti kesmek anlamında tefsir etmiştir ki, maksadın gerçekleşmesi ve aradaki
bağların tamamen zedelenmemesi için doğru bir anlayış olduğu kanaatindeyiz. Özellikle yatakları ayırmak, birçok kadın için daha kötü
sonuçlara götürecek kırgınlıklara sebep olabilir. Bu yüzden sadece
yatakta sohbeti ve mübaşereti kesmek yeterli olacaktır.
Bu müeyyide de fayda vermediği zaman hırçınca davranışlara
girmek veya hemen ayrılmaya karar verip yuvayı yıkmaktansa, -hoş
olmamakla beraber- “Boşanmadan daha evlâ kabul edilecek” olan
üçüncü bir müeyyideye nâçâr olarak başvurmayı Allah Teâlâ tavsiye
etmiştir.
Bu son müeyyide, kadındaki dikleşmenin ve tekebbürün anlamsızlığını ortaya koymak ve bir nevi haddini bildirmek anlamına da
gelebilir.
“Onlara Vurunuz!...”

ُ اض ُب
َ َم
وه َّن
ِ “ وOnlara vurunuz!”
Ayetteki tertibe uyulmuş, fakat bütün hassasiyetlere rağmen, ilk
iki sürecin sonunda olumlu bir sonuç alınamamış ve korkulan nüşuz
da bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmış; kocaya/yöneticiye karşı dikleşme ve başkaldırı, isyan başlamışsa: “Sen bana karışamazsın!”,
“Söylediğini yapmıyorum!” gibi isyan ortaya çıkmışsa, “Onlara vurunuz...”
Bu bir müeyyidedir; her yönetim biriminde haksızlık ederek, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, yasalara, özellikle de birime özgü kanunlara uymamakta ısrar eden ve düzeni bozmaya çalışan isyankârlara uygulanan cinsinden kabul etmek lazımdır. Hak ve
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adalet sahibi bir kocanın oldukça yapıcı ve sorun halledici çabalarından sonra uygulanması gereken nihâî bir tecziye yöntemidir.
Meşhur müfessirimiz M. Hamdi Yazır’ın dediği gibi bu, ancak
‘ricalden madud’, yanî görev ve sorumluluklarını müdrik, Allah’a ve
yönettiklerinin hukukuna saygılı, vazifesini bilen, gücü ve imkânı ölçüsünce yükümlülüklerini yerine getirmeye gayret eden adalet ve
sadakat sahibi salih bir aile yöneticisinin başvurabileceği en son çaredir. Çünkü katı kalpleri yumuşatma, nefret eden gönüllere sevgi
tohumları aşılama, hiç olmazsa insan kimlik ve kişiliğini yeniden hatırlatma anlamına gelen yöntem olan mev’ıze-i hasene ve yatakta
ilişkiyi kesme süreçleri hiçbir olumlu etki vücuda getirmemiştir; üstelik kadının açıkça isyanı ve dik kafalı hareketlerinden vazgeçirebilecek başka bir imkân da kalmamıştır!
Karı-koca arasındaki geçimsizlik hat safhaya vardırılmış, kadın
saygısızlığına ve başkaldırmaya devam ediyorsa, yaralamamak ve
incitmemek şartıyla,198 hafifçe vurmak, Allah Teâlâ’nın, yuvanın kurtarılması amacıyla öngördüğü bir çözüm yoludur.
“Onlara vurunuz!...” En Son Çaredir.
Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz buyuruyor ki: “Siz, hanımlarınızı
Allah’ın birer emaneti olarak alıp namuslarını yine Allah’ın emriyle
helâl edindiniz. O halde Allah’ın emanetine (haksızlık ve kötülük)
etme konusunda Allah’dan korkunuz!”199
Yüce Mevla’mız da diyor ki:

َ ُ َ َ َ َ م َ َمَ ُم
ً
ُك فال ت مبغوا َعل م ِّن َّن َس ِبيال
ف ِإن أطعن

“Eğer size itaat ederlerse, artık aleyhlerine bir bahane aramayınız!”200
Süreçlerin herhangi birinde; sözgelimi nasihat sürecinde koca
problemi anlamış, sorun açığa çıkmış ve ardından yapılan nasihat
fayda vermiş ve olumsuz tavır ve davranışlar da sona ermiş ise, artık ileri gidilmez; kadının aleyhine olacak herhangi bir söz, iş ve
davranışta bulunulmaz! Çünkü maksat hasıl olmuştur; gerisi zulüm
ve şiddet olur!
Apaçık bir aşırılık söz konusu olmadığı sürece, hiç bir kocanın,
kadını aleyhine hiçbir yetkiye sahip değildir. Rasûlullah (sav) de:
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“Kadınlarınıza karşı hayırhah olunuz. Onlar sizlerin yanında emanet/esir durumundadırlar. Onlara fena tasarrufa bulunmaya hakkınız
yoktur. Ancak açık bir fuhşa düşerlerse müstesna; o zaman onları yatakta terkedin. Yine vaz geçmezlerse, yaralamamak şartıyla hafifçe
dövünüz.”201
M. Reşit Rıza demiştir ki İslam’da esas olan kadınlara karşı kibar olmaktır. Bilhassa hanımlarına sevgi ile şefkatle, yumuşaklık ve
nezaketle muamele etmektir. Kutsal bir kurum olan aile yuvasında,
birbirlerinde sükûn ve huzur bulmaları amacıyla yaratılan ve Allah’ın huzurunda karşılıklı olarak verilen sağlam sözlerle akdedilen
bir nikâhla evlenen iki insanın mutlu olmalarının beklenmesinden
daha doğal bir şey olamaz. Fakat beklenenin aksine; görevini ve bütün sorumluluklarını müdrik bir kocanın, hanımına karşı yapılması
gerekenleri elinden geldiği ölçüde yapmasına ve titizlikle eşinin haklarına riayet etmesine rağmen, kadının başkaldırması, dikleşmesi,
hak ve görevlerini hiçe sayarak -aynı zamanda aile yöneticisi durumunda olan- kocasına hakaret etmesi karşısında daha başka ne
yapmalıydı? İbnu’l-Arabî’nin dediği gibi: “Kendisine iyilikle nasihat
etmiş fayda vermemiş; yatakta ilgisiz kalmış hiç değişmemiş; üstelik
kocasını takmamaya ve tahkire devam etmişse, psikolojik bir tedbir
olarak bu son çareye başvurmuş; başka ne yapsın; hemen boşasın mı?
Anlaşılıyor ki kadına vurmak hem söz konusu ayette hem de hadislerde aile yöneticisine isyan ve itaatsizlik şartına bağlanmıştır. O
hâlde, bu ayetten şöyle bir ilke çıkarmak mümkündür:
Hiçbir kadın, kocasına isyan edip dik kafalılık ve itaatsizliğinde
diretmediği sürece ona vurulamaz!
Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, kocasının haklarına saygı
gösteren, örfe uygun istek ve arzularına itaat eden iffetli ve edepli
bir kadın, her ne olursa olsun, hatası, kusuru, bile bile de olsa yanlışı sebebiyle asla dövülemez!
Allah ve Rasûlü’nün izinleri “Nâşize kadınlar” hakkındadır;
“Nâşize” olmayan, kocasına itaat eden saygılı, sevgili kadınlarla
dövmenin alakası yoktur! Böylesi durumlarda kocanın dövme hak ve
yetkisi bulunmamaktadır. Çünkü “Hatasız kul olmaz!” Hata ve kusurlar da mümkün mertebe af ile hoşgörü, gerekirse mev’ıze-i
hasene/gönül okşayıcı bir diyalog ile giderilmelidir.
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Vurmanın Ölçüsü?
Psikologlar demiştir ki, böylesi durumlarda vurmak, iki tarafı
keskin bir bıçak gibidir; ya şahsı düşündürüp kendine getirir veya
tamamen çileden çıkarabilir.
İsyankâr bir kadının itaate döndürmek için son bir çare olarak
meşru kılınan vurma, kadının dik kafalılığının kendisine hiçbir şey
kazandırmayacağını göstermiş olması bakımından Allah ve Rasûlü
tarafından tavsiye olunan bir terbiye metodudur, denilebilir. Ancak
bu metod, şefkatli bir babanın evlâdına yahut merhametli bir öğretmenin öğrencisine, sırf mecbur kaldığı zaman vurduğu gibi tatbik
edilmelidir. Rasûlullah’ın da buyurduğu gibi “Deve döver gibi” insafsız ve ahlaksızca olmamalıdır.202
İbni Abbas (ra) da, ancak misvak ve benzeri şeylerle vurulabileceğini; kırbaç, sopa ve demir gibi sert şeylerle asla vurulmayacağını
söylemiştir.203
Fahruddin er-Râzî, İmam-ı Şâfiî’nin: “Dövmek mubahtır; fakat
terki evlâdır” sözünü naklettikten sonra: kadının, helak edecek şekilde dövülmeyeceğini; hele hele bütün güzellikleri cem eden yüzüne
vurulmayacağını; ancak vücûdunun kaba ve muhtelif yerlerine vurulması gerektiğini tavsiye etmektedir.204
Bu sonuncu metod ve tatbik şekli; ancak vurmaya sıra gelip
mecbur kalındığı zamandır. Yoksa birinci ve ikinci tavsiyeyi uygulamadan doğrudan doğruya vurmaya geçmek, asla caiz değildir.
Yüce Allah’ın oldukça hassas bir biçimde uygulanmasını istediği
bir hükme “Böyle şey olur mu?” diyenler, hem Allah’ın hükmünü anlayıp kabul etmemişler, hem de bu vurmanın ne denli bir yarar sağlayacağını idrak edememişlerdir.
Merhum Seyyid Kutub bu konuda ileri-geri konuşanlar hakkında
demiştir ki: “Bu, yuvanın bozulmaması için Cenâb-ı Hakk’ın buyurmuş olduğu bir terbiye metodu olup üzerinde münakaşa edilmemelidir. O Allah ki, O’nun nazarında kadın erkek eşittir, birbirlerinden
farklı değildirler. Sadece suçluların cezalandırılması ve içtimai nizamın temini için olan, Allah’ın uygun gördüğü metodu nasıl olur da insanlar, hoş görmeyebilir? Bu hiçbir zaman başkalarının zannettiği gibi gayri insanî bir usul değildir. Aynı zamanda her koca istediği za202
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man, hatası ve suçu sebebiyle zevcesini dövebilir anlamına da hiç
gelmez.”205
Tekrar etmekte yarar var; söz konusu ayette kadınlar iki kısma
ayrılmaktadır:
1. “Saliha kadınlar” ki, ayetteki “Onlara vurunuz…” tavsiyesi kesinlikle bunlarla ilgili değildir. Çünkü “Saliha kadınlar”, akl-ı selime,
realiteye ve Allah’ın rızasına uygun davranan kadınlar olarak tarif
ettiğimiz hanımefendilerdir. Onlara, hataları veya suçları sebebiyle
ters bir bakış bile edebe aykırıdır.
2. Kocasına itaat etmeyen, saygı göstermeyen; aksine isyan etmiş ve dikleşmiş olan “Nâşize kadınlar”dır. Yani bunlar, akl-ı selime,
realiteye ve Allah’ın rızasına uygun davranmayan, dolayısıyla “Saliha” vasfına sahip olmayan isyankar kadınlardır.
Bu açıklamalardan sonra hala Allah’ın bu hükmünü beğenmeyenlere şu iki soruyu sormak gerekmektedir:
1. “…Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor da bir kısmını beğenmiyor inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanların cezası,
dünya hayatında rezil olmak, kıyamet gününde ise azabın en çetinine
çarptırılmaktır...”206
2. Toplumda kadınlar suç işlediklerinde yasal olarak cezalandırılmıyorlar mı? Bu cezalar içerisinde, hafif yollu vurmadan, daha
ağır müeyyideler uygulanmıyor mu? Islah evleri, hapishaneler, karakterinde isyan ve dik kafalılık bulunan kadınlara son derece müşfik ve kibar mı davranıyorlar. Ziya Paşa dememiş midir:
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir…
Son Noktada Akrabaya Düşen Görev
Kadının olumsuz ve yakışıksız tavırları karşısında görev ve sorumluluğunu müdrik bir koca, yöneticilik vasfının da verdiği hassasiyetle Allah’ın kendisine önerdiği tüm tavsiyeleri uygulamış. Sonuçta olumlu bir netice alamamış. En son çare vurmak da hiçbir olumlu
netice sağlamamış. Artık eşlerin birbirlerinden ayrılmaları ve yuvanın yıkılması, çocukların perişan olmaları gündeme gelmişse, Allah
Teâlâ o çiftin en yakın akrabalarını göreve çağırmaktadır:
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َ َ َ َ م م َُ م َ َ َ م َ َ َ م َ ُ َ َ ً م َ م
ُ َكا ِم من َأ مه ِل َه ۤا إ من ُت َيد ۤا إ مص َال ًحا ُي َو ِفق
ً
هللا َب مي َ ُّن َما
و ِإن ِخفي ِشقاق بي ِ ِّنما فابعثوا حَكا ِمن أه ِ ِل وح
ِ ِ ِ
ِ
“Eğer karı kocanın ayrılmalarından endişe edecek olursanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem gönderin!
Şayet onlar aralarının düzelmesini isterlerse, Allah aralarını bulmakta
onları muvaffak kılar! Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.”207
Bu âyet-i kerîme île karı-koca arasına “İhtilaf ve düşmanlık girip
birbirlerine eziyet verdikleri hissedilince”208 mü’minlerin tamamına,
bu ihtilâfı giderme görevi terettüp etmektedir.209 Bu görevde özellikle akrabaların zikredilmesi ise, zevçle zevce arasındaki ihtilafın sebeplerini yakînen bilebilecekleri veya onlar, aralarındaki durumu
ancak akrabalarına daha kolay anlatabilecekleri içindir.210 Yoksa
“Yabancıların da müdahalesi caizdir.”211
Hakemler mutlaka âdil, ileri görüşlü ve hak, hukuk ve adalet
bilgisi olan kimselerden olması gerekir. Eğer akrabalar arasında bu
vasıfları haiz kimse yoksa akrabanın dışında, âdil ve yetkin iki kişi
de gönderilebilir.
Hakem olarak gönderilen bu iki kişinin görevlerine gelince, koca
tarafından gönderilen hakem, kocayı; kadın tarafından gönderilen
hakem de kadını, kimsenin olmadığı bir yere çeker ve onlara eşleri
hakkındaki şikâyetlerini dinlerler, anlamaya çalışırlar ve sonuçta
eşini isteyip istemediklerini sorarlar. Her iki tarafın da durumlarının öğrenilmesinden sonra, bir araya gelerek elde ettikleri bulgu ve
bilgileri müştereken değerlendirirler. Böylece suçun kimde olduğunu
tespit ederler. Geçimsizliğin asıl kaynağı zahir olunca, her iki hakem, birlikte haksız olana nasihat, zecr ve nehyi yöneltirler. Çünkü
“Eğer onlardan biri diğerine karşı taşkınlık ederse, siz de o ıslaha yaklaşmayan, taşkınlık gösteren ile Allah’ın emrine gelinceye dek savaşın!
Sonuçta Allah’ın hükmüne gelirse, artık onların arasını adaletle sulh
edin ve adil davranın! Muhakkak ki Allah adil davrananları sever.”212
âyeti ıslah için seçilen akrabaya bu imkanı vermektedir.
Böylece bu iki hakem aralarındaki ihtilâfı ortadan kaldırmaya
çalışırlar. Başarabilirlerse ki, Allah Teâlâ: “Şayet ıslahı arzu ederler207
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se Allah onları başarıya ulaştırır.” buyurduğuna göre başarabileceklerdir. Böylece, yıkılmak üzere olan bir yuva akrabaların ilgisi ve
katkısı ile yıkılmaktan kurtarılmış olacaktır.
Hakemlerin Selâhiyetine Gelince:
Hakemler durumu anladıktan sonra, acaba zevçle zevcenin izinleri olmadan, aralarını cem ve tefrik edebilirler mi, edemezler mi?
Bu konuda fukahâ ihtilaf etmiş olup: İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife ve
Ahmed b. Hanbel, iki hakem zevçle zevcenin vekili oldukları için,
müvekkilin izni olmadan aralarını tefrik edemezler, görüşündedirler.
İmam Mâlik ise, zevçle zevcenin izni gerekmeden menfaatlerine
olan şeyi hükmederler. Hatta ayrılmaları karı-kocanın menfaatine
uygun bulurlarsa boşanmalarına da karar verebilirler, demiştir.
İmam-ı Şâfiî de demiştir ki: Bu konuda iki görüşe sahiptir. Biricisi: Allah Teâlâ, “Eğer ıslah etmek dilerlerse” âyet-i kerîmesi ile onlara sadece ıslah etme görevini vermiş, başka görev vermemiştir. Bir
de onlar vekildirler, müvekkilin rızası olmadan hüküm infaz edemez,
der. Şâfiî’nin ikinci görüşü ise, Allah Teâlâ, “Erkeğin akrabasından
bir, kadının akrabasından da bir hakem gönderin” âyetiyle onları hakem olarak isimlendirmiştir. Hakem, hâkim demek olup, görevi de
mahkûmun aleyhine -rızası olsun olmasın- hüküm vermek olduğu
için, onlar hakkında verecekleri hüküm caizdir.213
f2. İtaatsizlik/Nüşuz Kocadan İse
Yukarıda anlatılanlar, geçimsizlik genellikle kadından olduğu
zaman yapılması gerekli ahkâmla ilgili âdâb idi. Şayet nüşûz kocadan olursa ne yapılmalıdır?
Bu konu ile ilgili olarak da Allah Teâlâ buyuruyor ki:

م َ َ ٌ َ َ م م َ م َ ُ ُ ً َ م م َ ً َ َ ُ َ َ َ َ م َ ۤ َ م ُ م َ َ م َ ُ َ ُ م ً َ ُّ م
الصل ُح
َو ِإ ِن امرأة خافت ِمن بع ِلها نشوزا أو ِإعراضا فال جناح عل ِّنما أن يص ِلحا بيّنما صلحا و
َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ ُ َ م ٌ َ ُ م َ َ م أَ م ُ ُ ُّ َّ َ م َُ م
هللا َكن ِ َّنا ت مع َملون خ ِب ًيا
خي وأح ِض ِت االنفس الشح و ِإن ي ِسنوا وتتقوا ف ِإن
“Eğer bir kadın, kocasının, hukukuna saygı göstermeyeceğinden
veya kendisinden tamamen yüz çevireceğinden korkarsa, aralarını anlaşma/sulh ile düzeltmelerinde her ikisine de bir sakınca yoktur! Her ne
kadar nefislerde bencillik mevcutsa da sulh/barış daima en iyisidir.
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Eğer iyi geçinir ve takvaya sarılırsanız, muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”214
Bu ayette de nüşûz kelimesi, Nisa 34. ayette geçtiği anlamda
kullanılmıştır. Şöyle ki orada kadının nüşuzundan maksat, aynı zamanda ailenin yöneticisi durumunda olan kocaya dik kafalılık etmesi, onu takmaması, ailevî yasa ve kurallara uymaması ve yönetime
başkaldırması, isyan olarak belirlenmişti. Bilhassa o âyetin sonunda:
“Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine iş yapmak için bir bahane
aramayın!” uyarısıyla da nüşuz kelimesinin ‘itaat etmemek’ anlamında kullanıldığı iyice açığa çıkmıştır.
Bu ayette nüşuz, ailenin yöneticisi konumunda olan kocanın,
hukuka saygılı olması ve adaletten sapmaması gerekirken, hanımının haklarına riayet etmemesi, onu takmaması ve bu konudaki Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmemesi anlamında olmalıdır.
Nisa 34. ayette, kadının nüşuzundan endişe duyan kocaya, hanımı ile diyaloga geçip sulh/islâh için çaba sarf etmesi tavsiye edilmişti. Bu ayette de aynı şekilde kocası ile diyaloga geçip sulh için
çaba sarf etmesi kadına tavsiye edilmiştir.
Demek ki durum kimin aleyhine ise, barış için çaba sarf etmek
de ona düşmektedir. Kadının aleyhine olan durumda, velev ki kadının bazı haklarından taviz verme durumu olsa da makul şartlarda
yapacağı uzlaşmanın kendisi için bunun dışındaki bütün çözüm yollarından daha iyi olacağı açıkça belirtilmiştir:

َ َ ُّ م
الصل ُح خ م ٌي
“ وVe sulh/barış daima en iyisidir…”
ُّ
ُ َ ُ م َ َ م أَ م
ض ِت االنف ُس الش َّح
ِ “ وأحHer ne kadar nefislerde şuhh/bencillik mevcutsa da…”
Ayetteki “şuhh” kelimesi, cimrilik, bencillik ve ihtiras anlamındadır. Burada şuhh’tan maksat, kişisel haklarından asla taviz vermeme ve bu konuda uzlaşmaya yanaşmama arzusu ve kararlılığı anlamında olmalıdır. Çünkü her uzlaşma/anlaşma çabası içerisinde,
mutlaka taviz vermeme ve karşı taraftan taviz koparma arzusu vardır. Fakat hiç taviz verilmeden, her iki tarafın da olur verip onaylayabileceği bir anlaşma ve uzlaşmanın gerçekleşmeyeceği de bilinmektedir.
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Müfessirlerimiz demişlerdir ki, “Kadın hakkında kocanın nüşûzu,
ondan yüz çevirmesi, yüzüne karşı surat asması, cinsel ilişkiyi terk
edip, sû-i muâşerette bulunması”215 şeklinde olabileceği gibi; “Kadının yaşlı olması, usandırıcı ve can sıkıcı huylarının çoğalması ve kocasını ihmal gibi halleri neticesinde; kocanın söz ve hareketlerinde
hırçınlaşması, sohbetini azaltması; hayır-şer, riâyet-eziyet konularında sükût etmesi” şeklinde de vâki olabilir.216
Anlaşılıyor ki, kocanın nüşuzü iki sebepten kaynaklanıyor olabilir; birincisi hanımın durumu ve davranışları; ikincisi ise kendi insafsızlık ve adaletsizliği.
Eğer nüşuza sebep birincisi ise, bu durumda kadın kendi hak ve
şahsiyetinden tâviz vermek suretiyle, kocası ile anlaşmayı sağlayabilir.217 “Meselâ, mihrinin bir kısmını veya hepsini kocaya bağışlayabileceği gibi, yatak sırasını da istediği şekilde kullanmasını kocanın isteğine bırakabilir.”218 Tabii ki, kocanın başka hanımları da varsa.
Buhârî’’nin nakletmiş olduğu bir rivayete göre, Hz. Âişe (ra) da
bu durumda anlaşmanın kadın tarafından sağlanması gerektiğine
değinerek şöyle demiştir:
“Yaşlılığı veya başka sebeplerle kocasının kendisiyle husn-i muâşeretini görmez, başkasıyla evlenme arzusunu sezerse: ‘Bana böyle
davranma, beni boşama da; ama hakkımda dilediğin gibi taksim yapabilirsin.’ demek suretiyle olumlu bir anlaşmayı temin etmelidirler.”
Birçok müfessir de bu konuda Hz. Sevde Binti Zem’a’yı misâl
vermiş ve “Fazla yaşlılığı sebebiyle, Rasûlullah’ın boşayacağından
korkarak, sırasını Hz. Âişe (ra)’ye vermiş, korktuğundan da kurtulmuştu.” demişlerdir.219
Dolayısıyla bu şekilde temin edilen barış, ayrılmaktan, düşmanlıktan ve sû-i muâşeretten daha hayırlıdır.220 Bu sebeple kadın, aile
yuvasını dağıtmak istemiyor, kocası ve çocuklarıyla bir arada yaşamak istiyorsa kendisinin sebep gösterildiği geçimsizliği anlayışla
düzeltebilir.
Nüşuzun sebebi kadın değil, doğrudan doğruya kocanın insafsızlığı ve adaletsizliği ise, yuvasından ve yavrularından koparılmaması
215

Râzî, Mefatihu’l-Gayb, XII/65
Bursavî, Rûhu’l-Beyân, II/295, 96.
217
Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, II/1486.
218
Bursavî, Rûhul-Beyân, II/296; Râzî, Mefatihu’l-Gayb, XII/66
219
Buhârî, Sulh, 4, III/167, 68.
220
Bursavî, Ruhu’l-Beyan, II/296.
216

KARI-KOCA İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB ║ 233

için, kocanın istekleri doğrultusunda tâviz vermek suretiyle; yıkılmak üzere olan yuvayı, öksüz kalacak yavrularını ve belki de bilmeden kendisini ulaşılmaz hayaller peşinde koşan kocayı büyük bir felâketten kurtarmış olabilir.
Bu noktada iyi düşünmek lazım… Kocasının ufak-tefek geçimsizliklerini büyütüp, bir damla suda boğulurcasına feveran ederek ayrılan nice eşler vardır ki, “Keşke ne olursam olaydım da yuvamdan ayrılmasaydım” şeklinde pişmanlıklarını ifade ederler; ama iş işten
geçmiş olduğu için çaresizdirler. Bu ve benzeri daha birçok nedenlerle “Aralarını sulh ile düzeltmeleri daha hayırlıdır.”
Gerektiğinde Boşanma Hayırlı Bir Çözümdür.
Şunu da belirtelim ki İslam’da, zulme rıza zulümdür. İnsanlar ne
zulüm etmeli ne de başkasının zulmüne boyun eğmelidirler! Eğer
koca, verilen tavizlere ve ortaya konulan barış çabalarına rağmen
sulha yanaşmıyor ve hanımına karşı saygısızlığını zulme kadar vardırmışsa, kadın, o kocadan boşanma talebiyle mahkemeye başvurmaktan çekinmemelidir. Çünkü Allah, o durumda geniş olan hazinesinden her iki tarafı da özellikle mâdur ve mazlum olan tarafı destekleyeceğini açıkça vaat etmektedir:

ً ُ ُ َ م َ َ َ َّ َ ُ م
ُ لُك ِم من َس َع ِت ِه َو ََك َن
هللا َو ِاس ًعا َح ِكي ًما
و ِإن يتفرقا يغ ِن هللا
“Sonuçta eşler ayrılma durumunda kalırlarsa, Allah hazinesinden
her birinin ihtiyaçlarını karşılar! Allah’ın lütfu bol, hikmeti yücedir!”221
Bu ayet, kocanın değil, kadının geçimsizliği halinde de aynı çözüm yolunu önermektedir.
Diyelim ki kadın, yükümlülük ve sorumluluğunun bilincinde değil; kocasına karşı hak, hukuk tanımıyor, söz dinlemiyor, kendi bildiğinden şaşmıyor. Hırçınlığı, dik kafalılığı, peş peşe tekrarlanan isyanları, kocaya karşı açıktan saygısızlığı, hakaretamiz sözleri, tahrik
edici davranışları ile çekilmez hale gelmiş ve kocanın tüm ıslah çalışmalarına rağmen, artık değişme ve düzelme söz konusu değilse,
ömür boyu birbirleriyle hep didişeceklerse, bu durumda boşanmaktan daha güzel çözüm olamaz.
Sadece hırçınlık meselesi değil. Mesela kocasının, ailede yöneticilik vasfını hiçe sayıyor, görevini yapmasına imkan tanımıyor; Allah’ın açıkça nehy ettiği şeyleri yapması hususunda baskı yapıyor,
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O’nun emirleri çerçevesindeki görevlerini yapmasına karşı çıkıyor,
açıkça Allah’a ve Rasûlü’ne isyana teşvik ediyorsa böylesi durumlarda İslam’ın belirlediği kurallar çerçevesinde ve örfe uygun bir yöntemle ayrılmak da Allah’ın emridir: “Ne zulmedin ne de zulme rıza
gösterin!”222
Artık zulme boyun eğilmesi ya da rıza gösterilmesi doğru değildir. Zira Allah (cc), her iki tarafı da cesaretlendirmekte ve; kimse aç
ya da açıkta kalırım diye endişe etmesin! Zira Biz, hepinizin ihtiyaçlarınızı lütfumuzla mutlaka karşılarız, buyurmaktadır.
f3. Birden Fazla Evlilik Halinde
İslam dininin en bariz özelliklerinden birisi de fıtrî oluşudur.
Yüce Allah, emir ve yasaklarını, insanların yaratılıştan sahip oldukları fıtri özelliklerini ve hayatî ihtiyaçlarını nazarı itibara alarak
tanzim etmiştir.
İhtiyaç duyan veya zaruret halinde bir erkeğin, gayr-ı meşru
yollara sapmaması, toplumun nizam ve ahlâkını bozmaması, aynı
zamanda tabiî ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için evlenme konusunda
gerekli kolaylığı sağlamış, zaruret halinde, ikinci bir eş ile evlenmesine izin vermiştir.
Erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi ile ilgili Nisa suresinin üçüncü âyeti, siyak-sibak bütünlüğü ve tarihi arka plân göz önüne alınarak okunduğu takdirde ki biz bu konuyu “Yetimler” bahsinde
işlemiştik, kast edilen mananın, zannedildiği gibi poligami/çokevlilik olmadığı açığa çıkacaktır. Zira söz konusu ayetler kimin kaç kadınla evleneceği bağlamında indirilmiş değildir. Bu sûrede ağırlıklı
olarak aile hukukuna dair düzenlemeler yer almaktadır. İlk on âyeti
ise, tamamen yetimler hukuku ile ilgilidir.
Sûre, hicretin dördüncü yılında yapılan Uhut savaşından sonra
pasajlar hâlinde indirilmeye başlanmıştır. Bu savaşta 72 Müslüman
şehit edilmiş, onlardan geriye çok sayıda dul kadınlar ve yetim çocuklar kalmıştır. Doğal olarak bu ayetler, bunların sosyal güvencelerini temin amacıyla, o güne kadar yapılmamış yeni ve çok mühim
düzenlemeler getirmiştir.
Gerçek şu ki, İslam çok evliliği öngörmemiştir! Yani her hal ve
şartta istediği kadını boşar, istediği kadar kadınla evlenebilir dememiştir. Böyle düşünenlerin İslam’ı, özellikle de ilgili ayetleri hiç mi
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hiç anlamadığı kanaatindeyiz. Fakat zaruret halinde ihtiyaç duyulan
ikinci bir evliliği de yasaklamamıştır. Bu husustaki temel ilke şudur:

ََ ُ ۤ م
َ م م
َ َوإ من ِخ مف َُ مي َأ َّال ُت مق ِس ُطوا َف مال َي َت َاَم َف مان ِك ُحوا َما َط
اب َل ُ م
ُك ِم َن ِالن َسا ِء َمث َث َوثالث َو ُر َب َع ف ِإن ِخف َُ مي
ِ
ِ
ُ ُ َ َّ َ ۤ َ َ َّ َ م ُ َ َ َ ً َ م َ َ َ َ م َ م َ ُ ُ م َ َ َ م
أال تع ِدلوا فو ِاحدة أو ما ملكت أّنانُك ذ ِلك أدب أال تعولوا
“Eşler arasında adaleti uygulamayacağınızdan korkarsanız, bir tanesiyle veya sağ ellerinizin malik olduğuyla yetinin! Hak’tan sapmaktansa, bir tanesiyle yetinmeniz sizin için daha iyidir!”223
Allah Teâlâ şayet “Hakk’tan sapılacaksa bir tanesiyle yetininiz”
hükmü ile bir nevi muttaki bir mü’minin hayrına olacak tercihini belirtmiştir. Fakat zaruri durumlar ve şartlar mecbur ettiği takdirde
bu kapıyı da tamamen kapatıp da hayatın ağır gelecek olan sıkıntılarına ve gayr-ı meşru yollara kapı açmamış; “Adalet” ilkesi ile birlikte ikinci eşe müsade etmiştir.
Mesela İkinci Cihan savaşında olduğu gibi, savaşlarda yüz binlerce erkek ölmektedir. Bir Çanakkale savaşında 254 bin erkeğimiz
şehit düşmüştür. Şu anda Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Afganistan’da, Pakistanda savaşlar devam etmekte ve binlerce Müslüman
öldürülmektedir. Bu ülkelerde, geride kalan kadınlara hangi hukuki,
Sosyal Devlet kol kanat gerecektir? Eğer böyle bir çözüm yolu olmasa, dul kadınlar ve yetimler toplumda sosyal buhranlara neden olmayacak mıdır? Olmamış mıdır? Olmuyor mu? Konu sadece savaş
sonuçlarına da bağlanamaz. Ortada bir zaruret varsa, meşru şartlar
çerçevesinde o ihtiyacın insani ve ahlaki şartlar çerçevesinde karşılanması da gerekir.
O halde denilebilir ki, İslam’da ikinci eş, ancak zaruri durum ve
şartlar gerektirdiği takdirde “Adalet” ve “Haktan sapmama” şartıyla
birlikte tanınmış bir ruhsattır.
Bu konuda, bilerek veya bilmeden söz söyleyip Allah’ın vermiş
olduğu ruhsatı yadırgayanlar(!) olmuş ve olmaktadır da. Burada onlara cevap vermek arzusunda değilim; ancak şu kadarını söylemek
isterim ki, Allah’ın bu hükmünü beğenmeyip yadırgayanlar, hatta
içine sindiremeyenler(!) Müslüman ise, demek ki onlar, Allah Teâlâ’nın hükmünde “Hakîm” olduğunu idrakten yoksun kimselerdir.
Onlar kendi idraksizlik ve îman zaafiyetlerini yadırgasalar daha iyi
ederler! Zira Allah’ın (cc) hükümlerinden birisini yadırgamak ve beğenmemek, yukarıda geçmişti, küfre götüren sebeplerden birisidir!
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Bu konuda söz söyleyenler inanmayanlardan ise; şayet akılları varsa,
önce bu hükmün sebep ve şartlarını araştırsınlar. Sonra da sadece
cinsel arzusuyla değil, insan vasfıyla beraber insanı etraflıca düşünsünler. Daha sonra da kendi toplumlarında bir kadınla evlenme şartına rağmen; karı ve kocanın ayrı ayrı ve birbirlerinden haberlihabersiz yaşadıkları metres hayatını ve topluma yüklediği felâketleri
yadırgasınlar. Tıpkı inançlarını yadırgamaları gerektiği gibi... Bu
gün ülkemizde de hâkim kültür sebebiyle zaruret halinde de olsa
ikinci bir eşe müsaade edilmemektedir. Ama ihtiyacını gayr-ı meşru
yollardan gidermeye çalışan nice Müslümanların(!) akıbeti, onların
topluma getirdikleri ahlaki bozukluklar daha mı hafif kalmaktadır.
Ayetteki “Adalet” Şartı
“Eşler arasında adaleti uygulamayacağınızdan korkarsanız, bir tanesiyle veya sağ ellerinizin malik olduğuyla yetinin! Hak’tan sapmaktansa, bir tanesiyle yetinmeniz sizin için daha iyidir!”224
Hanımlar arasında söz konusu olan adalet iki kısımdır. Birincisi:
Yiyecek, giyecek, mesken ve gece ilişkileri ile ilgili fiziki/maddi adalet; ikincisi ise kalpteki sevginin ifadesi ve onların dışa bir biçimde
yansıyan şeklidir.
Bunlardan birincisi, her insanın takati dâhilinde olup yapabileceği adalettendir. Allah Teâlâ bu konularda adaleti emretmiş, bunları da yapamayacaklar için bir tanesi ile yetinmelerini tavsiye etmiştir.
İkinci adalet ise kalple ilgili olan sevgidir ki, bunda adaleti sağlayabilmek kişinin elinde değildir. Çünkü Allah Teâlâ bu konuda:

َ ۤ
ُ َ َم
َ َ
َول من ت مس َت ِط ُيع ۤوا أن ت مع ِدلوا َب م َي ِالن َسا ِء َول مو َح َر مص َُ مي
“Özen de gösterseniz, kadınlar arasında (mutlak) adalete güç yetiremezsiniz!..”225 âyet-i kerîmesi ile bunun mümkün olamayacağını
ve bu konuda yapılacak hataları affedeceğine işaret etmiştir: Ancak
o da:

َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ م َ م َ َ َ ُ َ َ م
فال ِتيلوا ُك اْلي ِل فتذر
ِوها َك ُْل َعلقة
“Birisine tamamen meyledip diğerini (ne dul, ne de evli) arada bir
vaziyette askıda bırakmayınız!” şartına bağlanmıştır.
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Şu hâlde:
Zahiri iltifat ve sohbetlerde, yatak, mesken, yiyecek ve giyecek
gibi tabîi ihtiyaçların tatmininde, diğerini ihmal etmeyiniz. Aksi halde Hz. Peygamber’in: “Kimin iki hanımı olur da onlardan birisine meyleder, diğerini askıda bırakırsa, kıyamet günü, bir tarafı yerden sürünerek mahşer yerine gelir.”226 uyarısına muhatap olursunuz.
Nisa Suresi 129. âyetin devamında da Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:

ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َّ م َ م َ َ َ ُ َ َ م ُ َ َّ َ َ م ُ م
هللا َكن غف ًورا َر ِحي ًما
فال ِتيلوا ُك اْلي ِل فتذروها َكْلعلقةِ و ِإن تص ِلحوا وتتقوا ف ِإن
“Hiç olmazsa birisine tamamen meyledip de diğerini kocası var
ya da yok arası bir durumda bırakmayın! Eğer arayı bulur, Allah’a
karşı gelmekten sakınırsanız Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.”
Hz. Âişe (ra)’nin anlattığına göre, Nebi (sav) hanımları arasında
kasm’ı (geceyi birlikte geçirme taksimi) adaletli yapar ve gücünün
yetmeyeceği konuda da şöyle duâ ederdi: “Yâ Rabbi, benim yapabildiğim kasm ancak budur. Senin yapabildiğin fakat benim yapamayacağımla beni kınama!”227
Demek ki, birden fazla evlilik, ihtiyaç hâsıl olduğu zaman, zahiri
adaleti tatbik şartıyla mümkündür. Fakat bunda da kişi âciz kalacaksa, tek hanımla yetinip birden fazlasıyla evlenmemesi kendisine Allah Teâlâ tarafından tavsiye olunmaktadır. Bu konuda adaletli olursa, kalple ilgili olan kısmını Allah Teâlâ affetmiştir. Birisine sevgisinin fazla olması kendisi için bir mahzur teşkil etmez. Yeter ki diğerini evli mi-dul mu arada/askıda bırakmasın.
Bugün yurt dışında işçi olarak bulunan vatandaşlarımızın hâlinin de âyet-i kerîme ile yakînen ilgili olduğu kanaatindeyim. Çünkü
yurt dışında çalışan vatandaşlarımız orada zaruret addederek evleniyor, uzun süre (1-5 yıl) vatanındaki hanımının yanına dönmüyorlar. Buradaki kadın yıllarca kocasız beklerken (ne zaman döneceği
de meçhul), ne evli ne de dul belirsiz bir hâlde, âyette zikredildiği
gibi “Askıda” değil de nedir? Bu sebeple hiçbir mü’minin, hanımını,
hiçbir mecburiyet olmadığı halde, uzun süre terk etmesi, Allah Teâlâ’nın “Adalet” emrine muvafık değildir. Kendi nefislerini düşündükleri gibi Müslümanlar zevcelerini de düşünmek zorundadırlar.
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Her günü oruçla geceyi de namaz ve Kur’ân okumakla geçiren
ashabını Rasûlullah şöyle ikaz etmiştir: “Öyle yapma! Çünkü nefsinin
olduğu gibi karının da sende hakkı vardır…”
4. Cinsel İlişkide Âdâb
Karı ile koca arasındaki münasebetlerin zahiri yönünü teşkil
eden, muâşeret esaslarını tespitten sonra, şimdi de zevçle zevce arasındaki ilişkilerin gizli yönünü teşkil eden ve bilinmesinde mutlaka
yarar olan bir konuya, “Cinsel ilişkilerde âdâb” konusuna da kısa
olarak yer verip, Kur’ân’daki ima ve işaretlerini ele alarak izaha çalışalım.
a. Cinsel Arzunun Tatmini
Diğer cinslerde olduğu gibi, insanlarda da mevcut olan cinsî arzu, tatmin edilmesi zarurî olan duygulardan birisidir. Bu duygunun
varlığı ve tatmininin gerekliliği, İslam’ın kabul ettiği inkâr edilmez
bir gerçektir. Fakat yüce dinimiz İslam, gerek şahsa, gerek başkasına
ve gerekse topluma zararlı olan şeklini asla caiz görmez. Çünkü
mevcut olan cinsî arzunun meşru yoldan tatmini ancak meşru nikah
akdi iledir. Şayet bu arzu meşru yoldan tatmin edilmezse insan,
onanizm (el ile tatmin), homoseksualizm (erkeğin erkekle tatmini),
sevicilik (kadının kadınla tatmini) sıbyancılık ve de hayvanlarla
tatmin olma şeklinde, gayr-ı meşru yoldan giderme sapkınlığına dalacaktır. Zira evlenmemek, başka bir tâbirle, cinsî tatminsizlik, insanın ruh ve bedeni için zararlı olabilir. Tedavisi güç hastalıklara sebep olabileceğini veya bunalımlara sürükleyebileceğini İslam âlimlerimiz şu şekilde izaha çalışmışlardır:
“Başta neslin devamı, sonra vücutta birikmesiyle bedene zararlı
olan maddenin boşaltılması, daha sonra da lezzet yoluyla ni’metten
istifâde gayesiyle verilen”228 cinsî güç, kösteklenip i’tidâl üzere tutulmaması hâlinde, insanın din ve diyanetini helak edecek tehlikelere
sahiptir.”229
İbn Kesir, “İnsan zayıf olarak yaratılmıştır”230 âyet-i kerimesini,
tefsir ederken demiştir ki, “Burada özellikle (cinsî duygusunun hedefi
olan) kadın konusunda zayıf olduğu kastedilmişir.”231

228

İbn Kayyim el-Cevziyye, Şemsüddin Muhammed b. Ebî Bekr, Zâdu’l-Meâd fî Hedyi’lI’bâd, Mısır, 1972,III/146.
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Gazâlî, İhya, III/99.
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Nisa, 4/28.
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İbn Abbas (ra), bu ihtiyacın meşru yoldan karşılanmaması halinde sıkıntısının insan gücünü aşacak nitelikte olduğunu söylemiş
ve “Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi yükleme232 âyet-i
kerîmesi ile şehvetin serkeşliği kastedilmiştir.”233 demiştir.
İmam Gazâlî de demiştir ki: “İntişârı halinde kişinin aklının üçte
ikisini zail edecek güçte olan şehevî arzunun şerrinden emin olabilmek
için Rasûlullah (sav): ‘Ey Allah’ım, kulağımın, gözümün, kalbimin ve
menimin (tenasül uzvumun) şerrinden sana sığınırım’ şeklinde dua
ederdi. Ayrıca Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz, ‘Kim sakalları ve bacakları arasında bulunan dili ve cinsel organı hususunda bana garanti
verirse, ben de ona cenneti garanti ederim’ diyerek şehevî arzunun
tehlikeli durumuna dikkat çekmiştir.”234
“Neslin bekası ve insan varlığının devamı için”235 yaratılan cinsel
arzuyu, gayesine uygun olarak kullanmak veya süflîleştirmek insanın kendi elindedir. Şöyle ki, yemek hayatın devamı için bir ihtiyaçtır. Fakat bu ihtiyaç normal gayesinden çıkartılıp; “Hayat yemek
içindir” şekline sokulursa, başlangıçta normal olan ihtiyaç süflîleştirilmiş olur; sonuçta “Obezite” denilen musibet yaygın hale gelir.
Şehvet de bunun gibidir. Normal gayesinden saptırılır, “Her şey,
hattâ hayat bile şehvet içindir” şekline vardırılırsa, bu da süflîleştirilmiş olur. İşte, cinsî duygu bu hâle getirilirse o zaman yukarıda
bahsedilen tehlikelere götürür. Toplumları helak eder.
Bu duygunun ihtisa (husyeleri aldırma) yoluyla veya tebettül
(Allah’a ibâdet kastıyla her şeyden uzaklaşmak) düşüncesiyle yok
edilmesi de İslam’da caiz görülmemiştir.
Mesela Osman b. Maz’un, “Ya Rasûlallah, bekârlığın, beni günaha
sokacağından korkan bir kimseyim, müsaade buyurun dünyadan eleetek çekeyim” diyerek izin ister. Rasûl-i Ekrem, “Hayır, oruç tut!”
buyurur.
Bu olayı kasteden Sa’d b. Ebî Vakkas demiştir ki, “Eğer ona
tebettül izni verilseydi biz daha ileri gider, husyelerimizi aldırır kendimizi hadım ederdik.”236
Hâl böyle olunca; bir mü’min için cinsel arzuyu meşru yoldan
tatmin etmekten başka çâre kalmamaktadır. Bunun tatmini de ancak
232
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iki yoldan biriyledir: Ya İslam’dan önce ve gayr-ı müslim toplumlarda olduğu gibi, had-hudut tanımadan, şahsa ve topluma saygıyı düşünmeden gayr-ı meşru yollardan tatmin olmak; yahut da İslam’ın
emir ve yasakları doğrultusunda, meşru bir şekilde tatmin olmaktır.
Hiç şüphe yok ki, Müslümanlar için tek tatmin yolu ikinci şıkta belirtilen, meşru akittir. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde:

َ
ُ َۤ َ َ م َ ُم
ُ َ َ م ُ م أَ َ َ م
ُ ُك إ من َي ُك ُونوا ُف َق َر ۤا َء ُي مغ َِّن ُم
َّ ُك َو
م
م
هللا ِم من ف مض ِ ِل َو
ك
ا
م
إ
و
ُك
اد
ب
ع
ن
م
ي
اِل
الص
وأن ِكحوا االبَم ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََّ َ َ َ ُ َ َ ً َ ََّ ُ م َ ُ ُ ُ م م
م
ُ
 َول َي مس َت مع ِف ِف ال ِذي ال ِيدون ِنَكحا حث يغ ِنّنم هللا ِمن فض ِ ِل. هللا َو ِاس ٌع َع ِل ٌي
“İçinizden bekârlar, köle ve cariyelerinizden sâlih olanları evlendiriniz. Eğer fakir iseler, Allah onları lütfuyla ihtiyaçlarını karşılar. Allah,
lütfu bol ve her şeyi hakkıyla bilendir. Evlenemeyenler de kendilerini
Allah (cc) lütfuyla zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar.”237 buyurmuştur.
Yüce Mevlâ, bu âyet-i kerîmesi ile Müslümanlar için cinsî tatmin
yolunun; ancak nikâhla olacağını beyan etmiştir. Evlenmeye maddî
imkânsızlık sebebiyle güç yetiremeyenlere veya bundan korkanlara,
lütfundan zenginlikler va’d eden Allah, evlenemeyecekler için de yine Allah’ın lütfundan zengin oluncaya kadar sabredip iffetlerini korumalarını emretmiştir.
Rasûlullah (sav) da: “Ey gençler topluluğu, gücü yeten evlensin.
Çünkü evlenmek gözü ve ferci zinaya karşı korur. Evlenmek için mihir
ve nafaka bulamayanlar da oruç tutsunlar. Zira oruç, şehevi arzulara
karşı bir nevi inemedir.”238 hadis-i şerifleriyle evlenmeyi, değilse
oruç gibi cinsel isteği zayıflatacak çarelere başvurmalarını emretmiştir.
Allah ve Rasûlü, ailevî hayatı yıkan, toplumun nizam ve ahlâkını
büyük ölçüde sarsan gayr-ı meşru yollardan tatmin olmaya asla müsaade etmemişlerdir. Hattâ zinaya yaklaşmayı bile doğru bulmamışlardır.
İslam’ın emrettiği yolla tatmin olma yolunu seçen kimseler için,
cinsî münâsebet ânında uymak zorunda kaldıkları birtakım âdâb ve
terbiye kuralları vardır ki, kişi bununla edep ve terbiyesinin tezahürlerini ortaya kor ve îmanın kemâlini aksettirir. Özellikle Müslümanların bu kuralları öğrenip tatbik etmeleri için şimdi de bunlardan bahsedelim.
237َ
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b. Mübaşeretin Keyfiyeti
Yüce Allah buyuruyor ki:

َ ُ َُ َ َ َّ َ ُ م ُ ُ م َ ُ َ َّ َ َ ۤ َ م َ م م َ َ َ َ م َ م
ُ َ
َ
 َف ِن. اب مم ف ِإ ََّ ُب مم غ م ُي َمل ِوم َي
اجم أو ما ملكت أّن
ِ ِ  ِإال عَل أزو. وجم ح ِافظون
ِ ِ وال ِذي ُه ِلفر
َ ُ َ م َ َ َ َ ۤ َ َ َ َ ُ َۤ َ ُ ُ م
ابتغ وراء ذ ِلك فأول ِئك ُه العادون
“Felah bulan mü’minler ‘sadece eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları hariç’ ırzlarını korurlar. Çünkü hiç kimse eşleri sebebiyle kınanacak
değildir. Kim bunlardan başkasını arzu ederse, işte o haddi aşan adi
kimsedir.”239
Bu âyet-i kerimede ferclerini, yani cinsel organlarını zinadan,
gayr-ı meşru ilişki çeşitlerinden korur ve harama asla yönelmezler,
manası kast edildiği gibi; Nur suresinde ayrıca belirtildiği üzere, eşlerinin haricindeki kimseler yanında avret mahallerinin açılıp görülmesine de kesinlikle izin vermezler. Eşleriyle ilişkilerinde ise, ahlak dışına çıkmamak şartıyla, tamamen serbestlik ve rahatlık esastır; utanma, sıkılma ve cinsel temas şekli açısından ne ayıplanacak
ne de kınanacak bir durumları söz konusudur.
Yahudiler, “Kadının fercine arka taraftan temas edilir, bu temastan sonra da kadın hâmile kalırsa; doğacak çocuğun gözleri şaşı olur”
derlermiş240 “Onları bu sözleriyle de yalanlamak için nazil olan”241

َ
َ ُ َ َ ُۤ ُ ُ َ ٌ َ ُ َم
َ
َ ُك َو َّات ُقوا
َ َ َ ُ ُ َ ُ هللا َو ماع َ َُل ۤوا أ َّن ُ م
ُك أ ََّب ِش مئ َُ مي َو َق ِد ُموا أِال من ُف ِس ُ م
ُك فأتوا ح مرث م
ِن َساؤ مُك ح مرث ل م
ش
ِ ِ ُك مالقوه وب
ُم
اْل مؤ ِم ِن َي
“Kadınlarınız sizin döl yatağınızdır; o hâlde ekeneğinize istediğiniz
biçimde varın ve onları kendinize takdim edin! Allah’a karşı gelmekten
sakının ve O’nun huzuruna çıkacağınızı da bilin! Mü’minleri müjdele!”242 âyeti, aynı zamanda cinsî münasebetin keyfiyeti hakkında da
bilgi vermektedir.
Karı ve koca, aralarında müşterek olan her şeyi yerli yerinde
kullanmaları, birbirleri hakkında aşırı tasarruftan kaçınmaları onların, birbirlerine karşılıklı saygılarının bir gereğidir. Buna riayetsizlik ise, saygısızlıktan başka bir şey değildir. Cinsel temasta normal
yol olan vaginadan değil de dübürden ilişki ahlaksızlıktır, kadına zu239
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lümdür. Allah Teâlâ, bu âyet-i kerîmesi ile bu konuya da gerekli
açıklığı getirmiş olmaktadır. Şöyle ki:
Âyette zikredilen “Hars”, ekin ekmek demek olup aynı zamanda:
kadının kadınlık uzvu (ferci) demektir. Erkeğin nutfesi/spermi tohuma, meydana gelecek çocuk da mahsûle benzetilerek istiâre yapılmıştır.243 Binâenaleyh, “Mevzi-i harstan olmak şartıyla, dilediğiniz taraftan ve herhangi bir vaziyette”, isterseniz; şekli ne olursa olsun, yeter ki tohuma müsait olmayan yerden olmasın!244

َ َ
َى
Âyet-i kerîmedeki  ا َبlâfzı, aynı zamanda ( َم َثne zaman) ve ك ميف
(nasıl) mânâlarına da geldiği için kadının hastalığı, aybaşı, lohusalık
hâli ve Ramazan ayında oruçlu olması gibi zorunlu halleri dışında,
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz şekilde ilişkide bulunabilirsiniz,
mânâsını da içerir.245
Gazâlî de aynı kanaatte olup, âyette: “Dilediğiniz şekilde değil de
istediğiniz zaman anlamı verilse daha iyi olur” demiştir.246
Şu hâlde âyet-i kerîmede cinsî temasın nasıl ve niceliği söz konusu olduğuna göre, zaman ve keyfiyet anlamlarının her ikisine de
yorumlamak mümkündür. Ancak, “Mevzi-i harsın/tohum alanı dışına çıkmak (dübürden temas), çirkin oluşu, kadına saygısızlık ve eziyet olması sebebiyle asla caiz değildir. Çünkü bu âyette, bu anlam da
mevcuttur. Allah Teâlâ mü’minleri, cimânın insana yakışmayan şeklinden men’ etmiştir.”247 “Kadına, normal yolun dışında temasta bulunmak, Rasûlullah (sav) tarafından homoseksüellik olarak nitelendirilmiş” olup248 Kur’ân’da da Lût kavminin yaptığı kötü bir yol ve
fuhuş olarak zikredilmektedir.249
Biliyoruz ki, İslam’da, temiz olan şeyler helâl, pis ve çirkin olarak vasıflandırılabilecek şeyler de haramdır.250 Bu genel kaideye göre de; aklen ve şer’an pis ve aşırılık/fuhuş olarak nitelendirilen
mutad yolun dışında temas elbette caiz değildir. Kadına eziyet verici
olması ve kadınlık şerefini ayaklar altına sermesi yönüyle de edeben
uygun addetmek mümkün değildir.

243

Elmalılı, Hak Dini, I/777.
Elmalılı, Hak Dini, I/777.
245
Râzî, Mefatihu’l-Gayb, VI/74.
246
Gazâlî, İhya, II/50.
247
Sabuni, Revaiu’l-Beyan, I/293.
248
İbn Kesîr, Tefsir, I/263.
249
Bkz. Ankebût, 29/28.
250
Mâide, 5/4; A’raf, 7/33.
244

KARI-KOCA İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB ║ 243

c. Cinsel Tatminde Hanımları Önceleme (Takdim)
Bakara suresinin bu 223. âyetinin son kısmı, özellikle kocalara
seslenmekte ve bir gün Allah’ın huzuruna çıkacaklarını hatırlatarak,
kul hakkına taalluk etmesi sebebiyle, O’ndan korkmalarını tavsiye etmektedir! Sebep erkeklerin, cinsel temas esnasındaki bencillikleridir.
Kendi nefislerinin orgazm olup tatmin olmasını sağlayarak işi acele
ile bitirmeleri, hanımlarını, onların orgazm olma ihtiyaçlarını hiç düşünmemeleri, haklarını vermemeleri ve nefislerini tatminsizliğe sevk
etmeleridir. Doğal olarak hanımlar iffet ve yüksek edep sahibi oldukları için bu tatminsizliklerini, biriken iç buhranlarını, sıkıntılarını kocalarına söyleyememektedirler. Belki de isteksizlik, hoşnutsuzluk, geçimsizlik ve benzeri tepkilerle dışa yansıtmaktadırlar.
Oysa bu karşılıklı bir hak hukuk meselesidir. Hanımların da
“Mevlası” olan Yüce Rabbimiz buyuruyor ki;

ُ ُ أَ م

َ

 َوق ِد ُموا ِالنف ِس م/Onları kendinize takdim edin(önceleyin)!”
“ُك
Birçok müfessir âyetin bu bölümüne, bağlamını hiç düşünmeden, maksadını aşan manalar vermişler. Mesela; “Fakat önce kendi
canlarınız için bir hazırlık yapın!” gibi ya da “İyilik, ibadet ve hayır
yapmak suretiyle ahirete hazırlanınız.” vs. referansa gerek görmüyoruz.
Evet, “...Onları kendinize takdim edin!” Yüce Mevla’mızın bize
tavsiyesi, cinsel temas esnasında, meninizin gelmesini geciktirmek
suretiyle kendinizin orgazm/tatmin olmanızı geciktirin; öncelikle
hanımlarınızın orgazm olmalarını bekleyin, anlamında olmalıdır.
Gazalî’nin İhya’da naklettiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Sakın ha, herhangi biriniz, horozun tavuğa atlayıp indiği gibi
yapmasın; aralarında elçi bulundursun…”
Ashab, “Elçi nedir, ya Rasûlallah?” dedi.
Rasûlü Ekrem (sav): “Elçi, öpmek, okşamak, sevişmek ve konuşmaktır…” dedi.251
Evet, ayet şöyle bitiyor: “Allah’tan korkun ve bir gün O’nun huzuruna çıkacağınızı da bilin! mü’minleri müjdele…”252
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5. Hayız Halinde Âdâb-ı Muâşeret
Yüce Allah buyuruyor ki:

َ
َ
َ َ َ م
ُ اْل ِحيض َو َال َت مق َر ُب
َ اْل ِحيض ُق مل ُه َو أ ًذى َف ماع َ َيُلوا ِالن َس ۤا َء ِ َف م
َ َو َي مسأ ُل َون َك َعن م
وه َّن َح ََّث َيط ُه مرن ف ِإذا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ م َ َ م ُ ُ َّ م َ م ُ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ ُ ُّ َّ َّ َ َ ُ ُّ م
َاْل َت َطهري
ُ
تطهرن فأتوهن ِمن حيث أمرُك هللا ِإن هللا ِيب التو ِابي و ِيب
ِِ
“Sana kadınların ay hâlinden soruyorlar. De ki o, rahatsız edici bir
durumdur; âdet günlerinde kadınlardan geri durun; temizleninceye kadar cinsel ilişkiye girmeyin! Tamamen temizlendikleri (ve gusül ettikleri) zaman, onlarla Allah’ın emrettiği yerden ilişkiye girin. Muhakkak ki
Allah, tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri de.”253
Hayd/hayız, kan akmak ve seyelân manasınadır. Kadının rahminden akan kana da hayız kanı adı verilir.
Bu bahiste “Hayızhali”, “Ay hali” ve “Adet hali” deyimleri hep
aynı manada kullanılmaktadır.
“Sana kadınların ay hâlinden soruyorlar…” âyetinde soru, din
açısından ay hâli, diğer bir adıyla hayız hâlindeki kadınlarla cinsel
ilişkinin hükmü hakkındadır.
Ayetten anlaşılıyor ki ay hâli devam ediyorken cinsel ilişkiye
girmek, yaşamakta olduğu fizyonomik ve ruhsal hali sebebiyle kadın
açısından sıkıntı verici bir hal/ezâ, aynı zamanda seyelan halindeki
kan sebebiyle kocası için tiksindirici bir durum söz konusudur!
Meşhur Hanefi fakihi Cessas’ın naklettiğine göre, Rasûlullah (sav)
buradaki “Kocası için ezâ”yı şöyle açıklamıştır: Herhangi biriniz, yolda giderken görmeden bir pisliğe (sözgelimi hayvan ya da insan pisliğine veya pıhtılaşmış hâlde kana) bastığınızda, o pislik size nasıl bir
ezâ verir ve canınızı sıkarsa; ondan bir an evvel kurtulmak için ayakkabınızı toprağa sürterek temizlemeye çalışırsanız, işte ay hâlinde
hanımınızla cinsel ilişkiye girmeniz de sizin için öyle bir ezadır.
İslam’da adet hâlinde iken kadınlardan uzaklaşmak, sâdece cinsel ilişki yönündendir. Diğer beşerî ilişkilerde asla sınırlandırma ve
çekindirme söz konusu değildir. Çünkü bu hâlinde, devam etmekte
olan kanamadan korunduğu; elbisesini ve bedenini akan kandan temiz tuttuğu sürece, kadın madden ve manen temizdir. İslam inancına göre “Mümin pis olmaz”254; “Ancak müşrikler pistirler.”255
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İslam ilim adamlarından çoğunun kanaatine göre, müşrikler bedenleriyle değil, pis inançları yüzünden ve sadece ma’nen pis ve pisliktirler.
Ayetteki “Ancak müşrikler pistir.”256 cümlesindeki “Ancak” ifadesi, hasr ifade ettiği için müşriklerden başkalarının; özellikle de
mü’minlerin maddeten ve manen pis ve pislik olmadığına işarettir.
Rasûlullah (sav), bir sahabiye haber gönderdi ve hemen gelmesini istedi. Sahabe biraz gecikince, Allah’ın Elçisi ona sordu: Haber
gönderdiğimde neden hemen gelmedin? Sahabe, ya Rasûlallah, pistim, gusledip öyle geldim, cevabını verince Rasûl-i Ekrem (sav),
“Hayır, mü’min pis olmaz.” dedi.257
O hâlde mü’min erkekler cünüp hâllerinde, kadınlarsa cünüp, ay
ve lohusalık hâllerinde, bedenlerindeki kan ve meni gibi ifrazat sebebiyle temizlenmeleri gerekir, yoksa maddeten ve manen pis sayılmazlar, temizdirler.
Abdestsizlik hangi sebeple namaza mani ise, gusül icap ettiği
durumlarda gusülsüzlük de o sebeple namaza manidir.
Şunu da belirtelim ki, kadınların bu hâllerinin namaza ve oruca
mani olduğu Kur’an’da yer almaz. Nisa ve Maide surelerindeki ayetlerde açıkça ifade edildiğine göre, sadece cünüplük hâli namaza manidir. İlgili ayetlerde Ramazan ayında oruç tutmaya mani üç hâlden
bahsedilir ve burada da kadınların ay hâllerinin oruca mani olduğu
açıkça söylenmez. Hatta oruca mani gösterilen hâllerde bile “Oruç
tutmanız sizin için daha hayırlıdır…” ifadeleri, oruca mutlak manada
mani herhangi bir durumun olmadığına da delil sayılabilir. Nitekim
sorumlu bir mü’min, oruçlu iken, söz gelimi ikindi namazını kıldıktan sonra uyusa ve uykusunda ihtilam olsa, uyandığı zaman guslünü
alır ve orucuna devam eder. Hatta denilmiştir ki, eğer iftar vakti yakınsa, guslün iftardan sonraya ertelenmesi daha iyi olur. Anlaşılıyor
ki, gündüzün, uyku esnasında ihtilam olmak orucu bozmamaktadır.
O hâlde “Cünüp iken neden gusül emrediliyor?” denilecek olursa,
cevap olarak, hem cünüplük namaza mani olduğu hem de Allah emrettiği için gusledilmektedir. Guslün temizleyiciliği de tıpkı namaz
için abdestin, abdest mümkün olmadığı zaman da teyemmümün temizleyiciliği gibidir. Bu konudaki hükümler, genelde rivayetlere ve
mezhep imamlarının görüşlerine göredir.
256
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Kişi, hayız halindeki kadınıyla, cinsel ilişkiden başka her şey yapabilir. Sadece bu halde iken cinsî münasebette bulunması haramdır. Hayız hâli, on günü tamamladıktan sonra kesilirse, gusletmeden
önce vat’ı/cinsel ilişki helâl olur. Zira azami müddet tamam olduktan sonra vâki olan inkıta’ taharettir. Şayet on günden az zamanda
hayız hâli sona erer ve üzerinden de bir namaz vakti geçmezse o kadının vat’ı helâl olmaz. Çünkü kan bazen kesilip bazen de akabilir.
Eğer kesilme, âdetinden az zamanda olursa, gusül bile etse vat’ı helâl olmaz. Çünkü kanın tekrar gelmesi mümkündür, ihtiyatlı olmak
gerekir.
Yukarıda kısaca belirttiğimiz, Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali adlı eserinden özet halinde naklettiğimiz İslam’ın hayız
ile ilgili hükümleridir.258 Acaba hayız nedir? Niçin bu hükümlere ihtiyaç hâsıl olmuştur. Gerçekten bu zamanda kadın pis, dokunulmaz,
uzak durulması gerekli bir kimse midir? Bu konularda İslam’ın görüşleri nelerdir? Şimdi âyet-i kerîmelerin ışığında bu sorulara cevap
bulmaya çalışırken; aynı zamanda hayızlı kadınla kocasının ilişki ve
âdâbını da izah edelim.
6. Yahudi Erkeklerinin Kadınlarına Zulmü
Fahruddin er-Râzî’nin kaydettiğine göre, Yahudiler hayız halinde kadından uzaklaşmakta aşırı gider, Hıristiyanlar kadınların o hallerine önem vermeksizin cinsel ilişkiye devam eder, cahiliye devri
Arapları ise Yahudiler ve Mecusiler gibi kadınla bir şilte üzerinde
yatmaz, bazen de aynı evde birlikte olmazlardı.
Arap kadınları da Yahudi kadınları gibi, ay halinde pis olduklarını kabul eder ve dokundukları her şeye kendilerinden pislik bulaşacağına inanırlardı.
Mesela Hz. Âişe ile Rasûlullah arasındaki şu diyalog, bu geleneğin tipik bir örneği sayılabilir: Rasûlullah (sav) Ramazan’ın son on
günü münasebetiyle i’tikaftadır. Hz. Âişe’den hırkasını ister. Âişe, ay
halindedir ve: “Ben hayızlıyım, hırkanı elime alamam” der. Rasûlullah (sav) öfkeli bir ifade ile “Hayızın elinde değil ya!” deyince hırkayı alıp kocasına verir.259
Yahudilik’te kadın ay halinde pistir. Hatta hayız hali sona erdikten sonra tam yedi gün daha pis sayılırdı. Erkekler bu yedi gün içeri-
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sinde kadınlarından uzak dururlardı. Zira birinin elbisesi hayızlı kadının elbisesine değdiğinde onu da elbisesiyle birlikte pis sayarlardı.
Levililer (XV, 19, 20)’de şöyle geçer: “Ve eğer bir kadının akıntısı
olur ve bedeninden akıntısı kan olursa, yedi gün murdarlığında kalacak ve ona her dokunan akşama kadar murdar olacaktır. Ve murdarlığında üzerinde yattığı her şey murdar olacaktır.”
Ve yine Levililer (XV, 21)’de şöyle denilmektedir: “Ve onun yatağına dokunan her adam esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak ve akşama kadar murdar olacaktır.” Ayrıca bkz. Levililer, XV, 22-29.260
Annemarie Schimmel, Ruhum Bir Kadındır, adlı kitabında bu durumun gerekçesini şöyle izah etmektedir: “Ortaçağ Hıristiyan Teolojisinde kadının nakıs, aldatılmaya müsait, sefih bir yaratık olduğuna
inanılmakta idi. Rivayetlere göre tavus kuşunun gagasında bahçeye
getirilen o minnacık yılan tarafından iğva edilen Havva, eşini de aldatarak men edildikleri meyveden birlikte yediler. Böylece Âdem kadının
fendine uğrayarak ilk büyük günahı işlemiş oldu.
Dramatik tasvirlerde, Havva cürmünün ne olduğu ve cezasının ne
olacağı hususunda Allah’a sual etti, Allah da cevap verdi: Ben seni
tefkür (düşünce özürlü) ve din üzere ve şahadet etme ve varis olma
mezuniyetinde noksan kıldım.”261
Üzülerek söyleyelim ki Kitab-ı Mukaddes’teki bu ve benzeri düşünceler, ayniyle tefsirlere yansıtılmış, dolayısıyla İslam kültürüne
de intikal ettirilmiştir. Mesela Taberî tefsirinde şu rivayeti nakletmiştir:
“Allah, Âdem’e şöyle seslendi:
— Ben sana yasakladığım halde o ağaçtan niçin yedin?
Âdem:
— Ya Rabbi, bunu bana Havva yedirdi, dedi.
Allah:
— Ey Havva, sen Âdem’e bu meyveden neden yedirdin?
Havva:
— Ya Rabbî, bunu bana yılan emretti, dedi.
260

Samuel b. Yahya el-Mağribi, Yahudiliği Anlamak (Önsöz ve dipnotlarla yayına hazırlayan Abdulvehhab Tavile), İnsan Yayınları, 1995, İstanbul, s.6, 37
261
Annamaria Schimmel, Ruhum Bir Kadındır, Çev. Ömer Enis Akbulut, İstanbul, 1999, s.
59-73.

248 ║ KUR’AN-I KERİM’DE ÂDÂB-I MUÂŞERET

Allah yılana:
— Havva’ya bunu neden emrettin? dedi.
Yılan:
— Bunu bana İblis emretti, dedi.
Allah, o mel’undur ve kovulmuştur. Ey Havva, ağacı kanattığın
gibi her ay sen de kan sarf edeceksin. Ey yılan, senin de ayakların yok
olacak yüz üstü sürüneceksin, her gören insan başını koparmak için
sana saldıracak. Hadi! Hepiniz, birbirinize düşman olarak cennetten
çıkın, dedi ve onları oradan kovdu.”262
Belki de bu yüzden bizim annelerimiz, ablalarımız ve hanımlarımız da ay halinde iken kendilerini pis addetmektedirler. Oysa
Rasûl-I Ekrem (sav) ne güzel buyurmuş: “Mümin pis olmaz!”
7. Kur’an-ı Kerim Açısından Kadın Kocasını Aldatan/Dessas
Değildir!
Pek çok tefsirde yasak meyveden yemeleri hususunda Hz Âdem’i
eşi aldatmış ve cennetten kovulmalarına o sebep olmuştur. O sebeple
kadının fendinden, dessaslığından ve yoldan çıkarıcılığından söz edilir. Oysa Kur’an-ı Kerim’e göre, Hz Âdem’i eşi Havva aldatmamıştır;
bu ona yapılan büyük bir iftiradır. Hakikatte ise, her ikisini birlikte
İblis/Şeytan aldatmıştır. Bu konuda ayetlerdeki ifade son derece açık
ve nettir. Kaldı ki, Allah Teâlâ yasağa uymama konusunda iki ayette
Hz Âdem’i itham etmektedir:
“Andolsun Biz, daha önce Âdem’i bir yasakla uyarmıştık, fakat o
bunu unuttu. Gerçi Biz onda, yasağa uyma hususunda bir azim de görmemiştik.”263
“Sonuçta ikisi de o ağaçtan yediler ve o anda edep yerleri/genital
organları kendilerine görünüverdi; derhâl cennet yaprağıyla örtünmeye
koyuldular. Âdem Rabb’ine isyan etti ve yoldan saptı.”264
Bu ayetlerden anlaşılıyor ki, gerek Kitab-ı Mukaddes’te ve gerekse İslamî kültürde Hz. Havva hakkında anlatılanların hiç birisi
gerçek değildir. Kur’an onların yalan olduğunu açıkça söylemektedir.
Bu uydurma hikâyelere dayalı olarak ay halindeki kadının pis
sayılması, düşünce özürlü kabul edilip aklının kıt olduğuna inanıl262
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ması, düzenbazlığı gibi batıl inançlar, Ehl-i Kitab’ın, Kitab-ı Mukaddes’e soktuğu uydurmalardandır. Oradan da İslami kaynaklara geçmiştir. Zira asılları itibariyle Tevrat ve İncil’i indiren de Yüce Allah’tır. Onlarda da bu nevi uydurma hikâyeler yer almamalıdır. Hiç
Allah Teâlâ, Kur’an’daki buyruklarının aksine indirdiği diğer ilahi kitaplarında kadını aşağılar mı?
“Sana kadınların ay hâlinden soruyorlar. De ki o, rahatsız edici
bir durumdur; âdet günlerinde kadınlardan geri durun; temizleninceye kadar cinsel ilişkiye girmeyin!...” âyeti nazil olduğu zaman Müslümanlar da hem Arap geleneğinin etkisiyle hem de âyetin zahiri anlamına bakarak hayız hâlindeki hanımlarını evlerinden dışarı çıkarmışlardı. Sahabeden birisi: “Ya Rasûlullah, hava çok soğuk, elbisemiz ise az. Hayızlı hanımı düşünüp elbisenin çoğunu ona versek ev
halkı helak oluyor, biz alsak hasta olan hanım helak olacak” dedi.
Bunu duyunca Rasûlullah: “Biz size a’cemîler gibi hanımlarınızı evden çıkarmanızı değil, cinsî münâsebette bulunmamanızı emretmiştik.” diyerek ashabını büyük bir hatadan geri döndürdü.265
Yahudiler, Hz. Peygamber’in bu sözünü işitince Rasûlullah’ı kastederek: Biz bir iş yapsak, mutlaka bu adam bizim işimizi terk ederek bize muhalefet ediyor, dediler.266
Hanımlardan sadece cinsî münâsebeti kesmeye sebep olarak da
rahatsızlığı sebebiyle, hayız mevkiinin kadına eziyet verici oluşu267 ve
cinsî münasebet yoluyla kan bulaşmasının erkeği tiksindirici ve rahatsız edici durumu gösterilmektedir.268 Bu nedenlerle, kadın hayızlı
olduğu sürece onunla cinsel temas haram kılınmış, mübaşeret ise yasaklanmamıştır. Zira Rasûlullah (sav)’ın: “Cimâdan başka her şey yapabilirsiniz”269 hadis-i şerifleri ile Hz. Âişe (ra)’nin: “Bizden herhangi
birimiz hayız gördüğü zaman, Rasûlullah ona emreder, o da bir izar (önlük-peştemal) kuşanır; sonra Allah’ın Rasûlü ona mübâşeret270 sevişmek) ederdi”271 mealindeki sözleri mübâreşetin devamının kâfi delilidir.
Bu rivayetlere istinaden, İmam Mâlik ve İmam-ı A’zam Ebû
Hanîfe, kadının dizi ile göbeği arasına dokunmamak şartıyla; İmam-ı
265
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Şâfiî ise cima etmeden her şey yapılabilir demişler ve mübaşeretin
cevazına hükmetmişlerdir.272
Bu rivayet ve hükümler açıkça gösteriyor ki, kadın bu hâlinde
iken hem bedenen ve ruhen rahatsız hem de böyle bir temasa isteksiz olması sebebiyle onunla cinsî münasebet haramdır. Daha doğrusu, sıkıntılı kadına bir de bu şekilde eziyet etmek haramdır.
Kadın hayız hâlinde iken sosyal ilişkilere gelince: Bu hâlde iken
kadın, kocası ve diğer insanlarla münasebetlerini normal olarak sürdürmesi için hiçbir mâni yoktur. Herkesle beraber aynı evde yer, içer,
sohbet eder, yemek pişirir ve kocasıyla aynı yatakta yatar. Hayız hâli,
bunlar ve benzeri işleri yapmaya engel teşkil etmez. Bilhassa
Rasûlullah (sav)’ın Hz. Âişe (ra)’ye “Hayızın elinde değil ya!” sözü273
bir kadının bu hâlde iken ev eşyası ve benzerlerine dokunmasının hiçbir mahzuru olmadığını ifade ettiği gibi; yine Âişe (ra)’den nakledilen
şu rivayetler de konuyu fevkalâde açıklığa kavuşturmaktadır:
“Ben hayızlı olduğum zaman Rasûlullah dizime yaslanır, Kur’ân
okurdu”274, “O halde iken ben Allah’ın Nebisi’nin saçını tarardım.”275
Hz. Peygamber’in, hanımlarıyla hayızlı oldukları hâlde bu ve
benzeri yakın ve moral verici ilişkileri açıkça gösteriyor ki, bir erkeğin, bu hâlde iken Yahudi ve müşriklerin yaptıkları gibi hanımını
kendisinden uzaklaştırması için hiçbir sebep yoktur. Aksine bu zamanlarda kadın daha fazla hassaslaştığı için onlara karşı daha müşfik ve anlayışlı olmak, söz ve davranışlarına karşı olgunlukla mukabele etmek gerekir. Onlara bu sıkıntılı anlarında zor iş ve görevler
yüklememek, bilâkis istirahat etmesi için müsâade etmek kocanın
olgunluğunun neticesi olmalıdır. Temizlenir temizlenmez de gusülden sonra onlarla cinsî münâsebette bulunmak (sıkıntıdan kurtuldukları için) uygun bir anlayış olarak telâkki edilmektedir. İbn
Kesîr: “Tamamen temizlendikleri (ve gusül ettikleri) zaman, onlarla
Allah’ın emrettiği yerden ilişkiye girin.” âyeti276 ile Allah Teâlâ, kadınlar guslettikten sonra derhal onlarla cinsî münâsebette bulunmayı
işaret etmiştir.”277 derken; İbn Hazm da: “Hayızdan temizlenip guslettikten sonra onlarla, Allah’ın emrettiği yerden cimada bulununuz”
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âyetine istinaden, her hayızdan temizlendikten sonra cimânın vacip
olduğunu söylemiştir.278
Genç çiftler evlendiler. Karı-koca ilişkileri yolundadır. Yüce Allah’ın aralarına koyduğu meveddet sebebiyle birbirlerini sevmekte
ve mutlulukları dünyaya gelen çocuklarıyla hat safhaya ulaşmış vaziyettedir. Şu karı-koca olma vasıflarından başka yeni bir özellik daha kazanmış durumdadırlar. Kazandıkları bu yeni dönem “Eski cehalet” diye isimlendirilen, bazen gözü görmez hâle sokan, bazen de düşünmeden konuşturan; aniden sinirlendiren, hatanın çok, anlayışın
kıt olduğu dönemden oldukça değişik bir devredir. Bu dönemde karı
ve koca önceki durumlarına göre daha dikkatli, daha olgun ve daha
hoşgörülü olmalıdırlar. Çünkü önceden bütün hareketleri sadece ikisi arasında cereyan etmekte idi. Şimdi ise, bu hareketleriyle, sahneye yeni atılan üçüncü bir kişiye örnek olacaklardır. Hatta karı ve kocanın bazı hareketleri onun, gelişmekte olan parlak ve saf zihninde
ömür boyu silinmeyecek derin izler bırakacaktır. Belki de bunlarla
hayatına yön verecek, onları hayat meş’alesi olarak değerlendirecektir. Bu sebeplerle girilen bu yeni devreye, karı ve kocanın olgunluk
devresi adını vermek gayet yerinde olur kanaatindeyim. Öyle ya,
meyveleri de önlerinde... İşte bu, anne ve baba olma çağıdır. Görevleriyle beraber sorumluluklarının da kat be kat arttığı bir çağdır.
Daha dikkatli ve yapıcı olmaları gerekmektedir.
Şüphe yoktur ki, Allah’ın emirlerine uyup, yasaklarından kaçınan ve de İslam âdâbına riâyet eden her karı-koca anne ve baba olarak da aynı inkıyat ve metodlarla başarıya ulaşacak, yavrularıyla beraber de mutlu ve mes’ud olacaklardır. Bu münâsebetle, şimdi de
anne ve babanın çocuklarına karşı sevgi, merhamet, adalet ve onların terbiyeleri gibi üzerlerine düşen görevlerinden bahisle EbeveynEvlât Arasındaki Muâşeret Esaslarını inceleyeceğiz.
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